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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian serupa dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh 

husnudzon untuk keperluan skripsi dengan judul Peran UNIRES 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam Pembentukan Moral Islam 

Resident. Penelitian ini dipertahankan pada siding skripsi di Fakulatas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada 

penelitiannya, Husnudzon lebih menekan pada peran UNIRES UMY 

dalam pembentukan moral Islam penghuni UNIRES UMY serta persepsi 

penghuni UNIRES peran UNIRES UMY di Universita Muhammadiyah 

Yogyakarta 

Terdapat juga jurnal karya Mami Hajaroh (1998) dengan judul 

Sikap dan Perilaku Keagamaan Mahasiwa Islam di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Penelitian bertujuan untuk mengetahui: 1) Gambaran perilaku 

keagamaan, sikap keagamaan, pengetahuan keagamaan, pendidika 

keagamaan, pendidikan dalam keluarga, dan lingkungan kampus 

mahasiswa; 2) Efek langsung dari pendidikan dalam keluarga, lingkungan 

kampus, dan pengetahuan keagamaan terhadap sikap keagamaan 
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mahasiswa; 3) Efek langsung dari pendidikan dalam keluarga, lingkungan 

kampus, pengetahuan keagamaan, dan sikap keagamaan  terhadap perilaku 

keagamaan mahasiswa; 4) Efek tidak langsung dari pendidikan dalam 

keluarga, lingkungan kampus, dan pengetahuan keagamaan terhadap 

perilaku keagamaan melalui sikap keagamaan  mahasiswa. 

Selain itu, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Dewi 

Humayyah (2014) dengan judul Perubahan Perilaku Keagamaan 

Mahasiswa Alumni Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang di 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui Bagaimana bentuk perubahan perilaku keagamaan pada 

mahasiswa alumni pondok pesantren Bahrul Ulum Jombang dalam 

berinterkasi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya serta apa 

yang melatar belakangi terjadinya perubahan perilaku keagamaan pada 

mahasiswa alumni pondok pesantren Bahrul Ulum Jombang. 

Secara spesifik, beda penelitian ini dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Husnudzon terletak pada obyek penelitian. Obyek 

penelitian yang dilakukan oleh Husnudzon adalah peran UNIRES UMY 

dalam pembentukan moral Islam dan persepsi resident tentang peran 

UNIRES UMY. 

Sedangkan penelitian ini dengan penelitian Mami Hajaroh adalah 

Mami Hajaroh lebih menekankan pada pengarus pendidikan dalam 
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keluarga, lingkungan kampus, dan pengetahuan keagamaan terhadap 

perilaku keagamaan mahasiswa Islam Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Penelitian juga berbeda dengan dengan penelitian Dewi 

Humayyah. Jika penelitian Dewi Humayyah menggunakan subyek 

penelitian alumni pondok pesantren Darul Ulum Jombang, penelitian ini 

menggunakan mahasiswa Alumni UNIRES UMY sebagai subyek 

penelitian. 

B. Kerangka Teori 

1. Perubahan Sosial 

Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi 

pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang 

mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan 

pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat
1
. Setiap 

saat  masyarakat selalu mengalami perubahan. Jika dibandingkan apa 

yang tejadi saat ini dengan beberapa tahun yang lalu. Maka akan banyak 

ditemukan perubahan baik yang direncanakan atau tidak, kecil atau besar, 

serta cepat atau lambat. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan sosial yang ada. Dimana 

manusia selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Oleh karena 

itu manusia selalu mencari sesuatu agar hidupnya lebih baik.  

                                                             
1 Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), hlm. 261 
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Sejumlah ahli mengungkapkan pendapatnya tentang perubahan sosial: 

a. Menurut Prof. Selo Soemardjan 

Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi 

pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang 

mempengaruhi sistem sosialnya. 

b. Menurut Kingsley Davis 

Perubahan sosial adalah perubahan- perubahan yang terjadi 

dalam struktur dan fungsi masyarakat. 

c.  J.L Gillin dan J.P Gillin 

Perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang 

diterima, akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan 

material, kompoisisi penduduk, ideologi, maupun karena difusi dan 

penemuan baru dalam masyarakat
2
. 

2. Perilaku beragama 

a. Definisi Perilaku  

Sunaryo memberi definisi tentang perilaku manusia adalah 

aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respons serta dapat 

                                                             
2 Ibid. hlm. 262-263 
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diamati secara langsung maupun tidak langsung
3
. Perilaku atau 

aktivitas-aktivitas dalam pengertian luas, yaitu perilaku yang tampak 

(overt behavior) dan atau perilaku yang tidak tampak (innert behavior), 

demikian pula aktivitas-aktivitas tersebut disamping aktivitas motoric 

juga termasuk ativitas emosional kognitif. 

Menurut pandangan behavioristik, perilaku atau aktivitas yang 

ada pada organisme atau individu tidak muncul dengan sendirinya, 

tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang 

bersangkutan baik stimulus eksternal maupun stimulus internal. 

Perilaku sebagai respons dari stimulus akan sangat ditentukan oleh 

keadaan stimulusnya, dan individu atau organisme seakan-akan tidak 

mempunyai kemampuan untuk menentukan perilakunya, hubungan 

antara stimulus respons hanya bersifat mekanistik. 

Berbeda dengan pandangan kognitif, yaitu memandang 

perilaku individu merupakan respons dari stimulus, namun dalam diri 

individu ada kemampuan untuk menentukan perilaku yang diambilnya. 

Ini berarti individu dalam keadaan aktif dalam menentukan perilaku 

yang diambilnya. Hubungan stimulus dan respons tidak berlangsung 

secara otomatis, tetapi individu mengambil peranan dalam menentukan 

perilakunya
4
.  

                                                             
3
 Sunaryo. Psikologi Untuk Keperawatan.  (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2004)  Hlm.22 

4 Bimo Walgito. Psikologi sosial. (Yogyakarta: Penerbit ANDI. 2003) Hlm.15  
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b. Pembentukan Perilaku 

Perilaku manusia sebagian terbesar ialah berupa perilaku yang 

dibentuk, perilaku yang dipelajari. Berkaitan dengan hal tersebut maka 

salah satu persoalan ialah bagaimana cara membentuk perilaku sesuai 

dengan yang diharapkan. 

1) Kondisioning (kebiasaan) 

Membentuk perilaku dengan kondisioning atau kebiasaan, dengan 

cara membiasakan diri untuk berperilaku yang seperti diharapkan, 

akhirnya akan terbentuklah. Cara ini didasarkan atas teori belajar 

kondisioning baik yang dikemukakan oleh Pahlov maupun oleh 

Thorndike dan Skinner.  

2) Pengertian (insight) 

Di samping pembentukan perilaku dengan kondisioning atau 

kebiasaan, pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan 

pengertian atau insight. Cara ini berdasarkan atas teori belajar 

kognitif, yaitu belajar dengan disertai pengertian.  

3) Model 

Pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan menggunakan 

model atau contoh. Cara ini didasarkan atas teori belajar sosial 
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(social learning theory) atau observational learning theory yang 

dikemukakan oleh Bandura
5
. 

c. Perilaku Beragama 

1) Perilaku beragama 

Perilaku adalah sifat seseorang yang tercermin dalam 

kehidupan sehari-hari yang sifat tersebut tumbuh dan berkembang 

di dalam kehidupan masyarakat. Dampak dari perkembangan 

teknologi terkadang terasa sebagai suatu pergeseran nilai sosial 

dan keagamaan tersebut. Agama di pandang sebagai sistem 

kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Ia 

berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu 

maupun kelompok. Sehingga, setiap perilaku yang diperankannya 

akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang 

dianutnya, perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan 

dari dalam yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang 

menginternalisasi sebelumnya. Karena itu, Wach lebih jauh 

beranggapan bahwa keagamaan yang bersifat subjektif, dapat 

diobjektifkan dalam pelbagai macam ungkapan, dan ungkapan-

ungkapan tersebut mempunyai struktur tertentu yang dapat 

dipahami
6
.  

                                                             
5
 Bimo Walgito. Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Penerbit Andi. 2010) Hlm. 15 

6 Ishomuddin, Pengantar Sosiologi Agama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 53-54 
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Dalam bukunya, American piety: The Nature of Religious 

Commitment, C.Y. Glock dan R. Stark (1968: 11-19) 

menyebutkan lima dimensi beragama, yaitu: 

a) Dimensi keyakinan. Dimensi ini berisikan pengharapan 

sambil berpegang teguh pada teologis tertentu dan mengakui 

kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Setiap agama 

mempertahankan seperangkat kepercayaan dimana para 

penganut akan taat. Walaupun demikian, isi dan ruang 

lingkup keyakinan itu bervariasi tidak hanya di antara agama-

agama, tetapi seringkai juga diantara tradisi-tradisi dalam 

agama yang sama. 

b) Dimensi Praktik Agama. Dimensi meliputi perilaku 

pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk 

menunjukkan kmitmen terhadap agama yang dianutnya. 

Peraktik keagamaan ini terdiri dari dua kelas penting. 

Pertama, ritual. Ritual mengacu kepada seperangkat ritus, 

tindakan formal dan praktek suci yang semua mengharapkan 

para pemeluk melaksanakan. Kedua, Ketaatan. Ketaatan dan 

ritual bagaikan ikan dengan air meski ada perbedaan penting. 

Apabila aspek ritual dari komitmen sangat formal dan khas 

public, semua agama yang dikenal juga mempunyai perangkat 
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tindakan persembahan dan kontemplasi personal yang relatif 

spontan, informal dan khas pribadi. 

c) Dimensi Pengalaman Keagamaan. Dimensi ini berkaitan 

dengan pengalaman keagamaan, persepsi-persepsi, perasaan-

perasaan, dan sensasi-sensasi yang dialami sesorang atau 

didefinisikan oleh suatu kelompok keagamaan yang melihat 

komunikasi walaupun kecil, dalam suatu esensi ketuhanan, 

yaitu dengan Tuhan, kenyatan terakhir, dengan otoritas 

transedental. 

d) Dimensi Pengetahuan Agama. Artinya orang yang beragama 

memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar keyakinan, ritus, 

kitab suci, dan tradisi. Dimensi pengetahuan dan keyakinan 

jelas berkaitan satu sama lain, karena pengetahuan mengenai 

suatu keyakinan adalah syarat penerimaannya. 

e) Dimensi Pengamalan atau Konsekuensi. Konsekuensi 

komitmen agama berbedadari keempat dimensi yang lain. 

Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat 

keyakinan keagmaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan 

sesorangdari hari ke hari. Walaupun agama bnyak 

menggariskan bagaimana pemeluknya seharusnya berpikir 

dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, tidak sepenuhnya 

jelas sebatas mana konsekuensi-konsekuensi agama 
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merupakan bagian dari komitmen keagamaan atau semata-

mata berasal dari agama
7
.  

Dengan demikian, dimensi esoterik dari suatu agama 

atau kepercayaan pada dasarnya tidak berdiri sendiri, tetapi 

berkaitan dengan dimensi lain diluar dirinya. Selain dibentuk 

oleh substansi ajarannya, dimensi ini juga dipengaruhi oleh 

struktur sosial di mana suatu keyakinan itu dimanivestasikan 

oleh para pemeluknya. Sehinggga dalam konteks tertentu, 

disatu sisi, agama juga dapat beradaptasi, dan pada sisi yang 

berbeda dapat berfungsi sebagai alat legitimasi dari proses 

perubahan yang terjadi disekitar kehidupan para pemeluknya. 

2) Perilaku beragama menurut pandangan aliran psikologi modern 

a) Psikoanalisis 

Sigmun Freud penggagas teori psikoanalisis, menjelaskan 

manusia dengan teori tentang struktur kepribadian manusia. 

Tiga komponen kepribadian yang termasuk dalam struktur 

kepribadian adalah Id, Ego, dan Superego. Ketika manusia 

dilahirkan, ia hanya memiliki Id atau dorongan-dorongan 

yang minta dipuaskan. Dalam perkembangan selanjutnya 

tumbuhlah superego dalam diri manusia. Superego adalah 

                                                             
7
 Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori, Psikologi Islami, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm.76-

78 
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nilai-nilai luhur yang diterima individu dari lingkkungannya. 

Antara Id dan Ego selalu ada pertentangan. Id mewakili 

kepentingan pribadi sementara superego mewakili norma-

norma masyarakat. Untuk mengatur mekanisme diantara 

keduanya, berperanlah Ego. 

Dalam pandangan Freud dorongan beragama bukanlah 

suatu dorongan yang alami atau asasi, melainkan dorongan 

yang tercipta karena tuntutan lingkungan. Karena dalam diri 

manusia taka da kebaikan yang bersifat alami dan biologis. 

Ketika ia lahir ia hanya mempunyai nafsu/libido/Id dan sama 

sekali tidak mempunyai dorongan-dorongan kebaikan atau 

hati nurani. Hati nurani lahir bersamaan dengan tumbuh 

kembangnya individu dalam masyarakat. 

Menurut pandangan Freud dapat disimpulkan bahwa 

orang melakukan perilaku beragama semata-mata didorong 

oleh keinginan untuk menghindari keadaan bahaya yang akan 

menimpa dirinya dan memberi rasa aman bagi dirinya
8
. 

b) Behaviorisme 

Behaviorisme yang diilhami oleh John Broadus Watson 

dan digerakkan B.F Skinner, tidak memberi banyak perhatian 

kepada agama atau perilaku kegamaan. Pengandaian mereka 

                                                             
8 Ibid. Hlm. 70 
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adalah bahwa perilaku keagamaan, sebagaimana perilaku lain, 

merupakan akibat dari proses fisiologis manusia.  

Skinner menolak mekanisme internal dan eksternal untuk 

menjelaskan pengalaman keagamaan. Orang beragama, 

menurut skinner pergi ke tempat ibadah karena mengetahui 

orang yang senang ke tempat ibadah memperoleh kepuasan. 

Bisa pula ia sendiri perenah memiliki pengalamn yang 

memuaskan ketika pergi ke tempat ibadah. Factor pengalaman 

yang memuaskan itu mendorongnya pergi ke tempat ibadah 

bukan ke tempat lain. Dalam pandangan Skinner kegiatan 

keagamaan diulangi karena menjadi faktor pengaut sebagai 

perilaku yang meredakan ketegangan. 

Selain Skinner, John Broadus Watson, mengatakan bahwa 

aksi dan reaksi manusia terhadap stimulus hanyalah dalam 

kaitan dengan prinsip reinforcement (reward dan 

punishment). Manusia tidak membpunyai will power. A 

hanyalah robot yang bereaksi secara mekanistik atas 

pemberian hadiah dan hukuman.  

Watson begitu yakin bahwa penentu kehidupan manusia 

adalah faktor-faktor eksternal yang mengenai manusia itu 

sendiri. Dan faktor eksternal itu bukan Tuhan, karena Tuhan 

tidak pernah masuk dalam konsep Watson. Watson begitu 
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yakin dengan pandangannya sehingga ia menyatakan dia bisa 

menjadikan seorang bayi menjadi apapun yang dia kehendaki; 

dokter, ahli hokum, seniman, dan malah pengemis ataupun 

pencuri
9
.  

c) Humanistik 

Abraham Maslow adalah tokoh aliran Humanistik. Dalam 

pandangan Maslow, semua manusia memiliki perjuangan atau 

kecendrungan yang dibawa sejak lahir untuk 

mengaktuliasasikan diri. Manusia didorong oleh kebutuhan-

kebutuhan yang universal sejak lahir, yang tersusun dalam 

suatu tingkat, dari yang paling lemah sampai yang paling 

kuat. Prasyarat untuk mencapai aktualisasi diri adalah 

memuaskan empat kebutuhan, yaitu kebutuhan fsiologis, 

kebutuhan rasa aman, kebutuhan memiliki cinta, dan 

kebutuhan akan penghargaan.  

Aliran Humanistik mengakui eksistensi agama. Maslow 

sendiri dalam teorinya mengemukakan konsep 

metamotivation yang diluarkelima hierarchy of needs yang 

dia kemukakan. Mystical atau peak experience adalah bagian 

dari metamotivation yang menggambarkan pengalaman 

keagamaan. Pada kondisi ini manusia merasakan adanya 

                                                             
9 Ibid. Hlm. 72 
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pengalaman keagamaan yang sangat dalam. Pribadi (self) 

lepas dari realitas fisik dan menyatu dengan kekuatan 

transendental. 

Ada beberapa kesempatan di mana orang-orang yang 

mengaktualisasikan diri mengalami ektase, kebahagiaan, 

perasaan terpesona yang meluap-luap, suatu pengalaman yang 

sangat mendalam. Pengalaman puncak ini, menurut Maslow 

biasa terjadi di kalangan orang-orang yang sehat, suatu 

perasaan kekuatan, kepercayaan dan kepastian, suatu perasaan 

yang mendalam bahwa tidak ada sesuatu yang tidak dapat 

diselesaikannya
10

.   

3. Program pembinaan di UNIRES UMY 

University Residence Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

adalah sebuah tempat hunian atau asrama mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Tujuannya adalah memberi pembinaan 

kepribadian dan keislaman bagi mahasiswa UMY. 

Dengan tujuan memberi pembinaan kepribadian dan keislaman bagi 

mahasiswa UMY, UNIRES memiliki beberapa program pembinaan 

residen (sebutan untuk penghuni UNIRES) yaitu: Program Klasikal, 

Program Mentoring dan Program Pembiasaan. 

                                                             
10 Ibid. Hlm. 74 
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Program pembinaan UNIRES UMY di pandu oleh Pembina, Senior 

Resident (SR) dan Asisten Senior Resident (ASR). Adapun beberapa 

point dalam program pembinaan UNIRES UMY adalah sebagai 

berikut: 

a. Program Klasikal 

1) Kajian tematik ayat dan Hadits pilihan Ahmad Dahlan dan 

kitab Al-hikam bersama dosen. 

2) Al-Islam; dengan materi aqidah, ibadah dan akhlak. 

Disampaikan oleh dosen masing setiap bulan yang 

dilanjutakan oleh musyrifah sebgai pendalaman materi . 

3) Tafhim Al-Qur’an, dimuai dari surat-surat pendek di juz 30. 

4) Tahsin Al-Qur’an; meliputi makharijul huruf, tajwid, gharib 

dan kelancaran membaca. 

5) Conversation and vocabulary; pengembangan bahasa inggris 

bersama SR dan ASR 

b. Program Mentoring 

1) Mentoring Al-Islam ; dengan materi Aqidah, ibadah dan 

Akhlak yang dilakukan bersama Asistent Senior Resident. 

2) Mentoring Qira’atul Qur’an; meliputi Tajwid dan Tahfidz 

(hafalan) juz 30 bersama Senior Resident. 

c. Program Pembiasaan 
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1) Tadarus al-Qur’an bersama, minimal 1 minggu 1 juz. 

Dilakukan setelah shalat jama’ah. 

2) Shalat wajib berjama’ah, dengan dipresensi 

3) Shalat sunnah, meliputi rawatib, tahajjud dan dhuha. 

4) Puasa sunnah, seperti: puasa sunnah senin-kamis, Ayyamul 

bid (13,14, dan 15 setiap bulan Qamariyah), puasa Dawud, 

puasa Syawal dan Arafah. 

5) Busana Islami. 

6) Berlaku bersih dan indah, meliputi : kebersihan kamar dan 

lingkungan baik secara individual, piket terjadwal, atau kerja 

bakti. 

7) Kultum bahasa Indonesia, inggris dan Arab. 

 


