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1.1.Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara berkembang yang terus 

melakukan pembangunan menyadari bahwa sumberdaya manusia yang bermutu 

merupakan faktor utama dalam menentukan kemajuan sebuah bangsa. Bangsa 

Indonesia tidak ingin menjadi bangsa yang bodoh dan terbelakang dalam 

menghadapi zaman yang terus berkembang di era kecanggihan teknologi dan 

komunikasi abad ini. Oleh karena itu, sudah menjadi keniscayaan bahwa 

perbaikan sumberdaya manusia harus terus di tingkatkan. Pembangunan yang 

dilakukan dari berbagai aspek harus dimulai dengan membangun karakter bangsa 

karena, merupakan aspek penting dari kualitas SDM yang menentukan 

keberhasilan pembangunan. Hal ini pernah dikatakan Bung Karno dalam 

(Mukiyat:2007:1) “bahwa membangun negara, dan bangsa itu yang paling penting 

adalah membangun karakter bangsa (Nation and Character Building )”, apabila 

karakter, dan moral bangsa sudah baik, membangun bidang apa saja akan mudah, 

dan berhasil dengan baik”, tetapi sebaliknya jika karakter dan moral bangsa rusak 

(bobrok) maka membangun bidang apa saja dan dibiayai berapa saja, hasilnya 

akan mengecewakan.

Untuk memenuhi sumberdaya manusia tersebut. Pendidikan masih 

dipercaya sebagai media yang sangat ampuh karena memiliki peran yang sangat 

penting dan strategis. Hal ini berdasarkan amanat UU No 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang berbunyi “Pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 



bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis dan bertanggungjawab”.S ecara jelas undang-undang tersebut 

menyebutkan pembangunan karakter bangsa sebagai tujuannya (Barnawi & M. 

Arifin: 2012:45).

Mahasiswa sebagai sekelompok kecil masyarakat yang kreatif adalah 

pemuda yang disiapkan untuk membawa bangsa ini kedepan jauh lebih baik. 

Mahasiswa sebagai anak yang lahir dari rakyat menyadari bahwa di pundaknya 

ada tanggung jawab yang besar, yaitu mereka harus kembali dengan sejuta 

konsepsi bagi permasalahan masyarakatnya. Mahasiswa adalah pemuda-pemudi 

yang memiliki keyakinan kepada kebenaran dan telah tercerahkan pemikirannya 

serta diteguhkan hatinya saat mereka berdiri di hadapan kezaliman. Mahasiswa 

dituntut bergerak untuk mengubah kondisi bangsa menuju masyarakat madani 

yang adil dan makmur. (Pamungkas, http://www.anakui.com/2010/06/12/serial

ikm ui bagian pertama definisi mahasiswui/, di akses pada tanggal 29 Januari 

2012).

Namun jika melihat realitas mahasiswa di berbagai perguruan tinggi maka 

akan terlihat fenomena yang paradoks. Mahasiswa tidak lagi menjadi eksemplar 

bagi moral yang berkembang dalam masyarakat bahkan muncul persepsi di 

kalangan masyarakat bahwa mahasiswa sebagai bagian dari kelompok yang selalu 

membuat masalah (patologi) sosial yang harus segera di tuntaskan. Munculnya 

perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan mulia pendidikan telah mengindikasikan 

bahwa dunia pendidikan kita sudah tidak lagi membawa nilai-nilai luhur bangsa.

http://www.anakui.com/2010/06/12/serial%20ikm%20ui%20bagian%20pertama%20definisi%20mahasiswui/
http://www.anakui.com/2010/06/12/serial%20ikm%20ui%20bagian%20pertama%20definisi%20mahasiswui/


Apa yang dikatakan Bung Karno di atas sekarang telah menjadi potret yang sangat 

menyedihkan. Kemerosotan karakter dan moral bangsa ini tidak saja terjadi di 

kalangan masyarakat awam yang tidak mengenal pendidikan akan tetapi, 

kebobrokan moral juga terjadi dikalangan masyarakat yang berpendidikan 

misalnya, tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, narkoba, pergaulan 

bebas, tawuran di kalangan pelajar.

Begitu pentingnya pendidikan karakter bagi mahasiswa, sebagai jawaban 

mengenai fenomena degradasi moral yang telah dipaparkan di atas. Pembentukan 

kepribadian mahasiswa dengan penerapan pendidikan karakter dari berbagai 

aspek sangat di butuhkan baik melalui pembelajaran formal maupun dengan cara 

membangun budaya religius di setiap kegiatan mahasiswa. Hal itu sejalan dengan 

tujuan pendidikan di Indonesia yang tidak hanya mencerdaskan secara intelektual, 

tetapi juga berusaha menginternalisasikan kecerdasan emosional dan spiritual, 

sehingga tercipta pribadi yang utuh. Pendidikan karakter sangat mengedepankan

nilai-nilai agama sebagai dasar yang akan di internalisasikan ke dalam diri 

mahasiswa. Bung Karno menyarankan masyarakat Indonesia kembali pada 

agama. Bung Karno berulangkali menegaskan, “Agama adalah unsur mutlak 

dalam nation and character building” (Yamin,2009:271). Selain itu, bapak 

pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara memberikan contoh berkarakter 

mandiri dengan bersikap atas dasar kemandirian yang berlandaskan pada jiwa 

keagamaan (Yamin, 2009:271). Hal ini sesuai dengan Permendiknas Nomor 22 

Tahun 2006 tentang standar isi dinyatakan bahwa pendidikan agama Islam 

memfokuskan pada peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 



yang berahlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti dan moral. Hal 

ini sangat relevan dengan pembentukan warga Negara yang memahami dan 

mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara yang 

cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan yang di amanatkan oleh Pancasila 

dan UUD 1945.

Universitas Muhammadiyah Malang sebagai salah satu amal usaha

persyarikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan yang tetap konsisten 

mengabdi untuk bangsa menyadari bahwa mahasiswa hari ini adalah pemimpin 

masa depan (Student today leader tomorrow). Oleh karena itu, UMM 

bertanggungjawab untuk menyiapkan generasi yang unggul dan berkarakter.

Mahasiswa UMM di harapkan mempunyai pegangan yang teguh, tentang nilai-

nilai moral utamanya dalam menampaki kehidupan yang semakin kompleks 

dewasa ini. Maka, perlu dilakukan pendidikan karakter mahasiswa secara terus 

menerus sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan UMM yaitu, membentuk 

akademisi muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri dan 

berguna bagi masyarakat dan agama. 

Berangkat dari kondisi objektif mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang yang mempunyai latar belakang sosial, ekonomi, agama, budaya yang 

beragam sehingga, tidak bisa di pungkiri bahwa masih banyak mahasiswa atau 

mahasiswi yang belum memiliki sikap atau kepribadian yang baik. Maka, 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) memiliki berbagai cara dalam 

rangka pembentukan karakter mahasiswa baik dalam aspek pembelajaran formal 

maupun kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa seperti, diterapkan Program Al-

Islam Kemuhammadiyahan (AIK), sebagai mata kuliah yang wajib ditempuh oleh 



seluruh mahasiswa dan lahirnya (UKM-K) Jama’ah AR. Fachruddin yang 

merupakan salah satu wadah kegiatan kerohanian mahasiswa di UMM. Oleh 

karena itu, penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan memilih judul 

Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Religius 

melalui Mata Kuliah AIK dan UKM-K AR. Fachruddin di UMM.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas. Maka, 

permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut.

1. Apakah isi program jangka pendek dan jangka panjang mata kuliah AIK dan 

UKM-K AR. Fachruddin?

2. Bagaimanakah implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya 

religius dalam mata kuliah AIK dan UKM-K AR. Fachruddin?

3. Apakah faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan 

pendidikan karakter berbasis budaya religius dalam mata kuliah AIK dan 

UKM-K AR. Fachruddin?

4. Bagaimanakah solusi yang diambil untuk mengatasi masalah yang muncul 

dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya religius 

dalam mata kuliah AIK dan UKM-K AR. Fachruddin?



1.3. Pembatasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah, penelitian dilakukan pada 

pelaksanaan pendidikan karakter pada mata kuliah AIK dan UKM-K AR. 

Fachruddin di UMM (periode 2012-2013).

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan isi program jangka pendek dan 

jangka panjang mata kuliah AIK dan UKM-K AR Fachruddin dalam 

implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya religius.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan 

karakter berbasis budaya religius dalam mata kuliah AIK dan UKM-K AR. 

Fachruddin.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat 

implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya religius dalam

mata kuliah AIK dan UKM-K AR. Fachruddin.

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan solusi yang di ambil dalam mengatasi 

masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter 

berbasis budaya religius dalam mata kuliah AIK dan UKM-K AR. 

Fachruddin.



1.5. Manfaat Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi bagi civitas 

akademika Universitas Muhammadiyah Malang dalam pengembangan 

pendidikan karakter berbasis budaya religius dalam proses 

pembelajaran atau perkuliahan serta kegiatan ekstrakurikuler 

mahasiswa.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan dan khasanah 

pengetahuan di jurusan Civics Hukum FKIP UMM mengenai 

implementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis budaya religius, 

karena jurusan Civics Hukum atau PKn menjadi garda terdepan dalam 

membangun karakter bangsa.

c. Sebagai calon pendidik, penelitian ini akan memperkaya khazanah 

dalam menerapkan pendidikan karakter. Hal ini akan membuka 

cakrawala berfikir penulis mengenai pentingnya membangun karakter 

dengan memadukan PKn dan nilai-nilai agama Islam karena keduanya 

memiliki orentasi yang berdekatan, yaitu sama-sama berorentasi pada 

pengembangan kepribadian sebagai warga muslim sekaligus warga 

negara Indonesia. Hal ini akan memberikan pemahaman dan kesadaran 

bagi penulis mengenai pentingnya membangun karakter dengan 

mengedepankan pendidikan agama, sehingga bisa diterapkan di

kemudian hari.

d. Mahasiswa, sebagai bahan informasi untuk membuka wawasan 

mengenai pentingnya memperdalam ajaran Islam sebagai upaya 

menjadi generasi muslim yang berkarakter.



e. Perguruan tinggi, sebagai bahan evaluasi bagi pelaku kebijakan untuk 

memperbaiki hal-hal yang masih belum optimal serta mengatasi 

faktor- faktor yang menjadi penghambat sehingga tercipta 

implementasi pendidikan karakter yang efektif. Berdasarkan hasil 

penelitian ini, Universitas Muhammadiyah Malang diharapkan lebih 

mengembangkan pendidikan karakter yang mengedepankan nilai-nilai 

agama Islam karena merupakan ciri khas UMM sebagai kampus yang 

Islami.

f. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi ilmiah untuk melakukan 

penelitian mengenai pendikan karakter berbasis pada pemahaman 

agama Islam dalam skala yang lebih luas. 

1.6. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini bertujuan agar tidak terjadi perbedaan interperetasi 

pemahaman atau salah persepsi mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul 

skripsi. Untuk itu perlu diberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1.6.1. Implementasi Kebijakan 

Dalam Webster’s Dictionary (dalam Tachan, 2008: 29) selanjutnya kata 

implementasi berasal dari “to implement” dimaksudkan sebagai: “(1) to carry into 

effect; accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or 

fulfilling; to give practical effect to. (3) to provide or equip with implements”. Hal 

ini mengandung pengertian sebagai berikut:

Pertama, to implement di maksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat);

melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, to implement di maksudkan



“menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu”. Ketiga, to implement di

maksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”.

Sehubungan dengan kata implementasi di atas, Pressman dan Wildavsky 

(dalam Tachan, 2008:29) mengemukakan bahwa, ímplementation as to carry out, 

accomplish fulfill produce, complete”. Maksudnya: membawa, menyelesaikan, 

mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu 

dapat dimaksudkasn sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian 

suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan, 

maka kata implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian 

atau pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan/disetujui dengan 

penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

1.6.2. Pendidikan karakter

Pendidikan karakter adalah nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan 

perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tatakrama, budaya dan adat 

istiadat. http/Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran–Sofan 

Amri, Spd – Ahmad Jauhari, S.Pd – Tatik Eliza, S.Pd.htm, diakses pada tanggal 26 

April 2012.



1.6.3. Budaya Religius 

Budaya religius merupakan penerapan nilai-nilai agama di dalam 

kehidupan manusia. Budaya religius dalam pendidikan adalah mewujudkan 

suasana belajar baik dalam pembelajaran formal maupun informal dalam proses 

pengembangan potensi selalu disemangati oleh kekuatan spiritual. Hal ini sesuai 

dengan UU No. 20/2003 pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa pendidikan nasional 

adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama.

1.6.4. Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) 

Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang menjadi ciri 

khas kurikulum di UMM merupakan bagian dari Mata Kuliah Pengembangan 

Kepribadian (MPK), yang berisi kajian dan pelajaran untuk membina dan 

mengembangkan mahasiswa UMM menjadi insan akademis yang susila, 

berkarakater dan berkepribadian Muslim (learning to be).

1.6.5. Organisasi KerohanianMahasiswa AR. Fachruddin

Organisasi kerohanian mahasiswa AR. Fachruddin yang disebut (UKM-K) 

Jama’ah A.R. Fachruddin UMM adalah pusat kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa 

yang bergerak di bidang ke-Islaman yang telah di dirikan pada tanggal 8 Shaffar 

1421 H bertepatan pada tanggal 13 Mei 2000.


