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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

         Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah 

untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem 

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

akhlak mulia dalam bangsa (UU RI No. 20 Tahun 

2003).  

Salah satu jenjang pendidikan yang menjadi 

perhatian pemerintah adalah pendidikan di perguruan 

tinggi. Pendidikan di perguruan tinggi sebagai tempat 

belajar mahasiswa bertujuan untuk mengembangkan 

potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk 

kepentingan bangsa (Undang Undang RI No.12, 2012). 

 Beriman dan berakhlak mulia mencakup moral 

merupakan bagian dari pendidikan berbasis karakter 

yaitu suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku 

manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha 

Esa dan terwujud dalam perilaku (Saidah, 2011). 
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   Fakultas Teologi adalah lembaga pendidikan 

teologi yang berada  di dalam lingkungan Universitas 

Kristen Satya Wacana yang merupakan kelanjutan dari 

jurusan Pendidikan Agama Kristen (PAK).  Pada tahun 

1974, fakultas teologi mulai menyelenggarakan 

program sarjana lengkap, dengan Jurusan khusus 

gereja dan masyarakat. Sebagai  institusi pendidikan 

teologi berlatar belakang tradisi reformasi, fakultas 

teologi mengakui Ke-Tuhan-an Yesus Kristus dan 

menerima Alkitab sebagai dasar kehidupan iman dan 

perilaku kristen. Kebijaksanaan hidup yang 

berhubungan dengan dimensi religius dan moral 

merupakan bagian dari visi dan misi dari fakultas 

teologi. Tujuan dari Fakultas teologi adalah 

menciptakan lulusan yang mempunyai wawasan 

teologis dan memiliki sikap dan komitmen melayani 

(Katalog Fakultas Teologi, 2012).  

    Dalam proses pembelajaran terutama dalam kegiatan 

belajar mengajar diterapkan metode-metode belajar 

yang bertujuan untuk mengembangkan iman dan moral 

mahasiswa.  Hal ini merupakan bagian dari manajemen 

pendidikan yang mengarah pada manajemen 

kemahasiswaan. Manajemen kemahasiswaan tersebut 

secara kebijakan di bawah pimpinan universitas yang 

secara operesional dilaksanakan oleh lembaga yang 

relevan seperti biro administrasi akademik dan berbagai 

unit pelaksana teknis untuk menunjang kegiatan dan 
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proses pengembagan potensi mahasiswa (Sistem 

Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi, 2011). Selain itu melalui kegiatan-

kegiatan ko-kurikuler berupa ibadah fakultas, ibadah 

angkatan dan ibadah bersama dengan para wali studi. 

Kegiatan kerohanian ini bertujuan untuk 

mengembangkan iman dan moral mahasiswa (Panduan 

Praktek kerja lapangan, 2000).  

 Status akademik mahasiswa fakultas teologi terdiri   

dari tama, muda, madya dan wreda. Tama adalah 

status mahasiswa pada awal masuk. Muda  adalah 

status mahasiswa yang sudah berhasil mengumpulkan 

25% dari seluruh SKS dengan IPK 2,00. Madya adalah 

status mahasiswa yang sudah berhasil mengumpulkan 

50% dari seluruh SKS dengan IPK 2,00. Wreda adalah 

status mahasiswa yang sudah berhasil mengumpulkan 

75% dari seluruh SKS yang diwajibkan dalam 

programnya, dengan IPK 2,00 (Peratuan PKA UKSW, 

2012).  

Menurut Leak (1999), ada perbedaan yang 

signifikan tahap perkembangan iman antara mahasiswa 

baru dan mahasiswa senior. Panas (2008) dalam 

desertasinya menemukan bahwa ada perbedaan tahap 

perkembangan iman mahasiswa baru dan mahasiswa 

senior. Mengenai perbedaan tahap perkembangan iman 

mahasiswa baru dan senior dapat dilihat pada tabel  

1.1 sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Hasil Penelitian Sebelumnya 

No  Peneliti  Temuan Tahap Perkembangan Iman  

Mahasiswa Baru  Mahasiswa  Senior  

1 

 

Panas 

(2008) 

Tahap 3 

(Sintetis-

Konvensional) 

Tahap 4 

(Individuatif-Reflektif) 

2 
 

 

Leak 
(1999) 

 

Tahap 2 dan 3 
(Sintetis-Konvensional 

dan  Mistis-Harfiah) 

Tahap 4 dan 5 
(Individuatif-Reflektif 

dan Eksistensial  

Konjungtif) 

   Sumber: Hasil penelitian sebelumnya oleh Panas dan Leak 

   Berdasarkan periode perkembangan manusia, 

mahasiswa dalam rentang perkembangannya berada 

pada kategori remaja akhir dan berada dalam rentang 

usia 18 sampai 20-an tahun. Usia ini merupakan 

masa remaja menuju dewasa awal (Santrock, 2007). 

Rentang usia ini dalam penelitian Kolhberg tentang 

tahap perkembangan moral, berada pada level 3 (post 

konvensional) yaitu pada tahap 5 dan tahap 6 

(Orientasi kontrak sosial legalistis dan orientasi etika  

universal). Menurut Widhiarso (2000), terkadang 

individu berada pada usia dewasa namun tingkat 

kompetensi berpikir dan perilaku masih berada pada 

tingkat yang rendah. 

Palmer (2009) menemukan ada perbedaan yang 

signifikan tahap perkembangan moral antara 

mahasiswa baru dan mahasiswa senior dengan nilai t 

=-3,512, p<.001). Mean dari mahasiswa senior 

(m=33,1300, sd=13,62), sedangkan mean dari 

mahasiswa baru (m =19,7749, sd=11,05). 
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Rose (2012), melakukan penelitian di salah satu 

institusi  sekolah tinggi kristen di Nigeria terhadap 

95% mahasiswa teologi berlatar belakang kristen 

protestan dan menemukan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan tahap perkembangan moral 

mahasiswa baru dan mahasiswa senior, dengan nilai t 

= 0,81, p=0,43>0,05. 

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian oleh 

peneliti sebelumnya, dilakukan pra-penelitian di 

fakultas teologi program studi teologi UKSW Salatiga 

pada bulan Oktober 2012 kepada 60 orang 

mahasiswa teologi, yang terdiri dari 30 orang 

mahasiswa tama dan 30 orang mahasiswa wreda. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t tahap 

perkembangan iman mahasiswa program studi teologi 

senior dan mahasiswa baru sebesar 2,700 dengan 

koefisien signifikansi sebesar 0,011<0,05 yang berarti 

bahwa ada perbedaan yang signifikan tahap 

perkembangan iman antara mahasiswa tama dan 

mahasiswa wreda. Untuk tahap perkembangan moral, 

hasil uji t  menunjukkan nilai t = -1,137, dengan p = 

0,265>0,05,  yang berarti bahwa tidak ada perbedaan 

signifikan tahap perkembangan moral antara 

mahasiswa tama dan mahasiswa wreda. 
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Hasil pra-penelitian tentang tahap perkembangan 

iman mahasiswa fakultas teologi sejalan dengan 

penelitian Leak (1999), yang menemukan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan tahap perkembangan iman 

mahasiswa tama dan mahasiswa wreda. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan Rose (2012), yang 

menemukan tidak ada perbedaan yang signifikan 

tahap perkembangan moral mahasiswa tama dan 

mahasiswa wreda.  

Berdasarkan pada hasil pra-penelitian, maka 

peneliti   tertarik untuk melakukan penelitian lanjut 

mengenai perbedaan tahap perkembangan iman dan 

tahap perkembangan moral mahasiswa fakultas teologi 

UKSW antara mahasiswa tama dan mahasiswa wreda. 

Peneliti melakukan penelitian di fakultas teologi  

karena sesuai dengan harapan bahwa mahasiswa 

wreda seharusnya memiliki perkembangan iman yang 

tinggi dari mahasiswa baru tetapi berdasarkan hasil 

pra-penelitian, mean mahasiswa tama 6,5 lebih tinggi 

dari mahasiswa wreda 5,60.  

   Alasan lain, dari segi moral masih ada mahasiswa 

fakultas teologi yang bebas dalam pergaulannya sehari-

hari baik di tempat tinggalnya/kos maupun 

dilingkungan kampus, dan tidak ada pengawasan diri 

secara langsung dari orang tua maupun dosen. 

Sehingga sering terjadi masalah-masalah sosial seperti 

halnya perkelahian, merokok, mabuk-mabukan, suka 
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mengadu domba teman, berpakaian tidak sopan di 

depan umum, berbicara tidak santun dan sebagainya 

(Temaluru, 2009). 

  Masalah ini yang menjadi alasan bagi peneliti 

untuk meneliti tentang perbedaan tahap perkembangan 

iman dan tahap perkembangan moral antara 

mahasiswa tama dan mahasiswa wreda fakultas teologi 

UKSW. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut:  

1. Adakah perbedaan yang signifikan perkembangan 

iman mahasiswa fakultas teologi UKSW, antara 

mahasiswa tama dengan mahasiswa wreda? 

2. Adakah perbedaan yang signifikan perkembangan 

moral mahasiswa fakultas teologi UKSW antara 

mahasiswa tama dengan  mahasiswa wreda? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

    Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui signifikansi perbedaan 

perkembangan iman mahasiswa fakultas teologi 

UKSW, antara mahasiswa tama dengan mahasiswa 

wreda 
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2. Untuk mengetahui signifikansi perbedaan 

perkembangan moral mahasiswa fakultas teologi 

UKSW antara mahasiswa  tama dengan  

mahasiswa wreda 

1.3 Manfaat Penelitian  

1.3.1  Manfaat Teoritik 

      Jika hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan signifikan perkembangan iman 

mahasiswa  tama dengan mahasiswa wreda maka 

hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

Leak (1999), dan dapat memberi sumbangan bagi 

penelitian yang sejenis. Namun apabila penelitian ini 

tidak terdapat perbedaan perkembangan iman 

mahasiswa tama dan mahasiswa wreda, maka 

penelitian ini akan menjadi penemuan baru yang 

dapat memberi sumbangan bagi penelitian yang 

sejenis. 

Apabila penelitian ini menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan perkembangan 

moral antara mahasiswa tama dengan mahasiswa 

wreda, maka hasil penelitian ini sejalan penelitian 

Rose (2012). Namun jika terdapat perbedaan yang 

signifikan perkembangan moral antara mahasiswa 

tama dan mahasiswa wreda maka penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Palmer (2009), dan dapat 

memberi sumbangan bagi penelitian yang sejenis.  
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1.3.2 Manfaat Praktis 

 Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberi masukan bagi dosen dan mahasiswa 

fakultas teologi UKSW, untuk mengembangkan 

potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang 

bermoral dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

1.5 Sistematika  Penulisan 

Tesis ini terdiri atas lima bab, yang dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

 Bab I  Memuat pendahuluan meliputi latar 

belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II  Menjelaskan landasan teoritik yang terdiri 

atas pengertian perkembangan iman, 

tahap perkembangan iman, faktor-faktor 

yang mempengaruhi perkembangan iman, 

pengukuran pekembangan iman, kajian 

yang relevan tentang tahap perkembangan 

iman, pengertian perkembangan moral, 

tahap perkembangan moral, faktor-faktor 

yang mempengaruhi perkembangan moral, 

pengukuran perkembangan moral, kajian 

yang relevan  dan hipotesis penelitian 

Bab III Menjelaskan tentang metode penelitian, 

meliputi desain penelitian, populasi dan 
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sampel penelitian, variabel dan model 

penelitian, teknik pengumpulan data, 

indikator empirik, validitas item, uji   

reliabilitas instrumen, dan teknik analisa 

data. 

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan meliputi  

karakteristik responden, analisis data, 

analisis perbedaan antar variabel 

penelitian, uji hipotesis dan pembahasan. 

            Bab V    Penutup berisi kesimpulan dan implikasi 


