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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu peguruan tinggi di lingkungan Muhammadiyah adalah 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebagai universitas yang memiliki 

kiprah wacana keilmuan dan keislaman senantiasa bertekat membangun 

suasana kampus yang islami
1
. Suasana kampus yang islami diupayakan 

melalui berbagai macam kegiatan keislaman, baik yang sifatnya wajib 

diikuti oleh seluruh mahasiswa seperti Studi Islam Baitul Arqam. Maupun 

hal yang bersifat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) seperti Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Mahasiswa Pecinta al-Qur’an (MPQ) 

dan lain-lain. Namun demikian berbagai macam kegiatan keislaman tersebut 

dirasa belum cukup memenuhi harapan untuk terwujudnya kampus yang 

islami. Masih banyak mahasiswa yang memiliki kepribadian dan akhlak 

sehari-hari yang belum sesuai dengan nilai keislaman seperti cara 

berpakaian, bergaul dan lain sebagainya. 

Salah satu kegiatan yang wajib diikuti oleh semua kalangan 

mahasiswa adalah Mentoring Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kegiatan 

Mentoring ini adalah salah satu strategi pembinaan dan pendampingan 

keislaman bagi mahasiswa UMS yang dilakukan melalui kelompok-

kelompok kecil secara terencana, terarah, dan bertanggung jawab untuk 
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mengembangkan potensi dan fitrah keagamaan mahasiswa UMS. Program 

ini diwajibkan bagi seluruh mahasiswa di semester satu dan dua, yang 

dilaksanakan setiap hari sabtu pada pukul 06.30 hingga Pukul 08.30
2
. 

Mentoring Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dilakukan dengan 

suasana santai tapi tetap serius. Dengan suasana seperti itu diharapkan 

mahasiswa dapat melakukan dialog, diskusi, dan sharing pengalaman hidup 

keagamaan dengan bebas dan terarah. Melalui pendekatan inilah diharapkan 

mahasiswa dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai 

keislaman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mengantarkan mahasiswa 

untuk mengamalkan ilmunya
3
. 

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat implementasi nilai 

keislaman dalam keseharian mahasiswa. Diantara faktor tersebut adalah 

tingkat pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai keislaman, latar 

belakang keluarga mahasiswa, lingkungan tempat tinggal atau bergaul 

mahasiswa, dan lain sebagainya
4
. Oleh karena itu, menarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Penanaman Nilai-Nilai 

Keislaman Melalui Kegiatan Mentoring Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Akademik 2014/2015). 
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B. Rumusan Masalah 

Masalah merupakan inti pokok yang akan diteliti dan diambil suatu 

pembahasan. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana usaha penanaman 

nilai-nilai keislaman mahasiswa melalui kegiatan Mentoring Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah 

Surakarta tahun akademik 2014/2015? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha 

penanaman nilai-nilai keislaman mahasiswa melalui kegiatan Mentoring 

Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tahun akademik 2014/2015. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritik  

Secara umum diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 

keislaman. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai stimulus bagi 

mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian berikutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada 

pengurus penyelenggara Mentoring Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan terkhusus pengurus Mentoring Fakultas Teknik 

UMS tahun akademik 2014/2015. 


