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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa transisi remaja, dimana remaja pada saat itu mencari jati diri 

memungkinkan mereka lebih bebas berekspresi dan bertindak. Dengan 

kebebasan tersebut, banyak hal positif yang dapat diperoleh. Kreatifitas 

mereka berkembang tanpa hambatan, dan segala potensi diri bisa 

dieksplorasikan sehingga banyak remaja yang menunjukkan prestasi yang luar 

biasa. Sebaliknya banyak pula yang berprilaku negatif dan terlibat dalam 

kenakalan remaja seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pergaulan 

bebas dan kasus penyimpangan lainnya.  

Melihat fenomena yang terjadi pada remaja saat ini, pendidikan dan 

pembinaan keislaman harus ditingkatkan seiring dengan banyaknya terjadi 

kasus kenakalan remaja.  Mami Hajaroh mengutip pendapat Zuhairini dkk, 

(1983) dalam jurnalnya “Pendidikan agama di perguruan tinggi dalam hal ini 

agama Islam menurut, diharapkan mampu untuk: 1) membentuk sarjana 

muslim yang bertakwa kepada Allah; 2) menanamkan aqidah islamiyah pada 
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setiap mahasiwa; 3) mewujudkan mahasiwa yang taat beribadah dan 

berakhlak mulia”
1
.  

Kesadaran masyarakat sekarang yang menginginkan anaknya menjadi 

seorang anak yang berhasil dengan baik dalam pembinaan tataupun skill dan 

potensi, menyebabkan orang tua memilih lembaga pendidikan yang benar-

benar siap untuk menampung anaknya demi masa depannya.salah satunya 

yaitu mendaftarkan anaknya ke suatu lembaga pendidikan yang berfasilitas 

asrama. 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan salah satu amal 

usaha Muhammadiyah  yang berperan serta untuk memperbaiki moral atau 

etika remaja dengan cara melengkapi fasilitasnya dengan disediakan Asrama 

Mahasiswa yang bukan hanya menjadi hunian tetapi juga memberikan 

pendidikan keislaman. 

University Residence Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

(selanjutnya disingkat UNIRES UMY) adalah asrama mahasiswa UMY yang 

tidak hanya digunakan sebagai tempat menginap mahasiswa, namun juga 

berisi program pembinaan. UNIRES UMY didirikan bertujuan untuk menjadi 

ruang pembelajaran yang berkualitas bagi mahasiswa UMY yang menjadi 

penghuni (resident) UNIRES UMY agar mampu mengembangkan diri dan 

menjadi kader Islam masa depan. 

                                                             
1
 Mami Hajaroh. Sikap dan Perilaku Keagamaan Mahasiwa Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

(Yogyakarta: Jurnal Penelitian dan Evaluasi. 1998) 
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Dengan tujuan memberi pembinaan kepribadian dan keislaman bagi 

mahasiswa UMY, UNIRES memiliki beberapa program pembinaan yaitu: 

Program Klasikal, Program Mentoring dan Program Pembiasaan. 

Program pembinaan UNIRES UMY bertujuan untuk membentuk 

perilaku keagamaan mahasiswa yang tinggal di UNIRES UMY menjadi 

sebuah perilaku yang dimiliki dan diterapkan oleh Resident bukan hanya 

ketika menjadi penghuni UNIRES UMY saja tapi ketika sudah menjadi 

alumni. Lalu bagaimana perilaku keagamaan mahasiswa yang tinggal diluar 

UNIRES setelah mendapatkan pembinaan selama kurang lebih satu tahun 

pelajaran, apakah program pembinaan yang diberikan tidak memberi 

pengaruh yang signifikan terhadap perilaku keagamaan para alumni UNIRES 

UMY sehingga para alumni mengalami perubahan perilaku keagamaan ketika 

sudah menjadi alumni UNIRES UMY. 

Berbicara mengenai perubahan sosial, manusia pasti mengalami 

perubahan yang selalu mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, 

karena manusia selalu menciptakan hal-hal baru demi menciptakan kepuasan 

dalam hidupnya. Suatu perubahan dapat terjadi, karena faktor-faktor yang 

berasal dari masyarakat itu sendiri, maupun yang berasal dari luar masyarakat 

itu sendiri, kadang-kadang juga perubahan tersebut terjadi karena munculnya 

tokoh-tokoh yang telah mengalami pendidikan di luar masyarakat tersebut
2
. 

                                                             
2  Soekanto Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), hlm. 261 
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Dalam sebuah penelitian yang ditulis dalam skripsi berjudul 

“Perubahan Perilaku Keagamaan Mahasiswa Alumni Pondok Pesantren 

Bahrul Ulum Jombang di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya” 

menemukan bahwa alumni pesantren banyak mengalami perubahan perilaku 

keagamaan ke arah yang lebih negatif, hal ini terjadi karena di pengaruhi oleh 

lingkungan baru yang berbeda jauh dari lingkungan pondok pesantren dan 

budaya luar yang ada dalam lingkungan masyarakat di Universitas
3
. 

Program Pembinaan yang dilakukan oleh UNIRES UMY memiliki 

konsep yang hampir sama dengan pondok pesantren yaitu memiliki banyak 

kegiatan pokok, penunjang dan pengembangan yang membuat Resident 

melakukan kegiatan beragama dengan rajin. Kegiatan tersebut antara lain 

sholat berjama’ah lima waktu, mengaji Al-qur’an baik perseorangan maupun 

tadarrusan, mengadakan kajian yang berisi tentang pengetahuan agama islam, 

kultum setelah shalat, pembiasaan berbusana islami dan lainnya.  

Penelitian ini ingin melihat bagaimana perilaku keagamaan alumni 

UNIRES UMY yang sudah mendapatkan pembinaan di UNIRES UMY 

dengan program pembinaan UNIRES UMY yang sudah dibuat sedemikian 

rupa, sehingga sangat menunjang resident yang juga menjadi mahasiwa di 

Universita Muhammadiyah Yogyakarta. Peneliti merasa perlu melakukan 

penelitian terhadap perilaku keagamaan resident setelah menjadi alumni 

                                                             
3  Dewi Humaiyah. Perubahan Perilaku Keagamaan Mahasiswa Alumni Pondok Pesantren Bahrul 
Ulum Jombang di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. (Surabaya: Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2014) 
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apakah mengalami perubahan sosial yang berdampak pada perilaku 

keagamaannya dan bagaimana dinamika perubahan sosial mahasiswa alumni 

UNIRES UMY serta yang melatar belakangi terjadinya perubahan sosial 

tersebut.  

B. Rumusan masalah 

Berdsarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan maka fokus 

masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah perubahan perilaku beragama dan bagaimana bentuk 

perubahan perilaku beragama alumni UNIRES PUTRI UMY di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta? 

2. Apa faktor yang melatar belakangi terjadinya perubahan perilaku 

beragama pada alumni UNIRES PUTRI UMY di Universitas  


