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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bercita-cita 

mencetak lulusan-lulusan yang berakidah kokoh, beramal ibadah giat dan 

penguasaan ilmu kuat.  

Untuk merealisasikan cita-cita besar tersebut, UIN Suska Riau telah 

mendirikan sebuah lembaga utama dan andalan, yaitu Ma‟had Al-Jami‟ah.
1
 

Ma‟had Al-Jami‟ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN 

Suska Riau) didirikan pada tahun 2009 dengan Surat Keputusan Rektor UIN 

Suska Riau Nomor: 112.a/R/2009,  tanggal 02 Februari 2009. Organisasi yang 

bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu dan kualitas mahasiswa  

khususnya di bidang pembinaan keagamaan, keilmuan, iman, amal dan akhlak 

ini diberi nama “Ma‟had Al-Jami‟ah”, yang dalam bahasa Indonesia dapat 

disebut dengan “Pesantren Universitas.”  

Ma‟had Al-Jami‟ah UIN Suska Riau adalah pesantren tinggi yang 

berfungsi memberikan pendidikan tambahan (suplemen) dan mengarahkan 

sebagian besar tugasnya pada pembinaan, pengembangan dan pendalaman 

spiritual Islam bagi santriwati. Ma‟had Al-Jami‟ah dipimpin oleh Kepala 

Pusat Ma‟had dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
2
   

Pendidikan merupakan wilayah strategis bagi setiap stakeholders  

pendidikan. Setiap bagian memiliki peran penting untuk tercapainya cita-cita 
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besar pendidikan, yaitu mewujudkan generasi yang cerdas akal, luhur budi, 

serta memiliki keterampilan hidup. Setiap elemen memiliki perannya sendiri, 

sumbangsih atas pemikiran dan tindakan memberi warna pada eksistensi 

pendidikan dimana ia berada.  

Kesadaran akan peran dan posisi seseorang dalam pendidikan 

bergantung sejauh mana pengetahuan tentang pendidikan terkonstruk dalam 

pikirannya. Semakin tahu maka semakin menyadari peran yang harus diambil 

untuk tercapainya pendidikan. Kesadaran tentu tidak datang dengan 

sendirinya. Pengalaman empirik dan mengkaji melalui bahan bacaan dapat 

menjadi alat penting untuk membangun kesadaran setiap stakeholders  dalam 

berpartisipasi dalam pendidikan.
3
  

Sementara itu, pendidikan juga merupakan proses transformasi nilai 

dan pengetahuan menuju kearah perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan 

fitrah manuisa demi tercapainya Insan kamil (manusia paripurna) yang 

memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual sebagai bekal untuk 

menjadi khalifah fil ardh. Pendidikan yang begitu penting sama halnya dengan  

menuntut ilmu yakni berdasarkan firman Allah swt  dalam surah  Al-

Mujadalah ayat 11 yaitu :  

ُ لَُكۡمۖۡ َوإِ  لِِس فَٱۡفَسُحىْا يَۡفَسِح ٱَّللَّ ْا إَِذا قِيَل لَُكۡم تَفَسَُّحىْا فِي ٱۡلَمَجَٰ أَيُّهَا ٱلَِّذيَه َءاَمىُىَٰٓ
َٰٓ َذا قِيَل ٱوُشُزوْا يََٰ

 ُ ت ٖۚ َوٱَّللَّ ُ ٱلَِّذيَه َءاَمىُىْا ِمىُكۡم َوٱلَِّذيَه أُوتُىْا ٱۡلِعۡلَم َدَرَجَٰ  بَِما تَۡعَملُىَن َخبِيٞز  فَٱوُشُزوْا يَۡزفَِع ٱَّللَّ

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
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kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Mujadilah: 

11)
4
 

Dari ayat tersebut maka jelaslah bahwa menuntut ilmu  merupakan 

perintah langsung dari Allah. Insan kamil merupakan harapan dan tujuan dari 

sebuah proses pendidikan yang dilaksanakan secara kontinu. Oleh karena itu, 

pendidikan bagi tiap individu tidak mengenal batas ruang dan waktu. 

Pendidikan tidak dibatasi pada sebuah strata, gelar doctoral maupun pencarian 

ilmu pascadoktoral (postdoctoral). Hal itu bukanlah terminal akhir dari sebuah 

pembelajaran anak manusia. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat, dari 

ayunan hingg liang lahat. Pendidikan dapat dilakukan dimana saja dan kapan 

saja tanpa dibatasi oleh ruang segi empat yang dinamakan kelas.
5
   

Untuk mencapai cita-cita mencetak lulusan-lulusan yang berakidah 

kokoh, beramal ibadah giat dan penguasaan ilmu kuat untuk itu diperlukan 

pendidikan yang dapat mendukung tercapainya cita-cita tersebut, maka 

pendidikan berfungsi memberikan tambahan (suplemen) dan mengarahkan 

sebagian besar tugasnya pada pembinaan, pengembangan dan pendalaman 

spiritual Islam bagi santriwati.  
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Pembinaan yang diarahkan pada pendidikan yaitu pembinaan 

keagamaan terdapat pada kurikulum Akademis Ma‟had Al-Jami‟ah. 

Kurikulum akademis bertujuan untuk mengembangkan potensi para 

mahasiswi ma‟had khususnya adalah ilmu-ilmu keagamaan. Mereka 

diharapkan mempunyai kompetensi yang memadai untuk menguasai dan 

menjelaskan isi dari setiap cabang ilmu keislaman. Kurikulum ini juga 

diharapkan mampu membekali mahasiswi ma‟had dengan ilmu keislaman 

yang kokoh untuk menjadi sarjana-sarjana muslim dalam disiplin apapun.
6
  

Selama proses pembelajaran pada program pembinaan keagaaman di 

asrama Khadijah mahasisw dituntut aktifitasnya untuk mendengarkan, 

memperhatikan, dan mencerna materi pelajaran yang disampaikan oleh 

ustadzahnya, disamping itu sangat memungkinkan mahasiswinya memberikan 

umpan balikan pertanyaan, gagasan pikiran, perasaan, keinginannya.  

Keaktifan belajar adalah aktifitas yang bersifat fisik maupun mental 

selama kegiatan belajar kedua aktifitas terserbut harus terkait, sehingga akan 

menghasilkan aktifitas belajar yang optimal. Di dalam diri mahasiswi terdapat 

kekuatan yang menjadi daya penggerak keaktifan yaitu motivasi dan 

dorongan. Dorongan itu bukan hanya factor dari mahasiswanya saja tetapi 

juga dari lingkungan. Faktor yang mendorong melakukan sesuatu keaktifan 

siswa biasanya tidak ditentukan oleh suatu factor saja akan tetapi berbagai 

macam factor yang mempengaruhinya.
7
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Program pembinaan keagamaan yang sudah di tetapkan oleh pihak 

ma‟had merupakan kewajiban setiap mahasiswidalam melaksanakannya. 

Seperti yang disebutkan dalam kode etik mahasiswiMa‟had Al-Jami‟ah BAB 

IV KEWAJIBAN MAHASANTRI Pasal 7: Kewajiban Khusus. 

Mahasantri Ma‟had Al-Jami‟ah UIN Suska Riau berkewajiban:  

1. Mengikuti kegiatan Ta‟aruf atau Orientasi Warga Baru (OWB) 

2. Mentaati Kode Etik dan Tata Tertib Arsrama. 

3. Mengikuti kegiatan pembinaan yang ditetapkan dengan duduk 

teratur, sopan dan hormat kepada murobbi/ah, muwajjih/ah, 

musyrif/ah dan tenaga kependidikan lainnya yang di lingkungan UIN 

Suska Riau. 

4. Berpakaian sopan, bersih, rapi dan menutup aurat pada saat 

mengikuti program pembinaan, ketika berurusan dengan tenaga 

kependidikan dan karyawan.  

5. Khusus bagi mahasantri putri diwajibkan berbusana muslimah sesuai 

dengan ketentuan syari‟at Islam, tidak ketat dan tidak transparan.  

6. Memakirkan kendaraan dengan teratur dan rapi pada tempat yang 

disediakan. 

7. Menjaga kebersihan, kerapian dan ketentraman asrama. 

8. Menjaga dan memelihara seluruh inventaris asrama.  

9. Mengganti inventaris asrama yang rusak karena kesalahan sendiri.  

10. Mengembalikan inventaris asrama yang dipinjamkan apabila telah 

habis masa penggunaannya.
8
   

 

Semua kewajiban yang ditetapkan diatas harus dilaksanakan oleh setiap 

mahasiswiagar tercapainya program pembinaan keagamaan tersebut. Program 

pembinaan keagamaan yang dilaksanakan di Asrama Khadijah Ma‟had Al-

Jami‟ah Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau antara lain: Tahsin Al-

Qur‟an dan Tahfiz Al-Qur‟an, shalat berjama‟ah, tausiyah subuh dan kajian 

malam. Keaktifan menjadi salah satu pendukung dalam proses pelaksanaan 

program pembinaan keagamaan tersebut. Untuk itu mahasiswi di tuntut untuk 

lebih aktif dalam melaksanakan program pembinaan keagamaan yang telah di 
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buat oleh asrama.  Melihat banyak dan rutinnya kegiatan pembinaan 

keagamaan yang diadakan diasrama maka seharusnya mahasiswi aktif dalam 

mengikuti program pembinaan keagamaan. Seperti, santriwat mengikuti tahsin 

dan tahfiz Al-Qur‟an, mahasiswimelaksanakan solat berjama‟ah, 

mahasiswihadir mengikuti tausiyah subuh, dan mahasiswihadir mengikuti 

kajian malam, sehingga tercapailah program pembinaan keagamaan yang 

diberikan oleh pihak asrama serta tercapai juga cita-cita mencetak lulusan-

lulusan yang berakidah kokoh, beramal ibadah giat dan penguasaan ilmu kuat.  

Namun berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan 

ditemukan adanya gejala-gejala sebagai berikut:   

1. Masih ada mahasiswi yang tidak mengikuti program  tahsin. 

2. Masih ada  mahasiswi yang malas menghapal Al-Qur‟an yang sudah 

ditargetkan untuk masing-masing mahasiswi. 

3. Masih ada mahasiswi yang tidak melaksanakan solat berjamaah setiap 

waktu.  

4. Masih ada mahasiswi yang tidak mengikuti  tausiyah subuh setiap waktu. 

5. Masih ada mahasiswi yang tidak mengikuti kajian malam setiap waktu. 

Berdasarkan gejala-gejala yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Keaktifan Mahasiswi dalam 

Mengikuti Program Pembinaan Keagamaan di Asrama Khadijah 

Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.”  
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B. Penegasan Istilah  

Agar tidak menimbulkan keraguan dalam memahami judul di atas, maka 

perlu penulis jelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang digunakan. 

1. Keaktifan Mahasiswi 

Keaktifan, menurut Rosyad Syaleh, keaktifan adalah suatu kegiatan 

atau kesibukan yang dilakukan dengan sadar, sengaja serta mengandung 

suatu maksud tertentu.
9
 Mahasiswi adalah salah satu bagian dari civitas 

akademika pada perguruan tinggi yang merupakan calon pemimpin bangsa 

yang akan datang.
10

 Mahasiswi yang penulis maksudkan di sini adalah 

mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang 

tinggal di asrama Khadijah Ma‟had Al-Jami‟ah UIN Suska Riau yang 

terdiri dari semester II dan IV yang mengikuti program pembinaan 

keagamaan diasrama.  

2. Pembinaan Keagamaan  

Pembinaan menurut Soetopo dan Westy Soemanto dalam TB. AA 

Syafaat menjelaskan bahwa pembinaan adalah menunjuk pada kegiatan 

yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada. Soetopo 

dan Soemanto memaknai arti pembinaan lebih kepada mempertahankan 

apa yang telah ada sebelumnya serta berupaya untuk menyempurnakan.
11

 

Kata Agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah system 

yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada 
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Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan 

pergaulan manusia serta lingkungannya. Dari uraian mengenai pembinaan 

agama di atas dapat disarikan bahwa pembinaan agama adalah suatu usaha 

untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan agama, kecakapan 

sosial dan praktek keagamaan serta mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari sesuai dan sejalan dengan ajaran agama islam.
12

 Program 

pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian 

kegiatan pembinaan yang disediakan oleh pihak asrama Khadijah Ma‟had 

Al-Jamiah UIN Suska Riau untuk para mahasiswi di bidang keagamaan. 

 

C. Permasalahan  

1. Indentifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala yang ada, maka 

penulis mengindentifikasi beberapa permasalahan dalam judul ini, yakni:  

a. Bagaimana keaktifan mahasiswi dalam mengikuti program pembinaan 

di Asrama Khadijah Ma‟had Al-Jami‟ah UIN Suska Riau?  

b. Bagaimana program pembinaan keagamaan di Asrama Khadijah 

Ma‟had Al-Jami‟ah UIN Suska Riau? 

c. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan mahasiswi dalam 

mengikuti program pembinaan keagamaan di Asrama Khadijah 

Ma‟had Al-Jami‟ah UIN Suska Riau?  

d. Apa program pembinaan keagamaan di Asrama Khadijah Ma‟had Al-

Jami‟ah UIN Suska Riau? 
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e. Apa ciri-ciri keaktifan mahasiswidi Asrama Khadijah Ma‟had Al-

Jami‟ah UIN Suska Riau? 

2. Batasan masalah  

Mengingat luasnya permasalahan yang diteliti, sedangkan 

kemampuan penulis terbatas untuk meneliti seluruhnyaa, maka 

permasalahan yang akan dibahas penulis hanya membatasi pada masalah 

keaktifan mahasiswi dalam mengikuti program pembinaan keagamaan di 

Asrama Khadijah Ma‟had Al-Jami‟ah Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti uraikan, dapat 

dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah:  

a. Bagaimana keaktifan mahasiswi dalam mengikuti program pembinaan 

keagamaan di Asrama Khadijah Ma‟had Al-Jami‟ah Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau?   

b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan mahasiswi dalam 

mengikuti program pembinaan keagamaan di Asrama Khadijah 

Ma‟had Al-Jami‟ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian   

a. Untuk mengetahui keaktifan mahasiswi dalam mengikuti program 

pembinaan keagamaan di Asrama Khadijah Ma‟had Al-Jami‟ah 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan 

mahasiswi dalam mengikuti program pembinaan keagamaan di 

Asrama Khadijah Ma‟had Al-Jami‟ah Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Penelitian diharapkan bisa digunakan oleh musyrifah dan muwajihah 

untuk menjadi acuan dalam mengetahui keaktifan mahasiswi dalam 

mengikuti program pembinaan keagamaan di Asrama Khadijah 

Ma‟had Al-Jami‟ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau.  

b. Untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada 

program strata satu (S1) Program Studi Pendidikan Agama Islam 

dengan Konsentrasi Fikih di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Suska Riau. 

 


