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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Unit Kegiatan Mahasiswa Islam (UKMI) Ar-Rahman merupakan salah 

satu organisasi kemahasiswaan intra perguaruan tinggi yang ada di UNIMED. 

Berdasarkan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(KEMENDIKBUD) nomor 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi 

kemahasiswaan di perguruan tinggi Pasal 1, dalam keputusan ini menerangkan 

bahwa organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi merupakan wahana dan 

sarana pengembangan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan 

kecendikiawan serta integeritas keperibadian untuk mencapai tujuan pendidikan 

tinggi. 

Jika dilihat dari Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut 

dapat disimpulkan  bahwa sesungguhnya organisasi kemahasiswaan intra 

perguruan tinggi merupakan suatu wadah bagi mahasiswa sebagai pusat 

pengembangan diri mengarah kepada perluasan wawasan, intelektualitas, dan 

membentuk keperibadian mahasiswa menjadi lebih baik. 

Seperti yang dinyatakan pada Pasal 1 tersebut ada beberapa konteks tujuan 

pendidikan tinggi yang harus dicapai bagi seorang mahasiswa diantaranya; 

menjadi anggota masyarakat yang  berpengetahuan, mengembangkan ilmu 

pengetahuan melaluai penelitian, meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui 
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pengembangan ilmu pengetahuan, melakukan kegiatan kurikuler dan kegiatan 

ekstrakulikuler yang merupakan pengabdian dalam masyarakat. 

Sebagai organisasi intra yang ada di perguruan tinggi UNIMED, UKMI  

Ar-Rahman melaksanakan kegiatan-kegiatan yang membentuk karakter 

mahasiswa salah satunya melalui kegiatan mentoring. UKMI Ar-Rahaman 

merupakan lemabaga dakwah kampus yang biasanya bertugas menggawangi 

kegiatan kegiatan Islam yang ada di UNIMED misalnya Tahun baru Islam (1 

Muharram), dan Halal Bilhalal. Dan untuk lebih mendukung lagi UKMI Ar-

Rahman bisanya dapat memanfaatkan semua fasilitas yang ada di UNIMED.
 

Kader – Kader UKMI Ar-Rahman di sebut Aktivis dakwah kampus. Masjid 

Baiturrahman UNIMED dan Sekretariat UKMI Ar Rahman menjadi pusat sentral  

bagi seluruh kader UKMI untuk melakukan berbagi aktivitas baik ibadah, belajar 

ataupun tempat berkumpul dalam menyelesaiakan berbagai persoalan internal 

yang sedang dihadapi oleh para anggota dan pengurus.  

Seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)  lainnya untuk menjadi 

mahasiswa calon kader terlebih dahulu mengikuti beberapa kegiatan. Di UKMI 

Ar Rahman juga untuk menjadi mahasiswa calon kader harus mengikuti 

pembinaan (Daurah). Pada saat mengikuti Daurah mahasiswa calon kader 

mendapatkan beberapa materi. Adapun materi yang disajikan pada saat mengikuti  

Daurah berupa materi kerohanian Islam juga motivasi yang bertujuan untuk 

menyemangati mahasiswa agar lebih giat belajar dalam meraih cita-cita. Setelah 

selesai mengikuti Daurah maka kader kader ini akan mendapatkan seorang 
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mentor (Murabbi), yang akan mengarahkan mereka dalam mempelajari ilmu 

agama juga membentuk karakter pada khususnya. 

Setiap kader UKMI yang tersebar diberbagai fakultas yang ada di 

UNIMED akan saling bertemu dan saling menyapa sembari mengucap salam serta 

berjabat tangan dengan ramah ini sudah menjadi suatu kebudayaan bagi kader 

UKMI Ar Rahman. Masjid menjadi ajang bagi setiap kader bersilaturahmi, 

berkenalan dan mengakrabkan diri. Terlihat jelas persaudaraan dalam ukhuwah 

islamiyah  yang kuat. 

Kader UKMI juga menjadikan Mesjid Baiturrahman UNIMED sebagai 

tempat berkumpul untuk menimba ilmu Agama. Dengan konsep pendidikan Islam 

(Tarbiah) para kader ini membentuk suatu perkumpulan non-formal yang 

bertujuan untuk mengkaji ilmu agama dari mentor masing-masing dan pada saat 

ini juga dijadikan saling bertukar pikiran dan mencurahkan kendala-kendala 

akademis yang telah dihadapi oleh mahasiswa kader UKMI. 

Dalam berorganisasi, kususnya mahasiswa harus mampu mengatur waktu 

dengan baik. Mengingat begitu banyaknya  aktivitas yang di lakukan UKMI Ar- 

Rahman (Seperti Daurah, Mabit, Mentoring, Training Event Organizer/TEO dan 

lain lain. Seperti halnya organisasi pada umumnya, UKMI menjunjung tanggung 

jawab di pundaknya. UKMI selalu mendidik kadernya sebagai pemimpin. 

Sebagaimana yang diharapkan dalam pedoman organisasi mahasiswa intra 

perguruan tinggi yang bertujuan untuk terambil dalam memenejemen waktu dan 

berjiwa kepemimpinan. 
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Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di UKMI Ar Rahman memiliki 

banyak aktivitas, tapi dalam ini penulis akan membahas mengenai satu kegiatan 

yaitu mentoring yang dilakukan di jurusan PPKn UNIMED, di mana ini adalah 

merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam membentuk pribadi seorang 

kader. 

Berdasarkan uraian di atas tentang UKMI Ar-Rahman UNIMED, penulis 

tertarik  untuk melakukan pengamatan terhadap organisasi intra perguruan tinggi 

ini. Penulis mengangkat Judul: “Peran Mentoring Dalam Pembinaan Karakter 

Mahasiswa  (Studi Kasus Kader UKMI Ar Rahman di Jurusan PPKn).  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, agar penelitian menjadi terarah 

dan jelas tujuan nya, maka perlu diadakan identifikasi masalah. Dengan demikian 

yang menjadi identikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Peran mentoring dalam pembinaan karakter mahasiswa. 

2. Arus globalisasi yang dialami generasi muda terutama mahasiswa tidak 

diseimbangi dengan pendidikan karakter bangsa. 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah yang mutlak dilakukan dalam setiap penelitian agar 

peneliti terarah dan juga menghindari kesimpangsiuran dalam penelitian ini, serta 

mengingat keterbatasan penulis maka perlu adanya pembatasan masalah. Maka 

yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: Peran mentoring 

dalam pembinaan karakter mahasiswa. 
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D. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, dan 

pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini yakni : 

Bagaimana peran mentoring dalam pembinaan karakter mahasiswa di Jurusan 

PPKn 

E. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui maksud dari suatu penelitian, maka perlu adanya tujuan 

penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah : untuk mendeskripsikan Peran 

mentoring dalam pembinaan karakter mahasiswa di Jurusan PPKn. 

F. Manfaat Penelitian  

   Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :  

1. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai kegiatan mentoring 

yang dilakukan oleh UKMI Ar-Rahman di Jurusan PPKn 

2. Memperluas wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca tentang 

peran mentoring yang dilakukan oleh UKMI Ar-Rahman di jurusan PPKn. 

3. Penelitian ini diharapkan berguna bagi kepentingan orang banyak yang 

membacanya nantinya 

 


