
BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Universitas Muhammadiyah sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah 

memiliki peran ganda yang harus diemban, yakni sebagai perguruan tinggi yang harus 

menyelenggarakan, mengembangkan, menciptakan, menyebarkan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan kesenian dalam rangka memajukan Islam dan melahirkan para sarjana 

yang professional dalam bidangnya. 

Peran sebagai lembaga dakwah diatas menjadi salah satu ciri khas yang melekat 

pada semua perguruan tinggi Muhammadiyah. Hal ini berimplikasi pada 

penyelenggaraan pendidikannya yang harus memuat materi tambahan sebagai ciri khas 

PTM yakni materi Al Islam Kemuhammadiyahan. Di UMM, AIK (Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan) yang sampai saat ini diberikan selama empat semester dengan 

menggunakan kurikulum khusus AIK tahun 2001. Menurut kurikulum Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan 2001, “AIK bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang 

ajaran Islam yang dapat menumbuhkembangkan iman dan amal shaleh dan memberikan 

pemahaman tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah dan pembaharuan”.  

Program AIK diharapkan mampu memberikan sebuah efek positif dalam 

pembentukan perilaku mahasiswa UMM pada khususnya. Dengan diselenggarakannya 

mata kuliah AIK maka mahasiswa akan mempunyai perilaku yang bernuansa Islami. 

Dengan demikian, mahasiswa akan memperoleh pengalaman-pengalaman yang dapat 

berpengaruh langsung terhadap perilaku pribadinya. Program AIK terdiri dari empat 

tahapan atau tingkatan diantaranya AIK I, AIK II, AIK III dan AIK IV. 

AIK I mengajarkan tentang ajaran Islam yang terangkum dalam al-Quran dan as-

Sunnah dan dijadikan pedoman umat Islam dalam beragama. Kemudian  hal tersebut 

diterapkan dalam pedoman pengajaran AIK I. Materi pokok yang diajarkan adalah 



memahami tata cara thaharah, shalat, dzikir dan doa serta perawatan jenazah sesuai 

dengan al-Quran dan as Sunnah. 

AIK II dalam pedoman pengajarannya menitikberatkan dalam memahami 

kedudukan al-Quran sebagai marja’ atau sumber utama dalam berislam dan mampu 

membaca al-Quran dengan baik dan benar, serta memahami beberapa konsep hidup 

dalam al-Quran. 

AIK III didalam kurikulumnya memberikan pemahaman tentang ajaran Islam 

yang dapat menumbuhkembangkan kekuatan iman serta berperilaku dalam konteks 

islami. Program AIK III merupakan sebuah acuan dimana pembentukan perilaku 

mahasiswa UMM dibentuk. Perilaku yang ingin dibentuk tentunya diharapkan mengacu 

pada kurikulum AIK III itu sendiri. 

AIK IV dalam pedoman pengajarannya untuk mengenalkan mahasiswa ihwal 

gerakan Muhammadiyah. Penyajian materi disusun mulai dari islamisasi, asal-usul 

Muhammadiyah, Muhammadiyah sebagai state of mind, sebagai gerakan yang berwatak 

tajdid, sebagai gerakan keagamaan, pendidikan dan sosial serta nilai-nilai yang 

dijunjung tinggi dan menjadi perhatian Muhammadiyah. (Kurikulum AIK dan 

Kemuhammadiyahan, 2005) 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan terhadap program AIK III karena 

mata kuliah ini khusus memberikan sajian mata kuliah tentang menumbuhkembangkan 

kekuatan iman serta berperilaku dalam konteks Islami dengan harapan nantinya 

mahasiswa UMM mempunyai perilaku yang sesuai dengan norma-norma agama Islam. 

Oleh karna itu, peneliti ingin mengetahui hubungan antara nilai AIK III dengan regulasi 

diri. 

Pentingnya program AIK III yang ingin menumbuhkembangkan kekuatan iman 

serta berperilaku dalam konteks islami pada mahasiswa UMM. Selanjutnya, masih ada 

beberapa mahasiswa yang belum mampu menanamkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam program AIK III. Hal ini, bisa dilihat dari banyaknya mahasiswa yang kurang 



mampu mengimplementasikan nilai-nilai serta tujuan yang terkandung dari program 

AIK III. Pertama, masih ada mahasiswa berpenampilan menggunakan anting-anting, 

rambut gondrong serta pakaian yang tidak selayaknya dikenakan oleh mahasiswi. 

Kedua, adanya aktivitas-aktivitas tidak bermoral yang dilakukan oleh mahasiswa UMM 

seperti, terjadi perilaku tidak wajar dan terkesan sangat menyimpang dari ajaran 

Kemuhammadiyahan, dimana sepasang mahasiswa melakukan aktivitas tidak senonoh di 

dalam area kampus yang terjadi belakangan ini. Ketiga, adanya mahasiswa yang gemar 

melakukan aktivitas mengkonsumsi miras, sehingga terdapat mahasiswa UMM yang 

meninggal dalam kecelakaan lalu lintas yang diketahui telah mengkonsumsi miras 

terlebih dahulu. 

Berperilaku positif sangat erat hubungannya dengan regulasi diri. Regulasi diri 

disini merupakan cara seseorang mengontrol dan mengarahkan tindakan mereka sendiri. 

Verplanken dan Holland (seperti yang disebut Taylor, et al., 2009) mendefinisikan 

regulasi diri cara orang mengontrol dan mengarahkan tindakannya. Regulasi diri 

seharusnya mampu ditunjukkan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang di 

dalam kesehariannya di dalam kampus maupun di luar kampus, dikarenakan mahasiswa 

sudah menempuh program AIK III yang sudah berkesinambungan. Nilai AIK III yang 

diperoleh mahasiswa seharusnya dapat mempengaruhi cara mengontrol dan 

mengarahkan tindakannya. Dikarenakan nilai tersebut merupakan acuan berhasil atau 

tidaknya mahasiswa dalam menyerap materi yang diajarkan dalam AIK III yang bisa 

dijadikan acuan dalam berperilaku yang sesuai dengan norma-norma yang ada dalam 

koridor keislaman. Sebagai contoh, mahasiswa yang nilai AIK III memperoleh nilai A 

maka bisa diasumsikan mahasiswa tersebut telah menguasai materi AIK III. Saharusnya, 

berdasarkan nilai tersebut mahasiswa dapat menerapkan materi AIK III dalam 

berperilaku sehari-hari. 

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan nilai AIK dengan 

regulasi diri pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Hal ini dikarenakan 



mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang mempunyai fenomena menarik 

terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh mahasiswanya. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara nilai AIK III dengan regulasi diri? 

C. Tujuan 

Untuk mengetahui apakah ada hubungan nilai AIK III dengan regulasi diri. 

D. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis 

1. Hasil penelitian ini bisa dijadikan reverensi dalam pengembangan regulasi diri 

terutama dalam pembentukan perilaku mahasiswa. 

2. Sebagai acuan dan tambahan informasi bagi para peneliti selanjutnya yang fokus 

pada masalah regulasi diri. 

Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada tim pengajar Al 

Islam dan kemuhammadiyahan untuk menentukan metode yang  lebih tepat dalam 

terwujudnya mahasiswa yang mempunyai perilaku yang baik untuk kedepannya. 

 


