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ABSTRAK 

 ANOK SUTARNO. Pengembangan Kepribadian Islam Mahasiswa (Studi atas 
Konsep Muslim Negarawan dalam Buku Kaderisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim 
Indonesia (KAMMI)). Skripsi. Yogyakarta: Fakutas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009. 

Pendidikan merupakan sarana yang sangat urgen dalam membentuk kepribadian. 
Diantara lembaga pendidikan yang terus giat mengadakan pembinaan adalah Organisasi Massa 
Kemahasisaan. Salah satu Elemen Gerakan Mahasiswa (EGM) tersebut adalah Kesatuan Aksi 
Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), yang lahir pada tanggal 29 Maret 1998 bertepatan 
dengan momentum reformasi ‘98. Dalam perkembangannya, KAMMI dengan cepat tersebar ke 
berbagai daerah dan telah banyak memberikan kontribusi. Selain melakukan fungsi control of 
power, KAMMI sangat serius mengadakan pembinaan (pendidikan) terhadap kader, daerah 
mitra dan lingkungan sekelilingnya, sehingga peneliti menganggap penting untuk meneliti 
tentang pendidikan Islam dan pengembangan kepribadian Islam dalam kaderisasi KAMMI. 
Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep pendidikan Islam 
dalam kaderisasi KAMMI, dan bagaimana sistem kaderisasi KAMMI dalam upaya melahirkan 
Muslim Negarawan. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk  mengungkap konsep 
pendidikan Islam dalam kaderisasi KAMMI dalam upaya melahirkan muslim negarawan. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang wacana keilmuan, 
terutama dalam pengembangan pendidikan Islam dalam kaderisasi KAMMI dan memberikan 
kontribusi bagi pengembangan kepribadian Islam mahasiswa, serta dapat dijadikan pijakan 
dalam membenahi kondisi pendidikan Islam di Indonesia. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menjadikan bahan pustaka, 
transkip, dan dokumen sebagai sumber data. Penelitian kepustakaan (library research) ini, 
menggunakan pendekatan filsafat. Teknik Penentuan sumbernya adalah sumber primer dan 
sekunder, dan  teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara 
(interview). Dengan metode diatas kemudian dianalisis dengan mencari bahan yang berkesuaian 
dengan tema yang diangkat penulis yaitu mengenai pengembangan kepribadian Islam 
mahasiswa dalam konsep Muslim Negarawan dalam Buku Kaderisasi KAMMI. Dalam 
kaderisasi KAMMI selalu mengacu dan berpatok pada buku panduan kaderisasi. Buku 
kaderisasi KAMMI tersebut terdiri dari dua jilid, pertama pada jilid satu mengungkap tentang 
nalar dan, kedua pada jilid ke dua membahas tentang metodologi. 

 Setelah mengadakan pengumpulan data dan berbagai bahan terkait, maka penulis 
mendapatkan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah: 1) pedidikan Islam dalam organisasi 
KAMMI dilaksanakan dalam proses kaderisasi atau pembinaan kader KAMMI di seluruh 
Indonesia. 2) orientasi nasional kaderisasi KAMMI adalah Muslim Negarawan. 3) upaya 
pencapaian Muslim Negarawan adalah dengan dirumuskannya konsep kaderisasi nasional 
yan terankum dalam Buku Kaderisasi KAMMI jilid I dan II. Selanjutnya, 3) kepribadian 
ideal dalam pencapaian kaderisasi KAMMI adalah kader yang memiliki 5 ciri dan 6 
kompensi Muslim Negarawan yang terukur dalam Indeks Jati Diri kader (IJDK). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pendidikan merupakan suatu aspek yang tak terpisahkan dari 

kehidupan dan merupakan proses tanpa akhir. Sehingga pendidikan dapat 

dipahami sebagai corak hitam putihnya perjalanan hidup seseorang. Bahkan 

maju mundurnya suatu bangsa atau peradaban selalu dilihat dari bagaimana 

kondisi pendidikannya. Begitu pentingnya suatu pendidikan dalam perubahan 

individual dan masyarakat tentunya harus dikaji model pendidikan yang 

sesuai dengan perkembangan zaman.
1
 

Muhammad Natsir menegaskan pendidikan merupakan salah satu 

faktor yang ikut menentukan maju mundurnya kehidupan masyarakat 

tersebut.
2
 Pernyataan M. Natsir di atas merupakan indikasi akan urgensi 

pendidikan bagi kehidupan manusia, karena pendidikan mempunyai peranan 

sentral dalam mendorong individu dan masyarakat untuk meningkatkan 

kualitasnya dalam segala aspek kehidupan. Inilah yang kemudian mendasari 

didirikannya institusi-institusi pendidikan dalam pelbagai jenjang termasuk 

diantaranya pendidikan Islam. 

  Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, jika ditilik dari aspek 

pogram dan praktik pendidikannya, setidak-tidaknya dapat dikategorikan ke 

dalam lima jenis, yaitu: (1) pendidikan pondok pesantren, (2) pendidikan 

                                                           
1
Ulil Amri dan Yun Yun Yunadi: ”Karakteristik Pendidikan Islam dan 

Pendidikan Barat”, http://www. perpusstid. go.id, 28 Januari  2009, hal. 1. 
2
 M. Natsir, Kapita Selekta, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 77. 

http://perpusstid.wordpress.com/2009/01/28/karakteristik-pendidikan-islam-dan-pendidikan-barat/
http://perpusstid.wordpress.com/2009/01/28/karakteristik-pendidikan-islam-dan-pendidikan-barat/
http://perpusstid.wordpress.com/2009/01/28/karakteristik-pendidikan-islam-dan-pendidikan-barat/
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madrasah, (3) pendidikan umum bernafaskan Islam, yang di selenggarakan 

oleh dan/ atau berada dibawah naungan yayasan dan organisasi Islam, (4) 

pelajaran agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan 

sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah saja, dan atau program studi, 

(5) pendidikan Islam dalam keluarga atau di tempat-tempat ibadah, dan atau 

di forum-forum majlis taklim, dan institusi-institusi lainnya. Jenis kelima 

tersebut biasa disebut dengan pendidikan luar sekolah.
3
 Termasuk didalamnya 

adalah organisasi kepemudaan dan mahasiswa. 

 Dalam perjalanan sejarah, lembaga-lembaga pendidikan 

tersebutlah yang giat melakukan pembinaan nilai-nilai Islam yang kemudian 

melahirkan generasi bangsa yang bermoral dan berkepribadian tangguh. 

Namun seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (IPTEK) dan media informasi, seiring itu pula budaya asing 

(Barat) mengalir deras memasuki bangsa ini dengan trend westernisasi yang 

tentu memberikan banyak dampak positif sekaligus dampak negatif pada sisi 

lain. Akhirnya para pemuda dengan mengatasnamakan modernitas, kemajuan 

zaman dan trend gaul merasa bangga ketika berprilaku glamour, hedonis, dan 

pragmatis atau cara pandang yang mengagungkan kenikmatan materi 

(materialisme) sebagai tujuan hidup. Dipertegas lagi dengan pemujaan 

terhadap tubuh (fetisisme), pergaulan seks bebas, kekerasan seksual, narkoba 

dan sebagainya.  

                                                           
3
 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

2004), hal. v-vi. 
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Nasaruddin Umar dalam artikelnya yang berjudul “Agama dan 

Aborsi” menyampaikan fakta dari hasil survey Kementrian Pemberdayaan 

Perempuan (2008) bahwa 63 persen remaja SMP sudah melakukan hubungan 

seks di luar pernikahan, 21 persen siswa SMA pernah melakukan aborsi dan 

hampir semua remaja pernah menonton film porno. Ditambah lagi dengan 

meningkatnya angka perceraian yang meningkat tajam yang lima tahun 

terakhir rata-rata terjadi 200.000 perceraian padahal satu dekade sebelumnya 

hanya sekitar 20.000 pertahun.
4
 Hal diatas juga menimpa mahasiswa sebagai 

kaum elit terdidik, dimana mahasiswa turut menjadi penyumbang utama 

dalam kasus-kasus prilaku amoral dan kenakalan pemuda.  

   Tidak hanya pemuda, kenyataan menunjukan bahwa tingginya tingkat 

kriminalitas, permisifnya masyarakat terhadap seks dan pornografi. Murid 

sekolah dasar-pun bisa “leluasa” untuk mengakses, VCD porno, gambar-

gambar merangsang di dalam koran, majalah, bahkan televisi.
5
 Perilaku 

menjadi penyakit sosial bangsa ini adalah anomali yang bersifat 

kontraproduktif dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia, bangsa yang dulu 

dikenal sebagai bangsa yang santun dan taat beragama. Selanjutnya 

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi, pemerintahan dan 

birokrasi negara adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas 

keterpurukan bangsa. Namun faktanya justeru sangat ironis karena tempat 

                                                           
4
 Nasaruddin Umar. “Agama dan Aborsi (1)”, Jurnal Nasional, Bekasi, (edisi 5 Februari 

2009),  hal. 5. 
5 “Mendesain Pendidikan Berorientasi ke Masa Depan”, Swara Ditpertais: No. 15 Th. II, 

(31 September 2004). 
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tersebut menjadi lahan subur praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan 

penyimpangan amanah lainnya. 

  Fenomena destruktif tesebut  mengindikasikan bahwa bangsa ini 

khususnya para pemuda dewasa ini sudah sangat jauh dari nilai moral dan 

akhlak mulia yang selama ini dipelajari dan menjadi tujuan pendidikan. 

Dalam menjawab permasalahan tersebut meniscayakan akan pentingnya 

pendidikan bagi para pemuda dan mahasiswa. Pada tataran praktis, 

pendidikan Islam ada yang dilaksanakan dalam bentuk formal dan informal. 

Pendidikan Islam formal didapat di bangku kuliah, sementara pendidikan 

Islam infomal pada mahasiswa bisa diperoleh di pelbagai organisasi termasuk 

di dalamnya adalah  elemen gerakan mahasiswa (EGM). 

  Keberadaan gerakan mahasiswa dalam konstelasi sosial politik di 

negeri ini tak bisa dipandang sebelah mata.  Diakui atau tidak, keberadaan 

mereka menjadi salah satu kekuatan yang selalu dipertimbangkan oleh 

berbagai kelompok kepentingan (interest group) terutama pengambil 

kebijakan, yakni negara. Diantara elemen-elemen gerakan mahasiswa yang 

memiliki pengaruh signifikan adalah gerakan mahasiswa Islam. Mereka 

adalah Organisasi Massa (Ormas) mahasiswa yang memiliki basis konstituen 

yang jelas dan massa pendukung yang besar seperti Himpunan Mahasiswa 

Islam (HMI) Dipo, HMI MPO, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
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(PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Kesatuan Aksi 

Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
6
 

  Pada langkah selanjutnya, pendidikan informal ini lebih digandrungi 

oleh para kaum intelektualis (baca; mahasiswa) dikarenakan adanya kejelasan 

arah dan tujuan yang bersifat progresif yang memberikan dampak yang 

signifikan terhadap perubahan kepribadian baik secara personal (keshalehan 

individu) maupun secara komunal (keshalehan sosial). Hal itu tidak terlepas 

dari pola (sistem) kaderisasi dalam EGM tersebut yang secara teoritik mampu 

menjadikan semangat (spirit) bagi mereka untuk berkomitmen dengan 

pendidikan Islam dalam EGM tersebut. 

  Salah satu EGM yang memiliki konsentrasi dalam pengembangan 

pendidikan Islam informal tersebut adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim 

Indonesia selanjutnya disingkat KAMMI, yang merupakan EGM yang 

didirikan pada tanggal 29 Maret 1998.
7
 KAMMI yang dilahirkan oleh para 

aktivis Lembaga Dakwah Kampus memiliki corak pergerakan yang khas. 

Jaringan mereka sangat luas dan telah ada hampir di seluruh Perguruan 

Tinggi di Indonesia.  Tidak mengherankan jika pada usia yang masih muda 

KAMMI diakui banyak kalangan sebagai ormas mahasiswa Islam tersolid 

saat ini. Kehadiran massa dalam jumlah besar di setiap aksinya, memperkuat 

daya tekan KAMMI dalam mendukung gerakan reformasi.
8
 Awalnya 

                                                           
6
 Imam Cahyono,  “Melacak Akar Ideologi Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia”, Jurnal 

Pemikiran Islam, Vol.1, No.2, (Juni 2003), hal. 1. 
7
 Andi Rahmat dan Mukhamad Najib, Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus, 

(Yogyakarta: Profetika, 2007), hal. 45. 
8
 Imam Cahyono,  “Melacak Akar Ideologi Gerakan Mahasiswa Islam…, hal. 7. 
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KAMMI adalah jaringan aksi namun pada perkembangannya 

bermetamorfosis menjadi Organisasi Massa kemahasiswaan. 

  Pola kaderisasi KAMMI cukup berbeda dengan EGM-EGM lain yang 

kebanyakan lebih mengedepankan aspek nalar kritis, intelektual dan moralitas 

yang bersifat konseptual-teoritik saja. Sedangkan KAMMI, di samping 

intelektualitas juga sangat mengedepankan aspek moral dan nilai-nilai ke-

Islaman yang tidak hanya konseptual-teoritis, tetapi sekaligus menyentuh 

aspek praktis-aplikatif, sehingga banyak melakukan pencerahan pemikiran 

dan kebribadian mahasiswa berbasis akhlak Islam.  

 Berdasarkan kegelisahan akademik di atas, maka diperlukan adanya 

sebuah penilitian yang mengkaji tentang bagaimana konsep pengembangan 

kepribadian mahasiswa dan konsep muslim negarawan dalam kaderisasi 

KAMMI, sehingga, dapat memberikan kontribusi keilmuan (contribution to 

knowledge) dalam pendidikan Islam informal di Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang 

menjadi fokus kajian dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana konsep pendidikan Islam dalam kaderisasi KAMMI ? 

2. Bagaimana sistem kaderisasi KAMMI dalam upaya melahirkan Muslim 

Negarawan? 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

1.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengungkap konsep pendidikan Islam dalam kaderisasi 

KAMMI  

b. Untuk mengungkap sistem kaderisasi KAMMI dalam upaya 

melahirkan muslim negarawan 

2.  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Memberikan kontribusi pemikiran tentang wacana keilmuan, 

terutama dalam pengembangan pendidikan Islam dalam kaderisasi 

KAMMI 

b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kepribadian Islam 

mahasiswa, dan dapat dijadikan pijakan dalam membenahi kondisi 

pendidikan Islam di Indonesia 

 

D. Kajian Pustaka 

 Dari penelusuran terhadap beberapa karya tulis yang berhubungan 

dengan pendidikan Islam, kaderisasi, dan KAMMI, ditemukan beberapa 

karya tulis dalam bentuk skripsi sebagai berikut : 

1. Skripsi karya Taufiq Rokhman (2005, Jurusan pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga), dengan judul “Pemikiran 

Pendidikan Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Pengembangan 
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Kepribadian Siswa di Madrasah Diniyah Maarif Klaten, Jawa Tengah”,
9
 

yang meneliti tentang pemikiran Al-Ghazali terhadap pengembangan 

kepribadian siswa. Fokus penelitian ini adalah siswa Madrasah Diniyah 

Ma’arif Klaten, kemudian dikontekstualisasikan pada pemikiran Al-

Ghazali tentang konsep pengembangan kepribadiannya. 

2. Skripsi karya Hima Kurnia (2009, Jurusan  perbandingan Agama, Fakultas 

Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga), dengan judul “Peran Gerakan 

Mahasiswa dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia (Studi 

terhadap Organisasi KAMMI Daerah Yogyakarta”, yang meneliti tentang 

peran organisasi -termasuk didalamnya juga membahas pola kaderisasi- 

KAMMI DIY dalam mewujudkan masyarakat madani.
10

 Penelitian ini 

fokus utamanya adalah tentang pembentukan masyarakat madani di 

KAMMI DIY yang kemudian dikomparasikan dengan gerakan mahasiswa 

lain serta  pemikiran-pemikiran tokoh pendahulunya termasuk penggiat 

istilah masyarakat madani di Indonesia, Nurkkholis Madjid dan kawan-

kawan. 

3. Skripsi karya Nurul Istiqomah (2009), Jurusan pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga), dengan judul “Hubungan Antara 

Tarbiyah Tsaqofiyah dengan Kepribadian Muslim Mahasiswa (Studi pada 

Lembaga Tarbiyah Tsaqofiyah Islamiyah Dewan Pimpinan Daerah Partai 

                                                           
9
Taufiq Rokhman, “Pemikiran Pendidikan Al-Ghazali dan Relevansinya dengan 

Pengembangan Kepribadian Siswa di Madrasah Diniyah Maarif Klaten, Jawa Tengah”, Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga, 2005. 
10

 Hima Kurnia, “Peran Gerakan Mahasiswa dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di 

Indonesia (Studi terhadap Organisasi KAMMI Daerah Yogyakarta”, Skripsi,  Jurusan  

perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, 2009, 
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Keadilan Sejahtera Sleman Yogyakarta), yang meneliti tentang hubungan 

lembaga pendidikain diatas dalam kaitannya dengan kepribadian  muslim. 

Maka penelitan ini fokus pada pencarian hubungan antar lembaga 

pendidikan dengan kepribadian, maka dalam penelitian ini menggunakan 

metode penelitian lapangan dan kuantitatif.
11

 

  Dari beberapa penelitian tersebut peneliti mendapatkan adanya 

beberapa kesamaan, sehingga penelitian di atas penting untuk dijadikan 

bahan kajian pustaka. Selanjutnya perbedaan yang jelas terlihat dalam 

penelitian ini adalah pada obyek penelitian, pendekatan dan adanya konsep 

muslim negarawan dalam relevansinya dengan kepribaian Islam. Maka 

penulis menganggap penting untuk melanjutkan dan mengadakan 

penelitian terhadap organisasi KAMMI terkait perannya dalam 

pengembangan kepribadian mahasiswa. 

 

E. Landasan Teori 

1. Konsep Dasar Pendidikan Islam 

a. Definisi dan Tujuan Penididikan  

    Pendidikan mempunyai multi definisi, namun secara 

sederhana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), 

Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang 

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

                                                           
11

 Nurul Istiqomah, “Hubungan Antara Tarbiyah Tsaqofiyah dengan Kepribadian Muslim 

Mahasiswa (Studi pada Lembaga Tarbiyah Tsaqofiyah Islamiyah Dewan Pimpinan Daerah Partai 

Keadilan Sejahtera Sleman Yogyakarta)”, Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. 
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upaya pengajran dan pelatihan (proses, perbuatan, dan cara mendidik). 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 

(1): 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, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.
12

 

Sedangkan pendidikan Islam menurut Syed Mohammad Naquib 

al-Attas, -seorang tokoh pemikir kontemporer muslim- mengatakan 

bahwa konsep pendidikan Islam pada dasarnya berusaha mewujudkan 

manusia yang sempurna atau manusia universal yang sesuai dengan 

fungsi utama diciptakannya dimana ia membawa dua misi sekaligus, 

yaitu sebagai hamba Allah („abd Allah) dan sebagai khalifah di bumi 

(khalîfah fî al-„ard). Selanjutnya Yusuf Qardhawi memberikan 

pengertian “pendidikan Islam” sebagai berikut: Pendidikan Islam 

adalah Pendidikan manusia seutuhnya; akal dan hatinya, rohani dan 

jasmaninya; akhlak dan keterampilannya. Karena pendidikan Islam 

menyiapkan manusia untuk hidup, baik dalam perang, dan 

menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan 

dan kejahatannya, manis dan pahitnya. 

                                                           
12

 Ulil Amri & Yun Yun Yunadi, ”Karakteristik Pendidikan..., hal. 2.  

http://perpusstid.wordpress.com/2009/01/28/karakteristik-pendidikan-islam-dan-pendidikan-barat/
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Hasan Langgulung merumuskan pendidikan Islam sebagai 

Proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, 

memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselalarkan 

dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya 

di akhirat. Sedangkan Endang Saefuddin Anshori memberikan 

pengertian pendidikan Islam adalah Proses bimbingan (pimpinan, 

tuntunan, usulan) oleh subjek didik terhadap perkembangan jiwa 

(pikiran, perasaan, kemauan, intuisi dan lain sebagainya) dan raga 

objek didik dengan bahan-bahan materi tertentu dan dengan alat 

perlengkapan yang ada ke arah terciptanya pribadi tertentu disertai 

evaluasi sesuai dengan ajaran Islam.
13

 

Dari uraian diatas bisa terlihat perbedaan yang mendasar antara 

pendidikan pada umumnya dengan pendidikan Islam. Perbedaan yang 

menonjol adalah bahwa pendidikan Islam, bukan hanya 

mementingakan pembentukan pribadi untuk kebahagiaan dunia, tetapi 

juga untuk kebahagiaan di akhirat. Lebih dari itu, pendididikan Islam 

berusaha membentuk pribadi yang bernafaskan ajaran-ajaran Islam, 

sehingga pribadi-pribadi yang terbentuk itu tidak terlepas dari nilai-

nilai agama. Maka pengembangan kepribadian dalam pendidikan 

Islam adalah hal yang sangat fundamental.  

Selanjutnya dalam dunia pendidikan tidak bisa dipisahkan dari 

sistem pendidikan. Adapun sistem pendidikan adalah keseluruhan 

                                                           
13

Ibid.,  hal. 6. 
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komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk 

mencapai tujuan pendidikan.
14

 Adapun yang termasuk sistem 

pendidikan tersebut adalah (1) lingkungan, (2) pendidik, (3) peserta 

didik, (4) kurikulum, (5) metode pendidikan, (6) evaluasi, (7) norma-

norma, nilai-nila, dan pandnagan hidup massyarakat.
15

 Kesemua 

komponen tersebut sangat menentukan keberhasilan pendidikan. 

b. Konsep Pendidikan Informal 

Dalam sistem pendidkan nasional dijabarkan bahwa jalur 

pendidikan terdiri atas:  (1) pendidikan formal, (2) nonformal, dan (3) 

informal. Pendidikan formal adalah: jalur pendidikan yang terstruktur 

dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur 

pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan 

bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang 

berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/ atau pelengkap 

pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang 

hayat. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan 

keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang 

                                                           
14

 Undnag-Undang RI No. 20 Th. 2003 Tetang Sistem Pendidikan Nasional Bab 

1 Pasal 1 Ayat 3. 
15

  Afiyah, AS. ,dan Tasman Hamami, Hand Out Pengantar Ilmu Pendidikan,. 

(Yogyakarta: 2008),  hal  7.  
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dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar 

secara mandiri.16  

Sementara itu S. Nasution membagi kurikulum pendidikan 

menjadi dua yaitu:  

Kurikulum formal dan kurikulm tak formal. Kurkulum formal 

meliputi: 

1. Tujuan pelajaran, umum dan spesifik. 

2. Bahan pelajaran yang sistematis. 

3. Strategi belajar-mengajar serta kegiatan-kegiatan lainnya. 

4. Sistem evaluasi untuk mengetahui hingga mana tujuan 

tercapai. 

Sedangkan kurikulum tak formal terdiri atas kegiatan-kegiatan 

yang juga di rencanakan akan tetapi tidak berkaitan langsung 

dengan kegiatan akademis dan kelas tertentu. Kurikulum ini 

dipanang sebagai pelengkap kurikulum formal. Yang termasuk 

kurikulum tak formal ini antara lain: sandiwara, pertandingan 

antar kelas atau antar sekolah, perkumpulan berbagai hobbi, 

pramuka, dan lain-lain.
17

 

    

Dari uraian di atas maka dapat simpulkan bahwa pendidikan 

Islam dalam kaderisasi KAMMI termasuk kategori pendidikan Islam 

informal. 

2. Konsep Pengembangan Kepribadian 

a. Definsi Kepribadian 

 Kepribadian merupakan terjamahan dari personality (Inggris); 

persoonlijkheid (Belanda); personnalita (Prancis); personlichkeit 

(Jerman); personalita (Itali); dan personalidad (Spanyol). Akar kata 

                                                           
16

 Departemen Penididikan Nasional Republik Indonesia, “Sistem Pendidikan Nasional” 

http://www.depdiknas.go.id/content.php/Content=file_sispen, akses 14 April 2009. 
17

 S. Nasution, Kurikulum dan Pengajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). hal. 5. 

http://www.depdiknas.go.id/content.php/Content
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masing-masing sebutan itu  berasal dari kata Latin “persona‟ yang 

berarti “topeng”, yaitu topeng yang dipakai oleh aktor drama atau 

sandiwara. Atau dari kata Latin “personare” yang berarti to sound 

though (suara tembus). Dalam bahasa Arab kontemporer kepribadian 

ekuivalen dengan Istilah syakhshiyyah.
18

  

Seperti sudah diuraikan di atas, bahwa kepribaian bermuara dari 

kata persona (Bahasa Latin) yang ber makna topeng, yang maksunya 

untuk menggambarkan perilaku, watak atau kepribadian seseorang. 

Hal itu dilakukan oleh karena terdapat ciri-ciri yang khas yanghanya  

dimiliki seseorang tersebut baik dalam arti kepribadian yang baik 

ataupun yang kurang baik.
19

 

Selanjutnya Agus Sujanto, dan kawan-kawan, dalam bukunnya 

Psikologi Kepribaian memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1) Personality itu mrupakan suatu kebulatan 

2) Kebulatan itu bersifat kompleks 

3) Kompleksnya itu disebabkan oleh banyaknay faktor-

faktor dalam dan faktor-faktor luar yang ikut 

menentukan kepribadian itu 

4) Paduan antara faktor-faktor dalam dan faktor-faktor luar 

itu menimbulkan gambaran yang uini. Artinya tidak ada 

dua individu yan benar-benar identik antara seseoran 

dengan yang lain. 

Maka kepribadian adalah suatu totalitas psikophisis yang 

kompleks dan individu, shingga nampak dalam tingkah lakunya 

yang unik.
20

 

Dalam bahasa Arab syakhsyiyyah bukan satu-satunya term yang 

di gunakan untuk menunjukan makna personailty. Dalam leksikologi 

                                                           
18

Abdul Mujib, Kepribadian dalam Kepribadian Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 

hal. 17-18. 
19

 Agus Sujanto, dkk., Psikologi Kepribadian, (Aksara Baru, Jakarta: 1980), hal. 18. 
20

 Ibid., hal. 19. 
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bahasa Arab dikenal istilah al-huwiyyah (dari kata huwa=dia), 

aniyyah (dari kata ana=saya), al-dzatiyah (substansi sesuatu), 

nafsiyyah (dari kata nafs=pribadi), dan khuluqiyyah atau akhlaq. 

Istilah akhlak lebih banyak di temukan dalam lteratur klasik. Namun 

pada perkembangannya term syakhshiyyah lebih populer dalam dunia 

psikologis moder, dengan ini penulis lebih cenderung menggu nakan 

istilah syakhshiyyah al-islamiyyah (kepribadian Islam). 

Dari banyak Definisi ditersebut Mujib menyimpulkan, 

kepribaian itu merupakan integrasi dari aspek-aspek supra-kesadaran 

(ketuhanan), kesadaran (kemanusiaan), dan -atau bawah kesadaran 

(kebinatangan). Sedang dari fungsinya kepribadian merupakan 

integrasi dari daya emosi, kognisi dan konasi, yang terwujud dalam 

tingkah laku luar (berjalan, berbicara, dsb) dalam (pikiran, perasaan, 

dan perbuatannya).
21

  Selanjutnya menDefinisikan kepribadian Islam 

(syakhshiyyah al-islamiyyah) sebagai serangkaian perilaku normatif 

manusia, baik sebagai makhluk ndividu maupun makhluk sosial, yang 

normanya di turunkan dari ajaran Islam, yang bersumber dari al-

Qur’an dan al-Sunah. Dari kedua sumber tersebut, para pakar berusaha 

berijtihad untuk mengungkap bentuk-bentuk kepribadian menurut 

ajaran Islam.
22

 

Berikutnya dengan bahasa yang mudah dipahami Muhaimin dan 

Mujib mengartikan kepribadian muslim sebagai identitas yang dililiki 

                                                           
21

  Abdul Mujib, Kepribadian dalam Kepribadian Islam…, hal. 33. 
22

  Ibid.,  hal. 12. 
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seseorang sebagai ciri khas dari keseluruhan tngkah laku sebagai 

muslim, baik yang ditampilkan secara lahiriah maupun sikap batinya. 

Tingkah laku lahiriah seperti berkata-kata, berjalan, makan, minum, 

berhadapan dengan teman, tamu, orang tua, guru, teman sejawat, 

sanak famili dan yang lainnya. Sedangkan sikap batin seperti 

penyabar, ikhlas, tiak dengki, dan sikap terpuji lainnya timbul dari 

dorongan batin. 

Kepribadian muslim merupakan tujuan akhir dari setiap usaha 

pendidikan Islam karena tanpa pendidikan akan sulit terbentuk dan 

terbina kepribadian muslm dalam diri umat dan tanpa kepribadian 

muslim, umat tidak akan berbuat menurut aturan-aturan Islam. Mereka 

akan menyimpang, menjauh, dan mungkin bertentangan dengan ajaran 

Al-Qur’an, dan al-Hadits, dengan demikian tidak akan berlangsung 

amar ma’ruf nahi munkar.
 23

 

Menurut Fathi Yakan, dalam Bukunya Komitmen Muslim 

Sejati, kriteria pribadi ideal sebagai seorang muslim adalah sebagai 

berikut:  

Pertama ; saya harus meng- Islamkan akidah saya 

 Untuk mengislamkan akidah saya  maka 

konsekuensinya  adalah sebagai berikut; 

1) Saya harus menyakini bahwa pencipta alam ini adalah 

Allah. 

2) Saya harus meng imani bahwa Al-Khaliq  tidak 

menciptakan alam ini secara  sia-sia 

3) Saya harus meyakini bahwa Allah telah mengutus para 

Rasul dan menurunkan kitab-kitabnya 

                                                           
23

  Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam : Kajian Filosofis dan 

Kerangka Dasar Perasionanya, (Bandung : Trigenda Karya, 1993), hal. 151-152. 
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4) Saya harus meyakini tujuan keberadaan manusia ini 

adalah mengenal Allah  

5) saya harus meyakini bahwa balasan orang mukmin 

adalah surga, sedangkan bagi ynag kafir adalah neraka 

6) Saya harus meyakini  bahwa menetapkan syariat adalah 

hak Allah yang tidak  boleh di langgar 

7) Saya harus mengetahuii nama –nama dan sifat-sifat 

Allah  yang selaras dengan keagungannya 

8) Saya harus senantiasa bertafakur 

9) saya harus meyakini pendapat para salafus saleh lebih 

utama di ikuti 

10) Saya harus beribadah kepada Allah tanpa 

mempersekutuka-Nya dengan sesuatu apapun 

11) Saya harus takut kepada Allah dan tidak takut selain 

pada-Nya 

12) Saya harus serlalu Mengingat Allah 

13) Saya harus mencintai Allah  dengan kecintan  yang 

menjadikan hati senantiasa merindukan keagungan-

Nya. 

14) Saya harus bertawaklal kepada Allah 

15) Saya harus selalu bersyukur kepada Allah 

16) Saya harus selalu beristigfar kepada Allah nenohon 

ampunan 

17) Saya harus senantiasa menyadari bahwa selalu dalam 

pengawasan Allah 

   

Kedua:  saya harus meng-Islamkan ibadah saya  

 Untuk mengislamkan Ibadah saya maka 

kosekuensinya adalah ;  

1) Ibadah harus hidup dan bersambung kepada ma‟bud 

2) Ibadahku harus khusuk 

3) Dalam ibadah harus sepenuh hati 

4) Saya harus memiliki keignginan besar untuk qiyamul lail 

5) Hendaknya menyediakan waktu untuk membaca dan 

merwenungkan Al-Quran al-karim 

6) Doa harus menjadi tangga bagiku untuk memohon  

kepada Allah 

 

Ketiga:  Saya harus mengislamkan ahlak saya 

 Berakhlak mulia merupakan  tujuan pokok dari 

risalah Islam  sebagai mana sabda Rasullullah 

“sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyepurnakan 

ahlak yang mulia“ (HR. Baihaqi) dan sebabagaimana di 

firmankan Allah dalam Al Qur’an: (yaitu) orang-orang 

yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi 

niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan 
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zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari 

perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali 

segala urusan. (QS. Al-Hajj: 41)  

 Kemudian  di antara sifat-sifat yang seyogyanya  

terdapat pada seorang  agar ia berahlak isalami adalah 

sebagia berikut: 

1) Bersikap wara‟(hati-hati) terhadap syubhat 

2) Menahan pandangan (ghadu al-bashar) 

3) Menjaga lidah 

4) Malu (al-haya‟) 

5) Pemaaf dan sabar  

6) Jujur  

7) Rendah hati  

8) Menjauhi prasangka, ghibah , mencari cela sesama 

muslim 

9) Dermawan dan pemurah  

10) Menjadi teladan yang baik 

 

Keempat ;  Saya harus mengislamkan  keluarga  dan rumah 

tangga saya.  

 Saya harus membawa risalah Islam kepada 

“masyarakat kecilku“: kepada keluargaku, kepada istriku, 

kepada anakku, kepada kerabat dekatku, kemudian yang 

terdekkat. Itulah jalan yang di tempuh Rasulullah saw. Pada 

saat memulai dakwah.(baca QS. Al-Tahrim: 6) 

a. Tanggung jawab pernikahan  

1) Pernikahan harus saya lakukan semata-mata karena 

Allah, yaitu dala rangka membentuk rumah tangga 

muslim 

2) Hendaklah salah satu tujuanku pernikahanku adalah 

untuk menahan pandangan, memelihara kemaluan, 

dan bertakwa kepada Allah, Rabbku 

3) Saya harus memilih pendamping sebaik baiknya, 

berahlak Islam 

b. Tanggung jawab pasca pernikahan 

1) Saya harus bersikap baik dan menghargainya 

2) Jangan sampai hubungan dengan istriku hanya  

sebatas hubungan ranjang dan nafsu semata 

c. Tanggung jawab bersama dalam mendidik anak 

 

Kelima: Saya harus mengalahkan nafsu saya. (Al-Syams: 

7-10) 

a. Sifat-sifat manusia 

1) Tipe manusia di kalahkan nafsu (mereka cenderung 

ke bumi, dunia dan melupakan akhirat) (Al Jatsyiah; 

23) 
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2) Tipe orang yang sunguh-sungguh memerangi hawa 

nafsunya (Ali Imran: 135) 

b. Perangkat-perangkat untuk memenangkan  pertarungan 

melawan nafsu (hati dan akal) 

c. Indikasi-indikasi kekalahan ahlak 

d. Sesungguhnya, ketika hati manusia mati atau mengeras, 

ketika akalnya padam atau menyimpang, dan ia kalah 

dalam peperangan melawan setan, ketika itu banyak 

pintu kejahatan di dalam dirinya sendiri dan setan 

mengalir di dalam diri anak adam  sebagai mana aliran 

darah 

e. Sarana untuk membentengi diri  dari masuknya setan 

1) Ambisi dan buruk sangka Vs (dilawan dengan) 

percaya dan menerima 

2) Kecintaan hidup dan panjang angan-angan Vs Rasa 

takut datangnya kematian secara tiba-tiba 

3) Keinginan untuk santai dan bersenang-senang  Vs 

Akan hilang nya nikmat dan keburukan hisab  

4) Bangga diri Vs rasa takut terhadap akibat yang akan 

menimpa 

5) Dengki Vs rela menerima  

6) Kikir Vs menyadari bahwa semua akan sirna 

7) Sombong Vs rendah hati  

 

Keenam: Saya harus yakin bahwa masa depan adalah milik 

Islam 

1) Rabaniyah manhaj Islam 

2) Universalitas manhaj Islam 

3) Elastisitas manhaj Islam 

4) Kelengkapan manhaj Islam 

5) Keterbatasan sistem-sistem “wadh‟iyah”
24

 

 

 

Seorang muslim –menurut Mujib- harus memiliki kepribadian 

Islam. Kepribadian muslim itu meliputi lima rukun Islam, yaitu:
25

 

a. Membaca dua kalimat syahadat, yang melahirkan kepribadian 

syahadatain. 

                                                           
24

 Fathi Yakan, Komitmen Muslim Sejati, (Solo: Era Intermedia, 2006),  hal. 16-78. 
       

    
25

 Abdul Mujib, Kepribadian Dalam Psikologi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006), hal. 250.  
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Kepribadian syahadatain adalah kepribadian individu yang 

didapat setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, memahami 

hakekat dari ucapannya serta meyadari akan segala konsekuensi 

persaksian tersebut.
26

 

Kesaksian akan ketuhanan Allah Swt. akan berimplikasi pada 

pembentukan kepribadian syahadatain sebagai berikut:  

1) Kepribadian yang bebas, merdeka dan tidak terbelenggu oleh 

tuhan-tuhan yang nisbi dan kontemporer, untuk menuju pada 

lindungan dan naungan Tuhan Yang Mutlak dan Sempurna. 

2) Kepribadian yang berpengetahuan secara pasti, karena 

kepercayaan terhadap Tuhan merupakan sesuatu yang paling 

hakiki dalam ehidupan manusia. Jika kepercayaan itu hanya 

dengan dugaan (zhann) bukan berdasarkan pengetahuan yang 

akurat maka dapat menjerumuskan ke lembah kehancuran. 

3) Kepribadian yang yakin dan menghilangkan segala bentuk 

keraguan. Hidup yang penuh dengan keragu-raguan (syakk) tidak 

akan maju dan sering gagal di tengah jalan, sebab ia tidak 

memiliki motivasi untuk mencapai harapan dan tujuannya.  

4) Kepribadian yang menerima (qabul) segala konsekuensi akibat 

dari persaksian dan ucapannya. Perbedaan antara ucapan dan 

perilaku menunjukan adanya kemunafikan (hypocrisy) dalam diri 

                                                           
      

 
 26

 Ibid, hal. 251.  
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individu, sebaliknya konsistensi antara ucapan dan perilaku 

menunjukan integritas diri yang baik. 

5) Kepribadian diri yang tunduk dan patuh (inqiyad) terhadap 

penciptanya. Individu yang tunduk dan patuh pada Tuhan tidak 

berarti memiliki kepribadian yang rendah, tetapi justru memiliki 

kematangan jiwa atau kedewasaan diri, sebab ia dapat 

menempatkan diri pada posisi yang sebenarnya. 

6) Kepribadian yang jujur (shidq) sebab kesaksian menuntut pada 

ucapan dan tindakan apa adanya. Kebohongan dalam kesaksian 

akan menjerumuskan diri individu pada kehancuran dan 

keresahan, sebab hidupnya dikejar-kejar rasa berdosa atau rasa 

bersalah. 

7) Kepribadian yang tulus (ikhlash), dimana ia berprilaku bukan 

semata-mata karena pengawasan orang lain atau sekadar hanya 

mencari perhatian. Ia berkerja dengan sungguh-sungguh semata 

karena perintah dan melaksanakan kewajiban. 

8) Kepribadian yang penuh cinta (mahabbah), dimana cinta kepada 

Tuhannya berarti pula cinta kepada diri sendiri, juga cinta kepada 

orang yang cint kepada-Nya.
27

 

Sedangkan kesaksian akan kerasulan Muhammad Saw. akan 

berimplikasi pada pembentukan kepribadian syahadatain sebagai 

berikut:  

                                                           
     

 
  27
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1) Kepribadian yang seimbang dalam menilai dan mengikuti 

perilaku seseorang, meskipun seseorang yang diikuti itu memiliki 

keistimewaan khusus. Kepribadian itu disebabkan karena 

kesaksian akan kerasulan Muhammad tidak boleh dilebih-

lebihkan (Ifrath) atau diremehkan (tafrith). 

2) Kepribadian yang mengikuti atau meniru pribadi yang agung, 

membenarkan perkataan yang dapat menyelamatkan, mencintai 

pribadi yang suci melebihi cinta pada diri, keluarga, harta dan 

manusia lain, dan mendahulukan perkataan atau pendapat pribadi 

yang terjaga (ma‟shum) melebihi yang lain.
28

 

b. Menunaikan shalat, yang melahirkan kepribadian Mushalli. 

Kepribadian mushalli adalah kepribadian individu yang 

didapat setelah melaksanakan shalat dengan baik, konsisten, tertib 

dan khusu’, sehingga ia mendapatkan hikmah dari apa yang 

dikerjakannya. Pengertian ini didasarkan atas asumsi bahwa orang 

yang tekun shalat memiliki kepribadian lebih sholeh ketimbang 

orang yng tidak mengerjakannya, sebab ia mendapatkan hikmah 

dari perbuatannya.
29

  

Citra kepribadian mushalli berdasarkan syarat-syarat shalat 

digambarkan sebagai berikut:  

                                                           
      

 
 28
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 29
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1) Suci dari hadats, tempat dan pakaian; satu kepribadian mushalli 

yang bersih dan suci, baik dalam berpakaian, tempat tinggal 

maupun keadaan diri. Bersih berarti terhindar dari kotoran, hanya 

pada aspek fisik (jasmani), tapi juga pada aspek psikis (ruhani). 

Kebersihan dan kesucian fisik mencegah mencegah individu 

berpenyakit fisik (fiu, peyakit kuli, sakit gigi, dan seterusnya), 

sedangkan kebersihan dan kesucian psikis menghindarkan dari 

penyakit ruhani (marah, benci, iri hati, dendam, penakut, dan 

seterusnya). 

2) Menghadap kiblat; suatu kepribadian mushalli yang memiliki 

wawasan dan orientasi hidup yang menyatu pada satu kiblat, 

yakni ka’bah. Ka’bah adalah bangunan bersegi empat yang sudut-

sudutnya kokoh dan saling menopang satu dengan yang lain. 

Itulah citra diri (self-image) kepribadian mushalli yang 

menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.    

3) Menutup aurat; satu kepribadian mushalli yang menjaga 

kehormatan diri dengan menutup aurat melalui kain penutup. 

Aurat berarti kekurangan (al-naqsh) dan aib atau cacat. Menutup 

aurat berarti menutup aib dari lahir, jika aib terbuka maka 

kehormatannya hilang, atau paling tidak mengundang nafsu orang 

lain yang dapat mengancam kehormatan. 
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4) Shalat pada waktunya; satu kepribadian mushalli yang disiplin 

waktu, beraktivitas sesuai jam yang ditentukan, tidak terlambat, 

apalagi mengurangi jam kerja.
30

  

c. Mengerjakan puasa, yang melahirkan kepribadian Shaim. 

Kepribadian shaim adalah kepribadian individu yang 

didapat setelah melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan 

ketaqwaan, sehingga ia dapat mengendalikan diri dengan baik. 

Pengertian ini didasarkan atas asumsi bahwa orang yang mampu 

menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa memiliki 

kepribadian yang kokoh, tahan uji, dan stabil ketimbang orang 

yang tidak mengerjakannya, sebab ia mendapatkan hikmah dari 

perbuatannya.
31 

b. Aspek-Aspek Keperibadian 

Terkait aspek keperibadian ini, Klages mengemukakan bahwa 

ada 3 aspek keperibadian, yaitu:
32

 

1) Materi atau Bahan (Stoff) 

Materi atau bahan, yang merupakan salah satu aspek 

daripada keperibadian berisikan semua kemampuan (daya) 

pembawaan beserta talenta-talentanya (keistimewaan-

keistimewaannya). Materi ini merupakan modal pertama yang di 

                                                           
       30

 Ibid., hal. 266-268.  
       31

 Ibid., hal. 281-282.  
    32

 Sumadi Suryabrata, Psikologi Keperibadian, (Jakarta: Rajawali pers, 2007), hal. 96-97. 
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sediakan oleh kodrat untuk di pergunakan dan diperkembangkan 

oleh manusia. 

2) Struktur kepribadian 

Dalam uraian struktur ini Klages bermula dengan 

memberikan pengertian tentang istilah struktur. Istilah ini adalah 

sebagai pelengkap daripada istilah meteri. Bila materi dipandang 

sebagai isi, bahan (der Stoff), maka struktur dipandang sebagi sifat-

sifat bentuknya atau  sifat-sifat formalnya. 

Bagaimanakah terjadinya perbedaan tingkah laku 

perseorangan? Perbedaan itu menurut Klages harus ditinjau dari 

sudut adanya dua kekuatan yang saling berhadapan satu sama lain. 

Dua kekuatan itu ialah kekuatan pendorong dan kekuatan 

penghambat. Perimbangan antara kedua kekuatan inilah yang 

menentukan tingkah laku seseorang.
33

 

3) Kualitas keperibadian 

Antara kemauan dan perasaan terjadilah perlawanan atau 

kebalikan yang sedalam-dalmnya. Perlawanan (Antagonisme) 

inilah yang menjadi dasar daripada system dorongan-dorongan 

Klages. 

Jadi dalam keperibadian terdapatlah dua prinsip pokok: 

watak dapat dilihat dari pertentangan antara kedua prinsip itu. 

                                                           
33

 Ibid., hal. 106 



 26 

 

Apabila ditijau secara teoritis murni, ada dua bentuk keperibadian, 

yaitu:
34

 

a) Keperibadian yang dikuasai oleh roh (der Geist) dan 

b) Keperibadian yang dikuasai oleh jiwa (die Seele) 

Keperibadian yang bentuk pertama menunjukan 

keperibadian yang meninjau segala sesuatu secara transendental; 

bentuk kedua diwakili oleh para mistikus, orang-orang yang mabuk 

akan penyerahan diri. Dalam perakteknya orang menjumpai salah 

satu dari kedua bentuk itu yang dominan, dengan di lengkapi 

sebagian oleh orang lain. 

Disamping hal-hal yang telah dikemukakan itu Klages 

mengadakan pembagian-pembagian lain yang lebih teliti. 

Pembagian mengenai soal ini, yang biasa dikenal sebagai sistem 

dorongan-dorongan, berkisar pada tiga pengertian besar, yaitu; 

a) Penguasaan diri 

b) Nafsu rohaniah 

c) Hawa nafsu 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), 

yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

                                                           
34
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apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.
35

 

b. Pendekatan Penelitian  

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat, 

yaitu sebuah pendekatan dengan menggunakan cara berfikir menurut 

logika bebas kedalam sampai kedasar persoalan atau pengetahuan 

yang mendalam tentang rahasia dan tujuan dari segala sesuatu itu.
36

 

Dalam konteks ini pendekatan digunakan untuk meneliti secara 

mendasar tentang  KAMMI sebagai EGM yang berbasis moral. 

2. Teknik Penentuan Sumber 

  Adapun subjek dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu: 

a. Sumber primer berupa buku manhaj kaderisasi 1427 H KAMMI 

Pusat, jilid I dan II. 

b. Subjek sekunder berupa buku-buku yang berhubungan dengan 

konsep pendidikan Islam, sistem kaderisasi, dan konsep muslim 

negarawan, yaitu: 

                                                           
35

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2006), hal. 6. 
36

 Ismail M. Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara dan Depag., 1991),  hal. 
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1)  Rijalul Imam, Menyiapkan Momentum; Refleksi Paradigmatis 

Pemikiran Gerakan Pemuda  untuk Membangun Bangsa, 

(Bandung: Muda Cendekia, 2008). 

2) Mahfudz Sidiq, KAMMI dan Pergerakan Reformasi, Kiprah 

Politik Aktivis Dakwah Kampus dalam Perjuangan 

Demokratisasi di tengah Gelombang Krisis Nasional 

Multidimensi., (Solo: Era Intermedia, 2004) 

3) Andi Rahmat dan Mukhamad Najib,  Gerakan Perlawanan dari 

Masjid Kampus, (Yogyakarta: Profetika, 2007), dan beberapa 

sumber yang berkaitan dengan tema di atas. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

a) Dokumentasi 

Dokumentasi ini dilakukan terhadap buku Kaderisasi Manhaj 1427 

H KAMMI Pusat, serta buku-buku yang berkaitan dengan konsep 

pendidikan Islam, sistem kaderisasi, dan konsep muslim 

negarawan. 

b) Wawancara (interview) 

Guna melengkapi data yang dibutuhkan, maka akan dilakukan 

wawancara dengan tim salah satu tim perumus konsep Muslim 

Negarawan yang tercantum buku kaderisasi KAMMI Pusat 
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(Manhaj 1427 H) dan pengurus KAMMI baik Pusat maupun 

Daerah. 

4. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan jenis penelitian di atas, bahwa penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif, maka langkah-langkah analisis data dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a) Menelaah data yang dikumpulkan dari hasil dokumentasi dan 

wawancara, 

b) Mengadakan reduksi data dengan cara mengambil data yang dapat 

diolah lebih lanjut, 

c) Menafsirkan data dan mengambil kesimpulan secara induktif 

dengan cara berfikir berdasarkan fakta-fakta khusus, kemudian 

diarahkan kepada penarikan kesimpulan yang bersifat umum.
37

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam 

tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal 

terdiri dari halaman judul, halaman Surat Pernyataan, halaman Persetujuan 

Pembimbing, halaman Pengesahan, halaman Motto, halaman Persembahan, 

kata pengantar, absrtrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran. 

                                                           
37

 H. M. Arifin, Ilmu Perbandingan Pendidikan, (Jakarta; Golden Terayon Press, 2003). 

hal. 45. 
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Bagian inti berisi uraian penelitian mulai dari bagian pendahuluan sampai 

bagian penutup yang tertuang dalam dalam bab-bab sebagai satu kesatuan. 

Pada skripsi ini penulis menuangkan hasil penelitian dalam empat bab. Pada 

tiap bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang 

bersangkutan. Bab I skripsi berisi gambaran umum penulisan skripsi yang 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika. 

Bab II berisi gambaran umum tentang KAMMI, pembahasan pada bagian 

ini difokuskan, sejarah berdiri, struktur organisasi beserta tugas dan 

wewenangnya, landasan gerakkan. Berbagai gamabaran tersebut 

dikemukakan terlebih dahulu sebelum membahas berbagai hal tentang pola 

kaderisasi dan konsep dasar kurikulum yang digunakan. 

Setelah membahas gambaran umum Organisasi, pada Bab III berisi 

pemaparan data beserta analitis kritis tentang konsep pendidikan Islam dan 

sistem kaderisasi KAMMI yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Konsep 

dan  sistem kaderisasi tersebut meliputi kelebihan dan dan kekurangan dari 

konsep dan sistem kaderisasi tersebut. 

Adapun bagian akhir dari bagian inti adalah Bab IV. Bagian ini disebut 

penutup yang memuat simpulan, saran-saran, dan kata penutup. 
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BAB IV 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil analisa di atas, maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa :  

1. Pelaksanaan pedidikan Islam dalam organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa 

Muslim Indonesia (KAMMI) dilaksanakan dalam proses kaderisasi atau 

pembinaan kader KAMMI di seluruh Indonesia. Sedangkan yang menjadi 

orientasi atau tujuan nasional kaderisasi KAMMI adalah melahirkan  

Muslim Negarawan. Hal tersebut di dasari akan pentingnya sebuah 

kepemimpinan baru bangsa Indonesia yang sedang mengalami krisis 

nasional multidimesi. Dalam upaya pencapaian Muslim Negarawan tersebut 

maka dirumuskannya konsep kaderisasi nasional yang terangkum dalam 

Buku Kaderisasi KAMMI Jilid I dan II. Buku pertama berisi nalar filosofis 

tentang Muslim Negarawan dan buku jilid II berisi tentang metodologi 

praktis dalam pencapaian Muslim Negarawan itu sendiri. 

2. Muslim Negarawan adalah sosok seorang yang mempuyai kompetensi dan 

kapabilitas kepemimpinan tetapi tetap mempunyai komitmen kuat terhdap 

agama Islam. Mempunyai kepribadian Islam (syakhsyiah islamiyah) yang 

terangkum dalam profil kader Muslim Negarawan yang memiliki 5 ciri dan 6 

kompensi Muslim Negarawan yang terukur dalam Indeks Jati Diri kader 

(IJDK). Konsep Muslim Negarawan sekaligus sistem kaderisasi yang ada di 

KAMMI adalah sebuah konsep ideal, namun dalam tataran praktis masih 
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peneliti dapatkan beberapa kekurangan baik faktor intenal maupun eksternal 

organisasi. Hal tersebut perlu ada upaya kontektualisasi dengan konteks 

daerahnya masing-masing. 

B. Saran 

1 Bagi pengurus KAMMI perlu adanya pengawalan konsep ideal yang sudah 

ada, termasuk mengadakan evaluasi dan atau pelatihan-pelatihan lanjutan 

demi terciptanya sistem perencanaan dan manajemen kaderisai yang lebih 

disiplin. Sebab pada relisasinya hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Maka 

pelaksanaan sistem dan alur kaderisasi secara lebih disiplin pada setiap 

jenjangnya adalah hal mutlak guna tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya 

perlu kembali memperjelas kembali konsep kaderisasi integratif organisasi 

demi meringankan beban pembinaan supaya tidak diampu oleh satu atau dua 

departemen saja.  

2 Mengoptimalkan fungsi kaderisasi, terutama dalam hal peningkatan kuantitas 

rekrutmen kader dan pembinaannya. Proses selanjutnya bagaimana KAMMI 

dapat menjaga dan membina serta mengkaryakan kader-kader terbaiknya 

sesuai bakat dan potensinya masing-masing, sehingga dapat meminimalisir 

keluarnya kader akibat kurang terberdayakan. Semakin banyak kader yang 

terekrut dan terbina maka semakin besar kemungkinan tujuan organisasi 

tercapai. Untuk mengisi pos-pos strategis bangsa ini kedepan, haruslah adanya 

persiapan yang matang dan terukur. 
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3 Hal penting lain adalah senantiasa menjaga soliditas organisasi, karena 

semakin besar sebuah organisasi maka semakin besar pula potensi terjainya 

konflik, yang berujung pada lemahnya kualitas gerakan. 

4 Penelitian sejenis ini perlu untuk dilanjutkan mengingat masih jarangnya 

penelitian yang fokus, padahal peran dan kontribusi lembaga tersebut sangat 

besar dalam melahirkan generasi bangsa yang berkualitas.  

C. Kata Penutup 

Penulisan skripsi ini hanya meneliti sekelumit dan mungkin belum ideal, 

sehingga masih diperlukan penelitian-penelitian selanjutnya guna memberikan 

kontribusi yang lebih bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam.  

Menurut penulis, penelitian mengenai program pendidikan Islam non 

formal jarang dilakukan, oleh karena itu besar harapan peneliti semoga skripsi ini 

bisa diterima dan bermanfaat bagi dunia pendidikan Islam khususnya, terlebih 

lagi bagi masyarakat secara umum. 
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