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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita melihat kesenjangan yang 

cukup tajam antara nilai-nilai agama dengan perilaku umat Islam sehari-hari. 

Media massa di Indonesia, seperti televisi, radio, dan surat kabar kerap 

menayangkan peristiwa-peristiwa–peristiwa yang bertentangan dengan nilai-nilai 

agama yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. 

Tidak jarang peristiwa-peristiwa–peristiwa yang bertentangan dengan nilai-nilai 

itu terjadi di kalangan generasi muda muslim, seperti di kalangan remaja dan 

mahasiswa yang merupakan generasi muda intelektual harapan bangsa. 

Masa remaja adalah peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Pada 

masa itu seseorang pasti mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan, baik 

secara fisik ataupun psikis. Selain itu, remaja juga memiliki berbagai keunikan 

dalam dimensi kehidupan, seperti keinginannya untuk menunjukan eksistensi 

dirinya kepada orang lain, dan melepaskan ketergantungan dari pihak lain, 

termasuk orang tua.
1
 Agama sangat berhubungan erat dengan manusia, dan agama 

menjadi jalan bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Menurut 

bahasa hakikat berarti kebenaran atau seesuatu yang sebenar-benarnya atau asal 
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segala sesuatu. Sedangkan Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau 

konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. 

Hal prinsip yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa 

manusia secara kodrati telah dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan dan 

keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di bumi secara bertahap. 

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan derajat paling 

tinggi diantara ciptaan yang lainnya. Manusia diartikan sebagai Hamba Allah, 

karena manusia merupakan salah satu ciptaan Allah SWT, makhluk yang 

diciptakan memiliki akal pikiran dan akal sehat, hal itulah yang membedakan 

manusia dengan makhluk lainnya. Manusia diserahi tugas hidup yang merupakan 

amanat dan harus dipertanggungjawabkan di hadapannya kelak. Tugas hidup 

manusia di muka bumi ini adalah kekhalifaan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil 

Allah dimuka bumi, serta pengelolaan dan pemeliharaan alam. Khalifah berarti 

wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. 

Pendidikan Al Islam-Kemuhammadiyahan atau yang disebut dengan AIK 

sebagai praksis pendidikan nilai di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). AIK 

merupakan salah satu ciri khas PTM sebagaimana ketentuan Pedoman Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEDI/ I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah. Pada Pasal 9 ayat (2) terdapat ketentuan sebagai berikut: 

“Perguruan Tinggi Muham madiyah wajib memiliki ciri khas kurikulum Al-Islam 

Kemuhammadiyahan yang diatur lebih lanjut dengan ketentuan Majelis 
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Pendidikan Tinggi.”Sebagai kelanjutan dari ketentuan ini, semua PTM yang 

tersebar di Indonesia menyelenggarakan pendidikan AIK sejak semester pertama. 

AIK bisa dikatakan sejenis pendidikan agama Islam (PAI) di perguruan tinggi 

umum yang wajib diikuti oleh mahasiswa yang beragama Islam. UMM dijadikan 

salah satu pertimbangan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengembangan 

AIK pada level nasional. Ketiga, model AIK di UMM dijadikan acuan oleh 

beberapa PTM terutama yang berada di wilayah Indonesia bagian timur dan PTM 

yang sedang berkembang. Dalam konteks ini, institusi pendidikan al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan (AIK) yang terdapat pada semua Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah (PTM), ikut berperan dalam memengaruhi dan bahkan mengubah 

cara berfikir (mode of though) mahasiswa terhadap Islam.
2
  

Dunia pendidikan dalam hal ini, tidak terkecuali. Seorang guru, dosen 

atau tenaga pendidik muslim, sebelum dia berperan sebagai guru atau tenaga 

pendidik, dia adalah seorang muslim. Artinya, dia akan memenuhi panggilan hati 

nuraninya untuk senantiasa membawa visi misi Islam dalam kehidupannya. Dan 

visi dan misi Islam itu adalah: rahmatan lil ’alamin.
3
 Pendidikan bagi umat Islam 

adalah Pembaharuan yang dimaksud meliputi dua yaitu cita-cita dan segi teknik. 

Dari segi cita-cita adalah untuk membemntuk manusia Muslim yang berakhlaqul 
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karimah, alim dalam beragama, luas pandanangan dan faham terhadap masalah 

keduniaan, cakap, bersedia berjuang untuk kemajuan agama Islam dan 

masyarakat.
4
 Dalam ungkapan yang sedikit menyindir, Al-Attas, seorang pakar 

pendidikan Islam menyitir bahwa warga negara atau pekerja yang baik dalam 

sebuah negara sekuler, sebagai contoh, tidak sama dengan manusia yang 

baik/shalih (simplifikasi istilah untuk ibadah dan khilafatul ’ardh). Sebaliknya, 

manusia yang baik/shalih sudah pasti seorang pekerja dan warga negara yang 

baik.
5
 

Al-Islam yang dikemas dalam kurikulum AIK adalah lebih 

mengedepankan aspek kognitif dalam tingkatan yang rendah yaitu mengetahui dan 

mengingat tentang fakta-fakta pengetahuan factual. Akibatnya corak pendidikan 

AIK di PTM lebih dominan sebagai pengajaran yang kering dari sentuhan – 

sentuhan moral dan spiritual. Kurikulum dan pembelajarannya bersifat 

“schooling” dari pada “learning” dan “enlightening”. Kalau fenomena ini yang 

terjadi, maka pembelajaran AIK sangat jauh ketinggalan dengan model – model 

kurikulum dan pembelajaran terbaru integrative-humanistik, berbasis kompetensi 

dan mengedepankan pembentukan karakter. Asumsi yang mengatakan bahwa 

dengan memiliki pengetahuan sebanyak – banyaknya, mahasiswa akan memiliki 
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kepribadian dan berbuat sesuai dengan pengetahuannya itu tampaknya tidak 

relevan lagi. AIK di PTM non Fakultas Agama seharusnya tidak bertujuan untuk 

membentuk mahasisya yang ahli agama atau “having religion”, melainkan menjadi 

orang yang bertakwa atau “being religions”. Yang dalam kosa kata KH Ahmad 

Dahlan adalah “Muslim yang berkemajuan”.
6
 

Kebiasaan mempunyai peranan paling penting dalam kehidupan manusia, 

karena kebiasaan akan menghemat kekuatan pada manusia. Namun demikian 

kebiasaan juga akan menjadi penghalang manakala tidak ada “penggeraknya”. 

Sedangkan metode keteladanan diterapkan secara bersama-sama dengan metode 

pembiasaan, sebab pembiasaan itu perlu adanya keteladanan dari seorang guru dan 

dengan contoh dari guru tersebut diharapkan menjadi teladan yang baik. Dalam 

bidang ibadah yaitu dengan membiasakan setiap harinya sholat wajib lima waktu 

berjamaah dan membiasakan sholat sunnah baik sholat sunnah rawatib maupun 

sholat sunnah malam, serta membiasakan setiap hari senin dan kamis untuk 

berpuasa sunnah. Dengan begitu anak akan terbiasa melaksanakan syariat Islam 

dan dalam dirinya akan tertanam pribadi yang baik. Tidak lupa pula sebagai 

pendidik juga harus memberikan contoh terhadap apa yang mereka anjurkan. 

Dengan pembiasaan-pembiasaan akan dapat memasukkan unsur-unsur positif 

dalam pribadi anak yang sedang tumbuh, karena kebiasaan-kebiasaan baik yang 
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sudah terbentuk pada diri seorang anak akan merasa ringan untuk mengerjakan 

apa-apa yang telah menjadi kebiasaanya.
7
 

Dalam penelitian ini akan di ungkap suatu masalah yang menarik di 

Universitas Muhammadiyah Malang, tentang persepsi pembelajaran AIK ( Al-

Islam Kemuhammadiyahan )  bagi Mahasiswa di kampus Universitas 

Muhammadiyah Malang. Pemebelajaran ini sudah menjadi daya Tarik tersendiri di 

kampus Universitas Muhammadiyah Malang, yang mana pembelajaran ini 

mengajarkan ataupun memberikan ilmu agama untuk menjadikan mahasiswa di 

kampus Universitas Muhammadiyah Malang menjadi insanul kamil yang 

berpengatuan dan berakhlak mulia. Realitas sekarang yang saya temui bahwa 

mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah AIK ( Al-Islam 

Kemuhammadiyahan ) masih mengalami kesulitan dalam menjalankan syariat 

agama itu sendiri, contoh salah satu yang biasa diambil adalah dalam hal Sholat 5 

waktu. Terkadang mahasiswa memiliki kesibukan sangat beragam, sehingga 

mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari jangkauan 

sang penciptanya yaitu Allah Swt. Dalam rukun islam yang lima setelah mengucap 

kalimat syahadat, sholat adalah tiang yang harus di bangun agar pondasi dalam diri 

seseorang menjadi kokoh dan lebih dekat dengn Allah Swt, sedangkan apabila 

pondasi sholat seseorang masih mengalami masalah, maka islam kita masih belum 
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sempurna.
8
 Mahasiswa seringkali melalaikan dan lebih parahnya lagi 

meninggalkan sholat demi kesibukan mereka di kampus ataupun kegiatan di luar 

kampus, hanya sebagian mahasiswa yang masih bisa konsisten dalam menjalankan 

sholat 5 waktu tersebut. Sedangkan Shalat bukan istilah baru. Setelah saya 

observasi lebih mendalam, dari beberapa pihak mahasiwa juga merasa adanya 

kurang tertarik belajar Agama. Sedangkan mereka sudah pernah menempuh studi 

AIK di Universitas Muhammadiyah Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti 

mengajukan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana persepsi mahasiswa tentang pembelajaran AIK ( Al-Islam 

Kemuhammadiyahan ) di Universitas Muhammadiyah Malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Persepsi mahasiswa 

Tentang pembelajaran AIK (Al-Islam Kemuhammadiyahan) di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khazanah 

keilmuan tentang pembelajaran AIK ( Al-Islam Kemuhammadiyahan ) 

dibidang Pendidikan Agama Islam.  

2. Praktis 

a. Sebagai bahan masukan untuk AIK & MKDU dalam rangka meningkatkan 

kualitas pelaksanaan AIK. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi dosen  

dalam mengembangkan pembelajaran yang terampil, efektif, dan  

efisien. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan 

kajian yang relevan bagi peneliti yang selanjutnya dan bisa menjadikan 

bahan informasi terkait tentang judul dipenelitian selanjutnya. 

E. Batasan Istilah 

Pada penelitian ini, peneliti perlu menjelaskan terkait dengan judul 

penelitian yang di angkat untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul 

penelitian tersebut, serta tidak keluar dari pemebahasan yang jelaskan dalam 

penelitian ini sehingga diperoleh batasan istilah sebagai berikut: 
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1. Pesepsi 

Persepsi merupakan suatu proses yang terjadi pada seseorang yaitu proses 

memahami atau memberi makna terhadap setiap informasi yang diterima oleh 

seseorang melalui alat indra, dan selanjutnya seseorang mempersepsikan atau 

memahami informasi yang mereka terima. Dalam hal ini peneliti mebatasi 

persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini, bahwasanya peneliti hanya 

meneliti  persepsi mahasiswa tentang pembelajaran AIK di Universitas 

Muhammadiyah Malang 

2. Pembelajaran AIK 

Pembelajaran adalah proses kegiatan dalam dunia pendidikan, yang di 

dalamnya terdapat unsur pendidik, peserta didik, metode (cara mendidik), dan 

target (tujuan pendidikan), serta alat (sara-prasarana) yang diperankan secara 

interaktif dan bersinambungan. Peneliti membatasi tentang aspek yang diteliti 

dalam ruang lingkup pembelajaran AIK yaitu, sistem pembelajaran, metode 

pembelajaran, dan strategi pembelajaran AIK. 

3. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 

Mahasiswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini dari Jurusan Teknik 

Mesin Angkatan 2015 yang telah menempuh studi AIK di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 


