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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

1. Profil  

Universitas muhammadiyah Yogyakarta berada di Jl. Lingkar 

Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul. Daerah Istimewa Yogyakarta 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) merupakan 

bagian dari amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah, organisasi 

Islam yang besar di Indonesia, berdiri di Yogyakarta pada 1 Maret 

1981. 

Dalam perjalanan waktu sekitar 35 tahun ini UMY 

menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, baik secara fisik, 

organisasi maupun kultur. Dari sisi fisik perkembangan yang paling 

signifikan adalah berdirinya kampus terpadu yang cukup besar dan 

megah (menempati areal seluas sekitar 23 Ha) terdiri dari gedung 

perkantoran, perkuliahan, laboratorium maupun unit-unit pendukung. 

Pada sisi organisasi, sekarang ini UMY sudah cukup besarr untuk 

ukuran Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yaitu memiliki 8 Fakulats dan 

1 Program Pasca Sarjana. Delapan Fakultas tersebut adalah: 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN terdiri dari 
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3 program studi (prodi) yaitu: Pendidikan Dokter (PD), kedokteran 

Gigi (KG), Ilmu Keperawatan (PSIK), Farmasi, FAKULTAS TEKNIK 

terdiri dari 4 program studi yaitu: Teknik Sipil (TS), Teknik Mesin 

(TM), Teknik Elektro (TE), Teknologi Informasi (TI), Fakultas 

Pertanian terdiri dari 2 program studi yaitu: Agrobisinis dan 

Agribisnis, FAKULTAS EKONOMI terdiri dari 4 program studi yaitu: 

Manajemen, Akuntansi; Kelas Reguler dan Kelas Internasional 

(IPAcc) Ilmu Ekonomi; Kelas Reguler dan Kelas Internasional 

(IPIEF), Fakultas Hukum terdiri dari 1 program studi (prodi) yaitu : 

Ilmu Hukum; Kelas Reguler dan Kelas Internasional (IPOLS), 

FAKULTAS AGAMA ISLAM terdiri dari 3 program studi (prodi) 

yaitu: Pendidikan Agama Islam (PAI), Komunikasi & Konseling Islam 

(KPI), dan Ekonomi dan Perbankan Islam (EPI). FAKULTAS ILMU 

SOSIAL DAN ILMU POLITIK terdiri dari 3 program studi (prodi) 

yaitu: Ilmu Hubungan Internasional (HI); Kelas Reguler dan Kelas 

Internasional (IPIREL), Ilmu Pemerintahan (IP); Kelas Reguler dan 

Kelas Internasional (IGOV), Ilmu Komunikasi (ILKOM), 

FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA terdiri dari 3 program studi 

(prodi) yaitu: Pendidikan Bahasa Inggris  (PBI), Pendidikan Bahasa 

Arab  (PBA), dan Pendidikan Bahasa Jepang  (PBJ). Program Pasca 

Sarjana terdiri dari 7 prodi S-2 yaitu: Magister Manajemen, Magister 

Studi Islam, Magister Ilmu Pemerintahan, Magister Manajemen 
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Rumah Sakit, Magister Ilmu Hukum, Magister Keperawatan, dan 

Magister Ilmu Politik & Hubungan Internasional, dan 2 prodi S-3 

yaitu: program Doktor Psikologi Pendidikan Islam dan Program 

Doktor Politik Islam. 

Dari 25 prodi jenjang S-1 tersebut, 22 prodi berstastu binaan 

kopertis wilayah V Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen 

Pendidikan Nasional (Dikti Diknas), sedangkan 3 prodi lainnya di 

fakultas agama islam (KPI, PAI dan EPI) merupakan binaan 

departemen agama. Selain itu UMY juga dilengkapi dengan unit-unit 

pendukung yang terdiri dari: 8 biro, 1 badan, 3 lembaga, 1 building 

manager (BM) dan 3 unit pelaksana teknis [pusat pelatihan Bahasa, 

pusat komputer, perpustakaan], 1 career development center (CDC), 

serta 5 pusat studi. Staf tempat ini berjumlah 590 orang, terdiri dari 

321 staf akademik dan 269 orang staf non akademik serta 10.420 

student body. Sejak diluncurkannya paradigm baru Dikti dan program 

hibah kompetisi yang dapat diikuti oleh perguruan tinggi swasta (PTS), 

maka perkembangan kultur organisasi dan pengelolaan perguruan 

tinggi (PT) di UMY juga mengalami peningkatan. Hal ini ditandai 

antara lain dengan meningkatnya budaya berkompetisi secara positif, 

keseimbangan top-down dan bootom-up dalam penilaian keputusan, 

pengalokasian anggaran berbasis aktivitas dan transparansi keuangan. 
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Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bukan hanya 

universitas yang berkembangbaik dalam akademik saja, dalam rangka 

meningkatkan dan menampung kreatifitas mahasiswanya, UMY 

menyediakan sarana dan prasarana dalam pengembangan kretaifitas 

tersebut melalui UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa), UKM tersebut 

terdiri dari: UKM paduan suara, UKM Drum Corps, UKM Pramuka, 

UKM JAA (jamaah al-anhar), UKM KSR PMI, UKM Mapala, UKM 

fotografi, UKM Voli, UKM Sepak Bola, UKM Basket, UKM Tapak 

Suci, UKM Taekwondo, UKM Menwa, UKM Kopma, UKM Musik, 

UKM Teater, UKM KPM, UKM Karawitan, UKM Bulutangkis, UKM 

Tenis Meja, UKM Karate, UKM Futsal. Adapun lembaga lainnya 

seperti DPM (Dewan Perwakilan Mahassiswa) dan BEM (Badan 

Eksekutif Mahasiswa) merupakna lembaga intra kampus yang 

dibentuk universitas berdasarkan undang-undang perguruan tinggi 

sebagai organisasi plitik kampus. Selain itu Universitas 

Muhammadiyah sebagai PTM memiliki lembaga internal yang diatur 

dalam kaidah PTM yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) 

dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah sebagai salah satu ortom 

Muhammadiyah yang berdiri di UMY.  

 

2. Visi, Misi dan Tujuan 
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UMY dirumuskan sebagai berikut: “Menjadi universitas yang 

berorientasi ke masa depan dengan bertumpu pada upaya penguatan 

iman dan taqwa kepada Allah SWT serta penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menjadi pusat keunggulan 

yang merupakan kebanggaan warga Muhammadiyah, umat Islam, dan 

bangsa Indonesia”. 

Misi UMY adalah “Melalui pengembangan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, UMY dapat berperan 

aktif di dalam proses pembangunan bangsa maupun pencerahan umat 

manusia, serta dapat melahirkan sarjana yang menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi di atas landasan iman dan taqwa yang 

kokoh, sehingga menjadi insan yang mandiri, berwawasan luas, sadar 

akan keberdayaannya dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang 

majemuk, ikhlas dan bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan 

tugas amar ma’ruf nahi munkar.” Adapun tujuannya yaitu: Tujuan 

Umum meliputi (1) Menguasai, mengembangkan, dan mengamalkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai oleh nilai Islam serta 

relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa. (2) Mengembangkan 

kehidupan masyarakat akademik yang ditopang oleh nilai-nilai Islam 

yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kejujuran, kesungguhan, 

inovatif, kreatif, kritis-konstruktif, terbuka, tanggap terhadap 

perubahan. (3) Memperluas wawasan dan memperkokoh nilai 
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kemanusiaan, akhlakul karimah, dan etika, yang bersumberkan ajaran 

Islam, serta menumpuk keikhlasan melaksanakan amar ma’ruf nahi 

munkar. Sedangkan Tujuan Khusus yaitu: “mewujudkan sarjana 

Muslim yang berakhlaq mulia, cakap, mandiri, serta berguna bagi 

masyarakat dan Negara”. 

B. Gambaran Umum Asrama Mahasiswa (UNIRES) UMY 

1. Sejarah Singkat Asrama Mahsiswa (UNIRES) Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta 

UNIRES UMY berada tidak jauh dari Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta yang beralamatkan komplek kampus 

terpadu UMY, Jl. Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta 55183. Dengan No. Tlp (0274) 4342522. Fax. 

(0274) 4342522 dan alamat web: www.unires.ac.id email: 

Unires_umy@yahoo.co.id 

Universitas Muhammadiyah adalah perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang harus siap menyemaikan kader demi 

melanjutkan cita-cita dan tujuan mulia Muhammadiyah. Untuk 

kepentingan tersebut, telah lama digagas adanya “pesantren luhur” 

yang berada dalam naungan Universitas Muhammdiyah Yogyakarta. 

Sebagai langkah awal, UMY telah melakukan kerja sama dengan 

beberapa pihak, diantaranya PP Aisiyah yang akhirnya berdiri pondok 

pesantren Nyai Ahmad Dahlan. Kerjasama juga dilakukan dengan 

http://www.unires.ac.id/
mailto:Unires_umy@yahoo.co.id


35 
 

masjid dan kelompok masyarakat yang memberikan perhatian kepada 

pembinaan mahasiswa UMY, seperti Pesantren Mahasiswa At-Tanwir. 

Keberadaan pesantren mahasiswa hasil kerjasama tersebut 

sedikit-banyak telah memberi kontribusi bagi pembinaan mahasiswa 

dan berperan serta dalam program Islamisasi kampus. Namun, 

pesantren hasil kerjasama dirasa kurang efektif dan ideal sebgaimana 

yang diinginkan, hal ini karena tujuan dan target yang diinginkan 

UMY tidak seluruhnya dapat diserap dan diaplikasikan oleh pesantren. 

Karena itulah keinginan untuk memiliki pesantren sendiri yang secara 

langsung dikendaikan dan dimanfaatkan UMY sebagai wahana 

penyemaian kader intelektual Islam tetap menjadi salah satu target 

yang masih diusahakan UMY. 

Akhirnya pada tahun 2007 gayung bersambut, gagasan tersebut 

mendapat sambutan dari program pemerintah yaitu program Menteri 

Pekerjaan Umum yang akan memberi hibah rumah susun sederhana 

sewa (RUSUNAWA) kepada Universitas Swasta sebagai hunian 

mahasiswa. RUSUNAWA tersebut kemudian digunakan sebagai 

asrama mahasiswa yang didesain dengan model dan bentuk 

pembinaannya sebagaimana pesantren. 

Dengan proses pembangunan yang cukup panjang, University 

Residence Univesitas Muhammadiyah Yogyakarta (UNIRES UMY) 

yang menjadi tempat hunian atau asrama bagi mahasiswa UMY bisa 
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berdiri dengan tegak dan siap untuk dihuni. UNIRES terdiri dari tiga 

twin block RUSUNAWA yang secara desain dan teknis dirubah 

menjadi cross block dengan dana internal pendampingan.  Satu gedung 

ditempatkan di sebelah utara kampus yang dihuni oleh mahasiwa 

kemudian disebut UNIRES PUTRA dan dua gedung di sebelah selatan 

kampus ynag dihuni oleh mahasiswi yang kemudian disebut UNIRES 

PUTRI. RUSUNAWA dengan nama UNIRES ini diresmikan oleh 

Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia pada tanggal 29 februari 

2008. 

UNIRES digunakan sejak diresmikan dengan uji coba program 

selama satu semester dan hanya pada mahasiswi (putri). Sudah 8 tahun 

ini UNIRES mengadakan kegiatan pendidikan dengan melahirkan 8 

angkatan alumni dengan jumlah rata-rata pertahun 250 mahasiswa dan 

mahasiswi. 

2. Dasar Pemikiran dan Orientasi  

Sebagaimana perguruan tinggi Muhammadiyah, Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta memiliki tanggung jawab akademis untuk 

menghasilkan seorang intelektual dan ilmuwan, dan lenih dari itu juga 

tanggung jawab ideologis untuk meluluskan para intelektual muslim 

dan kader Muhammadiyah. Untuk tujuan tersebut, UMY perlu 

mengembangkan budaya ilmiah dan kepribadian mahasiswa melalui 

pembiasaan berbahasa asing (terutama Arab dan Inggris), berprilaku 
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baik dan peningkatan kajian islam. Karena itulah maka keberadaan 

asrama mahasiswa, bantuan menteri pekerjaan umum tersebut, akan 

dijadikan sarana pengembangan mahasiswa sebagaimana dimaksud. 

Konsep pengembangan tersebut akan selalu terbuka untukdievaluasi 

dan ditingkatkan agar mencapai kesempurnaan seperti yang 

diharapkan. 

Asrama mahasiwa tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa 

baru umy sebgai fasilitas dan pembekalan awal dalam pembiasaan 

hidup islami dan perkembangan bahsa asing. Pesantren mahasiswa ini 

merupakan bagian integral dari umy yang diselenggarakan bersifat 

komplementer dengan program pendidikan UMY dan brupa 

pembekalan dasar pengembangan. 

Program pendidikan di asrama mahasiwa berorientasi pada 

pembentukan kepribdain (karakter) islami dan peningkatan 

keterampilan berbahasa asing (Arab dan inggris). Pengeloalaan 

keuangan asrama mahasiswa bersifat mandiri, meskipun teknis 

pengumpulan datan bagi operasionalisasi kegiatan dilaksanakan di 

UMY. Hal ini hanya untuk memudahkan teknis pembayaran yanf 

dilakukan bersama pembayaran lainnya pada awal masuk. 

Agar biaya operasioanl asrama dapat tercukupi dantidak ada 

kendala maka pengelola asrama tidak mengandalkan dana dari 

mahsiswa melalui iniversitas tersebut. Untuk itu, pengeloal dapat 
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menggali danas dari sumber laib dengan membuat usaha-usaha bisinis 

seperti mini market, penjualan pulsa, laundry, menyediakan sebgain 

kamar untuk Ma’had ali bin abi tahlib dan guets house/ wisma para 

tamu. 

3. Visi, Misi dan Tujuan Asrama 

Visi dan misi asrama Mahasiswa UMY merupakan 

pengejewantahan dari visi dan misi Muhammadiyah dan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kemudian dirumuskan menjadi: 

Unires memiliki visi “Asrama adalah menjadi raunag 

pembelajaran yang berkualitas bagi mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta agar mampu mengembangkan diri dan 

menjadi kader pemimpin Islam masa depan”. Adapu misinya adalah 

(1) mengadakan pembinaan kepribadian mahasiswa dengan cara 

meningkatkan  pemahaman dan  pengamalan Islam yang berkemajuan. 

(2) Meningkatkan keterampilan mahsiswa dalam berbahasa inggris dan 

Arab. Sedangkan tujuan diadakannya asrama mahasiswa UMY adalah 

membentuk kader pemimpin umat yang bertaqwa kepada Allah SWT, 

berkepribadian Islam dan mampu mengembangkan diri dalam 

kehidupan nyata demi terciptanya masyarakat utama yang dicita-

citakan Islam dan Muhammadiyah. Tujuan ini lah yang kemudian 

dijadikan tujuan pendidikan UNIRES. Dengan tujuan ini UNIRES pun 

kemudian memiliki jargon “Moral and Intellectual Totality” dengan 
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semboyan UNIRES UMY “Pribadi Kece, Prestasi Oke”. Dan 

UNIRES Bermisi “Membangun Pribadi, Mengukir Prestasi”. 

4. Sumber Daya 

Membuat program pendidikan yang unggul dan baik jelas 

membutuhkan sumber daya yang maksimal, baik dari sisi Sumber 

Daya Manusia (SDM) maupun sumber dana yang disiapkan. Seluruh 

sumber daya yang dibutuhkanakan diusahakan secara maksimal dapat 

terpenuhi. Sebagai gambaran awal dapat dipertegas dalam konsep ini: 

a. Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk program asrama 

mahasiswa ini terdiri dari pengelola yang kompeten dibidangnya; 

(a) Badan pembina yang memiliki visi dan misi pendanaan yang 

kuat dan transparan dan memiliki pemeliharaan asset asrama, (b) 

Direktur dan 2 wakilnya yang meiliki wawasan managemen 

pesantren dan keilmuwan islam yang melimpah, baik dalam teori 

dan praktik, (c) Para ustadz dan instrukur yang memiliki 

penguasaan ilmu yang mumpuni dalam bidang al-Qur’an, hadits 

dan wawasan umum, dan (d) Mahasiswa senior yang terpilih yang 

akan menjadi pemndamping asrama. Selain itu asrama ini juga 

menggandeng lembaga mitra internal kampus, yaitu Pusat 

Pelatihan Bahasa untuk meningkatkan skills bahasa Inggris dan 

Ma’had Ali UMY untuk meningkatkan skills bahasa Arab. Hal ini 
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karena kedua lembaga tersebut sangat berkompeten bagi 

peningktanketerampilan bahasa Inggris dan Arab. 

5. Struktur Organisasi 

a. Rektor UMY bertanggung jawab secara umum seluruh 

penyelenggaraan asrama mahasiswa. Sedangkan pelaksana 

supervisi, monitoring dan segala bentuk pengawasan dipercayakan 

kepada Badan Pembina. Dalam pelaksanaan tugasnya, rektor 

dibantu oleh pembantu rektor I, II dan III, para Dekan, LPPI, 

Takmir Masjid al-Itqan, Kepala Pusat Pengembangan Bahasa dan 

mudir Ma’had Ali bin Abi Thalib. 

b. Badan Pembina merupakan pihak yang diberi amanat oleh rektor 

untuk menyelenggarakan asrama Mahasiswa. Badan Pembina 

bertanggung jawab pada seluruh keuangan asrama, baik yang 

berasa dari universitas maupun dana hasil usaha mandiri. Badan 

Pembina terdiri dari; ketuadan anggota yang bertugas dan 

bertanggung jawab menggali dana (baik melalui donator, 

sponsorship maupun dan pengelolaan usaha-usaha ekonomi 

asrama) dan mengelola aset-aset asrama serta perawatannya. 

c. Direktur merupakan orang yang bertanggung jawab secara penuh 

pada jalannya program, baik mengenai pendidikan dan pelatihan, 

admnistrasi dan pembinaan mahasiwa internal dan eksternal. 

Untuk membantu tugas-tugasnya, direktur dibantu oleh dua wakil 
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yang mengurusi bidang akademik dan santri (pendidikan, 

pengajaran, pelatihan dan pembinaan mahasiswa dalam dan luar) 

dan wakil bidang administrasi dan keuangan asrama. Direktur dan 

kedua wakilnya wajib tinggal di dalam asrama mahasiswa sebagai 

pengampu asrama agar terjadi intensitas pertemuan dan 

pembinaan kepada mahasiswa. 

d. Asatidz (para dosen) dan Senior Resident/musyrif-musyrifah 

merupakan orang yang terlibat langsung dalam pendidikan, 

pengajaran dan pembinaan mahasiswa. Asatidz secara terjadwal 

akan memberi materi pengajaran dan kajian seuai dengan disiplin 

dan tanggung jawabnya. Sementara Senior Resident adalah 

mahasiswa senior UMY yang terpilih melalui seleksi. Tugas 

Senior Resident adalah mendampingi mahasiswa dalam 

pendidikan sehari-hari di asrama. Karena itu, Senior Resident 

harus memiliki kompetensi personal, sosial, dan profesional yang 

memadai.  Diantara kompetensi yang harus dimiliki adalah adalah 

kemampuan membaca al-Qur’an dan kemampuan berbahasa aktif; 

Inggris dan Arab. Senior Resident juga memiliki partner kerja 

yaitu Asisten Senior Resident dalam pendampingan dan 

pembinaan yang tugasnya membantu Senior Resident. Rasio 

jumlah Senior Resident adalah 1 Senior Resident dan 1 Asisten 

Senior Resident berbanding 15 mahasiswa. 
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6. Program Pendidikan 

Asrama Mahasiswa UMY ini dilaksanakan selama satu tahun 

dengan orientasi program pokok, pembentukan kepribadian Islam dan 

peningkatan keterampilan (skills) bahasa Arab dan Inggris yang 

merupakan program umum UNIRES dan ada pula program khusus 

yang didesain bagi program resident  tahun II, Asisten Senior Resident 

dan masyarakat sekitar UNIRES. Adapun program-program tersebut 

adalah: 

a. Program Umum 

1) Pembentukan Kepribadian Islam 

Kepribadian Islam adalah kegiatan-kegiatan program 

pendidikan yang diorientasikan untuk dapat mengahsilkan 

lulusan kepribadian Islam. Kegiatan tersebut dapat berupa 

pengajian, kajian intensif dan pelatihan. Karena luasnya 

cakupan kepribadian Islam, maka fokus utama dari program 

ini adalah kemampuan baca-tulis Al-Qur’an dan tertanamnya 

kebiasaan hidup Islami seperti motivasi dan perilaku ibadah, 

kebersihan, disiplin, aktifitas sosial dan lain-lain. 

Diharapkan dengan program ini, kompetensi personal 

dan sosial mahasiswa dapat tercapai secara baik. Hal ini 

menjadi nilai tambah yang sangat diharapkan bagi terciptanya 

kampus Islami yang tidak hanya terlaksana di dalam kampus, 
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namun lebih dari itu tertanam juga pada mahasiswa ketika 

hidup dalam masyarakat. 

Dalam pelaksanaanya program pendidikan kepribadian 

Islam ini menggunakan beberapa metode dalam 

penyampaiannya, yaitu secara klasikal, mentoring dan 

pembiasaan. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan 

penggunaan metode yang diterapkan. Adapun metode dan 

pembagian materi yang diterapkan adalah: 

Pertama, Materi yang disampaikan secara klasikal terdiri dari: 

orientasi aqidah, ibadah, dan akhlak (1 kali oleh dosen dan 3 

kali pendampingan oleh Senior Resident), Tadarus Al-Qur’an 

(setiap ba’da maghrib), Tahsin dan Tajwid al-Qur’an 

(seminggu sekali oleh senior Resident), Tarjamah al-Qur’an 

(seminggu oleh Pembina/alumni PUTM), Kajian Pagi Kitab  

“Riyadus Shalihin” dan kajian tafsir “kelompok ayat pilihan 

KH. Ahmad Dahlan” (seminggu sekali bersama Dosen), Soft 

Skills (sebulan sekali), dan Stadium Generally dengan tema-

tema pilihan (sebulan sekali) 

Kedua, Materi yang disampaikan secara mentoring terdiri 

dari: Tartil dan tajwid al-Qur’an, Tahfidh al-Qur’an (target 1 

juz 30), dan ibadah praktis (wudhu’, mandi, tayammum, 

shalat, ceramah,/khutbah, dan rukti jenazah) 
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Ketiga, Materi yang disampaikan dalam bentuk pembiasaan 

terdiri dari: Pembiasaan shalat jama’ah; shalat subuh, maghrib 

dan Isya’, Pembiasaan  melaksanakan amal-amal sunnah; 

sepert shalat malam, shalat dhuha, puasa sunnah, dan lain-

lain, Pembiasaan berbusana syar’I, Pembiasaan hidup bersih, 

disiplin, dan tertib, Pembiasaan dzikir setalah shalat wajib, 

dan Kultum setelah shalat jama’ah. 

2) Peningkatan Skills berbahasa Arab dan Inggris 

Sebuah program peningkatan bahasa asing akan dapat 

terlaksana dengan baik dan intensif apabila dilaksanakan 

dalam sebuah miliu yang kondusif dan continue seperti 

asrama. Karena dalam tempat tersebut dapat dilaksankan 

kegiatan secara terprogram, terkontrol dan terpimpin dalam 

lingkungan yang kondusif. 

Program peningkatan keterampilan berbahasa asing ini 

dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan 

budaya ilmiah dan akademik mahasiswa di kampus. Karena 

pengembangan bahasa asing, terutama bahasa inggris, di 

kampus sudah dilakukan oleh Pusat Pelatihan Bahasa (PPB), 

maka program yang ada di asrama ini bersifat komplementer 

dan difokuskan pada praktik langsung berbahsa sehari-hari. 
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Lain halnya dengan program pendidikan kepribadian 

Islam, dan program peningkatan keterampilan berbahsa 

Inggris dan Arab hanya mengunakan dua metode 

penyampaian materi, yaitu Klasikal dan Pembiasaan. Materi 

yang disampaikan disesuaikan dengan penggunaan metode 

yang diharapkan. Adapun metode dan pembagian materi yang 

diterapkan adalah materi yang disampaikan secara klasikal 

adalah pendampingan belajar bahasa Inggris dan Arab yang 

dilakukan seminggu sekali dan materi yang diberikan dalam 

bentuk pembiasaan terdiri dari pembiasaan berbicara bahasa 

Inggris dan Arab setiap hari pada jam-jam tertentu dan kultum 

bahasa Inggris dan Arab setelah shalat jama’ah. 

b. Program Khusus 

Program ini dirancang khusus untuk resident tahun ke II dan 

Asisten Senior Resident, Resident yang dianggap berprestasi dapat 

meneruskan lagi di UNIRES dengan menjadi Resident tahun ke II 

atau Asisten Senior Resident yang penentunya harus melalui 

proses pertimbangan Senior Resident, Pembina sebelumnya dan 

hasil kualifikasi dari hasil tes. 

Adapun program yang dilaksanakan pada program khusus 

ini adalah pengayaan dan pendalaman materi sebelumnya, yang 

terdiri dari Kajian Secara Klasikal yang berupa Kajian Tafsir 
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Muayassar, Kajian Kitab “Riyadhus Shalihin” dan Kajian Tafsir 

Kelompok Ayat Pilihan KH. Ahmad Dahlan, Pendampingan 

Bahasa Arab dan Inggris, Stadium Generally dengan tema pilihan, 

Mentoring (tahfidh al-qur’an juz 29) dan Pembiasaan (seperti 

tahun pertama). Dalam proses pelaksaannya program kajian tahun 

ke II ini boleh diikuti oleh para alumni UNIRES atau mahasiswa 

UMY yang tinggal di luar UNIRES. 

c. Proram Pendidikan Kader Mubaligh Indonesia 

Untuk memenuhi kebutuhan mubaligh di tengah masyarakat 

maka UNIRES bekerja sama dengan Program Studi Komunikasi 

dan Penyiaran Islam UMY menyelenggarakan Pendidikan Kader 

Mubaligh Indonesia (PKMI). Seluruh mahasiswa program ini 

adalah mahasiswa KPI, mahasiswa program ini wajib tinggal di 

UNIRES selama 2 tahun dan setelah itu berdakwah di tengah 

masyarakat. 

d. Program Internalisasi Nilai Islam dan Kemuhammadiyahan 

Program ini diselenggarakan wajib bagi mahasiswa UMY 

yang tidak mengambil program UNIRES 1 tahun. Program ini 

sebagai prasyarat mengambil mata kuliah Al-Islam di kampus 

UMY yang dilaksanakan selama 3 hari dengan fakus pada 

internalisasi nilai Islam, baca-tulis al-Qur’an, praktik ibadah, dan 
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kemuhammadiyahan. Program ini bekerja sama dengan LPPI 

UMY dan disebut dengan Kuliah Intesif Al-Islam (KIAI). 

e. Program Kemasyarakatan 

Program kemasyarakatan ini berupa Pengajian Ahad Enjang 

(pagi) yang dilaksanakn di UNIRES gedung utara, LPAY 

(Lembaga Penyantunan Anak Yatim) dan pesantren Al-Ma’un, 

program ini bekerja sama dengan masyarakat dan Forum 

Komunikasi Masjid dan Musholla. Adapun sasarannya yaitu 

masyarakat sekitar kampus UMY. 

7. Kualifikasi Sosok Output 

Sejak awal diresmikan hingga saat ini sudah delapan tahun 

UNIRES mengadakan kegiatan pendidikan dengan melahirkan delapan 

angkatan alumni dengan jumlah rata-rata pertahun 300 mahasiswa dan 

mahasiswi. UNIRES berusaha melaksanakan programnya secara 

maksimal demi menciptakan sarjana yang berkarakter, mampu 

mengembangkan diri dan menjadi kader pemimpin Islam masa depan. 

Dengan demikian alumni UNIRES diharapkan memiliki karakter dan 

kemampuan sebagai berikut: 

a. Beriman kepada Allah SWT dengan benar, serta beribadah dan 

berakhlaq sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. 

b. Memahami dan menegakkan ajaran Islam sesuai dengan faham 

Muhammadiyah. 
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c. Berkepribadian anggun dan Islami, seperti: jujur, ramah, adil, 

disiplin, tanggung jawab, visioner, kerjasama, peduli, kreatif dan 

kompetitif. 

d. Berbusana dan berpenampilan sesuai dengat syari’at Islam. 

e. Mampu membaca al-Qur’an dengan tartil dan hafal minimal satu 

juz al-Qur’an. 

f. Bisa dan terbiasa berbicara aktif menggunakan bahasa inggris 

dan Arab, serta berprestasi dalam bidang akademik dan karir. 

Secara lebih spesifik keberhasilan pencapaian target kegiatan 

Asrama Mahasiswa diatas dapat diindakasikan atau diuku dari adanya 

sejumlah kualifikasi dasar yang melekat pada diri setiap output 

(Alumni), yang dalam hal ini meliputi sejumlah kompetensi tertentu 

yang harus dimiliki oleh setiap lulusan Asrama Mahasiswa. 

a. Kompetensi individual/personal 

Dimaksudkan dengan kompetensi individual adalah 

kemampuan dan kebiasaan sebgai seorang yang berkpribadian 

Islam yang dilandaskan pada nilai-nilai pribadi yang Islami dan 

utama. Dengan demikian keluaran asrama merupakan sosok 

pribadi yang akan memegang teguh ajaran Islam, berakhlak 

mulia, berintegritas dan berdedikasi tinggi. Nilai-nilai individual 

seperti ini kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sosial 
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ketika mereka selesai dari program Asrama, dan meruoakan 

kompetensi utama yang harus diwujudkan. 

b. Kompetensi Profesional 

Dimaksudkan dengan kompetensi professional adalah 

kemampuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki lulusan 

atau alumni sebagai seseorang intelektual untuk dapat 

mengembangkan karis akademisnya secara baik dan benar 

dengan berbekal keterampilan bahasa asing. Dengan kemampuan 

dan ketermapilan berbahasa asing yang dimilikinya, para lulusan 

akan menempatkan dirinya untuk berkiprah dan 

mengembangkan diri secara optimal bagi masa depannya untuk 

kepentingan agama, nusa dan bangsa. 

8. Fasilitas Dan Sarana Asrama 

a. Informasi umum 

Pada tahun 2007 universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

telah mendapat hibah 1 unit twin block RUSUNAWA (Rumah 

Susun Sederhana Sewa) dari menteri pekerjaan umum yang 

direncanakan sebagai pembinaan mahasiswa baru UMY dengan 

model pesantren. Dalam perencanaan, satu gedung yang berada di 

utara kampus UMY digunakan untuk pesantren putri (mahasiswi) 

dan dua gedung lainnya yang berada yang berada di selatan 

kampus digunakan untuk pesantren putra (mahasiwa). Secara 
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keseluruhan gedung asrama ini dibangun di atas tanah seluas 5 Ha 

di luar maket gedung utama UMY. Gedung asrama ini dekat 

dengan perkampungan masyarakat agar mahasiswa dapat 

membaur dengan dan berperan serta mengembangkan masyarakat 

sekitar kampus. 

Tiga gedung senilai 24 M tersebut dapat menampung 576 

mahsiswa yang akan mendapatkan pendidikan Islam dan 

pengembangan bahasa asing secara intensif dan kondusif dalam 

bentuk asrama. Gedung tersebut telah diresmikan pada bulan 

Desember 2007 dan program asrama telah dimulai pada Februari 

2008 lalu. 

b. Fasilitas dan Sarana 

Secara keseluruhan, tiga twin block gedung asrama 

tersebut memiliki 288 kamar, dan setiap kamar akan ditempati 2 

mahasiswa, sehingga asrama dapat menampung 576 mahasiswa. 

Seluruh kamar mahasiwa berada pada lantai 2 sampai 4, sementara 

lantai 1 merupakan hall luas yang akan digunakan untuk rumah 

pengampu (ustadz), kantor, kantin, mushalla, resepsionis dan area 

umum lainnya. Terdapat ruang bersama yang dapat ruang bersama 

yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar dan santai 

mahasiswa pada tiap-tiap lantai hunian mahasiswa. Sementara 

pada tiap lantai terdapat empat kelas mini berkapasitas 16 
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mahasiswa yang dapat digunakan belajar intensif yang diletakkan 

pada tiap-tiap pojok asarama. 

Dengan demikian, ada beberapa fasilitas yang telah 

disediakan bagi keberlangsungan program asrama mahasiswa. 

Selain gedung, juga telah disiapkan seperangkat isinya yang salah 

satu isi gedung adalah mebelair. Mebelair disediakna untuk 

kepentingan sebagai berikut: 

1) Fasilitas hunian dalam kamar 

Fasilitas hunian dalam kamar mahsiswa terdiri dari ranjang, 

meja dan kursi belajar, kipas angina dan lemari. 

2) Fasilitas ruang bersama 

Setiap lantai dari gedung asrama mahsiswa terdapat ruang 

bersama yang seluruhnya berjumlah 12 buah ruang. Raung 

bersama ini dilengkapi dengan mading dan televisi. 

3) Fasilitas pengelola asrama 

Fasilitas pengelola asrama ini terdiri dari dua; fasilitas 

kantor pengelola dan fasilitas pengampu asrama. 

4) Fasilitas Musholla 

Ada dua musholla dalam asrama ini, yaitu musholla zona 

utara untuk asrama putra dan musholla zona selatan asrama 

putri. 

5) Fasilitas pendukung 
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Fasilitas pendukung dapat terdiri dari taman, tempat parkir, 

keamanan dan lainnya. 

C. Perubahan Perilaku Beragama dan Bentuk Perubahan Perilaku 

Beragama Alumni UNIRES PUTRI UMY 

Dalam teori yang dikemukakan oleh Bimo Walgito dalam bukunya yaitu 

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. Ada tiga cara untuk untuk membentuk perilaku yaitu: 

Kondisioning (kebiasaan), Pengertian (insight), dan Model. 

Pembelajaran di UNIRES yang telah mengadopsi teori ini, harusnya 

mampu membentuk perilaku resident bahkan saat keluar dari UNIRES 

menjadi alumni yang memiliki perilaku beragama sepereti yang telah dibentuk 

saat di UNIRES. Namun tidak seperti yang diharapkan, tidak semua alumni 

memiliki perilaku beragama seperti yang sudah ditanamkan ketika di 

UNIRES PUTRI UMY. 

1. Informan 1 

Informan I adalah adalah mahasiswa semester 6 prodi Ilmu 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi.  

Ketika ditanya apakah informan I masih melakukan 

kebiasaan-kebiasaan keibadahan yang sebelumnya sering dilakukan 

di UNIRES, informan menjawab: 
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“Kalo di UNIRES kan banyak temennya yang mau diajak 

shalat jama’ah. Sekarang di kos Cuma sendirian jadi yah 

jarang jama’ah lagi, paling kalo lagi main di kontrakan 

temen kalo waktunya shalat ngajak jama’ah. Kalo mau 

shalat di masjid kan jauh kosnya dari masjid. Tadarus masih 

sering sih setelah abis shalat kayak pas di UNIRES tapi 

belom seistiqamah di UNIRES”
1
. 

 

Informan menjelaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan 

keibadahan yang sebelumnya sering dilakukan di UNIRES masih 

sering dilakukan seperti tilawah al-Qur’an setelah shalat meskipun 

tidak sesering seperti pada saat di UNIRES dulu. Sedangkan untuk 

shalat jama’ah informan jarang sekali melakukannya karena 

sekarang informan hanya tinggal sendiri di kos dan jarak kos dengan 

masjid jauh. Jadi informan hanya melakukan shalat jama’ah saat 

berada di kos teman ataupun ketika ada teman di kos. 

Peneliti bertanya apakah terjadi perubahan yang berarti pada 

informan saat menjadi resident dan setelah menjadi alumni, 

khususnya mengenai busana. Informan menjawab: 

“Yah, kalo dalam segi berpakaian kurang lebih berubah, 

sekarang suka pakek jeans ketat kalo main, kalo ngampus 

gak pernah soalnya berasa gak rapi. Dulu kan pas di 

UNIRES gak boleh. Kalo sekarang karena liat temen-temen 

yang lain pakek dan gak ada yang ngelarang jadi pengen, 

trus pakek deh.
2
” 

 

Informan menjelaskan jika gaya berpakaiannya sudah 

banyak berubah dari saat ketika menjadi resident UNIRES. Informan 

                                                             
1
 Wawancara dengan Informan I, pada tanggal 14 April 2016 di kampus. 

2 ibid 
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mulai sering pakaian yang kurang syar’I, berbeda dengan dulu 

ketika menjadi resident di UNIRES yang sehari-harinya dibiasakan 

untuk selalu menggunakan pakaian syar’I sesuai syariat.  

2. Informan II 

Informan II adalah adalah mahasiswa semester 4 prodi 

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.  

Berbeda dengan jawaban informan I, ketika ditanya apakah 

informan II masih melakukan kebiasaan-kebiasaan keibadahan yang 

sebelumnya sering dilakukan di UNIRES, informan menjawab: 

“iya masih, soalnya kan saya tinggal di kontrakan bareng 

temen-temen alumni UNIRES juga, jadi kita di sini 

alhamdulillah, selalu shalat jam’ah. Shubuh pun kita saling 

bangunin biar bisa shalat jama’ah semua. Kalo tadarus 

masih diusahakan tiap hari istiqamah kan walaupun 

shalatnya bareng-bareng, tapi kalo tilawah atau tadarus itu 

masing-masing individu.
3
” 

 

Informan mengatakan masih sering melakukan kebiasaan-

kebiasaan seperti ketika di UNIRES, seperti shalat jama’ah bersama 

teman-teman satu rumah. Bahkan informan dan teman-teman saling 

membangunkan ketika waktu shalat subuh tiba agar bisa shalat 

berjama’ah bersama. Informan juga menjelaskan sengaja mencari 

tempat tinggal bersama teman-teman sesame alumni UNIRES UMY 

agar dapat saling menjaga ataupun mengingatkan satu sama lain. 

                                                             
3 Wawancara dengan Informan II, pada tanggal 16 April 2016 di rumahnya. 
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Walaupun tidak akan sama persis seperti di UNIRES, tapi informan 

berharap bisa terus istiqamah dalam beribadah dan berperilaku. 

Peneliti bertanya apakah terjadi perubahan yang berarti pada 

informan saat menjadi resident dan setelah menjadi alumni, 

khususnya mengenai busana. Informan menjawab: 

“Kalo berpakaian Alhamdulillah tidak ada perubahan, 

sampai sekarang masih seperti pas kayak di UNIRES dulu. 

Soalnya udah punya niat pengen berbusana syar’I.
4
” 

 

Informan mengatakan tidak ada yang berubah dalam cara 

berpakaian informan, informan masih mengenakan busana syar’I 

seperti yang sudah dibiasakan di UNIRES.  

 

3. Informan III 

Informan III adalah adalah mahasiswa semester 6 prodi 

Ekonomi Perbankan Islam, Fakultas Agama Islam.  

Ketika ditanya apakah informan III masih melakukan 

kebiasaan-kebiasaan keibadahan yang sebelumnya sering dilakukan 

di UNIRES, khususnya mengenai busana. informan menjawab: 

“untuk shalat jama’ah, masih kok mbak. Kan saya tinggal di 

kontrakan bareng teman-teman yang lain jadi kalo pas adzan 

terus lagi pada di kontrakan kita shalat bareng. Tapi gak ada 

yang ngewajibin sih jadi yah gak semua ikut juga. Kalo 

tadarus yah itu kan udah urusan masing-masing individu 

                                                             
4 ibid 
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kalo inget yah ngaji mbak. Tapi insyaAllah di sempetin kalo 

lagi gak sibuk.
5
” 

Informan menjelaskan bahwa informan masih sering 

melaksanakn kebiasaan keibadahan yang sudah dibiasakan di 

UNIRES, seperti shalat jama’ah. Tapi untuk tadarus setelah shalat 

seperti di UNIRES tidak bisa dilakukan dengan istiqamah. 

Peneliti bertanya apakah terjadi perubahan yang berarti pada 

informan saat menjadi resident dan setelah menjadi alumni, 

khususnya mengenai busana. Informan menjawab: 

“Alhamdulillah gak ada mbak, paling suka pulang malem 

ajah. Dulu kan kalo di UNIRES gak boleh pulang malem.
6
” 

Informan mengatakan untuk gaya busana yang ia pakai 

sehari-hari tidak ada perubahan. Informan masih berpakaian syar’I 

seperti yang sudah dibiasakan di UNIRES dulu. Hanya saja 

informan terkadang melewati jam malam jika memiliki kegiatan di 

kampus yang biasanya tidak diperbolehkan ketika di UNIRES. 

4. Informan IV 

Informan IV adalah adalah mahasiswa semester 6 prodi 

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi.  

                                                             
5
 Wawancara dengan Informan III, pada tanggal 16 April 2016 di rumahnya. 

6 ibid 
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Ketika ditanya apakah informan IV masih melakukan 

kebiasaan-kebiasaan keibadahan yang sebelumnya sering dilakukan 

di UNIRES, informan menjawab: 

“kalo shalat jama’ah kadang-kadang mbak. Soalnya saya 

jarang di rumah. Tapi kalo lagi di rumah dan teman-teman 

yang lain ngajakin yah shalat jama’ah kok. Kalo tadarus 

sih sesempetnya mbak. Kalo sempet yah ngaji, gak ada 

waktu khusus dan kayaknya belum bias istiqamah.
7
” 

 

Informan mengatakan bahwa informan sedang memiliki 

banyak kesibukan di kampus setelah menjadi alumni UNIRES, jadi 

informan jarang berada di rumah. Informan hanya shalat jama’ah 

ketika ada waktu di rumah saja. Begitu juga dengan tadarus setelah 

shalat dilakukan hanya jika informan sempat. 

Selanjutnya peneliti bertanya apakah terjadi perubahan 

yang berarti pada informan saat menjadi resident dan setelah 

menjadi alumni, khususnya mengenai busana. Informan menjawab: 

“gak ada mbak kalo busana yah gini-gini ajah emang dari 

dulu. Udah dibiasain sebelum masuk UNIRES kok. Tapi 

yang paling berubah adalah jadwal pulang malam mbak, 

soalnya di organisasi saya mendapat amanah. Jadi 

keseringan pulang lewat jam 11 malam atau malah lebih.
8
” 

 

                                                             
7
 Wawancara dengan Informan IV, pada tanggal 17 April 2016 di rumahnya. 

8 ibid 
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Tapi berbeda dengan gaya berbusana informan, informan 

masih memakai busana syar’I seperti yang sudah dibiasakan di 

UNIRES. Karena menurut penjelasan informan, informan sudah 

dibiasakan mengenakan berbusana syar’I sejak sebelum menjadi 

residet UNIRES. 

5. Informan V 

Informan V adalah adalah mahasiswa semester 6 prodi 

Manajemen, Fakultas Ekonomi.  

Ketika ditanya apakah informan V masih melakukan 

kebiasaan-kebiasaan keibadahan yang sebelumnya sering dilakukan 

di UNIRES, informan menjawab: 

“saya tinggal di kontrakan tapi jarang yang mau shalat 

jama’ah. Males ajah gitu yang mau ngajak temen-temen 

shalat jama’ah soalnya nanti saya yang diminta jadi imam. 

Jadi mending shalat sendiri aja, lebih khusyu’. Kalo 

tadarus sih gak seistiqamah pas di UNIRES dulu. Gak ada 

waktu khusus.
9
” 

 

Informan menjelaskan bahwa informan sudah jarang 

mengerjakan ibadah-ibadah seperti di UNIRES dulu. Walaupun 

informan tinggal bersama teman-teman satu rumah, tapi informan 

                                                             
9 Wawancara dengan Informan V, pada tanggal 20 April 2016 di kampus. 



59 
 

jarang sekali mengerjakan shalat berjama’ah. Begitu juga dengan 

tadarus tidak lagi dilakukan seistiqamah seperti di UNIRES. 

Peneliti bertanya apakah terjadi perubahan yang berarti 

pada informan saat menjadi resident dan setelah menjadi alumni, 

khususnya mengenai busana. Informan menjawab: 

“kalo baju yah saya sukanya emang yang longgar-longgar. 

Mungkin kadang suka nakal gitu pakek celana longgar tapi 

pakek bajunya pendek. Tapi itu kadang-kadang kok mbak. 

Jadi sebenernya gak banyak yang berubah dalam gaya 

berbusana saya.
10

” 

Informan menjelaskan tidak banyak yang berubah dari 

gaya busana informan. Informan lebih sering memakai pakaian 

longgar seperti ketika di UNIRES. Walaupun terkadang informan 

memakai busana tidak syar’I tapi informan mengaku lebih sering 

berbusana seperti di UNIRES dulu.  

6. Informan VI 

Informan VI adalah adalah mahasiswa semester 6 prodi 

Teknik Sipil, Fakultas Teknik.  

Ketika ditanya apakah informan VI masih melakukan 

kebiasaan-kebiasaan keibadahan yang sebelumnya sering dilakukan 

di UNIRES, informan menjawab: 

                                                             
10 ibid 
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“kalo shalat lima waktu insya Allah gak pernah bolong 

mbak, kan kontrakan saya deket sama masjid jadi kalo 

adzan kedengeran, shubuh pun juga. Tapi kalo shalat 

jama’ah jarang banget temen-temen disini jarang yang 

ngajakin shalat jama’ah. Jadi shalat sendiri-sendiri. 

Kalo tadarus juga gitu sesempetnya ajah.
11

” 

 

Informan menjelaskan bahwa sudah sangat jarang 

melakukan kebiasaan-kebiasaan keibadahan di UNIRES seperti 

shalat fardhu jama’ah ataupun tadarus setelah shalat. 

Peneliti lalu bertanya apakah terjadi perubahan yang 

berarti pada informan saat menjadi resident dan setelah menjadi 

alumni, khususnya mengenai busana. Informan menjawab: 

“iyah mbak kalo busana sekarang suka pakek celana 

jeans ketat itu. Soalnya simple dibanding pakek rok. 

Saya sebenarnya juga belum terbiasa berbusana syar’I 

karena saya mulai pakek jilbab pun saat awal masuk 

Unires. Jadi sampai sekarang masih terus berusaha buat 

pakek baju syar’I. Malah saya tulis di cermin loh mbak. 

Biar jarang pakek baju ketatnya. Hehe.
12

” 

Informan mengakui busana yang informan pakai sehari-

hari sangat berbeda dengan saat informan tinggal di UNIRES. 

Informan ketika menjadi alumni tidak lagi memakai busana syar’I 

                                                             
11

 Wawancara dengan Informan VI, pada tanggal 20 April 2016 di kampus. 
12 ibid 
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seperti ketika informan menjadi Resident yang saat itu diahruskan 

dan dibiasakan memakai baju syar’i. Informan juga menjelaskan 

bahwa masih tergolong baru memakai jilbab saat ketika masuk 

UNIRES tapi disamping itu informan mengatakan masih terus 

berusaha untuk berbusana syar’i.  

7. Informan VII 

Informan VII adalah adalah mahasiswa semester 6 prodi 

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi.  

Ketika ditanya apakah informan VII masih melakukan 

kebiasaan-kebiasaan keibadahan yang sebelumnya sering dilakukan 

di UNIRES, informan menjawab: 

“kebiasaan-kebiasaan di unires udah jarang dikerjain 

mbak kan gak ada yang ngingetin juga, jadi jarang aja 

shalat jama’ah ma temen-temen. Kalo tadarus juga 

jarang mbak kan gak ada waktu khusus kayak di 

UNIRES dulu.
13

” 

Informan mengakui jika semenjak menjadi alumni 

UNIRES sudah tidak lagi melakukan kebiasaan keibadahan yang 

sering dilakukan dulu ketika di UNIRES. Shalat jama’ah dan tadarus 

setelah shalat yang sering dilakukan dulu di UNIRES tidak lagi 

                                                             
13 Wawancara dengan Informan VII, pada tanggal 22 April 2016 di kampus. 
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dilakukan karena menurut pengakuan informan tidak lagi ada yang 

mengingatkan. 

Peneliti bertanya apakah terjadi perubahan yang berarti 

pada informan saat menjadi resident dan setelah menjadi alumni, 

khususnya mengenai busana. Informan menjawab: 

“iyah sekarang emang malah sering pakek baju yang 

gitu deh mbak. Celana jeans ketat itu terus jilbabnya 

juga kecil. Mungkin karena gak ada yang ngelarang jadi 

pakek aja. Biar kayak temen yang lain dan ngerasa 

bebas ajah gitu.
14

” 

 

Informan mengatakan busana yang informan pakai saat 

ini sudah tidak lagi seperti yang dibiasakan di UNIRES dulu. 

Informan lebih mengikuti tren teman-temannya yang ia tahu itu tidak 

syar’I tapi informan tetap memakainya. Informan juga menjelaskan 

informan merasa lebih “bebas” ketika tidak lagi menjadi resident 

UNIRES. 

8. Informan VIII 

Informan VIII adalah adalah mahasiswa semester 4 

prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam.  

                                                             
14 ibid 
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Ketika ditanya apakah informan VIII masih melakukan 

kebiasaan-kebiasaan keibadahan yang sebelumnya sering dilakukan 

di UNIRES, informan menjawab: 

“kebiasaan-kebiasaan yang masih saya lakukan ketika 

saya di unires adalah tadarus setelah shalat saja, untuk 

shalat jama’ah tidak lagi dikerjakan. Karena mungkin 

saya tinggal di kos dan tidak ada lagi peran 

pembimbing UNIRES yang mengingatkan.
15

” 

 

Informan mengatakan masih  mengerjakan kebiasaan-

kebiasaan keibadahan yang ada di UNIRES seperti tadarus setelah 

shalat dan shalat jama’ah. Hanya saja untuk shalat jam’ah tidak bisa 

dilaksanakan ssesering informan ketika menjadi resident. Informan 

menjelaskan bahwa tempat informan tinggal sekarang yaitu kos 

tidak mendukung untuk melakukan shalat jama’ah, tapi untuk 

tadarus setelah shalat masih informan lakukan. 

Peneliti bertanya apakah terjadi perubahan yang berarti 

pada informan saat menjadi resident dan setelah menjadi alumni, 

khususnya mengenai busana. Informan menjawab: 

“cara berbusana saya masih seperti saat di UNIRES 

dulu, walaupun belum sempurna tapi insyaAllah 

mencoba untuk lebih memantaskan cara berbusana saya 

yang sesuai syari’at.” 

                                                             
15 Wawancara dengan Informan VIII, pada tanggal 25 April 2016 di kampus. 
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Informan menjelaskan pada peneliti bahwa busana yang 

ia kenakan masih seperti ketika informan menjadi resident UNIRES. 

Tidak ada yang berubah dalam cara berbusana informan, tapi 

disamping itu informan mengatakan masih terus berusaha untuk lebih 

menyempurnakan cara berbusana sesuai syari’at. 

D. Hal-Hal yang Melatar Belakangai Terjadinya Perubahan Perilaku 

Beragama Alumni UNIRES PUTRI UMY 

Dengan terjadinya perubahan perilaku keagamaan yang terjadi pada 

kalangan mahasiswa alumni UNIRES PUTRI UMY ini ada beberapa hal yang 

melatarbelakangi terjadinya hal tersebut. Kebanyakan dari para mahasiswa 

alumni ini terpengaruh akan dunia baru atau budaya baru yang masuk pada 

lingkungan baru mereka. Sehingga mereka menjadi mengabaikan tanggung 

jawab mereka sebagai mahasiswa muslim dan mengabaikan nilai-nilai 

keagamaan. 

Perubahan perilaku beragama pada mahasiswa alumni UNIRES ini di 

latar belakangi oleh penemuan-penemuan hal baru yang sebelumnya belum 

mereka dapatkan pada saat di UNIRES UMY. Sehingga membuat para 

mahasiswa alumni UNIRES UMY ini mengalami suatu perubahan perilaku 

beragamanya, mereka menganggap penemuan baru itu sebagai hal baru yang 

mesti mereka ikuti. Mahasiswa di lihat sebagai generasi muda yang intelektual 
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yang identik dengan kreativitas yang hal ini sangat meresahkan dengan 

perubahan perilaku beragama yang terjadi pada mahasiswa alumni UNIRES 

ini. Yang semakin hari mereka jarang mengaji, shalat sunnah, puasa sunnah, 

dan shalat berjama’ah. Karena mahasiswa alumni ini disibukkan dengan 

kegiatan yang ada di kampus. Dan mereka lebih sering memegang leptop dan 

hp dari pada memegang al-Qur’an..  

1. Informan I  

Informan I sebelumnya telah menjelaskan sebelumnya bahwa 

informna banyak mengalami perubahan setelah menjadi alumni 

UNIRES. Maka peneliti menanyakan apa yang melatarbelakangi 

informan banyak mengalami perubahan. 

“mungkin karena sekarang tinggal di kos bukan di UNIRES 

jadi gak bisa shalat jama’ah, kalo di kos gak ada temennya. 

Jadi mau shalat jama’ah juga susah terus masjid juga jauh dari 

tempat kos. tapi kalo ada temen ke kos atau kalo gak saya ke 

main ke temapt temen biasanya ngajak jama’ah kok. Tadarus 

abis shalat masih usaha kalo gak ngantuk tiap abis subuh 

tadarus. Tapi kalo busana karena keikut teman-teman di 

kampus, gak ada yang ngelarang juga jadi pakek aja.
16

” 

Informan menjelaskan bahwa fakator yang paling 

mempengaruhi informan mengalami banyak perubahan adalah tempat 

                                                             
16 Wawancara dengan Informan I, pada tanggal 14 April 2016 di kampus. 
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tinggal informan sekarang. Tempat tinggal yang berupa kos tidak 

memiliki kapasitas besar penghuni membuat informan tidak bisa 

melakukan shalat jama’ah seperti yang selalu informan lakukan di 

UNIRES. Tidak adanya peraturan jugalah yang membuat informan 

banyak berubah dalam cara berbusana. Sehingga sekarang informan 

lebih sering memakai busana yang tidak sesuai syari’at seperti yang 

dibiasakan di UNIRES dulu. 

2. Informan II 

Berbeda dengan informan I, informan II sebelumnya 

menjelaskan bahwa tidak banyak perubahan yang terjadi pada 

informan. Untuk tidak banyaknya perubahan yang informan alami 

ketika telah menjadi alumni UNIRES informan menjawab 

“saya memang sengaja memilih tempat tinggal berupa 

kontrakan bersama teman-teman alumni UNIRES yang lain. 

Jadi menurut saya kami disini bisa saling menjaga ataupun 

mengingatkan ketika salah satunya lupa atau khilaf. Seperti 

saling membangunkan untuk shalat subuh ataupun saling 

mengingatkan untuk melaksanakan shalat jama’ah ketika 

sedang berada di rumah. Kalo busana kenapa tidak ada 

berubah. Karena saya sudah memiliki niat untuk berbusana 

syar’I seperti ini semenjak awal masuk UNIRES ditambah 
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dengan bekal yang diberikan oleh UNIRES dulu saya bisa 

lebih paham sekarang.
17

” 

Informan menjelaskan latarbelakang informan masih 

berprilaku seperti ketika di UNIRES dulu adalah karena informan 

memang melakukan hal-hal untuk menjaga kebiasan-kebiasaan itu. 

Seperti memilih tempat tinggal dan teman untuk saling menjaga dan 

mengingatkan. Sehingga kebiasaan di UNIRES yang informan lakukan 

walaupun informan sudah menjadi Alumni UNIRES. Informan juga 

menjelaskan mengapa cara berbusananya masih seperti saat di 

UNIRES, informan mengatakan bahwa butuh niat dan tekad untuk 

membiasakan diri untuk tetap memakai baju syar’i. 

3. Informan III 

Informan III, seperti halnya informan II tidak banyak 

mengalami perubahan ketika menjadi alumni UNIRES, hanya saja 

informan mengakui tidak bisa melakukan kebiasaan itu sedisiplin di 

ketika di UNIRES dulu. Informan mejelaskan alasannya. 

“mungkin karena beda suasananya mbak. Di UNIRES kan 

dulu ada peraturan dan hukuman. Jadi emang harus gitu kan 

ngerjain semuanya. Tapi kalo disini, walaupun saya sering 

melakukan kebiasaan kayak di UNIRES dulu tapi gak ada 

hukuman jadi kalo lagi males kadang-kadang gak ngerjain. 

                                                             
17 Wawancara dengan Informan II, pada tanggal 16 April 2016 di rumahnya. 
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Apalagi gak ada SR atau ASR yang selalu ngingetin yah 

jadinya kadang-kadang juga lupa. Tapi untuk busana saya 

emang dapet ilmunya dari UNIRES dan sadar kalo berbusana 

syar’I adalah sebuah kewajiban untuk setiap muslimah.
18

” 

Informan menjelaskan bahwasanya faktor utama terjadinya 

perubahan pada perilaku informan adalah karena tidak adanya 

peraturan ataupun hukuman seperti di UNIRES serta tidak adanya 

pengingat seperti para pembimbing asrama di UNIRES membuat 

informan belum bisa melaksanakan kebiasaan-kebiasaan secara terus 

menerus dan maksimal. 

4. Informan IV 

Informan IV sebelumnya menjelaskan bahwa informan 

memiliki banyak kegiatan di kampus sehingga tidak banyak memiliki 

banyak waktu luang di rumah dan terkadang tidak sempat untuk shalat 

jama’ah ataupun tadarus. Seperti yang dituturkan oleh informan 

“banyak kesibukan dan kegiatan di kampus deh mbak yang 

bikin saya gak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan kayak di 

UNIRES. Peraturan jam malam dan waktu-waktu shalat yang 

mengharuskan kita berada di UNIRES dulu yang selalu bikin 

saya bisa melaksanakan shalat jama’ah ataupun tadarus 

setelah shalat. Karena gak ada peraturan itu saya bisa 

                                                             
18 Wawancara dengan Informan III , pada tanggal 16 April 2016 di rumahnya. 
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mengikuti kegiatan di kampus secara keseluruhan bahkan 

sampai lewat larut malam.
19

” 

Informan menjelaskan peraturan tentang pemabatasan waktu 

kegiatan di luar asrama yang membuat informan saat menjadi resident 

bisa mengikuti seluruh kegiatan di UNIRES dengan baik. Sehinggan 

sekarang setelah menjadi alumni dan informan tidak memiliki batasan 

waktu di luar membuat informan melupakan kebiasaan-kebiasaan yang 

dulu sering informan laksanakan. Bahkan informan mengakui pulang 

saat larut malam ke rumah merupakan hal yang biasa informan 

lakukan setelah menjadi alumni. 

5. Informan V 

Informan sebelumnya menjelaskan bahwa informan banyak 

mengalami perubahan setelah menjadi alumni seperti jarang sekali 

shalat jama’ah ataupun tadarus setelah shalat.  

“sebenernya bukan males shalat jam’ah tapi gak ada 

temennya yang mau diajak shalat jama’ah aja mbak. Kalo 

saya yang ngajakin nanti disuruh jadi imam. Gak ada 

peraturan juga yang buat kita disiplin disini, apalagi gak ada 

lagi yang semisal mbak-mbak SR ASR yang ngebimbing jadi 

suka lupa dan males yang mau shalat jama’ah apalagi 

tadarus.
20

” 

 

                                                             
19

 Wawancara dengan Informan IV, pada tanggal 17 April 2016 di rumahnya. 
20 Wawancara dengan Informan V, pada tanggal 20 April 2016 di kampus. 
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Seperti informan-informan yang lain, Informan V 

menjelaskan bahwa tidak adanya peraturan dan pembimbing asrama 

lah yang menjadi faktor informan mengalami banyak perubahan 

sehingga informan tidak lagi melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang 

sudah informan lakukan ketika menjadi resident UNIRES. 

6. Informan VI 

Informan VI, seperti informan sebelumnya mengalami hal 

yang serupa yaitu terjadi banyak perubahan dalam perilaku beragama 

informan, seperti tidak lagi melakukan kebiasaan keibadahan seperti 

ketika di UNIRES dulu. Informan menjelaskan latar belakang 

terjadinya hal tersebut. 

“saya memang tidak lagi melakukan kebiasaan keibadahan 

seperti ketika di UNIRES. Mungkin karena gak ada lagi 

peraturan dan tidak ada lagi yang mengingatkan untuk tetap 

istiqamah, jadi suka malas dan lupa gitu mbak. Kalo untuk 

busana mungkin karena saya baru belajar berbusana syar’I. 

Saya mulai pakai jilbab saja saat masuk UNIRES jadi untuk 

harus berubah secara drastis, saya sedikit merasa berat. Tapi 

saya selalu berusaha untuk terus menjadi lebih baik.
21

” 

Informan menjelaskan bahwa peraturan dan kedisiplinan di 

UNIRES lah yang membuat resident melaksanakan semua kebiasaan 

                                                             
21 Wawancara dengan Informan Vi, pada tanggal 20 April 2016 di kampus. 
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keibadahan. Sehingga ketika sekarang informan menjadi alumni dan 

tidak peraturan maka kebiasaan keibadahan tidak lagi dikerjakan. 

Informan juga mengakui bahwa baru memakai jilbab saat akan kuliah 

jadi untuk harus berbusana syar’I dalam kurun waktu secepat ini, 

informan masih berasa berat. Tapi disamping itu informan tetap 

memiliki niat untuk terus menjadi lebih baik. 

7. Informan VII 

Informan VII mengakui bahwa sudah tidak pernah lagi 

melakukan kebiasaan keibadahan seperti di UNIRES lagi. Bahkan 

untuk gaya berbusana informan sudah sangat berubah. Berbeda sekali 

ketika informan masih menjadi resident di UNIRES. Ketika peneliti 

bertanya apa yang melatar belakangi perubahan informan. Informan 

menjawab 

“mungkin karena tidak ada peraturan dan yang melarang jadi 

ngerasa bebas dan saya sekarang bagini.
22

” 

 

Informan menjelaskan dengan sangat singkat bahwa faktor 

utama terjadi perubahan perilaku pada diri informan adalah tidak 

adanya aturan UNIRES ataupun larangan dari para pembimbing 

asrama. Sehingga informan merasa bebas dari banyak peraturan 

UNIRES dan bisa melakukan apa saya yang informan inginkan. 

                                                             
22 Wawancara dengan Informan VII, pada tanggal 22 April 2016 di kampus. 
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8. Informan VIII 

Berbeda dengan informan sebelumnya informan VIII tidak 

banyak mengalami perubahan dalam segi kebiasaan keibadahan cara 

berbusana informan. Informan menjelaskan hal-hal yang informan 

lakukan sehingga tidak banyaknya perubahan yang informan alami. 

“yang saya lakukan untuk terus bisa meneruskan kebiasaan-

kebiasaan yang sudah saya lakukan di UNIRES dulu adalah 

memperbanyak teman baik yang mampu mengingatkan saya 

dan terus berusaha berada di lingkungan yang membuat saya 

semangat menjaga hal-hal yang sudah saya dapat dari 

UNIRES.
23

” 

Informan menjelaskan bahwa informan melakukan banyak hal 

untuk terus melakukan kebiasaan keibadahan dan cara berbusana yang 

informan pakai. Yaitu informan selalu berusaha menjaga hal-hal yang 

informan dapat dari UNIRES dengan cara selalu berteman dengan 

teman yang bisa selalu mengingatkan informan serta informan juga 

berusaha untuk berada di lingkungan yang bisa membuat informan 

semnagat dalam kebaikan.  

 

                                                             
23 Wawancara dengan Informan VIII, pada tanggal 25 April 2016 di kampus. 


