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PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam ha1 
ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk 
melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara 
langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang rnaupun dana dari sumber lain 
yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait., 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasarna dengan Pimpinan Universitas, telah mernfasilitasi peneliti untuk 
rnelaksanakan penelitian tentang Aktivitas Keagamaan Mahasiswa Universitas Negeri 
Padang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor : 
190/H35/KP/2010 Tanggal 1 Maret 2010. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 
tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri 
Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya 
penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil 
penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka 
penyusunan kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, 
kemudian untuk tujuan diserninasi, hai l  penelitian ini telah diseminarkan ditingkat q 

Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada 
umumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, karni ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait 
yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan tim pereviu 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, karni menyarnpaikan 
terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi 
bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi d& kerjasama yang 
terjalin selarna ini, penelitian ini tidak akan dap& diselesaikan sebagaimana yang 
diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang 
akan datang. 

Terima kasih. 

Padang, Desember 2010 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

k Latar Belakang Masalah 

Aktivitas kegiatan keagamaan mahasiswa perguruan tinggi umurn 

khususnya UNP akhir-akhir ini memperlihatkan kecendrungan meningkat secara 

signifikan. Hal ini diungkapkan oleh beberapa dosen Pembina mata kuliah 

Pendidikan Agama Islam UNP, bahwa aktivitas keberagamaan mahasiswa di UNP 

semakin meningkat. Keadaan ini tampa. pada meningkatnya kegiatan peribadatan di 

Mesjid Al-Azhar Air Tawar, di Mushalla setiap fakultas, seperti kegiatan shalat 

zuhur berjarna'ah, ta'lim ba'da Zuhur dan program tilawah al-~ur'&. Aktivitas- 

aktivitas keagamaan yang lain juga tampak pada menjarnurnya pengajian-pengajian . 

keagamaan dalam bentuk diskusi, seminar, mentoring, dan ceramah. Kegiatan- 

kegiatan tersebut cendrung dihadiri oleh mahasiswa yang tergabung dalam 

kelompok-kelompok pengajian keagamaan. 

Indikator lain meningkatnya aktivitas keagamaan mahasiswa UNP antara lain 

meluasnys pemakaian jilbab di kalangan mahasiswi menggunakan jilbab yang 

tarnpilannya tampak sebagai seorang muslim yang konsisten dengan ajaran 

agamanya. Penggunaan jilbab bagi mahasiswi pada -umumnya sudah menyebar pada 

fakultas-fakultas baik yang berbasis eksakta, teknik, olah raga, ekonomi clan Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

Meningkatnya kehidupan keagamaan dan pemakaian busana muslimah 

mahasiswa seperti tersebut di atas, satu sisi sangat menggembirakan dan patut 

dibanggakan. Namun disisi lain, tata pergaulan mahasiswa di perguruan secara kasat 



mata masih memperlihatkan kecenderutlgan yang kontradiksi dengan nilai-nilai 

keagamaan, misahya terjadinya t a m  antar mahasiswa UNP yang satu kampus di 

penghujung tahun 2008, bahkan sampai merusak gedung perkuliahan diantaranya 

fakultas teknik, dan olahraga, penyalahgunaau narkoba dan zat adiktif lainnya, cara 

berpakaian yang serba ketat, pergaulan bebas yang juga menjadi sorotan publik, baik 

dalam media massa rnaupun percakapan dari mulut ke mulut, berpakaian ketat dan 

transparan, tidak disiplin dan mengabailcan sholat, clan kurang menepati janji, dan 

lain-lain. Seiring dengan m&ya aktivitas keagamaan clan pemakaian simbol 

muslimah di kalangan mahasiswa tersebut, mengapa semua aktivitas tersebut belum 

marnpu mengubah tata perilaku mahasiswa yang lebih agamis secara luas. Apa 

sesungguhnya yang rnendasari munculnya aktivitas keagamaan di kalangan 

mahasiswa akhir-akhir ini, adakah tujuan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk 

niengembangkan perilaku mahasiswa yang religius secara luas? 

Berdasarkan studi pendahuluan terhadap kehidupan kampus yang berkenaan 

dengan aktivitas keagamaan rnahasiswa diwadahi oleh organisasi keagamaan yang 

sebenamya sudah ada sejak lama. Organisasi-organisasi mahasiswa Islam sebagai 

wadah yang mengorganisir kegiatan dan aktivitas keagamaan mahasiswa sepertinya 

sedang terjebak dengan pola pengkajian dan program-prognun konvensional yang 

cendrung mengembangkan aspek kognitif. Sementara kecendrungan keberagamaan 

yang melanda mahasiswa perguruan tinggi urnurn seperti UNP akhir-akhir ini justru 

kurang menyeirnbangkan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Seiring 

dengan ha1 tersebut, tumbuh gerakan dakwah di kalangan mahasiswa dengan 

berbagai program dan kegiatan keagamaannya. Dalam aktivitasnya, tampak mereka 

lebih pada aspek apiikasinya dalam ha1 yang sangat terbatas tanpa menganalisis 



secara teoritis filosofis yang lebih berakar, sehingga lebih pada mengembangkan 

emosional keagamaan, yang dikhawatirkan dapat berdampak pada fanatisme yang 

sempit. Konsekuensinya tidak jarang terjadi justru mahasiswa sesamanya dapat 

saling mengkafirlm, bahkan ada juga yang berani mengkafirkan dosennya. 

Situasi semacam itu menurut Azyumardi Azra (1999:161) di saat antusias 

keberagamaan melanda mahasiswa, lebih menekankan aka1 ketimbang qalb, tidak 

dapat merespon yang diinginkan anak muda (mahasiswa). Dalam konteks ini, 

seyogiyanya aktivitas keagamaan dapat diarahkan menciptakan kesadaran bagi 

mahasiswa untuk kembali memposisikan agama dalam kehidupan muslim. 

Di UNP berbagai bentuk aktivitas keagamaan mahasiswa bermunculan. 

Aktivitas-aktivitas keagamaan yang mereka lakukan dalam rangka pemberian respon 

dan jawaban untuk aktualisasi Islam dalam kesehariannya. Munculnya aktivitas- 

aktivitas keagamaan rnahasiswa di UNP dengan tradisi kelompok-kelompok 

pengajian keagamaan, seperti jilbab di kalangan mahasiswi, kecenderungan 

memelihara jenggot di kalangan mahasiswa, semaraknya kelompok pengajian yang 

disponsori mahasiswa. Pada ha1 secara urnurn, latar belakang mahasiswa tersebut 

bukanlah berasal dari kelompok santri atau siswa madrasah. Dengan sikap 

keberagamaan yang konsisten dengan Islam, menurut hemat peneliti, merupakan 

fenomena sosial yang menarik untuk dicerrnati dan diteliti. 

B. Pernmnsan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, pennasalahan 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah bentuk aktivitas keagamaan mahasiswa di kampus UNP? 



2. Bagaimana implementasi aktivitas keagamaan mahasiswa terhadap perilaku 

mahasiswa di kampus? 

C. Tujuan Penelftian 

Sesuai dengan perurnusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah : 

a. Untuk mengungkapkan bentuk aktivitas mahasiswa dalam kegiatan 

keagamaan mahasiswa di kampus UNP. 

b. Untuk mendeskripsikan implernentasi aktivitas-aktivitas keagamaan 

mahasiswa terhadap perilaku mahasiswa di kampus UNP. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas wawasan, informasi, 

dan pemahaman yang lebih jelas mengenai aktivitas keagamaan yang teraplikasi 

dalam kehidupan mahasiswa UNP yang sangat penting bagi pengembangan ilmu 

keagamaan terutarna Pendidikan Agarna Islam. 

2. Praktis 

Secarz praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai berikut: 

a. Sebagai dasar mengkontruksi pola pembelajaran agama di perguruan tinggi 

umum khususnya di UNP. 

b. Dapat memberikan kontribusi secara akademis bagi para peneliti untuk 

melakukan penelitian lanjutan dalam bidang-bidang ilrnu-ilmu ke-Islaman, 

khususnya yang terkait dengan aktivitas keagamaan yang berkembang di 

kalangan mahasiswa UNP. 



BAB 11 

LANDASAN TEOxuTIs 

A. Pendidikan agama Islam di Kampus 

Perguruan tinggi merupakan pusat pendidikan dan pembelajaran, pusat 

latihan, pusat penelitian dan pengabdim m a s y d t .  Sebagai pusat pendidikan, 

pembelajaran dan latihan, perguruan tinggi akan membekali mahasiswa dengan 

ilmu pengetahuan, tekhnologi dan seni (IPTEKS) di samping dibekali dengan Iman 

dan Taqwa IMTAQ). .Keterpaduan IPTEKS dan IMTAQ diharapkan dapat 

mewujudkan lulusan perguruan tinggi yang kualifaid. 

Untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi manusia beriman dan bertaqwa 

diantaranya melalui mata kuliah pendidikan agama. Sedangkan mata kuliah 

pendidikan agama- di perguruan tinggi umum bertujuan memberikan landasan 

pengembangan kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berfikir filosofis, 

bersikap rasional dan dinarnis, berpanhgan luas, ikut serta dalam kerja sama antar 

umat beragama dalarn rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu clan tekhnologi 

serta seni (Dirjen Dikti;No.38/2002). Secara lebih tegas lagi bahwa tujuan 

pendidikan agama di perguruan tinggi urnum adalah untuk melahirkan para 

agamawan yang berilmu, bukan para ilmuwan dibidang agama, artinya yang menjadi 

fokus pendidikan agama Islam di perguruan tinggi urnurn adalah pelaksanaan ajaran 

agama diklangan para intelektual yang ditunjukan dengan perubahan sikap dan 

perilaku kearah kesempmaan akhlak (Toto Suryana dkk,2002:ii). 



Hal ini berarti bahwa pendidikan agarna merupakan bagian integral dari 

sistem pendidikan nasimal yang rnemiliki kontribusi dalam penanaman nilai-nilai 

moral spiritual clan perilaku keagamaan mahasiswa. Penanaman nilai-nilai 

keagamaan mahasiswa di lernbaga pendidikan dilakukan melalui pembelajaran 

formal yaitu mata kuliah pendidikan agama yang telah dijadwalkan. Sehingganya 

pendidikan agama mempunyai posisi penting clan strategis dalam 

mengirnpiernentasikan peranan perguruan tinggi di atas. 

Tidaklah berlebihan kalau dikatakan pendidikan agama mengemban peran 

dan tugas mulia dalam turut mernbentuk sikap dan perilah ( nation charater 

building ) peserta didik menjadi manusia-manusia yang mempunyai kesalehan ritual 

dan kesalehan sosial. Melalui pendidikan agama diharapkan dapat menumbuhkan 

dan mengembangkan keagamaan mahsiswa yang menampilkan "ribadi-pribadi" 

manusia Indonesia yang religius, humanistik. 

Universitas Negeri Padang sebagai perguman tinggi umurn yang berada di 

Surnatera Barat yang mempunyai filosfi " adat basandi syara', syara' basandi telah 

melancingkan sebagai kampus bernuansa religius (agamis) menuju masyarakat 

madani pada tahun 2001, syarak mangato, adat marnakai, seyogianya nafm Islarni 

terus memancar dengan kuat dalm berbagai sisi kehidupan masyarakat, berakhlak 

mulia, berhati nurani dan berkeadaban serta berperadaban termasuk di dalamnya 

masyarakat kampus. 

UNP mempunyai visi menjadi kampus religious yang ingin membentuk 

mahasiswa yang berakhlak dan mengerti konsep agama. Karena itusegenap sivitas 

akademika yang ada di kampus ini hams mematuhi dan menjalankan segala aktivitas 

sesuai dengan visi yang ditetap universitas di atas. Menurut A. Muri Yusuf (2001;l) 



bahwa kampus sebagai salah satu tempat mencetak "kader bangsa " clan warga 

masyarakat, lulusan lembaga pendidikannya tidak hanya mengandalkan otak semata, 

tetapi juga mengoptimalkan pengembangan 'apek afektif dan pembinaan 

kepribadian. Dengan pengisian kecerdasan spiritual, hati nurani dan kalbunya dengan 

nilai-nilai agama perlu mendapat perhatian yang serius. Inilah sebuah langkah dalam 

rangka memelihara dan mewujudkan ABS-SBK di negeri ranah minang ini. 

Untuk itu telah dikembangkan berbagai program aktivitas keagamaan baik 

tingkat universitas, fakultas dan semua jurusan dilingkungan UNP. Diantaranya 

kegiatan Unit Kegiatan Kerohanian (UKK), Lembaga Responsi Agama Islam 

(LRAI), Forum Ani-Nisa' dan laimya, Dengan mengadakan diskusidiskusi, 

seminar ilmiah keagamaan, latihan kepemimpinan, MTQ, cerdas cerrnat, kaligrafi 

dan sebagainya. Aktivitas ini diharapkan dapat mewadahi mhasiswa untuk dapat 

berprilaku religius dalarn kehidupan sehari-hari di karnpus. 

B. Kampus sebagai wadah pengembangan kehidnpan religius 

Universitas Negeri Padang sebagai perguruan tinggi mencanangkan gerakan 

pengembangan karnpus religius (agamis). Karena itu segenap civitas akademiknya 

tengah giatnya mensosialisasikan secara formal maupun informal tentang tatanan 

kehidupan kampus yang religius tersebut, seperti tata krama pergaulan, cara 

berpakaian, pola pendidikan dan pengajaran maupun bersikap dan bertinggkah laku 

yang sesuai dengan norma agama dan etika yang berlaku dikampus. Dan untuk 

kegiatan keagamaan mahasiswa dikampus, UNP telah mengaktifkan unit-unit 

keagamaan, baik yang terdapat pada organisasi kernahasiswaan maupun tingkat 

fakultas dan universitas. Begitu pula terhadap kelengkapan sarana keagamaan di 



kampus adanya mesjid Al-Azfiar sebagai pusat aktivitas mahasiswa dengan berbagai 

kegiatannya. 

Idealnya kampus bernuansa religius disernarakkan dengan berbagai kegiatan 

dan aktivitas mahasiswa, baik secara formal maupun informal sehingga tatanan 

kehidupan kampus yang agarnis mendapat dukungan dari masyarakat kampus. 

Menurut Muri Yusuf (2001:5), sikap dm perilaku warga kampus akan terlihat pada 

tata krama pergaulan mahasiswa di kampus bemuansa agarnis, cara berpakaian, 

bertutur kata, berjalan berduaduaan laki-laki dengan wanita, sikap dan tingkah laku 

yang tidak sesuai dengan norma-norma agama Pola pendidikan, pembelajaran atau 

latihan atau suasana akademik dikampus juga rnemperhatikan norrna agama dm etika 

kampus. 

C. Aktivitas keagamaan di Kampus dan Kontribnsinya terhadap keberhasilan 

Pendidikan Agama Islam 

Dalarn beberapa literature, istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan 

"aktivitas keagamaan " dalam Islam tidaklah seragam, ada yang mengidentikkan 

dengan Islam revivalis. Istilah "Islam revivalis" atau jliga yang sering overlapping 

dengan istilah "Islam fundamentalis". John L.Esposito (1 988), dalam bukunya Islam 

The Straight Path, lebih suka menggunakan istilah Islam revivalis untuk menunjukan 

gerakan Islam kontemporer karena istilah Islam fundamentalis bagi Esposito lebih 

proaktiv, bahkan sebagai gerakan yang pernah dilekatkan pada Kristen sebagai 

kelompok literalis, statis, dan ekstrim, J0hn.L Esposito (1988). Aktifitas keagamaan 

dapat didefinisikan sebagai: suatu usaha untuk mentransformasikan ide-ide 

keagarnaan kedalam bentuk kegiatan dengan tujuan untuk membuat tatanan sosial 



yang b m  dan lebih baik (Damanik, 2005: 64). Pendidikan Islam perlu diarahkan 

kepada pencerahan hati dan kecerdasan emosional tidak hanya pada t a m  kognitif, 

agar peserta d i d i  mernpunyai kualitas akidah, ruhiyah, dan moral yang tinggi, 

kemampuan empati, kemampuan penghayatan dan intenhi dengan nilai-nilai islmi 

serta peka terhadap persoalan-persoalan kolektif yang dihadapi (Mulyanto, 1997 5). 

Sementara Azyumardi Azra (1 996: 107) mengemukakan bahwa aMivitas 

keagarnaan seiring dengan makna revivalisme dalam bentuk intensifikasi keislaman 

lebih berorientasi ke dalam (inward oriented), karenanya kegiatan itu sering bersifat 

individual, intensifikasi bisa berupa sekedar peningkatan aftachment pribadi terhadap 

Islam dan sering mengandung dimensi esoteris. Sedangkan fundamentalisme 

merupakan bentuk skstrim dari gejala revavilisme, yang menjelma dalam komitrnen 

yang tidak hanya untuk mentransformasi kehidupan individual, tetapi sekaligus 

kehidupan komunal dm sosial. Karena itu, hdamentalis yang juga bersifat 

eksoterik yang sangat menekankan batas-batas kebolehan dan kehararnan 

berdasarkan argumentasi fiqh ( halal-harm complex). 

Merujuk pada ungkapan Azra di atas dapat dipahami bahwa manakala 

intensifikasinya lebih bercorak imard oriented, maka kegiatan yang muncul dari 

padanya akan lebih berorientasi kepada upaya pembenahan diri baik dalarn 

pengamalan ritual, pengaharnbaan diri, dan pembenahan diri baik dalam bentuk 

purifikasi, pensucian jiwa (tazkiyat al-nafs), maupun dalam bentuk implementasi, 

dinamisasi dan pemberdayaan individu atau kelompok. Narnun Iantaran orientasinya 

lebih bersifat individual dari pada komunal, maka aktivitas keagarnaan sernacam ini 

tidak akan rnenirnbulkan gangguan bagi pihak lain diluamya. Gerakan semacam ini 

cenderung menerima dunia secara apa adanya (the world Mrming movement). 



Sedangkan intensifikasi yang lebih bercorak outward oriented dari padanya 

c e n d m g  lahir gerakan yang memandang kehidupan dunia telah jauh dari ajaran 

Tuhan serta dikotori oleh maksiat, sekularisme, weternisasi clan materialisme. 

Gerakan ini mengutuk kehidupan urban dan industrial yang ditandai dengan 

individulisme, konsumrisme, dan hedonisme karena itu harus ditolak (the world 

rejecting movement). Mereka menyeru umat manusia untuk kembdi kepada 

kehidupan yang berdasarkan nilai spiritual dalarn berbagai aspek kehidupan. 

Dampak dari gerakan ini dapat bemifat negatif bahkan destruktif manakala 

ekspresinya terwujud dalam bentuk eskapisme, nihilisme clan bentuk-bentuk 

ekstrimisme lainnya. 

Dari pemikiran tersebut dapat dipahami mengapa saat ini tirnbulnya gerakan- 

gerakan keagarnaan yang arahnya bertolak belakang. Di satu pihak terjadi gerakan 

terror atas nama Tuhan dan antusiasme yang tinggi dalam menerapkan doktrin Islam 

secara konsekuen. Sementara pihak lain muncul gerakan-gerakan keagarnaan yang 

justru menampilkan paham keberagamaan yang kondusif dalam masyarakat, yang 

santun, damai, ramah, penuh toleransi dan terbul& antara sesamanya. 

Menurut pendapat Kasinyo Harto (2008:5), munculnya aktivitas 

keberagamaan mahasiswa perguruan tinggi urnum yang bercorak revivalis tidak bisa 

dilepaskan dengan dua spektrum baik bersifat internal kebangsaan maupun eksternal 

sekularisme Barat. Secara internal kebangsaan, merupakan reaksi dari keprihatinan 

mereka terhadap pernasalahan bangsa yang carut marut, sehingga rnembangkitkan 

semangat Islam sebagai solusi alternatif. Islam dipakini memberikan jalan keluar, 

dengan kembali kepada Islam atau berlakunya syariat Islam secara kaffah. Keyakinan 

ini adalah buah dari liustrasi yang berkepanjangan terhadap problem bangsa, 



sehingga muncul semangat Islam sebagai sebuah alternatif. Secara eksternal, 

mempakan reaksi perkembangan sains dan tekhnologi modem dan sekulerisme Barat 

yang menga.!batkan posisi agama semakin terpinggirkan. 

Memperhatikan pendapat di atas bahwa Untuk membenciung dampak negatif 

dari kemajuan iptek terhadap pendangkalan nilai-nilai agama, bagaimana agama 

yang dianutnya (berisi perintah atau larangan) tersebut dijalankan, dan 

irnplernentasinya akan kelihatan dalam tatanan hubungan antara sesama manusia. Di 

sarnping itu keberagarnaan juga mencerminkan sebagai suatu proses pendidikan dan 

pernbelajaran, dimana didalamnya akan terkait dengan pengetahuan agama yang 

perlu di kuasai, kemudian merefleksikan pengetahuan agarna itu menjadi sikap dan 

perilaku, sebagaimana konsep taksonomi yang dikernukakan oleh Bloom kedalam 

tiga domain yang hendak dicapai dalam proses pernbelajaran yaitu aspek ranah 

kognisi, ranah afeksi, dan ranah psikomotor (Bloom; 1976). 

Hal ini seperti diungkapkan Jalaluddin (2000: 109), ada hubungan tingkah 

laku seseorang dengan pengalaman keagamaan yang dimilikinya. Artinya, orang 

yang memiliki pengalaman keagamaan yang baik akan cendrung untuk berbuat baik, 

karena agama pada prinsipnya adalah tuntunan bagi seseorang untuk mengerjakan 

hal-ha1 yang baik dalam urusan dunia dan akhirat. Seiring dengan itu, dengan 

pengalaman keagamaan juga orang terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat, sikap 

dan perilaku amoral yang tidak dikehendaki oleh suatu masyarakat, sehingga sering 

orang mengatakan bahwa kadar keagamaan itu terletak pada tanggung jawab orang 

tua, masyarakat dan guru. Senada dengan ha1 seperti diungkapkan Efendi Zarkasi 

(1 984), bahwa masalah remaja adalah masalah yang kait berkait dengan segala hidup 

dan kehidupan manusia dalam masyarakat. la tidak berdiri sendiri, tetapi ikut 
































































