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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan adalah suatu proses belajar menjadi pribadi lebih baik, yang 

setiap orang melakukannya secara sadar agar dapat menyiapkan perannya di 

dalam masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. 

Kualitas pendidikan yang baik merupakan salah satu indikator kemajuan suatu 

Negara. Menurut UU pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga Negara 

berhak mendapat pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan dapat 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat 

berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Jenjang pendidikan formal terdiri dari 

pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi.  

Salah satu aset Negara yang sangat  berperan dalam pemerintahan adalah 

mahasiswa. Mahasiswa berperan sebagai pengkritik dan pengawas kebijakan-

kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Selain itu mahasiswa juga akan 

menjadi pemimpin dan penerus bangsa. Sebagai calon pemimpin, seorang 

mahasiswa dituntut tidak hanya memiliki kecerdasan intektual namun juga 

dituntut untuk memiliki kecerdasan spiritual. Karena mahasiswa dididik sebagai 

manusia yang berkepribadian luhur dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, 

pembelajaran yang mengintegrasikan nilai – nilai keislaman memang sangat 

diperlukan. 
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Mayoritas Universitas baik negeri maupun swasta hanya mengutamakan 

kecerdasan intelektual (kognitif) dan kecerdasan fisik (skill) saja. Karena 

sebagian besar orang beranggapan bahwa pendidikan yang berhasil hanya dilihat 

dari indeks prestasi yang mahasiswa peroleh selama duduk di bangku kuliah. Hal 

itulah yang mengakibatkan mahasiswa yang sudah lulus dari perguruan tinggi 

yang siap terjun ke masyarakat dan masuk dunia kerja terkadang hanya 

mempunyai kecerdasan intelektual yang bagus namun tidak diimbangi dengan 

kecerdasan spiritual. Karena kurangnya kecerdasan spiritual itulah yang 

menyebabkan setelah para mahasiswa terjun ke masyarakat bisa melakukan hal-

hal yang melanggar hukum seperti melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme 

atau KKN.   

Jika generasi muda hanya dibekali dengan kecerdasan intelektual saja 

tanpa diimbangi dengan kecerdasan spiritual, maka suatu Negara akan terancam 

keberlangsungannya. Kecerdasan spiritual sangat berperan penting dalam 

kemajuan suatu bangsa. Karena dengan kecerdasan spiritual seseorang akan 

mempunyai pondasi yang kokoh, dan dapat mencegah seseorang melakukan hal-

hal negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. 

UU no 20 tahun 2003 pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman dan 

bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, 
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kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara demokratis serta tanggung jawab. 

Dari tujuan pendidikan nasional tersebut terlihat bahwa salah satu tujuan penting 

yang ingin dicapai dalam pendidikan nasional adalah memberikan pengetahuan 

tentang nilai-nilai islam dan nilai-nilai moral kepada peserta didik. Oleh karena 

itu, integrasi nilai-nilai islam dalam pembelajaran diperlukan karena dapat 

digunakan sebagai sarana untuk pembentuk karakter bangsa. 

Motto dari Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah Wacana 

Keilmuan dan Keislaman. Dari motto tersebut terlihat bahwa tujuan utama dari 

UMS adalah mencetak mahasiswa yang memiliki kecerdasan intelektual dan 

kecerdasan spiritual. Visi Pogram studi Pendidikan Matematika FKIP UMS 

adalah menjadi pusat pengembangan matematika yang profesional, inovatif dan 

islami. Menjadi pusat pengembangan pendidikan matematika berarti progdi 

pendidikan matematika FKIP UMS bercita-cita menjadi pusat pengembangan 

ilmu matematika dan pembelajarannya serta tenaga pendidik matematika 

sehingga menjadi institusi tujuan bagi masyarakat yang ingin mempelajari 

pendidikan matematika. Profesional berarti tenaga pendidik yang dihasilkan 

harus memiliki kompetensi sebagai seorang guru secara holistik, yaitu 

mempunyai kompetensi profesional, pedagogi, kepribadian dan sosial. Inovatif 

berarti tenaga pendidik yang dihasilkan harus mampu memberikan arah bagi 

perubahan dalam bidang pendidikan matematika sesuai dengan situasi jaman. 

Sedangkan islami berarti tenaga pendidik yang dihasilkan harus mampu 

melaksanakan pembelajaran serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai 
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keislaman. Tenaga pendidik yang islami inilah yang menjadi cirri khusus tenaga 

pendidik lulusan Progdi Pendidikan Matematika FKIP UMS. Hal ini merupakan 

bagian dari kesadaran sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah untuk 

selalu menjalankan dan mendakwahkan nilai-nilai islam dalam setiap aspek 

kehidupan (Renstra dan Renop Progdi Pendidikan Matematika FKIP UMS, 

2010). 

Misi Progdi Pendidikan Matematika FKIP UMS adalah: 1) 

menyelenggarakan proses pembelajaran secara professional, kreatif, dan islami, 

2) melakukan inovasi pendidikan matematika, dan 3) menjalin kemitraan untuk 

meningkatkan kapasitas institusi. Dari visi dan misi progdi pendidikan 

matematika FKIP UMS tersebut maka pada mahasiswa Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Matematika, mahasiswa diharuskan mendalami materi yang 

berkaitan dengan ilmu matematika. Selain menguasai materi matematika, 

mahasiswa diharapkan dapat memberikan makna dan manfaat dalam 

kehidupannya. Pembelajaran matematika diharapkan dapat menjadi pembelajaran 

yang bermakna, yang tidak hanya terpaku pada rumus – rumus yang ada 

melainkan dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari khususnya nilai 

spiritual. Setiap mahasiswa diharapkan dapat memahami, mengerti, 

memanfaatkan, dan dapat menjadikan matematika sebagai alat untuk mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat. Matematika mengandung nilai – nilai yang dapat 

diaplikasikan secara kontekstual dan aktual pada kehidupan mahasiswa. 
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Pembelajaran matematika di UMS khususnya pada mata kuliah 

matematika dasar sudah mencoba menerapkan model pembelajaran matematika 

yang mengintegrasikan nilai-nilai islam. Dalam pelaksanaannya, sebelum 

pembelajaran dimulai mahasiswa melakukan doa bersama terlebih dahulu dan 

dilanjutkan dengan membaja surat-surat pendek. Dalam kegiatan pembelajaran 

dilakukan pendekatan-pendekatan islami seperti memberikan materi dan latihan 

soal yang berunsurkan nilai-nilai islam. Sebagai contoh materi aritmatika sosial, 

dalam pemberian soal latihan yang pada pembelajaran umumnya diberikan soal 

tentang pemberian bunga di bank diganti dengan melakukan simpan pinjam di 

bank syariah yang sistem keuntungannya yaitu sistem bagi hasil. Integrasi lain 

yang dilakukan yaitu pada saat ulangan dosen memberikan petunjuk dalam soal 

ulangan yaitu berdoa dahulu sebelum mengerjakan, harus bersifat jujur dalam 

mengerjakan, dan dilarang bekerja sama satu sama lain.  

Dari latar belakang di atas maka penulis dalam penelitian ini ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Respon Mahasiswa Terhadap 

Pengembangan Nilai-Nilai Islam Setelah Mengimplementasikan Model 

Pembelajaran Matematika yang Mengintegrasikan Nilai-Nilai Islam”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut, maka fokus penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  
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1. Bagaimana respon mahasiswa terhadap pengembangan nilai-nilai islam bagi 

diri mahasiswa setelah mengimplementasikan model pembelajaran 

matematika yang mengintegrasikan nilai-nilai islam? 

2. Nilai – nilai islam apa saja yang diimplementasikan dalam pembelajaran 

matematika? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka tujuan penelitian ialah : 

1. Mendiskripsikan respon mahasiswa terhadap pengembangan nilai-nilai islam 

setelah mengimplementasikan model pembelajaran matematika yang 

mengintegrasikan nilai-nilai islam. 

2. Mendiskripsikan nilai-nilai islam yang dapat diimplementasikan dalam 

pembelajaran matematika. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi dunia pendidikan 

yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan penelitian dapat mendiskripsikan tentang implentasi 

model pembejaran yang mengintegrasikan nilai-nilai islam pada mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Dosen 
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Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk mengetahui 

karakter mahasiswa melalui respon mahasiswa terhadap pengembangan 

nilai-nilai islam dalam pembelajaran. 

b. Bagi mahasiswa 

1) Mahasiswa lebih termotivasi untuk mengembangkan nilai-nilai islam 

setelah dosen mengimplementasikan model pembelajaran matematika 

yang mengintegrasikan pada nilai-nilai islam. 

2) Mahasiswa lebih bisa memaknai pembelajaran yang dikaitkan dengan 

nilai-nilai keislaman. 

3) Meningkatkan intensitas belajar guna menyampaikan mteri 

matematika yang mengintegrasikan nilai-nilai islam. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengalaman 

sehingga peneliti dapat mengembangkan nilai-nilai islam dalam 

pendidikan. 

 

E. Daftar Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan 

maksud yang terkandung dalam judul penelitian kependidikan ini, penulis 

menegaskan istilah sebagai berikut: 
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1. Respon 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, respon dapat diartikan 

sebagai suatu tanggapan, reaksi, dan jawaban. Dalam penelitian ini, respon 

yang dimaksudkan adalah tanggapan, reaksi, atau jawaban yang diberikan 

mahasiswa tentang pengimplementasian model pembelajaran matematika 

yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam. 

2. Nilai – nilai islam 

Menurut Masduki (2013) nilai islam dapat didefinisikan sebagai sifat-

sifat atau hal-hal di dalam ajaran yang dibawa nabi Muhammad SAW yang 

digunakan sebagai dasar penentu tingkah laku atau rujukan seseorang dalam 

melaksanakan sesuatu sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat.  

Harun Nasution (dalam Subur, 2007) memberikan beberapa contoh 

nilai. Nilai dimaknai sebagai nilai rohani (etika religius) yang berupa 

kejujuran, kesetiakawanan, persaudaraan, rasa kesosialan, keadilan, tolong 

menolong, murah hati, suka member maaf, sabar, baik sangka, berkata benar, 

pemurah, keramahan, bersih hati, berani, kesucian, hemat, menepati janji, 

disiplin, mencintai ilmu, dan berpikiran lurus. 

Dalam  penelitian ini, nilai-nilai islam yang dimaksud adalah nilai-

nilai islam yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika yaitu sabar 

(shabr), jujur (sidq), berusaha keras (jihad), berfikir (tafakkur), konsistensi 

(istiqomah), dan toleransi (tasamuh). 
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3. Implementasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan 

sebagai suatu pelaksanaan, penerapan, atau pertemuan.  

4. Model pembelajaran matematika 

Model pembelajaran merupakan langkah-langkah yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam penelitian ini, model 

pembelajaran matematika yang dimaksud adalah model pembelajaran 

matematika yang mengintegrasikan nilai-nilai islam. Menurut Masduki (2013) 

langkah-langkah pembelajaran yang direkomendasikan sebagai model awal 

pengintegrasian nilai keislaman dalam pembelajaran matematika adalah 

sebagai berikut : 

a. Mengawali dan mengakhiri perkuliahan dengan mengucapkan salam. 

b. Mengawali kuliah dengan membaca Basmallah dan Mengakhiri dengan 

Alhamdulillah 

c. Berdoa 

d. Menanamkan nilai-nilai keislaman sebagai motivasi diawal pembelajaran. 

e. Mengenalkan para ilmuwan muslin yang berkontribusi terhadap materi. 

f. Menyisipkan konteks islam pada outline, materi, tugas, maupun soal 

g. Menyisipkan makna sesuai nilai-nilai Islam pada materi matematika. 

h. Menggali isyarat-isyarat Al Quran tentang materi matematika. 

 

 


