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ABSTRAK 

 

Shinta Khoiruniswati (NIM: 09.512.008). Korelasi Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan (AIK) dengan Pembentukan Karakter Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Gresik. Skripsi. Gresik: Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Universitas Muhammadiyah Gresik. 2013. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) AIK di Universitas 

Muhammadiyah Gresik; (2) karakter mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Gresik; (3) hubungan yang positif dan signifikan antara AIK dengan pembentukan 

karakter mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik. 

Pembahasan skripsi ini berdasarkan penelitian lapangan (field research) 

yang bertuuan untuk mendapatkan data atau informasi, baik berupa hasil 

wawancara, angket, dan dokumen-dokumen universitas yang berkaitan dengan 

variable penelitian. Field research dilakukan edngan cara langsung terjun ke 

lapangan demi memperoleh data yang valid agar kebenarannya dapat 

dipertanggungjawabkan. Data yang terkumpul disusun dan kemudian dianalisis. 

Analisa ini berguna bagi penulis sebagai upaya penggalian lebih lanjut mengenai 

masalah korelasi AIK dengan pembentukan karakter mahasiswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) Diadakannya mata kulaih AIK di Universitas 

Muhammadiyah Gresik ialah dalam rangka untuk mengenalkan Muhammadiyah 

kepada mahasiswa. Dengan tujuan untuk menjaga, mengawasi, dan memelihara 

ciri khas pendidikan Muhammadiyah. Serta untuk mencapai visi dan misi 

Muhammadiyah. Selain itu, secara umum tujuan mata kuliah AIK adalah 

terbentuknya sikap mental, moral, pengetahuan, dan keterampilan keberagamaan 

secara cerdas, dewasa, dan bertanggung jawab. (2) Secara umum harus diakui 

belum semua (bahkan mayoritas) karakter mahasiswa mencerminkan atau sesuai 

dengan materi AIK yang telah disampaikan. Hal ini pada umumnya disebabkan 

oleh persepsi mahasiswa sendiri terhadap MK AIK yang hanya dianggap sebagai 

pelengkap mata kuliah. Tetapi ada juga anak/ mahasiswa yang dari SMA Negri 

karena dia niatnya baik memang dia belajar mengikuti materi AIK ternyata ada 

perubahan sikap juga. Namun hanya beberapa prosentase prosentase saja. (3) Dari 

hasil perhitungan korelasi product moment terdapat korelasi yang positif sebesar 

0,154 antara nilai AIK dengan karakter mahasiswa. emudian nilai r hitung 

dikonsultasikan peda table r product moment untuk uji signifikansi. Dari r table n 

= 45, taraf kesalahan 5%, r table = 0,294. Dari hasil konsultasi dengan r table  Ho 

diterima dan Ha ditolak. Jadi, koefisien korelasi 0,154 tersebut tidak signifikansi. 

Berdasarkan table pedoman interpretasi, maka koefisien korelasi yang ditemukan 

sebesar 0,154 termasuk pada kategori sangat rendah. Jadi tidak terdapat korelasi 

yang sangat kuat antara nilai AIK dengan karakter mahasiswa. Untuk uji 

signifikasi korelasi populasi, harga t hitung sebesar 1,022 dibandingkan dengan 

harga t table. Untuk kesalahan 5% uji dua fihak (belah dua) dan dk = 45 – 2 = 43, 

maka diperoleh t table = 2,021. 


