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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia adalah negara multikultural terdiri dari banyak pulau, suku, 

bahasa dan budaya. Di Indonesia terdapat bermacam-macam organisasi, oleh 

karena itu konflik antar organisasi merupakan suatu keniscayaan yang tidak 

dapat terelakkan. Terlebih konflik antar ormas Islam. Ormas Islam yang sangat 

terpandang di Indonesia, sebut saja Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.  

Antara kedua ormas Islam tersebut tentu mempunyai cara pandang yang berbeda 

serta menghasilkan fatwa yang berbeda pula. Hal ini kemudian menimbulkan 

pergesekan antara kedua pengikut ormas Islam tersebut. Perbedaan mengenai 

pemahaman dan praktik keagamaan terhadap ajaran-ajaran Islam yang bukan 

pada ajaran-ajaran bersifat inti (core) yang mendasar. Dalam hal sendi-sendi 

kepercayaan dan praktik-praktik pilar keagamaan yang mendasar, tidak terdapat 

perbedaan diantara kaum Muslim tradisional dan kaum Muslim modernis di 

Indonesia. Perbedaan-perbedaan antara keduanya hanyalah mengenai masalah-

masalah yang bersifat furu’ (cabang atau detail) dan bukan masalah-masalah 

yang bersifat usul (inti atau prinsip-prinsip). Perbedaan-perbedaan kecil 

semacam ini merupakan suatu hal yang sangat lumrah dalam berbagai fenomena 

pemahaman dan praktik keagamaan dalam perkembangan kultur dan struktur 

komunitas Muslim yang terus mengalami pergulatan intelektual dan kultural 
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sebagai respons kreatif umat terhadap proses dinamika kehidupan internal dan 

eksternal.1 

 Muhammadiyah salah satu ormas Islam yang bergerak di bidang 

dakwah, sosial, amar ma’ruf nahi munkar serta bidang pendidikan. Kontribusi 

Muhammadiyah dalam bidang pendidikan tidak diragukan lagi. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya institusi pendidikan pendidikan yang telah 

didirikan, mulai dari jenjang terendah sampai perguruan tinggi.2 Dalam bidang 

pendidikan Muhammadiyah sudah berkontribusi dalam membangun bangsa 

melalui pengembangan sumber daya manusia, khususnya mahasiswa di jenjang 

perguruan tinggi. Sebagai organisasi pembaharuan Islam Muhammadiyah 

memberikan dampak sangat besar bagi kemajuan umat Islam di Indonesia yang 

mencakup multidimensi melalui bidang pendidikan3   

Perselisihan yang terjadi antara pengikut NU dan Muhammadiyah 

lantaran bukan antara organisasinya tetapi ada di kalangan pengikut yang 

melakukan identifikasi kultural sebagai orang Nahdliyin (sebutan pengikut NU) 

ataupun Muhammadiyah. NU yang disebut kelompok Islam tradisional didirikan 

K.H Hasyim Asy’ari di tahun setelah muhammadiyah berdiri yaitu tahun 1926.  

Organisasi Muhammadiyah sendiri didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan di tahun 

1912 dan dikenal sebagai kelompok Islam modernis organisasi Islam. Hingga 

sekarang NU dan Muhammadiyah menjadi organisasi Islam yang mempunyai 

pengikut terbesar di wilayah Indonesia dan hubungan yang mempunyai 

                                                           
1 Faisal Ismail. Pijar-Pijar Islam Pergumulan Kultur dan Struktur. Lembaga Studi Filsafat Islam 

(LESFI). Yogyakarta. 2003. hlm. 160. 
2 Edy Suandi Hamid, M. Safar Nasir., Propesionalisme dan Akuntabilitas Amal Usaha 

Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Pendidikan. LPTP PP Muhammadiyah bekerja sama dengan UII 

Press. Yogyakarta. 2005. hlm. 111. 
3 Nelly Yusra: Muhammadiyah, Gerakan Pembaharuan Pendidikan Islam. POTENSIA: Jurnal 

Kependidikan Islam, Vol. 4, No. 1, Januari – Juni 2018. hlm. 123  



 

3 

 

pengaruh antara keduanya tidak terhindarkan dalam kehidupan keseharian, baik 

dalam hidup bermasyarakat, menjalin hubungan yang harmonis, bekerja dan 

sebagainya.4 Masalah khilafiyah furu’ atau perbedaan pandangan dan keyakinan 

yang bukan mendasar seharusnya tidaklah menjadi suatu penghalang bagi 

terwujudnya kerukunan bahwa semua ajaran agama yang dianut NU dan 

Muhammadiyah adalah benar.5 Organisasi keagamaan selain keduanya 

(Muhammadiyah dan NU) juga memiliki perbedaan dalam praktik keagamaan. 

adanya kesalahpahaman di antara kedua pengikut (Muhamadiyah dan NU) 

terhadap perbedaan-perbedaan ini menimbulkan konflik, karena tidak ada 

aturan-aturan ataupun norma yang jelas untuk mengatur kehidupan keagamaan 

dimasyarakat.  

Universitas Muhammadiyah Malang sebagai lembaga pendidikan 

perguruan tinggi yang berada di bawah naungan persyarikatan Muhammadiyah 

yang tentunya menghadapi banyak kendala. Banyaknya kendala yang dihadapi 

lebih kepada pandangan masyarakat yang negatif tentang Muhammadiyah, 

terlebih masyarakat yang lebih condong ke NU atau ormas Islam lainnya. 

Timbulnya keraguan masyarakat untuk memasukan anak mereka ke perguruan 

tinggi Muhammadiyah, karena kurangnya pemahaman mereka tentang 

organisasi Muhammadiyah. Sedangkan pada kenyataannya selama ini 

Universitas Muhammadiyah Malang secara emperik terdapat mahasiswa yang 

berasal dari daerah-daerah Indonesia pastinya terdapat perbedaan pemahaman 

agama status sosial, tata nilai, budaya, serta kemampuan individu (sosial, 

                                                           
4 Usisa Rohmah. Interaksi Sosial Warga Nu Dan Muhammadiyah Studi Kasus di Desa 

Punduhsari. Universitas 17 Agustus 1945. Jakarta. 2016. Hlm. 23. 
5 Shodiq Raharjo. “Konflik antara NU dan Muhammadiyah (1960-2002). Skripsi Jurusan 

Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2007. 

hlm. 71-72. 
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pemikiran dan mental).6 Selama ini mahasiswa di Universitas Muhammadiyah 

Malang tidak hanya dari kalangan warga Muhammadiyah, namun juga dari 

kalangan warga lainnya. Setiap tahunnya kampus Universitas Muhammadiyah 

Malang mengadakan sosialisasi kampus yang mana tujuan sosialisasinya tidak 

membedakan kalangan masyarakat manapun. 

Murakata merupakan motto yang diambil dari bahasa Banjar, yaitu 

singkatan dari kata Mufakat, Rakat, Seiya-sekata yang menjadi sebutan 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kabupaten tersebut merupakan salah satu 

kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota dari Kabupaten ini terletak 

Kota Barabai. Ketika peneliti melakukan sosialisasi kampus Universitas 

Muhammadiyah Malang untuk memperkenalkan kepada calon mahasiswa di 

luar kota Malang (masyarakat dari kalangan non-Muhammadiyah di Murakata) 

yang terbilang mempunyai pandangan negatif tentang kampus Universitas 

Muhammadiyah Malang. Hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak mengetahui 

bagaimana praktik keagamaan di lingkungan kampus, sehingga ada banyak 

pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana mereka melakukan praktik 

peribadatan sedangkan mereka bukan dari kalangan Muhammadiyah, apakah 

mereka harus menjadi anggota Muhammmadiyah atau mereka dapat melakukan 

peribadatan seperti pelaksanaan praktik keagamaan mereka sehari-hari. Pada 

nyatanya di Universitas Muhammadiyah Malang, mahasiswanya tidak hanya 

dari kalangan Muhammmadiyah akan tetapi banyak mahasiswa yang berasal 

dari kalangan non-Muhammadiyah. Maka pentingnya meneliti ini dalam rangka 

memberikan penjelasan terhadap masyarakat non-Muhammadiyah, Dari 

                                                           
6 Tim Penyusun. Membentuk pribadi dan pemimpin unggul membangun peradapan utama, 

malang, preode XIV 2017, hlm. ix. 
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gambaran di atas, peneliti mengambil penelitian dengan judul “Persepsi 

Mahasiswa Murakata Non-Muhammadiyah terhadap Perbedaan Praktik 

Keagamaan di Universitas Muhammadiyah Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian, yaitu 

bagaimana persepsi mahasiswa Murakata non-Muhammadiyah terhadap 

perbedaan praktik keagamaan di Universitas Muhammadiyah Malang? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan persepsi 

mahasiswa Murakata non-Muhammadiyah terhadap perbedaan praktik 

keagamaan di Universitas Muhammadiyah Malang. 

D. Manfaat Penelitian  

Yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang 

ilmu tarbiyah dan referensi bagi yang membutuhkan khususnya mengenai 

teori persepsi mahasiswa non-Muhammadiyah terhadap perbedaan praktik 

keagamaan di Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga, penelitian ini dapat menambah informasi mengenai 

persepsi mahasiswa Murakata non-Muhammadiyah terhadap perbedaan 

praktik keagamaan di Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi mahasiswa yang melakukan sosialisasi kampus Universitas 

Muhammadiyah Malang dapat menjelaskan tentang presepsi mahasiswa 
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mengenai perbedaan praktik keagamaan di lingkungan kampus 

Universitas Muhammadiyah Malang, sehingga membuat siswa yang 

ingin berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang dan masyarakat 

luas tidak berpikiran negatif terhadap bagaimana praktik peribadatan 

mereka.  

c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian dapat dijadikan referensi 

penelitian lain dengan topik persepsi mahasiswa non-Muhammadiyah 

terhadap perbedaan praktik keagamaan atau salah satunya. 

E. Batasan Istilah 

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti menitikberatkan pembahasan 

pada persepsi, mahasiswa Murakata non-Muhammadiyah dan praktik 

keagamaan.  

1. Persepsi yang dimaksud adalah pandangan atau pendapat dari individu 

mengenai sesuatu hal (objek ataupun lingkungan). 

2. Mahasiswa adalah individu yang sedang menempuh pendidikan dijenjang 

perguruan tinggi negeri ataupun swasta (akademik, institut, politeknik, dan 

sebagainya). Non-Muhammadiyah adalah individu yang bukan berasal dari 

kalangan Muhammadiyah. Mahasiswa non-Muhammadiyah yang dimaksud 

adalah mahasiswa yang berlatar belakang keluarga dari organisasi Islam 

Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki perbedaan dalam praktik 

keagamaannya. Mahasiswa dalam penelitian ini berasal dari Kerukunan 

Mahasiswa Murakata Malang. 
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3. Praktik keagamaan yang dimaksud adalah aktivitas-aktivitas keagamaan 

yang bersifat furu’ yaitu pada pelaksanan: a) qunut di shalat subuh, b) shalat 

tarawih, c) tawasul, dan d) dzikir. 

Adanya batasan masalah penelitian dikarenakan terbatasnya waktu dan 

tenaga dalam melakukan penelitian. Peneliti lebih membahas tentang persepsi 

mahasiswa Murakata non-Muhammadiyah terhadap perbedaan praktik 

keagamaan di Universitas Muhammadiyah Malang. 

F. Asumsi Dasar Penelitian 

Asumsi dasar penelitian ini adalah objek penelitian terfokus pada 

persepsi mahasiswa Murakata non-Muhammadiyah terhadap perbedaan praktik 

keagamaan yang berlatar belakang keluarga dari organisasi Islam Nahdlatul 

Ulama (NU) yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, bukan dari 

organisasi lain dan universitas selain yang disebutkan. Sedangkan variabel 

praktik keagamaan selain qunut di shalat subuh, shalat tarawih, tawasul, dan 

dzikir tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


