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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Organisasi dengan nama Muhammadiyah didirikan oleh K.H.A Dahlan, 

dengan dibantu oleh murid-murid dan sahabat akrabnya yaitu pada tanggal 

8 Dzulhijjah 1330 yang bertepatan dengan tanggal 18 November 1912, 

Muhammadiyah merupakan nama yang dinisbahkan kepada Nabi kita, yang 

berarti bahwa persyarikatan ini bermaksud menghidupkan kembali ajaran 

Islam seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, dengan 

mengikuti jejaknya dalam beramal serta berjuang menegakkan kalimah 

Allah. Serta hidup sepanjang kemauan agama Islam, dengan kata lain 

menerapkan ajaran agama Islam sebagai way of life dalam kehidupan 

individu dan kelompok.1 

Timbulnya gagasan untuk mendirikan persyarikatan Muhammadiyah 

pada hati sanubari K.H.A Dahlan adalah karena dorongan sebuah ayat 

firman Allah yang telah ditela’ahnya benar-benar, yaitu QS. Ali Imran ayat 

104: 

                                                           
     1 Djarnawi Hadikusuma, Aliran Pembaharuan Islam dari Jamaluddin Al-Afghani sampai K.H.A 

Dahlan, (Yogyakarta: Persatuan, tt), Cet. 3, hal. 68      
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Artinya dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 

munkar merekalah orang-orang yang beruntung.2 

     Proklamasi, atau pengumuman resmi, berdirinya Muhammadiyah 

dilaksanakan di suatu tempat di Malioboro pada akhir bulan Desember 1912 

dan dihadiri 60 sampai 70 orang. Pengumuman berdirinya Muhammadiyah 

hanya berupa rapat terbuka yang dihadiri para pangreh praja, para priyayi 

dan para pengurus Budi Utomo serta orang-orang umum. Muhammadiyah 

pertama kali berdiri dimaksudkan untuk mengurus sekolah, atau yang secara 

umum dimaksudkan untuk mengajarkan agama Islam kepada siapa saja dan 

dimana saja.  

K.H.A Dahlan dengan giat mengembangkan ajaran agama Islam dan 

organisasi Muhammadiyah ke kampung-kampung dan desa-desa. 

Rumahnya disediakan untuk pengajian kaum wanita. Bahkan pernah K.H.A 

Dahlan pulang membawa kira-kira dua lusin pekerja kereta api untuk diberi 

makan dan minum kemudian diajarinya sembahyang atau sholat. 

                                                           
     2 QS. Ali Imran/3: 104 
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Muhammadiyah dalam perkembangannya menempakkan diri sebagai 

pengembangan dari pemikiran dan perluasan gerakan-gerakan yang 

dilakukan oleh K.H.A. Dahlan sebagai suatu karya amal shalih.3 

Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar. 

Sebagai gerakan dakwah, Muhammadiyah terus melakukan dakwah di 

berbagai bidang termasuk pendidikan. Selain itu, Muhammadiyah juga 

memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-

benarnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Muhammadiyah mendirikan 

berbagai lembaga pendidikan formal mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) 

sampai Perguruan Tinggi (PT) yang tersebar di berbagai provinsi, termasuk 

provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Yogyakarta terdapat 3 

perguruan tinggi Muhammadiyah diantaranya yaitu Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan dan Universitas 

Aisiyah.  

Pada bulam Maret 1981, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

(UMY) didirikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan salah satu 

perguruan tinggi Muhammadiyah  yang menjadi kebanggaan warga 

Muhammadiyah dan juga sebagai salah satu tempat untuk menanamkan 

nilai-nilai keislaman pada diri mahasiswa. Sebagai perguruan tinggi, 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki tagline Unggul dan 

                                                           
     3 M. Yusron, Kyai Haji Ahmad Dahlan Pemikiran dan Kepemimpinannya, (Yogyakarta: 

Yogyakarta Offset, 1983), hal. 55-57       
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Islami, melakukan usaha untuk membekali para mahasiswa dengan nilai-

nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu usaha yang dilakukan 

adalah dengan mendirikan asrama mahasiswa, yang diberi nama University 

Residen ataupun yang disingkat dengan nama UNIRES. 

University Residen diperuntukkan bagi mahasiswa baru yang bertujuan 

untuk mengembangakan kegiatan mahasiswa dan mengembangkan 

kepribadian Islami. Dalam  hal ini UNIRES menerapkan pembelajaran 

akademis yaitu pembelajaran bahasa Arab dan pembelajaran ibadah yang 

meliputi praktek ibadah/Al-Islam, tahsin, tahfidz dan kajian. Selain itu, 

terdapat juga pembelajaran untuk selalu bersikap disiplin, baik dalam hal 

sholat berjama’ah, membaca Al-Qur’an setelah sholat maghrib maupun 

dalam segala hal. Hal ini bertujuan agar mahasiswa UNIRES tidak hanya 

memahami namun juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.   

Senior residen (SR) berperan penting dalam menerapkan program 

asrama mahasiswa UMY (UNIRES Putri) kepada residen. Dengan adanya 

program asrama UMY (UNIRES Putri) akan mengontrol perilaku sehari-

hari residen, baik di dalam beribadah maupun dalam bidang akademiknya. 

Senior residen (SR) menggantikan peran orang tua yang bertugas untuk 

mengontrol anaknya. Para Orang tua residen mempercayakan anaknya yang 

baru memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu universitas 

kepada  senior residen (SR).  

Menjadi SR tidaklah mudah, harus melalui beberapa tahap seleksi. 

Pertama peserta harus melalui tes administrasi, peserta harus 
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mengumpulkan berkas berupa IPK, CV dan juga harus melakukan tes toefl. 

Kedua peserta memasuki tes wawancara pertama, peserta akan dites sejauh 

mana kemampuan berbicara bahasa inggrisnya dan kemampuan membaca 

Al-Qur’an juga menghafalkan juz 30, setelah itu akan ada pengumuman. 

Tahap terakhir yang harus dilalui yaitu tes wawancara kedua, peserta akan 

ditanya seputar cara memecahkan masalah residen, kemudian hasil akhir 

akan diumumkan setelah seleksi. 

Residen baru memiliki berbagai latar belakang yang berbeda-beda, 

senior residen (SR) harus mampu mengayominya dengan baik, supaya 

residen merasa nyaman dan aman tinggal di asrama. Namun ada beberapa 

residen yang tidak betah tinggal di asrama, semua itu dikarenakan oleh 

beberapa faktor. Misalnya yaitu dikarenakan program asrama yang 

dianggap membebaninya.    

Seharusnya program asrama bukan dijadikan sebuah beban, tetapi 

dijadikan sebagai pedoman sehingga tidak berat dalam menjalankannya. 

Rasa enggan yang dimiliki oleh residen ketika diajak untuk sholat 

berjama'ah. Mencari-cari alasan ketika ada program al-Islam, tahsin dll. 

Hal-hal tersebut merupakan tanda-tanda semakin melemahnya keimanan 

seseorang. 

Alasan peneliti memilih UNIRES Putri sebagai tempat penelitian adalah 

karena UMY merupakan salah satu universitas yang terakreditasi A 

berdasarkan surat keputusan dari badan akreditasi Nasional-Perguruan 

Tinggi No. 061/SK/BAN-PT/AK-IV/PT/II/2013, UMY juga berhasil 
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mendapatkan akreditasi internasional dari QS Stars dengan perolehan 

bintang 5 untuk bidang fasilitas, tanggungjawab sosial dan Inklusivitas, 

bintang 4 untuk bidang pengajaran dan bintang 3 untuk bidang daya serap 

lulusan.4 lebih banyaknya calon residen yang mendaftar, khusus menerima 

mahasiswa baru sebagai residen, lebih banyak residen yang ingin mendaftar 

menjadi SR. 

 

B. POKOK DAN RUMUSAN MASALAH 

Pokok dan Rumusan Masalah  

     Penelitian ini fokus pada senior residen (SR) untuk membina perilaku 

keagamaan residen di asrama mahasiswa UMY (UNIRES Putri).  

Rumusan Masalah / Petanyaan Penelitian 

1. Apa saja program keagamaan UNIRES yang direncanakan pada tahun 

2016-2017? 

2. Bagaimana cara senior residen (SR) untuk mendorong residen dalam 

mengikuti program keagamaan sehingga dapat meningkatkan perilaku 

keagamaan residen di asrama mahasiswa UMY (UNIRES Putri)? 

3. Apa saja kendala yang terjadi dalam membina perilaku keagamaan residen 

(UNIRES Putri UMY)?  

4. Bagaimana cara senior residen (SR) mengatasi kendala yang terjadi dalam 

membina perilaku keagamaan residen (UNIRES Putri UMY)?  

                                                           
     4 http://www.umy.ac.id/profil/akreditasi diakses pada tanggal 17 Mei 2017 pukul 20.10 

http://www.umy.ac.id/profil/akreditasi
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5. Bagaimana cara mengevaluasi program keagamaan di asrama mahasiswa 

UMY (UNIRES Putri)? 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

     Tujuan penelitian  

     Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui Apa saja program keagamaan UNIRES yang 

direncanakan pada tahun 2016-2017. 

2. Untuk mengetahui cara senior residen (SR) untuk mendorong residen dalam 

mengikuti program keagamaan sehingga dapat meningkatkan perilaku 

keagamaan residen di asrama mahasiswa UMY (UNIRES Putri). 

3. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam membina perilaku 

keagamaan residen (UNIRES Putri UMY). 

4. Untuk menegetahui cara senior residen (SR) dalam mengatasi kendala 

tersebut. 

5. Untuk mengetahui cara mengevaluasi program keagamaan di asrama 

mahasiswa UMY (UNIRES Putri). 

    Manfaat penelitian  

1. Secara teoritik penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan teori 

yang berhubungan dengan sosiologi islam. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi  senior residen 

(SR) di asrama mahasiswa UMY (UNIRES Putri) dalam membina perilaku 

keagamaan residen (UNIRES Putri UMY). 


