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ABSTRAK 

 

RISNAWATI HANNANG.105011101220.2022. Peran Pengelola 
Asrama Dalam Pembinaan Karakter Mahasiswi Ma’had Al Birr Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Rusli Malli dan Abd. Rahim 
Razaq. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:1. 
Pembinaan mahasiswi di Asrama Ma’had Al Birr, 2. Karakter mahasiswi 
Ma’had Al Birr. 3. Peranan pengelola asrama dalam pembinaan karakter 
mahasiswi Ma’had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Penelitian ini bersifat deskriktif kualitatif, yaitu sebuah penelitian 
yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara 
objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan 
didukung oleh metodelogi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan 
yang ditekuni. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa1. Pembinaan Mahasiswi 
Asrama Ma’had Al Birr menggunakan tiga model pembinaan, yaitu 
klasikal, mentoring dan pembiasaan. Dalam membina mahasiswa/i 
pengelola asrama menggunakan beberapa prinsip yaitu  keteladanan, 
latihan dan pembiasaan, pembinaan melalui nasehat, pembinaan melalui 
kedisiplinan, kemandirian, persatuan dan persaudaraan. 2.  Mahasiswi 
Ma’had Al Birr adalah mahasisiwi yang berkarakter islami, religius, sopan 
dan beradab, rajin dan disiplin dan bertanggung jawab serta mempunyai 
karakter kepemimpinan Rasulullah saw. Terdapat sedikit perbedaan 
antara mahasiswi binaan asrama dan non asrama disebabkan karna 
mahasiswi yang di luar asrama tidak dapat dikontrol dan dibina selama 24 
jam sehari seperti mahasiswi binaan asrama.3. Peran Pengelola dalam 
pembinaan karakter Mahasiswi Ma’had Al Birr Universitas Muhammadiyah 
Makassar yaitu sebagai orang tua yang menyayangi, mengawasi dan 
membimbing mahasiswi, sebagai guru yang mengajari dan memberi 
nasehat kepada mahasiswi dan sebagai teladan yang memberi contoh 
yang baik yang bisa ditiru dan diikuti oleh mahasiswi. 

 

Kata kunci: Pengelola Asrama, Karakter, Mahasiswi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii  

  

 



viii  

 



ix  

  

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq 

dan Inayah-Nya, sehingga penulis telah menyelesaikan karya ilmiah 

berupa tesis yang berjudul “PERAN PENGELOLA ASRAMA DALAM 

PEMBINAAN KARAKTER MAHASISWI MA’HAD AL BIRR 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR”.  

 Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada:  

1. Kepada Ayah dan Ibu Tercinta serta saudara dan saudari 

tersayang yang langsung maupun tidak langsung membantu dan 

memberikan dukungan dalam proses penyusunan tesis ini.  

2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  Rektor Universitas 

Muhammadiyah Makassar.  

3. Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd. Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Makassar.  

4.  Prof. Dr. Muh.Rusli Malli, M.Ag Ketua Program Studi Magister              

Pendidikan Islam Program Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Makassar.  

4. Dr.Muh.Rusli Malli, M.Ag. Pembimbing Utama yang telah banyak 

meluangkan waktu serta pikirannya dalam mengarahkan dan 

membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.  

5. Dr. Abd Rahim Razaq, M.Pd. Pembimbing Kedua yang telah 

banyak meluangkan waktu serta pikirannya dalam mengarahkan 

dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan tesis ini..  



x  

6. Kepada, Asaatidz dan ustadzaat kelas A Manajemen Pendidikan 

Agama Islam angkatan 2020 yang selalu membantu dan 

menyemangati dalam proses penyusunan tesis ini. 

7. Seluruh civitas akademika ma’had Al-birr Universitas 

Muhammadiyah Makassar yang membantu dan selalu 

memberikan dukungan dalam penyusunan tesis ini. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar.  

9. Seluruh Staf Universitas Muhammadiyah Makassar atas bantuan 

yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan program 

perkuliahan Strata Dua (S2).  

10. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu yang 

telah membantu proses penyusunan tesis ini.  

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh mencapai 

kesempurnaan dalam arti sebenarnya dan masih banyak terdapat 

kekurangan dan kelemahan baik isi dan tata bahasanya, namun penulis 

berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan 

para pembaca pada umumnya.  

 

  

 

Makassar,01 Agustus 2022       2      

Penulis, ,   
  

  

Risnawati Hannang   

NIM: 105 0 11101220 



xi  

  

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN SAMPUL ................................................................      i 

HALAMAN JUDUL ...................................................................      ii 

HALAMAN PENGESAHAN .....................................................      iii 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ..........................................      iv 

ABSTRAK ................................................................................      v 

ABSTRAC… ……………………………………………………  ..     vi 

 vii      ..…………………………………………………………….…التجريد

KATA PENGANTAR ..............................................................      viii 

DAFTAR ISI ............................................................................      ix 

DAFTAR TABEL…………………………………………………...     x 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB I. PENDAHULUAN ...........................................................     1 

A. Latar Belakang Penelitian .............................................     1 

B. Fokus Penelitian ...........................................................     7 

C. Tujuan Penelitian ..........................................................     8 

D. Manfaat Penelitian ........................................................     8 

 

BAB II. KAJIAN PUSTAKA  .....................................................     10 

A. Tinjauan Hasil Penelitian ..............................................     10 

B. Tinjauan Teori dan Konsep ..........................................     13 

1. Peran Pengelola Asrama .......................................     13 

2. Pembinaan Karakter ..............................................     19 

C. Kerangka Konseptual ...................................................     32 

 

BAB III. METODE PENELITIAN  .............................................     33 

A. Pendekatan Penelitian .................................................     33 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian ........................................     34 

C. Unit Analisis dan Penentuan Informan .........................     34 

D. Teknik Pengumpulan Data ...........................................     35 

E. Teknik Analisis Data .....................................................     37 

F. Pengecekan Keabsahan Temuan ................................     38 

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ...............     41 

A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian .......................     41 

1. Deskripsi Geografis ................................................     41 

2. Deskripsi Kelembagaan .........................................     41 

B. Paparan Dimensi Penelitian .........................................     52 

1. Pembinaan Mahasiswi di Asrama Ma’had Al-Birr 



xii  

Universitas Muhammadiyah Makassar ...................     52 

2. Karakter Mahasiswi di Asrama Ma’had Al-Birr 

Universitas Muhammadiyah Makassar ...................     82 

3. Peran Pengelola Asrama dalam Pembinaan  

Karakter Mahasiswi Ma’had Al-Birr  

Universitas Muhammadiyah Makassar ...................     87 

C. Pembahasan ................................................................     91 

 

BAB V. PENUTUP ..................................................................     99 

A. Simpulan ......................................................................     99 

B. Saran ..........................................................................      100 

DAFTAR PUSTAKA  ..............................................................      101 

LAMPIRAN-LAMPIRAN .........................................................      104 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii  

  

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1.Nilai – Nilai katakter  ................................................. 29 

Tabel 4.1 Profil binaan mahasiswi  ........................................... 53 

Tabel 4.2 Kompetensi pencapain mahasiswa tahun pertama  .. 61 

Tabel 4.3 Capaian Pembinaan tahun pertama ...................................  62 

Table 4.4 Standar materi pembinaan tahun pertama .........................  64 

Tabel 4.5 Materi pokok pembinaan tahun pertama  .................. 65 

Tabel 4.6 Kegiatan penunjang tahun pertama  ......................... 66 

Tabel 4.7 Jadwal kegiatan harian  .......................................................  67 

Tabel 4.8 jadwal kajian pekanan tahun pertama  ................................  69 

Tabel 4.9 Kompetensi pencapain mahasiswa tahun pertama  .. 70 

Tabel 4.10 Capaian Pembinaan tahun kedua  ....................................  71 

Table 4.11 Standar materi pembinaan tahun kedua  ..........................  74 

Tabel 4.12 Materi pokok pembinaan tahun kedua  ................... 75 

Tabel 4.13Kegiatan penunjang tahun kedua  ............................ 76 

Tabel 4.14 Jadwal kegiatan harian  .....................................................  77 

Tabel 415  jadwal kajian pekanan tahun pertama  ..............................  79 

Tabel Daftar Informan  ......................................................................... 104 

 

 

 

 

 

 



xiv  

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Daftar Informan  ................................................................................... 104  

Dokumentasi  ....................................................................................... 106 

Surat Permohonan izin penelitian  ....................................................... 117 

Surat Balasan Izin penelitian  .............................................................. 118 

Surat keterangan telah melakukan penelitian  .................................... 119 

Surat Keterangan Bebas Plagiat  ........................................................ 120 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 2003 

disebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
keceradasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Oleh karena itu, pendidikan sesungguhnya merupakan proses 

pembelajaran yang mengutamakan pengembangan keimanan dan akhlak 

peserta .didik di samping pembentukan pengetahuannya. 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: 

”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta Bertanggung jawab.” 
 

Barnawi dan Arifin(2016:45-46) mengatakan: 

Berdasarkan fungsi dan tujuan diatas, ada dua hal penting yang 
harus diwujudkan oleh lembaga pendidikan. Pertama, 
mengembangkan kemampuan; kedua, membentuk watak. 
Pengembangan pengetahuan berkaitan dengan head, sedangkan 
pengembangan watak kaitannya. dengan heart. Outcome 
pengembangankkemampuan merujuk pada kualitas akademik, 
sedangkan outcome dari .membentuk watak adalah terwujudnya 
lulusan yang khusnul khuluq. 
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Pendidikan bertujuan untuk mendidik peserta didik yang 

berkarakter dan berbudi pekerti luhur di samping keluaran yang cerdas. 

Namun, bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis 

karakter karena nilai-nilai seperti adab, etika, dan moral terus merosot 

seiring perkembangan zaman. Hal ini terlihat di mana-mana kita melihat, 

termasuk dalam meningkatnya tingkat pergaulan bebas, meluasnya 

kekerasan terhadap anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, 

pencurian remaja, alkohol, narkoba, dan pornografi, serta perkelahian, 

tawuran, dan kekerasan antar pelajar. 

.Pendidikan karakter telah dijelaskan dalam Al qur’an, Allah swt. 

berfirman pada surah Luqman ayat 12- 19 yang berbunyi: 

َا َيْشُكُر لِنَ ْفِسِه َوَمْن َكَفَر فَإِ  َنا لُْقَماَن اْلِْْكَمَة َأِن اْشُكْر ّلِلِِه َوَمْن َيْشُكْر فَِإَّنه نه اّلِلهَ َوَلَقْد آتَ ي ْ
يٌد ) ُتْشرِْك ِِبّلِلِه ِإنه الشِ رْ 12َغِِنٌّ َحَِ َِل  ُبَِنه  يَِعظُُه ََي  َوُهَو  ِِلبِْنِه  لُْقَماُن  قَاَل  َوِإْذ  َلظُْلٌم (  َك 

( َأِن  13َعِظيٌم  َعاَمْْيِ  ِف  َوِفَصالُُه  َوْهٍن  َعَلى  َوْهًنا  أُمُُّه  ََحََلْتُه  ِبَواِلَديِْه  ْنَساَن  اْْلِ َنا  َوَوصهي ْ  )
َوِلَواِلَدْيَك ِإَِله اْلَمِصرُي ) ( َوِإْن َجاَهَداَك َعَلى َأْن ُتْشرَِك ِب َما لَْيَس َلَك بِِه 14اْشُكْر ِل 

نْ َيا َمْعُروفًا َواتهِبْع َسِبيَل َمْن َأََنَب ِإَِله ُُثه ِإَِله َمْرِجُعكُ ِعْلمٌ  ُهَما ِف الدُّ ْم  َفََل ُتِطْعُهَما َوَصاِحب ْ
( تَ ْعَمُلوَن  ُتْم  ِبَا ُكن ْ ِف  15فَأُنَ ب ُِئُكْم  فَ َتُكْن  َخْرَدٍل  ِمْن  َحبهٍة  ِمثْ َقاَل  َتُك  ِإْن  َا  ِإَّنه ُبَِنه  ََي   )

ُ ِإنه اّلِلهَ َلِطيٌف َخِبرٌي )َصخْ  ( ََي ُبَِنه أَِقِم 16رٍَة َأْو ِف السهَماَواِت َأْو ِف اْْلَْرِض ََيِْت ِِبَا اّلِله
 الصهََلَة َوْأُمْر ِِبْلَمْعُروِف َوانَْه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنه َذِلَك ِمْن َعْزِم اْْلُُمورِ 

َك لِلنهاِس َوَِل ََتِْش ِف اْْلَْرِض َمَرًحا ِإنه اّلِلهَ َِل ُيُِبُّ ُكله ُُمَْتاٍل َفُخوٍر ( َوَِل 17)  ُتَصعِ ْر َخده
 (  19( َواْقِصْد ِف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنه أَْنَكَر اْْلَْصَواِت َلَصْوُت اْْلَِمرِي )18)
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Terjemahnya: 
 

(12). Dan sungguh, telah Kami berikan hikmah kepada Luqman, 
yaitu, “Bersyukurlah kepada Allah[2]! Dan barang siapa bersyukur 
(kepada Allah), maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya 
sendiri dan barang siapa tidak bersyukur (kufur), maka 
sesungguhnya Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji (13) Dan (ingatlah) 
ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi 
pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau 
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 
adalah benar-benar kezaliman yang besar. (14) Dan Kami 
perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua 
orang tuanya ,Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah 
yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia dua tahun  
Bersyukurlah kepada-Ku[ dan kepada kedua orang tuamu. Hanya 
kepada Aku kembalimu.(15).Dan jika keduanya memaksamu untuk 
mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak 
mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati 
keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan 
ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya 
kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan 
kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (16)  (Luqman berkata): 
“Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji 
sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, 
niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). 
Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. (17) Hai 
anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang 
baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 
bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 
demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).(18) “Dan 
janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 
sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan 
angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
sombong lagi membanggakan diri.(19)  “Dan sederhanalah kamu 
dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-
buruk suara ialah suara keledai. 

 Ayat  tersebut banyak mengandung nilai – nilai pendidikan karakter, 

yaitu  bagaimana seorang ayah mendidik anaknya untuk senantiasa  

bersyukur dan tidak melakukan kesyirikan , berbakti kepada kedua orang 

tua ,bijaksana,beramal sholeh, sikap hormat, ramah, sabar dan  rendah 

hati. 
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Nabi Muhammad saw.  yang merupakan  tauladan umat muslimin 

yang dalam pribadinya bersemai nilai–nilai akhlak yang .agung danmmulia 

sebagaimana disebutkan dalam Alqur’an, Allah swt berfirman dalam surah 

Al ahzab ayat 21 : 

َ َكِثريًْ َلَقْد َكاَن  َ َواْليَ ْوَم اِْلهِخَر َوذََكَر اّلِل ه  اَلُكْم ِفْ َرُسْوِل اّلِل هِ اُْسَوٌة َحَسَنٌة لِ َمْن َكاَن يَ ْرُجوا اّلِل ه

Terjemahnya: 
"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 
dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah. " 

Baginda saw dikirim ke bumi  untuk memperbaiki karakter  

manusia. sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah saw. 

Bersabda : 

 إَّنا بعثت ْلَتم مكارم اْلخَلق  

Artinya: 

 “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan 
kebaikan akhlak.”(HR.Bukhori) 
 
Jelas dari hadits bahwa pendidikan karakter sangat penting, 

khususnya di lembaga pendidikan. Diharapkan lembaga pendidikan 

khususnya lembaga pendidikan Islam mampu menerapkan pendidikan 

karakter berwawasan Islam dalam bentuk kejujuran, rasa tanggung jawab, 

kepemimpinan, dan perhatian terhadap kesehatan dan kebersihan dalam 

rangka meningkatkan akhlak dan akhlak. dari siswa. dan kecerdasan dan 

imajinasi. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk membantu peserta 
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didik berkembang menjadi manusia yang cerdas, berkepribadian unggul, 

yang merupakan tujuan dan fungsi pendidikan nasional.  

Pendidikan karakter (Agus Wibowo, 2013:40) merupakan 
pendidikan yang menanamkan dan mengembangkan karakter-
karakter luhur kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki 
karakter luhur, menerapkan, dan mempraktikkan dalam 
kehidupannya, entah dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat 
dan warga negara. Itulah sebabnya, penerapan pendidikan karakter 
menjadi sangat penting dalam perkembangan kepribadian dan 
keimanan peserta didik. 
 
Sekarang  pendidikan karakter harus diterapkan tidak hanya di 

kelas dan di kampus, tetapi juga di rumah dan di masyarakat. Bahkan saat 

ini, pendidikan karakter sangat penting bagi negara ini, tidak hanya di 

masa kanak-kanak dan remaja tetapi bahkan dalam kedewasaan. 

Karakter merupakan sesuatu yang harus dikembangkan, sehingga unsur-

unsur yang dapat membentuk karakter tersebut harus diperhatikan. 

Muhammad Anis Matta (2003:34) Mengatakan bahwa: 

“Ada dua  elemen yang mempengaruhi karakter seseorang  yaitu 
internal dan eksternal. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa 
sedangkan faktor eksternal adalah semua yang berasal dari dalam 
diri manusia yang berpotensi secara langsung atau mempengaruhi 
perilaku, sedangkan faktor internal adalah semua unsur kepribadian 
yang terus menerus mempengaruhi manusia, seperti naluri biologis, 
kebutuhan psikologis, dan kebutuhan pemikiran”. 

Faktor- faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan, 

termasuk lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan 

sosial, dan lingkungan pendidikan, memiliki dampak yang signifikan 

terhadap bagaimana anak mengembangkan kepribadiannya. 

Asrama adalah salah satu lingkungan  yang di dalamnya diciptakan 

lingkungan sosial yang dapat membentuk karakter peserta didik. Jika 
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peserta didik dibesarkan dalam lingkungan yang  berkarakter, mereka 

akan berkembang menjadi orang yang berkarakter. 

 Asrama .sebagai lingkungan berkarakter ini tentu saja tidak lepas 

dari peran pembina dan mengelola asrama, kedudukan pembina asrama 

sangat penting. dalam kegiatan pembinaan di asrama dimana pembina 

asrama sebagai orang tua pengganti bagi para. peserta didik selama 

tinggal di asrama. Pembina asrama bertugas untuk mengayomi dan 

membimbing penghuni. asrama  dalam belajar dan menjadi teladan. 

Asrama (Hendriyenti,2004:19) merupakan salah satu model 

pendidikan yang menerapkan. aturan dan .kedisiplinan secara ketat. 

Tujuan dari model pendidikan ini menghasilkan. lulusan yang memiliki 

kedisiplinan tinggi, kepribadian yang. unggul dan. profesional dalam 

bidang yang digelutinya. Model pendidikan asrama yang diterapkan 

memiliki beberapa keunggulan di antaranya proses pembelajaran tidak 

hanya secara teoritis saja, tetapi dapat diimplementasikan. secara 

langsung dalam kehidupan peserta didik. Semua unsur dalam model 

pendidikan asrama terlibat langsung dalam proses pendidikan seperti 

membentuk sosial keagamaan, semua unsur yang .terlibat 

mengimplementasikan agama dengan baik. Terbangun wawasan nasional 

dan menghargai pluralitas karena peserta didikkberasal. dari berbagai 

daerah yang secara sosial, ekonomi, budaya, kemampuan .akademik 

sangatmberagam, sehingga penghuni asrama memiliki tingkat 

heterogenitas yang tinggi. Kemudian adanya jaminan .keamanan peserta 
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didik dari pergaulan bebas, narkoba, tawuran dan hal negatif lainnya, 

karena selama 24 jam mereka berada dalam lingkungan asrama  Jadi 

asrama adalah tempat .penginapan suatu kelompok pelajar  selama. 

menempuh pendidikan dimana di asranma tersebut diadakan pembinaan. 

Ma’had Al birr Adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang 

menyidiakan. fasilitas asrama bagi para. mahasiswa dan mahasiswi. 

Namun Ma’had Al birr tidak mewajibkan seluruh mahasiswa dan 

mahasiswi untuk tinggal asrama .melainkanmhanya mereka yang 

berminat saja.  

Asrama mahasiswa  .merupakan wadah bagi mahasiswa dan 

mahasiswa ma’had Al birr Universitas Muhammadiyah Makassar untuk 

membangun .kepribadian menuju kematangan diri sebagai hamba Allah 

yang beriman dan bertaqwa dan sebagai .makhluk sosial yang baik.  

Asrama mahasiswa ma’had Al birr memiliki peran strategis, tidak 

hanya berfungsi .sebagai tempat tinggal, tetapi juga merupakan 

lingkungan untuk mengembangan kepribadianmdan keislaman 

mahasiswa binaan dalam rangka memperkuat ideologi dan. 

pahammmuhammadiyah sehingga mereka menjadimkader pemimpin 

umat islam yang berilmu dan bertaqwa di masa yang akan datang. 

Mahasiswi ma’had al birr adalah mahasiswi yang berasal dari 

berbagai ragam daerah, suku dan budaya di indonesia, yang tentu saja 

mempunyai kepribadian yang beragam kemudian disatukan di ma’had Al 

birr dan tinggal bersama di asrama.  
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 Kehidupan berasrama tentu saja tidak mudah karna di asrama 

mahasiswi harus hidup berjamaah dengan beragam kepribadian. 

perbedaan karakter juga adalah suatu tantangan yang besar dalam hidup 

berjamaah, karna perbedaan karakter ini terkadang terjadi perselisihan 

dalam kehidupan berjamaah di asrama sehingga kehidupan berasrama 

membutuhkan pembina asrama yang akan membina ,membimbing, 

mengurus dan mengontrol kehidupan mahasiswi di Asrama. 

 Muhammad Ali Bakri (2019:77) mengatakan: 

”Pada dasarnya setiap organisasi atau lembaga pendidikan 
memerlukan seorang figur (pemimpin) yang akan membimbing dan 
mengarahkan pelaksanaan pendidikan di lembaga itu” 
 
Perkataan Muhammad Ali Bakri tersebut memperkuat pentingnya 

keberadaan pembina asrama untuk mengatur dan mengontrol pendidikan 

dan pembinaan di asrama sehingga para mahasiswi bisa hidup rukun 

dalam hidup berjamaah dengan kepribadian yang beragam. 

Selain itu berdasarkan pengamatan peneliti di ma’had Al birr 

peneliti juga mendapati perbedaan karakter antara mahasiswi yang tinggal 

di asrama dan tinggal di luar asrama baik itu dari segi adab, kedisplinan 

dan lain- lainnya. Menurut beberapa ustadzah yang mengajar di ma’had Al 

birr putri, bukan hanya prestasi antara mahasiswi berasrama dan non 

asrama  yang berbeda tapi karakter Mahasiswi yang berasrama dan 

nonasrama juga sangat berbeda, baik dari segi kedipsilinan di Kelas, 

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas maupun adab mahasiswi 

terhadap guru atau ustadzah. 
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 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik 

melakukanmpenelitian dengan mengangkat judul “Peran Pengelola 

Asrama dalam Pembinaan Karakter MahasiswimMa’had Al-birr 

UniversitasmMuhammadiyahmMakassar” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian tersebut,maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembinaan mahasiswi di asrama ma’had Al-birr 

UniversitasmMuhammadiyahmMakassar ? 

2. Bagaimana karakter mahasiswi ma’had Al-birr Universitas 

MuhammadiyahmMakassar ?  

3. Bagaimana  peran  pengelola  asrama  dalam  pembinaan  karakter  

mahasiswi asrama ma’had Al-birr UniversitasmMuhammadiyah 

Makassarr?  

C. Tujuan Penelitian 

Bertitik tolak dari fokus dari rumsan masalah tersebut, maka 

penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Untuk menegetahui bagaimana kegiatan pembinaan mahasiswi di    

asrama ma’had Al-birr UniversitasmMuhammadiyahmMakassar 

2. Untuk mengetahui karakter mahasiswimma’had Al-birr Universitas 

MuhamadiyahmMakassar 

3. Untuk   mengetahui   peran   pengelola  asrama  dalam  pembinaan 
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Karakter  mahasiswi   ma’had Al- birr   Universitas   Muhammadiyah  

Makassar 

D. Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan mampu memiliki manfaat yang substansial 

dan mencakup semua, baik secara teoritis maupun praktis:  

1. Secara Teoritis  

Secara teoritis,hasilmpenelitian ini diharapkanmmampu 

memberikan kontribusi berupa informasi atau pengetahuan tambahan 

terhadap Peranan Asrama dalam Membentuk. Karakter Mahasiswi 

Ma’had Al-birr UniversitasmMuhammadiyahmMakassar.  

2. Secara Praktis  

Secara praktis, penelitian ini diharapkanMmampu. memberi 

masukan kepada ma’had Al-birrUUniversitasMMuhammadiyah   Makassar  

dalamMmengelolaAAsrama. 
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          BABMII 

TINJAUANMTEORI 

A. Tinjauan Hasil Penelitian  

Penelitian ini mengkaji tentang Peranan Asrama dalam membentuk 

karakter Mahasiswi Ma’had. Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Berdasarkan Beberapa literatur. yang peneliti telaah, terdapat beberapa 

hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Karya tulis 

tersebut antara lain: 

1. Hasil penelitian Agus Partawibawa, Syukri Fathudin, dan Achmad 

Widodo yang dimuat dalam jurnal peran penasihat akademik dalam 

pembentukan karakter mahasiswa adalah sebagai berikut: (1) Kinerja 

dosen pembimbing akademik bidang pengajaran dan pengajaran, 

penelitian dan produksi karya ilmiah, serta pengabdian kepada 

masyarakat, dipengaruhi secara positif oleh perannya dalam 

pengembangan karakter mahasiswa departemen teknik otomotif fakultas 

teknik UNY. (2) Faktor-faktor berikut mempengaruhi upaya pengawas 

akademik untuk mengembangkan karakter siswa: (a) karena upaya yang 

dilakukan untuk mengembangkan dan mengubah siswa mengembangkan 

dan mengubah paradigma berpikir siswa agar menjadi pribadi yang lebih 

dewasa. (b) pendampingan terus dilakukan melalui pembelajaran di kelas, 

lokakarya pribadi, dan konsultasi karena perbedaan psikologis, 

sosioemosional, dan budaya. (3) Menurut pendapat mahasiswa, kontribusi 
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pengawas akademik terhadap pengembangan karakter memiliki pengaruh 

yang baik terhadap pembelajaran, tes, dan layanan akademik.  

2. Hasil penelitian Markus Masan Ali dengan judul jurnal peran dosen 

dalam mengembangkan karakter mahasiswa adalah sebagai berikut: 

peran  dosen dalam membentuk karaktermmahasiswa  merupakan   

aspek   yang penting.   Dosen tidak hanyammengajar   tetapi   juga   

mendidik,   membimbing,  melatih,  dan  jugammemberikan  evaluasi atau  

penilaian  terhadap  berbagaimpembelajaran  di  kelas. Dosen  

merupakanmsalah  satu  unsure  utama  selain  mahasiswa,  dan  

masyarakat  akademik dimperguruan tinggi. Tugas  pokok  dosen  adalah  

melaksanakan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi,  yaitu  kegiatan  

pendidikan, penelitian, dan pengabdianmkepada masyarakat.Dosen   

yang   berperan   dalam   pendidikanmkarakter   adalah   dosen   yang   

mampu   melihat   profesinya  sebagai  panggilan  jiwa.  Ia  melaksanakan  

berbagai  tugasnya  yang  terangkummdalam  tri dharma  perguruan  

tinggi.  Seorang  dosen  sebagaimana  seorang  guru,  merupakan  actor  

utama dalam pembelajaran. Peran dosen dalam keberhasilan internalisasi 

pendidikan karakter kepada para  mahasiswanya  adalah  kunci  utama.  

Secara lengkap  peran  dosen  dalam  menginternalisasikanmnilai-nilai  

luhur  atau  pendidikan  karakter  di  perguruan  tinggi  adalah  

menetapkan  tujuan,  sasaran,  dan  target  yang  jelas  dan  konkret;  

perlu   kerja   sama   semua   pihak   antara   perguruan   tinggi,   orangtua   

mahasiwa,   dan   juga   dosen;   menyadarkan   pada   semuamdosen   
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akan   peran   penting   dan   tanggung   jawab   dalam   keberhasilan   

melaksanakan  dan  mencapai  tujuan  pendidikan karakter;  kesadaran  

para  dosen  akan  perlunya  hidden curriculummmerupakan instrumen 

penting dalam pengembangan karakter mahasiswa; keteladan dosen 

dalam  pendidikan  karakter.  Keteladanan  menjadi  komunikasi  yang  

efektif  dalammmengembangkan  nilai-nilai  luhur  dalam  diri  mahasiswa;  

dosen  perlu  menekankan  daya  kritis  pada  mahasiswa;  membangun  

budaya  perguruan  tinggi  yang  menghargai  nilai-nilai  luhur  atau  

karakter  bangsa;  dan  melakukan   pembiasaan   dalam   kehidupan   

sehari-hari   di   kampusmkemudian   membentuk   budaya   kampus. 

3. Hasil penelitian Fitria Mustika dan Tengku Muhammad Sahudra dengan 

judul  jurnal peranan lingkungan sosial terhadapppembentukan karakter 

peduli lingkungan mahasiswa pendidikan geografi di Universitas Samudra 

Langsa. Hasil Penelitian tersebut adalah:1). Pertama, lingkungan keluarga 

dapatmmemberikan pengaruh yang berarti pada pembentukan karakter 

sikappmpeduli lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, lingkungan 

keluargammemiliki frekuensi tertinggi terhadap pembentukan karakter 

peduli lingkungan mahasiswa dengan pencapaian total skor 91%. 

2).Peranan lingkunganmmasyarakat terhadap pembentukan karakter 

peduli lingkunganmmahasiswa kurang baik. Lingkungan masyarakat 

memiliki frekuensi yang rendah terhadap pembentukan karakter peduli 

lingkungan mahasiswa dengan total skor 57%. 3).Peranan lingkungan 

kampus terhadap pembentukan karakter peduli lingkunganmmahasiswa 



14 
 

sangat baik. Lingkungan kampus memiliki frekuensi tinggi terhadap 

pembentukan karakter pedulimmlingkungan mahasiswa dengan total skor 

89%. 4).Lingkungan keluarga memiliki frekuensi sangat tinggi 

terhadapmpembentukan karakter peduli lingkunganmmahasiswa dengan 

tingkat pencapaian total skor 91%. Jadi dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa pembentukan karakter peduli lingkunganmmahasiswa 

yang paling berperan adalahmlingkungan keluarga. 

Ketiga jurnal penelitian diatas tentang pembentukan karakter 

mahasiswa, Jurnal yang pertama yang ditulis oleh Agus Partawibawa, 

Syukri Fathuddin. dan Achmad Widodo berfokus pada. peran pembimbing 

akademik terhadap pembentukan karakter mahasiswa. Jurnal yang kedua 

yang ditulis oleh Markus masan .Ali berfokus pada peran dosen dalam 

membentuk. karakter mahasiswa. Kemudian jurnal yang ketiga yang 

ditulis oleh Fitri Mustika dan Tengku Muhammad berfokus pada peranan 

lingkungan sosial terhadap pembentukan karakter  mahasiswa peduli 

lingkungan. Adapun penulis dalam penelitian ini berfokus pada peran 

asrama dalam membentuk karakter mahasiswi. 

B.  Tinjauan Teori dan Konsep 

1.Peran pengelola asrama  

a)  Pengertian pengelola asrama 

Sebelum membahas pengertian. pengelola asrama terlebih dahulu 

akan dibahas pengertian kata pengelola dan asrama. 
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Kata pengelola berasal dari kata kelola dimana kelola dalam kamus  

besar bahasa .Indonesia berarti mengendalikan, menyelenggarakan, 

mengurus atau menjalankan, sedangkan pengelola orang yang 

mengelola. Dengan kata lain pengelola dapat juga disebut dengan 

pengurus, penyelenggara dan pembina. 

Menurut Zaenuri (2021:39) asrama adalah: 

“Bangunan tempat tinggal bagi kelompok orang untuk sementara 
waktu,terdiri atas. sejumlah kamar, dan dipimpin oleh seorang 
kepala asrama.Jika dalam pesantren – pesantren klasik biasa 
disebut dengan pondok, namun di sekolah umum yang 
menerapkan sistem boarding school. asrama tetap dikenal sebagai 
asrama atau maskan” 
 
Sedangkan menurut Keputusan. Presisen No. 40 Tahun 1981 pasal 

1 mendefinisikan asrama mahasiswa sebagai: 

“Suatu  lingkungan perumahan sebagai tempat tinggal mahasiswa, 
yang dalam perkembangan lebih lanjut,dimungkinkan memiliki 
sarana lingkungan untuk melengkapinya, seperti perpustakaan, 
pengadaan buku, kantin, olahraga dan sarana lainnya yang 
diperlukan yang dikelola oleh mahasiswa dalam bentuk koperasi.” 
 
Berdasarkan pengertian tersebut. dapat disimpulkan bahwa 

pengelola asrama adalah pelaksana,pengurus dan. pembina asrama yang 

bertugas untuk menyusun rencana. kegiatan pembinaan serta 

mendampingi. dan membimbing penghuni. asrama dalam .melaksanakan 

kegiatan pembinaan terrsebut. 

Pengelola asrama yang dimaksud dalam penelitian kami adalah 

pembina asrama. 
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b) Fungsi  Asrama 

Asrama yang biasa disebut juga dengan istilah pesantren atau 

pondok memiliki beberapa, yaitu: 

1). Asrama sebagai Tempat Tinggal  

Fungsi utama. asrama .mahasiswa adalah menyediakan fasilitas 

tempat tinggal bagi. .mahasiswa yang berasal dari luar daerah, negara, 

dan kota dengan tujuan agar .mahasiswa dapat beradaptasi dengan 

mudah di lingkungan. yang baru. 

2). Asrama sebagai Tempat Belajar  

Asrama tidak hanya .berfungsi tempat tinggal tetapi juga 

merupakan fasilitas dari suatu lembaga atau. perguruan tinggi yang 

diwajibkan memiliki .fasilitas dan suasana yang kondusif untuk belajar 

selama tinggal di asrama.  

3). Asrama sebagai Tempat Pembinaan  

Penyesuaian pribadi .dan sosial secara umum, dalam arti tanpa 

pembatasan kelompok sosial, terutama bagi. masyarakat yang cepat 

berubah, merupakan hal yang sangat penting.  Asrama mahasiswa dapat 

berfungsi juga .sebagai. tempat pembinaan mahasiswa secara mental dan 

hidup mandiri jauh dari orang tua.  

4). Asrama sebagai Interaksi Sosial  

Dalam kehidupan. sehari-hari di asrama mahasiswa, mahasiswa 

mengalami interaksi dengan. mahasiswa lainnya. yang dari berbagai 

negara, kota, dan daerah. Dengan adanya asrama .mahasiswa dapat 
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bersosialisasi, beradaptasi,membentuk karakteristiknya, dapat 

menghargai dan. menghormati penghuni asrama lainnya. Hal ini bertujuan 

untuk mempererat hubungan antar. mahasiswa atau antar penghuni. 

Penjelasan tersebut sangat jelas bahwa asrama mempunyai 

banyak fungsi, bukan hanya sebagai tempat tinggal selama menempuh 

pendidikan tapi juga tempat pembinaan karakter dan berinteraksi sosial. 

c) Kelebihan asrama 

Menurut  Amin Haedari (2005:32) Terdapat. beberapa kelebihan 

yang dapat diambil dari sistem berasrama, diantaranya: 

1) Dengan sistem .berasrama .siswa dapat berkonsetrasi belajar 

sepanjang hari 

2) Kehidupan dengan model berasrama .juga sangat mendukung    bagi 

pembentukan kepribadian siswa baik dalam tatacara dan 

bermasyarakat. dengan sesama siswa lainnya. 

3) Pelajaran yang diperoleh .di. sekolah dapat sekaligus di 

implementasikan. dalam kehidupan sehari- hari dilingkungan 

asrama. 

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa asrama 

mempunyai banyak kelebihan, bukan hanya mendukung proses belajar 

peserta didik tapi juga asrama adalah tempat yang baik untuk membina 

karakter. 
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d). Metode pengajaran Asrama 

Menurut Ahmad dan akhdiyat (2012:270), Asrama atau pondok 

dalam melaksanakan pendidikan Islam memiliki metode yang berbeda-

beda. Ada  yang  .menggunakan metode   pendidikan Islam tradisional, 

ada yang modern, dan ada yang menggabungkan keduanya. Berbagai 

metode pengajaran yang dilaksanakan berbagai asrama modern sebagai 

berikut: 

1) Metode muhawarah, yaitu metode pengajaran bahasa arab 

dengan cara .menggunakannya melalui. .muhadatsah selama 

siswa tinggal di. asrama. 

2) Metode mudzakarah, yaitu metode .pengajaran yang membahas 

tema tertentu. dan kajiannya. lebih spesifik, misalnya membahas 

bab ibadah atau. muamalah. 

3)  Metode majelis taklim, penyampaian ajaran. islam secara umum 

dan terbuka. 

Ketiga metode tersebut banyak diimplementasikan di berbagai 

pesantren atau asrama dalam proses pembelajaran seperti pelajaran 

bahasa arab dan lain – lainnya. 

e). Elemen elemen asrama 

Hampir dapat dipastikan lahirnya suatu lembaga pendidikan 

berawal dari beberapa elemen dasar yang selalu ada didalamnya.  

Tafsir (2012:287) mengatakan ada lima elemen asrama yang mana 

antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kelima elemen 
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tersebut meliputi mesjid,pembina asrama peserta didik (siswa) asrama, 

dan pengajaran kitab kuning serta muhadasah. 

1). Masjid 

Menurut M. Quraish Shihab, masjid berasal .dari bahasa Arab 

“sajada” yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan 

takzim. Secara terminologi, masjid diartikan sebagai tempat aktifitas 

manusia yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah.  

2). Pembina asrama 

Pembina asrama adalah seorang tokoh yang menjadi panutan dan 

mempunyai .kewajiban rohani yang tinggi. Begitu juga. halnya dengan 

pembina asrama bahwa mereka dipandang sebagai orang yang punya 

kelebihan, memiliki tanggung jawab. untuk menumbuhkan, membina, 

mengembangkan bakat, minat, keserdasan, akhlak, moral, pengalaman, 

wawasan, dan keterampilan peserta didik (siswa), mereka lebih dihormati 

dan tampil sebagai pemeran utama didalam masyarakat 

3). Siswa 

Siswa adalah anak atau remaja yang sedang mengaji Alquran atau 

kitab kuning, atau mereka yang pernah. belajar di pondok atau asrama. 

Sebutan siswa juga dapat diberikan kepada mereka yang rajin dalam 

menjalankan ajaran .Islam secara individual maupun berjamaah. Dalam 

hal ini yang dimaksud siswa adalah. masyarakat Islam yang belajar 

bersama, tinggal bersama dan menjalani kehidupan secara bersama-

sama. 
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4). Pengajaran Kitab Kuning 

Berdasarkan catatan sejarah pesantren telah mengajarkan kitab-

kitab klasik, khususnya karangan mazhab syafi’iyah. Pengajaran kitab-

kitab kuning berbahasa arab .dan tanpa harakat atau sering disebut kitab 

gundul.  

2. Pembinaan Karakter 

a) Pengertian pembinaan Karakter 

Pembinaan dalam kamus besar bahasa indonersia diartikan 

sebagai usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan 

efektif untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. 

Menurut Maolani (2003: 11) pembinaan didefenisikan sebagai: 

Upaya pendidikan baik formal maupun nonformal yang 
dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah dan berrtanggung 
jawab dalam rangka mernumbuhkan,membimbing dan 
mengembangkan dasar- dasar kepribadian yang seimbang, utuh 
dan selaras pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan 
bakat serta kemampuan - kemampuannya sebagai bekal untuk 
selanjutnya atas prakarsa sendiri untuk menambah, merningkatkan 
dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya 
kearah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi 
yang optimal dan pribadi mandiri. 
 
kata karakter dalam kamus bahasa Indonesia  diartikan dengan 

tabiat, perilaku, watak.  

Sedangkan Karakter menurut Marzuki (2015:64) adalah nilai- nilai 

perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, 

baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, seama 

manusia, maupun lingkungan yang terwujud dalam sikap, perasaan, 
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perkataan dan perbuatan berdasarkan norma- norma agama, hukum, tata 

krama, budaya dan adat istiadat. 

Syanto menyatakan bahwa: 

Karakter adalah cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas  
tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup 
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 
 
Kemudian   dikutip  dari  subur ( 2015:266), Wyne  mengungkapkan 

bahwa: 
 
kata karakter berasal dari bahasa Yunani “karraso” yang berarti “to 
mark” yaitu menendai atau mengukir, yang memfokuskan 
bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan 
atau tingkah laku. Oleh sebab itu seseorang yang berperilaku tidak 
jujur, kejam atau rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter 
jelak, sementara orang yang berperilaku jujur dan suka menolong 
dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia. Jadi istilah 
karakter erat kaitannya dengan personality (kepribadian) 
seseorang.  
 
karakter (kementrian pendidikan nasional, 2010:7) merupakan ciri 

khas seseorang atau kelompok orang yang mengandung nilai, 

kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan 

dan tantangan.  

Berdasarkan pengertian tersebut  dapat disimpulkan bahwa 

karakter adalah kepribadian atau sifat – sifat  yang melekat. pada diri 

seseorang yang terlihat .dari sikap atau kepribadian orang tersebut. 

Imam Ghazali menganggap bahwa bahwa karakter lebih dekat 

dengan akhlak , yaitu spontanitas manusia dalam bersikap , atau 

perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul 

tidak perlu dipikirkan lagi. Dengan kata lain, karakter adalah suatu 
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tindakan yang tidak. melalui proses berpikir karena telah menjadi 

kebiasaan individu tersebut.  

b) Unsur penyusun karakter 

Karakter  manusia  terdiri dari beberapa   unsur  penyusun, 

Karakter pada  manusia  dibentuk oleh beberapa unsur   dimensi  manusia 

secara psikologis dan sosiologis. Menurut Mu’in (2011:168), unsur-unsur 

tersebut adalah:  

1) sikap merupakanmbagian. dari karakter yang dianggapmsebagai 
cerminan karakter seseorang;  

2) emosi adalah gejala dinamismdalam situasi yang dirasakan 
manusia, yang disertai dengan efeknya. pada kesadaran, perilaku, 
dan juga merupakan prosesmfisiologis;  

3) kepercayaan merupakan .komponen kognitif manusia darimfaktor 
sosiopsikologis. Kepercayaan dibentuk salah satunya dari 
pengetahuan. Kepercayaan memberikan perspektif pada manusia 
dalam memandang kenyataan. Kepercayaan memberikan dasar 
bagi manusia untuk mengambil pilihan dalam mengambil pilihan 
dan menentukan keputusan. Kemudian,  

4) kebiasaan adalah aspek perilaku manusia yang menetap, 
berlangsung secara otomatis, dan tidak direncanakan; 

5) kemauan merupakan kondisi yang sangat. mencerminkan karakter 
seseorang. Sesorang dengan kemauan keras, akan dapat 
mengalahkan kebiasaan dan. berhasil mencapai tujuan yang 
diinginkan; dan  

6) Konsepsi diri (self conception) merupakan unsur paling penting 
dalam membangun karakter seseorang. Konsepsi diri penting 
karena tidak semua orang pasti tidak memiliki kepedulian terhadap 
dirinya sendiri. Orang yang berhasil biasanya merupakan orang 
yang sadar bagaimana dia membentuk wataknya. 
 

c) Tujuan Pendidikan Karakter 

Tujuan darimpendidikan karakter (Nirra Fatma, 2018:4) adalah 

meningkatkan kualitasmpelaksanaan dan hasil pendidikan oleh peserta 

didik baik secara terpadu, seimbang dan menyeluruh terhadap 

pencapaian karakter dan akhlakmmulia. 
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 Wibowo (2012:34) mengatakan :  

Tujuan dari pendidikan karakter ini yaitummembentuk pribadi 
seseorang, supaya menjadi pribadi yang lebih baik, jika 
dimasyarakat menjadi warga yang baik, dan jika dalam kehidupan 
bernegara dapat menjadi warga negaramyang baik. 
  
Adapun kemendikbud,   tujuan   pendidikan   karakter  diantaranya 

(Kemendiknas,2010:7): 

1. Membentuk sertammengembangkan potensi dari anak didik 
Supaya bisa mempunyai nilai dan karakter baik dari segi 
Budaya maupun bangsa. 

2. Dapat mengembangkan perilaku positif yang sudah Dimiliki 
peserta didik supaya bisa tertanam nilai universal Dan tradisi 
budaya yang agamis. 

3. Menanamkan dan membentuk .peserta didik sebagai Penerus 
bangsa supaya dapat memiliki jiwa kepemimpinan Yang 
bertanggung jawab. 

4. Menanamkan rasa percaya, jujur, penuh kekuatan, serta Rasa 
persahabatan yang tinggi di lingkungan. sekolah demi 
Terciptanya proses belajar yang nyaman. 

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

karakter bertujuan untuk mengembangkan perilaku positif yang dimiliki 

seseorang dan membentuk pribadi yang baik. 

    d) Strategi Pendidikan Karakter  

Menurut Cahyono (2016:234) ada beberapa strategi yang dapat 

dilakukan dalam melaksanakan pendidikan karakter yaitu: 

1) Strategi moral knowing.  
Strategi moral knowingmmerupakan strategi dengan memberikan 
pengetahuan yang baik kepadamindividu. sesuai dengan kaidah-
kaidah dalam pendidikan karakter. Dalam perencanaanya strategi 
moral knowing memberikan alasan kepada individummengenai 
makna suatu moral. Sehingga dalam implementasinya. 
menggunakan pendekatan klarifikasi moral.Karena dalam 
penerapannya setiap idividu diminta untuk mengklarifikasi terhadap 
nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah fenomena yang 
ditemukan. Hal utama yang harusmmenjadi catatan dalam strategi 
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ini adalah .bagaimana dapat membuat setiap individu mampu 
memahami nilai-nilai moral yang baik. serta nilai-nilai yang buruk, 
serta mampummemahami efektifitasnya yang telah ditanamkan 
baik efek positif maupun negatif. 

2) Strategi moral modelling  
Moral modelling merupakan  strategi, dimana seorang pendidik 
menjadi sumber nilai moral yang  bersifat hidden curriculum 
sebagai refrensi utama peserta didik. Strategi inimmenggunakan 
pendekatan kharismatik.Karena itu, hakikatnya moral.  modelling 
memiliki konstribusi yang sangat besar dalam pembentukan  
karakter, sehingga keteladanan sebagai sifat dan sikapmmulia yang 
dimiliki oleh individu yang layak untuk dicontoh dan  dijadikan figur. 

3) Strategi moral feeling and loving. 
Lahirnya moral loving  berawal dari mindset (pola pikir). Pola pikir 
yang positif terhadap nilai kebaikan tentu akan merasakan manfaat 
dari perilaku baik itu.  Jika seseorang telah merasakan. nilai 
manfaat dari perbuatan baik  yang telah dilakukan, maka akhirnya 
akan melahirkan rasa cinta dan  sayang. Jika sudah mencintai hal 
yang baik, maka segenap jiwa raga  akan dikorbankanmdemi 
melakukan hal baik tersebut. Dari berpikir  danmberpengetahuan 
yang baik secara sadar lalu akan mempengaruhi  dan akan 
menumbuhkan rasa cinta dan sayang. Dalam aplikasinya  strategi 
ini dilakukan denganmmenggunakan action aproach dimana  
memberikan kesempatan kepada peserta didik untukmmelakukan  
tindakan-tindakan yang menurut mereka baik. 

4) Strategi moral acting. 
Setelah individu memiliki  pengetahuan, teladan, dan mampu 
merasakan maknamdari perbuatan baik, tentu dia akan berkenan 
bertindak sebagaimana pengetahuan dan pengalamnnya .terhadap 
nilai-nilai yang dimilikinya, yang  pada akhirnya membentuk 
karakter. Tindakan kebaikan yang dilandasimoleh pengetahuan, 
kesadaran, kebebasan, perasaan, kecintaan maka  akan 
.memberikan endapan pengalaman yang baik dalam dirinya. Dari  
endapan tersebut akan dikelola dalam akal bawah sadar seseorang  
sehingga terbentuklan sebuah karakter yang diharapkan. Semakin 
rutin seseorang mengulang-ngulang dalam kehidupan sehari-
harinya maka  sudah tentu akan. semakin memperkuat karakter 
yang tertanammdalam jiwa seseorang tersebut, namun dalam 
catatan, bahwa segala . sesuatu yang dilakukannyamdidasari oleh 
sebuah kecintaan.  Apabila yang dilakukan tidak diikuti atas 
kecintaanya maka  kemungkinan karakter yang ada dalam 
dirinyamhanya sebatas  endapan sementara yang tidakmmenyatu 
dalam jiwa seseorang. 

5) Strategi tradisional (nasihat). 
Strategi tradisional atau yang  biasa juga disebut dengan strategi 
nasihat merupakanmsebuah strategi yang ditempuh dengan jalan 
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memberitahukan secara langsung  kepada. seseorang terkait 
dengan nilai-nilai yang baik dan buruk. Dalam strategi inimseorang 
pendidik memberikan bimbingan, masukan, pengarahan, dan 
mengajak individu menuju kepada nilai-nilai kebaikan, dengan. cara 
menyentuh hatinya sehingga individu tersebut mampummenyadari 
akan makna dari sebuah nilai kebaikan yang memang sudah 
seharusnya menjadi dasar kehidupannya. Dalam implementasinya, 
strategi ini merefleksikan diri seseorang untuk mengingat maksud 
dan tujuan mereka, misalnya datang ke lembaga pendidikan untuk 
belajar. 

6) Strategi punishment. 
Ajaran/ peraturan tidak akan dipatuhi jika tidak adanya hukuman 
bagi pelanggarnya, karena hukumanmadalah. bagian dari 
pendidikan. Tidak menghukum seseorang bisa dikatakan tidak 
sedang mendidik, bahkan tidakmmengasihi. Namun, tujuan dari 
punishment hakikatnya adalah menekankan, menegaskan dan 
menegakkan peraturan secara sungguh-sungguh serta .berfungsi 
untuk menyatakan kesalahan, dan menyadarkanmseseorang jika 
berada di jalan yang salah. 

7) Strategi habituasi (pembiasaan)  
Strategi habituasi (pembiasaan) merupakan. sebuah strategi yang 
menggunakan pendekatan action. Strategi ini, cukup 
efektifmdilakukan oleh seorang pendidik dalam menanamkan nilai 
kebaikan terhadap peserta didiknya. Dengan strategi .ini peserta 
didik dituntun dengan perlahan-perlahan agar dapat memaknai 
nilai-nilaimkebaikan yang sedang dijalani. Seperti membiasakan 
sikap disiplin, membiasakan berdoa sebelum belajar, berpakaian 
rapi dan lain sebagainya. Kebiasaan baru dapat menjadi karaktesr 
jika seseorangmsenang atau memilikikeinginan terhadap sesuatu 
tersebut dengan cara menerima dan mengulang-ngulangnya. Tentu 
kebiasaan tidak hanya terbatas pada prilaku, tapi juga pada pikiran 
dan perasaan. 
 
Ketujuh strategi tersebut harus dilatih secara terusmmenerus 

hingga menjadi suatu kebiasaan. Konsep yang dibangun, adalah habit of 

the mind, habit of the heart, and habit of the hands. Disisin lain strategi 

pendidikan karakter yangmditerapkan dalam suatu lembaga, berkaitan 

erat dengan kebijakan-kebijakan yang ada di lembaga tersebut. 

 Sauri (2007:29) menyatakanmbahwa ada tiga kebijakan yang 

menjaga keberlangsunganmpendidikan karakter di suatu lembaga, yaitu : 
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pertama, kebijakan harusmmemberikan ruang bagi tumbuhnyamaspirasi 

terhadap pendidikan karakter sebagai wahana pembinaan akhlaq dan 

praktek hidup peserta didik. Kedua, kebijakan tersebutmharus 

memperjelas dan memperkokoh keberadaan lembaga dalam 

pelaksanaan. pendidikan karakter. Ketiga, nkebijakan hendaknya bisa 

menjadikan pendidikan karakter mampummerespons tantangan di masa 

depan.Dengan strategi dan berbagai kebijakan tersebut, maka akan 

terbentuk karakter mulia yang matang dalam jiwa peserta didik. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Lickona bahwa memiliki 

pengatahuan. tentang moral tidaklah cukup untuk menjadi manusia 

berkarakter, nilai moral harus disertai dengan adanya karakter bermoral.  

Lickona (2013:72) menyebutkan ada tiga komponem karakter yaitu 

pengetahuan tentang moral (moral knowing), perasaan tentang moral 

(moral feeling) dan perbuatanmmoral (moral action). Hal tersebut 

diperlukanmagar manusia mampummemahami, merasakan, dan 

melakukan nilai-nilai kebaikan. 

Adanya strategi, mengharuskan pula adanya pendekatan. Noeng 

Muhadjir dalam Chabib Thoha (1996:80), menyatakan bahwa ada tujuh 

pendekatan yang dapat dilakukan dalam pendidikan karakter, yaitu: 

1) Pendekatan doktriner. 
Pendekatan doktriner yaitu cara menanamkan nilai kepada 
seseorang dengan jalanmmemberikan .doktrin/ tekanan bahwa 
yang benar itu tidak perlu dipersoalkan dan dipikirkan, tetapi cukup 
diterima seperti apa adanya secara bulat.  

2) Pendekatan otoritatif. 
Pendekatan otoritatif adalah pendekatan .yang menggunakan cara 
kekuasaan, artinya nilai-nilai kebenaran, kebaikanmyang datang 
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dari orang yang memiliki otoritas (keahlian, kekuasaan, orang tua) 
adalah pasti benar dan baik, karena itu perlumdiikuti.  

3) Pendekatan action. 
Action dipakai untuk pendekatan pendidikanmkarakter dengan jalan 
dilibatkan dalam tindakan nyata. atau berpartisipasi dalam 
kehidupan masyarakat, sehingga denganmdemikian diharapkan 
muncul kesadaran dalam diri seseorang nilai-nilai kebaikan dan 
kebenaran. 

4) Pendekatan kharismatik. 
Kharismatik sebagaimpendekatan dalam pendidikan karakter 
sesuai untuk strategi pendidikan dengan memberi contoh atau 
keteladan. 

5) Pendekatan penghayatan. 
Penghayatan sebagai pendekatan dalam pendidikan karakter 
dikembangkan dengan jalan melibatkan. individu dalam 
kegiatanmempirik keseharian tanpa lebih menekankan keterlibatan 
aspek afektifnya dari pada aspek rasionalnya, dengan demikian 
diharapkan akan tumbuh kesadaran akan kebenaran. 

6) Pendekatan rasional. 
Untuk menanamkan kesadaran. tentang baik dan benar ada 
kalanya harus dimulai dari kesadaran rasional ataumpemahaman. 

7) Pendekatan efektif.  
Pendekatan nilai dengan pendekatan efektif ini adalah dengan jalan 
proses emosional yang diarahkan untuk.mmenumbuhkan motivasi 
dalam berbuat.  
 
Pendekatan – pendekatan tersebut sangat berperan penting dalam 

membina karakter seseorang. 

Menurut Anis Matta, ada beberapa kaidahmpembentukan karakter 

(Matta,2006:73-74),  yaitu: 

1) Kaidah kebertahapan, artinya proses perubahan, perbaikanmdan 
pengembangan harus dilakukan .secara bertahap. Orientasi 
kegiatan ini terletakmpada proses bukan pada hasil. Sebab, 
yang namanya proses pendidikan tidak dapat langsung diketahui 
hasilnya, tetapi membutuhkan waktu yang lama sehingga 
hasilnya paten.  

2) Kaidah kesinambungan, artinya perlu .adanya latihan yang 
dilakukan secara terus menerus. Sebab, proses yang 
berkesinambunganminilah yang nantinya membentuk rasa dan 
warna berpikir seseorang yang lama kelamaan akan  menjadi 
kebiasaan dan seterusnyammenjadi karakter pribadi yang khas 
dan kuat. 
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3) Kaidah momentum, artinya mempergunakan berbagai 
momentum peristiwa sebagai fungsi pendidikan dan latihan. 
Misalnya menggunakan bulan Ramadhanmuntuk 
mengembangan sifat sabar, kemauan yang kuat, 
kedermawananmdan lain-lain.  

4) Kaidah motivasi intrinsik, artinya karakter akan terbentuk secara 
kuat dan sempurnamjika didorong .oleh keinginan sendiri dan 
bukan paksaan dari orang lain. Jadi, proses merasakan sendiri 
dan melakukan sendirimadalah penting. Hal ini sesuai dengan 
kaidah umum bahwa .mencobamsesuatu akan berbeda hasilnya 
antara yang dilakukan sendiri dengan diperdengarkan. Oleh 
karena itu, pendidikan harus menanamkan motivasi yang kuat 
dan lurus serta melibatkan aksi fisik yang nyata.  

5) Kaidah pembimbingan, artinya perlu .bantuan orang lain untuk 

mencapai hasil yang lebih baik. Pembentukanmkarakter ini tidak 

bisa dilakukan tanpa seorang guru atau pembimbing. Hal ini 

karena kedudukan .seorang guru selainmmemantau dan 

mengevaluasi perkembangan anak, juga berfungsi sebagai 

unsur perekat, tempat curhat dan tukar pikiran bagi anak 

didiknya. 

e. Nilai – nilai Pendidikan Karakter 

Kementrian pendidikan nasional dalam buku panduan karakter 

meringkas smber karakter menjadi empat (2010:8) yaitu: 

1) Agama 
Asumsi ini didasarkan pada kondisimmasyarakat indonesia yang 
merupakan masyarakat beragama. Oleh karena itu , kehidupan 
individu, masyarakat, bangsa selalu didasari pada ajaran agama 
dan kepercayaannya. Oleh karenanya. nilai- nilaimpendidikan 
budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai- nilai 
kaidah yang berasal dari agama. 

2) Pancasila 
Negara kesatuan republik indonesiamditegakkan atas prinsip- 
prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebt 
pancasila. 

3) Budaya 
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Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup di 
masyarakat yang tidak didasari oleh nilai – nilai yang 
diakuimmasyarakat itu. Posisi budaya yang demikian menjadi 
penting dalam kehidupan bermasyarakat menjadi sumber nilai 
dalam pendidikanmbudaya dan karakter bangsa. 

4) Tujuan pendidikan nasional.  
Sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki oleh setiap warha 
negara indonesia, dikembangkan oleh satuan 
pendidikanmdiberbagai jenjang dan jalur. Oleh karenanya, tujuan 
pendidikan nasinal adalah sumber paling oprasional 
dalammmengembangkan pendidikan budaya dan 
karaktermbangsa. 
 
 Melihat sumber nilai tersebut, maka dapatmdiidentifikasi nilai - nilai 

karakter sebagai berikut:  

Tabel 2.1 
Nilai – Nilai katakter yang dikembangkan oleh Pengembangan  
Pusat Kurikulum ( kementrian pendidikan nasional,2010: 9-10) 

No. Nilai Deskripsi 

1.  Religius  Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya ,toleran terhadap pelaksanaan 

ibadan agama yang lain, dan hidup 

rukun dengan pemeluk agama lain. 

2 Jujur Perilaku yang didasarkan kepada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yan 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

3.  Toleransi Sikap dan tindakan menhargai 

perbedaan agama ,suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain 
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yang berbeda dari dirinya 

4 Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan 

dan peraturan 

5 Kerja keras Perilaku yang menunjukkan upaya 

sungguh- sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas, 

serta menyelesaikan tugas dengan 

sebaik- baiknya. 

6 Kreatif Berfikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki  

7 Mandiri  Sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada oran lain dalam 

menyelesaikan tugas- tugas. 

8 Demokratis Cara berfikir, bersikap, dan bertindak 

yang menilai sama hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain. 

9 Rasa ingin tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajari, 

dilihat dan didengar 

10 Semangat Cara berfikir, bertinda,dan berwawasan 
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kebangsaan yang menampakkan kepentingan 

Bangsa dan Negara diatas kepentingan 

diri dan kelompoknya. 

11 Cinta tanah air Cara berpikir, bersikap, dan berbuat dan 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan 

penghargaan yang tingi terhadap bahasa 

,lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi dan politik bangsa 

12 Mengharga 

prestasi  

Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi masyarakat dan 

mengakui serta menghormati 

keberhasilan oran lain. 

13 Bersahabat 

Komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara , bergaul, dan bekerja 

sama dengan orang lain. 

14 Cinta Damai Sikap, perkataan dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang 

dan aman atas kehadiran dirinya. 

15 Gemar Membaca  Kesedian menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan pada dirinya. 

16 Peduli lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 
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mencegah kerusakan dalam lingkungan 

alam disekitarnya, dan mengembangkan 

upaya – upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi 

17 Peduli sosial  Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan  

18 Tanggung jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, 

yang seharusnya dia lakukan, terhadap 

diri sendiri, masyarakat, lingkungan 

(alam,, sosial, dan budaya), negara dan 

Tuhan Yang Maha Esa 

 

Nilai – nilai karakter diatas dikatakan berhasil menjadi sebuah 

karakter jika terinternalisasi dengan baik pada jiwa masing – masing 

individu. Nilai akan terinternalisasi manakala terjadi proses pembinaa 

mendalam pada setiap peserta didik atau binaan. 
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C. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Jenis Penelitian ini menerapkan penelitian lapangan (field research) 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Umar Sidiq dan 

Moh. Miftachul Choiri (2019: 3) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yangmmenghasilkan penemuan penemuan yang tidak 

dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistic atau dengan cara 

kuantitatif. Penelitian kualitatif dapatmmenunjukkan kehidupan 

masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi,pergerakan 

sosial, dan hubungan kekerabatan. 

Susilo Pradoko (2017: 237) berpendapat bahwa: 

Penelitian kualitatif merupakan kegiatan penelitian yang memiliki 
tujuan mengungkapkan makna berbagai fenomena materi kajian 
yang diteliti. Penelitian ini sering disebut jenis penelitian 
interpretatif, disebut demikian karena jenis penelitian ini berfokus 
untuk mengungkapkan makna objek materi kebudayaan dalam 
suatu masyarakat. Fenomena objek materi dalam masyarakat tidak 
hanya dilihat objek material secara fisik saja namun berusaha 
mengungkap makna di balik fenomena permasalahan objek materi 
yang sedang diteliti tersebut. Beberapa data dapat diukur melalui 
data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif. 

Penelitian deskriptif (Hadari Nawawi, 2005:63) adalah untuk 

mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa 

sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan 

fakta (fact finding).  
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Penelitian kualitatif deskriptif yang peneliti maksud adalah 

penelitian untuk menghasilkan informasi yang deskriptif yang berupa 

gambaran sistematis, cermat, mendalam, dan menyeluruh terhadap 

pembentukan karakter mahasiswi di asrama Ma’had Al-birr  

B. Lokasi  dan Waktu Penelitian 

1.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini adalah di 

Ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang beralamat di Jl. 

Sultan Alauddin No. 259 Talasalapang, Kelurahan Rappocini, Kecamatan 

Gunung Sari, Kota Makassar Sulawesi Selatan. 

2. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini diakukan selama satu bulan dari tanggal 28 juni 2022 

sampai tanggal 27 juli 2022. 

C.  Unit Analisis dan Penentuan Informan 

Hamidi (2005: 75-76) menyatakan bahwa: 

unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, 
kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya 
aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek Penelitian. 

 
 Adapun Unit Analisis dalam penelitian ini adalah Pembinaaan dan 

program – program kegiatan asrama serta karakter mahasiswi. 

Subjek dalam penelitian ini dapat dikatakan juga sebagaiminforman 

penelitian. Penentuan subjek atau sumber data dalam penelitian ini dipilih 

secara purposive, teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan 

tertentu yaitu kepada orang-orang yang yang dipandang tahu tentang 
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situasi yang berkembang di lingkungan yang diteliti guna memudahkan 

peneliti dalammpengambilan data. Maka dalam penelitian ini yang menjadi 

subjek penelitian terdiri dari berikut ini: 

1. Pengelola   Asrama 

Pengelola asrama sebagai penanggung jawab terhadap pengolaan 

dan pembinaan asrama.  

2. Musyrifah  

Musyrifah adalah pembina khusus asrama putri yang melakukan 

monitoring terhadap seluruh kegiatan dan program di asrama putri.  

3. ketua asrama  

Ketua asrama yang mengontrol dan mengawasi program program 

pembinaan di asrama.  

4. Dosen 

Selaku pengajar dan pendidik para mahasiswi 

5. mahasiswi binaan asrama 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data agar menangkap makna secara 

tepat, cermat, rinci, dan komprehensif, maka dalam penelitian ini 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatanmmerupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakanmpengamatan terhadap 
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kegiatan yang sedang berlangsungm(Nana Syaodih Sukmadinata, 2006: 

220).  

2. Wawancara 

Wawancara. seperti yang ditegaskan oleh Lexy J. Moleong 

(2009:186) adalah percakapan denganmmaksud tertentu. Percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewiee) yang 

memberikan jawaban  atas pertanyaan itu. Peneliti menggunakan teknik 

wawancara untuk menggali data dari informan tentang bagaimana asrama 

dan Program – program pembinaannya dalam membentuk karakter 

Mahasiswi Ma’had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar. Hasil 

wawancara ini adalah berupa data deskriptif yang nantinya akan 

digunakan untuk melengkapi pembahasan hasil penelitian. Teknik 

wawancara menjadi metode pengumpulan data yang berguna dalam 

penelitian ini, karena informasimyang diperoleh dapat lebihmmendalam 

sebab peneliti mempunyai peluang lebih luas untuk mengembangkan 

lebih jauh informasimyang diperoleh dari informan dan melalui teknik 

wawancara peneliti mempunyai peluang untuk dapat memahami 

bagaimana peran pengelola asrama dalam pembinaan karakter 

mahasiswimMa’had Al Birr. 

3. Dokumentasi 

Suharsimi Arikunto (1993:206) menyatakan metode dokumentasi 

adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 
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transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya. Hadari Nawawi (2005:133) menyatakan bahwa studi 

dokumentasi adalah cara pengumpulanmdata melalui peninggalan tertulis 

terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, 

dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dengan studi 

dokumentasi ini peneliti mendapatmsuatu penjelasan yang akurat dari 

hasil observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan tentang berbagai 

hal yang berkaitan dengan masalah, tujuan, fungsi dan sebagainya. 

Penelitian ini menggunakan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan , arsip 

kegiatan, hasil lembar wawancara, observasi dan hal-hal yang berkaitan 

dengan program – program pembinaan asrama di Ma’had Al Birr. 

E. Teknik Analisis Data 

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik (2015: 121-122) mengemukakan 

bahwa analisis data kualitatif tidak sama dengan analisis kuantitatif yang 

metode dan prosedurnya sudah pasti dan jelas. Ketajaman analisis data 

kualitatif tergantung kepada kebiasaan peneliti dalam melakukan 

penelitian kuantitatif. Peneliti yang sudah terbiasa menggunakan 

pendekatan ini, biasanya mengulas hasil penelitiannya secara mendalam 

dan kongkret.  

Meskipun analisis kualitatif ini tidak menggunakan teori secara pasti 

sebagaimana kuantitaif, akan tetapi keabsahan dan kevalidan temuannya 

juga diakui sejauh peneliti masih menggunakan kaidahkaidah penelitian. 

Menurut Patton dalam Kristi Poerwandari,  harus selalu diingat peneliti 



39 
 

adalah bagaimanapun analisis dilakukan, peneliti wajib memonitor dan 

melaporkan proses dan prosedur-prosedur analisisnya sejujur dan 

selengkap mungkin.  

Analisis kualitatif juga berbeda dengan kuantitatif yang cara analisis 

dilakukan setelah datamterkumpul semua, tetapi analisis kualitatif 

dilakukan sepanjang penelitian dari awal hingga akhir. Hal ini dilakukan 

karena, peneliti kualitatif mendapat data yangmmembutuhkan analisis 

sejak awalmpenelitian. Bahkan hasil analisis awal akan menentukan 

proses penelitian selanjutnya.  

Menurut Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu 

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatanmlapangan, 

dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah 

ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, 

kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiranmdata.  

F. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Ada tiga tahapan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data 

untuk penelitian, yaitu tahap pendahuluan, tahap penyaringan danmtahap 

pelengkapan data tambahan.Pengecekan keabsahan temuan data 

biasanya dilakukan pada tahap penyaringan data, dan  ada data yang 

tidak atau kurang relevan dan tidak memenuhi standar. Agar data yang 

diperoleh memiliki kadar validitas yang tinggi maka perlu diadakan 

penyaringan data ulang.  
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Wahid murni (2017: 14) berpendapat bahwa peneliti harus 

benarbenar memahami konsepmdari masing-masing prosedur pengujian 

validitas dalam penelitian kualitatif dan mampu menguraikannya secara 

operasional dalam proyek penelitian yangmdikerjakan. Untuk selanjutnya 

dikembangkan secara operasional dan terperinci (tentang langkah-langkah 

yang dilakukan) disertai alasan mengapa prosedur pengujianmvaliditas 

digunakan.  

 Raco,J.R. (2010: 134) mengatakan bahwa ada beberapa teknik 

yang digunakan oleh metode kualitatif untuk menjamin akurasi dan 

kredibilitas hasil penelitian yaitu: triangulasi, member checking dan 

auditing. .  

Menurut Nawawi sebagaimana yang dikutip oleh Wahidmurni 

(2017: 15) bahwa langkah-langkah triangulasi ini adalah:  

1. Triangulasi sumber data, yang dilakukan dengan mencari data dari 

banyak sumber informan, yaitu orang yang terlibat langsung 

dengan nohubungan industrial  

2. Triangulasi pengumpulmdata dilakukan penulis sendiri dengan cara 

mencari data dari banyak sumberminforman  

3. Triangulasi metoda pengumpul data dilakukan dengan 

mengunakan bermacam-macam metode pengumpulan data 

(observasi, interview, studi dokumentasi, maupun kelompok 

terpimpin (focus group), dan;  

4. Triangulasi  teori, dilakukan  dengan  carammengkaji  berbagai teori 



41 
 

yang relevan, sehingga dalam hal ini tidak digunakan teori tunggal 

tetapi dengan teori yangmjamak.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian 

1. Deskripsi Geografis  

Ma’had Al-birr terletak di dalam area kampus Universitas 

Muhammadiyah Makassar di Jl. Sultan Alauddin No. 259 Kel. Gunung Sari 

Kec. Rappocini Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut:  

Sebelah Utara : Universitas Muhammadiyah Makassar  

Sebelah Timur : Universitas Muhammadiyah Makassar  

Sebelah Selatan : Perumahan Bumi Permata Hijau  

Sebelah Barat : Jl. Sultan Alauddin  

Ma’had Al-birr Unismuh Makassar letaknya strategis dan mudah 

dijangkau oleh para dosen dan mahasiswa yang bertempat tinggal di kota 

Makassar, Kab. Gowa dan sekitarnya.  

2. Deskripsi Kelembagaan  

Ma’had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar adalah 

Lembaga Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam yang 

menyelenggarakan Program I’dad Lughawi dan Program Tahfidz Alqur'an 

selama 2 (dua) tahun. I'dad Lughawi adalah program pendidikan bahasa 

Arab yang menggunakan kurikulum dan silabus pembelajaran merujuk 

pada kurikulum LIPIA Jakarta dengan jenjang pendidikan selama 2 (dua) 

tahun. Ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar resmi 
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didirikan pada tahun 1996. Kehadiran Ma’had Al-birr di kota Makassar 

adalah berkat kerja sama yang terjalin erat antara Pimpinan Pusat (PP) 

Muhammadiyah Jakarta dengan AMCF (Asia Muslim Charity Foundation) 

yang berkedudukan di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Program Studi yang 

diintegrasikan pada Program I'dad Lughawi Ma’had Al-birr Universitas 

Muhammadiyah Makassar yaitu Prodi Hukum Keluarga (Ahwal 

Syakhshiyah),Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dan Prodi 

Pendidikan Bahasa Arab. Ma’had Al-birr bertujuan menyiapkan kader 

ulama melalui program pendidikan bahasa Arab dan studi Islam. Ma’had 

Al-birr telah ditetapkan sebagai pusat kaderisasi ulama oleh Pimpinan 

Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Rektor Unismuh 

Makassar. Kehadiran Ma’had ini diharapkan oleh Pimpinan Persyarikatan 

untuk mengisi kekurangan kader sekaligus mendinamisasikan geliat 

dakwah amar makruf nahi mungkar dan spirit tajdid. Kaderisasi ulama 

tentu tidak dapat dicapai hanya dengan mengikuti Program I’dad Lughawi 

saja tetapi harus ditingkatkan melalui program integrasi pendidikan pada 

jenjang sarjana (S1). Oleh sebab itu, maksud dan tujuan dari integrasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Memperkuat kualitas dan kuantitas calon sarjana agama Islam 

yang mampu memahami dan berkomunikasi dengan bahasa Arab 

secara baik dan benar; 

2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa 

Program I’dad Lughawi melanjutkan pendidikan pada tingkat 
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sarjana (S1) dalam lingkup Fakultas Agama Islam Unismuh 

makassar;  

3. Memudahkan bagi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal 

Syakhshiyah), Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dan 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab merekrut mahasiswa baru 

melalui jalur Ma’had Al-birr. 

a. Visi - Misi 

 Adapun Visi – Misi Ma’had Al-birr Universitas Muhammadiyah 

Makassar adalah: 

1) Visi: 

 Menjadi Ma`had Bahasa Arab yang terkemuka dan model dalam 

memajukan dan memadukan pendidikan bahasa Arab, dakwah dan 

pengabdian pada masyarakat.  

2) Misi: 

a) Menghasilkan Da`i yang mumpuni dalam bidang bahasa Arab, 

berakhlak mulia, berkompetensi akademik dan profesional tinggi 

serta berkarakter pembelajar sepanjang hidup.  

b) Menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan optimal untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Arab dan dakwah 

Islamiyah.   

c) Menumbuhkan semangat cinta dan menyebarluaskan bahasa Arab, 

hafal Aqur`an, Ilmu syar`i, seni Islam bagi kemaslahatan umat 

manusia. 
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b. Pembinaan dan Kaderisasi 

 Ma'had Al-birr Universitas  Muhammadiyah Makassar  berdiri  sejak 

tahun 1996 atas kerjasama antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan 

Yayasan Muslim Asia atau AMCF. Tujuan pendirian Ma'had Al-birr oleh 

AMCF adalah untuk meningkatkan jumlah da'i dan muballig yang mampu 

menguasai bahasa Arab sebagai bahasa Alqur'an dan Al-hadis yang 

merupakan sumber utama dalam mengkaji dan mempelajari agama Islam. 

Pasca integrasi institusi Ma’had atau penyerahan pengelolaan Ma’had dari 

AMCF ke Pimpinan Pusat Muhamadiyah tahun 2020, Rektor Unismuh 

Makassar menetapkan Ma’had Al-birr sebagai Pusat Kaderisasi Ulama 

dan Pendidik bagi persyarikatan Muhammadiyah. 

 Sistem pembinaan dan perkaderan di Ma'had Al-birr setelah 

terintegrasi dengan Universitas Muhammadiyah Makassar adalah 

pembinaan dan perkaderan berbasis asrama mahasiswa, sebagaimana 

yang tertuang di dalam Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar 

Tahun 2021 pada Bagian Kedelapan tentang keberadaan Ma'had Al-birr 

sebagai pendidikan khusus yang dikelola oleh Unismuh Makassar. 

 Asrama Mahasiswa Ma’had Al-birr Universitas Muhammadiyah 

Makassar adalah asrama mahasiswa yang berada di dalam area kampus 

Universitas Muhammadiyah Makassar tepatnya di Jalan Sultan Alauddin 

No. 259 Makassar yang terdiri dari asrama putra dan putri. 

a). Visi Dan Misi  

1).  Visi 
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Menjadi wadah pembinaan karakter dan kepemimpinan bagi 

mahasiswa binaan demi terwujudnya insan yang beriman, bertakwa, 

berakhlak mulia, berilmu serta tangguh sebagai pilar utama 

Muhammadiyah. 

2).  Misi 

a) Mengajarkan dan mengamalkan ajaran agama Islam sesuai dengan 

Alqur’an dan Al-sunnah; 

b) Melaksanakan pembinaan Al-Islam Kemuhammadiyahan dan 

kepemimpinan 

b). Tujuan 

Visi dan Misi yang disebutkan di atas dalam rangka mencapai 

tujuan Asrama Ma’had Al-birr, yaitu: 

1) Berkembangnya potensi mahasiswa binaan yang beriman dan 

bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia sehingga terwujud 

masyarakat Islam yang sebenar-benarnya; 

2) Terbinanya Keislaman, Kemuhammadiyahan dan Kepemimpinan 

yang mencerdaskan dan mencerahkan. 

c). Karakteristik Input dan Output Mahasiswa Binaan 

1). Ketentuan Input Mahasiswa Binaan 

a) Beragama Islam. 

b)Tercatat sebagai mahasiswa/i di Ma’had Al birr Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

c) Tidak berstatus sebagai suami atau istri. 
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d) Berumur tidak lebih dari 23 tahun saat mendaftar di asrama. 

e) Memiliki  nilai  akademik  minimal   “jayyid jiddan”   bagi   mahasiswa 

binaan yang akan melanjutkan di program pembinaan tahun kedua. 

f) Menyerahkan berkas-berkas berikut pada saat pendaftaran: 

g) Surat izin orang tua/ wali untuk tinggal di asrama 

h) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 

     i) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani 

j) Surat rekomendasi dari tokoh agama/ ulama 

 k) Foto terbaru ukuran 3x4 latar belakang merah sebanyak 3 lembar 

     l) Fotokopi KTP/ kartu identitas resmi lainnya. 

2). Output Mahasiswa Binaan 

a) Fasih membaca Alqur’an. 

b) Berakhlak mulia, disiplin, bersih, dan rapi. 

c) Hafal minimal 2 juz  Alqur’an untuk program 1 tahun dan minimal 4  

juz untuk program 2 tahun. 

d) Hafal minimal 50 hadis untuk program 1 tahun dan 100 hadis untuk  

program 2 tahun. 

e)Kemampuan Bahasa Arab secara aktif (kitabah, qiraah, muhadatsah). 

f) Kemampuan berorganisasi, memimpin, dan berdakwah. 

g) Memiliki kemampuan IT 

h) Memiliki kemampuan tataboga (asrama putri) 
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d). Organisasi Pengelola 

1). Struktur 

Struktur organisasi Asrama mahasiswa Ma’had Al-birr Universitas 

Muhammadiyah Makassar adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDIR 

WAKIL MUDIR 

PEMBINA 

KETUA 

MUSYRIFAH 

MUDABBIR 

BENDAHARA SEKRETARIS 

BID.BAHASA 

BID.NFORMASI 

BID. DAKWAH 

BID.TAHFIDZ 

BID.KESEHATAN 

BID.KEAMANANAN 

BID.OLAHRAGA 

BID.KEBERSIHAN 

MAHASISWA BINAAN 
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2). Uraian Struktur 

 a). Mudir 

Mudir selaku penanggung jawab terhadap pengelolaan dan 

pembinaan asrama mahasiswa, serta memiliki tugas dan fungsi sebagai 

berikut: 

1) Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional 

terkait dengan pengelolaan dan pembinaan mahasiswa asrama 

2) Menyelenggarakan pengelolaan asrama mahasiswa sesuai dengan    

manhaj dan program pendidikan yang selaras dengan capaian 

kompetensi lulusan asrama PTM/PTA. 

3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan dan pembinaan 

asrama mahasiswa sesuai dengan visi dan misi. 

 b). Wakil Mudir  

Tugas dan fungsi Wakil Mudir adalah sebagai berikut:  

1) Membantu Mudir dalam menyusun kebijakan, rencana strategis, 

dan rencana operasional terkait dengan pengelolaan dan 

pembinaan mahasiswa asrama. 

2) Membantu Mudir dalam menyelenggarakan pengelolaan asrama 

mahasiswa sesuai dengan manhaj dan program pendidikan yang 

selaras dengan capaian kompetensi lulusan asrama PTM/PTA. 

3) Membantu Mudir dalam menjaga dan meningkatkan mutu 

pengelolaan dan pembinaan asrama mahasiswa sesuai dengan visi 

dan misi. 
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c). Pembina 

Pembina asrama adalah Kepala Bidang Al-Islam 

Kemuhammadiyahan, Kaderisasi dan Alumni yang bertanggung jawab 

terhadap pengelolaan dan pembinaan asrama secara langsung yang 

memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 

1) Bertanggung jawab secara langsung kepada Mudir/ Wakil Mudir 

terkait pengelolaan dan pembinaan asrama.  

2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dengan 

musyrifah, mudabbir dan pengurus asrama.  

3) Membentuk struktur kepengurusan asrama yang baru setiap tahun. 

4) Membentuk panitia penerimaan mahasiswa binaan baru setiap 

tahun.  

5) Melaporkan hasil pengelolaan dan pembinaan asrama mahasiswa 

kepada Mudir/ Wadir secara periodik setiap akhir semester sebagai 

sumber data dan informasi dan bahan evaluasi (annual report)  

d).Musyrifah  

Musyrifah adalah Pembina khusus asrama putri yang ditunjuk oleh 

Mudir/ Wakil Mudir yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:  

1) Bertanggung jawab secara langsung kepada Pembina terkait 

dengan pembinaan di asrama putri  

2) Melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan dan program di 

asrama putri  

e).  Ketua Asrama  
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Ketua asrama memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut: 

1) Bertanggung jawab secara langsung kepada pembina terkait 

seluruh program pembelajaran dan pembinaan di asrama sesuai 

dengan standar P3AM.  

2) Mengontrol, mengawasi dan melaporkan kinerja setiap bidang 

kepada pembina asrama secara periodik minimal 1 kali dalam 1 

bulan.  

3) Bertanggung jawab terhadap monitoring dan pemeliharaan sarana 

prasarana asrama dan melaporkan segala bentuk  kerusakan  

kepada pembina asrama.  

4) Membuat laporan pertanggung jawaban di akhir masa bakti 

kepengurusan.  

f). Mudabbir  

Melakukan koordinasi dengan ketua asrama dalam hal pembinaan 

mahasiswa binaan dan pembinaan halaqah/ taklim. 

g). Sekretaris  

Sekretaris pengurus asrama memiliki tugas dan fungsi sebagai 

berikut: 

1) Membantu ketua asrama dalam melaksanakan seluruh kegiatan di 

dalam asrama. 

2) Bertanggung jawab terhadap kelancaran administrasi 

kepengurusan asrama.  

3) Memantau dan mengkoordinir pelaksanaan tugas dari tiap bidang. 
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4) Mengarsipkan data dan berkas-berkas mahasiswa binaan. 

5) Membuat pengumuman dan mengelola mading asrama  

6) Membuat kalender kegiatan asrama.  

h). Bendahara  

Bendahara pengurus asrama memiliki tugas dan fungsi sebagai 

berikut:  

1) Menyusun RAPB asrama untuk setiap masa bakti.  

2) Membuat rincian dan pertanggungjawaban keuangan asrama.  

3) Bertanggung   jawab    mengumpulkan   iuran   bulanan   asrama  

dan  

4) melaporkan ke akuntan Ma’had setiap pekan pertama bulan 

berjalan.  

5) Bertanggung jawab untuk mengelola infak pekanan mahasiswa 

binaan.  

6) Bertanggung jawab terhadap pengadaan seragam mahasiswa 

binaan.  

i). Bidang-bidang  

Bidang-bidang yang terdapat dalam kepengurusan asrama 

bertanggung jawab secara langsung kepada ketua asrama terhadap 

program-program pengelolaan dan pembinaan asrama yang tugas dan 

fungsinya ditetapkan oleh ketua asrama. 
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d. Profil binaan mahasiswi 

Tabel 4.1 
Profil binaan mahasiswi 

PROFIL BINAAN DESKRIPSI PROFIL 

Kader Pemimpin 

Islam  

 

Seorang yang bisa menjadi teladan bagi umat 

karena memiliki akhlak Islami dan wawasan luas  

Seorang yang bisa memimpin dalam 

komunitasnya ketika di kampus dan masyarakat  

Seorang yang bisa bekerja secara amanah 

dalam menjalankan profesinya sesuai dengan 

disiplin ilmu yang dikuasainya  

 

B. Paparan Dimensi Penelitian 

1.  Pembinaan Mahasiswi Asrama Ma’had Al birr Universitas 

Muhammadiyah Makassar 

a) Bentuk Pelaksanaan Program Pembinaan Mahasiswi Asrama 

Ustadz Zainal Abidin selaku kepala bidang pengkaderan dan 

kemuhammdiyahan ma’had Al birr Universitas Muhammadiyah Makassar 

sekaligus sebagai pembina Asrama Ma’had Al birr mengatakan bahwa 

dalam pelaksanaan program pembinaan mahasiswi asrama 

menggunakan beberapa model pembinaan, yaitu: 

1) klasikal 

Menurut  Aunurrahman (2009:147) mengatakan: 
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 “Model pembelajaran klasikal lebih menitikberatkan pada peran 
guru dalam memberikan informasi melalui materi pelajaran yang 
disajikan. Model pembelajaran klasikal menggunakan pembelajaran 
kelas dalam proses pembelajaran.” 
 

 Model pembinaan  klasikal adalah pola pembinaan dimana seluruh 

mahasiswi binaan melakukan suatu kegiatan di waktu dan tempat yang 

sama seperti program ta’lim  

2) mentoring  

Salah satu model Pembinaan mahasiswi di asrama model 

Mentoring, dimana mentoring adalah model kegiatan pendampingan 

mahasiswi binaan asrama dalam melaksanakan suatu kegiatan seperti 

program tahsin dan bahasa, jadi setiap mentor yang diamanahkan untuk 

mendampingi mahasiswi binaan asrama harus bertanggung jawab atas 

amanah yang diberikan dan perkembangan mahasiswi binaan yang 

didampingi tersebut. 

3) Pembiasaan 

 Model ini digunakan dalam membina mahasiswi binaan asrama 

dengan melakukan kegiatan – kegiatan asrama secara berulang untuk 

membiasakan mahasiswi dalam bersikap, berperilaku dan berpikir dengan 

benar seperti ibadah sunnah mahasiswi dibiasakan untuk menjalankan 

ibadah – ibadah tersebut agar terbiasa. 

Setelah menjelaskan model pembinaan mahasiswi asrama ma’had al 

birr universitas muhammadiyah makassar, pembina asrama menjelaskan 

prinsip – prinsip pengelola asrama dalam pembinaan mahasiswa/i Asrama 

Ma’had Al birr Universitas Muhammadiyah Makassar.  
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Adapun prinsip – prinsip yang dipegang oleh pengelola asrama adalah 

sebagai berikut: 

1) Keteladanan 

Keteladanan senantiasa diperlukan dalam kehidupan sehari-

hari di lingkungan asrama. Pembina asrama, pengurus dan seluruh 

mahasiswa binaan harus senantiasa mampu menjadi teladan yang 

baik. 

2) Latihan dan Pembiasaan 

Pembentukan kepribadian mahasiswa binaan dilakukan melalui 

latihan dan pembiasaan mematuhi norma-norma yang berlaku. 

3) Pembinaan Melalui Nasehat 

4) Nasehat merupakan salah satu pembinaan melalui pemberian 

peringatan atas kebaikan dan kebenaran dengan cara tertentu yang 

dapat menyentuh hati mahasiswa binaan. 

5) Pembinaan Melalui Kedisiplinan 

Kedisiplinan yang dibangun setiap hari harus disadari sebagai 

proses mendidik diri menjadi pribadi yang bertakwa, mandiri, dan 

cendekia. Kedisiplinan dibentuk melalui penumbuhan kesadaran 

mentaati peraturan. Penerapan prinsip ini memerlukan ketegasan 

dan kebijaksanaan. 

6) Kemandirian 
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Kemandirian diupayakan untuk menumbuhkan mahasiswa 

binaan menjadi pribadi yang berdikari, tangguh, memiliki nilai-nilai 

kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi tantangan hidup. 

7) Persatuan dan Persaudaraan 

Persatuan dan Persauadaraan menjadikan mahasiswa binaan 

senantiasa diliputi oleh suasana keakraban dan persaudaraan, 

karena segala suka dan duka tinggal di dalam asrama dirasakan 

bersama. 

2. Program Pembinaan Mahasiswi Asrama Ma’had Al birr Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

Program pembinaan adalah seperangkat aturan, mekanisme dan 

prosedur yang digunakan untuk melakukan pembinaan dan memberikan 

pengalaman dan pembiasaan pada program tertentu dengan cara 

diorganisasi dan direncanakan. Program pembinaan ini mengandung 

perangkat lunak yang digunakan untuk menambah pengalaman belajar 

dan pembiasaan dalam hidup sehari-hari. 

Program pembinaan merupakan program yang dirancang untuk 

mendukung tercapainya visi dan misi Asrama Mahasiswa Ma’had Al-Birr. 

Program pembinaan dilaksanakan minimal satu tahun dan dapat 

melanjutkan di tahun ke dua bagi mahasiswa binaan yang memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditetapkan.  

 Program – program pembinaan mahasiswi asrama ma’had al birr 

adalah: 
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a). Ibadah  

Program pembinaan ibadah adalah program wajib yang harus 

dilakukan oleh semua mahasiswa di asrama dengan ketentuan:  

1) Salat berjamaah lima waktu di masjid kampus Unismuh;  

2) Tadarrus Alqur’an setelah salat Magrib dan Subuh dengan 

dipimpin/didampingi oleh pengurus asrama dan mudabbir;  

3) Melaksanakan puasa puasa Sunnah;  

4) Melakukan salat tahajjud berjamaah di Masjid kampus Unismuh 

minimal satu kali dalam sepekan;  

5) Mengikuti Kajian/Taklim;  

6) Merutinkan bacaan zikir pagi dan petang;  

7) Merutinkan infak/sedekah satu kali dalam sepekan;  

8) Melaksanakan kegiatan Mabit satu kali setiap semester.  

b). Akhlak  

1). Adab dan Sopan Santun  

a) Mengamalkan tata nilai budaya Islam yang dikembangkan di 

asrama.  

b) Menegakkan ukhuwwah islamiyyah antar mahasiswa binaan, 

pengurus, pembina, dan pimpinan. 

c) Membudayakan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun).  

2). Disiplin di Kamar  

a) Mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebelum masuk kamar.  

b) Memelihara kebersihan dan kerapian kamar.  
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c) Memelihara fasilitas kamar dengan baik.  

d) Menjaga keamanan barang-barang dan meninggalkan almari 

dalam keadaan rapi dan terkunci 

e) Menempatkan barang-barang pada tempatnya dan tidak 

menggunakan barang orang lain tanpa izin. 

f) Tidak diperkenankan menggunjing orang lain, membuat gaduh, dan 

perbuatan sia-sia lainnya. 

g) Mematikan lampu dan alat elektronik lainnya setelah digunakan 

h) Dilarang menerima tamu di dalam kamar. Tidak diperkenankan 

tidur di kamar lain.  

c). Berbahasa Arab/Inggris  

1). Peraturan berbahasa:  

Seluruh mahasiswa binaan wajib berpartisipasi aktif dalam 

berbahasa Arab atau Inggris pada program-program pembiasaan 

bahasa, seperti; jam berbahasa, kultum 3 bahasa, pemberian 

kosakata, dan mading bahasa.  

2). Monitoring bahasa:  

a) Bidang Bahasa bertanggungjawab penuh untuk melakukan 

monitoring pada program-program pembiasaan bahasa.  

b) Pengurus   asrama   berperan  aktif  dan  bekerjasama  dengan 

bidang  
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c) Bahasa untuk memberikan contoh yang baik sebagai stimulasi 

mahasiswa untuk melaksanakan program-program pembiasaan 

bahasa.  

d) Akan dipilih mahasiswa-mahasiswa teraktif berbahasa Arab dan 

Inggris pada setiap kelompok, kemudian dijadikan sebagai 

mahasiswa penggerak bahasa yang bertugas untuk menstimulus 

teman-teman kelompoknya utnuk berbahasa Arab dan Inggris.  

d). Membaca Kitab  

Mahasiswa binaan diberikan jadwal untuk pelatihan membaca Kitab 

Turas dan program daurah pembelajaran nahwu sharaf.  

e). Tahfizh Al-Qur’an dan Hadits  

1) Monitoring hafalan al-Qur’an minimal 2 juz untuk program 1 tahun 

dan minimal 4 juz untuk program 2 tahun 

2) Monitoring hafalan hadis-hadis pilihan minimal sebanyak 50 hadis 

untuk program 1 tahun dan 100 untuk program 2 tahun.  

f). Berbusana Islami  

1) Mahasiswa binaan harus berbusana syar’i dan rapi. Bertata rias 

rapi, sopan, tidak mencolok, dan tidak berlebihan.  

2) Tidak memakai pakaian yang memuat tulisan dan gambar yang 

bertentangan dengan ajaran Islam.  

3) Tidak memakai aksesoris organisasi-organisasi tertentu saat 

berada di dalam area asrama dan kampus.  
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4) Untuk   melaksanakan    pembiasaan    busana   Islami   ini,  

diadakan  

5) sweeping busana pada awal masuk asrama, pertengahan tahun, 

dan akhir tahun.  

g). Kebersihan 

1) Mahasiswa    binaan   wajib    menjaga   kebersihan  diri,  pakaian, 

danlingkungan asrama.  

2) Piket kelompok sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang yang 

bertugas setiap hari, aktif mulai dari hari Senin hingga hari Sabtu.  

3) Untuk piket bersama di asrama, dilakukan seminggu sekali.  

4) Setiap kamar pada masing-masing lantai mendapat giliran piket 

setiap hari.  

h). Kepemimpinan  

Mahasiswa binaan akan diberikan amanah untuk menjadi pengurus 

asrama dan menjadi mudabbir pada kegiatan taklim/ halaqah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk latihan berorganisasi dan 

latihan kepemimpinan. Mahasiswa binaan juga akan diberikan materi atau 

kajian khusus terkait kepemimpinan dan micro teaching  

i). IT  

Mahasiswa binaan diwajibkan untuk dapat mengikuti pelatihan-

pelatihan pengembangan IT yang diselenggarakan di asrama maupun di 

luar asrama baik secara offline ataupun online.  

j). Tataboga  
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 Khusus mahasiswa binaan putri akan diberikan  pelatihan  tataboga  

setiap  hari  dan  diadakan  perlombaan tataboga  oleh  pengurus  asrama  

putri sekali setiap semester. 

 Asrama ma’had Al birr mempunyai standar program tahunan, 

bulaan dan harian,program tersebut adalah sebagai berikut:  

1). Standar Program Kegiatan Asrama Tahun Pertama 

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria tentang kualifikasi 

kemampuan mahasiswa binaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran yang 

digunakan sebagai acuan selama pembinaan asrama satu tahun. 

a). Kompetensi Yang Akan Dicapai 

Tabel 4.2 
Kompetensi pencapain mahasiswa tahun pertama 

Sikap  Penguasaan 

Pengetahuan 

Keterampilan 

Umum 

Keterampilan 

Khusus 

a. Bertanggung 

jawab atas 

amanah dan 

kepemimpinan 

yang diemban 

b. Menjadi teladan 

dalam berfikir, 

bersikap dan 

bertindak untuk 

memperjuangkan 

ajaran Islam 

sesuai paham 

1. Mempunyai 

pengetahuan 

dan pemahaman 

mengenai 

aqidah, ibadah, 

akhlak, 

muamalah 

sesuai paham 

Muhammadiyah 

2. Memiliki 

wawasan 

kemuhammadiy

Memiliki 

kemampuan 

kepemimpin

an Islam 

(leadership 

skills) pada 

lembaga dan  

masyarakat 

sebagai 

medan 

dakwah 

Islamiyah  

1. Memiliki 

keterampila

n dasar 

Islam 

sebagai 

dasar 

pengemban

gan kajian 

Islam 

(Tahsin, 

tahfidz 

alqur’an) 
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Muhammadiyah 

c. Aktif menjalin 

sinergi dan 

kerjasama 

dengan pihak lain 

dalam 

mewujudkan 

tujuan 

Muhammadiyah 

yang bersifat halal 

dan tidak bersifat 

mengikat  

ahan. 

 

2. Memiliki 

keterampila

n dasar 

pengemban

gan Ilmu 

(Komunikas

i bahasa 

Arab dan 

Inggris, IT). 

  

b). Capaian Pembinaan  

Tabel 4.3 
Capaian Pembinaan tahun pertama 

NO UNSUR CAPAIAN PEMBINAAN 

(CP) 

BENTUK 

PROGRAM 

KEGIATAN DAN 

MATERI 

PEMBINAAN 

1 Sikap Bertanggung jawab atas 

amanah dan 

kepemimpinan yang 

diemban 

Pedoman Hidup 

Islami Warga 

Muhammadiyah  

(PHIWM).  

Menjadi teladan dalam 

berfikir, bersikap dan 

bertindak dalam 

memperjuangkan ajaran 

Islam sesuai paham 

Muhammadiyah 

Aktif terlibat dalam 

kegiatan dan 

kepemimpinan 

Muhammadiyah 

atau Ortom 
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Aktif menjalin sinergi dan 

kerjasama dengan pihak 

lain dalam mewujudkan 

tujuan Muhammadiyah 

 

2 Penguasaan  

Pengetahuan  

1. Mempunyai 

pengetahuan dan 

pemahaman 

mengenai aqidah, 

ibadah, akhlak dan    

sejarah peradaban 

islam sesuai paham 

Muhammadiyah ( Nilai 

– nilai dasar islam).  

Aqidah Islam  

Fiqih Ibadah  

Akhlak Islam 

Sirah Nabawiyah 

 

2. Memiliki pemahaman 

kemuhammadiyahan  

Ideologi 

Muhammadiyah 

- Muqaddimah 

ADM 

- Kepribadian 

Muh 

- MKCH 

- Manhaj Tarjih 

- Konsep Tajdid 

dalam 

Muhammadiyah 

- Tanfidz 

Muktamar 

- Pengenalan 

tentang Ortom 

 



64 
 

3 Ketrampilan 

Umum 

Memiliki kemampuan 

kepemimpinan Islam  

Kepemimpinan 

Islam 

- Fiqih dakwah 

- Logika 

- Public speaking 

- Islam 

Communication 

skills 

- Decision making 

- Managerial skill 

 

4 Ketrampilan 

khusus 

1. Memiliki keterampilan 

membaca, memahami 

dan menghafal Quran 

dengan baik 

Tajwid dan tahsin 

Tahfidl al-Quran 

dan hadis 

2. Memiliki keterampilan 

dasar pengembangan 

Ilmu (Komunikasi 

bahasa Arab dan 

Inggris dan IT) 

Skills berbahasa 

Arab (tafhimul 

qur’an) 

Skills berbahasa 

Inggris 

IT 

 

c). Materi Pembinaan dan Silabus  

1). Standar Materi 

Table 4.4 
Standar materi pembinaan tahun pertama 

NO. STANDAR MATERI  SILABUS MATERI 

1 Aqidah Islam 1   القول المفيد على كتاب التوحيد 

2 Ibadah 1  صحيح فقه السنة 
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3 Akhlak 1  أحاديث األخالق 

4 Sirah Nabawiyah   السيرة النبوية : دروس وعبر 

5 Kaidah Fiqhiyyah الوجيز في شرح القواعد الفقية 

6 Kemuhammadiyahan 1  لمحة سريعة عن جمعية محمدية 

9 Pengantar ilmu dakwah 

1 

 فضل الدعوة إلى هللا وأعذار المتقاعسين عنها 

10 Tahsin dan tajwid Tajwid praktis As safa 

11 Tahfidl al-Quran dan 

hadis 

Juz 30 dan 29 / 50 Hadits populer 

12 Skill berbahasa Arab  Hafalan mufradaat ( kamus al 

musaa’id must.  1 dan 2 ) dan 

Muhadatsah 

13 Skill berbahasa inggris Grammar 

 

2). Materi Pokok 

Tabel 4.5 
Materi pokok pembinaan tahun pertama  

No. MATERI POKOK Durasi  Waktu 

1 Aqidah Islam 1 12 x 

pertemuan 

Setelah Sholat Isya 

2 Ibadah 1 12 x 

pertemuan 

Setelah Sholat Isya 

3 Akhlak 1 12 x 

pertemuan 

Setelah Sholat Isya 
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4 Sirah Nabawiyah  12 x 

pertemuan 

Setelah Sholat Isya 

5 Ushul Fiqih 1 12 x 

pertemuan 

Setelah Sholat Isya 

6 Kemuhammadiyaha

n  

32  x 

pertemuan 

Jam kuliah 

7 Kepemimpinan 

Islam 

12 x 

pertemuan 

Setelah Sholat Isya 

8 Pengantar ilmu 

dakwah 1 

12 x 

pertemuan 

Setelah Sholat Isya 

9 Tahsin dan tajwid 32 x 

pertemuan 

Sabtu pagi 

10 Tahfidl al-Quran dan 

hadis 

3 / 2 x 

pertemuan 

dalam 

sepekan 

Setelah sholat lail dan 

setelah maghrib 

11 Skill berbahasa 

Arab  

 

Setiap hari ( 

Kultum 

berbahasa 

arab)  

Setelah sholat shubuh 

dan Maghrib 

13 Skill berbahasa 

inggris  

8 x pertemuan Ahad pagi 

12 Information 8 x pertemuan Ahad pagi 
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Technology (IT) 

 

d). Kegiatan Penunjang 

Tabel 4.6 
Kegiatan penunjang  

No. KEGIATAN PENUNJANG DURASI WAKTU / 

HARI 

1 Dzikir petang/tilawah Setiap hari Sebelum 

Maghrib 

2 Kultum Setiap hari Bakda 

Maghrib 

3 Sholat Tahajjut Setiap hari Setiap malam 

4 Sholat Dhuha Setiap hari Setiap dhuha 

5 Puasa sunnah 8x dalam sebulan Setiap Senin 

dan Kamis 

6 Pengajian Ahad pagi 4x dalam sebulan Setiap Ahad 

pagi 

7 Olah raga 4x dalam sebulan Setiap Ahad 

pagi 

8 Kerja bakti 4x dalam sebulan Setiap Ahad 

pagi 

9 Muhasabah 2x dalam sebulan Senin malam, 

minggu 

kedua dan 
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keempat 

10 Outbond 1x dalam sebulan Ahad, minggu 

kedua 

11 Khotmul Qur’an 1x dalam sebulan -  

12 Lomba tahfidz dan tilawah 1x dalam satu 

semester 

Di akhir 

semester 

13 Wisata ruhani 1x dalam sebulan Hari terakhir 

 

e). Jadwal Kegiatan Harian 

Tabel 4.7 
Jadwal kegiatan harian 

WAKTU AKTIVITAS 

03.30 – 04.30 Shalat Lail Dan Hifzhul Qur'an 

04.30– 05.30 Shalat Shubuh Berjama’ah, Kultum dan 

Kajian 

05 30 – 06.00 Hifzhul hadits Dan mufradaat 

06.00 – 06.30 Dzikir pagi Dan bersih – bersih 

06.30 – 08.00 Sarapan dan persiapan ke kampus 

08.00 – 12.00 Kuliah 

12.00 – 13.00 Shalat Dzuhur Berjama’ah dan makan siang 

13.00 – 15.00 Kuliah 

15.00 – 15.30 Shalat Ashar Berjama’ah 

15.30 – 17.15 Kuliah 

17.30 – 18.00 Dzikir sore Dan bersih – bersih 
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18.00 – 18.30 Shalat Maghrib Berjama’ah dan Kultum 

18.30 – 19.00 Makan malam 

19.00 – 19.30 Tilawah Dan Shalat Isya Berjama’ah  

19.30 – 21.00 Kajian 

21.00 – 22.00 Belajar Mandiri 

 Istirahat 

 

f). Jadwal Kajian Pekanan  

Tabel 4.8 jadwal kajian pekanan tahun pertama 

Hari 
 Pekan 

Pertama  

Pekan 

Kedua  

Pekan 

ketiga 

Pekan 

keempat 
 ket.  

Senin Aqidah 

Islam 1 

Ushul Fiqh 

1 

Aqidah 

Islam 1 

Ushul Fiqh 

1 

 

Selasa Ibadah 

1 

Pengantar 

Ilmu 

Dakwah 1 

Ibadah 1 Pengantar 

Ilmu 

Dakwah 1 

 

Rabu Akhlak 

1 

Sirah 

Nabawiyah  

Akhlak 1 Sirah 

Nabawiyah  

 

Sabtu Tajwid 

Dan 

Tahsin 

Tajwid Dan 

Tahsin 

Tajwid Dan 

Tahsin 

Tajwid Dan 

Tahsin 

 

Ahad IT  Kepemimpi

nan 

Bahasa 

Ingris 

Outbond  
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2). Standar Pembinaan tahun kedua 

a). Kompetensi Yang Akan Dicapai 

Tabel 4.9 kompetensi pencapaian tahun kedua 

Sikap  Penguasaan 

Pengetahuan 

Keterampilan 

Umum 

Keteram

pilan 

Khusus 

1.Bertanggung 

jawab atas amanah 

dan kepemimpinan 

yang diemban 

2. Menjadi teladan 

dalam berfikir, 

bersikap dan 

bertindak untuk 

memperjuangkan 

ajaran Islam sesuai 

paham 

Muhammadiyah 

3. Aktif menjalin 

sinergi dan 

kerjasama dengan 

pihak lain dalam 

mewujudkan tujuan 

Muhammadiyah 

yang bersifat halal 

dan tidak bersifat 

mengikat  

1.Mempunyai 

pengetahuan dan 

pemahaman 

mengenai aqidah, 

ibadah, akhlak, 

muamalah sesuai 

paham 

Muhammadiyah 

2.Memiliki  wawasan 

kemuhammadiyahan

. 

 

1.Memiliki 

kemampuan 

kepemimpinan 

Islam 

(leadership 

skills) pada 

lembaga dan  

masyarakat 

sebagai 

medan 

dakwah 

Islamiyah  

1.Memilik

i 

keteramp

ilan 

dasar 

Islam 

sebagai 

dasar 

pengemb

angan 

kajian 

Islam 

(Tahsin, 

tahfidz 

alqur’a 

2.Memilik

i 

keteramp

ilan 

dasar 

pengemb

angan 

Ilmu 
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(Komunik

asi 

bahasa 

Arab dan 

Inggris, 

IT). 

  

b) .Capaian Pembinaan  

Tabel 4.10 Capaian pembinaan tahun kedua 

NO. UNSUR CAPAIAN 

PEMBINAAN (CP) 

BENTUK 

PROGRAM 

KEGIATAN DAN 

MATERI 

PEMBINAAN 

1 Sikap Bertanggung jawab 

atas  amanah dan 

kepemimpinan yang 

diemban 

Pdoman Hidup 

Islami Warga 

Muhammadiyah  

(PHIWM).  

Menjadi teladan dalam 

berfikir, bersikap dan 

bertindak dalam 

memperjuangkan 

ajaran Islam sesuai 

paham Muhammadiyah 

Aktif terlibat 

dalam kegiatan 

dan 

kepemimpinan 

Muhammadiyah 

atau Ortom 
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Aktif menjalin sinergi 

dan kerjasama dengan 

pihak lain dalam 

mewujudkan tujuan 

Muhammadiyah 

 

2 Penguasaan  

Pengetahuan  

Mempunyai 

pengetahuan dan 

pemahaman mengenai 

aqidah, ibadah, akhlak 

dan    sejarah 

peradaban islam 

sesuai paham 

Muhammadiyah (Nilai – 

nilai dasar islam).  

Aqidah Islam  

Fiqih Ibadah  

Akhlak Islam 

Sirah Nabawiyah 

 

Memiliki pemahaman 

kemuhammadiyahan  

Ideologi 

Muhammadiyah 

- Muqaddimah 

ADM 

- Kepribadian 

Muh 

- MKCH 

- Manhaj Tarjih 

- Konsep Tajdid 
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dalam 

Muhammadiy

ah 

- Tanfidz 

Muktamar 

- Pengenalan 

tentang Ortom 

3 Ketrampilan 

Umum 

Memiliki kemampuan 

kepemimpinan Islam  

Kepemimpinan 

Islam 

- Fiqih dakwah 

- Logika 

- Public 

speaking 

- Islam 

Communication 

skills 

- Decision 

making 

- Managerial skill 

4 Ketrampilan 

khusus 

Memiliki keterampilan 

membaca, memahami 

dan menghafal Quran 

dengan baik 

Tajwid dan tahsin 

Tahfidl al-Quran 

dan hadis 
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Memiliki keterampilan 

dasar pengembangan 

Ilmu (Komunikasi 

bahasa Arab dan 

Inggris dan IT) 

Skills berbahasa 

Arab (tafhimul 

qur’an) 

Skills berbahasa 

Inggris 

IT 

2. Materi Pembinaan dan Silabus  

a. Standar Materi 

Tabel 4.11 Standar Materi Pembinaan tahun kedua 

NO. STANDAR MATERI  SILABUS MATERI 

1 Aqidah Islam 1   القول المفيد على كتاب التوحيد 

2 Ibadah 1  صحيح فقه السنة 

3 Akhlak 1  أحاديث األخالق 

4 Sirah Nabawiyah   السيرة النبوية : دروس وعبر 

 الوجيز في شرح القواعد الفقية  5

6 Kemuhammadiyahan 1  لمحة سريعة عن جمعية محمدية 

9 Pengantar ilmu dakwah 

1 

 فضل الدعوة إلى هللا وأعذار المتقاعسين عنها 

10 Tahsin dan tajwid Tajwid praktis As safa 

11 Tahfidl Al-quran dan 

hadis 

Juz 30 dan 29 / 50 Hadits populer 

12 Skill berbahasa Arab  Hafalan mufradaat ( kamus al 

musaa’id must.  1 dan 2 ) dan 
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Muhadatsah 

13 Skill berbahasa inggris Grammar 

 

b. Materi Pokok 

Tabel 4.12 . Materi pokok pembinaan tahun kedua 

No. MATERI POKOK Durasi Waktu 

1 Aqidah Islam 2 12 x 

pertemuan 

Setelah Sholat Isya 

2 Ibadah 2 12 x 

pertemuan 

Setelah Sholat Isya 

3 Akhlak 2 12 x 

pertemuan 

Setelah Sholat Isya 

4 Sirah Nabawiyah 2 12 x 

pertemuan 

Setelah Sholat Isya 

5 Kaidah fiqhiyyah 2 12 x 

pertemuan 

Setelah Sholat Isya 

6 Kemuhammadiyah

an 2 

32  x 

pertemuan 

Jam kuliah 

7 Kepemimpinan 

Islam 2 

12 x 

pertemuan 

Setelah Sholat Isya 

8 Pengantar ilmu 

dakwah 2 

12 x 

pertemuan 

Setelah Sholat Isya 

9 Tahsin dan tajwid 32 x Sabtu pagi 
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pertemuan 

10 Tahfidl al-Quran 

dan hadis 

3 / 2 x 

pertemuan 

dalam 

sepekan 

Setelah sholat lail dan 

setelah maghrib 

11 Skill berbahasa 

Arab  

 

Setiap hari 

(Kultum 

berbahasa 

arab)  

Setelah sholat shubuh 

dan Maghrib 

13 Skill berbahasa 

inggris  

8 x pertemuan Ahad pagi 

12 Information 

Technology (IT) 

8 x pertemuan Ahad pagi 

 

3). Kegiatan Penunjang 

Tabel 4.13 kegiatan penunjang pembinaan tahun kedua 

No. KEGIATAN 

PENUNJANG 

DURASI WAKTU / HARI 

1 Dzikir petang/tilawah Setiap hari Sebelum 

Maghrib 

2 Kultum Setiap hari Bakda Maghrib 

3 Sholat Tahajjut Setiap hari Setiap malam 

4 Sholat Dhuha Setiap hari Setiap dhuha 
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5 Puasa sunnah 8x dalam sebulan Setiap Senin 

dan Kamis 

6 Pengajian Ahad pagi 4x dalam sebulan Setiap Ahad 

pagi 

7 Olah raga 4x dalam sebulan Setiap Ahad 

pagi 

8 Kerja bakti 4x dalam sebulan Setiap Ahad 

pagi 

9 Muhasabah 2x dalam sebulan Senin malam, 

minggu kedua 

dan keempat 

10 Outbond 1x dalam sebulan Ahad, minggu 

kedua 

11 Khotmul Qur’an 1x dalam sebulan -  

12 Lomba tahfidz dan 

tilawah 

1x dalam satu 

semester 

Di akhir 

semester 

13 Wisata ruhani 1x dalam sebulan Hari terakhir 

 

4). Jadwal Kegiatan Harian 

Tabel 4.14 Jadwal kegiatan harian pembinaan tahun kedua 

WAKTU AKTIVITAS 

03.30 – 04.30 Shalat Lail Dan Hifzhul Qur'an 

04.30– 05.30 Shalat Shubuh Berjama’ah, Kultum dan 
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Kajian 

05 30 – 06.00 Hifzhul hadits Dan mufradaat 

06.00 – 06.30 Dzikir pagi Dan bersih – bersih 

06.30 – 08.00 Sarapan dan persiapan ke kampus 

08.00 – 12.00 Kuliah 

12.00 – 13.00 Shalat Dzuhur Berjama’ah dan makan siang 

13.00 – 15.00 Kuliah 

15.00 – 15.30 Shalat Ashar Berjama’ah 

15.30 – 17.15 Kuliah 

17.30 – 18.00 Dzikir sore Dan bersih – bersih 

18.00 – 18.30 Shalat Maghrib Berjama’ah dan Kultum 

18.30 – 19.00 Makan malam 

19.00 – 19.30 Tilawah Dan Shalat Isya Berjama’ah  

19.30 – 21.00 Kajian 

21.00 – 22.00 Belajar Mandiri 

22.00 – 03.30 Istirahat 

 

5). Jadwal Kajian Pekanan  

Tabel 4.15 Jadwal kajian pekanan pembinaan tahun kedua 

Hari 
 Pekan 

Pertama  

Pekan 

Kedua  

Pekan 

ketiga 

Pekan 

keempat 
 ket.  

Senin Aqidah 

Islam 2 

Ushul Fiqh 

2 

Aqidah 

Islam 2 

Ushul 

Fiqh 2 ( 
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c). Program Harian Dan Pekanan Mahasiswi Asrama Putri Ma’had Al Birr 

Universitas Muhammadiyah Makassar  

Tabel 4.16 Program Harian Dan Pekanan Mahasiswi Asrama Putri Ma’had Al 

Birr Universitas Muhammadiyah Makassar 

N

O. 

HARI KEGIATAN WAKTU 

PELAKSANAAN 

KET. 

Maqoosid 

As- 

syari’ah) 

Selasa Ibadah 2 Pengantar 

Ilmu  

Dakwah 2 

Ibadah 2 Penganta

r Ilmu 

Dakwah 

2 

 

Rabu Akhlak 2 Sejarah 

Peradaban 

Islam 

Akhlak 2 Sejarah 

Peradaba

n Islam 

 

Sabtu Tajwid Dan 

Tahsin 

Tajwid Dan 

Tahsin 

Tajwid Dan 

Tahsin 

Tajwid 

Dan 

Tahsin 

 

Ahad IT  Mustholah

ual hadits  

Bahasa 

Ingris 

Outbond  
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1. 

 

             

                                             

Senin                                

                                  

 

▪ Piket kebersihan 

▪ Tahfidz  

▪ Tahsinul qira’ah  

▪ Halaqah Qira’atul  

Kutub 

▪ Ta’lim 

▪ Penyetoran 

hadis 

▪ Tilawah ½ juz 

▪ Setiap pagi  

▪ Ba’da subuh 

▪ Ba’da subuh 

▪ Pagi 08.15-10.15 

▪ Ba’da Isya – 

21:30 

▪ Senin-kamis 

▪ Pagi-21.00 

 

 

1 

Halaman 

2. Selasa ▪ Piket kebersihan 

▪ Mufradat  

▪ Halaqah Qira’atul  

Kutub 

▪ Tilawah ½ juz 

▪ Pagi  

▪ Ba’da subuh 

▪ Pagi 08.15-10.15 

▪ Pagi-21.00 

 

 

1 

Halaman 

              

3. 

                             

Rabu  

▪ Piket kebersihan 

▪ Tahfidz  

▪ Tahsin  

▪ Pagi 08.15-10.15 

▪ Ta’lim 

▪ Tilawah ½ juz 

▪ Pagi  

▪ Ba’da subuh 

▪ Ba’da subuh 

▪ Pagi 08.15-10.15 

▪ Ba’da isya’ 

▪ Pagi-21.00 

 

 

1 

Halaman 

4. Kamis ▪ Piket kebersihan 

▪ Mufradat/Muhad

asah 

▪ Pagi 

▪ Ba’da subuh 

▪ Ba’da maghrib 

 

1 

Halaman 



81 
 

▪ Qira’ah surah  

Al-Kahfi 

▪ Tilawah ½ juz 

▪ Pagi-21.00 

5. Jum’at 
▪ Piket kebersihan 

▪ Ta’lim tafsir 

▪ Muraja’ah tahfidz 

▪ Tahsin 

▪ Muraja’ah hadist 

▪ Qira’ah surah Al-

Kahfi 

▪ Tilawah ½ juz 

▪ Pagi  

▪ Ba’da subuh 

▪ Ba’da maghrib 

▪ Ba’da magrib 

▪ Ba’da subuh – 

Ba’da isya’ 

▪ Ba’da subuh - 

Ba’da ashar 

▪ Pagi-21.00 

 

1 

Halaman 

6. Sabtu ▪ Piket kebersihan 

▪ Riyadhah 

(olahraga) 

▪ Tilawah ½ juz 

▪ Pagi 

▪ Pagi 

▪ Pagi-21.00 

 

7. Ahad ▪ Piket kebersihan 

▪ Tadribul 

Khitabah 

▪ Tajwid 

▪ Tilawah ½ juz 

▪ Pagi 

▪ Pagi 

▪ Ba’da Ashar 

▪ Pagi-21.00 

 

 

6. Sistem Penilaian  
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 Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk 

rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain 

Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian 

penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus 

dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan 

instrumen penilaian  

a) Penilaian diambil dari: 

(1)Sholat jamaah 

(2)Masuk kelas malam dan pagi 

(3)Tadarus Quran 

(4)Kedisiplinan  

(5)Lulus materi 

b. Sistem Evaluasi  

1). Portopolio: 

a). Resume materi 

b). Presensi 

c). Lembar evaluasi ibadah harian 

2). Kinerja mahasiswa: 

a). Partisipasi 

b). Shalat Wajib dan Tahajjud 

c). Shalat Dhuha 

d). Tilawah Al-Qur’an 

e). Puasa sunnah 
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f). Kultum 

c. Yudisium diberikan di akhir semester  dengan kategori: 

1). Good/Jayid Jidan/ Sangat Baik : boleh lanjut tinggal di asrama 

2). Fair/Jayid / Cukup : Diberi masa tenggang probasi selama 1 bulan 

3). Poor/Mafsul/ Gagal: maaf anda tidak lagi diijinkan tinggal di asrama  

d. Sosiliasi pembagian yudisium ke seluruh orang tua melalui SMS gate 

atau haflatul wada’. 

 Program – program pembinaan asrama tersebut dari program 

harian, pekanan , bulanan dan tahunan menurut  peneliti sangat berperan 

dalam pembinaan karakter mahasiswi,hal ini sesuai dengan salah satu visi 

– misi asrama ma’had al birr universitas muhammadiyah makassar yaitu 

menjadi wadah pembentukan karakter mahasiswa/ mahasisiwi. 

2. .  karakter Mahasiswi Ma’had Al birr 

Mahasiswa sebagai agent of change dalam pergerakan 

pembaharuan atau generasi penerus bangsa Yang akan melalukan 

perubahan kehidupan bangsa ke arah Yang lebih baik tentu harus 

mempunya karakter Yang baik untuk menjadi penerus Dan pemimpin 

masa depan. 

Direktur Ma’had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, 

ustadz Lukman Abd. Shomad mengatakan: 

 “Insya Allah mahasiswi kita mempunya karakter yang islami 
walaupun memang masih ada yang perlu ditingkatkan lagi tapi 
secara umum insya Allah karakter dan kepribadian islami bisa 
dikatakan mereka miliki” (Wawancara: Direktur ma’had Al birr, 
Lukman Abd. Shomad ,Kamis 21 juli 2022,Ma’had Al- Birr)        
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Kemudian Direktur  Ma’had juga mengatakan: 

“Kalau perbedaan karakter mahasiswi binaan asrama dan non 
asrama mungkin ada perbedaan dibeberapa aspek  tapi secara 
umum mahasiswi Ma’had Al Birr mempunyai karakter yang islami. 
Tapi kalau kita memeperhatikan mahasiswi yang tinggal di asrama 
itu juah lebih komitmen dengan karakter itu karna memang mereka 
mendapatkan pembinaan 24 jam kemudian lingkungannya 
mendukung, 24 jam itu sudah tersusun jadwal programnya 
sehingga lebih kondusif untuk pembinaan karakter adapun yang 
diluar tentu juga ada pengaruh lingkungar luar sehingga berimbas 
kepada mahasiswi tapi kami perhatikan bahwa mahasiswi kita 
Alhamdulillah mempunyai karakter yang islami buktinya ketika kita 
ada kegiatan  atau ada program, tugas mereka bisa melakukan 
dengan baik dan taat dengan aturan yang diberikan” (Wawancara: 
Direktur ma’had Al birr, Lukman Abd. Shomad ,Kamis 21 juli 
2022,Ma’had Al- Birr)        
 

Wakil direktur Ma’had Al Birr Universitas Muhammadiyah 

Makassar, Ali Bakri mengatakan bahwa: 

“karakter mahasiswi Ma’had Al Birr telah memiliki karakter 
kepemimpinan Rasulullah saw, yaitu Siddiq, Amanah, Tabligh dan 
Fathonah, mahasiswi ma’had Al Birr Jujur, Amanah  dan 
bertanggung jawab”. (Wawancara:Muh. Ali Bakri, Selasa 19 juli 
2022, Ma’had Al birr) 

Ustadz Mu’tashim Billah selaku kepala Bidang kemahasiwaan 

mengatakan: 

“Secara umum karakter mahasiswi di Ma’had Al birr tidak jauh 
berbeda karena sistem pendidikan di Ma’had Al Birr memproses 
seluruh mahasiswi baik dalam keilmuan dan adab dengan porsi 
yang sama yaitu karakter yang berkemajuan dalam bidang bahasa 
arab dan dirasat islamiyyah,islami dan taat pada setiap peraturan 
yang ada” (Wawancara: Mu’tashim Billah,Selasa 19 juli 2022, 
Ma’had Al birr) 

Ustadzah Ummu Fadhilah Imran, pengajar di Ma’had Al Birr 

Universitas Muhammadiyah Makassar mengatakan: 

“Mahasiswi Al Birr adalah mahasiswi yang bukan hanya dibekali 
ilmu agama tapi juga mereka fokus dalam pengembangan diri 
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sehingga dengan model dan hasil yang mereka dapatkan bisa 
membentuk identitas mahasiswi yang mempunyai solidaritas tinggi 
dan bisa diterima di tengah- tengah masyarakat” 
(Wawancara:Ummu Fadhilah Imran, Selasa 19 juli 2022, Ma’had Al 
birr) 

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara tersebut peneliti 

menyimpulkan bahwa mahasiswi ma’had Al birr memiliki karakter yang 

baik, religius karna mahasiswi di Ma’had dididik dan dibina serta dibekali 

ilmu agama namun tentu saja masih terdapat mahasiswi yang masih 

sangat butuh pembinaan yang mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi karakter mahasiswi 

adalah faktor lingkungan, berdasarkan hasil penelitian peneliti mahasiswi 

ma’had Al Birr berasal dari lingkungan yang beragam, sebagian 

mahasiswi ma’had Al Birr adalah alumni pesantren yang memang sudah 

terbiasa dengan kehidupan pesantren serta telah mendapatkan 

pembinaan dipondok masing – masing. 

Setelah menjadi mahasiswi di Ma’had Al birr pun, lingkungan hidup 

mahasiswi juga beragam, sebagian mahasiswi tinggal di asrama dan 

sebagian yang lain tinggal diluar asrama sehingga peneliti melihat bahwa 

terdapat perbedaan karakter antara mahasiswi yang tinggal di Asrama 

Dan mahasiswi Yang tinggal di luar asrama,  dapat dilihat dari bagaimana 

para mahasiswi bersikap saat bertemu gurunya,  dan bagaimana sikap 

mereka saat di kelas. mahasiswi yang tinggal di asrama sedikit lebih 

beradab, lebih disiplin,  lebih percaya diri,  lebih bertanggung jawab dan 

berani.  Mahasiswi yang tinggal di asrama disiplin dengan datang ke kelas 
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tepat waktu,  mengerjakan tugas yang diberikan oleh para dosen,  sopan 

dan santun kepada dosen dan lebih aktif dalam proses pembelajaran di 

kelas, termasuk menyetorkan hafalan Qur’an tepat waktu dan lancar. Hal 

ini juga sesuai dengan yang dikatakan oleh beberapa dosen Ma’had Al 

Birr dalam wawancara yang dilakukan Ma’had Al Birr.  

        Ustadz Zainal Abidin, kepala bidang pengkaderan dan 

kemuhammadiyahan Ma’had Al Birr mengatakan: 

“ Karakter Mahasiswi bermacam – macam, ada yg berkarakter baik 
dan ada juga yang masih perlu dibina, tapi jika dibandingkan antara 
mahasiswi binaan asrama dan mahasiswi non asrama maka 
karakternya sangat jauh berbeda, bukan hanya saya sebagai 
pembinaa asrama yang mengatakan tapi hampir seluruh 
asaatidzah mengatakan hal yang sama, karakter mahasiswi binaan 
asrama pasti berbeda dengan mahasiwi non asrama karna 
mahasiswi binaan asrama dibina setiap hari serta mengikuti taklim 
tiga kali sepekan  adapun mahasiswi non asrama bisa mengikuti 
lewat youtube itupun tidak bisa di awasi dan juga mereka yang 
tinggal diluar asrama tidak bisa sepenuhnya dikontrol dan diawasi 
oleh para asaatidzah dan ustadzaat” (Wawancara: Zainal 
Abidin,Selasa 19 juli 2022, Ma’had Al birr) 

Kemudian Nur Asriana ningsih selaku pengajar di Ma’had Al birr 

putri mengatakan bahwa: 

”Secara umum karakter mahasiswi berasrama bermacam – 
macam,  beradab,  disiplin,  bertanggung jawab,  ramah.  Tapi 
secara khusus karena mahasiswi ma’had Al Birr ada yang tinggal di 
asrama Dan ada Yang tinggal di asrama jadi ada sedikit perbedaan 
diantaranya mahasiswi berasrama beradab, lebih rajin, dan 
percaya diri terutama dalam berbicara di kelas dibandingkan 
dengan mahasiswi yang tinggal di luar asrama, ini disebabkan 
karna mahasiswi Yang tinggal di asrama lebih banyak mengetahui 
kosakata bahasa Arab dibandingkan dengan mahasiswi Yang 
tinggal diluar asrama. (Wawancara: Nur Asriana ningsih, ,Selasa 19 
juli 2022, Ma’had Al birr) 

Ustadzah Nakiratur – rosyidah , pengajar di Ma’had Al birr putri 

mengatakan: 
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“Dari yang kita lihat tentu karakter mahasiswi berbeda – beda, tapi 
secara keseluruhan ada beberapa karakter yang menonjol, 
misalnya: sopan dan santun, disiplin, tanggung jawab dan jujur. 
Karakter mahasiswi binaan asrama dan non asrama ada sedikit 
perbedaan, misalnya dari segi kedisiplinan dalam hal masuk kelas, 
kebanyakan yang sering terlambat itu anak non asrama, kemudian 
dari segi tanggung jawab misalnya ketika mereka diberikan tugas 
,sering yang tidak mengerjakan adalah mahasiswi non asrama 
entah dengan alasan lupa dan selainnya”. (Wawancara: Nakiratur – 
rosyidah,Selasa 19 juli 2022, Ma’had Al birr) 

Ustadzah Ermawati juga mengatakan bahwa: 

“Secara umum terlihat ada perbedaan, karakter anak2 binaan 
asrama lebih baik khususnya yang sudah menjalani pembinaan 
minimal 1 semester meski untuk personal beberapa anak non 
asrama juga sudah memiliki karakter yang kuat mungkin karena 
pendidikan formal maupun informal  yang di dapatkan sebelm 
masuk ma'had yang bgus.” (Wawancara: Ermawati,Sabtu 16 juli 
2022 ,Ma’had Al birr) 
 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tak dapat dipungkiri bahwa 

pelaksanaan pembinaan mahasiswi melalui berbagai program di dalam 

asrama menjadi kunci penting dan memiliki pengaruh dalam pembinaan 

mahasiswi. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh ustadzah Ummu Fadhilah  

Imran saat wawancara,beliau mengatakan: 

“Saya tidak mengatakan anak asrama dari anak luar asrama atau 
sebaliknya, tapi anak yang berada dibawah pengawasan dan 
binaan akan selalu bisa mengontrol diri dari hal – hal yang tidak 
baik, entah karena datang dari dirinya sendiri atau karna peraturan 
dan teguran dari pengurus” (Wawancara:Ummu Fadhilah Imran, 
Selasa 19 juli 2022, Ma’had Al birr) 

 
Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan beberapa 

mahasiswi asrama yang diwawancarai.Sabila mengatakan: 

“Selama di asrama saya merasakan banyak perubahan, sebelum 
tinggal di Asrama manja, tidak biasa mengerjakan apa – apa,  tapi 
setelah tinggal di asrama saya merasa  lebih mandiri , karna saya 
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harus mengerjakan dan melakukan hal – hal Yang saya  butuhkan  
sendiri”. (Wawancara: Sabila,Senin 04 juli 2022, Ma’had Al birr) 

Andi Zainab Mappatoba, mahasiswi binaan asrama juga 

mengatakan: 

“Dulu sebelum tinggal asrama saya tidak peduli cenderung cuek, 
tapi setelah tinggal di asrama jadi bijak dalam menangani sesuatu, 
sampai wali saya di rumah mengatakan ketika saya libur di rumah 
saya telah banyak berubah” (Wawancara: Andi Zainab 
Mappatoba,Senin 04 juli 2022, Ma’had Al birr) 

Ustadzah Dzulhijjah selaku musyrifah atau pembina asrama putri 

sekaligus sebagai pengajar di Ma’had mengatakan:  

“Mahasiswi binaan asrama sangat disiplin, misalnya ketika ada 
kegiatan dimesjid,  cepat datang.  Kemudian rajin,  dilihat 
bagaimana mereka membersihkan setiap hari, bertanggung jawab 
meskipun beberapa belum bertanggung jawab tapi karna dididik 
setiap hari jadi mereka sadar diri dalam menunaikan amanahnya,  
mahasiswi juga mandiri meski belum 100 %, karna makanan sehari 
– hari masih disiapkan oleh ibu dapur asrama,  kemudian 
persaudaraan Dan rasa peduli antar mahasiswi sangat baik,  Dan 
Yang Masya Allah adab mahasiswi binaan asrama sangat baik 
sekali apalagi diadakan kajian tentang adab setiap pekannya,  
leadership terutama para pengurus asrama,  sangat terlihat dari 
bagaimana mereka dalam memenage kegiatan kegiatan asrama. 
Kemudian Yang terakhir adalah religius,  mahasiswi binaan asrama 
rajin beribadah.” (Wawancara: Dzulhijjah,Jum’at 15 juli 2022, 
Ma’had Al birr,) 

Pernyatan musyrifah asrama tersebut memperkuat pendapat peneliti 

bahwa karakter mahasiswi asrama ma’had Al- Birr tergolong sangat baik, 

karna mereka mendapatkan pembinaan yang intensif. Pengawasan dan 

kontroling dilakukan oleh pembina asrama selama 24 jam, dan seluruh 

kegiatan mahasiswi dari bangun sampai tidur kembali sudah diatur dan 

tertata sesuai jadwal. 
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3.  Peran Pengelola Asrama Ma’had Al birr dalam pembinaan karakter 

Mahasiswi 

           Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai 

arti pemain sandiwara (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki 

oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran merupakan aspek 

dinamis kedudukam (status), apabila seseorang melakukan hak dan 

kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan 

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. 

       Pengelola asrama tentu saja sangat penting kedudukannya dalam 

sebuah asrama,  karna mahasiswi dan mahasiswi butuh pendamping 

yang membina dirinya untuk mengembangkan bakat Dan kemampuan 

yang dimilikinya serta membimbing para mahasiswi untuk menjadi 

mahasiswi Yang berakhlak mulia dan taat kepada Allah Swt. 

 Direktur Ma’had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, 

ketika ditanya tentang peranan pengelola asrama, beliau mengatakan: 

 “Pembina asrama cukup menentukan karna dipembinaan asrama 
kita mempunyai standar yang sudah dibuat, kemudian model – 
model yang sudah kita tetapkan bahwa pembina itu harus 
memberi keteladanan, pembina harus menjadi model, pembina 
harus memberikan kasih sayang kepada mahasiswa binaannya, 
nah itu betul – betul menjadi penentu keberhasilan pembinaan kita 
di asrama, jadi pembina itulah yang harus menjadi teladan dan 
memberikan contoh terlebih dahulu kemudian diikuti oleh 
mahasiswa binaan dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan 
juga menjadi keunggulan kita di asrama sehingga pembinaan 
karakter ini benar – benar terwujud insya Allah” 
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(Wawancara:Direktur ma’had Al birr,Kamis 1 juli 2022, Ma’had Al 
birr) 

 
Wakil Direktur Ma’had Al Birr,Ali Bakri mengatakan: 
 
  ”Pengelola Asrama mempunyai peran yang sangat strategis 
dalam pembinaan karakter mahasiswa/i, pengelola asrama yang 
terdiri dari musyrif – musyrifah, mudabbir dan pengurus jika 
semua menjalankan tugasnya dengan baik maka tentu tercapai 
visi asrama yaitu sebagai wadah pembentukan karakter”. 
(Wawancara: Wakil direktur ma’had Al birr, Selasa 26 juli 
2022,Ma’had Al birr) 

 
Pernyataan Mudir dan wakil Mudir ma’had Al Birr tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pengelola asrama mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam pembinaan karakter mahasiswi, jika pengelola asrama 

bertanggung jawab dengan amanahnya maka tentu visi – misi asrama 

ma’had Al Birr sebegai wadah pembentukan karakter akan tercapai. 

Pembina  asrama berperan sebagai orang tua, guru dan  teladan 

bagi   mahasiswi   binaan   asrama, sebagaimana   hasil   wawancara  dari 

Pembina asrama dan mahasiswi binaan asrama. 

Pembina asrama ma’had Al Birr Universitas Muhammadiyah 

Makassar, Ustadz Zainal Abidin saat wawancara tentang peranan 

pengelola asrama dalam pembinaan karakter mahasiswi, mengatakan: 

”Kami di asrama sebagai orang tua mahasiswi binaan, kami 
melakukan pendekatan emosional kepada pengurus inti seperti 
ketua asrama, sekretaris dan bendahara dan bendahara asrama 
secara intens dua sampai tiga kali sepekan untuk mengetahui apa 
– apa yang terjadi di asrama, kemudian ke pengurus yang lain 
dengan memberi apresiasi dan mengawasi dan mengevalasi 
mahasiswi binaan dengan melakukan rapat bersama pengurus” 
(Wawancara: Zainal Abidin,Selasa 19 juli 2022, Ma’had Al birr) 
 
Kemudian ketua Asrama Putri, Mustabsyirah mengatakan bahwa: 
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“Pembina asrama seperti guru yang mengajari bagaimana arti 
kepemimpinan,  bagaimana pribadi seorang pemimpin dan 
bagaimana cara hidup berjamaah dalam sebuah asrama” 
(Wawancara: Mustabsyirah,Jum’at 17 juli 2022 Ma’had Al birr) 

 
Mustabsyirah sebagai Ketua asrama yang sudah tinggal di asrama 

sejak tiga tahun yang lalu dan mengembang tugas yang lumayan berat 

melanjutkan perkataannya: 

“Saya bertahan di Asrama sampai sekarang karna nasehat dari 
ustadz,  beliau menasehati kami dengan hadits Rasulullah saw. 
  

  أخيه عون ِف العبد كان ما العبد عون ِف وهللا

 
(Allah akan menolong hamba - hambanya selama hambanya 
menolong saudaranya).”  (Wawancara: Mustabsyirah,Jum’at 15 juli 
2022,Ma’had Al birr) 
 
Andi Zainab Mahasiswi semester dua yang  merupakan  mahasiswi 

binaan asrama juga mengatakan bahwa: 

“Pembina asrama seperti guru yang mengajari,  memberikan ilmu 
dan memberi nasehat nasehat seperti bagaimana adab kepada 
guru dan lain – lain.” (Wawancara: Andi Zainab,Senin 04 juli 2022, 
Ma’had Al birr) 
 
Selanjutnya, Della Puspita Sari, mahasiswi semester empat yang 

merupakan mahasiswi binaan yang telah dua tahun tinggal di asrama 

mengatakan: 

“Pengelola asrama merupakan teladan ,  baik itu pembina asrama 
maupun musyrifah asrama, pembina dan musyrifah asrama 
mempunyai karakter yg baik, terutama kedisiplinannya,itu terlihat 
ketika pembina dan musyrifah asrama menghadiri kegiatan tepat 
waktu.” (Wawancara: Della Puspita Sari,Selasa 05 juli 2022, 
Ma’had Al birr) 
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Kemudian st. Sulaiha yang merupakan sekretaris asrama juga 

mengatakan bahwa 

“Muysrifah asrama dengan sikapnya menanamkan karakter mandiri 
pada mahasiswi binaan khususnya pada dirinya sendiri,  
bagaimana ketika musyrifah asrama mengerjakan pekerjaannya 
sendiri dan tidak bersedia dibantu oleh para mahasiswi binaan 
asrama,  padahal para mahasiswi binaan asrama sangat senang 
membantu musyrifah asrama yang merupakan orang tuanya 
selama tinggal di Asrama” (Wawancara: St. Sulaiha,Jum’at 15 juli 
2022 ,Ma’had Al birr) 
 
Mustabsyirah selaku ketua asrama  juga mengatakan bahwa: 

 “Pembina asrama dalam keteladanannya mengajarkan arti 
bertanggung jawab,  dimana pembina asrama yang merupakan 
kepala bagian kemuhammadiyahan di Ma’had Al birr yang 
mempunyai banyak kegiatan tidak pernah meninggalkan para 
mahasiswi binaan, selalu membersamai para mahasiswi dan selalu 
ada ketika dibutuhkan” (Wawancara: Mustabsyirah,Jum’at 15 juli 
2022, Ma’had Al birr) 
 
Beberapa pernyataan dari mahasiswi binaan tersebut juga dapat 

disimpulkan bahwa keteladanan dari musyrif dan musyrifah asarama juga 

sangat berperan penting dalam pembinaan karakter mahasiswi. 

C. Pembahasan 

 Ma’had Al birr adalah salah satu lembaga pendidikan yang 

menyediakan fasilitas asrama untuk mahasiswa dan mahasiswi selama 

menempuh pendidikan di ma’had Al birr dimana asrama tersebut 

merupakan wadah dalam membentuk karakter mahasiswa dan 

mahasiswi. 

Dalam pembinaan mahasiswi di Asrama Ma’had Al birr Universitas 

Muhammadiyah Makassar,pengelola asrama ma’had al birr menggunakan 

beberapa model pembinaan, yaitu klasikal, mentoring dan pembiasaan. 
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Model pembinaan  klasikal adalah pola pembinaan dimana seluruh 

mahasiswi binaan melakukan suatu kegiatan di waktu dan tempat yang 

sama, seperti pemberian mufrodaat, tahfidz al qur’an, halaqoh tahsin  

qiroah kutub dan taklim. Model mentoring adalah proses pendampingan 

Yang dilakukan oleh pengelola asrama untuk mendampingi mahasiswi 

binaan sesuai program kegiatan masing- masing. Model pembiasaan 

digunakan dalam membina mahasiswi binaan asrama dengan melakukan 

kegiatan – kegiatan asrama secara berulang untuk membiasakan 

mahasiswi dalam bersikap, berperilaku dan berpikir dengan benar seperti 

pembiasaan ibadah baik wajib maupun sunnah. 

 Ketiga model pembinaan tersebut digunakan dalam program – 

program yang sesuai, seperti program taklim yang menggunakan model 

klasikal, program bahasa yang menggunakan model mentoring dan 

program ibadah yang menggunakan model pembiasaan. 

 Pengelola Asrama dalam membina mahasiswi di asrama 

menerapkan beberapa prinsip pembinaan yaitu keteladanan,latihan dan 

pembiasaan,pembinaan melalui nasehat, pembinaan melalui 

kedisiplinan,kemandirian, serta persatuan dan persaudraan.  

Asrama Ma’had Al Birr mempunyai banyak Program – program 

pembinaan yaitu ibadah, akhlak, berbahasa arab dan inggris, membaca 

kitab, tahfidz Al quran dan hadits, berbusana islami, kebersihan, 

kepemimpinan, IT dan tataboga. 
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 Program – program pembinaan di asrama putri terstruktur dengan 

baik, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali.Program – program 

pembinaan terdiri dari  program harian, program pekanan, program 

bulanan dan program tahunan. 

 Program – program asrama seperti pelatihan publick speaking 

dimana kegiatan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri  berbicara di 

depan umum seperti halnya juga kegiatan  khitobah, kerja bakti yang 

dapat menicptakan karakter peduli lingkungan 

 Pengelola asrama juga telah menuyusun standar pembinaan yang 

terdiri dari standar pembinaan satu tahun dan standar pembinaan dua 

tahun dan silabus pembelajaran.  

 Mahasiswi Ma’had Al birr adalah mahasisiwi yang berkarakter 

islami, taat kepada Allah swt. religius, sopan dan beradab, rajin dan 

disiplin, taat peraturan dan bertanggung jawab, dan mempunyai karakter   

kepemimpinan Rasulullah saw. serta melakukan segala aktifitas 

kesehariannya sesuai dengan ajaran islam. 

 Secara umum, karakter mahasiswi ma’had Al birr sangat baik, 

karna mereka di didik dan dibina di Ma’had tetapi Jika diperhatikan ada 

sedikit perbedaan karakter antara mahasiswi dalam beberapa aspek yang 

mengkin dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal karna sebagian 

mahasiwi Ma’had Al birr tinggal di luar asrama sehingga tidak 

memungkinkan untuk diawasi, dikontrol dan dibina selama 24 jam, 

berbeda dengan mahasiswi yang tinggal di asrama yang dibina dan 
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dikontrol oleh pembina asrama sehari selama 24 jam, dan seluruh 

kegiatan mahasiswi dari bangun sampai tidur kembali sudah diatur, selain 

pembinaan, asrama  juga mempunyai program – program yang sangat 

mendukung pembinaan karakter mahasiwi seperti taklim yang diadakan 3 

kali sepekan dan lain - lainnya serta mahasiswi binaan asrama 

mempunyai lingkungan hidup yang baik, dimana lingkungan hidup itu 

sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter seseorang.   

Pengelola asrama mempunyai peranan penting dalam pembinaan 

karakter mahasiswi ma’had Al birr Universitas karna pengelola asrama 

adalah orang tua pengganti mahasiswi selama mahasiswi tinggal di 

Asrama yang menyayangi,membimbing,mengawasi selama 24 jam 

perhari, mendidik dan memberi nasehat kepada para mahasiswi binaan 

asrama,serta bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan mahasiswi di 

Asrama.  

Berikut adalah beberapa peranan pengelola Asrama dalam 

pembinaan karakter Mahasiswi: 

1. Sebagai Orang tua 

 Pengelola atau pembina Asrama sebagai orang tua mahasiswi di 

Asrama yang mengatur dan bertanggung jawab terhadap kegiatan – 

kegiatan mahasiswi di Asrama serta menyayangi dan merangkul para 

mahasiswi seperti anak sendiri.  

Pengelola asrama sebagai orang tua juga bertugas menanamkan 

nilai – nilai positif kepada para mahasiswi binaan,membina dan menata 
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akhlaknya,membimbing dan mengajarkan ajaran – ajaran islam serta 

mengawasi dan mengontrol kegiatan – kegiatan mahassiswi di Asrama. 

Termasuk pelaksanaan ibadah para mahasiswi baik itu ibadah wajib atau 

sunnah. 

2. Sebagai Guru dan penasehat 

 Guru merupakan aktor utama dalam proses pendidikan yang 

menjadi penentu keberhasilan peserta didik.guru  mempunyai peranan 

penting dalam pembinaan karakter peserta didik, guru bertugas untuk 

mengajari dan memberi petunjuk kepada peserta didik baik itu berupa 

ajaran maupun nasehat. 

 Pengelola asrama adalah guru yang mengajari ilmu islam kepada 

mahasiswi, membimbing dan menuntun mahasiswi dalam 

mengembangkan dirinya, karna tanpa bimbingan mahasiswi akan 

merasakan kesulitan dalam mengembangkan dirinya serta membimbing 

dan mengarahkan para mahasiswi dalam  melaksakan program – program 

pembinaan di Asrama. 

Pengelola asrama juga adalah penasehat yang sealu menasehati 

mahasiswi untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan hal – hal yang 

buruk.  

Dalam Alqur’an memberi nasehat telah dicontohkan oleh Nabi 

Lukman ketika menasehati anaknya untuk tidak menyekutukan Allah swt. 

Allah Swt berfirman; 

  ُبَِنه َِل ُتْشرِْك ِِبّلِلِه ِإنه الشِ ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ َوِإْذ قَاَل لُْقَماُن ِِلبِْنِه َوُهَو يَِعظُُه َيَ 
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Terjemahnya: 

“Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya diwaktu ia 

memberi pelajaran kepadanya:” Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah 

adalah benar – benar kezholiman yang besar“. (Q.S. 

Luqman,31:13). 

3. Sebagai Teladan  

 Keteladanan meruapakan salah satu hal yang sangat penting 

dalam pembinaan karakter. Keteladanan adalah cara mendidik dan 

memberi contoh  dimana anak atau peserta didik menirunya baik dari segi 

perkataan, perbuatan dan cara berpikir. 

Kepribadian pengelola asrama sangat berpengaruh terhadap 

pembinaan karakter mahasiswi,  karna pengelola asrama adalah teladan 

atau role model bagi mahasiswi binaan,  semua yang dilakukan oleh 

pengelola asrama baik dari sikapnya, cara bicara maupun cara 

berpikirnya. 

Ketika pengelola asrama mempunyai karakter yang Bagus, religius,  

disiplin,  bertanggung jawab dan lain sebagainya maka mahasiswi 

binaanpun akan mengikuti dan meniru karakter pengelola asrama 

tersebut. 

Keteladan sangat penting dalam membina karakter manusia karna 

manusia membutuhkan figur teladan untuk ditiru.Dalam Alquran juga telah 

dijelaskan tentang keteladanan. Allah swt berfirman: 
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 وِل اّلِلِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اّلِلهَ َواْليَ ْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اّلِلهَ َكِثريًا َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرسُ 

Terjemahnya: 

 Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah saw itu suri teladan 

yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.(Q.S Al 

ahzab:21) 

 Ayat tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah saw adalah suri 

teladan bagi seluruh umat manusia. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pembinaan mahasiswi asrama ma’had Al birr menggunakan tiga 

model pembinaan, yaitu klasikal, mentoring dan pembiasaan. Dalam 

membina mahasiswa/i pengelola asrama menggunakan beberapa 

prinsip yaitu  keteladanan, latihan dan pembiasaan, pembinaan 

melalui nasehat, pembinaan melalui kedisiplinan, kemandirian, 

persatuan dan persaudaraan. 

2. Mahasiswi ma’had Al birr adalah mahasisiwi yang berkarakter islami, 

religius, sopan dan beradab, rajin dan disiplin dan bertanggung 

jawab serta mempunyai karakter kepemimpinan Rasulullah saw. 

Terdapat sedikit perbedaan antara mahasiswi binaan asrama dan 

non asrama disebabkan karna mahasiswi yang di luar asrama tidak 

dapat dikontrol dan dibina selama 24 jam sehari seperti mahasiswi 

binaan asrama. 

3. Peran Pengelola dalam pembinaan karakter mahasiswi ma’had Al 

birr Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu sebagai orang tua 

yang menyayangi, mengawasi dan membimbing mahasiswi, sebagai 

guru yang mengajari dan memberi nasehat kepada mahasiswi dan 

sebagai teladan yang memberi contoh yang baik yang bisa ditiru dan 

diikuti oleh mahasiswi. 
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B. Saran 

Peneliti dengan sangat rendah hati menyadari masih banyak 

kekurangan dalam tulisan ini. Peneliti berharap penelitian tentang 

pembinaan karakter di ma’had Al birr Universitas Muhammadiyah 

Makassar  dilanjutkan oleh penelitiblainnya sehingga didapatkan hasil 

yang lebih memuaskan. Berikut adalah saran – saran yang dapat 

dikemukakan terkait penelitian ini: 

1.  Pengelola asrama agar tetap meningkatkan skill dan wawasannya 

dalam pembinaan mahasiswi asrama mengingat peran pengelola 

asrama sangat signifikan dalam meningkatkan karakter mahasiswi 

asrama. 

2. Pimpinan ma’had Al birr Universitas Muhammadiyah Makassar 

memberi kesempatan kepada para pengelola dan Pembina asrama 

untuk mengikuti pelatihan terkait peningkatan skill pengelola 

sehingga visi dan misi ma’had Al birr Universitas Muhammadiyah 

Makassar dapat tercapai. 

3. Idarah Ma’had Al birr untuk mewajibkan semua mahasiswi untuk 

tinggal di asrama dan menambah fasilitas asrama untuk para 

mahasiswi maupun mahasiswa melihat gedung asrama ma’had al 

birr masih terbatas sementara ma’had Al birr adalah ma’had yang 

banyak diminati oleh calon mahasiswa. 

 



101 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Alquran Alkarim 

Achmadi.1992.Islam sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan.Adytia 
Media,Yogyakarta.  

Albertus, DK.2010.Pendidikan Karakter:Strategi Pendidikan Anak di 
Zaman Global.Grafindo,  Jakarta. 

Bakri,M.A.2019.Disertasi;Transformasi Kelembagaan Ma’had sebagai 
Wadah Kaderisasi Ulama pada Universitas Muhammadiyah 
Makassar.  

Barnawi,Arifin,M.2016. Strategi dan Kebijakan Pembelajaran Pendidikan 
Karakter. Ar Ruzz. Media,Jogjakarta. 

Cahyono,A.2016.Pendidikan Karakter: Strategi Pendidikan Nilai dalam 
Membentuk Karakter Religius.Jurnal Ri’ayah Vol.01,No.02 

David.2016.Skripsi,Asrama Dan Gedung Kegiatan Mahasiswa Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta.  

Departemen Pendidikan Nasional.2005. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia.Balai Pustaka,Jakarta. 

Djafar,A.M.,Salam,M.A.2015.Membumikan Pendidikan Karakter.Suri 
Tatu’uw,Jakarta 

Fatma,N. 2018.Jurnal Pendidikan “Pembentukan Karakter dalam 
Pendidikan” 

Haedari,A.2005.Masa Depan Pesantren:Dalam Tantangan Modernitas 
Dan Tantangan Kompleksitas Global. IRD press, Jakarta.  

Hamidi,2005.Metode Penelitian Kualitatif:Aplikasi Praktis Pembuatan 
Proposal Dan Laporan Penelitian. UMM PRESS, Malang.  

Kementrian Pendidikan Nasional.2010.Buku Induk Kebijakan Nasional 
Pembangunan Karakter Bangsa 2010 – 2025.Puskur,  Jakarta.  

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 1981 Tentang 
Pembangunan Asrama Mahasiswa Untuk Perguruan Tinggi di 
seluruh Indonesia 

Lickona, Thomas.1991.Educating For Charakter.Bantam Books, New 
york. 



102 
 

Marzuki,2015.Pendidikan Karakter Islam.Amzah,Jakarta. 

Matta,M.A.2003.Membentuk Karakter Islami. Al ‘ithisom Cahaya Umat, 
Jakarta.  

 Muchlis, M.2011.Pendidikan Karakter.Bumi Aksara,Jakarta. 

Moleong, L.J. 2009.Metode Penelitian Kualitatif. Pt. Remaja Rosdakarya 
offset, Bandung 

Murni,W. 2017.Pemaparan Metode Kualitatif.  

Nawawi, H.  2005.Penelitian Terapan. Gadja Mada, Yogyakarta.  

Prodoko,S..2017.Paradigma Metode Penelitian Kualitatif: Keilmuan 
Seni,Humaniora Dan Budaya.UNY Press,Yogyakarta. 

 
Raco,J.R.2010.Metode Penelitian Kualitatif:Jenis, Karakteristik Dan 

keunggulannya.PT Grasindo,  Jakarta 

Sauri,2007.Sekilas Tentang Pendidikan Nilai. 

Siyoto, S.,Sodiq, M.A. 2015.Dasar Metodelogi Penelitian.Literesasi Media 
Publishing, Sleman.  

Sidiq, U.,Choiri,  M. M. 2019.Metode Penelitian Kualitatif di Bidang 
Pendidikan. Cv Nata Karya: Ponogoro.  

Subur.2015.Pembelajaran Nilai Moral Berbasis 
Kisah.Kalimedia,Yogyakarta 

Sukmadinata, N. S. 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya Offset. 

Prodoko,S..2017.Paradigma Metode Penelitian Kualitatif: Keilmuan 
Seni,Humaniora Dan Budaya.UNY Press,Yogyakarta.  

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan 
Bahasa.1995.Kamus Besar Bahasa Indonesia.Balai Pustaka, 
Jakarta.  

Thoha,C..1996.Kapita Slekta Pendidikan Islam.Pustaka 
Pelajar,Yogyakarta. 

Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional 



103 
 

Wibowo,A. 2012.Pendidikan Karakter (Strategi mengembangkan karakter 
bangsa peradaban).Pustaka Belajar, Yogyakarta 

Wibowo,  A. 2013.Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi:Membangun 
Ideal Mahasiswa di Perguruan Tinggi.Pustaka Belajar, Yogyakarta.  

Zaenuri,  A.  2021.Pendidikan Karakter Melalui Konsep Boarding School. 
Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

LAMPIRAN 

Daftar Informan 

No. Nama  Jabatan  No. Hp 

1. K.H. Luqman 

Abd. Shamad Lc. 

Direktur ma’had Al birr 

universitas 

Muhammadiyah 

Makassar 

081342159837 

2. Dr. Muhammad 

Ali Bakri,S.sos, 

Mpd 

Wakil direktur ma’had Al 

birr Universitas 

Muhammadiyah 

Makassar 

085242574944 

3. Mu’tashim Billah 

Lc. M.H. 

Kepala bagian 

kemahasiswaan 

082193047805 

4. Zainal Abidin 

S.H. M.H. 

Kepala bagian 

kemuhammadiyahan 

dan pembina asrama  

085242400775 

5. Dzulhijjah S.H. Pembina asrama putri 085331381496 

6.  Ummu Fadhilah 

Imran Lc. M.Pd. 

Dosen 082187085595 

7.  Ermawati S.H. Dosen 089626185022 

8. Nur Asriana 

Ningsih S.H. 

Dosen 085397590017 

9. Nakiratur 

Rasyidah Lc. 

Dosen 085240215271 

10. Mustabsyirah Ketua asrama 081525811004 

11. St. Sulaiha Sekretaris asrama 085235674197 

12. Della Puspita 

Sari 

Mahasiswi 081250242780 

13. Andi Zainab Mahasiswi 082293855231 



105 
 

Mappatoba 

14.  Sabila Mahasiswi - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

DOKUMENTASI 

 

Gambar Ma’had Al Birr 

 

Gambar Asrama Ma’had Al BIrr 

 

 

 



107 
 

Wawancara Bersama Direktur Ma’had Al Birr 

 

Wawancara bersama kepala bagian kemahasiswaan 

 

 

 



108 
 

wawancara pembina asrama Ma’had Al Birr 

wawancara bersama musyrifah  ma’had Al Birrr 

 

 

 



109 
 

Gambar proses wawancara bersama ketua asrama putri 

gambar  proses wawancara bersama   mahasiswi 

 



110 
 

Gambar proses wawancara bersama mahasiswi 

gambar kegiatan mahasiswi asrama 

 

 



111 
 

 

gambar kegiatan mahasisiwi binaan  asrama 

 

 

Gambar Kegiatan baca kitab 



112 
 

 

 

Gambar kegiatan mahasiswi asrama 

 

 

Gambar kegiatan mahasiswi asrama 



113 
 

 

 

 



114 
 

 

 

 

 



115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Risnawati Hannang lahir di Panaikang, kel. Bontorannu, 

kec. Bangkala, kab Jeneponto pada tanggal 18 mei 

1994, anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan 

Hannang dan Halija. Penulis menempuh pendidikan  

Sekolah Dasar pada tahun (1999-2005), Sekolah Menengah Pertama 

(2005-2008), Sekolah Menengah Atas (2008-2011) dan menempuh 

pendidikan diploma 2 program bahasa arab di Ma’had Al birr pada tahun 

2013-2015. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan strata satu (S1) 

program studi Ahwal Asy- syakhsiyyah di Universitas Muhammadiyah 

Makassar pada tahun 2015 – 2019. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan 

pendidikan Strata Dua (S2) pada program studi Manajemen Pendidikan 

Islam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. 

 Penulis melakukan penelitian di Ma’had Al birr Universitas 

Muhammadiyah Makassar untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan 

Islam (M.Pd.) dengan menulis tesis yang berjudul Peran Pengelola 

Asrama Dalam Pembinaan Karakter Mahasiswi Ma’had Al Birr Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

