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PENDAHULUAN 

 

 
A.  Latar Belakang Masalah 

  
Dunia modern yang antara lain ditandai oleh semakin hilangnya batas 

ruang dan waktu telah membuat kehidupan manusia semakin kompleks. Semakin 

cepatnya perputaran siklus kehidupan, membuat orang merasakan terbatasnya 

waktu yang hanya tersedia 24 jam sehari. Untuk memperluas kemampuan 

manusia mengatasi keterbatasan waktu tersebut dibuatlah perangkat teknologi 

seperti internet. Ini berguna untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah 

setiap manusia dalam merebut peluang kehidupan didunia ini. 

Padahal jika diketahui orang hidup itu  tidak hanya untuk hal yang 

berkaitan dengan hal duniawi saja tapi ada hal-hal yang lebih penting dari itu yaitu 

hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Jika mau dijabarkan orang pasti akan 

merasa kurang dengan 24 jam dalam sehari dan jika ditanya apakah mau 

menambah waktu lagi ? pasti jawaban mereka ‘ ya ‘ karena waktu 24 jam bagi 

mereka yang memiliki banyak kesibukan akan merasa kurang saja. Padahal jika 

dibanding dengan memikirkan hal yang berkaitan dengan akhirat waktu 24 jam 

sangatlah banyak.  

Merenungkan fenomena tersebut, Fukuyama (1998) seorang filosofer dari 

Universitas James Mason, Amerika Serikat menulis buku yang sangat 

menghebohkan berjudul “ The End Of History And The Lost Man “. Buku ini 

menggambarkan betapa sejarah telah berakhir. Hal ini karena manusia telah 
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menjadi penganut satu sistem kapitalis-liberalis yang semakin tidak menghargai 

nilai kemanusiaan dan kehidupan hanyalah sebuah kompetisi antar manusia yang 

semakin tidak memperdulikan suatu kerja sama antar manusia. Manusia lain 

bukanlah bagian dari sukses kehidupan melainkan bagian dari sebuah kompetisi. 

Manusia semakin tidak mampu membangun saling percaya padahal saling percaya 

merupakan perekat kehidupan manusia sehingga manusia tidak lagi melihat 

manusia sebagai musuh atau pesaing atau perebutan peluang. Kalau saling 

percaya ini sudah hilang, maka kita tidak lagi sebagai ummat yang berhasil 

membangun persaudaraan. Hanya persaudaraanlah yang bisa membuat dunia ini 

penuh kedamaian dan kemakmuran ( Haryanto, 2002 ). 

Dunia yang berorientasi materialistik telah menghantarkan manusia 

kedalam kehidupan tanpa kebahagiaan. Semakin kaya harta, semakin miskin 

mereka dalam kebahagiaan hidup. Tetapi dalam Islam bekerja keras 

mengumpulkan ilmu dan harta merupakan ibadah, karena ilmu dan harta tersebut 

harus diamalkan untuk kepentingan umat manusia. 

Kegiatan mengumpulkan ilmu dan harta pasti tidak akan lepas dari kerja 

keras dan pemanfaatan waktu, tenaga, dan biaya secara efisien. Kesibukan inilah 

yang seringkali menggoda manusia untuk melupakan Allah, saudara sesama 

muslim dan bahkan dirinya sendiri. Melupakan Allah karena lupa berdo’a dan 

berterima kasih ( bersyukur ) kepada Allah melalui kegiatan Shalat, karena pada 

hakekatnya shalat merupakan salah satu ekspresi kesyukuran manusia kepada 

Allah SWT. Melupakan manusia lainnya karena tidak sempat lagi sholat 

berjamaah dengan keluarga dan sesama muslim lainnya. Melupakan diri sendiri 
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karena tidak lagi membina fisik dan mental secara rutin melalui kegiatan shalat. 

Shalat merupakan suatu kegiatan fisik dan mental spiritual yang memberikan 

makna baik bagi hubungan dengan Allah, dengan sesama maupun dengan dirinya 

sendiri (Haryanto, 2002). 

Islam menekankan agar manusia dalam hidupnya selalu berusaha untuk 

hidup disiplin (taat) dengan menjalankan perintah Allah SWT, dan menjauhi 

larangan-Nya, misalnya saja shalat. Shalat merupakan inti dari keseluruhan ajaran 

dan tujuan keagamaan ( Ash-Shideiqy, 1986 ). Dalam Islam, shalat terbagi atas 

dua kelompok besar yaitu shalat wajib dan shalat sunnah. Menurut Masduki 

(2001), shalat wajib adalah shalat yang diwajibkan mengerjakan dalam sehari 

semalam pada “ lima waktu “, dan shalat jum’at diwajibkan bagi kaum muslim 

laki-laki. Shalat sunnah adalah shalat selain shalat fardu dan disunnahkan dalam 

mengerjakannya. Dalam penelitian ini shalat yang dimaksud adalah shalat wajib 

lima waktu. 

Ash-Shidieqy (1986) mengatakan bahwa dengan shalat manusia dididik 

dan dilatih menjadi orang tenang, menghasilkan ketetapan pendirian, memperkuat 

kemauan dan disiplin diri, sifat hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Orang yang 

memiliki disiplin pribadi akan tampak dalam sikap dan tingkah laku, jika 

dilandaskan pada suatu keyakinan yang mendalam ( Bagya, 2001 ). 

Saat ini banyak orang yang bertindak “semau gue”, mereka menunda-

nunda waktu sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Mereka menganggap bahwa 

ibadah-ibadah ini tidak memberikan dampak dalam materi dan ekonomi. Padahal 

perilaku seseorang itu ditentukan oleh kualitas imannya, jika iman mereka bagus 
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dan mantap maka akan melahirkan perilaku yang bagus. Maka sasaran pertama 

yang harus dilakukan adalah bagaimana meluruskan akidah dalam ibadah mereka. 

Kalau melihat strategi dakwah Rasulullah, dakwah yang digarap beliau adalah 

menanamkan akidah dan keimanan yang benar dan kuat. Sekarang yang menjadi 

pertanyaan adalah siapakah orang atau lembaga yang bekompeten dalam 

meluruskan akidah dan keimanan mahasiswa. Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yang berlogokan “ Wacana Keilmuan dan Keislaman “ dan berbasiskan 

agama Islam, akidah yang berkaitan dengan sholat seharusnya lebih diperhatikan. 

Jadi logo yang ada jangan hanya menjadi wacana saja tetapi juga dibuktikan 

dalam kehidupan kesehariannya yang juga benuansakan Islam.  

Ternyata sudah hampir 6 th ini UMS merancang suatu kegiatan yang 

berguna untuk meningkatkan tingkat keimanan dan meluruskan akidah mahasiswa 

yaitu dengan mentoring. Melalui program mentoring ini UMS agar tercipta 

suasana kampus yang Islami. Maka sudah tepat sekali jika mentoring UMS 

memilih mahasiswa sebagai sasaran pembinaan keimanan dan kelurusan akidah 

mahsiswa, karena diketahui bahwa mahasiswa adalah sebagai titik sentral dalam 

suatu bangsa. Namun patut direnungkan sekali lagi bahwa gelombang atau 

pengaruh dari luar yang begitu dasyat sehingga mampu membuat mahasiswa 

dapat melupakan ajaran-ajaran dalam Islam yang berkaitan dengan keimanan dan 

akidah mereka terutama dalam hal kedisiplinan sholat. Padahal mahasiswa UMS 

seharusnya dapat menjadi contoh yang baik dalam hal keislaman terutama dalam 

hal sholat. Menurut Koesmarwati (2002), hancurnya moral, akhlak dan akidah 

generasi muda saat ini berarti menambah buramnya wajah masa depan bangsa 
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kedepan. Pada kenyataannya beberapa mahasiswa yang sudah ikut mentoring 

tetap saja sholatnya tidak disiplin. Untuk itu perlu dipertanyakan lagi bagaimana 

peranan mentoring sebenarnya terhadap sholat. 

Perlu direnungkan bersama salah satu ayat dari wahyu Allah SWT dalam 

Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 125 :  

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmua dengan penuh hikat dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.  

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapatkan  petunjuk “. 

Dari ayat diatas bisa menjadi acuan, diharapkan mentoring adalah salah 

satu jalan dakwah yang harus dilakukan dengan hikmah agar apa yang ingin 

dicapai dalam peningkatan keimanan dan pelurusan akidah dapat tercapai. Karena 

dalam mentoring tidah hanya pemberian materi tentang pemahaman ajaran islam 

yang berkaitan akidah dan akhlak saja tetapi diharapkan juga ada aplikasi dalam 

kesehariannya, sehingga apa yang disampaikan bisa tertuju pada sasaran yang 

tepat dan bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain.  

Berdasarkan uraian di atas , maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “ PERANAN MENTORING AL - ISLAM DALAM 

PENDISIPLINAN SHOLAT MAHASISWI  UMS. 

 

 

 

 

 

 5



B.  Batasan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini akan dibatasi sehingga tidak menimbulkan 

salah tafsir terhadap apa yang diteliti, maka batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah hal yang berkaian dengan mentoring lebih dititik beratkan pada 

keikutsertaan mahasiswa dalam mengikuti mentoring sehingga jika mahasiswa 

hadir dalam mentoring maka secara tidak langsung mahasiswa akan mendapatkan 

materi yang disampaikan oleh kakak mentor dan dari keikutsertaan mentoring 

tersebut apakah berperan dalam pembinaan akhlak mahasiswi yang berkaitan 

dengan pendisiplinan sholatnya dalam kehidupan sehari-hari. 

C.  Perumusan Masalah 

Dasar asumsi di atas maka penulis tertarik untuk menampilkan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah hubungan keikutsertaan 

mentoring terhadap kedisiplinan sholat mahasiswa UMS. Adapun rurmusan 

masalah dalam penelitian yaitu apakah mentoring berperan dalam pendisiplinan 

sholat mahasiswi UMS? 

 

D.  Tujuan Penelitian 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan 

mentoring dalam pendisiplinan sholat mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 
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E.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Segi Teoritis : Memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi seluruh 

elemen-elemen organisasi yang bergerak dalam dakwah pengembangan  

ajaran agama Islam untuk pembinaan iman dan akidah islam bagi generasi 

muda. 

2. Segi Praktis : 

a. Bagi Mahasiswa baru : Mendapatkan pemahaman bahwa mentoring 

yang mereka ikuti akan bermanfaat dalam pendisiplinan sholat. 

b. Bagi Kakak Mentor : Mendapatkan informasi apakah materi tentang 

pemahaman agama Islam dalam pendisiplinan sholat sudah dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya.  

c. Bagi Universitas : Mendapatkan informasi sudah sejauh mana tingkat 

efektifitas mentoring dalam pendisiplinan sholat. 
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