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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi sumber pendidikan dan mendidik 

manusia (Q.S. 110: 1-5; 66:6; 31: 12). Al-Quran  berfungsi sebagai pencerah (hudan) 

kepada manusia dan orang bertaqwa (Q.S. 2: 185, 2-3). Umat Islam dalam  menangkap 

pesan al-Quran terbagi menjadi  tiga kelompok, yaitu: dholim, muqtasid dan sabiqul 

khairat  (Q.S. 35:32). Al-Quran mendorong  kepada umat Islam untuk senantiasa 

membaca dan meningkatkan kualitas keberagamaan yang   formalis menuju   substansi 

dan kaffah  (Q.S.; 49: 14-15; 107:1-7; 2:208), sehingga  menjadi manusia muttaqin dan  

merdeka (Q.S. 2: 177; 112: 2; 90:11-18).  

Sebagai sistem ajaran yang lengkap dan utuh, Islam memberi tempat kepada jenis 

penghayatan keagamaan eksoteris (dhahiri, lahir) dan esoteris (bathini, batin) sekaligus. 

Tekanan yang berlebihan kepada salah satu dari kedua aspek penghayatan itu akan 

menghasilkan kepincangan yang menyalahi prinsip ekuilibrium (tawazun, 

keseimbangan) dalam Islam, namun kenyataannya banyak kaum Muslim yang 

penghayatan keislamannya lebih mengarah kepada yang lahiri dan banyak pula yang 

mengarah kepada yang batini. Keberagamaan yang hanya mementingkan formal 

simbolik, akan menghasilkan kesalehan lahiri, sedang yang mengembangkan esensi 

substansif akan melahirkan kesalehan maknawi. Kesalehan maknawi akan terbentuk 

dengan mendasarkan pada pandangan dan semangat kalimah syahadat (Madjid, 1999). 
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Pendidikan agama Islam merupakan  upaya untuk mewujudkan sebuah 

pemahaman ajaran Islam yang holistik serta untuk membumikan ajaran Islam yang 

rahmatal al-alamin. Pendidikan Islam akan melahirkan sosok manusia yang cerdas dan 

manusia yang beradab.  Mereka itulah manusia yang saleh, insan kamil, dengan 

berbagai keterampilan dan kemampuan serta mandiri untuk menjadi “abdullah 

sekaligus khalifatullah di muka bumi (Mas’ud, 2003:70).  

Pendidikan agama Islam memberikan fondasi dan arah perkembangan 

masyarakat, karena ajaran  Islam tidak hanya memberi fondasi  tentang  tazkiyah al-nafs 

(pensucian diri) tetapi juga secara ideal telah memberi arah untuk mewujudkan tazkiyah 

al-madaniyyah (pensucian peradaban). Hilangnya tazkiyah al-anfs dan tazkiyah al-

madaniyyah dalam kehidupan masyarakat modern telah mempengaruhi  pola pikir 

rasionalistik, yang dalam proses dinamikanya akan  melahirkan goncangan kejiwaan 

(Mahzar, 2004).  

Namun yang terjadi,  pendidikan Islam selama ini hanya  menitik tekankan pada 

aspek lahiri  dan meninggalkan aspek bathini (esensi). Pendidikan agama Islam di 

perguruan tinggi umum selama ini banyak menitik tekankan pada aspek intelektual, 

pendidikan agama berorientasi pada belajar tentang ilmu agama, banyak mengetahui 

nilai ajaran agama, tapi perilakunya tidak mencerminkan nilai agama (Furqon, 2003:ix). 

Memang,  dunia  pendidikan masih mengalami parsialisasi antara intlektual dan 

spiritual,akibatnya pendidikan telah menciptakan output yang terpecah.  Prototipe 

output pendidikan yang parsial, adalah  (1) Memiliki kemampuan intelektual yang 

menguasai teknologi mutakir, namun kurang menghayati nilai-nilai luhur ajaran agama, 

(2) Memiliki penghayatan nilai luhur ajaran agama, namun tidak menguasai teknologi 
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dan dinamika masyarakat, dan (3) memiliki kemampuan intlektual yang mampu 

menguasai ajaran agama, namun tak mampu menghayati nilai-nilai luhur sebagai 

substansi ajaran agama (Nizar, 2007). 

Munculnya berbagai perilaku penyimpangan moralitas  masyarakat, seperti: 

kebijakan yang tidak berwawasan kerakyatan, memperkaya pribadi dan golongan 

dimana mereka  perperan, penjarahan, korupsi, pembakaran, perampasan, pembunuhan, 

penculikan, pemerkosaan, tawuran, tindak kekerasan dan kekejaman adalah  sebagai  

bukti dari output parsialisasi pendidikan  yang hanya berorientasi pada satu aspek 

kecerdasan intlektual. 

Hasil survei  Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) 2003, sebanyak 

30,9 % remaja pria dan 34,7 % wanita usia 15-19 tahun menyatakan pernah 

berhubungan seks. Sementara di Surabaya, pada tahun 2005 Dinkes menyebutkan, 48 % 

remaja pernah berhubungan badan dan 27 % pernah aborsi. Survei Jaringan 

Epidemologi Nasional (JEN) 2006 terhadap 10 Universitas di Jakarta, Semarang dan 

Surabaya, menyebutkan 15 % dari 2.224 mahasiswa pernah melakukan seks pranikah 

(Surya, 31 Juli 2009). Terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diseluruh 

Indonesia tahun 2010 oleh badan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)  sebanyak 17.734 orang (http://wartapedia.com).  

 Singgih (Radar Malang:10/2/2008) ketika melihat  gaya pacaran muda-mudi 

dan mahasiswa secara terbuka di tempat umum. Dia menyatakan,   bahwa dalam 

masyarakat sekarang ini mengalami pergeseran norma. Budaya jelek di anggap baik, 

karena masyarakat sering melihat dan mendengar yang jelek terus menerus,  sehingga 

yang jelek terkesan menjadi sesuatu yang biasa dan wajar untuk dilakukan.  

http://wartapedia.com/
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Peredaran video mesum dan situs pornografi telah menjadi suguhan gratis 

dikalangan masyarakat, siswa sekolah 67 % dari 2.818 kelas IV-VI menytakan telah 

mengakses informasi pornografi (Jawa Pos, 14 Juni 2010), bahkan peredaran video 

telah diakses dalam ponsel kalangan pelajar, sehingga pihak sekolah melakukan 

pemeriksaan atau rasia ponsel (Jawa Pos, 21 Juni 2010).  Di kota-kota pendidikan 

tumbuh dengan suburnya gadis-gadis komersial  dengan sebutan  “ayam kampus”, yang 

bisa dibooking dengan janjian terlebih dahulu, mulai dari kelas bisnis sampai elit, 

bahkan di Malang  “ayam kampus” rela tidak di bayar asal pasangan mereka bisa 

memuaskan dirinya (http:www. posmo. com/ indonesia/tabloit/gugat).  

Sementara itu, berbagai kasus penyimpangan nilai kemanusiaan  terjadi dalam 

dunia pendidikan. Di antara beberapa perilaku tindak kekerasan yang terjadi di dunia 

pendidikan  adalah kekerasan pada tanggal 3 April 2007, mahasiswa IPDN “Cliff 

Muntu”, di duga dianiayah oleh seniornya; Tanggal 28 April 2007, siswa SD “Edo 

Rinaldo” meninggal setelah dikeroyok empat temannya; tanggal 30 Mei 2007, Tiga 

siswa SMP di Tegal Jawa Tengah, mengaku dianiayah kepala sekolah mereka; tanggal 

10 Nopember 2007 Muhammad Fadlil Harkaputra Sirath, siswa kelas X SMA Pondok 

Labu Jakarta selatan, disiksa seniornya (Kompas, 11/11/2007). Pada tanggal 25 Mei 

2010, mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar, saling melakukan tindakan 

anarkisme sesama mahasiswa (Jawa Pos, 26/5/2010).  

Umar (2009) dalam “seminar” PAI di Universitas Brawijaya menyatakan, bahwa 

ada kecenderungan “fundamentalisme ajaran Islam tumbuh dan berkembang pada  

perguruan tinggi umum”, dan Gerakan sekularisasi dan leberalisasi tumbuh dan 

berkembang di perguruan tinggi agama Islam. 
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Muzadi (Jawa Pos, 20/3/2010) melihat sebuah paradoks dalam dunia pendidikan 

Islam. Mahasiswa di Universitas umum kini cenderung terlibat dalam gerakan-gerakan 

Islam fundamentalis, terutama mahasiswa dari kelompok ilmu eksakta. Kebalikannya, 

mahasiwa di Universitas Islam justru cenderung menganut aliran liberal, mungkin 

mahasiswa ini asal pondok pesantren, bertahun-tahun jadi santri, sehingga bosan 

menjadi anak yang  soleh, pingin sekali-kali nakal.  Sebaliknya, mahasiswa-mahasiswa 

di peruguruan tinggi umum justru merasa kering dan menemukan kesejukan di gerakan 

fundamentalis.  

Masyarakat menilai, bahwa fenomena kemerosotan moral dan krisis kemanusiaan 

sekarang ini merupakan kegagalan  pendidikan agama Islam, bahkan guru-guru/ dosen 

agama Islam menjadi “tertuduh” sebagai penyebab tersebut. Padahal seharusnya, hal itu 

menjadi tanggung jawab jawab semua insan akademis dan masyarakat pada umumnya.  

Seiring dengan lemahnya moralitas yang terjadi dalam masyarakat, tentu 

keberadaan dunia pendidikan menjadi “dipertanyakan”. Kemungkinan dalam proses 

pendidikan ada sesuatu yang salah (samething wrong), sehingga berakibat pada 

kebudayaan anti kemanusian, bahkan kehilangan rasa kasih sayang, karena pendidikan 

hanya menekankan aspek kognitif (pengetahuan). 

Ma’arif (2007:105) menyatakan, bahwa konsep pendidikan telah dipaksa untuk 

menuruti konsep development-kapitalis yang terelaborasi sedemikian rupa, demi 

memenuhi kebutuhan industrialisasi, sehingga pendidikan yang seharusnya menjadi 

media pemberdayaan malah menjadi sarana pembodohan yang sistematis, penciptaan 

robot-robot intelektual yang terprogram secara maraton dan monoton. Kapitalisasi 
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pendidikan merebak dalam dunia pendidikan tinggi,  sehingga hakekat pendidikan 

untuk semua (education for all), sebagai hak invidu warga negara tidak berjalan secara 

adil, karena tergantikan oleh pendidikan sebagai barang dagangan. 

     Imron (2008) dalam dialog ”Budaya Pendidik dan Pendidikan dalam Sudut 

Pandang Budaya dan Agama”, memberikan kritik yang tajam tentang tentang 

pendidikan. Beliau mengatakan bahwa pendidik dan pendidikan sekarang kehilangan 

rasa “Cinta” (cinta kepada Tuhan, Alam dan manusia), sehingga menghasilkan 

manusia-manusia yang korup dan suka hutang dan melahirkan kekerasan di sekolah dan 

masyarakat bahkan negara.  

Dalam konteks yang demikian, berbagai kritik ditujukan kepada pelaksanaan 

pendidikan agama. Bahwa pelaksanaan pendidikan agama Islam yang berlangsung di 

sekolah maupun perguruan tinggi dianggap kurang berhasil, walaupun tidak dikatakan 

gagal. Indikator-indikator yang mendukung kurang optimalnya pendidikan agama di 

perguruan tinggi selama ini adalah PAI kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang 

kognitif menjadi “makna” dan “nilai” atau kurang mendorong penjiwaan nilai-nilai 

keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik.  

Muhaimim (2009: 31) menyatakan bahwa pendidikan agama Islam selama ini 

lebih menekankan pada aspek knowing dan doing dan belum banyak ke aspek being, 

yakni bagaimana peserta didik menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama dan nilai-

nilai agama yang diketahui (knowing), padahal inti pendidikan agama berada pada 

aspek ini; PAI kurang bisa berjalan dan bekerja sama dengan program-program 

pendidikan non agama, serta PAI kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 
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Hasil penelitian Puslitbang (Pusat Penelitian dan Pengembangan) Depag 

(dalam Nurkudri, 2006:3), menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam dan 

keagamaan menemukan kelemahan kurikulum tahun 1994 untuk mata pelajaran 

pendidikan Agama Islam, yaitu (1) sarat materi tidak sarat nilai; (2) tidak berorientasi 

pada Basic Competences; (3) lebih menekankan aspek kognisi daripada afeksi dan 

psikomotor; (4) kurang berorientasi pada kebutuhan; (5) kurang memberikan ruang 

kepada pengembangan;  dan (6) lebih bersifat subject oriented (terpusat pada pendidik) 

Sementara kritik yang berkembang di masyarakat, menilai bahwa kurikulum 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dipandang kurang berhasil dalam membentuk sikap, 

perilaku, dan pembiasaan peserta didik.  Sebagai indikatornya antara lain; (1) rendahnya 

minat dan kemampuan siswa untuk melaksanakan ibadah; (2) tidak mampu baca tulis 

al-Qur’an; (3) berperilaku kurang terpuji (Muhaimin, 2003). 

 Luth (2008:3) menyatakan, sungguh ironis jika para alumni dan pelaku 

perguruan tinggi terkesan meninggalkan semangat keberagamaan disaat mereka berada 

pada posisi yang strategis tanpa memiliki beban moral ketika mereka melakukan 

tindakan anti kemanusiaan (korupsi dan kekerasan). Apakah saat mereka kuliah, 

pendidikan Agama Islam tidak mempunyai daya yang efektif dalam membentuk 

kepribadian mereka, ataukah para dosen agama Islam, dalam melaksanakan 

pembelajaran Agama Islam, sekedar transfer of knowledge, padahal pendidikan agama 

Islam bukan sekedar itu  melainkan juga transfer of value. 

Pada sisi lain pendidikan Agama Islam  dihadapkan pada sebuah realitas gaya 

hidup masyarakat global yang serba bendawi (sesaat). Fakta telah menunjukkan bahwa 

perkembangan global sebagai dampak modernisasi banyak menimbulkan paradoksal 
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dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat dicermati dari munculnya persoalan global 

yang menyentuh sisi-sisi kemanusiaan, seperti persoalan anomali, alienation, krisis 

tentang makna dan tujuan hidup (meaning and  purpuse of life). Krisis tujuan hidup 

akan berdampak pada gaya hidup manusia yang hanya mengandalkan nilai kebendaan, 

serta terjadinya penyimpangan prilaku masyarakat, seperti seks bebas,  kekerasan dan 

ketegangan  keluarga (Hawari:1995: 5). 

 Pola hidup masyarakat global adalah  materialis, konsumeris, ditandai dengan 

food (makanan) global, fashion ( makanan) global dan  fun (kesenangan atau hiburan) 

global (Rahmat, 1998). Hal ini telah mempengaruhi dan menjadi gaya  hidup  (live 

Styles) masyarakat Islam. Pola hidup yang demikian juga akan membawa implikasi 

terhadap perubahan perilaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali 

dalam dunia pendidikan tinggi yaitu  masyarakat kampus. 

Gidden (2005:210) menggambarkan masyarakat modern sekarang ini sebagai 

masyarakat yang sakit. Disatu pihak dia membutuhkan moralitas tetapi di pihak lain 

mereka membuatnya mustahil. Dunia modern memang memunculkan pemahaman 

tentang moralitas, tetapi juga menghancurkan dasar-dasar untuk menganggap serius 

pemahaman nilai tersebut. 

             Transformasi kebudayaan atau peradaban telah menunjukkan adanya fluktuasi 

serta perkembangan dan pergeseran nilai-nilai transformasinya, baik secara berurut dari 

budaya sensasi, rasional, hingga sampai pada yang ideal maupun transformasi yang 

ketiga babakannya itu berjalan sekaligus. Selain itu, transformasi kebudayaan pun telah 

membuktikan adanya titik balik pandangan dari yang sifatnya sektoral- spesifik dan 

jarang mengandung kebenaran yang saling bertentangan (antara berbagai macam ilmu 
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pengetahuan dan teknologi) hingga pendekatan pengembangan, pemeliharaan, dan 

pemanfaatan ilmu dan teknologi tersebut dengan pendekatan integralistik. Hal itu sesuai 

dengan keterpaduan permasalahan, baik di bidang ekonomi, pendidikan, pengobatan 

dan lain-lain. 

Pendidikan  hanya diwarnai dengan transfer ilmu dan teknologi melalui 

pendekatan behavioristik-empirik dengan menggunakan paradigma stimulus-respons 

yang secara mekanistik membentuk kemampuan rasional-analitik maupun keterampilan 

profesional – mekanistik. Akan tetapi, sebuah proses pendidikan harus menjangkau 

bidang lain yang lebih jauh daripada sesuatu yang secara paradigmatik dapat diatasi dari 

analisis gejala-gejala fisik,  sebab pendidikan sudah harus melintasi dan mencapai unsur 

non fisik.  

Unsur-unsur nonfisik yang dimaksud adalah menyangkut sesuatu yang disebut 

kepribadian, rasa tanggungjawab, kejujuran, keadilan, cinta dan kasih sayang serta rasa 

kebahagiaan, baik untuk dirinya sebagai lulusan suatu proses pendidikan tertentu 

maupun bagi lingkungan masyarakatnya tempat dia mengabdikan dan mengaplikasikan 

ilmu dan teknologinya. (Amir: 1995:88) 

Memang, dewasa ini dunia ilmu tengah mengalami goncangan-goncangan yang 

disebabkan oleh tidak memadainya paradigma ilmu yang dapat di gunakan untuk 

memenuhi fungsinya demi kepentingan ummat manusia. Disamping itu, tidak jarang  

metode ilmiah yang sudah mapan tidak cukup dapat diandalkan untuk menyelasaikan 

masalah-masalah yang dihadapi umat manusia. Epistimologi ilmu dan teknologi masih 

mengandung kerawanan-kerawanan tertentu karena secara diametral bertentangan 
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dengan formula-formula keagamaan, khususnya dengan wahyu yang sifatnya 

mukhkamat. 

Dalam dimensi ke Indonesiaan dan ke Islaman, bahwa hakikat pendidikan adalah 

upaya mengaktualkan potensi kefitrahan manusia, yang tertuang dalam rumusan dan 

tujuan pendidikan di Indoensia. Hal ini merupakan  manifestasi sifat Islam rahmat al-

alamin, yang berorientasi pada penegakan nilai ketuhanan dan  kemanusiaan sebagai 

misi Islam, dengan diutusnya Rasul untuk menyempurnakan akhlaq dan peradaban 

manusia (Tobroni, 2008) 

Undang-undang Sisdiknas  (2003: Pasal 1) menyatakan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian  diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Sedang tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mendidik, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab (Sisdiknas, 2003:Pasal 3). 

Muhaimin (dalam Kuliah PPS UMM, 2008) menyatakan bahwa tujuan pendidikan 

nasional sebagaimana tersebut di atas, jika difahami secara filosofis, akan membawa 

implikasi pada proses spiritualisasi pendidikan di Indonesia. Artinya kurikulum sekolah  

maupun perguruan tinggi semuanya harus mengarah pada peningkatan spiritualitas 

peserta didik atau iman dan taqwa. Dalam konteks yang demikian maka seorang 
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pendidik di tuntut memahami makna dan tujuan pendidikan dan tujuan hidup manusia 

secara baik. 

Rumusan pendidikan dan tujuan pendidikan sebagaimana tersebut dalam undang-

undang sistem pendidikan nasional, memberikan pemahan yang mendasar tentang 

kedudukan pendidikan agama Islam  yang strategis dalam sistem pendidikan di 

perguruan tinggi Umum. Pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting 

untuk mengembangkan potensi diri (fitrah) dan memberi kekuatan spiritual keagamaan 

peserta didik. Pendidikan agama Islam memiliki visi sebagai sumber nilai dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan profesi peserta didik.   

Matakuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu matakuliah 

yang dikelompokkan dalam kurikulum inti diarahkan pada pembentukan karakter, 

watak, sikap dan keberagamaan dalam kehidupan mahasiswa serta menjadi landasan 

dalam mengembangkan ilmu yang ditekuninya. Kandungan akhlak yang lebih, dalam 

muatan matakuliah agama yang mempertimbangkan tingkat intelektualitas dan 

kematangan mahasiswa diharapkan dapat membentuk karakter mahasiswa sehingga 

menjadi pakaian dalam hidupnya. 

Luth (2008:5) dalam seminar orientasi Pendidikan Agama Islam (PAI) di 

Perguruan Tinggi Umum menyatakan bahwa rambu-rambu pokok bahasan dan sub 

pokok bahasan dalam silabi  dalam SK Nomor 43/DIKTI/KEP/2006, secara ideal telah 

memadai. Tetapi perlu dilakukan rekonstruksi oleh dosen agama dengan  memberikan 

skala prioritas untuk memilih dan menyampaikan pembelajaran hanya pada tema-tema 

tertentu saja tetapi pembahasannya filosofis dan sufistik. Filosofis adalah pembahasan 

secara mendalam sehingga mahasiswa memahami secara kaffah  tentang agama, 
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sedangkan sufistik mengandung pengertian bagaimana peran dosen PAI menyentuh 

kesadaran nurani untuk mencintai amal shaleh dan mendapatkan kelezatan dalam 

beragama. Dalam perspektif sufistik, dzauq agama lebih dikedepankan sehingga mereka 

merasa bahagia dalam beragama dan memberi kebahagiaan beragama terhadap sesama. 

Dalam konteks  demikian, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi tidak 

cukup hanya mengembangkan dan menekankan aspek intelektual formalitas (dhohir 

atau eksoteris), tetapi harus dilakukan internalisasi atau proses memasukkan nilai ke 

dalam qalbu (hati),  dzauq (rasa), dan  aspek esoteris (bawathin)  dalam diri peserta 

didik. 

Untuk membentuk sebuah kepribadian yang utuh, pendidikan agama Islam tidak 

hanya didekati dari aspek formalitas, akan tetapi perlu dikembangkan pendekatan 

tasawuf (Muhaimin, 2009:39). Pendekatan tasawuf memberikan sentuhan kedalaman 

spiritualitas batiniyah, dengan upaya memberikan sentuhan-sentuhan nilai, sentuhan 

qolbiyah  dengan menumbuhkan semangat keberagamaan yang menyentuh kesadaran 

diri, mencintai amal saleh dan menikmati rasa lezatnya beragama sehingga mampu 

bergumul dalam dinamika yang dihadapinya. 

Berbagai dampak negatif perkembangan global telah menyadarkan masyarakat 

dan dunia perguruan tinggi di Malang, tentang pentingnya kembali kepada nilai 

spiritualitas agama. Fenomena spiritualitas agama di masyarakat dan kampus cukup 

menarik untuk diteliti yaitu. Pertama, kalangan pendidik agama Islam di perguruan 

tinggi umum di Malang telah memiliki orientasi spiritualitas  dalam proses 

pembelajarannya dengan memberikan sentuhan nilai dan qolbu. Hal ini sebagai jawaban 

terhadap fenomena menurunya etika dan akhlak mahasiswa. Kalangan dosen agama 
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berusaha melakukan inovasi pendidikan dari orientasi akhlak the-centris dan prophet 

centris menuju akhak yang antropo centris. Dari pembentukan kesalehan individu 

menuju kesalehan sosial, dari beragama untuk Tuhan menjadi beragama untuk manusia. 

Kedua, merebaknya agama populis di masyarakat dan dunia kampus dengan 

berkembangnya keberagamaan dengan pencarian tazkiyah al-nafs di Masjid-Masjid dan 

unit-unit kerohanian kampus, maraknya “wisata spiritual” atau ziaroh (haji/umroh, wali 

songo), pelatihan sholat khusuk (Abu Sangkan)  serta pelatihan membangun kecerdasan 

spiritual semacam ESQ (Ary Ginanjar Agustian). Dan Ketiga, keberadaan Masjid 

Kampus telah menopang terbentuknya spiritualitas pendidikan agama Islam, karena 

Masjid akan membentuk pandangan egaliter terhadap sesama dengan model berjamaah.  

Masjid-masjid pada perguruan tinggi umum di Malang,  memiliki peran  

strategis untuk menumbuhkan semangat keberagamaan mahasiswa dan spiritualitas 

pendidikan agama Islam.  Masjid telah menghilangkan sekat-sekat perbedaan manusia 

menuju egaliter, Masjid akan menghilangkan sistem pendidikan yang hanya 

menekankan hubungan transaksional (kepentingan sesaat) seperti di kelas. Masjid akan 

memberi sentuhan spiritual dan emosional sehingga potensi seseorang akan tumbuh dan 

aktual. Masjid kampus juga dijadikan  sebagai sarana penopang sekaligus sebagai 

tempat pengayaan dan pendalaman pendidikan agama Islam, berupa kegiatan tutorial 

dan mentoring. 

Perguruan Tinggi Umum di Malang telah membuat pengayaan dan pendalaman 

materi pendidikan  agama Islam, dengan berbagai kegiatan yang di sesuaikan dengan 

visi dan misi perguruan tinggi masing-masing, dengan harapan agar para mahasiswa 
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mampu menampilkan sosok keberagamaan yang rahmah,  mengembangkan etika 

kampus yang profesional dengan ditopang nilai spiritual.  

Politeknik Negeri Malang sebagai lembaga pendidikan vokasi yang 

mempersiapkan tenaga profesional, juga membekali shoft skill  berupa kemampuan 

kepemimpinan, komunikasi dan bekerjasama kepada mahasiswanya. Untuk 

mewujudkan kemampuan tersebut, Politeknik mengembangkan program Latihan Dasar 

Kedisiplinan (LDK)  bagi mahasiswa baru, bekerjasama dengan “Pusdiklat Arhanud” 

Malang.  Untuk mewujudkan religiusitas bagi mahasiswa baru Polinema,  dilaksanakan   

kegiatan ISO (Islamic Study Orientation) dan KIAS (kajian Awal studi). Proses belajar 

dan mengajar di Politeknik Negeri Malang, dimulai   dengan melakukan “doa bersama”  

dipimpin oleh ketua kelas. Kegiatan doa dilalukan saat memulai dan mengakhiri 

kegiatan perkulihan.  

 Sisi lain, dari semaraknya keberagamaan populis juga memunculkan 

keberagamaan trans-nasional (gerakan salafi-Hizbul thahrir) dengan fenomena pakaian 

“celana cingkrang”, mahasiswa berjenggot serta  serta semaraknya busana “gaul” bagi 

mahasiswi di perguruan tinggi umum. Walaupun demikian, benturan-benturan 

keberagamaan mahasiswa di perguruan tinggi umum relatif tidak ada, dan  tidak ada 

lagi  budaya saling “mengkafirkan”  di antara mahasiswa. Sikap terbuka dan saling  

menghargai diantara  mahasiswa pada perguruan tinggi umum, merupakan manifestasi 

spiritualitas pendidikan agama Islam, sehingga  di antara mahasiswa saling memahami 

dan menghayati makna keberagamaan. 
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Dari paparan dan fenomena tersebut menarik untuk dikaji dan diteliti dalam tesis 

ini, karena masih belum ada yang meneliti tentang spiritualitas pendidikan agama Islam 

pada perguruan tinggi umum. Disamping itu,  selama ini pendidikan tinggi senantiasa 

bersentuhan dengan dunia empirik yang menekankan pendekatan rasionalitas, padahal 

ada dimensi lain yang mampu mendorong dan mempertahankan martabat manusia, 

yaitu dimensi  spiritualitas. Apabila dimensi spiritualitas terbaikan pada perguruan 

tinggi umum, maka peran perguruan tinggi  yang menjunjung moralitas dan sekaligus 

sebagai pusat perubahan masyarakat akan hilang dan tidak memberi makna. Padahal 

masyarakat sekarang hanya berharap kepada perguruan tinggi dalam memperjuangkan 

nilai kebenaran dan kejujuran. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pendekatan spiritualitas pendidikan agama Islam yang dilaksanakan oleh 

dosen agama pada perguruan tinggi umum di Malang? 

2. Bagamana jenis-jenis kegiatan keberagamaan yang dilakukan dosen agama dalam 

mewujudkan  spiritualitas pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi umum di 

Malang? 

   

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini secara umum bertujuan 

untuk mendeskripsikan  pendekatan spiritualitas pendidikan agama Islam  pada 

perguruan tinggi umum, sekaligus untuk memberikan alternatif dan tawaran inovasi 

pendekatan pendidikan agama Islam dalam memenuhi dinamika masyarakat global.  
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Secara khusus, penelitian ini bertujuan: Pertama, untuk mendeskripsikan 

pendekatan spiritualitas pendidikan agama Islam oleh dosen agama Islam  pada 

perguruan tinggi umum di Malang. Kedua, untuk mendeskripsikan jenis-jenis kegiatan 

keberagamaan yang dilakukan dosen agama Islam dalam  mewujudkan  spiritualitas  

pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi umum di Malang. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Sebagai sumbangan pemikiran berupa buku, yang dapat digunakan kajian dan  

pengembangan pendidikan agama Islam di PTU bagi dosen agama Islam, dalam 

mewujudkan mewujudkan masyarakat etis transformatif. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi 

umum dalam menyikapi kelemahan pendidikan agama Islam serta untuk menjawab 

tantangan dan  problem kehidupan  masyarakat global. 

3. Memberikan alternatif model pendidikan agama Islam di Perguruan Tinggi umum 

dalam menyiapkan kepribadian mahasiswa dalam menyongsong masa depan. 

4. Memberikan solusi tentang  kerangka nilai  untuk dijadikan acuan pola  

pengembangan spiritualitas kampus di era global. 

5. Sebagai bahan informasi para pengambil kebijakan di lembaga pendidikan tinggi 

agar berfikir  sistemik dalam memperhatikan nilai etis spiritualis dalam proses 

pendidikan.  

6. Sebagai bahan informasi para pengambil kebijakan di perguruan tinggi umum agar 

berfikir  sistemik dalam memperhatikan nilai etis spiritualis   dikalangan 

mahasiswa.  

E. Pembatasan Penelitian 
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Penelitian ini menfokuskan pada  peran dosen agama Islam dalam 

mengembangkan  pendekatan spiritualitas pendidikan agama Islam pada dua  perguruan 

tinggi umum di Malang, yaitu: Politeknik Negeri Malang dan Universitas Brawijaya. 

Penelitian ini juga  mengkaji tentang kegiatan keberagamaan di perguruan tinggi umum,  

yang menopang spiritualitas pendidikan agama Islam. 

 

F. Penegasan Istilah 

1. Spiritualitas 

Istilah “spiritual” berasal dari bahasa Inggris, dari kata dasar “spirit”. Dalam 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary misalnya, istilah spirit antara lain memiliki 

cakupan makna: jiwa, arwah/roh, soul, semangat,  moral dan tujuan atau makna yang 

hakiki (Oxford, 1995: 1145-1146). Sedangkan dalam bahasa Arab, istilah spiritual 

terkait dengan ruhiyyah, ruhani dan maknawi dari segala sesuatu. 

Makna inti dari kata spirit berikut kata jadiannya seperti spiritual dan 

spiritualitas (spirituality)  adalah bermuara kepada kehakikian, keabadian dan ruh; 

bukan yang sifatnya sementara dan tiruan (Nasr, 2002:xxxii-iii). Dalam perspektif 

agama-agama, dimensi spiritualitas senantiasa berkaitan secara langsung dengan 

realitas Tuhan, Ilahi, Tuhan yang Maha Esa. Spiritualitas bukan sesuatu yang asing 

bagi manusia, karena merupakan inti (core) kemanusiaan itu sendiri. 

Manusia terdiri dari dua unsur material dan spiritual atau unsur jasmani dan 

ruhani. Perilaku manusia merupakan tarik menarik antara energi spiritual dan material 

atau antara dimensi ruhaniah dan jasmaniah. Dorongan spiritual senantiasa membuat 

kemungkinan membawa dimensi material manusia kepada dimensi spiritualnya (ruh, 

keilahian). Caranya adalah dengan memahami dan menginternalisasi sifat-sifatnya, 
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menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuknya dan meneladani Rasulnya. Tujuannya 

adalah memperoleh ridha-Nya (Thobroni,2005:5) 

Bagi Ginanjar (2005:xxviii) Spiritual berasal dari kata spirit, yang artinya 

murni. Apabila menggunakan bilangan binner-setelah melalui proses penyaringan hati 

(melalui bilangan nol)-maka manusia menemukan kemurnian spiritualitas. Artinya, 

apabila   manusia berjiwa jernih (0), maka ia akan menemukan potensi mulia dirinya, 

sekaligus menemukan siapa Tuhannya, atau prinsip yang sesungguhnya. 

Dari beberapa pemikiran tersebut dapat ditegaskan  bahwa yang dimaksud 

spiritualitas dalam tesis ini adalah internalisasi nilai esensi agama Islam yang benar 

dan utuh. Esensi nilai ini Islam akan  menjadi nafas dan  daya dorong dalam  gerak   

aktual dalam kehidupan mahasiswa, sehingga ajaran Islam bukan sekedar pengetahuan 

bagi mahasiswa, melainkan memberi bobot  makna dalam kehidupannya.  

 

2. Spiritualitas Pendidikan Agama Islam. 

Spiritualitas pendidikan agama Islam adalah  upaya mengembangkan 

pendidikan agama Islam dengan  memberikan pemahaman tentang cara beragama 

yang benar, sehingga esensi ajaran agama Islam bisa menginternalisasi ke dalam 

pribadi-pribadi dalam aktivitas keseharian (Furqan, 2002). Dalam konteks demikian, 

aspek religiusitas dan spiritualitas menjadi   sangat penting dalam pendidikan agama 

Islam di perguruan tinggi umum, sehingga pendidikan agama Islam bisa memberi 

makna bagi terbentuknya kepribadian   mahasiswa dalam menghadapi dinamika 

kehidupan. 
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Spiritualitas pendidikan agama juga berusaha  menumbuhkan semangat 

keberagamaan yang menyentuh aspek kesadaran nurani, mencintai amal saleh serta 

menumbuhkan rasa kelezatan beragama bagi peserta didik, sehingga mereka mampu 

bergumul dalam dinamika yang dihadapinya. 

 

3. Perguruan Tinggi Umum 

1) Didalam undang-undang sistem pendidikan nasional tidak dikenal istilah perguruan 

tinggi umum. Istilah yang ada hanya perguruan tinggi. Adapun makna perguruan 

tinggi umum adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi yang tidak mengkhususkan 

pada pendidikan Islam, dan tidak mengembangkan visi dan misi Islam secara 

khusus. 

2) Perguruan tinggi yang pendiriannya dan penyelenggaraan tidak di dorong oleh 

hasrat untuk mengejawantakan nilai Islam, dan tidak hanya memberikan perhatian 

terhadap Agama Islam secara khusus. 

G. Penelitian Terdahulu. 

1. Penelitian ini terilhami oleh pemikiran  Ari Ginanjar dalam bukunya “ ESQ” (2001) 

dan “ESQ Power” (2005) yang menyatakan bahwa kecerdasan spiritual merupakan 

sebuah kekuatan yang menjadikan seseorang sukses dan bahagia. Kesuksesan dan 

kebahagiaan seseorang sebesar 80%  ditentukan oleh kecerdasan spiritual, 

sedangkan 20% oleh kecerdasan intlektual dan emosional, bahkan sekarang ini 

sedang tumbuh “mystic corporate” di perusahaan-perusahaan besar di dunia abad 

21 yang menjadi pemimpin spiritual. 
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2. M. Turhan Yani (2009) meneliti tentang “Fenomena Keagamaan di Perguruan 

Tinggi Umum, Dinamika Pendidikan Islam dari Masa ke Masa 1970-2008. 

Menyimpulkan bahwa dinamika pendidikan Islam di UNESA dan UM mengalami 

dinamika yang progresiv,  ditandai dengan semangat keberagamaan di kampus,  

tersedianya sarana ibadah dan keterlibatan civitas akademika dalam 

mengembangkan ritual keagamaan dan religiusitas. 

3.  Syahidin (2009) meneliti tentang “ Studi Ekspektasi Pimpinan dan Mahasiswa 

Terhadap Kompetensi Dosen Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi 

Umum di 13 Kota se-Indonesia. Menyimpulkan bahwa Para pimpinan dan 

mahasiswa PTU memiliki kesamaan melihat pentingnya seorang dosen memiliki 

kompetensi keagamaan; kompetensi keagamaan yang paling penting adalah 

“ketaatan dalam beribadah”, disamping kompetensi sosial; serta seorang dosen 

harus memiliki wawasan humanisasi serta menguasai tehnologi informasi dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam. 

4. Thobroni (2008) “Spiritualitas pendidikan” yang termuat dalam Buku  “Pendidikan 

Islam Paradigma Teologis, filosofis dan spiritualitas”, menyimpulkan bahwa 

spiritualitas pendidikan bisa dilakukan dari spiritualisasi tujuan pendidikan, 

kurikulum, metode dan pendekatan serta pendidiknya.  

5. Sri Nurkudri (2006) Model Bruce Joyce dan Marsha Weil dalam Pendidikan 

Agama Islam. Menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Joyce dan 

Weil dapat meningkatkan prestasi mahasiswa pada mata kuliah Pendidikan agama 

Islam (PAI) di Politeknik Negeri Malang.  



21 

 

 

 

6. Yahya Aziz (2005) tentang Penguatan KBK PAI sebagai mata Kuliah di ITS. 

Temuannya adalah para dosen PAI ITS mempunyai inisiatif dalam mengelola 

pembelajaran/perkuliahan agama Islam, seperti mengadakan placement test, supaya 

mudah memetakan kemampuan mahasiswa, dan selalu bekerjsama dengan tim 

mentor untuk memantau kegiatan ekstrakulikuler mahasiswa di luar kegiatan 

perkuliahan. 

7. Samsul Hadi (2007) “Islam Spiritual Cetak Biru Keserasian Eksistensi”,  

menyimpulkan seluruh ciptaan Tuhan di alam ini merupakan eksistensi Tuhan, 

yang melahirkan pandangan holistic bagi manusia dalam melihat ayat-ayat Tuhan.  

Dari beberapa hasil penelitian tersebut diatas, ternyata belum ada yang 

membicarakan spiritualitas pendidikan agama Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa penelitian sebelumnya tidak ada secara khusus membahas tentang “Spiritualitas 

Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum”. Oleh karena itu, dianggap 

perlu dan sangat penting mengadakan penelitian  secara khusus tentang spiritualitas 

pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi umum di Malang. Penelitian  ini 

menekankan  aspek pendekatan spiritualitas yang dilakukan dosen PAI serta menggali 

jenis keberagamaan pada perguruan tinggi  umum di Malang, sebagai upaya penopang 

pembentukan spiritualitas pendidikan agama Islam.  
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