
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai

khalifah manusia bukan saja diberi kepercayaan untuk menjaga, memelihara, dan

memakmurkan alam ini, tetapi juga dituntut untuk berlaku adil dalam segala

urusannya. Dengan kata lain, manusia harus selalu menjaga perilakunya, baik

dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia maupun alam di sekitarnya,

karna itulah manusia perlu memiliki kode etik, yang mana adanya pola aturan-

aturan tentang berperilaku, atau tata cara pedoman bertingkah laku sesama mahluk

hidup, dan peraturan tersebut memberikan kebaikan kepada manusia, jika tidak

adanya kode etik tersebut maka manusia kacau didalam menjalani kehidupannya,

dan semaunya didalam hidup ini.

Etika ataupun akhlak dalam Islam suatu hal yang amat penting yang harus

dimiliki oleh manusia, yang dibuktikan dengan kebesaran suatu bangsa dan

Negara dinilai dari etika dan akhlaknya serta moralitas rakyat dan penduduknya,

jika mereka tidak memiliki etika dan bermoral maka cepat ataupun lambat maka

Negara itu akan segera hancur dan binasa, begitu juga dengan manusia etika

atupun akhlak merupakan hal yang sangat penting dalam hidupnya,jika manusia

tidak memiliki etika maka hidupnya akan kacau dan tidak beraturan,dan hidupnya

tidak akan tentram didunia, dan tidak akan memperoleh kenikmatan hidup

diakhirat.
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Maka oleh karena itu, salah satu dasar yang sangat asasi dalam risalah dan

dakwah Islam adalah akhlak atau etika, agar tidak mudah ditundukkan segala

kecendrungan buruk oleh hawanafsu yang dari sisi inilah iblis/syaitan bermain

untuk merealisasikan cita-citanya bahkan dengan tegas pernyataan itu dituangkan

dalam ayat-ayat Al-Quran, maka amat sangat perlu setiap pribadi untuk

memahami dengan seksama tentang akhlak Islam tersebutagar maksud dan tujuan

hidup tercapai yaitu ridhoAllah SWT.

Sebagaimanadidalam pendidikan etika terdapat nilai-nilai moral yang

menjadi dasar perilaku dalam menjalankan pendidikan,baik di dalam dan di luar

lingkungan pendidikan, nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai panduan yang

mengarahkan sikap/perilaku seseorang dalam menjalankan pendidikan.

Dan didalam menjalankan pendidikan harus adanya kode etik yang harus

dipatuhi,yang mana suatu pola aturan ataupun tata cara dan pedoman manusia

dalam menjalankanpendidikan dilingkungan pendidikan, jika didalam pendidikan

tidak adanya kode etik yang mengatur maka tujuan pendidikan yang telah

ditetapkan akan susah diraih.

Kode etik itu bukan hanya dilingkungan masyarakat saja, tetapi juga

terdapat pada lingkungan mahasiswa, yang mana kode etik tersebut merupakan

pedoman mahasiswa didalam menjalankan perkuliahan dilingkungan kampus

ataupun diluar. Mahasiswa sebagai pelaku pendidikan memiliki aturan dan cara

dalam bersikap dan bergaul dengan lingkungannya, dalam pelaksanaanya sikap

dan tata cara dalam bergaul dan berinteraksi dengan lingkungannya mahasiswa

mempunyai peraturan yang menuntut pelakunya untuk mematuhi tata cara
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tersebut sebagai bentuk kepatuhan dan kesopanan terhadap orang lain dalam

berinteraksi baik dengan teman, senior, dan dosen diperlukan suatu etika dan

moral.

Universitas merupakan tempat merubah karakter yang telah dimiliki oleh

mahasiswa, dan juga merupakan wadah pengembangan iptek dan menjadi tolak

ukur tata perilaku dan etika. Maka dalam kelangsungan perkuliahan di universitas,

mahasiswa dihadapkan dengan peraturan dan tata tertib yang wajib ditaati, baik

berupa peraturan yang bersifat akademis maupun yang bersifat etika dan moral

mahasiswa, universitas tidak hanya sekadar mencetak pribadi yang pintar dan

cerdas tetapi juga harus mengedepankan etika, moral, sopan santun dan

profesional di bidangnya.

Beberapa perguruan tinggi memberlakukan kode etikkemahasiswaan, hal

tersebut membuktikan kesadaran yang tinggi akan arti dari nilai-nilai positif yang

akan mengendalikan segala bentuk tingkah laku yang kurang baik, pada dasarnya

etika dan moral merupakan hal utama yang mutlak dimiliki oleh mahasiswa dalam

menghadapi dunia kampus dan berperan aktif dalam masyarakat.

Salah satu diantara perguruan tinggi yang menerapkan Kode Etik pada

mahasiswa yaitu Universitas IslamNegeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang mana

UIN Suska Riau merupakan Universitas yang sangat menjunjung tinggi ajaran

agama Islam, dan paradigma ilmu pengetahuannya yang menekankan pada rasa

iman dan tauhid,dan berbagai cabang ilmu pengetahuannya dengan pendekatan

religius sehingga nilai-nilai islam menjadi roh bagi setiap cabang ilmu
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pengetahuan dengan penerapan prinsip Islam dalam disiplin ilmu sebagai upaya

riil mewujudkan integrasi ilmu dengan Islam.

UIN Suska Riau merupakan salah satu diantara Universitas yang

menyelenggarakan disiplin ilmu-ilmu keislaman yang memperkuat domain

akidah, ibadah,muamalah, dan akhlak. Begitu juga dengan pembinaan dan

penegembangan lingkungan yang madani sesuai dengan nilai-nilai Islam melalui

program Ma’had ‘Al-Jami’ah, dan perwujudan keunggulan akademik dan

profesionalisme yang didasarkan pada moral keagamaan dalam kehidupan

kampus.

Hubungan kode etik dengan Universitas IslamNegeri Sultan Syarif Kasim

Riau, yaitu berdasarkan keputusan rector No 311/R/2012, bahwa dalam rangka

mendukung tercapainya tujuan pendidikan UIN Sultan Syarif Kasim Riau serta

untuk menciptakan suasana kampus yang kondusif, dan upaya pembinaan

mahasiswa untuk menghindari sikap-sikap mahasiswa Uin Suska Riau yang tidak

sesuai dengan tututan agama Islam, dan kepribadian bangsa Indonesia maka

perlunya dibuat KodeEtik dan Tata Tertib Mahasiswa Uin Suska Riau. dan

menimbang bahwa Kode Etik MahasiswaIAIN Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Pekanbaru (sebagai basis UIN Sultan Syarif Kasim Riau) dipandang

perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dilingkungan UIN Suska

Riau, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dalam berbagai hal.

Adapun hukum yang mengatur tentang kode etik mahasiswa yang telah

ditetapkan dan merupakan keputusan dari Rektor Universitas IslamNegeri Sultan

Syarif Kasim Riau No. 311/R/2012 dan Berdasarkan Surat Edaran  Nomor: Un.
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04/R/KP.00.1/0255/ 2013  dan Tentang Penegakan Kode Etik Mahasiswa UIN

Suska Riau, dalam rangka menegakkan kode etik dan akhlak Mahasiswa UIN

Suska Riau, disampaikan  bahwa, menegur dan menasehati,Melarang mengikuti

perkuliahan,Tidak melayani,Personil security/satpam agar menegur dan melarang

mahasiswa yang:

a) Tidak menggunakan jilbab,berpakaian terbuka, ketat tembus pandang atau

baju pendek sebatas pinggul

b) Memakai sandal, baju kaos, jeans, dan celana sobek, serta celana pendek

c) Memakai gelang., kalung, bertato, berambut panjang dan menggunakan

pewarna rambut bagi laki-laki

d) Berdandan secara berlebihan bagi mahasiswi

e) Merokok dikampus (kantor dan ruang belajar)

Berdasarkan keputusan Rektor  No 311/R/2012 dalam bab II Pasal 2

tentang tujuan dan Fungsi diadakannya kode etik mahasiswa Fakultas Ekonomi

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah untuk:

1. Tujuan Kode etik dan Tata Tertib Mahasiswa adalah tercapainya suasana

kampus yang kondusif bagi terlaksananya tri dharma perguruan tinggi

2. Fungsi Kode Etik dan Tata Tertib adalah :

a) Menjadikan peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban,

pelanggarandan saksi yang berlaku bagi mahasiswa UIN Suska Riau.

b) Membantu tegaknya peraturan dan ketertiban dilingkungan UIN Suska

Riau
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Dan dalam pelaksanaan kode etik pada mahasiswa fakultas ekonomi dan

ilmu sosial, fungsi pimpinan Fakultas (Dekan, ketua jurusan), dan dosen-dosen

sangat menentukan sekali keberhasilan didalam pelaksanaan kode etik mahasiswa,

pimpinan fakultas dan dosen merupakan sosok yang menjadi contoh atau

tauladan. Menurut Zakiah Dradjat, diantara tujuan pendidikan yaitu membentuk

akhlak yang baik pada anak dan ini hanya mungkin jika guru/dosen berakhlak

baik pula.

Maksud dari diadakannya kode etik pada mahasiswa Fakultas Ekonomi

dan Ilmu Sosial adalah untuk :

1. Menegakkan dan menjunjung tinggi perintah Agama Islam

2. Menanamkan sikap dan perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan

mahasiswa

3. Memberikan landasan dan arahan kepada mahasiswa dalam bersikap,

berkata, dan berbuat selama menjalani studi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Sosial baik dengan pimpinan, dosen, karyawan dan sesama mahasiswa.

Berikut adalah jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:
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Tabel 1.1: Jumlah Mahasiswa Yang Terdaftar Menurut Jurusan, Program
Studi, Jenjang Program, Keadaan Januari 2014 Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau Sultan Syarif Kasim
Riau

No Jurusan
Program

Studi
Jenjang
Program

Jumlah mahasiswa
berdasarkan  jenis

kelamin Jumlah
SeluruhnyaLaki-

Laki Perempuan

1 Manajemen S.1 Strata 725 690 1.415
2 Akuntansi S.1 Strata 489 988 1.477
3 Adm.Negara S.1 Strata 737 631 1.368
4 MP D.3 Diploma 136 133 269
5 Akuntansi D.3 Diploma 79 177 256
6 Perpajakan D.3 Diploma 127 141 268

Jumlah 2.293 2.293 5.053
Sumber Data : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 2014

Untuk mewujudkan mahasiswa berakhlak dan beriman, upaya

mensosialisasikan tentang pelaksanaan kode etik pada mahasiswa  Fakultas

Ekonomi dan Ilmu Sosial antara lain:

1. Mahasiswa diberikan buku tentang kode etik dan tata tertib UIN Suska Riau

2. Adanya pengumuman tentang pelaksanaan kode etik pada mahasiswa yang

disampaikan oleh dosen-dosen pada awal pertemuan

3. Pengumuman yang disampaikan pimpinan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

4. Dosen menegur dan mengadakan tindakan bagi mahasiswayang melanggar

kode etik.

5. Meletakkan spanduk tentang keputusan rector tentang pengumuman kode etik

mahasiswa ditempat tertentu  yang dilalui oleh mahasiswa.

Dilihat dari kode etik mahasiswa yang telah ditetapkan oleh Rektor UIN

Suska Riau, maka mahasiswa fakultas ekonomi harus melaksanakan Kode etik

tersebut dengan baik ,sedangkan dilihat dari  kenyataannya Mahasiswa Fakultas
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Eonomi dan Ilmu Sosial belum bisa melaksanakan kode etik sepenuhnya dengan

baik, dan dapat kita lihat mahasiswa fakultas ekonomi dan ilmu sosial didalam

melaksanakan kode etik yang tercantum  dalam peraturan  yang ditetapkan oleh

Rektor No 311/R/2012 belum terlaksana  dengan maksimal, hal itu didukung

dengan adanya dosen yang kurang memperhatikan satu persatu mahasiswa dan

mahasiswinya tersebut ,dan dibiarkan begitu sajamasuk kelokal untuk mengikuti

mata kuliahnya, dan sebagai berikut adalah beberapa pelanggaran yang telah

dilanggar oleh mahasiswa dan mahasiswi fakultas ekonomi dan ilmu sosial yang

terdiri dari:

1) Masih banyaknya terdapat  mahasiswa yang memakai celana jeans

(Berdasarkan observasi penulis pada tanggal 4 April 2014)

2) Masih adanya mahasiswi yang memakai baju yang ketat yang mana terbuat

dari bahan kaos,dan memakai manset (Berdasarkan observasi penulis pada

tanggal 4 April 2014)

3) Masih adanya mahasiswi yang memakai rok yang tembus pandang yang mana

rokyang digunakannya tersebutdapat memperlihatkan betisnya atau kakinya

(Berdasarkan observasi penulis pada tanggal 10 Aprli 2014)

4) Masih adanya mahasiswi yang memakai rok yang tidak menutupi seluruh

kakinya yang mana hanya samapai betis dan memakai rok yang berbahan

jeans atau levis (Berdasarkan observasi penulis pada tanggal 10 April 2014)

5) Masih terdapatnya mahasiswi yang memakai baju pendek diatas pinggul yang

mana bajunya dimasukkan kedalam roknya (Berdasarkan observasi penulis

pada tanggal 10 April 2014)
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6) Memakai Baju yang lengannya tidak menutupi sampai pada pergelangan, yang

mana lengan baju yang dipakainya hanya menutupi samapai siku (Berdasarkan

observasi penulis pada tanggal 15 April 2014)

7) Dan terdapat juga mahasiswi yang memakai jilbab tidak sesuai aturan kampus

yang mana harus menutupi dada dan bahkan memakai jilbab dengan berbagai

macam gaya sedangkan dadanya terlihat (Berdasarkan observasi penulis pada

tanggal 15 April 2014).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarikuntuk melakukan

penelitian yang berjudul“Analisis Persepsi Pelaksanaan Kode Etik pada

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri

Sultan SyarifKasim Riau”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Persepsi Pelaksanaan kode etik pada mahasiswa Fakultas Ekonomi

dan Ilmu Sosial Universitas IslamNegeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Upaya Apa Sajakah Yang Dilakukan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosialdalam

meningkatkan Kode Etik Pada Mahasiswa

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah Penelitian sebagaimana yang telah dibahas

diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana Persepsi pelaksanaan kode etik pada mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas IslamNegeri Sultan Syarif

Kasim Riau
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2. Untuk mengetahui Upaya Apa Sajakah yang Dilakukan Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial dalam meningkatkan Kode Etik pada Mahasiswa

1.4 Manfaat Penelitian

Dari Penelitian yang dilakukan maka penulis mengharapkan dapat

dipergunakan oleh pihak yang memerlukan antara lain:

1. Bagi penulis sendiri, diharapkan dapat menambah atau memperkaya wawasan

dan ilmu pengetahuan

2. Sebagai Informasi sekaligus hubungan timbal balik bagi Fakultas Ekonomi

dan Ilmu Sosial Universitas IslamNegeri Sultan Syarif Kasim Riau

3. Sebagai kontribusi bagi peningkatan penerapan kode etik pada mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Unversitas IslamNegeri Sultan Syarif

Kasim Riau

4. Bagi pihak lain, penulisan hasil penelitian Menjadi pertimbangandan

pedomanterutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Unversitas IslamNegeri Sultan Syarif Kasim Riau

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PEDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah,rumusan masalah,

tujuan penelitian, mamfaat penelitian, serta sistematika Penulisan
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BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam bab ini mengemukakan tentang berbagai pendapat teori-teori

yang erat kaitanya dengan kode etik mahasiswa, macam-macam etika,

fungsi dan tujuan kode etik.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini mengemukakan tentang metodologi penelitian yang

terdiri dari lokasi penelitian,subjek dan objek penelitian, jenis sumber

data,metode/teknik pengumpulan data, populasi dan sampel,serta

analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, sejarah

singkat fakultas ekonomi dan ilmu sosial, keadaan dosen, keadaan

mahasiswa, sarana dan prasarana.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan identitas responden, distribusi jawaban responden terhadap

pengawasan, jawaban responden, klasifikasi data,pengujian hipotesa.

BAB VI : PENUTUP DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang

membangun bagi objek penelitian


