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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki banyak lembaga pendidikan, baik negeri maupun 

swasta. Salah satunya yakni lembaga pendidikan Muhammadiyah. 

Persyarikatan ini merupakan gerakan Islam amar ma’ruf nahi munkar yang 

pada hakikatnya merupakan gerakan pencerahan yang berupaya menyinari 

masyarakat dengan cahaya Islam dan ilmu pengetahuan supaya Indonesia 

menjadi negara dan bangsa yang berkemajuan.1  

Muhammadiyah didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 

8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912. Melalui organisasi persyarikatan yang 

dikenal sebagai gerakan Islam modern di Indonesia yang menggabungkan 

antara ilmu agama dengan ilmu dunia.2 Bagi K.H Ahmad Dahlan, pendidikan 

hendaknya diarahkan pada usaha menciptakan insan muslim yang 

berkepribadian luhur, berwawasan luas, paham masalah ilmu keduniaan serta 

bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat.3  

Melalui pendidikan Islam Muhammadiyah, diharapkan terciptanya 

generasi muslim terpelajar yang kuat iman dan kepribadiannya sekaligus 

mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman.4 Hal inilah yang di 

                                                           
1 Haedar Nashir, Muhammadiyah dan Gerakan Pencerahan Untuk Indonesia 

Berkemajuan, (diakses dalam http://muhammadiyah.or.id, 2014), hal. 1 
2 Haedar Nashir, Muhammadiyah Gerakan Pembaharuann, (Yogyakarta: Suara 

Muhammadiyah, 2010), hal. 5 
3 Nn, Majalah Mentari, Paradigma Pendidikan Muhammadiyah,  (Yogyakarta: MPK PDM 

Kota Yogyakarta, 2013), hal. 5 
4 Tim Pedoman Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Majelis Pendidikan Tinggi 

PP Muhammadiyah, Buku Pedoman Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Perguruan 

http://muhammadiyah.or.id/
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maksud pendidikan Islam yang berkemajuan di Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah (PTM). 

Setiap PTM khususnya Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 

memiliki matakuliah yang menunjang pendidikan agama Islam, yakni dikenal 

dengan pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK). Matakuliah AIK 

menjadi ciri khas kurikulum di setiap PTM yang merupakan bagian dari 

matakuliah pengembangan kepribadian (MPK), isi dari matakuliah AIK berisi 

kajian dan pelajaran guna membina dan mengembangkan mahasiswa menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, 

berkepribadian yang baik dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan atau secara singkat disebut dengan akhlaqul 

karimah (akhlak terpuji).5 

Peneliti menyebut UMM, karena Syamsul Arifin mengemukakan 

bahwa, PTM lain yang sedang berkembang terutama di Indonesia bagian timur 

menjadikan pendidikan AIK di UMM sebagai rujukan dalam mengembangkan 

model pendidikan AIK di tempatnya.6 

Pendidikan AIK sendiri menjadi kekuatan setiap PTM, karena dapat 

menjadi dasar kekuatan spiritual, moral, dan intelektual serta daya gerak bagi 

seluruh civitas akademika. Pendidikan AIK juga sebagai identitas karakter 

                                                           
Tinggi Muhammadiyah, (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 

2013), hal.5   
5 Abdul Haris, dkk, Kurikulum Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, 

(Malang:Bagian Pengajaran AIK UMM, 2017), hal. x 
6 Syamsul Arifin, Rekonstruksi Al-Islam-Kemuhammadiyahan (AIK) Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah Sebagai Praksis Pendidikan Nilai, (Malang: EDUKASI: Jurnal Penelitian 

Pendidikan Agama dan Keagamaan, Volume 13, Nomor 2, Agustus 2015), hal. 204 
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civitas akademika PTM, yaitu sebagai muslim yang berkemajuan, berakhlaqul 

karimah, mencintai sesama, memiliki nilai sosial, memiliki jiwa kepemimpinan, 

serta peduli terhadap persoalan umat dan bangsa.7  

UMM merupakan lembaga pendidikan bernafaskan Islam dan 

membawahi berbagai disiplin ilmu, oleh karena itu kajian mengenai Islam dari 

sudut pandang disiplin ilmu yang berbeda atau mengintegrasikan agama dengan 

ilmu atau sebaliknya (interdisipliner) sungguh memiliki arti yang amat sangat 

penting. 8  

Interdisipliner ialah integrasi antar satu ilmu dengan ilmu lain sehingga 

merupakan satu kesatuan dengan metode tersendiri, atau integrasi antara satu 

ilmu dengan ilmu lain, sehingga membentuk satu ilmu baru, dengan metode 

baru.9 Interdisipliner dapat juga diartikan suatu pendekatan dengan 

menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan 

secara terpadu yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah.10 

Kesimpulannya dalam hal ini ialah, bahasan mengenai suatu masalah yang 

dicari pemecahannya dengan menggunakan pendekatan atau tinjauan dari 

berbagai disiplin ilmu yang lain secara relevan dan terpadu supaya terjawab 

masalah yang dicari. 

                                                           
7 Tim Pedoman Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Majelis Pendidikan Tinggi 

PP Muhammadiyah,....,(Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 

2013), hal. 10 
8 A. Faridi, Islam: Kajian Interdisipliner, (Malang: UMM Press, 1992), hal. 225 

9 Ana Nadia Abror, Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 2005), hal. 21; Dalam Khoiruddin Nasution, Berpikir Rasional-Ilmiah Dan 

Pendekatan Interdisipliner Dan Multidisipliner Dalam Studi Hukum Keluarga Islam, (Yogyakarta: 

Jurnal Al-Ahwal, Vol, 10. No, 1, Juni 2017), hal.19 
10 Khoiruddin Nasution,....,(Yogyakarta: Jurnal Al-Ahwal, Vol, 10. No, 1, Juni 2017), 

hal.19 
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Matakuliah AIK di UMM diperuntukan bagi mahasiswa yang 

menempuh jurusan selain jurusan yang ada di Fakultas Agama Islam, yakni 

jurusan-jurusan yang dapat dikatakan jurusan ilmu-ilmu umum seperti yang ada 

pada Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Fakultas Psikologi, Fakultas Kesehatan, Fakultas Kedokteran, 

Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan lain sebagainya. 

Sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan di lembaga yang 

bernafaskan Islam, mahasiswa yang mengambil jurusan non-FAI (jurusan-juran 

selain di Fakultas Agma Islam) tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu umum yang 

ada di jurusan mereka saja, namun mahasiswa tentu wajib mempelajari ilmu 

agama Islam melalui pendidikan AIK. Karena itu, bagi para mahasiswa di 

UMM mengkaji ilmu secara interdisipliner atau mengintegrasikan ilmu dengan 

agama merupakan hal yang sangat penting. 

Pada era globalisasi ini banyak pengaruh yang datang dan 

mempengaruhi pola pikir serta perilaku masyarakat khususnya generasi 

millenial yang cenderung pragmatis, materialistis dan hedoneis. Fenomena ini 

juga muncul di kalangan akademisi yang merupakan bagian masyarakat 

berpendidikan tinggi yang diharapkan lima atau sepuluh tahun mendatang 

menjadi pejabat atau pemimpin pengambil kebijakan. Alangkah rendah 

martabat bangsa ini apabila calon pemimpin atau kader bangsa ini berfikiran 

seperti yang ada sekarang ini.11 

                                                           
11 Hikmatullah, Silabus Al Islam dan Kemuhammadiyahan  AIK IV 
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Berdasarkan fenomena tersebut maka mahasiswa perlu mempelajari 

materi interdisipliner sebagai bekal mahasiswa dalam menghadapi persoalan-

persoalan zaman yang ada dan yang akan datang dengan memiliki wawasan 

dasar Islam, serta berpegang teguh pada agama saat melakukan aktifitas sosial 

maupun pada saat memilih dan menjalankan pekerjaannya sehingga urusan 

dunia dan akhirat dapat seimbang.  

Adapun sesuai dengan visi dan misi AIK bahwa, pendidikan AIK tidak 

hanya fokus pada keislaman saja, tetapi AIK memadukan antara keislaman 

dengan keilmuan umum atau sebaliknya, dalam kata lain yakni interdisipliner 

antara ilmu umum dengan agama atau sebaliknya. Materi interdisipliner antara 

ilmu umum dengan agama dalam AIK terdapat pada matakuliah AIK IV dan 

materi tersebut dalam rangka mengembangkan keilmuan mahasiswa dengan 

memberi frame atau paradigma keislaman yang keduanya dipadukan secara 

interdisipliner.12 Dengan begitu dapat dipahami bahwa, AIK memperhatikan 

masalah dunia dan akhirat dengan menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan 

dengan agama.  

AIK di UMM sendiri sudah melalui berbagai pengembangan hingga saat 

ini, seiring pengembangan tersebut maka merubah seluruh aspek didalamnya 

termasuk isi kurikulum yang mencakup standar kompetensi hingga isi materi 

dalam silabusnya juga ikut berkembang.13 

                                                           
12 Diolah dari Visi dan Misi AIK-UMM, diakses di aik.umm.ac.id pada tanggal 7 Januari 2018 

13 Syamsul Arifin, Rekonstruksi Al-Islam-Kemuhammadiyahan (AIK) Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah Sebagai Praksis Pendidikan Nilai, (Malang: EDUKASI: Jurnal Penelitian 

Pendidikan Agama dan Keagamaan, Volume 13, Nomor 2, Agustus 2015) hal. 218 



 

6 

 
 

Oleh karena itu, hal tersebut menjadi daya tarik bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian terkait Analisis Pengembangan Materi Interdisipliner 

pada Silabus Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Universitas 

Muhammadiyah Malang dalam skripsi ini, guna mengetahui latar belakang dan 

tujuan pengembangan materi interdisipliner dalam pembelajaran AIK, 

hubungan interdisipliner antara ilmu umum dan agama dalam silabus 

pembelajaran AIK IV, serta bagaimana proses pembelajaran materi 

interdisipliner dalam kelas AIK di Universitas Muhammadiyah Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang diatas peneliti dapat 

mengidentifikasikan permasalahan yang menjadi objek penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana latar belakang dan tujuan pengembangan materi interdisipliner 

dalam pembelajaran AIK di UMM?  

2. Bagaimana hubungan interdisipliner antara ilmu umum dan agama dalam 

silabus pembelajaran AIK di UMM? 

3. Bagaimana proses pembelajaran materi interdisipliner di dalam kelas AIK-

UMM?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Guna mengetahui latar belakang dan tujuan pengembangan materi 

interdisipliner dalam pembelajaran AIK di UMM 
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2. Guna mengeksplorasi hubungan interdisipliner antara ilmu umum dan 

agama dalam silabus pembelajaran AIK di UMM 

3. Guna mendeskripsikan proses pembelajaran materi interdisipliner di dalam 

kelas AIK-UMM 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

langsung maupun tidak langsung serta dapat memberikan manfaat untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan yang berkaitan dengan 

pembelajaran AIK.  

Adapun manfaat penelitian antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini akan mengkaji tentang analisis 

pengembangan materi interdisipliner pada silabus pembelajaran AIK di 

UMM, dengan demikian temuan penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya wawasan dalam bidang keilmuan dan keislaman bagi semua 

khalayak yang membacanya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa: 

Menjadikan mahasiswa faham bahwa matakuliah AIK ini 

merupakan matakuliah yang memberikan paradigma pengetahuan 

agama Islam kepada mahasiswa untuk mengembangkan keilmuannya. 

Serta menyadarkan mahasiswa bahwa belajar ilmu pengetahuan dan 

teknologi merupakan dalam kerangka belajar keislaman, dan belajar al-
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Islam merupakan dalam kerangka kabelajar keilmuan yang mana hal 

tersebut sesuai dengan visi dan misi pendidikan AIK di UMM. 

b. Bagi Dosen: 

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan kegiatan belajar dan 

mengajar dosen pendidikan AIK dengan selalu melakukan 

pengembangan terhadap materi yang, memyesuaikan materi dengan 

kebutuhan mahasiswa terutama pada era global dan digital saat ini. 

Sehingga nantinya ilmu tersebut dapat dijadikan bekal mahasiswa dalam 

menghadapi tantangan zaman. 

c. Bagi Lembaga: 

Sebagai pemberi informasi terkait dengan pengembangan dan 

pengajaran materi interdisipliner yang dilakukan oleh para dosen 

pendidikan AIK serta hambatan-hambatan yang di hadapi dalam 

pengembangan materi interdisipliner dalam pembelajaran AIK.  

d. Bagi Peneliti: 

Sebagai wahana untuk mengeksplorasi pengembangan materi 

interdisipliner yang dilakukan oleh pendidikan AIK-UMM dalam 

pembelajarannya. 

E. Batasan Istilah 

Fungsi batasan istilah disini ialah untuk menghindari kesalahan dalam 

memahami judul penelitian, oleh karena itu peneliti perlu menjelaskan terlebih 

dahulu maksud dari judul penelitian “Analisis Pengembangan Materi 

Interdisipliner pada Silabus Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 
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di Universitas Muhammadiyah Malang”. Adapun beberapa batasan istilah yang 

perlu peneliti jelaskan ialah sebagai berikut: 

1. Analisis 

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), analisis 

merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan 

bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.14 

Jika dikaitkan dengan skripsi ini maka, analisis yang dimaksud ialah 

menelaah bagian-bagian materi interdisipliner yang ada pada silabus 

pembelajaran AIK IV serta menelaah isi dari materi interdisipliner tersebut 

guna memperoleh makna yang tepat sehingga dapat dipahami secara 

keseluruhan. 

2. Pengembanagan Materi Interdisipliner 

Pengembangan merupakan upaya menjadikan maju atau lebih baik 

secara bertahap dan teratur dengan menjurus pada sasaran yang 

dikehendaki.15 Adapun materi yang di maksud dalam penelitian ini ialah 

bahan ajar atau bahan pembelajaran yang telah dirancang dan kemudian 

disampaikan kepada mahasiswa. Dan pengertian Interdisipliner itu sendiri 

ialah pendekatan dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang 

                                                           
14 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 60 
15 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,....,(Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008),hal. 679 
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disiplin ilmu serumpun yang relevan secara terpadu untuk memecahkan 

suatu masalah.16 

Jadi, kesimpulan dari pengembangan materi interdisipliner dalam 

skripsi ini ialah usaha para dosen AIK menjadikan bahan ajar interdisipliner 

pada silabus AIK IV lebih baik, yang didalamnya membahas tentang 

masalah-masalah dari berbagai disiplin ilmu umum dilihat dari sudut 

pandang Islam, guna dijadikan sebagai alat dalam memecahkan suatu 

bahasan supaya dapat menjawab permasalahan yang ada terutama pada hal 

yang bersifat aktual.  

3. Silabus Pembelajaran AIK 

Silabus merupakan rangkaian dari suatu unsur tentang suatu 

pengetahuan atau keterampilan dari suatu pendidikan yang disajikan dalam 

aturan yang logis atau juga dapat diartikan ringkasan suatu pelajaran.17 

Adapun pembelajaran merupakan sebuah proses atau aktivitas untuk 

menjadikan sesorang berusaha memperoleh pengetahuan atau ilmu.18  

Silabus pembelajaran AIK yang dimaksud dalam skripsi ini ialah 

rangkaian atau ringkasan dari bagian-bagian materi pelajaran yang 

digunakan dalam aktivitas belajar AIK materi interdisipliner. AIK 

merupakan matakuliah pokok yang ada dalam lembaga pendidikan 

Muhammadiyah, yang di dalamnya terdapat proses transfer of knowledge 

                                                           
16 Chanifudin, Pendekatan Interdisipliner: Tata Kelola Pendidikan Islam Di Tengah 

Kompleksitas, (Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam Vol. 05, Januari 2016), hal. 1286 
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada http://kbbi.web.id, 2019 

18 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,....,(Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008),hal. 24 

http://kbbi.web.id/
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and value serta mempelajari tentag ilmu pengetahuan umum yang dilihat 

dari sudut pandang Islam dan juga tentang Muhammadiyah, yang mana 

materi tersebut diajarkan kepada seluruh mahasiswa dengan tujuan 

memberikan frame atau paradigma keislaman kepada mahasiswa sebagai 

bekal dalam mengembangkan wacana keilmuan yang dimiliki mahasiswa,19 

dan hal tersebut sesuai dengan visi AIK di UMM.  

F. Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian skripsi ini merupakan gambaran umum dari 

urutan poin-poin pembahasan. Agar lebih memudahkan bagi pembaca dalam 

memahami isi pembahasan di dalam skripsi ini, maka peneliti membuat 

sistematika penelitian yang tersusun sebagai berikut: 

1. Bab I berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penilitian, batasan istilah, dan 

sistematika penulisan 

2. Bab II berisi tentang kajian pustaka yang membahas tentang kajian 

mengenai pengembangan materi inetrdisipliner yang meliputi pengertian 

pengembangan materi interdisipliner dan tujuan. Selain itu, mengenai 

hubungan interdisipliner antara ilmu umum dan agama dalam silabus 

pembelajaran AIK, serta proses pembelajaran materi interdisipliner pada 

kelas AIK IV di UMM yang meliputi perencanaan, metode, media dan 

evaluasi pembelajaran. 

                                                           
19 Visi dan Misi AIK-UMM, diakses di aik.umm.ac.id, pada tanggal 7 Januari 2018  
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3. Bab III berisi tentang metode penelitian yang didalamnya mencakup 

pendekatan, jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengambilan data, 

dan teknik analisis data.  

4. Bab IV berisi tentang latar belakang objek peneleitian, kemudian 

dilanjutkan dengan pembahasan dan analisis data yang mengulas tentang 

latar belakang dan tujuan pengembangan materi interdisipliner dalam 

pembelajaran AIK, hubungan interdisipliner antara ilmu umum dan agama 

dalam silabus pembelajaran AIK, serta proses pembelajaran materi 

interdisipliner di dalam kelas AIK IV-UMM. 

5. Bab V berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran terkait 

penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai analisis pengembangan 

materi interdisipliner pada silabus pembelajaran AIK di UMM. 

 


