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BAB I 

PENDAHULUAN    

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam sejarah peradaban manusia, dunia akademik selalu memainkan 

peranan sentral, apakah sebagai konservator nilai-nilai domain yang berlaku 

ataukah sebagai sumber nilai-nilai baru bagi dinamika masyarakat. Adapula 

masanya dunia akademik menjadi mata air perubahan sosial, memberikan 

perubahan demi kemajuan dan terciptanya cita-cita sebuah bangsa.   

Dalam  proses kemerdekaan Indonesia, kaum cendekiawan memegang 

peranan penting dalam proses kemerdekaan, dilanjutkan pada masa reformasi 

pada tahun 1998 dimana mahasiswa sebagai penggerak reformasi mampu 

mengubah dunia politik nasional, menjadi lebih terbuka dan lebih demokrasi. 

Saat itu akademisi memperlihatkan betapa penting perbaikan bangsa melalui 

kekuatan moral, mereka menyadarkan masyarakat dari kealfaan untuk melihat 

keterkuburan kebenaran merupakan kecelakaan bangsa yang sesungguhnya 

sangat menyesatkan.  

Dari situasi-situasi tersebut tersirat hakikat paling dalam dari dunia 

akademik ialah adanya kebebasan berfikir dan keinginan untuk maju dengan 

perubahan perubahan kondisi sosial pada masyarakat. Akademisi dan kaum 

intelegensia oleh Bung Hatta disebut orang  memiliki karakter teguh 

pendirian, lepas dari kepentingan diri, golongan atau partai, dalam perjuangan 

mereka juga harus terlepas dari tujuan meraup harta  dan mereka harus tegas 



 

 

 

atas kebenaran, sebab ilmu yang menjadi ciri khasnya senantiasa mencari 

kebenaran (dalam Harahap, 2005: 14). 

Mereka juga bersifat terbuka terhadap kebenaran yang lebih benar yang 

datang dari fihak lain, atau yang di sebut Julian Benda sebagai kelompok 

berfikir tanpa kepentingan, yang melayani pegetahuan tanpa terpengaruh oleh 

kecenderungan politik masanya. Mereka menampakan pengertian untuk 

kemurnian berfikir dan mengorbankan segalanya untuk itu (dalam Harahap, 

2005: 14). 

Di tengah perubahan sosial dan silih bergantinya kekuasaan negara 

perilaku akademisi terutama mengenai keberfihakannya pada kebenaran 

senantiasa amat menarik untuk dianalisis.  

Lingkungan akademik di kampus yang terbuka memberikan kebebasan 

bagi mahasiswa untuk mengembangkan pendapat terbuka dan lebih 

memahami  keadaan politik dan sosial masyarakat sekitarnya. Mahasiswa 

dituntut untuk bisa lebih mengembangkan pendidikannya dan tidak monoton. 

Ini sesuai dengan arti pendidikan itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan 

oleh para tokoh  tentang hakikat pendidikan. Menurut Socrates  tujuan 

pendidikan  ialah mengembangkan daya fikir sehingga memungkinkan untuk 

mengerti pokok-pokok kesusilaan (dalam Sahertian, 1994: 24). Plato didalam 

bukunya “Republic” berpendapat bahwa tujuan pendidikan ialah mencapai 

keadilan di dalam negara dengan pimpinan seorang  raja yang bijaksana 

(dalam Sahertian, 1994: 24). Aristoteles mengatakan bahwa tujuan pendidikan 

ialah membuat kehidupan rasional individual bersama-sama dengan orang-



 

 

 

orang lain, hendaklah tingkah lakunya selalu dipimpin dengan akal (dalam 

Sahertian, 1994: 24). Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa mendidik adalah 

menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka 

sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan 

dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam GBHN disebutkan 

pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup 

(Sahertian, 1994: 24). 

Adapun menurut umat Islam pendidikan ialah membentuk manusia 

supaya sehat, cerdas, patuh dan tunduk  kepada perintah Tuhan dan menjauhi 

larangan-larangan-Nya, sehingga dia dapat berbahagia lahir dan batin 

sebagaimana tertanam dalam ayat-ayat yang tercantum dalam Al-Qur’an 

diperoleh gambaran yang jelas tentang hakekat pendidikan Islam. 

Muhammad S.A. Ibrahim, memandang bahwa hakikat pendidikan Islam 
adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat 
mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam sehingga ia 
dengan mudah dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam 
(dalam Arifin,1991: 3-4). 

 Pemahaman itu mengacu pada perkembangan  kehidupan manusia masa 

depan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip Islami yang diamanatkan oleh 

Allah kepada manusia sehinggga manusia mampu memenuhi kebutuhan dan 

tuntutan hidupnya seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. 

Oemar Muhammad Al-Toumi Al-Syaibani mendifinisikan hakekat 
pendidikan Islam sebagai proses tingkah laku individu pada kehidupan 
pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya dengan pengajaran sebagai 
suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi 
dalam masyarakat masa depan. Hakekat pendidikan Islam Meliputi lima 



 

 

 

prinsip pokok, yaitu : Pertama , proses transformasi dan internalisasi, 
yakni pelaksanaan pendidikan Islam harus dilakukan secara bertahap, 
berjenjang, dan kontinyu dengan upaya pemindahan, penanaman, 
pengarahan, pengajaran, dan bimbingan yang dilakukan secara 
terencana, sistematis dan terstruktur dengan menggunakan pola dan 
sistem tertentu. Kedua, ilmu pengetahuan dan nilai-nilai, yakni upaya 
yang diarahkan kepada pemberian dan penghayatan atas pengalaman 
ilmu pengetahuan dan nilai. Ketiga, pada diri anak didik, yakni 
pendidikan itu diberikan kepada anak didik yang mempunyai potensi 
rohani. Dengan potensi itu anak didik dimungkinkan dapat dididik, 
sehingga pada akhirnya mereka dapat mendidik. Keempat, melalui 
penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya, yakni tugas 
pendidikan  Islam menumbuhkan, mengembangkan, memelihara dan 
menjaga potensi laten manusia agar ia tumbuh dan berkembang sesuai 
dengan tingkat kemampuan, minat dan bakatnya. 
Kelima, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam 
segala aspeknya, yakni tujuan akhir pendidikan Islam adalah 
terbentuknya Insan Kamil, manusia yang dapat menyelaraskan 
kebutuhan hidup jasmani-rohani, struktur kehidupan dunia-akherat 
seimbang pelaksanaan fungsi manusia sebagai hamba dan khalifah 
Allah. Akhirnya pendidikan  Islam seperti di atas dapat menjadikan anak 
didik penuh bahagia, sejahtera dan penuh kesempurnaan (dalam Mughni, 
2004: 269-270). 

Perjalanan bangsa yang terus begulir, dengan segala perubahan sosial 

yang begitu rumit, pergerakan politik dan ekonomi yang tidak stabil 

memberikan tantangan yang begitu besar bagi setiap komponen negeri ini, 

terutama bagi mahasiswa yang menjadi penggerak dan motor pembangunan. 

Untuk menghadapi tantangan-tantangan  tersebut, baik pada internal 

mahasiswa maupun problematika masyarakat, sudah barang tentu sangat 

dibutuhkan sekelompok orang yang memiliki dua kemampuan khusus. 

Pertama, mampu mengenditifikasi secara cepat dan tepat masalah masalah 

baru yang dihadapi masyarakat, kemudian menganalisanya. Kedua, 

berdasarkan analisis yang mereka lakukan, mengisi manusia modern tersebut 

dengan spiritualisme keagamaan. Akan tetapi, dalam melakukan fungsi 



 

 

 

analisisnya dan pengisian itu diperlukan dua syarat mutlak bagi setiap 

mahasiswa. Pertama, pengetahuan agama yang dalam, rasinal dan 

menyejukkan. Kedua, kedekatannya kepada Tuhan, karena hanya dengan 

kedekatan kepada Tuhanlah gagasan-gagasan mahasiswa dapat dijalankan 

secara efektif dan memberi pencerahan kepada masyarakat. 

Analisis di atas memperlihatkan bahwa mahasiswa, sehubungan dengan 

persoalan masa mendatang itu, memiliki tiga tugas sekaligus. Pertama 

penguasaan ilmu secara sungguh-sungguh, kedua membangun spritualisme 

dalam dirinya dan ketiga membangun spritualisme dalam masyarakat.  

Paling tidak menurut  Murthada Munthahari mahasiswa harus dibekali 

dua hal sebagai berikut: 

 Pertama , keharusan memiliki pengetahuan yang  benar tentang agama 
dan ajaran yang haqiqi, sebagai filsafat sosial dan ideology pergerakan, 
komperhensif, dan mampu menjadi pendorong untuk kebahagiaan. 
Kedua, keharusan memiliki pengetahuan kondisi zaman dan tuntutannya 
serta kesanggupan membedakan hal-hal yang muncul dalam 
perkembangan keilmuan dan industri dan dari fenomena-fenomena yang 
menyimpang dan menjadi sebab  lahirnya kerusakan  dan kemerosotan. 
Untuk itulah setiap mahasiswa selaku bagian terpenting dari komponen 
intelektual hendaknya dibekali pendidikan agama yang rasional, dalam, 
dan menyejukkan (dalam Harahap, 2005: 14). 

Jika mahasiswa hanya ingin menjadi pelengkap dari perjalanan sejarah 

bangsa ini maka tidak ada kualifikasi khusus bagi mahasiswa,  namun bila 

mahasiswa ingin menjadi penggerak bangsa, baik dalam bidang moral politik 

dan ekonomi, serta diukir dalam sejarah bangsa dengan tinta emas, sebagai 

sebuah komponen terpenting dalam maju dan mundurnya moral di suatu 



 

 

 

bangsa, maka ia harus mempunyai kualifikasi yang khusus dan beberapa 

pergerakan yang signifikan dalam memperjuangkan moral negaranya. 

Maka dengan ini mahasiswa harus mempunyai moral akademik  yang 

sesuai dengan perintah agama, budaya dan masyarakat sekitar, yang sesuai 

dengan keadaan Negara, mempunyai etika khusus yang sesuai dengan 

keilmuan yang mereka pelajari dari bangku kuliah. Mahasiswa harus dapat 

mempraktekan moral akademik dalam proses belajar mengajar. Dengan moral 

akademik yang tertanam pada sikap dan tingkah laku mahasiswa di  dalam 

kelas diharapkan mahasiswa akan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-

hari di masa yang akan datang. 

Untuk itu seorang  mahasiswa diharapkan mempunyai sikap terbuka 

terhadap pendapat orang lain, hal ini penting guna tercapainya transfer 

pengetahuan dan pengalaman antar sesama mahasiswa maupun dari dosen 

kepada mahasiswa. Mahasiswa juga harus memmpunyai sikap jujur dalam 

melakukan penelitian maupun dalam mengambil pendapat orang lain, dengan 

sikap jujur ini diharapkan mahasiswa mampu memberikan nilai positif pada 

perkembangan ilmu pengetahuan.   

Hal terpenting yang harus ada dalam jiwa mahasiswa sebagai penggerak 

masyarakat adalah sikap kritis mahasiswa terhadap pendapat dan opini yang 

berkembang di masyarakat sehingga mahasiswa mampu menjadi penyeimbang 

dan penengah bagi perkembangan dalam masyarakat. 



 

 

 

Di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang merupakan sebuah 

perguruan   tinggi dengan dengan semboyan Wacana Keilmuan dan 

KeIslaman, merupakan sebuah tantangan untuk memperbaiki mahasiswa baik 

dari segi keilmuan maupun dari segi keIslaman, sehingga dapat mencetak 

kader intelek yang beragama. 

Mahasiswa universitas yang beragam, baik dari segi sosial, budaya, 

ekonomi maupun agama memberikan sebuah tantangan yang sangat besar bagi 

universitas dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswanya. Dari sisi lain 

mahasiswa dituntut dapat membentuk moral sendiri, mahasiswa juga 

diharapkan mampu berperan aktif sebagai motor moral force karena dalam 

masa perkembangannya mahasiswa dianggap sudah dapat mengnalisis, 

meneliti dan memberikan kesimpulan tentang moral dan pendidikan moral. 

Begitu pentingnya masalah moral akademik, penulis merasa sangat 

berkeinginan untuk meneliti pendidikan moral akademik di lingkungan 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mahasiswa yang 

merupakan peserta didik tertinggi dalam tatanan pendidikan di Indonesia ini,  

apakah telah mampu menganalisis masalah dan problematika yang ada di 

masyarakat?  menjadi penggerak dan motor perjuangan rakyat ini? dan  

sudahkah mereka  menjadi penggerak moral bagi bangsanya? sehingga 

bangsa-bangsa ini tidak hanya maju  di bidang ilmu pengetahuan tetapi juga 

moral dan ahlaqnya.  



 

 

 

Ataukah lebih parah dari yang kita bayangkan mahasiswa masih 

terjerumus dalam lembah moral yang merendahkan martabat mereka, menodai 

moral dan sikap akademik mereka? 

Pendidikan moral akademik yang diperjuangkan di dalam kampus 

haruslah  diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam perjuangan 

mereka, jika ini tidak ada pada sifat-sifat mereka  maka perjuangan mereka 

akan terhambat dan tidak dalam proses yang benar.  

Dari uraian masalah di atas maka penulis ingin menganalisis dan 

meneliti lebih jauh tentang pendidikan moral akademik  mahasiswa dengan 

mengambil judul “Model dan Metode  Pendidikan Moral Akademik 

Mahasiswa Program Studi Tarbiayah  Fakultas Agama Islam di 

Universitas Muhammadiyah Surakata 2008-2009”. 

B. Penegasan Istilah  

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dari maksud penulisan judul 

serta memperjelas judul di atas, penulis perlu menjelaskan arti-arti istilah judul  

tersebut: 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Metode 

Cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar 

tercapai sesuai dengan yang dikendaki, cara kerja yang bersistem untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang 

ditentukan. (Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. 

2003 : 740). 

2. Pendidikan  

Proses pengubahan sikap dan tata-laku seseorang atau kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan (Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. 

2003: 263). 

3. Moral   

Kata  Moral banyak diartikan sebagai batasan atau tata cara  yang 

membatasi suatu tindakan dalam bermasyarakat untuk mengukur baik 

buruknya tingkah laku seseorang yang dinilai baik dari sisi agama maupun 

sosial, budaya suatu masyarakat, berikut ini beberapa pengertian tentang 

moral: 

a. Kata moral berasal dari bahasa latin mores, merupakan bentuk 
jama’ (prural) dari kata mos yag berarti kebiasaan. Dalam bahasa 
inggris di sebut moral yaitu concerned with principles of right and 
wrong behaviour  ukuran baik buruknya perbuatan (Harahap, 
2005: 25). 

b. Menurut Lillie kata moral berasal dari kata mores  dalam bahasa 
latin yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat 
istiadat(dalam Asri Budiningsih, 2004: 24) 



 

 

 

c. Dewey mengatakan bahwa moral sebagai hal-hal yang 
berhubungan daengan nilai-nilai susila (dalam Asri Budiningsih, 
2004: 24) 

4. Akademik   

Akademik berasal dari kata academic berarti connected with 

education, especially studiing in school and universities segala sesuatu 

yang berhubungan dengan pendidikan, khususnya studi skolah dan di 

perguruan tinggi (Harahap, 2005: 25). 

Ketika kata moral dikaitkan dengan kata akademik, maka yang 

dimaksud adalah ukuran baik dan buruk bagi sikap, tingkah laku, dan 

keseharian setiap individu yang berprofesi sebagai akademisi (Harahap, 

2005: 25). 

C.  Pembatasan Masalah 

Untuk melengkapi dan mendukung hasil yang lebih baik dan agar 

permasalahan tidak meluas  dan menghindari kesalahan maksud sehingga 

penelitian lebih efektif dan terarah maka penulis membatasi permasalahan 

pada model dan metode pendidikan moral akademik mahasiswa yang 

digunakan dalam kurikulum Porgram Studi Tarbiyah FAI UMS dalam 

pendidikan moral akademik mahasiswanya.  

Moral akademik yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sikap, 

tingkah laku, etika  dan keseharian setiap individu yang berprofesi sebagai 

akademisi.  Dalam penelitian ini penulis membatasi pada moral akademik 



 

 

 

mahasiswa. Adapun ruang lingkup dan point-point moral akademik yang 

termasuk dalam pembahasan di sini adalah: 

1. Moral akademik mahasiswa dalam proses beajar mengajar.  

2. Moral akademik mahasiswa dalam kegiatan riset dan pembuatan 

makalah.  

3. Moral akademik mahasiswa dalam forum diskusi. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tentang latar belakang permasalahan tersebut di atas, 

maka ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah model pendidikan yang diterapkan Program Studi Tarbiyah FAI 

UMS dalam pendidikan moral akademik mahasiswanya? 

2. Apakah metode  pendidikan yang diterapkan Program Studi Tarbiyah FAI 

UMS dalam pendidikan moral akademik mahasiswanya? 

E. Manfaat dan Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat dan tujuan, tujuan 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui model pendidikan yang diterapkan Program Studi 

Tarbiyah FAI UMS dalam pendidikan moral akademik mahasiswanya. 

b. Untuk mengetahui metode  pendidikan yang diterapkan Program Studi 

Tarbiyah FAI UMS dalam pendidikan moral akademik mahasiswanya.  



 

 

 

2. Manfaat Penelitian  

Secara teoritis penilitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran 

bagi ilmu pendidikan pada umumnya khususnya pendidikan moral di 

lingkungan akademik. 

Adapun manfaat praktisnya adalah: 

a. Memberikan informasi dan masukan tentang kontribusi yang telah 

diberikan oleh universitas  dalam penegakan moral akademik 

mahasiwa. 

b. Memberikan masukan kepada Universitas  agar selalu 

memperjuangkan moral akademik mahasiwanya . 

F. Tinjauan Pustaka 

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh peneliti lain  dalam skripsi dan 

penelitian tentang ahlaq atau moral diantaranya : 

1. Siti Rodiyah (UMS, 2006)  dengan judul skripsi Usaha Pondok Pesantren 

Dalam Mengantisipasi Kenakalan Remaja (Studi Kasus di Pondok 

Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah). Menyimpulkan bahwa kenakalan 

remaja yang sering dilakukan di dalam pondok pesantren Darul Ihsan 

Muhammmmadiyah Sragen merupakan pelanggaran yang bersifat 

kedisiplinan, adapun usaha yang telah dilakukan pondok pesantren untuk 

mengantisipasi kenakalan remaja dengan usaha kuratif dan tindakan 

persuasif, usaha kuratif adalah dengan memberikan sanksi kepada santri 

yang melanggar indisipliner, sedangkan usaha persuaif adalah usaha yang 



 

 

 

dilakukan untuk mencegah kenakalan dengan diadakannya kegiatan-

kegiatan yang menimbulkan nilai positif  bagi santri). 

2. Indrawati (UMS, 2000) dalam skripsinya yang berjudul Hubungan 

Pendidikan  Islam di Keluarga dengan Persepsi Remaja tentang 

Kenakalan Remaja di Desa Sugihan  Kecamatan Toroh Kabupaten 

Grobogan, menyimpulkan  bahwa pada dasarnya  pendidikan Islam  di 

keluarga dengan kenakalan remaja sangat erat hubungannya, ini dapat 

dilihat dengan tingginya kenakalan remaja yang  timbul dari keluarga yang 

kurang dalam beragama. Sehingga kedua orang tua yang mengasuh tidak 

dapat memberikan proteksi secara dini dalam membina remaja, dan kedua 

orang tua tidak menanamkan nilai-nilai agama sebagai bimbingan akhlaq 

bagi remaja. 

3. Muhammad Basyirun (UMS, 2007) dengan judul skripsi Hubungan 

Akhlaq Karimah dengan Prilaku Sosial Keagamaan Siswa di MTs Al 

Irsyad Tengaran Th 20006/2007, memberikan kesimpulan bahwa tidak 

ada hubungan positif antara ahlak karimah guru dengan prilaku siswa di 

MTs Al Irsyad. Ini dikarenakan lingkungan yang sudah terbentuk didalam 

pondok pesantren dengan peraturan-peraturan yang telah ada. Pendidikan 

agama yang lebih mendalam memberikan proteksi bagi para santri dalam 

prilaku sosial keagamaan santri, serta pengawasan yang tepat didukung 

dengan system belajar mengajar yang efektif menjadikan santri dapat 

mempraktekan setiap pelajaran yang telah didapat dalam kehidupan sosial 

keagamaan dilingkungan pesantren. 



 

 

 

4. Ratna Dian Adriani (UMS, 2004) dalam skripsinya yang berjudul Metode 

Targhib dan Tarhib dalam Kitab Targhib Wa Tarhib dan Implementasinya 

dalam pendidikan Agama Islam. Dari penelitian yang dilakukan dapat 

diambil beberapa kesimpulan, yaitu : 

Pertama, kitab Targhib wa Tarhib  yang disusun oleh Hafidz Al-Mudziri 

sesuai dengan namanya berisi tentang janji-janji dan ancaman-ancaman 

dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ini merupakan kumpulan-kumpulan 

hadits dengan tanpa  mentakwilkan kualitas hadits, yang berisi janji 

tentang pelaksanaan suatu perintah serta ancaman-ancaman atas 

pelanggaran suatu perintah maupun larangan. Disamping itu juga berisi 

tentang Fadhoilul Amal yang berfungsi untuk menyempurnakan amalan 

seseorang.  

Kedua, targhib adalah janji yang diberikan kepada seseorang berkaitan 

dengan suatu perintah. Tarhib adalah ancaman bagi seseorang yang 

melanggar  suatu perintah. Jadi metode Targhib dan Tarhib adalah 

penggunaan janji ancaman yang bertujuan memotivasi seseorang untuk 

meningkatkan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dikehendaki 

oleh pendidik. Dalam Islam metode ini sudah lama digunakan. Ini bisa 

dilihat dari ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadist yang berisi tentang janji-

janji dari Allah dan ancaman-ancaman-Nya yang selalu dikaitkan dengan 

sebuah perintah atau larangan. 

Ketiga, implementasi metode pada kitab Targhib wa Tarhib dalam 

Pendidikan Agama Islam, sesuai dengan materi yang berkaitan dengan 



 

 

 

masalah-masalah keimanan, ibadah dan muamalah. Peserta didik yang 

sesuai dengan metode ini adalah anak-anak pada usia pendidikan dasar 

karena pada usia ini merupakan awal pembentukan serta penanaman nilai-

nilai religius serta moral pada anak-anak. 

5. Heni Marlinawati (UMS, 2001) dalam skripsinya yang berjudul Konsep 

Pendidikan Keluarga (Studi atas Hasan Langgulung) menyimpulkan 

bahwa pendidikan agama Islam keluarga sangatlah penting sabagai fondasi 

bagi proses pembentukan dan pembiasaan anak-anak agar menjadi 

manusia yang berkepribadian Islami. Dengan demikian anak akan 

memasuki kehidupan yang berhasil dan mulia serta dapat mengamalkan 

ajaran-ajaran Islam.  

6. Hestin Mutmainnah (UMS, 1999) dalam skripsinya yang berjudul 

Pendidikan  Agama pada Keluarga dan Kenakalan Remaja di Desa 

Karang Wuni Kecamatan Polo Karto Kabupaten Sukoharjo, 

menyimpulkan bahwa  pendidikan anak pada keluarga memiliki pengaruh 

negatif terhadap keberadaan kenakalan remaja di desa Karangwuni 

Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, dengan demikian proteksi 

terhadap anak remaja harus dimulai dari keluarga dengan metode 

pendidikan yang sesuai dengan metode yang telah diterapkan oleh Al 

Qur’an. 

Setelah meneliti beberapa skripsi yang berkaitan tentang akhlaq atau 

moral sebagai referensi tinjauan pustaka, penulis belum menemukan penelitian 

yang memfokuskan pada pendidikan moral di lingkungan universitas, ada 



 

 

 

beberapa perbedaan yang ada pada pendidikan moral di Sekolahan dengan di 

Universitas, dengan pendidikan yang lebih fleksibel dan terbuka, menuntut 

kreatifitas dan peran aktif mahasiswa dalam membangun moral mereka 

sendiri. Dengan demikian, masalah yang diangkat dalam penelitian ini 

memenuhi unsur kebaharuan. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif, sehingga tanpa menggunakan 

teknik analisis statistik ataupun interpretasi kuantitatif.  

2. Menentukan Subyek Penelitian  

a. Populasi 

Populasi adalah seluruh subyek penelitian, apabila seseorang 

ingin meneliti semua elemen dalam suatu wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi studi, atau penelitiannya 

juga disebut studi populasi/studi sensus (Arikunto, 1993: 102). Dalam 

peneitian ini yang di maksud dengan populasi adalah dosen Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

b.  Sampel 

Sampel adalah sebagian/wakil populasi yang diteliti, dinamakan 

penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk membuat generalisasi 

hasil penelitian sampel (Arikunto, 1993: 104) Adapun untuk  



 

 

 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel 

Random, teknik sampling ini diberi nama demikian karena di dalam 

pengambilan sampelnya peneliti mencampur subyek-subyek di dalam 

populasi sehingga semua subyek dianggap sama. Selanjutnya apabila  

subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematika fenomena fenomena yang diselidiki 

(Hadi, 1979: 159) metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan 

universitas, sarana dan prasarana, dosen kurikulum metode dan model 

pendidikan moral akademik mahasiswanya. 

b.  Interview 

Adalah suatu dialog yang dilakukan oleh si pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 1993: 126). 

Metode ini digunakan secara bervariatif untuk mendapatkan data yang 

berkaitan dengan penulisan terutama mengenai kondisi umum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta  dan mendapatkan data 

bagaimanamodel dan  metode pendidikan yang diterapkan oleh 

universitas dalam pendidikan moral akademik di lingkungan 

universitas.  



 

 

 

c. Dokumentasi  

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara meneliti atau 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, 

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Metode ini 

digunakan untuk mengetahui hal-hal yang diperlukan pada penelitian 

ini yang bersumber pada dokumen.  

Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang digunakan adalah 

dalam bentuk pengumpulan data tentang nama-nama pengajar di 

Program Studi Tarbiyah FAI UMS, data kelas dan fasilitas 

penunjangnya.  

4. Teknis Analisis Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. Adapun 

analisis datanya akan menggunakan analisis kualitatif, dengan 3 langkah: 

(a) reduksi data (data reduction), (b) penyajian data (data display), (c) 

penarikan kesimpulan (verification). Ketiga langkah tersebut bersifat 

interaktif. Pada tahap reduksi data akan dilakukan kategorisasi dan 

pengelompokan data yang lebih penting, yang bermakna, dan yang relevan 

dengan tujuan penelitian, sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat 

ditarik dan diverifikasi. Terakhir, pada tahap penarikan kesimpulan akan 

dilakukan pengujian kredibilitas, transferabilitas, dan reliabilitas.  

H. Sistematika Penulisan Skripsi 



 

 

 

 Skripsi ini disusun dalam lima bab, yang secara sistematis dapat 

dijabarkan  sebagai berikut : 

Bab I pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, 

penegasan istilah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab II moral akademik,  dalam bab ini akan di uraikan tentang 

pengertian moral akademik, sumber-sumber moral akademik , tujuan 

pendidikan moral akademik, isi pendidikan moral akademik , model dan 

metode pengajaran moral akademik di universitas.  

Bab III Gamabaran Program Studi Tarbiyah FAI UMS dan model, 

metode pendidikan moral akademik mahasiswanya, pada bab ini akan 

diuraikan tentang gambaran Universitas Muhammadiyah Surakarta, sejarah 

berdirinya, visi dan misi, serta model dan metode pendidikan moral akademik 

oleh  Program Studi Tarbiyah Fakultas Agama Islam Univesitas 

Muhammadiyah Surakarta . 

Bab IV Analisis data tentang model dan  metode pendidikan moral 

akademik yang  diterapkan  Program Studi Tarbiyah Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammmadyah Surakarta. Pada bab ini akan  diuraikan analisis 

sistem yang diterapkan Program Studi Tarbiyah Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam pendidikan  moral akademik, 

mahasiswa. 



 

 

 

Bab V penutup, pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan akhir 

dari hasil penelitian, saran-saran yang berhubungan dengan stakeholders 

(pihak-pihak terkait) dari subyek penelitian dan kata penutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




