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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Mahluk Allah terdiri dari mahluk hidup dan tidak hidup. Mahluk 

hidup merupakan benda hidup yang mempunyai ciri – ciri di antaranya  

makan, bernapas, tumbuh dan berkembang,mampu berkembang biak, peka 

terhadap rangsang serta bergerak.Ciri – ciri inilah yang tidak dimiliki 

hewan tidak hidup dan tumbuhan (Elidaprayitno1989). 

Makhluk hidup di dunia ini sangat beragam.Keanekaragaman 

makhluk hidup tersebut yang membuat para ilmuan yang ingin 

mempelajari makhluk hidup secara lebih lanjut membuat suatu sistem 

yang disebut klasifikasi. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah 

para ilmuan memilah – milah perbedaan serta persamaan yang terdapat 

pada makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya.Perbedaan dan 

persamaan tersebut meliputi perbedaan dan persamaan baik secara 

morfologi, anatomi, fisiologi, tingkah laku dan sebagainya. Mahluk hidup 

meliputi manusia, hewan dan tumbuhan (Elidaprayitno,1989).  

Manusia sebagai mahluk hidup,berbeda dengan mahluk hidup lain 

yaitu tumbuhan dan hewan. Perbedaan ini sekaligus merupakan kelebihan 

manusia sebagai mahluk hidup.Kelebihan tersebut diantaranya adalah 

manusia butuh keyakinan, tidak pernah puas, selalu merasa ingin tahu dan 

mampu berfikir. Rasa ingin tahu manusia tidak tetap sepanjang masa. Hal 
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ini disebabkan karena manusia tidak pernah merasa puas dan mampu 

berfikir.Manusia akan selalu bertanya apa,bagaimana dan mengapa. 

Kemampuan berfikir dan bernalar dengan akal dan nuraninya, 

memungkinkan manusia untuk selalu berbuat yang lebih baik dan 

bijaksana terhadap dirinya maupun lingkungannya (Elidaprayitno,1989). 

Guna memaksimalkan rasa ingin tahu manusia, manusia seringkali 

menempuh pendidikan formal maupun tidak formal. Menurut (ki Hajar 

Dewantara) pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya 

anak – anak.Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala 

kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan 

anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagian hidup 

setinggi – tingginya pendidikan tertulis dari pendidikan formal dan 

informal (Mudyahardjo,2008). 

Pendidikan Informal menurut (Mudyahardjo,2008) adalah 

pendidikan dari keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar 

secara mandiri, pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman 

sehari – hari dengan sadar atau tidak sadar,sejak seseorang lahir sampai 

mati. Pendidikan Formal adalah pendidikan di sekolah yang di peroleh 

secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat – syarat 

yang jelas. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan 

berkembang secara efektif dan efisien untuk masyarakat, merupakan 

perangkat yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada generasi 

muda dalam mendidik warga negara. Baik pendidikan formal maupun 
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informal keduanya penting membentuk karakter dan kepribadian karakter 

anak Mudyahardjo(2008). 

Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan salah satu 

lembaga pendidikan formal yang berhaluan Islam. Dengan bersekolah di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta diharapkan tidak hanya mendapat 

ilmu pengetahuan di (tholabul ilmi) tetapi juga dapat membentuk karakter 

dan kepribadian sesuai kaidah Islam. Dengan niat tholabul ilmi di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta diharapkan ilmu yang didapat bisa 

barokah dunia akhirat.Meski demikian banyak orang kuliah di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dengan niat lain, diantaranya mencari titel dan 

berharap mendapat kehidupan sosial,ekonomi yang lebih tinggi seperti 

mudah mencari pekerjaan mapan dengan gaji yang besar sehingga 

kehidupan terjamin secara materi, meningkatkan harga diri, dan lain – lain. 

Seharusnya orang menyadari bahwa menuntut ilmu (tholabul ilmi) dalam 

Islam adalah kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an 

Surat MujadalahAyat 11: 

  

 

 Artinya: 

Hai orang-orang beriman apabila manakala dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
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yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan. 

Dengan melihat dan memperhatikan uraian – uraian tersebut di atas 

maka penulis tertarik untuk melakukan  penelitian dengan judul “ Motivasi 

Sosial,Ekonomi dan Religi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di  

Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam Tholabul Ilmi ” 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan 

dalam penelitian ini adalah. 

1. Apakah motivasi sosial berpengaruh terhadap mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam 

motivasi ekonomi? 

2. Apakah motivasi ekonomi berpengaruh terhadap mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam 

motivasi religi? 

3. Apakah motivasi religi berpengaruh terhadap mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammdiyah Surakarta dalam  

tholabul ilmi ? 
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C. Tujuan Peneltian  

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diambil tujuan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Untuk menganalisis motivasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam tholabul ilmi dari 

sudut pandang sosial. 

2. Untuk menganalisis motivasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam tholabul ilmi dari 

sudut pandang ekonomi. 

3. Untuk menganalisis motivasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

di Universitas Muhammdiyah Surakarta dalam tholabul ilmi dari sudut 

pandang religi. 

D. Manfaat penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut :  

1. Memberikan informasi kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta 

terutama dalam kuliah Al - islam,agar menghimbau mahasiswa untuk 

bertholabul ilmi sesuai ajaran islam. 

2. Memberikan informasi kepada orang tua mahasiswa, untuk dapat 

menghimbau anak mereka agar lebih bersungguh – sungguh  dalam 

tholabul ilmi. 
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3. Memberikan informasi kepada mahasiswa untuk meluruskan niat 

kuliah dengan niat sesuai syariat islam sehingga ilmunya barokah 

dunia akhirat. 

4. Sebagai referensi kepada peneliti selanjutnya yang terkait dengan 

tholabul ilmi. 

E. Metode analisis 

Guna menganalisis prefensi mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tentang Tholabul Ilmi dalam sudut pandang 

ekonomi, sosial, dan religi dipakai analisis deskriptif  yaitu suatu 

penelitian untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, 

berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang 

menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai 

suatu ciri atau gambaran tentang kondisi situasi ataupun variabel tertentu  

(Burhan,2013). Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara survei 

melalui metode wawancara dan metode kuesioner (angket). Metode 

wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara metode wawancara dan metode kuesioner (angket) metode 

wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide) wawancara. kemudian dikirim kepada 

responden untuk diisi. Setelah diisi,angket kembali atau dikembalikan ke 

petugas atau peneliti (Burhan, 2013). 


