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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latarbelakang 

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan formal yang memiliki 

visi dan misi untuk memajukan lembaga dan mahasiswanya. Peran lembaga 

pendidikan tidak hanya memberikan pendidikan yang berupa pengetahuan dan 

epistemologi saja, namun juga memberikan bekal berupa pesan-pesan moral dan 

etika dalam pergaulan dalam bersosialisasi. Hal ini diterapkan dengan harapan 

terciptanya generasi yang bermoral tinggi, berwawasan luas, berbudi pekerti yang 

baik, disiplin, produktif, dan mandiri. 

Perguruan tinggi juga merupakan salah satu institusi dan lembaga yang 

berwenang untuk menyelenggarakan sebuah proses pendidikan. Dalam perannya 

sebagai lembaga pendidikan terakhir bagi mahasiswa yang setelahnya akan 

menghadapi dunia yang serba baru, perguruan tinggi dituntut untuk benar-benar 

menjadi lembaga yang mampu mencetak mahasiswanya menjadi seorang intelek 

dan berakhlak mulia. 

Setiap universitas ataupun lembaga pendidikan memiliki strategi tersendiri 

dalam mengupayakan segala sesuatu untuk kemajuan lembaga dan anak didiknya. 

Adapun salah satu upaya universitas dalam membentuk kepribadian mahasiswa 

berkualitas dan berkuantitas adalah penetapan standart berpakaian atau 

berpenampilan. Diantara sekian banyak universitas di Indonesia, salah satu 

universitas yang menerapkan tentang disiplin berpakaian (dress code) pada 
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mahasiswa adalah Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Dengan adanya 

karakteristik dan potensi yang heterogen, maka perlu langkah-langkah pembinaan 

yang dilakukan oleh UMM dengan tujuan membentuk akademis yang berakhlak 

mulia, cakap, percaya diri, serta berguna bagi masyarakat dan agama. Selain 

perilaku yang mencerminkan pribadi seseorang, tata cara berpakaian mahasiswa 

juga merupakan salah satu hal yang ditekankan di universitas. 

Seiring dengan berkembangnya zaman dan kontaminasi trend mode atau 

gaya berpenampilan masa kini, tata cara berpenampilan mahasiswa sedikit banyak 

berubah, cara berpakaian mahasiswa yang glamour, atau bahkan tidak sopan 

sudah bukan lagi suatu hal yang baru. Hal ini diakibatkan oleh berbagai macam 

faktor, dari diri maupun dari luar diri seseorang, seperti faktor media, lingkungan, 

pergaulan ataupun pribadi individunya. Namun demikian, melihat kepada 

perguruan tinggi yang merupakan lembaga pendidikan formal, fenomena ini 

sangatlah tidak lazim dilakukan karena sudah termasuk kepada pelanggaran tata 

tertib yang telah disepakati bersama. 

Pembentukkan tata tertib berpenampilan sudah menjadi kesepakatan 

bersama antara universitas dan mahasiswanya ketika menandatangani kontrak 

kuliah di awal tahun ajaran. Dari pengamatan peneliti yang juga merupakan 

mahasiswi FISIP UMM (Jurusan Ilmu Komunikasi), peraturan maupun himbauan 

yang ada belum sepenuhnya teraplikasikan secara optimal. Melihat banyaknya 

pelanggaran yang dilakukan oleh para civitas akademika, namun belum ada 

tindakan/sanksi tegas yang dilakukan, sehingga peneliti berasumsi bahwa 

peraturan yang sudah dibentuk belumlah dianggap efektif dan tidak berjalan 
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dengan baik. Hal ini dapat diakibatkan karena kurangnya loyalitas mahasiswa 

terhadap peraturan yang ada, mengetahui peraturan tersebut namun 

mengabaikannya. Atau mungkin juga disebabkan karena ketidaktahuan 

mahasiswa tentang keberadaan peraturan tersebut. 

Berdasarkan pengamatan Peneliti, tata tertib berpenampilan mahasiswa 

sudah tercatat dan termaktub pada surat edaran Rektor Universitas 

Muhammadiyah Malang, yaitu surat nomor E.5.a/1003/UMM/X/2007, yang 

berisikan tentang “Penertiban Berpenampilan Mahasiswa”. Meskipun tidak se-extrime 

seperti peraturan berpenampilan yang diterapkan dikalangan siswa (SD, SMP, SMA), 

namun peraturan berpenampilan dianggap perlu dan penting untuk dibiasakan 

dilingkungan mahasiswa. Hal ini untuk menjaga suasana kampus yang rapi dan 

nyaman, serta mendukung suasana belajar menjadi baik dan kondusif. Tanpa 

dipungkiri suasana tersebut akan tercipta apabila para civitas akademikanya juga 

selalu menjaga kerapian dalam berpenampilan. 

Pada prinsipnya, berbagai macam tata tertib dibentuk sebagai salah satu 

kendali yang berfungsi untuk memberikan batasan-batasan yang harus ditaati 

selama menjadi mahasiswa UMM. Tata tertib juga merupakan tanggungjawab 

bersama. Maka, secara garis besar disiplin ditegakkan bukan hanya menjadi 

tanggungjawab satu personil atau pimpinan saja, namun juga menjadi 

tanggungjawab bersama, baik karyawan, tenaga pendidik atau dosen, maupun 

mahasiswa sendiri. Dengan demikian, jika terjadi suatu pelanggaran sudah 

semestinya diberikan teguran ataupun sanksi yang sesuai dan juga mendidik. 

Sehingga memberikan efek jera bagi pelajar/mahasiswa untuk mengulangi 
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kesalahan yang sama. Seperti yang tercantum juga dalam surat edaran Rektor 

butir ketiga yang berbunyi: “Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami 

mohon kepada bapak/Ibu dosen di Universitas Muhammadiyah Malang untuk ikut 

menertibkan cara berpenampilan mahasiswa/mahasiswi. Khususnya di kelas yang 

Bapak/Ibu bimbing dengan: *Memberi teguran, *Apabila tidak diindahkan, 

supaya dilarang mengikuti perkuliahan, *Dilarang masuk kampus (Peraturan 

Disiplin Mahasiswa, 2007). 

Menurut Atok Miftachul Hudha selaku Kepala Biro Kemahaasiswaan UMM 

pada koran kampus BESTARI Edisi Januari 2011, hal yang melatar belakangi 

munculnya SK Rektor tersebut adalah karena banyaknya mahasiswa UMM memakai 

pakaian tidak layak (ketat, kaos oblong). Sehubungan pula dengan surat edaran 

keputusan Rektor tersebut, adapun salah satu tindakan universitas dalam menerapkan 

peraturan di atas, kini sudah banyak sekali papan yang terpasang dan mencantumkan 

peraturan tersebut. Akan tetapi, belum sepenuhnya terlaksana pada civitas akademiknya. 

Tidak sedikit mahasiswa maupun mahasiswi yang berpenampilan kurang sopan atau 

tidak sesuai dengan tata tertib yang ada. Mulai dari rok mini, baju yang tidak menutupi 

aurat, baju terlalu ketat. Kemudian, kaos oblong, baju transparans, beralaskan sandal 

bukan sepatu, dan sebagainya (BESTARI, 2011:18). 

Berdasarkan ungkapan tersebut, sebagai mahasiswa yang bermoral, hal 

demikian sangat tidak tepat jika dikenakan dilingkungan akademik. Mungkin hal ini 

terjadi karena kurangnya konsistensi mahasiswa dalam menjalankan peraturan yang 

telah dibuat dan ketegasan universitas dalam menindak lanjuti pelanggaran ini. Sehingga 

masih sering ditemui pelanggaran yang semacam. Kondisi ini, akan berpengaruh pada 
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fungsi tenaga pendidik (dosen) maupun karyawan dalam menegakkan disiplin 

universitas terutama dalam hal penertiban berpenampilan mahasiswa. 

Media yang digunakan dalam sosialisasi program penertiban 

berpenampilan mahasiswa adalah banner dan papan peringatan yang bertuliskan 

tentang isi peraturan sesuai dengan SK Rektor, serta sanksi yang diterima jika 

melakukan suatu pelanggaran yang berkaitan dengan peraturan berpenampilan 

mahasiswa. Namun pada faktanya masih ada dan tidak sedikit mahasiswa yang 

melakukan suatu pelanggaran, dan sejatinya belum banyak ditemukan sanksi yang 

diberikan oleh security ataupun tenaga pendidik (dosen, TU, ataupun karyawan) 

kepada pelanggar. Maka demikian, dengan melihat fenomena tersebut, mengingat 

UMM merupakan lembaga pendidikan formal yang berbasis Islam, Peneliti 

tertarik untuk mengetahui seberapa besar efektifitas isi pesan media “banner” 

yang digunakan dalam sosialisasi peraturan berpenampilan mahasiswa yang 

berlaku dikalangan mahasiswa. 

Landasan utama peneliti menjadikan UMM sebagai objek penelitian ini 

karena UMM merupakan universitas yang berbasis Islam, dalam mengkaji topik 

tersebut karena melihat kebenaran keputusan Rektor mengenai disiplin berbusana/ 

berpenampilan namun kurang berjalan dengan baik. Dilihat masih banyaknya 

mahasiswa yang dengan mudahnya melanggar tata tertib tersebut meskipun sudah 

banyak warning atau media yang mencantumkan tentang peringatan beserta pesan 

yang jelas yang dipasang diberbagai tempat dan sudut gedung perkuliahan 

ataupun ditempat-tempat yang sering dilalui oleh mahasiswa. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, mengetahui UMM memiliki 

mahasiswa yang terhitung sangat banyak dan terdiri dari beberapa fakultas, maka 

peneliti memilih studi penelitian ini pada salah satu fakultas saja yaitu Fakultas 

Ilmu sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Lebih dalamnya, fakultas tersebut selain 

didominasi oleh beberapa jurusan yang sangat diminati oleh mahasiswa saat ini 

yaitu Jurusan Ilmu Komunikasi dan Hubungan Internasional juga merupakan 

fakultas yang mahasiswanya terhitung terbesar ke-3 dari 10 fakultas yang ada di 

UMM dengan jumlah 2.728 mahasiswa yang tercatat aktif. 

Menurut pengamatan Peneliti, pelangaran yang dilakukan mahasiswa 

FISIP tentang gaya berpenampilan mahasiswa tidak sedikit yang kurang tepat, hal 

tersebut terlepas diketahui atau tidak diketahui oleh dosen ataupun karyawan. 

Namun, tersebut juga tidak bisa dipukul rata bahwa pelanggaran hanya dilakukan 

oleh mahasiswa pada jurusan tertentu, maka demikian objek penelitian dalam 

penelitian ini adalah FISIP. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Peneliti 

mengangkat tema tersebut dan menitik beratkan pada “Isi pesan media” pada 

banner dengan judul “Efektifitas isi pesan media “banner” dalam sosialisasi 

Peraturan “Penertiban Berpenampilan Mahasiswa” (Studi pada mahasiswa 

FISIP UMM). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan penelitian: 
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1. Seberapa besarkah tingkat efektifitas isi pesan media banner dalam 

sosialisasi Peraturan “Penertiban Berpenampilan Mahasiswa” pada 

mahasiswa FISIP UMM?. 

2. Seberapa besarkah tingkat pengaruh pengetahuan, sikap dan tingkah laku 

mahasiswa FISIP UMM dengan adanya sosialisasi Peraturan “Penertiban 

Berpenampilan Mahasiswa”?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Tingkat efektifitas isi pesan media “banner” dalam sosialisasi Peraturan 

“Penertiban Berpenampilan Mahasiswa” pada mahasiswa FISIP UMM. 

2. Tingkat pengaruh pengetahuan, sikap dan tingkah laku mahasiswa FISIP 

UMM dengan adanya sosialisasi Peraturan “Penertiban Berpenampilan 

Mahasiswa”. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada Universitas 

Muhammadiyah Malang mengenai pengetahuan, sikap dan perilaku 

mahasiswa pada sosialisasi peraturan penertiban berpenampilan di 

UMM. 

2. Penelitian ini sebagai syarat mahasiswa sebagai peneliti untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom) di Jurusan 
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Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Universitas 

Muhammadiyah Malang dan menambah informasi penelitian komunikasi 

yang berkaitan dengan efektifitas isi pesan media dalam sosialisasi 

peraturan dan disiplin mahasiswa khususnya berkenaan dengan peraturan 

“Penertiban Berpenampilan Mahasiswa”. 


