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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara berkembang, maka dibutuhkan generasi 

yang dapat mewujudkan Negara yang lebih maju dan beradab. Mahasiswa 

merupakan aset suatu bangsa yang sangat berharga. Mahasiswa merupakan 

calon pemimpin dan penerus perjuangan bangsa. Apabila mahasiswa yang 

sekarang yang masih belajar di perguruan tinggi dapat terdidik secara utuh dan 

terarah, maka masa depan bangsa dan Negara ini akan lebih baik. Tetapi 

apabila mereka mendapatkan pendidikan yang persial, hanya mementingkan 

sisi kecerdasan intelektual dan kekuatan fisik dan mengesampingkan 

pembinaan kecerdasan intelektual dan spiritual, maka bangsa yang majemuk 

ini akan terancam keberlangsungannya. 

Mahasiswa adalah penerus perjuangan untuk menjadikan bangsa dan 

Negara berkedaulatan, adil dan makmur. Mahasiswa adalah sosok yag siap 

untuk membangun peradaban yang lebih baik. Maka dari itu, sudah menjadi 

kewajiban bagi mahasiswa untuk memiliki kecerdasan yang seimbang antara 

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual untuk 

menjadikan akhlak mulia yang melekat pada dirinya demi membangun 

peradaban yang lebih baik. Spiritualitas dalam setiap diri seseorang sangat 

dibutuhkan untuk menjadi penyeimbang antara kecerdasan intelektual dan 

kecerdasan emosional. 
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Tantangan besar kedua yang harus dihadapi mahasiswa di era sekarang 

tidak hanya pada tuntutan kemampuan pada aspek kecerdasan intelektual 

(kognitif) dan keterampilan fisik (skill), tetapi yang juga harus memiliki 

kecerdasan emosional dan spiritual yang kokoh. Hal ini dikarenakan tantangan 

permasalahan dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat semakin beragam 

dan semakin komplek. Oleh karena itu dalam proses menjadi insan yang 

signifikan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual, mahasiswa sebaiknya mendapatkan pembinaan yang baik agar 

kecerdasan emotional dan spiritualnya agar dapat berkembang optimal. 

Banyak sekali mahasiswa yang mementingkan kecerdasan 

intelektualnya saja sehingga nilai religius pada diri mahasiswa kurang, karena  

seperti yang sudah kita ketahui bahwa kesuksesan seseorang tergantung pada 

diri masing-masing dan kehendak yang Maha Kuasa. Apabila seseorang ingin 

mencapai kesuksesan dan cita-cita yang diimpi-impikan, maka yang 

dibutuhkan adalah dengan bekerja keras dan atas izin yang Maha Kuasa.  

Salah satu aspek dalam diri mahasiswa yang harus dikembangkan dalam 

proses pendidikan adalah aspek afeksi (sikap, perilaku dan kepribadian). 

Selama ini relatif banyak berkembang dan menjadi perhatian utama adalah 

pengembangan aspek kognisi dan psikomotorik. Hal ini tercermin pada jumlah 

jam mata kuliah pengembangan aspek-aspek ini yang harus ditempuh oleh 

mahasiswa selama masa studinya jauh lebih baik banyak dibandingkan dengan 

mata kuliah pengembangan aspek afeksi atau mata kuliah tentang 

pengembangan kepribadian. Maka dari itu, banyak pesantren mahasiswa/wi 
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yang siap menampung mereka yang ingin mengembangkan kecerdasan 

spiritual dan kecerdasan emosional mereka. Demi membangun anak bangsa 

yang intelek dan religi. 

Salah satu pesantren yang siap menampung mahasiswa/wi yang ingin 

mengembangkan kecerdasan spiritual mereka adalah pesantren mahasiswa/wi 

Firdaus. Pesantren ini terletak di jln. Mertojoyo Selatan Blok B/10 Merjosari 

Dalam upaya mengembangkan kemampuan pada aspek afeksi, secara formal 

para mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah Pendidikan Agama Islam.  

Ungkapan Malik Fadjar dan Muhajir Effendy dalam bukunya, 

tampaknya dari jaman ke jaman, gaya mahasiswa berada dalam pola yang 

sama. Sebagai ekspresi dari semangat membangun impian-impian besar ke 

depan, dan juga ulah yang diakibatkan oleh adanya dorongan selera sesaat itu. 

Bedanya hanya terletak pada intensitasnya baik intensitas individu-

individunya, maupun pola umum mahasiswa pada zaman tertentu. Mana dari 

dua kecenderungan itu yang lebih menonjol sehingga menjadi stereotype bagi 

mahasiswa dalam kurun waktu tertentu. Intensitas itu depengaruhi oleh tiga 

faktor yaitu keadaan di luar kampus: perubahan dan perkembangan system 

perguruan tinggi yang ada: serta masalah seberapa jauh keadaan saling terlibat 

antara kampus dengan luar kampus.
1
 Terdapat beberapa tipe gaya mahasiswa 

yang sangat menonjol pada saat ini. Yaitu gaya “Gaya Mahasiswa Utun”, 

“Mahasiswa Unjuk Diri” dan “Mahasiswa asal katut”. Melihat tipe-tipe 

mahasiswa di atas dapat disimpulkan bahwa tipe mahasiswa yang religi belum 

                                                             
1
 A. Malik Fadjar dan Muhadjir Effendy, Dunia Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan, 

(Malang: UMM PRESS, 1998), hlm.. 13 
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ada. Apabila dilihat dari Negara yang menjadi tempat tinggal kita, Indonesia 

adalah salah satu Negara yang didominasi rakyat yang beragama Islam, 

walaupun terbagi menjadi beberapa golongan dimana golongan-golongan 

tersebut masih berlomba untuk menunjukkan metode beribadah seperti apakah 

yang benar dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah.  

Menjadi pribadi religi merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan 

dalam agama Islam. Hal ini karena Islam itu tidak hanya ajaran normatif yang 

hanya diyakini dan dipahami tanpa diwujudkan dalam kehidupan nyata, tapi 

Islam memadukan dua hal antara keyakinan dan aplikasi, antara norma dan 

perbuatan, antara keimanan dan amal saleh. Oleh sebab itulah ajaran yang 

diyakini dalam Islam harus tercermin dalam setiap perbuatan dan sikap 

pribadi-pribadi muslim.  

Manusia dilebihkan oleh Allah berupa akal pikiran dibanding makhluk 

lainnya. Dengan daya pikir, manusia bisa memilih perbuatan yang baik dan 

buruk.
2
 Kedudukan seseorang yang memiliki keseimbangan antara sikap religi 

dengan intelektualitas sangat mulia dalam Islam, apalagi jika dengan sikapnya 

itu ada orang lain dapat terbantu. Bahkan dapat dikatakan bahwa 

sesungguhnya tujuan Islam diturunkan adalah untuk menciptakan perilaku 

manusia yang terpuji, bukan sekedar untuk menjadi ahli ibadah yang tidak 

mengenal kehidupan sosial di sekitarnya. Menggunakan intelektualitas dan 

ibadah yang benar akan menciptakan religiusitas yang sebenarnya dan bukan 

yang diada-adakan.  

                                                             
2
 Drs. H. A. Mustofa, Akhlak Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal 154 
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Berbicara mengenai kehidupan sosial, pesantren adalah lingkungan 

yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosialisasi. Pesantren mendidik para santri 

agar bisa diterima dan berguna bagi masyarakat, sedangkan mahasiswa 

merupakan agen perubahan. Penggabungan karakter antar keduanya 

diharapkan bisa menghasilkan pribadi-pribadi unggul, yakni ia bisa menjadi 

pribadi yang bisa diterima dan mengubah masyarakat serta lingkungan 

sekitarnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pesantren mahasiswa Firdaus 

merupakan salah satu lembaga yang mencoba mengintegrasikan kedua unsur 

tersebut. Pesantren tersebut menerima semua mahasiswa tanpa syarat tertentu, 

seperti universitas, semester ataupun kelompok masyarakat tertentu.  

Pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan religiusitas 

tergantung pada pengalaman di mana seseorang berada. Kehidupan seseorang 

yang tinggal dan dibesarkan dalam lingkungan  pesantren dengan berbagai 

ketentuan dan aturan yang berlaku dalam kelompok sosial tersebut, sedikit 

banyak berpengaruh terhadap kepribadiaannya. Sebab di tempat lingkungan 

inilah dia belajar loyalitas, simpati, respon, pengabdian, dan bekerjasama 

dengan ciri-ciri atau sifat-sifat akhlak lainnya. 

“Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di 

Indonesia. Ia memiliki hubungan fungsional simbiotik dengan ajaran 

Islam. Yaitu, dari satu sisi keberadaan pesantren diwarnai oleh corak 

dan dinamika ajaran Islam yang dianut oleh para pendiri dan kiai 

pesantren yang mengasuhnya; sedangkan pada sisi lain, ia menjadi 

jembatan utama (main bridger) bagi proses internalisasi dan transmisi 
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ajaran Islam kepada masyarakat. Melalui pesantrenlah agama Islam 

menjadi membumi dan mewarnai seluruh aspek kehidupan 

masyarakat: sosial, keagaam, hukum, politik, pendidikan, lingkungan, 

dan lain sebagainya”.
3
  

Pengasuh Pesantren Mahasiswa Firdaus memberikan pelajaran 

keagamaan kepada para santrinya agar memiliki sikap yang sesuai dengan 

ajaran agama Islam. Pesantren juga memiliki kedekatan hubungan dengan 

masyarakat di sekitarnya. Karena dari satu sisi, keberadaan pesantren 

bergantung kepada masyarakat yang ikut memberikan support bagi 

keberadaannya; sedangkan pada sisi lain pesantren juga harus memberikan 

jawaban atas masalah atau memenuhi kebutuhan intelektual, spiritual, sosial, 

kultural, politik, bahkan medis dan lainnya yang dibutuhkan masyarakat.
4
 

Sejauh ini Pesantren Mahasiswa Firdaus diberikan sarana prasarana dari 

masyarakat sekitar, seperti masjid beserta proyektor dan yang lainnya. Ini 

sangat membantu proses belajar para santri. Selain itu santri juga diwajibkan 

sholat berjama’ah di masjid tersebut, selain berjamaah untuk pembudayaan 

dan pembiasaan, ini juga membantu memberikan contoh bagi masyarakat 

sekitar akan kebiasan berjama’ah. Berdasarkan petunjuk Alqur’an surat Ali-

Imron (3) ayat 104 “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma’ruf dan mencegah dari yang 

mungkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung).  

                                                             
3
 Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A. Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta, PT Raja 

Grafindo Persada, 2012), 311 
4
Ibid, hal 311 
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Kata pesantren berasal dari kata pesantrian, yang berarti asrama dan 

tempat murid-murid belajar mengaji.
5
 Adapun pengertian umum yang 

digunakan, pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di 

Indonesia yang di dalamnya terdapat: pondokan atau tempat tinggal; kiai, 

santri, masjid, dan kitab kuning.
6
 Pesantren Mahasiswa Firdaus memiliki 

pengasuh, santri, dan kitab-kitab yang berbahasa arab serta kosa kata bahasa 

arab yang disesuaikan dengan bahasa arab Alqur’an. Pelajaran-pelajaran yang 

diberikan adalah disesuaikan dengan moto Pesantren Mahasiswa Firdaus yaitu 

dengan al-Quran, bangun militansi, intelektualitas, dan spiritual. Pesantren 

Mahasiswa Firdaus juga memiliki kedisiplinan bersih lingkungan, baik dalam 

maupun luar pesantren hal ini agar tercipta lingkungan yang bersih karena 

lingkungan yang bersih menciptakan kenyamanan belajar dan bermukim. 

Bersih adalah sebagian dari iman, maka disiplin kebersihan adalah salah satu 

pendidikan pembentukan akhlak. Pengasuh pesantren memberikan bimbingan 

dan juga menentukan apa saja yang harus diuatamakan saat membersihkan 

lingkungan pesantren. 

Menyadari pentingnya menjadi pribadi yang memiliki sikap religi bagi 

para mahasiswi, maka pesantren mahasiswa/mahasiswi Firdaus mempunyai 

misi untuk melekatkan religiusitas pada jiwa dan diri santri. Namun di 

pesantren Firdaus ini santrinya adalah mahasiswi yang memiliki kesibukan 

masing-masing, baik tugas dari dosen, organisasi kampus, dan lain-lain, 

sehingga kurangnya pengontrolan yang eksklusif pada santri. Walaupun 

                                                             
5
Ibid, hal 314 

6
Ibid, hal 314 
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demikian pengasuh pesantren tetap memberikan peraturan-peraturan yang 

harus ditaati oleh para santri, agar tetap berada dalam pengawasan pengasuh 

pesantren. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa untuk mewujudkan 

mahasiswi yang memiliki sikap religi, diperlukan pendidikan yang baik dan 

benar. Bukan hanya pada aspek kognisi saja, namun juga pada aspek afeksi 

dan psikomotoriknya. Pesantren mahasiswa/mahasiswi Firdaus mencoba 

menerapkan model seperti halnya pondok pesantren pada umumnya, meskipun 

terdapat perbedaan bekal atau latar belakang santri yang tinggal di sana. Maka 

dari hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana 

proses pembinaan religiusitas mahasiswi. Sehingga peniliti mengemasnya 

dalam sebuah judul: PERAN PENGASUH PESANTREN DALAM 

MEMBINA RELIGIUSITAS MAHASISWI DI PESANTREN 

MAHASISWA/WI FIRDAUS MERJOSARI MALANG. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka 

yang menjadi topik permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apa peran pengasuh pesantren dalam membina religiusitas mahasiswi 

di Pesantren Mahasiswa/mahasiswi Firdaus Merjosari Malang? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam membina religiusitas 

mahasiswi di Pesantren Mahasiswa/mahasiswi Firdaus Merjosari 

Malang? 

 



9 
 

C. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan 

dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan peran pengasuh dalam membina religiusitas  

mahasiswi di Pesantren Mahasiswa/mahasiswi Firdaus Merjosari 

Malang 

2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam membina 

religiusitas mahasiswi di Pesantren Mahasiswa/mahasiswi Firdaus 

Merjosari Malang. 

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk lembaga pendidikan 

dan hususnya bagi peneliti. 

1. Lembaga Pendidikan 

Sebagai bahan evaluasi pengasuh dalam meningkatkan mutu lembaga 

pendidikan dalam membina religiusitas santri. 

Sebagai tolak ukur pendidikan yang telah diberikan dalam pembinaan 

religiusitas santri. 

2. Peneliti 

Memberikan wawasan tentang pembinaan religiusitas mahasiswi di 

pesantren. 
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E. Batasan Istilah 

1. Peran  

Peran adalah  serangkaian perilaku yang diharapkan pada 

seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal 

maupun secara informal.  Peran didasarkan pada preskripsi ( ketentuan ) 

dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus 

lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-

harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran 

tersebut. Peranan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah yang 

diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa.
7
 

Perilaku atau cara-cara yang digunakan pengasuh pesanren dalam 

membina akhlak islami mahasiswa. 

2. Pengasuh 

Kata pengasuh berasal dari kata “asuh” yang berarti: pembimbing, 

penanggung jawab, atau wali.
8
 Pengertian pengasuh secara umum adalah 

orang dewasa, yang turut bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup 

dan pendidikan anak, yang termasuk dalam pengertian ini adalah ayah, 

ibu, orang tua asuh, kakek, nenek, paman dan bibi, kakak atau wali.
9
     

 

                                                                                                                       

                                                             
7
 Daryanto, S.S Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Apolo, Surabaya, 1997), 487 

8 Eko Endarmoko, The Saurus Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2007), hlm.37 
9
 Abdurrahman An-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 100 
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3. Pesantren 

Pesantren dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tempat 

belajar mengaji secara bersama dan juga sebagian besar tinggal di sana.
10

 

Pesantren identik dengan tempat tinggal yang islami dimana diharapkan 

kepada para lulusannya memiliki banyak pengetahuan tentang Islam dan 

berperilaku islami. 

4. Membina 

 

5. Religiusitas 

Harun nasution (dalam Jalaluddin, 2004) membedakan pengertian 

agama berdasarkan asal kata, yaitu al-din, religi (relegere, religare) dan 

agama. Al-din berarti undang-undang atau hukum. Kemudian dalam 

bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, 

dan kebiasaan. Sedangkan dari kata religi (latin) atau relegere berarti 

mengumpulkan atau membaca. Kemudian religare berarti mengikat. 

Adapun kata agama terdiri dari a-tidak; gam-pergi, mengandung arti tidak 

pergi, tetap di tempat atau diwarisi turun temurun. 

6. Mahasiswa 

Mahasiswa dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah orang 

yang belajar diperguruan tinggi.
11

 Mahasiswi bagian dari mahasiswa. 

Mahasiswa merupakan seseorang yang mulai menginjak usia dewasa, yang 

                                                             
10

 Op.,Cit, Daryanto, S.S, hal. 488 
11

 Opcit, hal 413 
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memiliki keinginan kuat dalam menjalani hidup untuk mencapai tujuan 

yang dicita-citakan.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah untuk 

menyelesaikan penulisan dengan baik, terbagi menjadi lima Bab yaitu: 

Bab I, Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,   

tujuan masalah, manfaat penelitian dan batasan istilah. 

Bab II, Kajian pustaka yang berisi tentang tinjauan mengenai pesantren 

dan pengasuh, serta pembinaan religiusitas mahasiswa.  

Bab III, Metodologi penelitian yang menjabarkan jenis penelitian, pendekatan 

penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisa data. 

Bab IV, Hasil penelitian yang berkaitan dengan latar belakang obyek 

penelitian, hasil penelitian yang didapat dalam proses penelitian dan data-data 

yang didapat dari berbagai sumber. 

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

 


