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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaram Umum UNIRES Putri UMY 

1. Sejarah  

a. Sejarah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

     Niat mendirikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 

telah ada sejak lama. Prof. Dr. Kahar Muzakkir dalam berbagai 

kesempatan melemparkan gagasan perlu pendirian Universitas 

Muhammadiyah. Ketika Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis 

Pengajaran meresmikan Fsayaltas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di 

Yogyakarta pada 18 November 1960, secara eksplisit piagam pendirian 

mencantumkan FKIP sebagai bagian Universitas Muhammadiyah. Baru 

pada bulan Maret 1981, melalui perjuangan keras para aktivis 

Muhammadiyah seperti Drs. Mustafa Kamal Pasha, Drs. M. Alfian 

Darmawan, Hoemam Zainal, SH, Brigjen. TNI (Purn) Drs. H. Bakri 

Syahid, K.H. Ahmad Azar Basyir, M. A, Ir.H.M. Dasron Hamid, M.Sc, 

H.M. Daim Saleh, Dr. M. Amien Rais, M.A, H.Mh. Mawardi, Drs. H. 

Hasan Basri, Drs. H. Abdul Rosyad Sholeh, H. Zubeir Kohar, Ir. H. A. 

Basid Wahid serta didukung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah 



 
 

 

39 
 

 
 

saat itu, K.H.A.R Fakhruddin dan Ketua Wilayah Muhammadiyah DIY, 

H.M. Muchlas Abror, secara resmi didirikan UMY yang kemudian 

berkembang saat ini. 

     Setelah melewati masa sulit dan melelahkan, UMY kini telah 

memiliki delapan fsayaltas, yaitu Fsayaltas Agama Islam, Fsayaltas 

Ekonomi, Fsayaltas Hukum, Fsayaltas Ilmu Sosial dan Politik, Fsayaltas 

Kedokteran, Fsayaltas Pertanian, Fsayaltas Teknik, dan Fsayaltas 

Pendidikan Bahasa. Program Pasca Sarjana atau S2 terdiri dari 7 prodi 

yaitu Magister Ilmu Pemerintahan, Magister Manajemen, Magister Ilmu 

Hukum, Magister Studi Islam, Magister Rumah Sakit, Magister Ilmu 

Politik dan Hubungan Internasional dan Magister Keperawatan. Dan S3 

terdiri dari 2 prodi yaitu Program Doktor Politik Islam dan Program 

Doktor Psikologi Pendidikan Islam. Peningkatan kualitas SDM 

pengelola mendapat prioritas utama dalam pengembangan UMY. Oleh 

karena itu, setiap tahun UMY mengirimkan sekitar 30 orang tenaga 

pengajar untuk mengikuti studi lanjut S2 dan S3, baik di dalam maupun 

luar negeri.   

b. Sejarah University Residen UMY 

     University Residen (selanjutnya disingkat UNIRES) Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta adalah sebuah tempat hunian asrama 
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mahasiswa UMY yang tidak hanya digunakan sebagai tempat menginap 

mahasiswa, namun juga berisi program pembinaan. Keberadaan 

UNIRES ini berawal dari keinginan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta untuk memiliki asrama mahasiswa yang representatif bagi 

pembinaan mahasiswa. Maksud dan tujuannya tidak lain adalah memberi 

pembinaan kepribadian dan keislaman bagi mahasiswa UMY. Ternyata 

gayung bersambut, keinginan tersebut mendapat angin segar dengan 

adanya informasi mengenai program pemerintah yang akan memberi 

hibah Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) kepada universitas 

swasta sebagai tempat hunian bagi mahasiswa. 

     Lalu UMY membuat surat pengajuan kepada pihak yang terkait, 

disepakati UMY mendapat tiga twin blok  Rusunawa secara desain dan 

teknis dirubah menjadi cross block. Satu ditempatkan di sebelah utara 

kampus terpadu kampus dan dua di sebelah selatan. Kemudian Rusunawa 

dengan nama UNIRES ini diresmikan oleh menteri Pekerja Umum 

Republik Indonesia pada tanggal 29 Februari 2008. 

     UNIRES digunakan sejak diresmikan dengan uji coba program 

selama satu semester dan hanya pada mahasiswa (putri). Setelah itu resmi 

digunakan untuk mahasiswa satu gedung di utara dan mahasiswi di dua 
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gedung selatan. Setiap tahunnya UNIRES melahirkan sekitar 300 

mahasiswa. 

 

2. Visi Misi dan Tujuan 

a. Visi Misi dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

1)  Visi 

     Menjadi Universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu dan 

teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan 

umat. 

2)  Misi 

b. Meningkatkan harkat manusia dalam upaya meneguhkan nilai-nilai 

kemanusiaan dan peradaban. 

c. Berperan sebagai pusat pengembangan Muhammadiyah. 

d. Mendukung pengembangan Yogyakarta sebagai wilayah yang 

menghargai keragaman budaya. 

e. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan 

masyarakat secara profesional. 

f. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang 

berakhlak mulia, berwawasan dan berkemampuan tinggi dalam 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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3)  Tujuan  

     Tujuan Umum yaitu terwujudnya sarjana muslim yang berakhalak 

mulia, cakap, percaya diri, mampu mengembangkan ilmu 

pengembangan dan teknologi serta berguna bagi umat, bangsa dan 

kemanusiaan. 

Tujuan khusus yaitu  

a) menguasai, mengembangkan dan mengamalkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dijiwai oleh nilai kemanusiaan, 

akhlakul karimah dan etika yang bersumber pada ajaran Islam 

serta memupuk ke-Ikhlasan, melaksanakan amar ma’ruf nahi 

munkar yang relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa. 

b) Melaksanakan program pendidikan Ahli Madya, Sarjana, 

Pascasarjana dan Profesi yang menghasilkan lulusan yang 

memahami kebutuhan dunia kerja baik nasional maupun 

internasional.  

c) Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang menjadi rujukan 

pada tingkat nasional dan internasional. 

b. Visi Misi dan Tujuan University Residen UMY 

1. Visi 
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     Menjadi ruang pembelajaran yang berkualitas bagi mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta agar mampu 

mengembangkan diri dan menjadi kader pemimpin Islam masa 

depan. 

2. Misi 

a) Mengadakan pembinaan kepribadian mahasiswa dengan cara 

meningkatkan pemahaman dan pengamalan Islam yang 

berkemajuan. 

b)  Meingkatkan keterampilan mahasiswa dalam berbahasa Inggris 

dan Arab.  

3. Tujuan 

     Membentuk kader pemimpin umat yang bertaqwa kepada Allah 

SWT., berkepribadian Islam dan mampu mengembangkan diri dalam 

kehidupan akademis di kampus UMY dan bagi kehidupan masa depan 

demi terciptanya masyarakat utama yang dicita-citakan Islam dan 

Muhammadiyah.  

 

3. Letak Geografis 

     Uversity Residen (selanjutnya disingkat UNIRES) Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta adalah sebuah tempat hunian asrama 
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mahasiswa UMY yang beralamat di Kompleks Kampus Terpadu UMY, Jl. 

Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY. Dilihat dari letak 

geografisnya, UNIRES dinilai sangat strategis karena berada di sebelah 

Selatan Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sehingga dapat 

dijangkau dengan mudah oleh mahasiswa. 

 

4. Struktur Organisasi 

Penanggung jawab    : Rektor Universitas Muhammadiyah  

     Yogyakarta 

Penasihat       : Drs. Muhsin Hariyanto, M.Ag. 

              Wakil Rektor I UMY (Ex-Officio) 

              Wakil Rektor II UMY (Ex-Officio) 

              Wakil Rektor III UMY (Ex-Officio) 

Kepala UNIRES     : Ghoffar Ismail, S.Ag., M.A. 

Wakil Kepala Bidang Sumber Daya : Isthofania Astuty, SE., M.Si 

Wakil Kepala Bidang Program dan : Mahfud Khoirul Amin, S.IP 

Pembinaan  

Staff Administrasi     : Ai Kartila, S.EI 

Staff Sarana      : Rohmat Iswanto, A.Md. 

           Wunodo 
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Staff IT       : Ahmad Afief Amrullah, S.T 

Staff Sosial Masyarakat   : Sutrisno 

Staff Bagian Usaha    : Anang Prihambodo, SE. 

           Arifin, S.E 

Pengasuh Putra      : Talqis Nurdiyanto, Lc., M.A 

Pembina Putra     : Mahfud Khoirul Amin, S.IP 

Pengasuh Putri     : Laili Chumaini Asmawati 

Pembina Putri      : Himatul Mahmudah 

           Annisa Nur Faizah, S.Kom.I 

           Dede Rahayu Pratiwi 

           Aan Fitri Murniati, S.IP 

 

5. Fasilitas University Residen UMY 

a. Fasilitas Asrama 

     Fasilitas asrama terdiri dari : Gedung megah berlantai 4, Asrama Putra 

dan Putri terpisah, Wifi UMY di lantai dasar, Kamar tidur dengan Pantry 

dan kamar mandi (shower dan toilet terpisah), Kipas angin, Perlengkapan 

kamar lengkap (ranjang, meja, lemari, cermin, gantungan baju, 

whiteboard), Ruang tamu, TV per lantai, Mushala, Kantin, Laundry , 

Mini market, Parkiran luas dan aman dan Sarana olahraga. 
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b. Fasilitas Umum 

     Fasilitas umum terdiri dari : Wisma pasca sarjana, Meeting room, 

Akses internet dalam bentuk hot spot, Ruang tamu, Mushalla, Kantin, 

Laundry, Mini market, Taman parkir sepeda/motor dan Sarana olahraga. 

 

B. Program Keagamaan UNIRES Putri UMY 

     University Residence atau yang sering disebut dengan UNIRES merupakan 

asrama mahasiswa modern dengan fasilitas lengkap yang didirikan oleh 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bertujuan untuk mengembangkan 

kegiatan mahasiswa dan mengembangkan kepribadian Islami. UNIRES 

diperuntukkan bagi mahasiswa baru, namun tidak semua mahasiswa baru bisa 

tinggal di UNIRES. Mahasiswa baru yang memiliki keinginan untuk tinggal di 

UNIRES harus mendaftar terlebih dahulu, kemudian memasuki proses seleksi 

dengan mengikuti tes. UNIRES mempunyai beberapa program yang 

dicanangkan meliputi tahfidz, al-islam, tahsin, dan pembiasaan. 

1. Tahfidz 

     Kata tahfidz mempunyai arti menghafalkan. Program tahfidz tentunya 

adalah rangka meraih kemuliaan sebagai penjaga Al-Qur’an dengan 

menghafalkannya. Program ini berbentuk mentoring, yaitu residen diminta 

untuk menghafalkan surat dalam juz 30 secara berkala. Setiap pekannya, 
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residen wajib menyetorkan hafalan minimal satu surat pendek atau beberapa 

ayat pada surat panjang kepada SR. Program ini ditargetkan dalam satu tahun 

tinggal di UNIRES, residen dapat hafal seluruh surat dalam juz 30. 

     Dalam kesehariannya, SR senantiasa memberikan motivasi dan tip untuk 

menyelesaikan hafalan surat. Bagi residen yang sudah hafal juz 30 sebelum 

tinggal di UNIRES (dari PonPes), tetap diwajibkan untuk muraja’ah hafalan 

juz 30, serta bagi yang berminat untuk melanjutkan pada juz 29 akan 

difasilitasi dalam bentuk kelompok minat baka tahfidz yang dibimbing secara 

khusus. 

     Selain sebagai penjagaan umat Islam terhadap kitab sucinya, 

menghafalkan Al-Qur’an merupakan identitas dan kebutuhan seiap muslim. 

Sehingga melalui program ini diharapkan residen dapat menjadikan 

menghafal Al-Qur’an sebagai kebiasaan dalam kesehariannya. Melalui 

hafalan juz 30, semoga menjadi pemicu di masa datang setelah residen keluar 

dari UNIRES, residen memiliki kesadaran akan pentingnya dan merupakan 

kebutuhan untuk dapat menghafal Al-Qur’an secara keseluruhan. 

 

2. Al Islam 

     Program Al Islam merupakan program UNIRES dalam rangka 

membentuk kompetensi residen dalam bidang praktik ibadah keislaman. 
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Program ini mencakup materi ibadah praktis seperti wudhu, mandi junub, 

tayamum, shalat, dzikir, setelah shalat, imam shalat dan khutbah/ceramah. 

Serta tata cara pemulasaran jenazah1 mulai dari tata cara menghadapi orang 

sakaratul maut, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, shalat jenazah dan 

menguburkan jenazah. Pembelajaran program Al-Islam tersebut dilakukan 

secara terencana dan ada materi yang dilakukan secara insidental  seperti cara 

pemulasaran jenazah. 

     Secara insindental UNIRES mengundang tokoh yang kompeten dalam 

bidangnya untuk menyampaikan beberapa materi Al Islam yang dilaksanakan 

dalam bentuk seminar. Seperti materi shalat dengan mengundang ketua 

Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) UMY, materi 

pemulasaran jenazah dengan mengundang team PKU Muham madiyah dan 

lain-lain. 

     Program ini tidak terbatas pada mentoring perpekannya. Praktik 

keseharian residen yang senantiasa dibimbing oleh SR dan kemauan diri 

residen sehingga insyaAllah menjadi pribadi berkarakter dan cikal bakal 

kader pemimpin Islam masa depan. 

 

 

                                                           

     1 Ghoffar Ismail, Buku Mentoring Al-Qur’an dan Ibadah, (Yogyakarta: Unires Press, 2011), 

hal. 5-6  
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3. Tahsin 

     Tahsin adalah kata Arab yang berarti memperbaiki, meningkatkan, atau 

memperkaya. Program tahsin adalah program pengenalan dan pemahaman 

hukum bacaan Al-Qur’an atau ilmu tajwid dalam upaya untuk memperbaiki 

dan membetulkan serta membaguskan bacaan Al-Qur’an residen. Secara 

terperinci, program ini meliputi pembetulan makhorijul huruf, hukum nun 

sukun dan tanwin, hukum mim sukun, huruf tebal dan tipis, mad, bacaan 

gharib dan lain-lain. Secara etimologis kata tajwid berarti memperbaiki, 

menyempurnakan dan memantapkan. Sedangkan secara terminologis, ilmu 

tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara 

mengetahui setiap tempat keluarnya huruf serta mengucapkan huruf-huruf 

tersebut sesuai dengan haq dan mustahaqnya.2 

     Program ini dilaksanakan secara klasikal, yaitu penyampaian materi 

tajwid oleh SR. Secara praktis, kemampuan tajwid residen terus diasah dalam 

program lain seperti tadarus dan tahfidz. SR mengoreksi bacaan Al-Qur’an 

residen ketika tadarus dan ketika menyetorkan hafalan juz 30. Al-Qur’an 

merupakan pedoman hidup hakiki, membacanya adalah amalan yang agung 

dan banyak keutamaan terlebih jika kita dapat memahami makna dan 

pesannya (tafsir). Melalui program ini diharapakan residen mampu membaca 

                                                           

     2 Muhammad Nazieh Ibadillah, Panduan Tahsin dan Tarjamah, (Yogyakarta: Unires Press, 

2013), hal. 1  
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Al-Qur’an denga baik atau benar secara hukum bacaan serta merdu dalam 

pelafalan. 

 

4. Pembiasaan 

     Program pembiasaan sendiri dimaksudkan untuk menanamkan residen 

agar cinta terhadap kitab suci orang Islam yaitu Al-Qur’an, terbiasa membaca 

setiap hari, tepat waktu dalam melaksanakan sholat wajib 5 waktu dan dapat 

menjalankan sholat wajib dengan berjama’ah. Program ini terdiri dari 

pembiasaan sholat berjama’ah (sholat subuh, maghrib dan isak) dan 

pembiasaan untuk tadarus atau membaca Al-Qur’an dilakukan bersama di 

usroh masing-masing setiap selesai sholat subuh dan maghrib. 

 

C. Cara SR untuk mendorong residen dalam mengikuti program keagamaan 

sehingga dapat meningkatkan perilaku keagamaan residen di UNIRES 

Putri UMY 

     Menurut Hasan Langgulung perilaku adalah segala aktivitas seseorang yang 

dapat diamati. Perilaku adalah keseluruhan perilaku organ dalam organ luar dan 

interaksi dari sebuah organ dengan lingkungan fisik serta lingkungan sosialnya. 
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Jadi perilaku merupakan reaksi yang ditampakkan seseorang manakala 

diharapkan kepada situasi tertentu.3  

     Menurut Mukti Ali Agama adalah percaya akan adanya Tuhan Yang Maha 

Esa dan hukum-hukum yang diwahyukan kepada kepercayaan utusan-utusan-

Nya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. 4 Jadi perilaku 

keagamaan adalah suatu tingkah laku sebagai tanggapan atau reaksi yang 

dilakukan dalam situasi yang dihadapinya yang didasarkan atas kesadaran 

tentang adanya Allah.  

     Meningkatkan perilaku keagamaan yang dimaksud adalah bagaimana residen 

mengikuti program. Dalam membina perilaku keagamaan residen, senior residen 

dan asisten senior residen memiliki cara yang bermacam-macam, ada yang sama 

ada pula yang berbeda. Membimbing residen juga harus ada tuntunannya maka 

dari itu, UNIRES memiliki SOP dalam membina residen yaitu:  

1. SOP Pembinaan 

a. Definisi  

1) Unsur pembinaan adalah seluruh staf UNIRES yang bertugas 

melaksanakan program pembinaan, yang terdiri dari pengasuh, 

pembina, senior residen (SR), asisten senior residen (ASR). 

                                                           

     3 Ibid., Gerungan, Psikologi Sosial.....hal. 149  

     4 Ibid, Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Agama Sebuah Pengantar.....hal. 27 
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2) Pengasuh adalah staf pembina yang diangkat oleh kepala UNIRES 

yang bertugas melaksanakan tugas pembinaan kepada seluruh 

residen UNIRES. (4 lantai UNIRES putri, 2 lantai UNIRES putra). 

3) Pembina adalah staf pembinaan yang diangkat oleh kepala UNIRES 

yang melaksanakan tugas pembinaan yang ruang lingkupnya adalah 

zona 1 lantai. (1 lantai terdiri dari 4 zona dengan jumlah residen 

sekitar 56 orang). 

4) Senior residen (SR) adalah staf pembinaan yang diangkat oleh 

kepala  kepala UNIRES yang melaksanakan tugas pembinaan yang 

ruang lingkupnya adalah 1 zona. (1 zona terdiri dari 4 zona terdiri 

dari 14 orang). 

5) Asisten senior residen (ASR) adalah staf pembinaan yang diangkat 

oleh kepala  kepala UNIRES yang membantu SR dalam 

melaksanakan tugas pembinaan di 1 zona. 

6) Residen adalah mahasiswa baru UMY yang telah dinyatakan lulus 

seleksi sebagai penghuni UNIRES dengan menandatangani surat 

perjanjian dan bersedia mematuhi tata tertib UNIRES. 

7) Program klasikal adalah program UNIRES yang dilaksanakan 

dalam 1 zona yang dimentori oleh SR dan ASR dan dilaksanakan 

secara bersama-sama. 
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8) Program mentoring adalah program UNIRES dalam 1 zona yang 

dilaksanakan one by one oleh SR dan ASR sesuai dengan 

pembagian kerja masing-masing. 

9) Peraturan UNIRES adalah seperangkat aturan dan tata tertib 

UNIRES yang harus dipatuhi oleh seluruh unsur UNIRES dan akan 

mendapatkan sanksi bagi pelanggarnya.5 

 

b. Prosedur  

1) Akhlak residen 

     Setiap residen wajib memegang teguh ajaran Islam, bertindak 

jujur, disiplin, sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku. Setiap 

residen wajib menjaga nama baik dirinya, keluarganya, Islam, 

University Residence dan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

 

2) Hak residen 

a) Residen berhak mendapatkan fasilitas dan pelayanan dengan 

sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

                                                           

     5 Kumpulan Interuksi Kerja University Residence Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
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b) Residen berhak mendapat program pembinaan dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan sistem pembinaan yang telah digariskan. 

c) Apabila residen tidak merasa puas dengan pelayanan dan 

program pembinaan atau merasa tidak sesuai dengan yang 

digariskan, maka residen dapat melakukan kritik dan saran 

secara langsung kepada senior residen, pembina, pengasuh dan 

manajemen UNIRES, atau memberikan kritik atau saran di 

kotak surat atau melalui email ke unires.umy.ac.ai.  

 

3) Kewajiban residen 

a) Mentaati seluruh peraturan yang berlaku. 

b) Mengikuti seluruh kegiatan yang telah diprogramkan.  

c) Menempati kamar yang telah ditetapkan oleh manajemen 

UNIRES dan apabila meninggalkan lokasi harus izin sesuai 

dengan ketentuan. 

d) Membayar dana yang besarnya sesuai dengan ketetapan. 

e) Berkomunikasi di UNIRES dengan menggunakan bahasa 

Inggris atau Arab. 

f) Melakukan sholat jama’ah di masjid atau mushola UNIRES. 
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g) Berlaku efisien dalam penggunaan listrik, air dan segala fasilitas 

UNIRES, serta mematikan lampu-lampu hall, lorong,  ruang 

belajar dan lampu balkon apabila kondisi sudah terang atau jam 

06.00 pagi. 

h) Bertutur kata, bersikap dan bertingkah laku sopan, santun dan 

Islami kepada orang lain. 

i) Bersikap tasamuh dan saling menghormati terhadap perbedaan 

pendapat. 

j) Berpakaian islami, rapi, sopan dan menutup aurat secara 

sempurna sesuai dengan ketentuan. 

k) Menerima tamu di ruang tamu sesuai dengan ketentuan.  

l) Menjaga ketenangan dan ketentraman lingkungan. 

m) Menjaga dan memelihara fasilitas dan kebersihan dengan 

membuang sampah di tempat yang telah disediakan. 

n) Memarkir kendaraan di tempat yang telah disediakan. 

o) Mengikuti program kebersamaan dan menjalin ukruwah 

islamiyah. 

 

4) Larangan bagi residen 
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a) Melakukan segala jenis tindakan yang bertentangan dengan 

ajaran Islam, prinsip-prinsip akhlaq al-karimah dan visi misi 

UNIRES UMY. 

b) Melakukan perbuatan/perlakuan tidak senonoh atau perbuatan 

yang melanggar kesusilaan. 

c) Menyimpan, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba, obat-

obatan terlarang, senjata tajam serta senjata api. 

d) Menyimpan, mengedarkan dan memanfaatkan barang cetakan, 

audio visual yang bersifat tidak sopan atau yang mengandung 

unsur pornografis. 

e) Merokok dan melakukan perjudian. 

f) Membawa peralatan elektronik melebihi ketentuan yang 

diperbolehkan. 

g) Membawa alat musik yang dapat mengganggu ketenangan dan 

kedamaian orang lain. 

h) Merusak fasilitas kamar dan fasilitas umum. 

i) Menggunakan fasilitas umum untuk keperluan pribadi dengan 

merugikan pihak lain. 

j) Membuang sampah sembarangan. 
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k) Mencoret dan menempel segala sesuatu tidak pada tempat 

semestinya. 

l) Memelihara hewan peliharaan di lingkungan UNIRES yang 

dapat mengganggu keindahan, kebersihan dan kedamaian. 

m) Berbuat gaduh dengan mengganggu residen lain, baik ketika 

mengobrol, bermain atau menonton tv. 

n) Pulang atau pergi ketika ada kerja bakti atau kegiatan dan 

program bersama. 

 

5) Prosedur pelaksanaan  program klasikal dan mentoring 

a) Program klasikal 

(1) Program kalsikal dilaksanakan 1 minggu i kali dimentori 

oleh SR dan ASR sesuai dengan pembagian tugas 

masing-masing. 

(2) Program klasikal dilaksanakan secara serentak di seluruh 

zona dengan hari dan waktu yang sama, yaitu ba’da 

sholat subuh dengan durasi 30 menit. 

(3) Seluruh residen diwajibkan mengisi presensi kehadiran 

membawa buku panduan sesuai dengan mata pelajaran 

klasikal. 
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(4) Seluruh pemateri (SR dan ASR) diwajibkan mengisi 

daftar hadir, tanggal pelaksanaan, materi yang 

disampaikan dan jumlah peserta yang hadir. 

(5) Program klasikal terdiri dari: tahsin al-qur;an, tafhim, 

bahasa dan pendalaman Al Islam.6 

b) Program mentoring 

(1) Program mentoring dilaksanakan tidak terikat waktu 

sesuai dengan kesiapan residen.  

(2) Program mentoring dilaksanakan dengan metode 

setoran hafalan. 

(3) Mentoring terdiri dari 2 hafalan yaitu tahfidz juz 30 

yang dihandel oleh SR, praktik Al Islam dihandel 

oleh ASR. 

(4) Mentoring dalam pelaksanaannya dibagi dalam 

beberapa target. Tahfidz dibagi menjadi 25 target, 

sedangkan Al Islam dibagi menjadi 13 target. 

(5) Setiap residen diwajibkan membawa buku mentoring 

untuk kemudian dicatat oleh SR/ASR terkait target 

hafalan yang telah dicapai. 

                                                           

     6 Ibid.,  Kumpulan Interuksi Kerja University Residence.....  
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(6) SR dan ASR harus merangkap pencapaian terget 

mentoring yang telah dicapai oleh residen binaannya. 

(7) Rekapan mentoring dan buku mentoring setiap zona 

diserahkan SR dan ASR untuk diverivikasi oleh 

pembina. 

(8) Pembina memverivikasi kesesuaian hasil rekap SR 

dan ASR dengan pencatatan yang ada di buku 

residen. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya 

pengulangan pencatatan target hafalan. 

(9) Hasil verifikasi pembina, diserahkan ke bagian 

administrasi kantor beserta seluruh presensi klasikal 

untuk pengajian setiap tanggal 25. 

(10) Hasil rekapan administrasi diserahkan kepada urusan 

keuangan untuk pencairan gaji.7 

 

6) Prosedur pelaksanaan program pembiasaan 

a) Ibadah  

                                                           

     7 Ibid.,  Kumpulan Interuksi Kerja University Residence.....  
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(1) Seluruh unsur pembinaan dan residen UNIRES, wajib 

melaksanakan sholat berjama’ah, minimal subuh, maghrib 

dan isya’. 

(2) Seluruh residen wajib mengikuti tadarus bakda maghrib dan 

subuh dengan durasi minimal 10 menit dan dipimpin oleh 

SR dan ASR. 

(3) Seluruh residen terjadwal untuk menjadi imam dan kultum 

minimal 1 kali selama tinggal di UNIRES. 

(4) Semua kegiatan ibadah, didokumentasikan dalam bentuk 

presensi yang disimpan di depan kamar SR dan ASR. 

(5) Presensi diceklis sendiri oleh residen. 

(6) Peraturan pelaksanaan shalat: 

(a) sie ibadah bergantian menyalakan murotal 10 menit 

sebelum shalat dimulai. 

(b) pemutaran murotal dilakukan 10 menit sebelum adzan 

maghrib dan adzan subuh atau bisa dilakukan oleh orang 

yang datang pertama kali ke mushalla dengan tadarus. 

(c) pembina, SR/ASR dan residen datang ke mushalla 

sebelum shalat sunat. 
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(d) pembina, SR/ASR dan residen tidak boleh 

meninggalkan mushallah sebelum tadarus selesai 

kecuali alasan syar’i, jika meninggalkan mushalla tanpa 

keterangan maka akan mendapat hukuman hafalan surat 

pilihan juz 30. 

(e) ketika residen mendapatkan hukuman diharapkan 

langsung menghubungi sie ibadah dan membuat 

perjanjian. 

(f) jika ada anggota lorong yang bertugas imam sekaligus 

kultum tetapi tidak bertugas dan tidak ada yang 

menggantikannya, maka akan mendapatkan hukuman 

membersihkan mushalla pada hari itu juga (semua 

anggota lorong). 

(7) Pencatatan administrasi program pembiasaan dan 

evaluasinya. 

(a) Proses perekapan presensi shalat dan tadarus: 

Pertama orang yang bertanggung jawab untuk presensi 

disetiap usroh, menyerahkan presensi kepada sie ibadah 

tiap lantai setelah tadarus lantai (ahad malam). 
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Kedua pengumuman: residen yang tidak memenuhi 

standar sie ibadah berupa jumlah minimal presensi shalat 

15x/minggu, akan dipanggil sie ibadah untuk 

mendapatkan sanksi. 

Ketiga residen yang kurang aktif tadarus di usroh 

masing-masing, akan dipanggil oleh pembina masing-

masing lantai atas pemantauan SR. 

(8) Sanksi bagi yang melanggar aturan sie ibadah 

(a) pelanggaran 1: membersihkan mushalla. 

(b) pelanggaran 2: kultum dan membersihkan mushalla. 

(c) pelanggaran 3: SP 1 (menghadap supervisior dan 

hafalan). 

(d) pelanggaran 4: SP 2 (menghadap supervisior dan 

pengasuh UNIRES Putri). 

(e) pelanggaran 5: SP 3 (menghadap direktur UNIRES/ 

dipulangkan kepada orang tua.8 

 

b) Bahasa 

(1) Peraturan berbahasa 

                                                           

     8 Ibid., Kumpulan Interuksi Kerja University Residence.....  
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(a) seluruh residen UNIRES putri UMY wajib berpartisipasi 

aktif dalam program-program pembiasaan bahasa seperti: 

jam berbahasa, kultum 3 bahasa, pemberian vocabularies 

dan mading bahasa. 

(b) residen yang tidak berperan aktif dalam program-

program tersebut maka akan dipanggil dan ditegur oleh 

sie bahasa. 

(c) apabila tidak ada perubahan dari residen yang 

melaanggar maka sie bahasa berhak memberikan 

punishment berupa menghafal vocabularies, menghafal 

ayat Al-Qur’an dsb. 

(2)  Monitoring bahasa 

(a) sie bahasa bertanggungjawab penuh untuk memonitoring 

program-program pembiasaan bahasa. 

(b) SR dan ASR berperan aktif bekerjasama dengan sie 

bahasa untuk menjadi contoh yang baik dan menstimulasi 

residen untuk melaksanakan program-program 

pembiasaan. 

(c) akan dipilih residen-residen teraktif berbahasa di setiap 

usroh untuk kemudian dijadikan sebagai residen 
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supporting bahasa yang bertugas untuk menstimulus 

teman-teman 1 usrohnya untuk berbahasa Inggris.9 

(3)  Jam bahasa dan sanksi bagi pelanggarnya 

(a) jam berbahasa dimulai setiap hari minggu-jumat 

pukul 18.00-21.00. 

(b) untuk tanggal merah maka jam berbahasa akan 

diliburkan. 

(c) setiap zona akan diambil 1 residen teraktif berbahasa 

dan berhak untuk mendapatkan reward. 

(d) akan dipilih SR/ASR teraktif berbahasa dan berhak 

untuk mendapatkan reward. 

(e) Residen yang tidak berbahasa saat jam berbahasa 

akan mendapatkan: apabila baru 1-3 kali melanggar 

akan dipanggil dan diberi peringatan, apabila 

melebihi 3 kali maka akan diberi sankasi sari yang 

paling ringan seperti menghafal vocab sampai 

menghafal 1 ayat Al-Al-Qur’an juz 30 untuk setiap 

1 kalimat non-bahasa Inggris. 

(4)  Kultum 3 bahasa  

                                                           

     9 Ibid.,  Kumpulan Interuksi Kerja University Residence.....  



 
 

 

65 
 

 
 

Kultum 3 bahasa bersifat wajib setelah selesai shallat 

berjama’ah: 

Subuh  : bahasa Indonesia 

Maghrib : bahasa Arab 

Isya  : bahasa Inggris 

Bagi residen yang tidak berbahasa sesuai jadwal bahasa 

maka sanksi akan diberikan kepada semua residen di 

zona yang bertugas yaitu berupa menulis ulang kultum 

yang disampaikan dengan bahasa yang semestinya 

dipakai.10 

(5)  Pemberian vocabularies 

Satu vocabularies diberikan setiap hari kepada residen 

yaitu bakda isya mulai hari senin-jumat oleh sie bahasa. 

Review dilakukan setiap 2 bulan sekali oleh sie bahasa 

berupa inspeksi dadakan. 

Mading bahasa 

Mading bahasa dilaksanakan serentak di semua lanatai 1 

bulan sekali sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh 

semua sie bahasa (4 putaran). 

                                                           

     10 Ibid.,  Kumpulan Interuksi Kerja University Residence.....  
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Setiap usroh wajib membuat mading bahasa sesuai 

jadwal dan tema yang ditentukan oleh sie bahasa. 

Setiap 1 putaran/bulanya akan diambil pemenang dan 

diumumkan di stadium general terakhir dan akan 

mendapatkan reward. 

Usroh yang tidak menerbitkan mading bahasa sesuai 

jadwal maka akan didiskualifikasi.  

 

c) Ketentuan berbusana 

(1) Residen putri harus berbusana syar’i dan rapi, berjilbab 

dengan pakaian yang tertutup, tidak ketat dan tidak 

transparan. 

(2) Bertata rias rapi, sopan, tidak mencolok dan tidak 

berlebihan. 

(3) Berpakaian sopan dan baik dengan pakaian yang 

mengesankan dan dikenal sebagai muslimah yang berakhlak 

baik. 

(4) Residen putri harus berpakaian rapi, memakai celana yang 

sopan, tidak sobek-sobek dan tidak memakai celana/sarung 

yang panjangnya hingga menyentuh tanah. 
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(5) Tidak memakai aksesoris yang tidak semstinya dan 

mengarah kepada tasyabbuh (serupa) dengan lawan jenis, 

orang kafir dan orang-orang yang tidak patuh agama.11 

 

d) Kebersihan dan kesehatan 

(1) Kebersihan 

(a) kebersihan ini meliputi kebersihan usrah dan 

kebersihan lainnya yang sudah ditetapkan.  

(b) piket usrah sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang 

yang bertugas setiap hari aktif mulai dari senin-

sabtu. 

(c) untuk piket bersama di lobi dan balkon usroh 

dilakukan setiap hari minggu. 

(d) setiap usroh masing-masing lantai mendapatkan 

giliran waktu untuk piket aula lantai. 

(e) penilaian usrah akan dilakukan sekurang-kurangnya 

2x dalam 1 bulan oleh tim kebersihan. 

(f) penilaian usroh dilihat dari kebersihan lobi, balkon, 

dan tangga masing-masing usroh. 

                                                           

     11 Ibid.,  Kumpulan Interuksi Kerja University Residence.....  
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(g) bagi usroh yang bertanggungjawab terhadap tugas 

dan mendapat predikat usrah terbersih akan 

mendapatkan penghargaan dai UNIRES UMY. 

(h) usroh yang memiliki nilai terendah dalam kebersihan 

akan mendapatkan sanksi dalam bentuk apapun 

sesuai persetujuan supervisor dan divisi 

kebersihan.12 

(2) Kesehatan 

(a) divisi ini terdiri dari senior yang bertanggungjawab 

untuk pengadaan obat disetiap lantai yang ada. 

(b) penghuni aktif meliputi pembina, senior residen, 

asisten senior residen dan residen. 

(c) penghuni aktif yang sakit atau yang mewakili dapat 

mengambil obat yang diperlukan sesuai dengan 

persetujuan penanggungjawab obat di masing-

masing lantai. 

(d) semua penghuni aktif UNIRES UMY berhak untuk 

mendapatkan obat yang telah disediakan divisi 

kesehatan. 

                                                           

     12 Ibid.,  Kumpulan Interuksi Kerja University Residence..... 
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(e) jika semua penghuni aktif UNIRES UMY yang 

memerlukan bantuan lebih lanjut akan dilakukan 

sistem perujukan ke rumah sakit terdekat/pusat 

kesehatan terdekat. 

(f) UNIRES UMY memiliki dana sosial bagi residen 

yang mendapatkan rawat inap di rumah sakit/pusat 

kesehatan. 

 

e) Minat bakat 

(1) staff paruh waktu yang menangani minat bakat, melakukan 

pendaftaran terbuka bagi residen yang ingin 

mengembangkan bakatnya.  

(2) Minat bakat yang disediakan adalah olahraga, tahfidz, seni, 

kaligrafi dan bahasa. 

(3) Sataff yang bertugas membuat rancangan anggaran yang 

dibutuhkan. 

(4) Staff yang bertugas mencari orang yang kompeten yang 

dapat menjadi pembimbing dan pendamping dalam 

pelaksanaan minat bakat yang sesuai dengan bidang 

masing-masing. 
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(5) Setiap residen dipersilahkan memilih maksimal 2 kelompok 

minat bakat yang diminati. 

 

7) Mekanisme penanganan residen bermasalah 

a) Penyelesaian tingkat senior residen 

Ketika residen tidak aktif dalam program pembinaan (tidak 

sesuai dengan standart), baik dalam pembelajaran klasikal, 

mentoring atau pembiasaan, maka senior residen harus segera 

menegurnya dan memberi nasehat atau menyerahkan kepada 

pembina. Langkah-langkahnya: 

(1) Diingatkan dan diberi nasehat 1sampai 2 kali, apabila 

tidak ada perubahan maka, 

(2) Residen menandatangani perjanjian di depan SR. Bila 

masih mengulangi kesalahan yang sama, 

(3) Diserahkan kepada pembina dan dilaporkan dalam 

rapat koordinasi dengan pembina untuk ditidak lanjuti 

oleh pembina. 

 

b) Penyelesaian tingkat pembina 
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Pembina menerima laporan dari SR mengenai residen yang 

bermasalah, lalu memprosesnya dengan langkah-langkah: 

(1) Pembina memberikan konseling dan menasehati residen 

1 hingga 2 kali. Apabila tidak ada perubahan maka, 

(2) Residen menandatangani perjanjian di depan pembina. 

Bila masih mengulangi kesalahan yang sama, 

(3) Pembina mengusulkan kepada administrasi UNIRES 

untuk mengirimkan pemberitahuan kepada orangtua ke-

1. Bila tidak berubah maka, 

(4) Pembina membawa persoalan ini pada rapat koordinasi 

dengan pengasuh dan menyerahkannya. 

 

c) Penyelesaian tingkat pengasuh 

Pengasuh menerima laporan dari pembina mengenai residen 

yang bermasalah, lalu memprosesnya: 

(1) Pengasuh memberi nasehat dan berbicara dengan 

residen sekali. Apabila tidak berubah maka,  

(2) Residen menandatangani perjanjian di depan pengasuh. 

Bila masih mengulangi kesalahan yang sama, 
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(3) Pengasuh mengusulkan untuk mengirimkan 

pemberitahuan kepada orangtua ke-2. Bila tidak berubah 

maka, 

(4) Pengasuh membawa persoalan ini kepada pimpinan. 

Pimpinan tinggal membuat kebijakan akhir.13 

 

     Sebelum membimbing residennya untuk mengikuti program, SR 

memerlukan persiapan. Persiapan yang dilakukan oleh SR berbeda satu sama 

lain, persiapan tersebut yaitu membaca buku panduan yang telah disediakan oleh 

UNIRES maupun buku-buku keagamaan terpercaya, bertanya kepada orang tua, 

membaca artikel dari internet, menonton youtube di internet yang berhubungan 

dengan materi yang akan dijelaskan pada saat program dll. Sebagaimana 

wawancara dengan informan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A dan 8A: 

“ Sebelum mengisi program, saya harus melakukan persiapan terlebih dahulu 

yaitu dengan membaca buku panduan UNIRES, membaca buku keagamaan 

yang sudah terpercaya sumbernya, membaca artikel-artikel dari internet yang 

terpercaya sumbernya, bertanya kepada orang tua yang faham tentang agama, 

menonton video-video dari youtube, supaya bisa menjelaskan materi dengan 

mudah dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari residen.” 14 

 

     Menentukan jadwal pelaksanaan program tidak bisa dilakukan secara 

sepihak, oleh karena itu akan diserahkan kepada SR masing-masing usroh, 

                                                           

     13 Ibid.,  Kumpulan Interuksi Kerja University Residence..... 

     14 Wawancara pada tanggal 16 April 2017 pukul 21.02 
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mengingat residen yang memiliki banyak kepentingan masing-masing. Namun 

kepala program sudah mempersiapkan jadwal pelaksanaan program. SR dan 

menentukan jadwal pelaksanaan program dengan cara mengajak berdiskusi para 

residennya. Cara senior residen (SR) untuk mendorong residen dalam mengikuti 

program keagamaan sehingga dapat meningkatkan perilaku keagamaan residen 

di UNIRES Putri sebagai berikut: 

1. Program Tahfidz 

     Program tahfidz berbentuk mentoring, yaitu residen diminta untuk 

menghafalkan surat dalam juz 30 secara berkala. Pada awal masuk asrama, 

hafalan dimulai dari surat An-Naba’.15 Waktu untuk menyetorkan hafalan 

berbeda-beda dilihat dari SR masing-masing asalkan mencapai target yang 

telah ditentukan. Target yang sudah ditentukan yaitu minimal 13 target yang 

harus disetorkan oleh residen kepada SR masing-masing dalam waktu satu 

semester. Target ditentukan oleh panjang pendeknya surat apabila panjang 

bisa menjadi 2 target.  

     Residen yang tidak memenuhi target tidak diberikan hukuman, supaya 

dalam menghafal tidak ada paksaan yang mengikatnya. UNIRES 

mengadakan wisuda bagi residen yang mampu menghafalkan juz 30. Wisuda 

diadakan sebanyak 2 kali dalam setahun. Bagi residen yang hafal jus 30, akan 

                                                           
15 Ibid.,Ghoffar Ismail, Buku Mentoring Al-Qur’an dan Ibadah,.....hal. 11 
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diberi sertifikat dan medali yang akan diserahkan langsung oleh bapak 

direktur dan pengasuh UNIRES Putra dan Putri. Ada pula SR yang 

memberikan reward kepada residennya, sebagaimana wawancara dengan 

informan 1A: 

“Memberikan reward untuk residen yang sudah hafal juz 30 dari saya sendiri 

rewardnya.”16 

 

2. Program Al-Islam 

     Program al-Islam dilakukan dalam sebulan sekali diisi oleh dosen setelah 

itu di review oleh SR (Senior Residen) 3 kali dalam waktu sebulan juga. 

Kemudian dilakukan mentoring tentang tata cara atau praktik beribadah oleh 

ASR (Asisten Senior Residen) dalam waktu seminggu atau dua minggu sekali 

dilihat dari panjang dan pendeknya materi yang diberikan.  

     Bagi residen yang tidak mengikuti program, akan diberikan hukuman yaiu 

diberikan poin, kecuali tidak mengikuti program karena kuliah maka ia akan 

diberikan tugas sebagai gantinya, ia bisa belajar sendiri atau bertanya dengan 

temannya tentang materi yang tidak ia ikuti apabila belum faham dengan 

materi tersebut, ia bisa bertanya langsung kepada SR yang mengisi materi 

dalam program tersebut. Residen yang rajin mengikuti program al-islam tidak 

akan diberikan reward secara khusus, namun akan menambah nilai plus untuk 

                                                           

     16 Wawancara pada tanggal 16 April 2017 pukul 21.02 
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menjadi residen terbaik dalam acara SG (Stadium General) yang diadakan 

setiap 3 bulan sekali. 

3. Program Tahsin 

     Program tahsin adalah program pengenalan dan pemahaman hukum 

bacaan Al-Qur’an atau Ilmu tajwid dalam upaya untuk memperbaiki dan 

membetulkan serta membaguskan bacaan Al-Qur’an residen. 17  Program 

tahsin dilakukan seminggu sekali oleh SR (Senior Residen). SR menjelaskan 

materi sesuai dengan tema pada buku panduan UNIRES. Program ini 

bermanfaat sebagai modal residen untuk membaca Al-Qur’an dan 

menghafalnya sesuai dengan hukum bacaan atau tajwid. 

     Bagi residen yang tidak mengikuti program, akan diberikan hukuman yaiu 

diberikan poin, kecuali tidak mengikuti program karena kuliah maka ia akan 

diberikan tugas sebagai gantinya, ia bisa belajar sendiri atau bertanya dengan 

temannya tentang materi yang tidak ia ikuti apabila belum faham dengan 

materi tersebut, ia bisa bertanya langsung kepada SR yang mengisi materi 

dalam program tersebut. Residen yang rajin mengikuti program al-islam tidak 

akan diberikan reward secara khusus, namun akan menambah nilai plus untuk 

menjadi residen terbaik dalam acara SG (Stadium General) yang diadakan 

setiap 3 bulan sekali. 

                                                           

     17 Ibid., Muhammad Nazieh Ibadillah, Panduan Tahsin dan Tarjamah.....hal. 1  
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4. Program Pembiasaan 

     Program pembiasaan terdiri dari pembiasaan sholat wajib (subuh, maghrib 

dan isyak) dan pembiasaan membaca Al-Qur’an setelah selesai sholat subuh 

dan maghrib di usrah masing-masing. Residen yang rajin sholat berjama’ah 

akan diberikan penghargaan, dari setiap lantai akan dipilih satu orang residen 

yang terajin melaksanakan sholat wajib berjama’ah. Penghargaan tersebut 

berupa medali, sertifikat, jilbab dan buku zikir penghargaan tersebut akan 

diberikan pada acara awarding night yang digelar 3 bulan sekali. 

     Residen yang tidak mengikuti sholat wajib berjama’ah sesuai ketentuan 

(sekali melanggar/pemanggilan berarti tidak mengikuti sholat berjama’ah 

lebih dari 2 kali) akan diberikan hukuman. Sekali melanggar, akan diberikan 

peringatan kemudian diberikan hukuman untuk mengaji sebelum dimulainya 

program kemudian menempati shof paling depan ketika sholat berjama’ah 

selama seminggu. Dua kali melanggar, akan diberikan hukuman untuk 

mencari hadis, membersihkan musholla dan membangunkan temannya untuk 

sholat subuh berjama’ah. Tiga kali melanggar akan dipanggil oleh pembina 

diberikan poin dan surat peringatan. Ada SR yang membuat kesepakatan 

dengan residennya apabila ada yang tidak ikut sholat berjama’ah, maka ia 

wajib membayar uang sebesar Rp 2.000, sebagaimana wawancara dengan 

informan 6A: 
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“ Membuat ketentuan bersama apabila ada yang tidak sholat berjama’ah 

harus membayar denda sebesar Rp 2.000.”18 

 

     Secara keseluruhan residen yang mampu mengikuti semua program dan 

menjalankan tata tertib akan mendapatkan reward. Ia akan diberikan 

penghargaan berupa sertifikat dan souvenir sebagai residen terbaik. SR 

mendorong residen dalam mengikuti program dengan cara melakukan 

pendekatan terlebih dahulu kepada para residennya untuk mengenal dan 

memahami sifat masing-masing para residennya, barulah ia tahu bagaimana 

sikap yang harus diambilnya dalam menghadapi mereka. Ada yang tidak bisa 

diperlakukan dengan keras, ada yang harus diperlakukan dengan tegas dll.  

     SR sering memberikan motivasi, terus mengingatkan, menasehati, mengajak 

untuk berdiskusi, menulis kritik dan sara untuk teman, dan memancing mereka 

untuk berlomba mendapatkan reward yang diberikan oleh UNIRES agar para 

residennya semangat dalam menjalankan program. Memberikan contoh yang 

baik agar menjadi panutan para residennya. Menerapkan atau menjalankan 

materi yang telah diajarkannya kepada residen dalam kehidupan sehari-hari.  

     Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa setiap SR memiliki cara 

tersendiri dalam meningkatkan perilaku keagamaam residennya, ada juga 

beberapa kesamaan. UNIRES telah membuat hukuman bagi residen yang 

                                                           

     18 Wawancara pada tanggal 18 April 2017 pukul 21.01 
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membuat kesalahan atau tidak mengikut program dan juga reward bagi residen 

yang menjalankan program, namun tidak semua program ada hukuman dan 

hadiahnya. Seharusnya setiap program ada hukuman dan hadiahnya. UNIRES 

mempunyai SOP Pembinaan, namun SR tidak memiliki pegangan SOP tersebut. 

Seharusnya SR diberi pegangan SOP Pembinaan dalam membina residennya 

agar menjadi tuntunan atau patokan. 

 

D. Kendala yang dialami SR dalam membina perilaku keagamaan residen di 

UNIRES Putri UMY 

    Secara bahasa pembinaan merupakan terjemahan dari kata training dalam 

bahasa Inggris yang berarti pembinaan, latihan dan pendidikan. Secara 

terminologi pembinaan merupakan proses belajar dengan melepaskan hal-hal 

yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki guna 

memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah 

ada serta memperoleh pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan 

hidup dan kerja secara lebih efektif. 19  Pembinaan adalah suatu proses 

membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan 

mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan 

kemanfaatan sosial.20 

                                                           

     19 Ibid., Mangun Harjo, Pembinaan Arti dan Metodenya.....hal. 11-12  

     20 Ibid., Djumhur dan Moh. Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah.....hal. 25  
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     Membina perilaku keagamaan tidaklah mudah, mengingat usia mereka yang 

sedang berada di masa peralihan yaitu masa remaja menuju ke masa dewasa. 

Pada masa ini mereka sedang mengalami pematangan fisik dan pematangan 

sosial. Pematangan fisik daat dilihat dari perubahan struktur dan fungsi jasmani 

ah (psikologis) mengarah pada kedewasaan fisik. Sedangkan dalam 

pematangan sosial mereka mengalami proses belajar dalam menyesuaikan diri 

pada kehidupan sosial orang dewasa. Dalam hal tersebut perlu adanya 

bimbingan dari orang tua, dengan demikian SR berperan menggantikan peran 

orang tua mereka. Tentu saja dalam membina, SR mengalami beberapa 

kendala, berikut kendala-kendala yang harus dihadapi oleh SR: 

1. Sifat sensitif residen 

     Residen banyak yang memiliki sifat sensitif, sehingga ketika mereka 

ditegur atau diberi nasehat mereka langsung tersinggung karena terlalu 

dimasukkan ke dalam hati bahkan ada juga yang sampai menangis. 

Sebagaimana wawancara dengan informan 1A dan 6A: 

Informan 1A: “ Sangat kesulitan diantaranya: satu residen saya terlalu 

sensitif, apabila diberikan nasehat langsung merasa sedih kemudian 

dimasukan ke dalam hati.”21 

 

Informan 8A: “ Karakter residen yang berbeda-beda, kadang bingung 

untuk mengambil sikap harus bagaimana menghadapi nya dihalusin tidak 

bisa, ditegasin tidak mau nurut. Terkadang ada salah satu residen saya 

yang marah kepada saya, mungkin karena residennya yang terlalu terbawa 

                                                           

     21 Wawancara pada tanggal 16 April 2017 pukul 21.02 
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perasaan tetapi menurut saya sikap dan pembicaraan saya dengan dia biasa 

saja.”22 

 

2. Sifat malas residen 

     Malas merupakan penyakit yang hampir dimiliki oleh semua manusia. 

Penyakit yang satu ini tidak ada obatnya, penyakit malas bisa menyerang 

siapa saja, kapan saja dan dimana saja tanpa mengenal usia. Begitu pula 

yang dirasakan oleh residen, mereka merasa malas ketika diajak untuk 

sholat berjama’ah, menyetorkan hafalan maupun menjalankan program-

program yang lainnya. Sifat malas ini bisa mempengaruhi. Apabila ada 

satu residen yang terserang sifat malas untuk mengikuti program, maka 

residen yang lainnya juga akan ikut terserang sifat tersebut. Terkadang 

pula mereka merasa malas secara bersamaan ketika akan mengikuti 

program. Sebagaimana wawancara dengan informan 1A, 2A dan 3A 

sebagai berikut: 

Informan 1A: “ Di usrah saya ada tiga residen yang males ikut sholat 

jama’ah dan temen-temennya jadi ikut-ikutan males sholat jama’ah.”23 

 

Informan 2A: “ Anak-anak di usroh saya semakin hari semakin malas.”24 

 

Informan 3A: “ Di usrah saya ada dua anak yang susah dibangunin untuk 

sholat subuh berjama’ah.”25 

 

                                                           

     22 Wawancara pada tanggal 19 April 2017 pukul 12.41 

     23 Wawancara pada tanggal 16 April 2017 pukul 21.02 

     24 Wawancara pada tanggal 15 April 2017 pukul 20.57 

     25 Wawancara pada tanggal 16 April 2017 pukul 20.40 
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3. Tidak fokus mengikuti program 

     Mendengarkan dan memperhatikan seseorang yang sedang mengajar 

memanglah sangat membosankan, apalagi dalam waktu yang cukup lama. 

SR memiliki cara yang berbeda-beda dalam meyampaikan materi yang 

sesuai dengan program. Pada saat SR sedang menyampaikan materi saat 

program, banyak residen yang tidak fokus dalam mengikuti program, ada 

yang ngobrol sendriri, ada yang sok tahu, ada yang pura-pura mendengar 

masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri, ada yang minta segera 

diakhiri, dll. Seperti wawancara dengan informan 1A, 2A dan 3A: 

Informan 1A: “ satu residen yang dibilangin tetapi pura-pura 

mendengarkan, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. ”26 

 

Informan 2A: “ satu residen yang sok tahu atau kurang menghormati ketika 

saya sedang mengisi program.”27 

 

Informan 3A: “ empat residen yang kalau pas program itu hadir tetapi 

hatinya tidak hadir jadi sering ngobrol sendiri-sendiri, bilang sudah mb 

sudah lho atau mengucapkan sodakaullahulazim kalau saya terlalu lama 

berbicara.”28 

 

4. Masuk UNIRES bukan kehendak sendiri 

     Setiap manusia memiliki keinginan nya masing-masing dalam berbagai 

hal. Keinginan seseorang tidak bisa dipaksakan, apabila seseorang 

menjalankannya dengan terpaksa maka ia akan mengalami hari yang berat, 

                                                           

     26 Wawancara pada tanggal 16 April 2017 pukul 21.02 

     27 Wawancara pada tanggal 15 April 2017 pukul 20.57 

     28 Wawancara pada tanggal 16 April 2017 pukul 20.40 
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tidak sepenuh hati dan semuanya tidak berjalan dengan maksimal. Seperti 

halnya masuk asrama, seorang anak tidak akan betah tinggal di asrama 

apabila bukan dari kehendaknya sendiri untuk masuk asrama. Orang tua 

menginginkan anaknya untuk masuk ke asrama, karena orang tua ingin 

anaknya ada yang membimbing dan menjaganya. Begitu pula yang 

dialami oleh residen yang masuk UNIRES karena terpaksa. Sebagaimana 

wawancara dengan informan 4A: 

“Dulu pas awal ada satu residen yang dia itu lulusan dari pondok dan dia 

masuk UNIRES karena disuruh sama orang tuanya dan dia merasa tidak 

betah.”29 

 

5. Kesibukan lain 

     Sebagai seorang mahasiswa tentunya banyak sekali kegiatan yang 

harus dilakukan. Pengalaman, kemampuan dan pengetahuan tidak hanya 

dapat diperoleh dalam bidang akademik saja, mahaiswa juga bisa 

mencarinya melalui organisasi-organisasi. Semakin banyak organisasi 

yang diikutinya maka akan semakin sibuk pula dirinya apalagi bagi 

mahasiswa yang tinggal di asrama, ia harus mampu membagi waktunya 

antara kuliah, asrama, organisasi dll. Kebanyakan residen yang tinggal di 

asrama, ia akan sulit membagi waktu antara asrama, kuliah, organisasi dll. 

Sebagaimana wawancara dengan informan 2A, 3A, 5A, 6A dan 7A: 

                                                           

     29 Wawancara pada tanggal 21 April 2017 pukul 09.33 
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“ Banyak residen saya yang tidak bisa untuk mengikuti program padahal 

sudah diskusi masalah waktu dan semua bisa setuju dengan keputusan 

tersebut.30 Satu residen saya sering pergi sama pacarnya dan tidak pulang 

tidur di kos temannya.31 Satu residen saya pergi tanpa izin, padahal sudah 

saya beri nasehat kalau mau pergi harus izin dulu. Tetapi dia sering pergi 

duluan dan sms mbak saya pergi ke suatu tempat, itu namanya 

pemberitahuan bukan izin. Satu residen saya susah untuk membagi waktu 

antara kuliah, organisasi dan UNIRES. 32  Satu residen yang tidak bisa 

membagi waktu antara organisasi dan unires, soalnya anaknya dulu cita-

citanya pengen jadi artis dulu pernah mau ikut audisi JKT48 tetapi sama 

orang tuanya gak diizinin makannya sekarang dia ikut organisasi ya 

memang dia cantik mbak.33 Satu residen saya jususan Tehnik, anak tehnik 

kan banyak tugas leb dll dia sering begadang jadi susah dibangunin untuk 

sholat subuh, kalau kita bangunin tidur lagi. Ada anak Internasional juga 

dia itu anaknya mudah bergaul kalau ada program dia gak pulang padahal 

saya sama SR ku sudah mengingatkannya.”34 

 

6. Kurang akur dengan teman 

     Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti saling membutuhkan. 

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup dengan saling berinteraksi, tolong 

menolong dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Lain halnya 

dengan beberapa residen yang kurang akur dengan teman sekamarnya 

diakarenakan berbeda keingininan untuk menggunakan fasilitas asrama, 

satu ingin menggunakan kipas angin dan satunya tidak suka menggunakan 

kipas angin atau fasilitas lainnya. Sebagaimana wawancara dengan 

informan 1A dan 7A: 

                                                           

     30 Wawancara pada tanggal 15 April 2017 pukul 20.57 

     31 Wawancara pada tanggal 16 April 2017 pukul 20.40 

     32 Wawancara pada tanggal 19 April 2017 pukul 20.19 

     33 Wawancara pada tanggal 18 April 2017 pukul 21.01 

     34 Wawancara pada tanggal 18 April 2017 pukul 21.11 
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Informan 1A: “ dua residen saya kurang akur dengan teman sekamarnya, 

ada yang berebut kipas angin, satu suka memakai kipas angin dan satunya 

tidak suka pakek kipas angin. ”35 

 

Informan 2B: “ ada dua residen yang bertengkar karena berebut fasilitas 

kipas angin atau fasilitas yang lain.”36 

 

E. Cara SR mengatasi kendala dalam membina perilaku keagamaan residen 

di UNIRES Putri UMY 

     Mengatasi masalah atau kendala memanglah tidak mudah, namun sebagai 

orang yang bertanggungjawab atas residen, SR harus tetap membina dan 

mengatasi masalah atau kendala residennya. Sebagaimana yang telah diuraikan 

dalam kendala, maka berbagai macam kendala yang dihadapi SR yang 

mencakup sifat sensitif residen, rasa malas residen, tidak fokus mengikuti 

program, masuk UNIRES bukan kehendak sendiri, kesibukan lain dan kurang 

akur dengan teman maka, mau tidak mau SR membantu dalam memecahkan 

persoalan tersebut. Berikut cara SR dalam mengatasi kendala tersebut: 

1. Pendekatan  

     Pendekatan merupakan salah satu cera untuk menyelesaikan masalah 

atau kendala tanpa harus menggunakan kekerasan. Melalui pendekatan 

semua bisa dibicarakan secara baik-baik, sehingga residen mau bercerita 

                                                           

     35 Wawancara pada tanggal 19 April 2017 pukul 20.19 

     36 Wawancara pada tanggal 18 April 2017 pukul 21.01 
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tentang apa yang sedang dialaminya. Sebagaimana wawancara dengan 

Informan 1A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A dan 8A: 

“ Anaknya di suruh ke kamar, ditanya dulu kenapa? Ada masalah gak sama 

mbak? terus curhat tentang pribadi masing-masing biar bisa saling 

memahami, sama minta maaf kalau ada salah. 37  tapi mereka selalu 

mencari-cari alasan jadi sekarang saya lebih ngediemin mereka aja.38 saya 

ajak ngobrol sambil nasehatin dia terus saya juga menimbulkan 

kesadarannya kemudian membiarkan dia sendiri dulu supaya memikirkan 

apa yang udah saya omongin ke dia.39 Kalau yang pergi tanpa izin kita 

nasehatin supaya kalau dia pergi-pergi harus izin dahulu jangan pergi dulu 

baru izin. Kalau yang gak bisa bagi waktu dia harus memperioritaskan 

mana yang lebih penting, yang pertama kuliah kemudian UNIRES, 

organisasinya nanti dulu setelah pelaksanaan program selesai.” 40  Kita 

bilangin supaya memperioritaskan unires daripada organisasi tapi dia gak 

gubris gak peduli ama omongan kita.”41 saya tanyain ke dia dek kenapa 

gak bangun? Tapi karena dia begadangan ngerjain tugas kampus ya mau 

gimana lagi kan saya kasian sama dia saya juga mahasiwa kan juga gak 

tega, saya konsul sama pembina terus kata pembina mau gimana lagi dia 

anak tehnik banyak tugas, nanti kalau dia gak ikut jama’ah disilang aja 

absennya. Kalau untuk anak Internasional juga saya datengin ke kamarnya 

saya ajak ngobrol dan nasehatin dia juga.” Saya tanya langsung ke anaknya 

sebenernya dia maunya digimanain.”42 

 

 

2. Diskusi  

     Setip residen tentunya memiliki kesibukannya masing-masing. Hal 

tersebut menjadi salah satu kendala bagi SR ketika akan melaksanakan 

program. Dalam mengatasi hal tersebut, SR mendiskusikannya terlebih 

                                                           

     37 Wawancara pada tanggal 16 April 2017 pukul 21.02 

     38 Wawancara pada tanggal 16 April 2017 pukul 20.40 

     39 Wawancara pada tanggal 21 April 2017 pukul 09.33 

     40 Wawancara pada tanggal 19 April 2017 pukul 20.19 

     41 Wawancara pada tanggal 18 April 2017 pukul 21.01 

     42 Wawancara pada tanggal 19 April 2017 pukul 12.41 
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dahulu untuk menentukan waktu untuk melaksanakan program. 

Sebagaimana wawancara dengan Informan 2A: 

Informan 2A: “ Diskusi atau menentukan kembali waktu kosong untuk 

mengganti program yang gagal terlaksana.”43 

 

3. Didiamkan  

     Diam lebih baik daripada banyak bicara, begitulah yang dirasakan 

beberapa SR apabila ada residen yang sudah kelewatan. Marah tidak akan 

menyelesaikan masalah, lebih baik diam karena residen sudah bukan lagi 

anak kecil, didiamkan supaya dia tenang. Sebagaimana wawancara dengan 

Informan 2A dan 8A 

Informan 2A:“ Satu residen saya membuat masalah dan sudah kelewatan 

saya lebih mempertegas omongan saya atau saya diemin, dengan saya 

diem mereka udah ngerasa dan nanya ke saya mbak kenapa? Kita ada salah 

ya ke mbak? Dan akhirnya mereka sadar, soalnya merekan bukan anak SD, 

SMP atau SMA lagi. Setiap diakhir kalimat setiap mengisi program saya 

selalu bilang gimana udah paham apa belom? Apa mbak saya kecepetan? 

Apa kurang menarik dalam menyampaikan? ”44 

 

Informan 8A: “ satu residen saya marah sama saya, saya diemin dulu 

setelah itu kalau sudah agak reda marahnya saya tanyain lagi dia sambil 

ngobrol biasa.”45 

 

4. Disindir  

     Menyindir residen yang tidak mengikuti program atau melanggar tata 

tertib, merupakan salah satu cara yang dilakukan salah satu SR. Dia lebih 

                                                           

     43 Wawancara pada tanggal 15 April 2017 pukul 20.57 

     44 Wawancara pada tanggal 15 April 2017 pukul 20.57 

     45 Wawancara pada tanggal 19 April 2017 pukul 12.41 
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memilih untuk menyindir pada saat program dengan dijelaskan menurut 

pandangan Islam dengan dalil-dalil yang kuat. Misalnya ada salah satu 

residennya yang pacaran, kemudian pada saat program ia mengajak 

residennya untuk berdiskusi kemudian membahasnya bersama, apabila 

ada residen yang belum faham maka ia menjelaskannya dengan 

menggunakan dalil-dalil Islam, agar argumennya kuat dan dapat diterima 

dengan baik oleh residen. Sebagaimana wawancara dengan Informan 3A: 

Informan 3A: “ Saya sering nyindir pada saat program ngajak diskusi 

dengan menjelaskan pandangan-pandang dalam Islam, mereka juga udah 

besar jadi biar bisa mikir sendiri.”46 

 

5. Hukuman  

     Memberikan hukuman kepada residen yang tidak mengikuti program 

merupakan tata tertib yang sudah dibuat oleh UNIRES, supaya residen 

merasa jera apabila melanggarnya, tidak mengulangi perbuatannya, dapat 

mengikuti program dan tata tertib dengan baik. Residen yang tidak 

mengikuti program atau melanggar tata tertib akan diberikan poin, apabila 

poin sudah mencapai 40 maka residen tersebut akan mendapatkan SP 

(Surat Peringatan) 1, 80 poin akan diberikan SP 2 dan 120 poin akan 

diberikan SP 3 kemudian dikeluarkan dari UNIRES. Sebagaimana 

wawancara dengan Informan 4A dan 6A: 

                                                           

     46 Wawancara pada tanggal 16 April 2017 pukul 20.40 
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Informan 4A: “Untuk mengatasi residen yang mengunci kamarnya itu saya 

masih riweh baru nemuin solusi setengahnya, saya baru berusaha 

membimbing dia setiap hari buat ngikutin program, mau minta kunci ke 

tehnisi juga tetep gak bisa mbak soalnya dia gantungin kuncinya di pintu. 

Memberikan hukuman kepadanya kalau dia gak mengikuti program 

dengan cara memberikan tugas kepadanya dan memberikan poin 

kepadanya nanti kalau poinnya banyak udah melebihi batas bisa dikeluarin 

dari UNIRES.”47 

 

Informan 6A:“ Akhirnya saya nyuruh sie ibadah buat manggil anak itu biar 

kapok eh ternyata dia juga gak nanggepin juga masih sama aja terus pas 

kemarin salah satu pembina ngomong meskipun kalian disini kurang 

sehari lagi udh selesai tapi kalian dapet SP (Surat Peringatan 3) kita tidak 

segan-segan buat mengeluarkan kalian, nah dari situ dia langsung rajin lagi 

mbak. Melerai pertengkaran mereka dan menasehatinya tapi kalu udh 

hebat tengkarnya kita serahin ke pembina.”48 

 

 

          Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa setiap SR memiliki cara yang 

berbeda untuk mengatasi masalah residennya ada beberapa yang sama juga. Ada 

juga yang masalahnya tidak terselesaikan dengan sepenuhnya. UNIRES sudah 

mengadakan pelatihan TOT (Traing of Trainer) sebanyak 2 kali, namun belum 

ada pelatihan tentang bagaimana mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam 

mengatasi masalah residen. Pengalama SR juga bisa menjadi bekal dalam 

memecahkan masalah residen. Seharusnya UNIRES mengadakan pelatihan 

untuk memecah kan suatu masalah-masalah residen.   

 

 

                                                           

     47 Wawancara pada tanggal 21 April 2017 pukul 09.33 

     48 Wawancara pada tanggal 18 April 2017 pukul 21.01 
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F. Cara mengevaluasi program keagamaan di UNIRES Putri UMY 

     Evaluasi berasal dari kata evaluation (bahasa inggris). Kata tersebut diserap 

kedalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan 

mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia 

menjadi “evaluasi”.49 Evaluasi berasal dari kata evaluation artinya nilai atau 

penilaian. Evaluasi merupakan suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. 

Evaluasi adalah sebuah proses dalam menentukan hasil yang telah dicapai dalam 

beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.50 

     Evaluasi program merupakan suatu penilaian terhadap progarm-program 

yang telah dilaksanakan. Dengan adanya evaluasi program dapat dijadikan 

sebagai pedoman dan pembelajaran untuk kedepannya supaya menjadi lebih 

baik. Pada tahun ajaran 2016-1017, UNIRES megadakan evaluasi 2 kali dalam 

setahun lebih tepatnya seiap akhir semester. Evaluasi tersebut dalam bentuk tes 

tulis dan lisan kepada residen. Sebagaimana wawancara dengan informan 1A: 

“ Evaluasi program di Unires dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, disetiap 

akhir semester dengan cara tes tulis yaitu tahsin dan tes lisan yaitu tahfidz dan 

mentoring al-Islam.” 51  

     Progam yang dalam bentuk tes tulis yaitu tahsin. Jadi dalam waktu sehari, 

residen diberikan waktu untuk mengerjakan soal-soal tes dalam satu ruangan 

                                                           

     49 Ibid., Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program.....hal. 1  

     50 Ibid., Dwi Sartika dan Bambang Ismanto, Evaluasi Penyelenggaraan Program.....hal. 52  

     51 Wawancara pada tanggal 16 April 2017 pukul 21.02 
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secara bersamaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan pada 

program tahfidz dan mentoring al-Islam yaitu dalam bentuk tes lisan. Residen 

yang sudah hafal jus 30 harus mereview kembali hafalannya kepada pembina 

sebelum mengikuti wisuda tahfidz, kemudian di akhir periode akan dites 

kembali oleh SR. Untuk program mentoring al-Islam, residen akan dites oleh 

ASR di akhir periode. Residen diminta untuk mempraktikkan beberapa materi 

yang sudah dijelaskan oleh ASR pada saat program dan sudah pernah 

dipraktikan oleh residen di hadapan ASR masing-masing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


