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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dakwah Kampus merupakan salah satu bagian dari dakwah secara

umum.Dakwah kampus mengkhususkan dirinya untuk bergerak dalam sebuah

miniatur masyarakat kecil yang bernama masyarakat kampus (mahasiswa). Oleh

karena itu, dalam menjalankan roda dakwahnya, Dakwah Kampus memiliki

karakteristik tersendiri yang berbeda dengan dakwah di wilayah lain. Sebelum kita

lebih jauh membicarakan mengenai bagaimana rincian model pembinaan Lembaga

Dakwah Kampus, maka perlu kita pahami dahulu apa definisi dasar dari Dakwah

Kampus. Dakwah yang sifatnya terbuka, berorientasi kepada rekrutmen dakwah di

kalangan civitas akademika secara umum, dan aktivitasnya dapat dirasakan oleh

civitas akademika.Civitas akademika yang dimaksud di sini adalah para mahasiswa

dan dosen perguruan tinggi.Civitas akademika “merupakan bagian dari masyarakat

kampus yang hidup dengan peraturan, ada peraturan kampus (rektorat), peraturan

ormawa, dan sebagainya”.1Untuk dapat berperan secara resmi Lembaga Dakwah

Kampus harus memiliki prinsip legal, formal, dan wajar dalam kacamata civitas

akademika karena itu merupakan hal yang perlu diperhatikan.Salah satu kebutuhan

dari hal ini, maka lembaga dakwah kampus perlu membuat AD/ART (anggaran

1Hasanudin Ibrahim,Hakikat Lembaga Dakwah Kampus,h.10, http://id.wikipedia.org/ wiki /
Lembaga Dakwah Kampus, (diakses 3 April 2015)



dasar/anggaran rumah tangga) sebagai bagian dari bentuk legalisasi organisasi

Dakwah Kampus disebuah perguruan tinggi.

Peranan Lembaga Dakwah Kampus memiliki medan tersendiri.Medan

pergerakan Dakwah Kampus adalah area dimana Dakwah Kampus

mengaktualisasikan diri, yaitu dalam kampus.Selain berorientasi berdakwah untuk

masayarakat akademik, lembaga dakwah kampus juga berdakwah untuk masyarakat

umum.

Lembaga Dakwah Kampus IAIN Kendari dikatakan sangat istimewa karena

lembaga ini berkecimpung di dunia kampus tempat berkumpulnya para pemuda yaitu

mahasiswa. Mahasiswa berinteraksi satu sama lain dalam waktu cukup lama baik di

dalam maupun di luar ruang kuliah. Mereka saling berdiskusi atau berdialog dan

bertukar pengalaman.Selain itu dunia kampus menjadi tempat yang bebas dimana

dijumpai berbagai pendapat serta gagasan yang dapat diungkapkan.Kampus juga

dikatakan gudang ilmu dan rumah penilitian ilmiah, kampus adalah sarana ummat

untuk membangun peradaban dan menguasai serta memanfaatkan kemajuan.

Lembaga Dakwah Kampus IAIN Kendari adalah salah satu organisasi internal

kampus yang memiliki misi yaitu membentuk kader pengemban dakwah yang ikhlas,

cerdas, kritis, profesional dan berakhlak mulia.2 Semakin banyak mahasiswa

memahami akibat dakwah yang dilakukan maka mereka akan menyadari betapa

pentingnya sebuah kesuksesan. Lembaga ini tidak hanya menginginkan kader-kader

2AD (anggaran Dasar) LDK IAIN, BAB II Pasal 6



di dalamnya hanya bertanggung jawab pada dakwahnya melainkan selalu

mengingatkan adanya tanggung jawab terhadap keluarganya dengan

mempersembahkan prestasi terbaik dibidang akademiknya. Peran ini akan sangat

bermanfaat terhadap perbaikan bangsa ke depannya. Serta dapat membantu

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, pemuda tidak hanya diharapkan menjadi

generasi cerdas secara intektual melainkan juga cerdas emosional dan

spiritualnya.Melalui model pembinaan yang ada dalam Lembaga Dakwah Kampus,

maka mahasiswa diharapkan mampu untuk mengubah tingkah laku agar menjadi

lebih baik dan lebih aktif berkecimpung dalam kehidupan bermasyarakat.

Mahasiswa adalah makhluk yang mampu berpikir dan membawa perubahan

bagi dirinya sendiri dan bagi orang banyak. Mahasiswa diharapkan dapat mengemban

tugas dengan baik sebagai agen of change, menyampaikan apa yang didapat di

kampus dan menerapkannya sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa

adalah pablik figur dimasyarakat, maka mahasiswa harus mampu menampilkan

dirinya sebaik mungkin.Gambaran mahasiswa yang seperti peneliti paparkan kini

jarang sekali kita temukan. Mahasiswa sekarang yang bergelut di dunia pendidikan

terbawa arus global yang cenderung menghalangi proses pengembangan potensi

dirinya, pengendalian diri, dan bahkan merusak cara pikirnya. Menurut Zulkifli dalam

buku Aat Syafaat “masa remaja termasuk masa yang sangat menentukan karena pada



masa ini anak-anak mengalami banyak perubahan psikis dan fisiknya”.3Perubahan

kejiwaan menimbulkan kebingungan di kalangan remaja, sehingga masa ini disebut

oleh orang barat sebagai periode strum and drang. Pada tahap perkembangan ini

mereka mengalami penuh gejolak emosi dan tekanan jiwa sehingga mudah

menyimpang dari aturan dan norma-norma sosial yang berlaku di kalangan

masyarakat.

Persoalan yang sangat terasa oleh kita di bidang pendidikan saat ini adalah

munculnya kenakalan remaja.Menurut Supramono dalam buku Aat Syafaat, “masa

remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala

bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian”.4Masa

remaja adalah masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak

stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan

yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.Remaja biasanya mudah

cemas, mudah tergoncang emosinya, mudah tersinggung, sangat peka terhadap

kritikan.Karena jiwanya belum stabil, terkadang mereka ingin terlepas dari aturan

yang ada, mudah menerima pengaruh dari luar lingkungannya dan ingin hidup

dengan gayanya sendiri.Maka tidak heran jika banyak remaja yang berbuat nakal

ditempat umum.Kenakalan remaja merupakan bagian dari masalah sosial yang

seringkali muncul di berbagai daerah.Perkembangan remaja yang saat ini terjadi

3Aat Syafaat dkk, 2008,Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan
Remaja(Jakarta:Rajawali Pers),h.89

4ibid , h. 90



sangat relevan dengan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku,

sehingga seringkali pergaulan ini menyebabkan masalah sosial apabila tidak ada

pengawasan yang ketat dari berbagai pihak yang terkait seperti keluarga, lingkungan,

pemerintah maupun sekolah. Perilaku menyimpang yang kadang terjadi di kampus

adalah tawuran antar mahasiswa, mencoret-coret tembok atau bangunan, bolos saat

proses pembelajaran berlangsung, pergaulan bebas, mencuri dan lain sebagainya.

Tingkah laku menyimpang menurut Supartinah Sadli yang dikutip oleh Sofyan S.

Willis adalah “Tingkah laku yang melanggar atau bertentangan atau menyimpang

dari aturan-aturan normatif”.5 Dari definisi ini jelaslah bahwa asumsi terhadap

tingkah laku yang menyimpang ditentukan oleh norma-norma yang dianut oleh anak.

Dalam mengikuti tuntutan masa depan, pelaksanaan pembangunan bidang

pendidikan menjadikan sesuatu hal yang sangat penting, karena dengan pendidikan

orang akan mengenal, memahami, dan menyesuaikan dengan lingkungan, dengan

semakin meningkatnya tingkat pendidikan diharapkan mahasiswa menjadi lebih

mampu dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehingga

diperoleh solusi terbaik dari permasalahan itu.

Dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, Pasal 1 Ayat (1) 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

5Sofyan S. Willis. Remaja & Masalahnya, (Bandung: Alfabeta, 2010)



keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.6

IAIN Kendari merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang dinaungi

oleh kementrian agama yang membuat masyarakat umum beranggapan bahwa

seluruh miniatur masyarakat kampus IAIN Kendari (mahasiswa) berperilaku islami,

akan tetapi pada kenyataan yang ada tidak semua mahasiswa berperilaku islami.

Karena masih ada ditemukan beberapa mahasiswa yang berperilaku menyimpang

contohnya pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah, memakai

pakaian yang tidak sesuai dengan aturan kampus, berpacaran (duduk berdua-duan

yang bukan mahromnya) di dalam kampus dan mencuri.

Berbagai kejadian di atas, maka sangat dibutuhkan peran penting Lembaga

Dakwah Kampus (LDK) yang bergerak di kampus dalam membentuk kesadaran

mahasiswa dengan cara melakukan pembinaan terhadap anggota LDK dan juga

mahasiswa secara umum. Lembaga Dakwah Kampus (LDK) ini sebagai wahana

untuk terus melakukan perbaikan terhadap dirinya dan menghindari hal-hal yang

dapat membuatnya melakukan perilaku yang menyimpang. Dari observasi awal yang

dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa ada sebahagian mahasiswa yang melakukan

perilaku menyimpang dan Lembaga Dakwah Kampus langsung berperan serta dalam

membimbing dan mengarahkan mahasiswa kepada yang ma’ruf (baik) dan

6Undang-Undang Sikdiknas no. 20 Tahun 2003,Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 2



menghindari yang mungkar (buruk) dengan cara menasehati mahasiswa dan

melakukan pembinaan secara langsung dan bertahap guna menjadikan pribadi

mahasiswa lebih baik lagi. Pembinaan yang dilakukan oleh anggota Lembaga

Dakwah Kampus antara lain melakukan PU(pengajian umum), JM(Jalasa Manna)

pembinaan mingguan, dan Halqoh pembinaan secara perkelompok, Seperti Hadis

Nabi SAW :

أَْضَعُف ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فَْلیَُغیِّْرهُ بِیَِدِه فَإِْن لَْم یَْستَِطْع فَبِلَِسانِِھ فَإِْن لَْم یَْستَِطْع فَبِقَْلبِِھ َوَذلِكَ َمْن َرأَى 
یَمانِ  اْإلِ

Artinya: “Barangsiapa yang melihat kemungkaran diantara kalian, maka rubahlah
dengan tangannya, apabila tidaksanggup, maka rubahlah dengan mulutnya,
apabila tidaksanggup, maka rubahlah dengan hatinya, dan itulah selemah-
lemahnya iman” (HR. Muslim)7

Selain itu tujuan utama dari Dakwah Kampus adalah adanya suplai alumni

yang berhubungan dengan Islam, dan optimalisasi peran kampus dalam upaya

mentransformasi masyarakat menuju masyarakat Islami8.Makna dari hal ini maka

peran tarbiyah kampus yang berkesinambungan untuk menghasilkan alumni-alumni

yang sejalan dengan Islam menjadi sangat penting.Makna lainnya, Lembaga Dakwah

Kampus (LDK) perlu secara bertahap menjadi lembaga dakwah kampus yang

matang, agar dapat menjalankan perannya di perguruan tinggi yang bersangkutan

untuk dapat mengusung perubahan.Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik

melakukan kajian dalam bentuk riset tentang “Model Pembinaan Lembaga

7 Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shohih Muslim, (Kairo: Daarul Hadits, 1991),
h. 234

8Hasanudin Ibrahim, Op cit, h. 8



Dakwah Kampus Dalam Menanggulangi Perilaku Menyimpang Mahasiswa

IAIN Kendari”.

B. Fokus Masalah dan Rumusan Masalah

1. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi batasan masalah:

model pembinaan Lembaga Dakwah Kampus dalam menanggulangi perilaku

menyimpang mahasiswa IAIN Kendari.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengemukakan

beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah Kampus

dalam menghindari perilaku menyimpang mahasiswa IAIN Kendari ?

2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah Kampus

dalam menanggulangi perilaku menyimpang mahasiswa IAIN Kendari ?

3. Bagaimana model pembinaan Lembaga Dakwah Kampus dalam

menanggulangi perilaku menyimpang mahasiswa IAIN Kendari ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk  mengetahui proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah

Kampus dalam menghindari perilaku menyimpang mahasiswa IAIN Kendari.

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah

Kampus dalam menanggulangi perilaku menyimpang mahasiswa IAIN

Kendari.



3. Untuk mengetahui Model Pembinaan Lembaga Dakwah Kampus dalam

menanggulangi perilaku menyimpang mahasiswa IAIN Kendari.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah

pengetahuan kita khususnya terkait dengan Model Pembinaan Lembaga

Dakwah Kampus Dalam Menanggulangi Perilaku Menyimpang Mahasiswa

IAIN Kendari.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi lembaga IAIN sebagai bahan referensi bagi lembaga IAIN untuk

memperhatikan periliku para mahasiswa

b. Bagi mahasiswa Sebagai bahan informasi  kepada mahasiswa tentang

model pembinaan lembaga dakwah kampus dalam menanggulangi

prilaku menyimpang mahasiswa.

c. Bagi peneliti sendiri Sebagai bahan masukan terhadap diri sendiri agar

mengembangkan wawasannya terhadap kajian lembaga dakwah

kampus.

d. Bagi peneliti lain sebagai bahan bacaan atau dapat dijadikan sebagai

referensi untuk peneliti selanjutnya

E. Definisi Operasional



1. Model pembinaan lembaga dakwah kampus yang dimaksud dalam penelitian

ini adalah aktivitas terencana, teratur dan terarah kepada perubahan yang

akan terjadi pada individu dengan menggunakan model-model pembinaan

yang dapat mengubah pola pikir mahasiswa sehingga dapat menghindari

perilaku menyimpang sesuai dengan tujuan pembinaan yang ingin dicapai.

2. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai atau bertentangan

dengan aturan Agama Islam sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak

kampus IAIN Kendari maupun perilaku yang bertentangan dengan norma

atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat.Seperti :pergaulan bebas yang

mengakibatkan hamil diluar nikah, memakai pakaian yang tidak sesuai

dengan aturan kampus, berpacaran (berdua-duaan bukan

mahromnya) di dalam kampus dan mencuri.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Lembaga Dakwah Kampus

1. Hakikat Lembaga Dakwah Kampus

Lembaga Dakwah Kampus adalah sebuah organisasi kemahasiswaan intra

kampus yang terdapat di tiap-tiap perguruan tinggi di Indonesia.Organisasi ini

bergerak dengan Islam sebagai asasnya.Sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia

pasti mempunyai LDK. Tiap-tiap perguruan tinggi, “nama LDK bisa berbeda-beda,

kadang disebut Sie Kerohanian Islam, Forum Studi Islam, Lembaga Dakwah

Kampus, Badan Kerohanian Islam, dan sebagainya”.9

Lembaga Dakwah Kampus adalah lembaga yang bergerak di bidang dakwah

Islam ini muncul pada era tahun 60-an, kampus merupakan inti kekuatannya, dan

warga civitas akademika adalah objek utamanya.Ditinjau dari struktur

kemasyarakatannya, mahasiswa dan kampus merupakan satu kesatuan sistem sosial

yang mempunyai peranan penting dalam peruahan sosial perikepemimpinan di

tengah-tengah masyarakat.Mahasiswa merupakan sekelompok manusia yang

memiliki taraf berfikir di atas rata-rata. Dengan demikian, kedudukan mahasiswa

adalah sangat strrategis dalam mengambil peran yang menentukan keadaan

masyarakat di masa depan.

9Wahyudin Halim, Lembaga Dakwah Kampus, http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga Dakwah
Kampus(akses 17 september 2013), h.8



Perubahan masyarakat ke arah Islam terjadi apabila pemikiran Islam tertanam

di masyarakat itu.Dengan berbagai potensi strategis kampus melalui dakwah Islam

diharapkan dapat menyebar secara efektif di tengah-tengah masyarakat.

2. Peran Lembaga Dakwah Kampus

Mahasiswa adalah para pemuda harapan bangsa untuk mewujudkan cita-cita

dan bisa membawa banyak perubahan yang bersifat positif untuk negara tercinta.

Peran dalam kamus bahasa indonesia diartikan “sebagai perangkat tingkah yang

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.”10Sejalan dengan

pengertian peran menurut Sri Saptina H, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud

“peran adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan status yang

disandang”.11Dapat dimengerti bahwa tugas yang semestinya diemban oleh

organisasi intra kampus tidak hanya sekedar menjadi tempat persinggahan mahasiswa

semata, namun merupakan sebuah upaya untuk mengemangkan potensi dan minat

mahasiswa yang merupakan esensi lembaga itu dibentuk, yaitu menjadi mitra pihak

universitas dalam mewujudkan tujuan pendidikan.

Dari beberapa peran mahasiswa diatas, dapat dikatakan mahasiswa adalah

para penerus bangsa yang sangat berharga dan memiliki tanggung jawab besar

terhadap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan pada hidup masyarakat untuk

menjadi lebih baik lagi dimasa mendatang.Kampus merupakan institusi pendidikan

10Departemen pendidikan nasional, Kamus besar bahasa indonesia (jakarta: Balai
Pustaka,2005), h. 854

11http://adidevi69.wordpress.com/2013/06/08/konsep-peran-menurut-beberapa-ahli/,akses 23
juni 2014



tertinggi dalam pendidikan formal yang senantiasa melahirkan generasi penerus

bangsa sekarang.Mahasiswa adalah salah satu unsur pada masyarakat kampus yang

berperan penting bagi perkembangan kearah pembaharuan dan perbaikan peradaban

manusia kedepan.Oleh karena itu tiap-tiap perguruan tinggi khususnya perguruan

tinggi Islam terdapat organisasi kemahasiswaan intra kampus sebagai wadah tempat

pembentukan karakter mahasiswa yaitu lembaga dakwah kampus yang dapat

dijadikan sebagai sumber belajar yang bisa dimanfaatkan dalam mengembangkan

potensi, bakat, dan minat mahasiswa.Menjadikan mahasiswa memiliki tanggung

jawab terhadap perubahan di tengah-tengah masyarakat serta mampu memberikan

solusi yang ada dalam kehidupan bangsanya.

Masyarakat kini telah terlalu lama kehilangan semangat para pemudanya.

Pemuda yang akan mengobati kerinduan umat akan kemuliaan Islam, serta keadilan

dan kesejahteraan yang terus dimimpikan. Tentunya perjuangan berat ini tidak dapat

diusung oleh pemuda saja, namun perlu digerakkan oleh kekuatan kolektif yang

berasal dari pemuda-pemuda yang mencintai Allah SWT, serta berbakti kepada

masyarakat dengan sikap tulus dan ikhlas.Lembaga dakwah kampus merupakan

wadah berkumpulnya para pemuda tersebut.Wadah perjuangan yang mampu

menghimpun kebaikan yang terserak, mencetak aktivis dakwah tangguh dan juga

berprestasi yang mampu memberikan pencerahan kepada umat, serta berkontribusi

dlam memecahkan setiap permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Merekalah

yang akan menjadi garda terdepan dalam melaksanakan perintah Allah SWT yang

terdapat dalam QS. An-Nahl 125 :



                                   
            

Terjemahnya:“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-
Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.12

Lembaga dakwah kampus adalah “wadah pemikiran dan pembinaan

mahasiswa yang akan menyadarkan mereka dari keterpurukan, sehingga memiliki

misi sebagai lembaga pengkaderan yang akan membentuk manusia yang berkualitas,

baik dari segi intelektual, emosional, dan spritual yang stabil, aktivitas lembaga

dakwah kampus harus terus bergerak dan berperan dalam memberikan pencerdasan

kepada masyarakat dengan berorientasi pada paradigma gerakan dakwah tauhid dan

intelektual”.13 Tujuan utamanya adalah membebaskan manusia dari penghambaan

terhadap materi dan nalar, serta penghambaan terhadap  sesama manusia lainnya. Hal

ini demi mengembalikan penghambaan manusia pada tempat yang sesungguhnya,

yaitu hanya kepada Allah semata.

Aktivitas lembaga dakwah kampus juga berperan aktif sebagai gerakan moral

yang menyerukan tata peradaban kemanusiaan yang berdasarkan pada nilai-nilai

universal wahyu ketuhanan (ilahiyah), sehingga dapat mewujudkan islam sebagai

rahmat semesta alam (rahmatan lil alamin). Seruan ini dalam rangka perjuangan

12Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan, (Jakarta Timur: Dirjen Dimas Islam,
2013), h. 272

13http://anwaryasin.wordpress.com/2013/01/02/revitalisasi.peranlembaga kampus dalam
membentuk masyarakat madani. Akses pada 11 november 2013



berkelanjutan untuk menegakkan nilai kebaikan universal dan meruntuhkan tirani

kemungkaran (amar ma’ruf nahi mungkar).

3. Fungsi Lembaga Dakwah Kampus

Sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang Syiar dan dakwah

Islam, lembaga dakwah kampus memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Sebagai wadah gerakan dakwah kampus, fungsi utama lembaga ini tentu saja
sebagai pusat gerakan dakwah.

b. Menjadi ruang alternatif bagi masyarakat kampus untuk belajar Islam.
Kehadiran lembaga dakwah kampus bagi masyarakat kampus tak lain
memberikan tawaran ruang untuk masyarakat kampus mau mempelajari islam
dan mengenal Islam lebih baik. Dunia kampus adalah dunia yang penuh
dinamika, kehadiran sebuah LDK memberikan warna pencerahan bagi orang-
orang Islam yang ingin mengenal agamanya lebih dalam.

c. Menjadi mitra pihak universitas secara akademik sebuah lembaga dakwah
kampus dalam bidang akademik maupun non akademik. Lembaga dakwah
kampus merupakan lembaga internal kampus.

d. Lembaga dakwah kampus berdiri secara legal dan menjalankan program-
program keorganisasian sebagaimana yang dilakukan oleh unit kegiatan
mahasiswa lainnya. Hanya pada segmentasi ideologi, LDK lebih menitik
beratkan program yang dikemas dengan nafas religi.

e. Menjadi ruang penyalur minat dan bakat mahasiswa. Lembaga dakwah kampus
senantiasa membuka ruang selebar-lebarnya bagi penyaluran minat dan bakat
masyarakat kampus. Lembaga dakwah kampus biasanya juga  memfokuskan
program-program mereka yang bersifat akademis, seni, olahraga, bela diri,
kreativitas dan sebagainya.14

4. Tujuan Lembaga Dakwah Kampus

Tujuan merupakan keinginan yang dijadikan pedoman atau dasar untuk

berpijak dalam meraih sesuatu yang diinginkan. Adapun tujuan Lembaga Dakwah

Kampus yang terdapat dalam buku pedoman LDK IAIN Kendari adalah sebagai

berikut :

14AD (Anggaran Dasar) LDK IAIN, BAB III pasal 2



1. Terbentuknya barisan pendukung dan penggerak dakwah kampus yang
terlatih untuk menjalankan kegiatan dakwah di kampus.

2. Meningkatkan ishlah dan terkikisnya kebiasaan , kegiatan dan pemikiran
tidak Islami di lingkungan kampus serta terbelahnya ide kebiasaan yang
islami.

3. Dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang
terjadi di masyarakat.

4. Menumbuhkan kesadaran dan pentingnya ilmu pengetahuan di kalangan
aktivis dakwah kampus dan civitas akademik.

5. Melahirkan sarjana yang komit terhadap Islam yang mengisi berbagai
bidang di masyarakat.15

Adapun secara umum tujuan pembinaan LDK adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan bertujuan untuk menghidupkan hati yang mati. Misalnya
seperti orang–orang yang tidak mau berusaha selalu bermalas-malasan,
yang sering melakukan kerusakan, menghalalkan segala cara untuk
mencapai tujuan.

2. Agar manusia mendapat ampunan dan menghindarkan azab dari Allah
SWT. Misalnya dengan pembinaan ini manusia dapat menyadari
kesalahannya dan dosa akan diampuni dan Allah SWT akan menjaganya
dari berbuat dosa.

3. Untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mengajak dan
menuntun kejalan yang lurus. Misalnya manusia tidak akan ergantung dan
berserah diri kecuali hanya kepada-Nya, dengan pembinaan ini manusia
menyadari dirinya bahwa yang pantas ia sembah adalah Allah SWT.
Dalam pembinaan LDK inilah yang dapat menyadarkan dirinya untuk
menghindari segala bentuk kemaksiatan agar ia tetap menempuh jalan
yang benar.

4. Menyempurnakan hubungan manusia dengan khaliknya, dan manusia
dengan manusia lain. Maksud pembinaan ini bertujuan mengenalkan
manusia agar dapat berhubungan dengan khaliknya dan manusia lain.

5. Dapat menyebarkan kebaikan dan mencegah timbulnya berbagai macam
kerusakan yang dapat menghancurkan dirinya, masyarakat dan bangsa
maupun dunia.

6. Membentuk individu dan masyarakat yang menjadikan islam sebagai
pegangan dan pandangan hidup dalam segala aspek kehidupan baik itu

15Ibid, BAB III Pasal 2



dibidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun
kesehatan.16

Pembinaan LDK bertujuan untuk mengubah sikap mental dan tingkah laku

manusia yang kurang baik menjadi lebih baik atau meningkatkan kualitas

pengetahuan atau pemahaman, dan kualitas Iman seseorang secara sadar timbul dari

kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun agar dapat menempati

kesejahteraan dalam hidupnya.

5. Model Pembinaan Lembaga Dakwah Kampus

Pengertian model menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Model adalah

(contoh, acuan, ragam, dsb)  dari sesuatu yang dibuat atau dihasilkan”.17 Definisi lain

dari model adalah “abstraksi dari sistem sebenarnya, dalam gambaran yang lebih

sederhana serta mempunyai tingkat persentase yang bersifat menyeluruh, atau model

adalah abtraksi dari realitas dengan hanya memusatkan perhatian pada beberapa sifat

dari kehidupan sebenarnya”.18Sedangkan pembinaan mengandung makna sebagai

pembaharuan yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu yang lebih cocok

dengan kebutuhan yang menjadi lebih baik atau lebih bermanfaat. Menurut

Mangunharjono, bahwa “pembinaan adalah melepas hal-hal yang dimiliki dan

mempelajari hal-hal yang baru yang belum dimiliki”.19 Sedangkan Poerwodarminto,

16http:// ukm-albanna.blogspot.co.id/2014/09/definisi-dasar-dan-tujuan-dakwah-
kampus.html.diakses pada 10 maret 2015

17Departemen Pendidikan Nasional, Op Cit, h. 75
18Abdul Wahid Chairul, Pengertian Model dan Jenis-Jenisnya, diakses

http://www.damandiri.or.id/file/abdwahidchairulahunairbab2.pdf, pada tanggal 4 maret 2016
19Mangunharjo, Pembinaan Arti dan Metodenya, (Yogyakarta: Kanissius,1986), h. 12



memberikan pengertian “pembinaan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan

secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik”.20

Dengan demikian dapat disimpulkan model pembinaan adalah suatu usaha

proses, kegiatan, atau perubahan, ataukah cara yang dilakukan dengan harapan

menjadi lebih baik terhadap sesuatu. Dalam konteks model pembinaan LDK

bermakna usaha yang ditempu oleh seseorang atau kelompok untuk menjadikan

anggota LDK dan mahasiswa IAIN Kendari secara umum agar menjadi pribadi yang

lebih baik.

6. Materi –Materi Pembinaan Lembaga Dakwah Kampus

Materi pembinaan LDK adalah apa yang disampaikan seorang pembina dalam

kegiatan pembinaan (nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam) untuk mengajak ummat

manusia  kepada jalan yang diridhai Allah, serta mengubah perilaku anggota agar

mau menerima ajaran-ajaran Islam serta menerapkannya, agar mendapat kebaikan

dunia akhirat.

Materi pembinaan dalam LDK yang disampaikan kepada anggota LDK harus

jelas sumbernya sehingga dapat memberikan kemudahan dalam menyampaikannya

adapun materi dakwah adalah sebagai berikut yakni Al-Qur’an dan Hadist yang

merupakan pedoman dan sumber hukum serta utama ajaran-ajaran Islam bagi seluruh

Umat Manusia.

20Poerwodarminto WJS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998),
h.177



Secara global, materi pembinaan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dapat

diklasifikasikan menjadi tiga hal, yang pada dasarnya ketiganya bersumber dari Al-

Qur’an dan Hadist adalah :

1. Aqidah, dalam Islam permasalahan aqidah yaitu masalah-masalah yang

mencakup keyakinan yang erat hubungannya dengan rukun iman. Dalam

pembahasannya, bukan saja tertuju pada hal-hal yang wajib diimani, akan

tetapi materi dakwahnya juga menyangkut masalah-masalah yang menjadi

lawannya. Seperti syirik, ingkar terhadap keberadaan tuhan dan sebagainya.

Yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah: 186

                                       
   

Terjemahnya:“dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku,
Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan
orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu
memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar
mereka selalu berada dalam kebenaran.21

2. Syariah, atau hukum yang di dalamnya mencakup berbagai permasalahan

antara apa yang dibolehkan untuk dilakukan dan apa yang dilarang untuk

dilakukan. Syariah, disini bukan hanya mencakup ibadah-ibadah mahtdo

seperti puasa, sholat, haji, dan lain-lain akan tetapi mencakup seluru aspek

ibadah dalam kehidupan sehari-hari misalnya pergaulan hidup antar sesama

21Op Cit, h. 28



manusia seperti masalah hukum jual-beli, berumah tangga, warisan, dan

lainnya, begitu juga dengan segala bentuk larangan Allah, seperti mabuk,

mencuri, berzina, dan sebagainya. Hal itu juga termasuk maslah yang menjadi

materi dakwah. Yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-

Maidah:49

                                  
                                 

                          
Terjemahnya:“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya
(ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan
perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah,
oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka
diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi
terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah
kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang
sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah,
Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”.22

3. Akhlak, mengenai tentang akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas
perbuatan manusia yang merupakan ekspresi dari kondisi kejiwaannya.
Akhlak, sebagai materi dakwah lebih tepat dikatakan sebagai pelengkap bagi
keimanan dan keislaman seseorang. Namun bukan berarti masalah akhlak
tidak penting, karena bagaimana pun juga, iman dan islam seseorang tidak
akan sempurna tanpa dibarengi dengan perwujudan akhlakul karimah.
Pembinaan akhlak dan iman, menurut Ibnu Maskawaih dalam buku Sudarso.
“pembinaan akhlak yang ingin dicapai adalah terwujudnya manusia yang

22Ibid, h.115



ideal, anak yang bertaqwa kepada Allah SWT dan memiliki kecerdasan”.23

Yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-Maidah: 8

                                     
                    

Terjemahnya:“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada
takwa.dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa
yang kamu kerjakan”.24

Pada bagian lain Zakiyah Daradjat mengemukakan akhlak tidak dapat

dipisahkan dengan iman.Iman merupakan pengakuan hati, dan akhlak adalah pantulan

dari iman yang terpancar melalui perilaku, ucapan, dan sikap, iman adalah

maknawi.Sedangkan akhlak adalah bukti keimanan perbuatan yang dilakukan

kesadaran karena Allah SWT semata-mata.25

B. Deskripsi Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Dakwah secara etimologi (lugat) pengertian dakwah dan tablig itu adalah

proses penyampaian (tablig) pesan-pesan tertentu yakni berupa ajakan atau seruan

dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang

lain memenuhi ajakan tersebut. Adapun menurut makna syariat dakwah adalah

23Sudarso, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, Bina Aksara, (Jakarta:1994),h.148
24Kementrian Agama, Op Cit, h. 50
25Zakiyah Daradjat, Remaja “Harapan dan Tantangan. Ruhana, (Jakarta:1994),h.67



seruan kepada manusia untuk memeluk dan mengamalkan islam serta melakukan

kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Adapun definisi dakwah menurut

terminologydikemukakan oleh beberapa para ahli yaitu sebagai berikut :

Menurut M.Masyhur Amin dalam Fathul Bahri An-Nabiry menyatakan bahwa

:

“suatu aktivitas yang mendorong manusia memeluk agama islam melalui cara
bijaksana, dengan materi ajaran islam, agar mereka mendapatkan kesejahteraan
kini (dunia) dan kebahagiaan nanti (akhirat).26

Sedangkan menurut Muhammad Abu al Futuh dalam Faizah dan Muchsin

Effendi mendefinisikan:

“Dakwah yaitu menyampaikan dan mengajarkan ajaran Islam kepada seluruh
manusia dan mempraktikannya dalam realitas kehidupan.27

Quraish Shihab dalam M.Munir, mendefinisikan dakwah sebagai seruan atau

ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi yang tidak baik kepada situasi

yang lebih baik dan sempurna baik terhadap pribadi maupun masyarakat.28

Dakwah merupakan suatu proses interaksi, komunikasi yang bersifat ajakan

kepada kebenaran yang dilakukan individu kepada idividu yang lain atau individu

kepada kelompok dan kelompok yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran,

26Fathul Bahri An-Nabiry, meniti Jalan Dakwah, (Jakarta :Amzah, 2008), h. 21
27Faizah, dan Muchsin Effendi, psikologi dakwah, (jakarta :kencana, 2006), h. 7
28M.Munir, dan Wahyu Ilahi, manajemen Dakwah, (jakarta:kencana,2006), h. 20



penghargaan dan pengamalan nilai-nilai Islam di tengah-tengah kehidupan serta

dijadikannya Islam sebagai pandangan hidup (view of life) manusia.

2. Metode Dakwah

Metode dakwah yaitu untuk memberikan kemudahan dan keserasian baik bagi

pembawa dakwah itu sendiri maupun bagi penerimanya. Metode dakwah yang

kurang tepat sering kali mengakibatkan kegagalan aktivitas dakwah. Oleh karena itu

penting sekali adanya metode untuk berdakwah.

Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk

menyampaikan ajaran materi dakwah Islam. Ketika membahas metode dakwah, maka

akan merujuk pada tiga metode, yaitu al-hikmah, mau’izatul hasanah, mujadalah

billatii hiya ahsan:

1. Bi Al-hikmah yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi
sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga
di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam sesungguhnya, mereka tidak lagi
merasa terpaksa atau keberatan.

2. Mau’izatul Hazanah yaitu berdakwah dengan memberikan nasehat-nasehat
atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan kasih sayang sehingga
nasehat yang disampaikan itu dapat menyentuh hati.

3. Mujadalah Hillati Hiya Ahsan yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran
dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya dengan tidak memberikan
tekanan-tekanan yang menjadi komunitas sasaran dakwah.29

Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan pencerahan

kepada orang lain kita tidak boleh dengan cara kekerasan melainkan harus penuh

29Moh.Ali Aziz,Ilmu Dakwah, (jakarta : Prenda Media, 2004), h.125



dengan kasih sayang bahwa ketika kita hendak mendakwahi mereka semata-mata

karena cintanya kita kepada mereka agar kembali pada jalan yang benar.

3. Dasar Hukum Dakwah

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan hubugan manusia dengan

manusia lainnya.Individu dipandang sebagai bagian yang tak dipisahkan dari

masyarakat.Tidak ada satu pun agama yang mempunyai aturan semacam itu apalagi

menandinginya.Agar Islam tetap berdiri kokoh di tengah-tengah masyarakat maka

perlu adanya dakwah yang tiada henti.Dalam berdakwah umat Islam serta merta

melakukan hal tersebut.“Titik tolak untuk mendasari hukum dakwah adalah Al-

Qur’an dan As-Sunnah, Dari kedua dasar hukum tersebut maka ditarik sebuah

kesimpulan bahwa dakwah merupakan kewajiban bagi setiap manusia yang mengaku

dirinya sudah Islam”.30Tidak ada alasan bagi manusia meninggalkan dunia yang fana

ini, sebagaimana firman Allah SWT dalam menyerukan kewajiban berdakwah kepada

manusia dalam QS. Ali-Imran ayat 104:

                                  
   

Terjemahnya :“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari
yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.31

Dalam ayat yang lain Allah SWT, juga berfirman :

30Ibid, h.42
31Op Cit, h. 64



                                   
                    

Terjemahnya :”Hai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa
yang diperintahkan (QS At-Tahrim:6)”.32

Dengan adanya seruan dari sang pencipta, hendaknya kita sebagai kaum

muslim mematuhi segala apa yang diperintahkan serta menjauhi segala yang

dilarang-Nya, menjaga keluarga dari siksa-Nya yang amat pedih hendaklah menjadi

bahan renungan untuk kita semua agar menjalani hidup ini semata-mata mengharap

ridho Allah SWT. Kesadaran kita sebagai hamba Allah SWT pastilah secara otomatis

kita akan mempersembahkan yang terbaik diantara yang terbaik, agar Islam tetap

berdiri kokoh dan selalu memancarkan cahayanya maka tidak lain dan tidak bukan

hanya dengan dakwah yang mampu mewujudkan itu semua.

Dalil diatas menunjukkan secara jelas bahwa dakwah bukanlah hanya tugas

para da’i atau ulama saja melainkan kepada setiap individu yang mengaku dirinya

berislam.Islam mewajibkan setiap pemuluknya untuk bertanggung jawab kepada

saudaranya dan segenap umat manusia pada setiap waktu dan setiap keadaan. Maka,

sangat jelas bahwa dakwah dibebankan kepada manusia seluruhnya dan akan dimintai

pertanggung jawaban di akhirat kelak. Satu-satunya jalan untuk menghasilkan

32Ibid, h. 561



kebangkitan manusia yaitu dengan menjadi ummat terbaik dengan mengemban

dakwah Islam kepada kaum muslim dan menyebarluaskannya kepada umat manusia.

4. Tujuan Dakwah

Secara umum dalam berdakwah juga mempunyai tujuan yang hendak kita

capai, diantaran tujuan dalam berdakwah yaitu “Mengubah keadaan yang tidak islami

menjadi islami agar dapat mendekatkan diri kepada Allah itulah sebenarnya tujuan

dakwah Islam”.33Karena itu dakwah tidak hanya menyerukan berbuat baik atau

melarang berbuat mungkar, melainkan harus disertai dengan usaha untuk melakukan

sebuah perubahan.

Adapun tujuan dakwah disebut juga sebagai hasil akhir yang dicapai dari

keseluruhan tindakan aktivitas dakwah yakni terwujudnya kebahagiaan dan

kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi Allah SWT. Tujuan utama

dakwah ada empat, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
b. Mempersiapkan umat untuk memberlakukan syariat Islam di muka bumi.
c. Mempersiapkan atau membangun kader-kader umat yang siap memberi dan

berkorban melawan kebatilan.
d. Menegakkan argumentasi dihadapan orang-orang yang ingkar dan menentang

Islam.34

Sejalan dengan tujuan dakwah yang dikemukakann oleh Moh. Ali Aziz yang

dituliskan dalam bukunya yang berjudul ilmu dakwah, ada beberapa tujuan dakwah

yang dituliskan yaitu:

33Arief B. Iskandar, Materi Dasar Islam, (Bogor: Al-Azzar press : 2011), h.175
34Sayyid Muhammad, Stategi  Dakwah dan Pendidikan Umat (yogyakarta: Himam Prisma

Media :2004), h.61



a. Membentuk individu dan masyarakat yang menjadi Islam sebagai pegangan
dan pandangan hidup dalam segala segi kehidupan baik, ekonomi, sosial, dan
budaya.

b. Menyebarkan kebaikan dan mencegah timbulnya dan tersebarnya bentuk-
bentuk kemaksiatan yang akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan individu
dan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang tentram dengan penuh
keridhoan Allah.

c. Mengislamkan orang Islam yang artinya meningkatkan kualitas iman, Islam
dan ihsan kaum muslimin sehingga mereka menjadi orang-orang yang
mengamalkan Islam secara keseluruhan (kaffah).

d. Mengislamkan orang-orang non Islam.35

Seorang muslim yang mengimani Allah dan hari kiamat tentu memiliki

keyakinan bahwa setiap ungkapan hati, ucapan lisan, dan perbuatannya akan ditanya

oleh Allah SWT di Yawm Al-Hisab (hari perhitungan), sehingga hubungannya

dengan Allah SWT, kepada sesama manusia serta dengan dirinya sendiri oleh

karenanya, ia akan melakukan setiap perbuatan sesuai dengan hukum syariat,

termaksud di dalamnya aktifitas mengemban dakwah Islam. Kehidupan rasulullah

saw adalah kehidupan dakwah yakni mengemban risalah Islam untuk disampaikan

kepada seluruh manusia secara menyeluruh (kaffah) serta perjuangan menghadapi

segala bentuk pemikiran kufur dan kehidupan jahiliyah.

C. Hakikat Perilaku

1. Pengertian Perilaku

Dari sudut biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme

yang bersangkutan, yang dapat diamati secara langsung maupun tidak

langsung.Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme (makhluk hidup)

35Moh. Ali Aziz,Op Cit., h.127



yang bersangkutan.Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua makhluk hidup

mulai dari tumbuh–tumbuhan, binatang sampai dengan manusia itu berperilaku,

karena mereka mempunyai aktifitas masing–masing.Secara operasional, perilaku

dapat diartikan “sebagai suatu respons organisme atau seseorang terhadap rangsangan

dari luar subjek tersebut” .36Perilaku diartikan “sebagai suatu aksi-reaksi organisme

terhadap lingkungannya, Perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan

untuk menimbulkan reaksi, yakni yang disebut rangsangan.Berarti rangsangan

tertentu akan menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu”.37

Albarracin menjelaskan bahwa “perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku

yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika,

kekuasaan, persuasi, dan atau genetika”.38Perilaku seseorang dikelompokkan ke

dalam perilaku wajar, perilaku yang dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku

menyimpang. Dalam sosiologi perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak

ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial

manusia yang sangat mendasar. Menurut Skinner sebagaimana dikutip oleh Soekidjo

Notoatmojo, perilaku merupakan” respon atau reaksi seseorang terhadap rangsangan

dari luar (stimulus). Perilaku dapat dikelompokkan menjadi dua :

a. Perilaku tertutup (covert behavior), terjadi bila respon terhadap stimulus
masih belum bisa diamati oleh orang lain (dari luar) secara jelas. Respon

36Soekidjo Notoatmodjo.PengantarPendidikan dan PerilakuKesehatan(Yogyakarta:1993)
h.80

37Ibid, h. 89
38Albarracin, Dolores, dkk, The Handbook of attitude, (Routledge : 2005), h.74



seseorang masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, presepsi, dan
sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Bentuk covert behavior apabila
respon tersebut terjadi dalam diri sendiri, dan sulit diamati dari luar (orang
lain) yang disebut dengan pengetahuan (knowledge) dan sikap (attitude).

b. Perilaku Terbuka (Overt Behavior), apabila respon tersebut dalam bentuk
tindakan yang dapat diamati dari luar (orang lain) yang disebut praktek yang
diamati orang lain dari luar atau “observabel behavior”.39

Perilaku terjadi melalui proses adanya proses stimulus terhadap organisme

dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori Skinner ini disebut teori ‘S-

O-R’(Stimulus-Organisme-Respon). Berdasarkan batasan dari Skinner dalam buku

Soekidjo Notoatmodjo tersebut maka dapat didefinisikan bahwa perilaku adalah

kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka pemenuhan

keinginan, kehendak, kebutuhan, nafsu, dan sebagainya. Kegiatan ini mencakup tiga

hal, yaitu :

a. Kegiatan kognitif: pengamatan, perhatian, berfikir yang disebut pengetahuan.
b. Kegiatan emosi: merasakan, menilai yang disebut sikap (afeksi).
c. Kegiatan konasi: keinginan, kehendak yang disebut tindakan (practice).40

Menurut Soekijdo Notoatmojo perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perilaku pasif adalah respon internal yaitu yang terjadi dalam diri dari yang
secara langsung dapat terlihat orang lain (tanpa tindakan berpikir, berpendapat
dan bersikap) artinya seseorang yang mempunyai pengetahuan positif untuk
mendukung hidup sehat tetapi ia belum melakukannya secara kongkrit.

b. Perilaku aktif adalah perilaku yang dapat diamati secara langsung (melakukan
tindakan), misalnya: seseorang yang tahu bahwa menjaga kebersihan itu amat
penting bagi kesehatannya ia sendiri melaksanakan dengan baik serta dapat
menganjurkan pada orang lain untuk berbuat serupa.41

39Soekidjo Notoatmojo, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, (Jakarta PT Rineka Cipta
:2010), h.21

40Soetijdo Notoatmojo, Ilmu dan Seni Kesehatan Masyarakat, (Jakarta, Rineka Cipta:1997),
h. 120-121

41Ibid, h. 126



Menurut WHO perubahan perilaku dikelompokkan menjadi tiga (3), yaitu:

a. Perubahan alamiah (natural change) perubahan yang dikarenakan perubahan
pada lingkungan fisik, sosial, budaya, ataupun ekonomi dimana dia hidup dan
beraktivitas.

b. Perubahan terencana (planned change) ialah perubahan ini terjadi karena
memang direncanakan sendiri oleh subjek.

c. Perubahan dari hal kesediaannya untuk berubah (readiness to change) ialah
perubahan yang terjadi apabila terjadi suatu inovasi atau program-program
baru, maka yang terjadi adalah sebagian orang cepat mengalami perubahan
perilaku dan sebagian lagi lamban. Hal ini disebabkan setiap orang
mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda.42

Tim WHO menganalisis bahwa yang menyebakan seseorang itu berperilaku

ada empat (4) alasan pokok, yaitu :

a. Pemikiran dan perasaan, Bentuk pemikiran dan perasaan ini adalah
pengetahuan, kepercayaan, sikap dan lain-lain.

b. Orang penting sebagai referensi, Apabila seseorang itu penting bagi kita,
maka apapun yang ia katakan dan lakukan cenderung untuk kita contoh.
Orang inilah yang dianggap kelompok referensi, seperti: guru, kepala suku,
dan lain-lain.

c. Sumber-sumber Daya, Yang termasuk adalah fasilitas-fasilitas misalnya:
waktu, uang, tenaga, kerja, keterampilan dan pelayanan. Pengaruh sumber
daya terhadap perilaku dapat bersifat positif dan negatif.

d. Kebudayaan ,Perilaku normal, kebiasaan, nilai-nilai dan pengadaan sumber
daya di dalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup yang
disebut kebudayaan. Perilaku yang normal adalah salah satu aspek dari
kebudayaan dan selanjutnya kebudayaan mempunyai pengaruh yang dalam
terhadap perilaku.43

Dari uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa alasan seseorang berperilaku

dapat berbeda-beda penyebab atau latar belakangnya.

2. Pengertian Perilaku Menyimpang

42Ibid, h. 132
43Ibid, h. 133



Perilaku menyimpang secara sosial tidak mampu menyesuaikan diri, tingkah

lakunya tidak dapat diterima oleh umum, dan tidak sesuai dengan norma-norma sosial

yang berlaku.Perilaku menyimpang adalah “tanggapan atau reaksi individu terhadap

rangsangan atau lingkungan”.44Sedangkan menyimpang diartikan “sebagai sikap

tindak diluar ukuran (kaidah) yang berlaku.Perilaku menyimpang diterjemahkan

sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang

mengacu pada norma-norma yang ada pada di dalam masyarakat”.45Secara umum

perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai tingkah laku yang melanggar atau

bertentangan dengan aturan normatif.Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku

yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat.Sedangkan pelaku yang

melakukan penyimpangan itu disebut devian (deviant). Adapun pelaku yang sesuai

dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat disebut konformitas.

Ada beberapa devinisi perilaku menyimpang menurut sosiologi, antara lain

sebagai berikut :

a. James Vender Sender
Perilaku menyimpang adalah perilaku yang dianggap sebagi hal tercela dan di
luar batas-batas toleransi oleh sebagian besar orang.

b. Bruce J Cohen
Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil
menyesuaikan diri kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu
dalam masyarakat.

c. Robert M.Z Lawang

44Endang poerwanti & Nur Widodo, perkembangan peserta didik(Universitas
Muhammadiyah Malang :2002), h. 140

45Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Edisi III, cet.I, (jakarta:Balai Pustaka,2001), h.859



Perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-
norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka
yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut.46

Perilaku menyimpang menurut M. Sattu Alang adalah “tingkah laku norma

kebaikan, stabilitas sosial, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas

kekurangan,  hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, hukum formal atau

bertentangan dengan nilai-nilai agama”.47suatu perilaku dianggap “menyimpang

apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam

masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan (deviation) adalah segala macam

pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri (conformity) terhadap kehendak

masyarakat”.48perilaku dikatakan menyimpang apabila perilaku tersebut dapat

mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri dan orang lain. Perilaku menyimpang

cenderung mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma, aturan-

aturan, nilai-nilai, dan bahkan hukum.

Penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu “penyimpangan

primer dan penyimpangan sekunder.Penyimpangan primer adalah suatu bentuk

perilaku menyimpang yang bersifat sementara dan tidak dilakukan secara terus-

menerus sehingga masih dapat ditolerir masyarakat seperti melanggar lalu lintas,

buang sampah sembarangan dan lain-lain.Sedangkan penyimpangan sekunder yakni

perilaku menyimpang yang tidak dapat toleransi dari masyarakat dan umumnya

46Hefri Asra Omika,Perilaku Menyimpang, (http://infosos.wordpress.com/kelas-x/perilaku-
menyimpang/,diakses 8 februari 2016)

47M. Sattu Alang, Kesehatan Mental dan Terapi Islam ,cet. III (Makassar:Berkah
Utami,2006) h. 44

48Ibid, h. 68



dilakukan berulang kali seperti merampok, menjambret, memakai narkoba, menjadi

pelacur, tawuran dan lain-lain”.49

Dalam prespektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat

penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial, ataupun dari nilai dan

norma sosial  yang berlaku. Perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang dinilai

dari aturan-aturan normatif.Konsep ini dibedakan dari gejala-gejala lain yang sering

kali diklasifikasikan sebagai perilaku menyimpang seperti kelainan dalam pribadi

seseorang, tingkah laku yang statis abnormal, tingkah laku yang kurang diinginkan

secara sosial dan peranan yang menyimpang. Menurut Soerjono Soekanto perilaku

menyimpang disebut “sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial.

Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang

dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal,

atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum”.50Disebut sebagai

penyakit masyarakat sebagai karena gejala sosialnya yang terjadi di tengah

masyarakat itu meletus menjadi sumber masalah, dapat juga disebut pula sebagai

struktur sosial yang terganggu fungsinya. Apabila perilaku atau tindakan yang terjadi

dalam masyarakat tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat tersebut, maka ia

dikatakan menyimpang.

49Kamanto Sunarto, pengantar Sosiologi, (Jakarta : Lembaga Universitas Indonesia:2006), h.
78

50Soerjono Soekanto, Sosiologi Penyimpangan, (Jakarta : Rajawali:1988), h.12



Dalam hal ini perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku

dalam suatu sistem sosial dibedakan atas empat macam, yaitu :

a. Perilaku menyimpang yang dilihat dan dianggap sebagai kejahatan.
b. Penyimpangan seksual dalam arti perilaku yang lain dari biasanya.
c. Bentuk-bentuk konsumsi yang berlebihan, misalnya alkohol.
d. Gaya hidup yang lain dari yang lain.51

Akan tetapi penyimpangan apapun yang terjadi haruslah selalu dilihat dari

segi dimana dalam suatu masyarakat tertentu telah digariskan terlebih dahulu apa

yang normal terhadap masyarakat itu. Dasarnya adalah bahwa penyimpangan itu

tidak selalu sama untuk setiap masyarakat. Di Indonesia secara umum penyimpangan

perilaku pada remaja diartikan sebagai kenakalan remaja atau Juvenile

Delynquency.Penyimpangan perilaku remaja ini mempunyai sebab yang majemuk,

sehingga sifatnya mulai kasual.Kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau

kenakalan anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-

anak dan remaja yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga

mereka mengemangkan bentuk perilaku yang menyimpang.Istilah kenakalan remaja

“mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima

sosial sampai pelanggaran status hingga tindakan kriminal”.52 Kenakalan remaja

merupakan salah satu bentuk penyimpangan karena tidak sesuai dengan kebiasaan,

tata aturan, dan norma yang berlaku. Bentuk-bentuk kenakalan remaja antara lain:

51Sekarningsih, Pengaruh Interaksi Sosial Anta Ibu Rumah Tangga di Kompleks Perumahan
Rawamas Terhadap Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat, (Bandung:1993),  h.109

52Kartono Kartolo, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h.
52



bolos sekolah, merok, berkelahi, tawuran, menonton film porno, minum minuman

keras, seks diluar nikah, menyalahgunakan narkotika, mencuri, memperkosa, berjudi,

membunuh, kebut-kebutan, dan lain sebagainya.

Beberapa hal yang mempengaruhi timbulnya kenakalan remaja, antara lain :

a. Pengaruh teman sebaya

Dikalangan remaja memiliki banyak kawan merupakan satu prestasi yang

tersendiri.Makin banyak kawan, maka makin tinggi nilai mereka didepan teman-

temannya.Remaja lebih banyak bergaul dan menghabiskan waktu dengan teman

sebayanya. Jika remaja mempunyai masalah pribadi atau masalah dengan orang

tuanya, maka ia akan lebih sering membicarakannya dengan teman-temannya karena

mereka merasa lebih nyaman berbagi dengan teman dibanding dengan keluarga.

Teman sebaya merupakan faktor yang sangat penting dalam mengatasi perubahan dan

permasalahan yang mereka hadapi.

Pengaruh teman sangatlah besar dalam pembentukan watak dan kepribadian

remaja, karena remaja akan cenderung bersikap sesuai dengan teman sebayanya atau

kelompoknya.

b. Faktor keluarga

Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap timbunya kenakalan

remaja.Kurangnya dukungan keluarga seperti kurangnya perhatian orang tua,

terhadap aktivitas anak, kurangnya penerapan disiplin yang efektif, kurangnya kasih

sayang orang tua dapat menjadi pemicu timbulnya kenakalan remaja.Pengawasan



orang tua yang tidak memadai terhadap keeradaan remaja dan penerapan disiplin

yang tidak efektif dan tidak sesuai merupakan faktor keluarga yang penting dalam

menentukan munculnya kenakalan remaja. Perselisihan dalam keluarga atau stress

yang dialami keluarga juga berhungan dengan kenakalan. “Pola pengasuhan anak

juga berpengaruh besar, anak yang nakal kebanyakan berasal dari keluarga yang

menganut pola menolak karena mereka selalu curiga terhadap orang lain dan mentang

kekuasaan”.53

c. Media massa

Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dalam waktu singkat, informasi

tentang peristiwa-peristiwa, pesan, pendapat, berita, ilmu pengetahuan dan lain

sebagainya dengan mudah diterima. Oleh karena itu media massa seperti surat kabar,

TV, Film, majalah mempunyai peranan penting dalam proses transformasi nilai-nilai

dan norma-norma baru terhadap remaja. Mereka akan cenderung mencoba dan

meniru apa yang dilihat dan ditontonnya. “Tayangan adegan kekerasan dan tayangan

yang menjurus ke pornografi, ditengarai sebagai penyulut perilaku agresif remaja,

dan menyebabkan terjadinya pergeseran moral pergaulan, serta meningkatkan

terjadinya berbagai pelanggaran norma susila”.54

Penyebab perilaku menyimpang dapat dilihat dari sudut struktur sosial dan

budaya, dimana dinyatakan diantara segenap unsur-unsur sosial dan budaya terdapat

53Bagong, Suyanto J Dwi Narwoko, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta :
Kencana Media Group, 2004), h. 94

54Ibid, h. 96



dua unsur yang terpenting yaitu kerangka aspirasi-aspirasi dan unsur-unsur yang

mengatur kegiatan-kegiatan untuk mencapai aspirasi-aspirasi tersebut. Dengan kata

lain ada nilai sosial budaya yang menyebabkan rangkaian dari konsepsi-konsepsi

abstrak yang hidup di dalam alam pikiran, sebagian besar warga masyarakat

mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, serta norma-norma yang mengatur

kegiatan manusia untuk mencapai cita-cita tersebut. Nilai sosial tersebut berfungsi

sebagai pedoman dan pndorong perilaku manusia di dalam hidupnya.Apabila terjadi

ketidakseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya dengan norma-norma atau apabila

tidak ada keselarasan antara aspirasi-aspirasi dengan saluran-saluran yang tujuannya

untuk mencapai tujuan tersebut, maka terjadilah perilaku menyimpang atau deviant

behavior.

Kelakuan yang menyimpang tersebut akan terjadi apabila manusia

mempunyai kecenderungan untuk lebih mementingkan suatu nilai sosial daripada

norma-norma yang ada untuk mencapai cita-cita tersebut. Sehingga manusia akan

berusaha untuk mencapai suatu cita-cita melalui jalan yang semudah-mudahnya tanpa

ada suatu kesadaran akan tanggung jawab tertentu. Memudarnya pegangan orang

pada norma-norma yang menimbulkan suatu keadaan yang tidak stabil dan keadaan

tanpa norma-norma.

Suyanto menuliskan yang termaksud sebagai perilaku menyimpang, antara

lain :



a. Tindakan Nonconform
Yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang
ada. Misalnya: membolos pada jam belajar, merokok di area yang dilarang
merokok, membuang sampah bukan pada tempatnyan dan sebagainya.

b. Tindakan yang anti sosial
Yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum.
Misalnya: minum-minuman keras, menggunakan narkotika, obat-obat
berbahaya, pelacuran dan sebagainya.

c. Tindakan-tindakan kriminal
Yaitu tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum tertulis
dan mengancam jiwa, atau keselamatan orang lain. Misalnya: pencurian,
perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan berbagai bentuk kejahatan
lainnya. Hal ini karena remaja adalah generasi penerus yang masih
memungkinkan potensi sumber daya manusianya berkembang, sehingga dapat
menggantikan generasi sebelumnya menjadi pemimpin-pemimpin bangsa.55

Perilaku menyimpang dibedakan antara lain: perilaku menyimpang yang tidak

sengaja dikarenakan sipelaku yang kurang memahami aturan-aturan yang ada.

Perilaku menyimpang yang disengaja bukan karena pelaku tidak memahami aturan.

Hal yang relevan untuk memahami perilaku tersebut adalah mengapa seseorang

melakukan perilaku menyimpang sedangkan ia tahu apa yang dilakukan melanggar

aturan, mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengasumsikan hanya mereka

yang menyimpang mempunyai dorongan untuk berbuat demikian. Hal ini disebabkan

karena “pada dasarnya setiap manusia mengalami dorongan untuk melanggar pada

situasi tertentu, tetapi mengapa pada kebanyakan orang yang tidak menjadi kenyataan

55Ibid, h.107



yang berwujud penyimpangan, sebab orang dianggap normal biasanya dapat menahan

diri dari dorongan-dorongan untuk menyimpang”.56

Soerjono Soekanto menjelaskan beberapa jenis lingkungan yang dapat

mempengaruhi perilaku remaja, yaitu:

a. Orang tua, saudara-saudara dan kerabat yang merupakan lingkungan pertama
yang memberikan pengaruh dalam diri remaja. Melaui lingkungan ini, remaja
mengenal lingkungan dan jenis pergaulan-pergaulan yang akan menambah
banyak pengaruh yang lain. Usia remaja merupakan usia pancaroba diman
masih dalam rangka mencari identitas tertentu, di mana pencarian identitas ini
pertama tertuju pada sosok diri orang tua, kerabat, atau saudaranya. Maka,
pelarian pencarian identitas akan beralih pada lingkungan berikutnya, bisa
teman sepermainan atau teman disekolah.

b. Kelompok sepermainan merupakan teman-teman bermain di luar rumah dan
luar sekolah, bisa mempengaruhi remaja baik positif maupun negatif.

c. Kelompok pendidikan yaitu pergaulan di sekolah yang melibatkan pergaulan
siswa dengan guru, siswa dengan siswa, adanya pembiasaan dalam perbuatan
baik dan mulia di sekolah, diharapkan bisa memberikan pengaruh positif
dalam pembentukan karakter dan kebiasaan yang baik bagi remaja, sebab
lingkungan sekolah juga berperan dalam mempengaruhi perilaku remajanya.57

Pengertian yang lebih luas mengenai perilaku menyimpang dalam artian

kenakalan remaja ialah “perbuatan atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan

oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila,dan menyalahi

norma- norma agama”.58

3. Bentuk Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang yang melanda mahasiswa tidak berlangsung dalam

isolasi sosial dan tidak berproses pada ruangan yang fakum.Akan tetapi berlangsung

56Soekanto, Op Cit., h. 239
57Ibid, h.70
58Sudarsono, Kenakalan Remaja (Jakarta : Rineka Cipta, 1995) h. 11



dalam kontak antarpersonal dan kultural. Perilaku menyimpang dapat dibagi menjadi

empatkelompok besar yaitu :

1. Delekuensiindividual, yaitu perilaku menyimpang berupa tingkah laku
kriminal yang merupakan ciri khas ”jahat” yang disebabkan oleh prodisposisi
dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku psikopat, neuritis, dan anti
sosial. Penyimpangan perilaku dapat diperhebat dengan stimuli sosial yang
buruk, teman bergaul yang tidak tepat, dan kondisi kultural yang kurang
menguntungkan.perilaku penyimpangan pada tipe ini seringkali bersifat
simptomatik karena muncul dengan disertai banyaknya konflik-konflik intra
psikis yang bersifat kronis dan disintegrasi.

2. Delikuensisituasional yaitu bentuk penyimpangan perilaku pada tipe ini
umumnya dilakukan oleh anak dalam klasifikasi normal yang banyak
dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional baik situasi yang berupa
stimuli sosial maupun kekuatan tekanan lingkungan teman sebaya yang
semuanya memberikan pengaruh yang “menekan dan memaksa” pada
pembentukan perilaku menyimpang dalam bentuk ini seringkali muncul
sebagai akibat transformasi kondisi psikologis dan reaksi terhadap pengaruh
eksternal yang bersifat memaksa.

3. Delikuensisistematik, yaitu perbuatan penyimpangan dan kriminal pada anak-
anak remaja dapat berkembang menjadi perilaku penyimpangan yang
disistematisasi dalam bentuk suatu organisasi kelompok sebaya yng
berperilaku seragam yaitu dalam melakukan kenakalan atau penyimpangan.
Dorongan berperilaku pada kelompok remaja terutama muncul pada saat
kelompok remaja ini dalam kondisi tidak sadar atau setengah sadar, karena
berbagai sebab dan berada dalam situasi yang tidak terawasi oleh kontrol diri
dan kontrol sosial.

4. Delikuensikomulatif, yaitu bentuk delikuensi yang merupakan produk dari
konflik budaya yang merupakan hasil dari banyak konflik kultural yang
kontroversial dalam iklim yang penuh konflik. Perilaku penyimpangan pada
tipe ini memiliki ciri utama, yaitu : (1). Mengandung banyak dimensi
ketegangan syaraf, kegelisahan batin, dan keresahan hati pada remaja, yang
kemudian disalurkan dan dikompensasikan secara negatif pada tindak
kejahatan dan agresif tidak terkendali. (2)merupakan pemberontakan
kelompok remaja terhadap kekuasaan dan kewibawaan orang dewasa yang
dirasa berlebihan. Untuk dapat menemukan identitas diri lewat perilaku yang
melanggar norma sosial dan hukum. (3) ditemukan adanya
bahayapenyimpangann seksual yang disebabkan oleh penundaan usia
perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis tercapai dan tidak disertai oleh



kontrol diri yang kuat. Hal ini bisa terjadi karena sulitnya lapangan atau
sebab-sebab yang lain.59

Perilaku penyimpangan merupakan masalah yang sedang dicari jalan

keluarnya.Banyak faktor yang menjadi penyebab perilaku menyimpang peserta

didik.Pola asuh sangat mempengaruhi perkembangan kejiwaan anak. Pola asuh yang

tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berubah akan menyebabkan

anak melakukan hal-hal yang menyimpang.

4. Faktor – Faktor Penyebab Perilaku Menyimpang

Ada beberapa tinjauan mengenai faktor penyebab perilaku

menyimpang.Menurut tinjauan secara biologis, “retardasi mental adalah

penyimpangan perilaku yang semata-mata disebabkan oleh faktor biologis, konflik

emosional yang berhubungan dengan kepuasan mengenai dorongan intensif yang

menimbulkan frustasi”.60Secara fenomenologis tampak perilaku yang menyimpang

timbul pada masa pubertas atau pancaroba, jiwa dalam keadaan labil, sehingga mudah

terseret lingkungan. Seorang anak tidak akan tiba-tiba menjadi nakal, tetapi menjadi

nakal dalam beberapa saat setelah dibentuk oleh lingkungannya (keluarga, sekolah,

masyarakat), termasuk kesempatan yang diluar kontrol, yaitu :

59Syamsul Bahri Thalib, Psikologi Pendidikan Berbasis Anallisis Empilis Aplikatif ,cet.
I(Jakatra : Kencana, 2010) h. 251

60Ibid, h.252



a. Keluarga yang pecah, kurang perhatian, kurang kasih sayang, karena masing-

masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri termasuk mencari nafkah

untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Situasi (rumah tangga, sekolah dan lingkungan) menjemukan dan

membosankan, padahal tempat-tempat tersebut semestinya dapat merupakan

faktor penting untuk mencegah kenakalan bagi anak-anak (termasuk

lingkungan yang kurang rekreatif).

c. Lingkungan masyarakat yang tidak atau kurang menentu bagi prospek

kehidupan masa mendatang, seperti masyarakat yang penuh spekulasi,

korupsi, manipulasi, gosip, isu-isu negatif atau destruktif, perbedaan terlalu

mencolok antara si kaya dan si miskin.61

Secara garis besar, faktor-faktor penyebab penyimpangan perilaku dapat

diklasifikasi atas dua kategori yaitu :

a. Kondisi Biologis

Faktor – faktor penyebab penyimpangan perilaku sesuai kondisi biologis

adalah :

1. Faktor hereditas. Hasil-hasil penelitian mengungkapkan bahwa karakteristik

anak dapat dipengaruhi oleh faktor genetik yang bersifat bawaan dari orang

tua.

61Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Pendidikan, cet II (Jakarta: Rineka
Cipta 2010), h. 93



2. Kerusakan otak (brain disorder). Kerusakan otak dapat terjadi sebelum

kelahiran, pada saat kelahiran, maupun setelah kelahiran. Kerusakan otak

meliputi kerusakan struktural, disfungsi otak.

3. Diet atau keadaan nutrisi, kekurangan vitamin dan makanan, dapat

menyebabkan hiperaktivitas.62Kekurangan  vitamin dan makanan bergizi

dapat menyebabkan terjadinya retardasi fisik dan mental tetapi juga menjadi

penyebab terjadinya perilaku menyimpang.

b. Kondisi Psikologis

Dapat menyebabkan penyimpangan perilaku.Kondisi-kondisi tersebut dapat

bersumber dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, atau faktor yang

bersumber dari individu sendiri seperti stress.Beberapa faktor penyebab perilaku

menyimpang seperti perceraian orang tua, ketidakhadiran orang tua, dan konflik

orang tua.

Interaksi kondisi biologis dan psikologis merupakan faktor yang lebih

kompleks sebagai penyebab perilaku menyimpang.Penelitian mengungkapkan bahwa

kondisi biologis sebelum kelahiran menentukan perkembangan perilaku dan

temperamen termasuk fungsi-fungsi biologis, intensitas hati yang negatif dan

kesulitan beradaptasi dengan situasi baru.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja, yaitu sebagai

berikut :

62Syamsul Bachri Thalib, op. Cit., h.258-259



a. Krisis identitas, Perubahan biologis dan sosiologis dari remaja
memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama terbentuknya
perasaan dan konsistensi dalam kehidupannya.  Kedua, tercapainya
identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai
masa integritas.

b. Kontrol diri yang lemah ,Remaja yang tidak bisa mempelari dan
membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima
akan terseret pada perilaku “nakal”. Bagitupun bagi mereka yang telah
mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa
mengembangkan kontrol diri untuk  bertingkah laku sesuai dengan
pengetahuannya.

c. Kondisi keluarga, Perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar
anggota keluarga, atau perselisihan antara anggota keluarga bisa memicu
perilaku negatif pada remaja.

d. Teman sebaya yang kurang baik, Pengaruh teman sering diumpamakan
sebagai segumpal daging busuk, apabila dibungkus dengan segumpal
daun, maka daun itupun akan berbau busuk, sedangkan bila sebatang kayu
cendana dibungkus dengan selembar kertas, kertas itupun akan wangi
baunya. Perumpamaan ini merupakan sedemikian besarnya pengaruh
pergaulan dalam membentuk watak dan kepribadian seseorang, ketika
remaja berhati-hati dan bijaksana memberikan kesempatan anak untuk
bergaul. Jangan biarkan anak-anak bergaul dengan kawan yang tidak
benar. Memiliki teman bergaul yang tidak sesuai, anak dikemudian hari
akan banyak masalah bagi dirinya sendiri dan orang tuanya.

e. Pendidikan keluarga, Memberikan pendidikan yang sesuai dengan anak
merupakan salah satu tugas orang tua kepada anak maka, plihkanlah
sekolah yang bermutu. Namun, masih sering terjadi dalam masyarakat
orang tua memaksakan kehendaknya agar dimasa depan anaknya memolih
profesi tertentu yang sesuai dengan keinginan orang tua. Pemaksaan ini
justru akan berakhir  dengan kekecewaan, sebab meski memang sebagian
anak yang berhasil mengikuti kehendak orang tua tersebut, tetapi tidak
sedikit pula yang kurang berhasil dan kemudian kecewa, frustasi, dan
akhirnya tidak ingin bersekolah sama sekali.  Mereka mudah pergi
bersama kawan-kawannya, bersenang-senang, tanpa mengenal waktu
bahkan mungkin kemudian menjadi salah satu pengguna obat-obat
terlarang.

f. Penggunaan waktu luang, Kegiatan dimasa remaja sering hanya berkisar
pada kegiatan sekolah dan seputar usaha menyelesaikan urusan di rumah,
selain itu mereka bebas tidak ada kegiatan. Jika waktu luang yang
digunakan untuk hal positif maka itu tidak akan jadi masalah, tetapi jika
waktu luang digunakan untuk hal negatif maka lingkungan akan
terganggu.



g. Kontak sosial dari lembaga masyarakat kurang baik atau kurang efektif,
Apabila sistem pengawasan lembaga-lembaga sosial masyarakat terhadap
pola perilaku anak muda sekarang kurang berjalan dengan baik, akan
memunculkan tindakan penyimpangan terhadap nilai dan norma yang
berlaku. Misalnya, mudah menoleransi tindakan anak muda yang
menyimpang dari hukum atau norma yang berlaku. Seperti mabuk-mabuk
yang dianggap wajar dan perkelahian antar anak muda yang dianggap
biasa. Sikap kurang tegas ini dalam menangani tindakan perilaku
menyimpang ini akan semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas tindak
penyimpangan anak muda.

h. Kondisi geografis atau kondisi fisik alam, Kondisi alam yang gersang,
kering dan tandus, dapat juga menyebabkan terjadinya tindakan yang
menyimpang dari aturan norma yang berlaku, lebih-lebih apabila
individunya bermental negatif. Misalnya, melakukan tindakan pencurian
dan menganggu ketertiban umum, atau konflik yang bermotif
memperebutkan kepentingan ekonomi.

i. Faktor kesenjangan ekonomi, Kesenjangan ekonomi antara orang kaya
dan orang miskin akan mudah memunculkan kecemburuan sosial dan
bentuk kecemburuan sosial ini bisa menimbulkan tindakan perusakan,
pencurian, dan perampokan.

j. Faktor perubahan sosial budaya yang begitu cepat (Revolusi),
Perkembangan teknologi diberbagai bidang khususnya dalam teknologi
komunikasi dan hiburan yang mempercepat arus budaya asing yang
masuk akan banyak mempengaruhi pola tingkah laku anak menjadi
kurang baik, lebih-lebih anak tersebut belum siap mental dan akhlaknya,
atau wawasan agamanya masih redah sehingga mudah berbuat hal-hal
yang menyimpang dari tatanan nilai-nilai dan norma yang berlaku.63

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran lembaga

dakwah kampus sangat berpengaruh dalam membina dan mengubah masyarakat

menjadi masyarakat yang islami, sebab lembaga dakwah kampus tidak hanya

membina namun juga memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh

mahasiswa agar tidak lagi melakukan perilaku menyimpang yang dapat merugikan

diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

63Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 205-211



D. Penelitian Yang Relevan

Adapun kajian yang relevan dengan penelitian yang akan teliti yakni skripsi

milik Marzuki Made Ali, dengan judul “Peran Lembaga Dakwah Kampus dalam

Menanamkan ideologi Islam terhadap mahasiswa STAIN Kendari” tahun 2014.

Yang mengemukakan bahwa penelitian tersebut berhasil menanamkan ideologi Islam

terhadap  mahasiswa STAIN Kendari melalui Lembaga Dakwah Kampus telah

berjalan lancar dan sesuai dengan hukum syara’ dimana mekanismenya antara pria

dan wanita terpisah sehingga tidak terjadi ikhtilat atau campur baur. Tujuan

penerapan halaqoh yang paling utama adalah untuk mengembalikan kehidupan,

Islam, dan untuk menjaga akidah umat.64

Selain itu penelitian relevan yang di teliti oleh Suhardin dengan judul skripsi

“Peranan Dakwah dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kelurahan Abeli

Kota Kendari”  yang mengemukakan bahwa penelitian tersebut berhasil dilakukan

karena aktivitas yang dilakukan Lembaga Dakwah berjalan dengan lancar dalam

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Islam, meningkatkan keimanan

kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan semangat kekeluargaan, meningkatkan

kebersamaan dan saling membantu, sumber motivasi bagi remaja, pencegah perilaku

menyimpang.65

64Marzuki Made Ali, Peran Lembaga Dakwah Kampus dalam Menanamkan ideologi Islam
terhadap mahasiswa STAIN Kendari,Skripsi Jurusan Dakwah, STAIN Kendari 2014.

65Suhardin, Peranan Dakwah dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kelurahan Abeli Kota
Kendari,Skripsi Jurusan Dakwah,STAIN Kendari 2014.



Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan

penelitian yang saya lakukan peneliti terdahulu hanya berpatokan kepada aktivitas

yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah Kampus dalam meningkatkan pemahaman

masyarakat tentang islam dan menanamkan ideologi islam terhadap mahasiswa IAIN

Kendari agar meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan

penelitian yang saya lakukan adalah menitik beratkan pada aktivitas pembinaan yang

dilakukan oleh Lembaga Dakwah Kampus dalam menanggulangi perilaku

menyimpang yang sering kali terjadi diruang lingkup IAIN Kendari.

E. Kerangka Pikir

Pembentukan perilaku islami mahasiswa IAIN Kendari melalui Lembaga

Dakwah Kampus menjadi hal yang penting bagi perkembangan mahasiswa dan

lembaga dakwah kampus secara umum dalam melakukan perbaikan dan penyebaran

syiar dakwah, maka LDK telah memberikan sumbangsi yang besar sebagai salah satu

lembaga internal kampus yang bercorak syiar islam.

Proses dakwah yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah Kampus (LDK) IAIN

Kendari memiliki ciri khas tersendiri dalam rangka membentuk perilaku islami pada

mahasiswa IAIN, maka yang dilakukan adalah pembinaan intensif, pembinaan

umum, pembinaan ini dapat menghantarkan mahasiswa untuk mengokohkan

keimanannya dan berusaha mewujudkan dirinya agar dapat memiliki perilaku islami

yang jauh dari perilaku menyimpang yang sering dilakukan.
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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, sebab peneliti

bertujuan menggambarkan tentang Model Pembinaan Lembaga Dakwah Kampus

(LDK) IAIN Kendari Dalam Menanggulangi Perilaku Menyimpang Mahasiswa IAIN

Kendari di mana fakta yang dijalankan dengan “prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang dapat diamati”.66

Penelitian kualitatif data dihimpun dalam keadaan sewajarnya, menggunakan

cara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak kehilangan

sifat kealamiahannya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kampus IAIN Kendari dan adapun untuk

mendapatkan data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan terhitung sejak bulan Juli sampai dengan

September 2016.

C. Sumber Data

66Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007) h.36



Dalam menentukan sumber data dalam penelitian ini peneliti menggunakan

carasnowball sampling(sampel bergulir) yang merupakan salah satu bentuk dari

purposive sampling (penunjukan langsung) yaitu dengan menentukan satu atau lebih

informan kunci terlebih dahulu kemudian menentukan informan pendukung lainnya.

Dalam penelitian ini sumber data yang dimaksud oleh peneliti adalah informan yang

masih berkecimpung dalam kegiatan Lembaga Dakwah Kampus secara khusus,

mahasiswa dan dosen secara umum dan juga informan yang terlibat dalam perilaku

menyimpang

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan teknik sebagai

berikut :

a. Observasi partisipatif, (pengamatan langsung dan turut berpartisipasi), yaitu

mengadakan pengamatan langsung terhadap kondisi yang akan diteliti. Dalam

penelitian ini, peneliti akan mengamati lebih dalam tentang model pembinaan

LDK pada anggotanya secara khusus dan pada mahasiswa IAIN secara umum,

seperti kegiatan halaqoh, seminar, traning, talkshow, dll.

b. Interview(wawancara), yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengadakan

tanya jawab secara langsung kepada anggota LDK, Mahasiswa dan Dosen,

dan mahasiswa yang melakukan perilaku menyimpang.

c. Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti dengan cara

meneliti dokumen yang telah ada sebagai bahan acuan dalam melakukan



penelitian. Peneliti mendokumantasikan kegiatan-kegiatan pembinaan pada

LDK IAIN Kendari.

E. Teknik Analisis Data

Analisis menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun data secara

sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun dengan pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri

sendiri maupun orang lain.67

Peneliti dalam menganalisis data menggunakan tiga tahapan adalah sebagai

berikut :

a. Koleksi data, dilakukan untuk mengoreksi data dilapangan apakah data

tersebut dapat diambil atau tidak.

b. Reduksi data, dimaksudkan untuk memilih atau menyeleksi data di lapangan

yang sudah dirangkum, dan mengambil data yang mengarah pada focus

permasalahan penelitian ini. Jika data yang tidak digunakan akan dibuang dan

data orisinal akan diambil untuk dianalisis.

67Sugiono, memahami penelitian kualitatif, (Bandung : Alphabeta,2005), h.45



c. Penyajian data (data display) dilakukan penelahaan pada seluruh data yang

ada dari sumber yaitu wawancara, observasi, maupun data dokumentasi yang

telah diperoleh untuk menjadi bahan dalam melakukan analisis dalam bentuk

uraian singkat, bagan hubungan antar katagori flowchartdan sejenisnya.

d. Verifikasi Data, yaitu tekhnik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam

rangka untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dipercaya

keasliannya atau tidak.

F. Pengecekan Keabsahan Data/trianggulasi

Trianggulasi, yaitu pengujian keabsahan dengan memanfaatkan sesuatu yang

lain diluar data yang telah ada untuk kepentingan pengecekkan, sehingga data yang

telah difilter kembali dan diuji kelayakannya untuk mendapatkan hasil data yang

valid dan aktual terpercaya.

Sugiono mengartikan trianggulasi sebagai sebagai pengecekkan data dari

berbagai sumber dengan beberapa cara dan teknik yang disesuaikan dengan waktu.68

Dalam pengecekkan keabsahan data maka digunakan trianggulasi sebagai

berikut :

1. TrianggulasiTeknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang

berbeda, untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dengan

68Sugiono, Metodologi Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung, CV Alfabeta, 2006),
h.270-274



menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi

untuk sumber data yang sama secara serempak.

2. Trianggulasi Sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang

berbeda-beda dengan teknik yang sama.

3. Trianggulasi Waktu, waktu juga terkadang mempengaruhi kredibilitas data

yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam rangka pengujian kredibilitas data

dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara,

observasi, ataukah tekhnik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.69

Dalam penelitian kualitatif ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data

yang tidak valid serta sebagai usaha meningkatkan derajat kepercayaan data dan

untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan pada yang dituduhkan pada penelitian

kualitatif yang menyatakan tidak alamiah. Pengujian keabsahan data dalam penelitian

menggunakan trianggulasi. Dalam tekhnik trianggulasi pengujian keabsahan data

dengan memanfaatkan sesuatu lain di luar yang telah ada diadakan pengujian lagi

untsuk mendapatkan data syang valid.

69Sugiono, Op.Cit. h.36



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi  LDK

a. Sejarah Berdirinya LDK

Lembaga Dakwah Kampus (LDK) adalah organisasi kemahasiswaan yang

mengemban misi Dakwah dan syiar Islam, dengan metode tanpa

kekerasan,menggunakan pemikiran untuk mengubah sikap manusia, sehingga

menjadi manusia seutuhnya yang berdaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah.lembaga

Dakwah Kampus (LDK) terletak di dalam kampus dan sudah memiliki surat

keputusan yang telah disahkan oleh Perguruan Tinggi sebagai lembaga Intra Kampus.

Lembaga Dakwah Kampus (LDK) tersebut muncul karena adanya persoalan

pada mahasiswa yang jauh dari pemikiran Islam yang telah ditetapkan dalam Al-

Qur’an dan As-sunnah.Misalnya kewajiban menutup aurat baik bagi laki-laki maupun

wanita, larangan untuk berkhalwat, larangan untuk berikhtilat, menjauhkan dari

aktifitas hura-hura, dan taat kepada kedua orang tua.dengan keadaan inilah

keberadaan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dibentuk untuk mencerahkan kembali

identitas kaum muslim khususnya mahasiswa dalam beribadah kepada Allah SWT.

Jika ditinjau secara historis, Lembaga Dakwah Kampus (LDK) tidak

terlepas dari tuntutan perkembagan dikalangan mahasiswa yang nantinya akan

kembali pada masyarakat serta menjadi contoh bagi masyarakat di samping itu juga,

Lembaga Dakwah Kampus (LDK) menyiapkan generasi berikutnya untuk



meneruskan perjuangan mengembalikan kehidupan Islam dan teleh menjadi

kesepakatan anggota LDK yang bukan hanya di Perguruan Tinggi IAIN Kendari,

namun diinduk Perguruan Tinggi yang mengembangkan LDK yaitu Universitas

Negeri Malang (UMN).

Keberadaan LDK secara defacto telah ada sejak tahun 1995 yang didirikan

oleh Ihwan Al-Ghasary, S.Ag, yang pada saat itu hanya sebatas ada LDK tanpa ada

pembinaan secara kontinue dan dari segi pemikiran yang membangun lembaga

tersebut belum ada, LDK belum dinyatakan lembaga internal kampus, secara dejure,

karena belum ada yang memberikan surat keputusan dari pihak perguruan tinggi.

Aktifitas LDK pada saat itu hanya pada tingkat opini yaitu pada saat seminar nasional

dengan pemateri Ustd Hari Mukti.

Pada awal pembentukannya LDK mengalami bayak kesulitan dan kendala

terutama dalam mendapatkan pengakuan dari perguruan tinggi tempatnya bernaung,

karena mempunyai kemiripan dengan Jurusan Dakwah salah satu jurusan yang ada

pada sekolah tinggi tersebut, hal tersebut dapat terwujud sekitar pada tanggal 17

maret 2001.70LDK baru mandapatkan pengakuan secara resmi sebagai lembaga intra

kampus.setalah berjalan selama 5 tahun LDK dapat dibedakan dengan jelas visi dan

misi lembaganya dengan lembaga-lembaga intra kampus lainnya, karena LDK

memiliki satu pemahaman (fikrah), dan metode (thariqah) perjuangan.

LDK mengalami perkembangan yang pesat baik dari segi kuantitas dan

administrasi, hal tersebut bukan hanya disebabkan dari faktor internal lembaga tetapi

70AD LDK-UPMI, Bab I Pasal 3



dari faktor eksternal yaitu LDK dibawahi oleh BKLDK (Badan Koordinasi Lembaga

Dakwah Kampus) yang berpusat di Malang, sehingga ketika mengalami kemunduran

dalam perkara administrasi atau yang lainya, LDK melakukan studi banding dengan

tujuan untuk menjadi lembaga yang sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya dalam

hal program kerja, dan juga menjadi lembaga yang memiliki sumbangsih bagi

perguruan tinggi dalam menjadikan lembaga yang ilmiah dan islami. LDK telah

mengalami pergantian kepemimpinan kepengurusan sebanyak 12 kali yaitu sebagai

berikut:

Tabel I

Kepengurusan Lembaga Dakwah Kampus (LDK)

NO NAMA PERIODE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ikhwan Al-Ghazari, M.Pd

Baharuddin S.Pd.I

Mursid, S.Pd.I

Anshar M. Idris, S.Pd.I

La Ode Jamaluddin S.Pd.I

Yasin Ridho, S.Pd.I

Asep Kurniawan, SH.I

Solihin, S.Pd.I

Kihong, S.Pd.I

Samriadin, S.Pd.I

Mausul Amin

Aidul Junimust

Marzuki Made Ali

Meto Al-Fatih

1995-2000

2000-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014



15.

16.

Risman

Hikma Sanggala

2014-2015

2015-2016

b. Visi dan Misi LDK

Adapun visi dan misi LDK adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan LDK sebagai wahana penyalur kreatifitas mahasiswa yang
berani, cerdas dan tegas dalam menghadapi tantangan di masyarakat
umumnya dan mahasiswa pada khususnya.

2. Melakukan pembinaan intensif, terpadu sehingga membentuk kader-kader
dakwah penjaga risalah Islam yang terpercaya,

3. Melakukan pembinaan umum yang kontinue dan terarah melalui
penyebaran ide-ide Islam, sehingga terbentuk kesadaran dan opini umum di
tengah civitas akademika IAIN Kendari.

4. Membentuk kader dakwah yang memiliki jiwa pemimpin, pemikir dan
politikus Islam.

5. Meningkatkan nilai tawar LDK IAIN Kendari sebagai lembaga Dakwah
kampus yang khas dan ideologis serta mengemban dakwah Islam, sehingga
masyarakat kampus berstandarkan Islam. 71

c. Tujuan LDK

71Profil LDK IAIN Kendari



Tujuan LDK IAIN Kendari adalah sebagai berikut :

1. Menggapai ridha Allah SWT.
2. Membentuk mahasiswa muslim yang dinamis, kreatif, serta taat dan patuh

pada syariat Islam.
3. Melaksanakan ketetapan MUKER LDK IAIN Kendari.72

d. Landasan Gerak LDK

Landasan gerak terbentuknya LDK tidak terlepas dari pedoman kita sebagai

umat Islam yaitu terdapat dalam Al-Qur’an meliputi :

1. QS. Ali-Imran : 104

                           
         

Terjemahnya :“Dan hendaknya ada diantara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari
yang munkar dan merekalah orang-orang yang beruntung.”73

2. QS. Ash-Shaff :4

                 
 

Terjemahnya:”Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya
dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang
tersusun kokoh.”74

72ibid
73Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta Timur: Darus Dimas :2013), h.64
74Ibid, h. 552



2. Kegiatan LDK

Keberadaan lembaga dakwah kampus (LDK) IAIN Kendari merupakan

salah satu penunjang pembentuk pemikiran Islam pada mahasiswa dengan berbagai

bentuk kegiatan sebagai berkut:

1. IslamicLeadershipTraining (ILT) adalah salah satu kegiatan LDK dalam

bentuk pelatihan kepemimpinan dan keorganisasian dengan berbagai materi

keislaman salah satu diantaranya adalah aqidah. Secara bahasa aqidah yang

dimaksudkan adalah “ikatan atau penguatan”. Sedangkan menurut istilah

aqidah adalah :

Pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan serta
tentang apa yang ada sebelum dunia dan sesudah kehidupan dunia, serta
hubungan kehidupan dunia dan iman kepada Allah, Malaikat, Kitab-kitab-Nya,
Rasul-rasul-Nya, Qadha dan Qadar dimana baik dan buruknya semata-mata dari
Allah, yang diyakini oleh qalbu (wijdan) dan diterima oleh akal, sehingga
menjadi pembenaran yang bersifat keyakinan yang bulat, sesuai dengan realitas,
dan bersumber dari dalil.75

2. Memahami BUNGA Dakwah (Buku Ngaji Dakwah) adalah forum

pembelajaran bersama dengan pembagian beberapa kelompok dan membahas

buku-buku dakwah.

3. Tadabur alam/Rihlah adalah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka dengan

peserta semua anggota LDK pada tempat yang berbeda antara anggota laki-

laki dan anggota perempuan masing-masing.

75Ibid



4. Safari Ramadhan (SAFAR) adalah kegiatan LDK pada bulam Ramadhan

dengan mengutus sebagian dari anggota LDK untuk memberikan pemehaman

keislaman pada masyarakat di kecamatan yang telah ditentukan.

5. Club Study Adz-Zakiy adalah kegiatan LDK dalam bentuk:

1) Majelis pembelajaran tajwid

2) Majelis pembelajaran tilawah Qur’an.

3) Traening khatib (bagi anggota laki-laki) dan ceramah.

4) Traening penyelengaraan jenasah.

5) Traning Of Trener (TOT).

6) Penerbitan buletin Adz-Zakiy

7) Pelaksanaan seminar Nasional/Regional.

6. Kajian politik

1) Kajian politik rutin adalah pengkajian kitab-kitab dakwah Islam yang

berkaitan tentang aqidah, keterikatan hukum syara, Islam mabda, dan

persatuan kaum muslimin dengan pelaksanaan sekali dalam seminggu.

2) Kajian politik insidental adalah pengkajian yang dilakukan oleh anggota

LDK dengan merujuk pada situasi yang sedang terjadi di masyarakat

kampus maupun masyarakat umum.

7. Penyambutan mahasiswa baru.

1) Silah ukhuwah mahasiswa baru adalah interaksi awal antara anggota LDK

dan mahasiswa baru serta memperkenalkan keberadaan LDK di kampus

IAIN dengan menjalin keakraban antara satu sama lain.



2) Ngobrol Pengkajian Islam (NGOPI) adalah forum diskusi antara

mahasiswa baru dengan anggota LDK dengan memberikan materi

keislaman yang menarik dan baru.

3) Cerita Masalah Islam adalah bentuk diskusi antara mahasiswa baru

dengan anggota LDK secara mendalam seputar persoalan pribadi,

keluarga, masyarakat, dan negara dengan kesimpulan yang sama bahwa

Islam mampu menjawab semuanya dan forum ini dirangkaikan dengan

acara MABIT (Malam Bina Iman dan Taqwa).

3. Keanggotaan

Dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) LDK Bab II pasal 2 tentang

keanggotaan dijelaskan bahwa terdapat 4 katagori anggota LDK yaitu sebagai

berikut:

1. Anggota biasa adalah :

a. mahasiswa IAIN kendari yang telah mengikuti kajian islam intensif

b. dan apabila tidak aktif dalam kajian intensif (mingguan) dan dalam

kegiatan yang di adakan oleh LDK Kendari maka dia tidak termasuk

bagian LDK IAIN kendari.

c. orang yang sedang belajar di LDK IAIN kendari.

2. Anggota istimewa adalah

a. semua anggota biasa yang memenuhi persyaratan sebagai anggota

istimewa dan terlibat aktif dalam kepanitiaan serta kegiatan yag

diselenggarakan oleh LDK IAIN Kendari.



b. telah menjalani satu tahapan kaderisasi di LDKIAIN Kendari.

c. orang yang sedang belajar di LDK IAIN Kendari.

3. Anggota kader adalah

a. anggota kader adalah anggota biasa atau anggota istimewa yang

menyatakan diri bersedia menjadi anggota kader.

b. telah menjalani du tahapan kaderisasi di LDK AIN Kendari

c. ditetapkan menjadi kader oleh DPP LDK IAIN Kendari.

4. Anggota kehormatan atau alumni adalah;

a. mereka yang telah berjasa pada LDK IAIN Kendari.

b. anggota kader yang telah menyelsaikan studinya di IAIN Kendari.

Tabel II
Susunan Pengurus Harian LDK Periode 2015-2016

NO NAMA JABATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hikma Sanggala
Hasrun
Sulraif
La Aba
Hukrandi Jufri
Ardiansyah
Alim
Ashabil
Supri
Rozak
Mufik
Sudarianto
Zariaman Al-Fahriansyah Z.
Nur Ahmad
Zulkifli
Rudini
Ucirman
Umar
Ardiyansyah. YP

Ketua Umum
Wakil Ketua Umum
Sekretaris umum
Bendahara
Kor. Departemen syiar dan opini
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Kor. Dep Pembinaan
Anggota
Anggota
Anggota
Kor. Dep. Usaha dan Dana
Kor. Dep. Kemultimediaan
Kor. Dep. Kesekretariatan
Kor. FDM FTIK
Kor. FDM FEBI
Kor. FDM SYARIAH



21.
22.

Agus
Meliyanti

Kor. FDM FUAD
Kor. Dep. Keahwatan

B. Proses Pembinaan Lembaga Dakwah Kampus Dalam Menghindari

Perilaku Menyimpang Mahasiswa IAIN Kendari

Lembaga Dakwah Kampus (LDK) adalah organisasi kemahasiswaan yang

mengemban misi dakwah dan syiar Islam, dengan metode tanpa kekerasan,

menggunakan pemikiran untuk mengubah sikap manusia, sehingga menjadi manusia

seutuhnya yang berpedoman pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Dalam mencapai tujuan utamanya tersebut Lembaga Dakwah Kampus

melakukan berbagai langkah yang tentunya bernuansa pemikiran yang mengarah

pada perubahan tingkah laku mahasiswa yang menjadi objek dakwahnya, Salah

satunya adalah dengan melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik itu secara

umum maupun secara khusus.

Hal ini senada dengan apa yang di sampaikan oleh informan dibawah ini :

LDK adalah lembaga dakwah yang senantiasa melakukan pembinaan di tengah-
tengah ummat khususnya mahasiswa dengan jalan melakukan perubahan
pemikiran baik itu secara umum maupun secara khusus.76

Sebagai lembaga internal kampus LDK tentunya memiliki tanggung jawab

dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam lingkungan kampus sehingga hal

yang menyimpang dapat di minimalisir, langkah pembinaan yang di lakukan LDK

salah satunya dapat memotivasi mahasiswa khususnya anggaota LDK untuk

menghindarkan diri dari aktifitas yang dapat mengarah pada perbuatan yang

76Drs. Samsu, M.Pd., Dosen FUAD IAIN Kendari, Wawancara 21 September 2016



menyimpang, hal ini senada dengan apa yang di sampaikan oleh informan di bawah

ini :

Proses pembinaan yang dilakukan oleh LDK dalam menghindari perilaku
menyimpang yakni dengan diadakannya pembinaan umum dan pembinaan
khusus, untuk pembinaan umum dilakukan kepada seluruh mahasiswa baik yang
masuk dalam keanggotaan LDK maupun mahasiswa yang tidak bergabung di
LDK, sedangkan pembinaan intensif adalah pembinaan yang dilakukan oleh
anggota LDK itu sendiri secara terus menerus.77

Berdasarkan pernyataan informan di atas, dapat diketahui bahwa LDK

senantiasa melakukan pembinaan ditengah-tengah kehidupan Ummat khususnya

mahasiswa baik itu pembinaan secara umum maupun pembinaan secara khusus dan

dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah Kampus akan

memberikan dampak yang positif kepada mahasiswa.

Proses pembinaan Lembaga Dakwah Kampus yaitu Pembinaan secara umum

dan pembinaan secara khusus, dengan pembinaan tersebut akan membuat pemikiran

mahasiswa menjadi lebih baik sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dalam

proses pembinaan tersebut membahas hal- hal yang berhubungan manusia dengan

tuhannya atau pencipta, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan

manusia dengan lingkungan, dan membahas Islam secara menyeluruh dengan adanya

pembinaan tersebut akan memberikan pemahaman yang baik kepada mahasiswa

khususnya.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan informan di bawah ini:

77Hasan Basri, S.Ag,. M.Pd.I, Dosen FUAD IAIN Kendari, Wawancara 1 september 2016



Dalam proses pembinaan Lembaga Dakwah Kampus memberikan peran yang
cukup baik dengan melihat bahwa apabila terdapat masalah yang dilakukan oleh
mahasiswa terkhusus aggota LDK misalnya dengan pakaian yang tidak syar’i
anggota menegur secara langsung dengan pendekatan emosional agar mahasiswa
tersebut  berpakaian syar’i.78

Dalam pembinaan umum LDK melakukan kegiatan tersebut secara terencana

dan terbuka bagi seluruh mahasiswa yang simpati dengan perjuangan LDK dengan

tujuan melakukan persamaan pemikiran dan perjuangan dengan harapan terciptanya

suasana yang mengarah pada kebaikan yang bersandar pada nilai-nilai agama Islam.

Adapun kegiatan yang biasa diselengarakan oleh LDK dalam pembinaan

umum adalah training dan seminar ataupun kegiatan yang serupa dengan keduanya.

hal ini senada dengan apa yang disampaikan informan di bawah ini :

Pembinaan umum LDK seperti training, seminar, talkshow, diskusi publik dan
lain sebagainya dalam rangka memberikan pemahaman keislaman kepada
mahasiswa, harapannya dengan pemahaman tersebut mahasiswa dapat terhindar
dari perbuatan tercela dan menyimpang.79

Pernyataan informan di atas diperkuat lagi oleh pernyataan informan di bawah

ini :

LDK memang sering mengadakan kegiatan seperti seminar dan training
sebagaimana yang baru saja berlangsung yakni training themaster, dalam setiap
kegiatannya LDK selalu mengenengahkan Islam sebagai solusi terhadap
permasalahan yang ada.80

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan

dilaksanakannya pembinaan umum berupa seminar ataupun training adalah dalam

78Malunia, Mahasiswa FTIK  IAIN Kendari, Wawancara 5 September 2016
79Hukrandi jufri, anggota LDK, wawancara 20 september 2016
80Asmawati, Mahasiswa Prodi  PBA IAIN Kendari, wawancara 20 september 2016



rangka menanamkan pemahaman keislaman yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-

Sunnah. Dengan adanya pemahaman keislaman dalam diri mahasiswa di harapkan

dapat menghindarkan diri dari tindakan tercela dan menyimpang.

Dari pembinaan umum tersebut biasanya akan ditindak lanjuti dengan proses

rekrutmen dan pengkaderan terhadap mahasiswa yang ingin bergabung secara

langsung dalam dakwah yang dilakukan oleh LDK tanpa ada paksaan sedikitpun, hal

ini senada dengan apa yang disampaikan oleh informan di bawah ini :

Lembaga Dakwah Kampus senantiasa melakukan pengkaderan disela-sela
kegiatan formal yang diadakannya terkhusus kegiatan training, dengan maksud
mengajak mereka dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh LDK dan itu
tanpa paksaan.81

Pernyataan senada juga disampaikan oleh pernyataan informan di bawah ini :

Saya pernah mengikuti kegiatan LDK berupa seminar, dan saya tertarik dengan
materi keislaman yang dibawakan karena sangat konfrehensif dan menyeluruh,
sehingga saya selalu ikut dengan pembinaanya walaupun saya bukan anggota
LDK.82

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan

pembinaan umum berupa seminar, training dan yang sejenisnnya yang dilakukan oleh

LDK dimaksudkan mengajak mahasiswa untuk bergabung atau mengikuti kegiatan

pembinaan secara khusus dengan mengkaji khasanah pemikiran Islam dan

menanamkan  pemahaman keislaman tanpa membedakan antara mahasiswa yang

tertarik dengan LDK ataupun tidak karena dalam dakwah hal tersebut tidaklah

teramat penting.

81Mufik, anggota LDK, wawancara 19 september 2016
82Sukriati, mahasiswa Prodi PAI IAIN Kendari, wawancara 16 september 2016



Sedangkan dalam pembinaan khusus, LDK melakukan pembinaan terhadap

anggota internal maupun mahasiswa yang simpatik dengan dakwah LDK, adapun

pembinaannya bersifat kontinue dan terus menerus dalam upaya menanamkan

pemikiran keislaman yang khas yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Proses pembinaan khusus anggota LDK dilakukan dengan membentuk

kelompok-kelompok Halqahyang biasanya terdiri dari beberapa orang dengan

batasan maksimal 5 orang yang akan di tangani oleh seorang pembina yang di sebut

dengan Musyrif. Hal ini senada dengan apa yang di sampaikan informan di bawah ini:

Seorang pembina atau musyrif menangani kelompok halqahdengan jumlah 2 atau
maksimal 5 orang dalam satu keompok dan bertanggung jawab secara penuh
terhadap kelompok halqahnya. Sehingga pembinaan dapat berjalan dengan
lancar, terarah.83

Seorang pembina biasanya melakukan pembinaan seminggu sekali dengan

waktu dan tempat yang telah disepakati bersama, yang kemudian akan di tintak

lanjuti dengan kontrol dari pembina terhadap binaannya. Hal ini di lakukan agar

terjalin komunikasi yang baik antara pembina dan binaan sekaligus mengetahui

perkembangan pemikiran binaan dari transformasi pemikiran melalui pembinaan

tersebut.

Perubahan pemikiran dan tingkah laku mahasiswa yang mengikuti pembinaan

khusus ini akan tampak dan dapat terlihat dengan jelas terutama bagi mahasiswa yang

83Hikmah Sanggala, Ketua LDK, wawancara 10 september 2016.



sungguh-sungguh dan tekun dalam mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh LDK

sebagaimana yang di sampaikan oleh informan di bawah ini :

Proses pembinaan LDK sangat baik dan bermanfaat karena dengan mengikutinya
pemahaman saya jadi bertambah, baik itu tentang aqidah, dan terutama masalah
yang berkaitan dengan keterikatan terhadap hukum syara’ baik itu pakaian, serta
interaksi antara lawan jenis, sehingga dengan begitu saya dapat menghindarkan
diri dari tindakan tercela dan menyimpang.84

Pernyataan informan di atas senada dengan pernyataan yang disampaikan

informan di bawah ini :

Saya selalu merasa terjaga dan terawasi selama mengikuti pembinaan di LDK
karena selain mengkaji Islam, saya diajarkan untuk selalu terikat dengan hukum
syara, saling mengingatkan dalam jamaah dakwah dan melakukan amar ma’ruf
nahi mungkar sehingga tindakan tercela dan menyimpang dapat dicegah sedini
mungkin.85

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan khusus

yang dilakukan oleh LDK merupakan salah satu upaya pencegahan terjadinya

tindakan tercela dan menyimpang pada mahasiswa melalui peningkatan pemahaman

keislaman.

Dalam proses pembinaan LDK merujuk pada kitab-kitab dakwah Islam yang

berkaitan tentang aqidah, keterikatan hukum syara’, Islam mabda, dan persatuan

kaum muslimin, sehingga pembinaan dapat terlaksana dengan baik dan terarah.

Selain itu juga penanaman nilai-nilai keislaman serta pemahaman keislaman

terhadap binaan dapat terwujud dalam pembinaan ini, sehingga dapat menjadi ruh

84Waode Masyita, Mahasiwa Prodi PAI IAIN kendari, wawancara 30 september 2016
85Tamim, Mahasiswa Prodi PAI IAIN kendari, wawancara 1 september 2016



atau dorongan spritual yang dapat membangkitkan binaan untuk senantiasa

melakukan kemakrufan dan menghindari kemungkaran, hal ini senada dengan apa

yang di sampaikan oleh informan di bawah ini :

LDK senantiasa melakukan pembinaan dengan menanamkan pemahaman
keislaman yang khas yang berimbas pada terciptanya perilaku yang berdasarkan
pada pemahaman keislaman tersebut.86

Pembentukan kepribadian Islami merupakan wujud dari pembinaan yang di

lakukan oleh LDK, karena dapat di ketahui secara bersama bahwa kepribadian islami

tercipta dari korelasi antara pemahaman islami dengan tingkah laku islami. Atas dasar

inilah terjadinya penyimpangan ataupun kemaksiatan di akibatkan oleh

ketidakselarasan antara pemahaman dan perbuatan.

Sehingga dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh LDK di IAIN

Kendari adalah salah satu upaya dalam rangka melakukan perubahan di tengah-

tengah mahasiswa baik itu mahasiswa yang tergabung dalam internal LDK maupun

mahasiswa yang lain. Pembinaan ini dilakukan atas dorongan keimanan di mana

hanya dengan berpegang teguh terhadap Islam dan seluruh Syariat Islam saja maka

kondisi akan menjadi baik sebagaimana yang diinginkan oleh seluruh manusia yang

beriman, terkhusus mahasiswa IAIN Kendari.

86Hikmah Sanggala, Ketua LDK, wawancara 7 september 2016



C. Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah

Kampus dalam menanggulangi perilaku menyimpang mahasiswa IAIN

Kendari.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa LDK melakukan pembinaan

di tengah-tengah kehidupan mahasiswa baik itu pembinaan yang bersifat umum

maupun pembinaan yang bersifat khusus dan kontinue.

Pembinaan tersebut diharapkan dapat menciptakan mahasiswa yang memiliki

kepribadian islam yakni memiliki pemahaman atau pemikiran islam serta bertingkah

laku yang sesuai dengan pemahaman keislaman tersebut, dengan demikian akan

tercipta suasana yang mengarah pada terhindarnya mahasiswa dari tindakan-tindakan

yang tercela dan dilarang dalam agama. Selain itu juga ketaatan dan ketundukan

terhadap perintah agama dapat ditingkatkan dan dimaksimalkan

Terjadinya tindakan-tindakan yang tercela dan melangar aturan agama dapat

disebabkan oleh kurangnya pemahaman keislaman dalam diri mahasiswa sehingga

kontrol pribadi tidak dapat berjalan dengan optimal, hal ini senada dengan apa yang

disampaikan oleh informan di bawah ini :

Kurangnya pemahaman Keislaman mahasiswa di tengah kehidupan kampus
ditambah dengan sifat individual yang merasuk dalam dirinya merupakan salah
satu penyebab mudahnya melakukan tindakan-tindakan tercela dan menyimpang,
oleh karena itu kami selalu mengajak mahasiwa untuk mengikuti pembinaan
LDK.87

Pernyataan informan di atas diperkuat lagi oleh pernyataan yang disampaikan

oleh informan di bawah ini :

87Zulraif, Anggota LDK, wawancara 4 september 2016



Sebagai mahasiswa muslim pemahaman keislaman merupakan hal yang sangat
penting dalam berbuat dan bertingkah laku karena secara faktanya di kampus ini
banyak mahasiswa yang pemahaman keislamannya kurang sehingga tidak jarang
memudahkan mereka terjerumus dalam tindakan tercela dan menyimpang.88

Dari pernyatan informan di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya

pemahaman keislaman yang dimiliki mahasiswa serta keengganan mengikuti kajian

dan pembinaan keislaman yang diadakan oleh LDK dapat menjadi pemicu mudahnya

melakukan tindakan tercela dan menyimpang.

Keadaan ini diperparah dengan kebiasaan mahasiswa yang sering berkumpul

di sekitar kampus hingga larut malam dengan alasan mengerjakan tugas kampus.

Tidak jarang dijumpai mahasiswa yang berdua-duan atau berkhalwat dengan lawan

jenis yang bukan Mahramnya.

Selain itu kondisi lingkungan kampus yang lengang dan minim penerangan

serta pengawasan menyebabkan maraknya aktifitas tercela dan menyimpang di

sekitar kampus, hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh informan di bawah

ini :

Banyak kita jumpai aktifitas berdua-duan di area kampus terutama disaat malam
hari dengan memanfaatkan fasilitas kampus seperti taman, juga ditambah dengan
minimnya penerangan di area-area tertentu menyebabkan maraknya aktifitas
tercela dan menyimpang tersebut.89

Dari pernyataan informan di atas dapat difahami bahwa aktifitas tercela dan

menyimpang yaitu berdua-duan antara lawan jenis yang bukan mahram sudah

88Waode Masyita, Mahasiswa Prodi PAI IAIN kendari, wawancara 30 september 2016
89Zulfian, Mahasiswa Prodi PAI, wawancara 12 september 2016



menjadi kebiasaan sebagian mahasiswa yang berada di IAIN kendari dengan berbagai

alasan terlebih lagi alasan akademik yaitu mengerjakan tugas kampus.

Sikap individual juga kerap kali menjadi batu sandungan atau bahkan

penghalang dalam mencegah tindakan tercela dan menyimpang tersebut, hal ini

senada dengan apa yang di sampaikan oleh informan di awah ini :

Sering kali kita (anggota LDK) melakukan teguran atau memperingati secara
langsung mereka yang terlihat dan kedapatan  melakukan tindakan tercela dan
menyimpang tersebut (berkhalwat) namun mereka tetap melakukannya atas dasar
urusan pribadi.90

Pernyataan informan tersebut di atas di perkuat lagi oleh pernyataan yang di

sampaikan oleh informan di bawah ini :

Secara kelembagaan LDK memang tidak mengadakan tindakan pencegahan
terhadap terjadinya tindakan tercela dan menyimpang (Berkhalwat) tersebut
karena biasanya kejadiannya tengah malam, namun ketika anggota LDK
menyaksikan kejadian tersebut maka mereka akan melakukan pencegahan.91

Pernyataan kedua informan di atas ditegaskan lagi oleh pernyataan informan

di bawah ini:

Saya pernah ditegur dan dinasehati oleh salah seorang anggota LDK ketika
terlalu malam online dalam mengerjakan tugas kampus ditemani dengan teman
pria saya, dan kemudian saya langsung pulang.92

Dari pernyataan-pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa LDK

berperan aktif dalam pencegahan terjadinya tindakan tercela dan menyimpang yang

dilakukan oleh mahasiswa dengan jalan melakukan pendekatan emosional dan

90Fathul, Anggota LDK, wawancara 10 september 2016
91Melyanti, pembina LDK wawancara 10 september 2016
92Mawar, mahasiswa IAIN Kendari wawancara 11september 2016



nasehat serta teguran langsung terhadap mahasiswa yang melakukan tindakan tercela

dan menyimpang.

Selain perbuatan tersebut di atas di IAIN kendari juga sering terjadi tindakan

tecela dan menyimpang berupa pencurian, hal ini senada dengan apa yang

disampaikan oleh informan di bawah ini :

Pernah terjadi tindakan tercela dan menyimpang berupa tindakan pencurian yang
terjadi di dalam kelas dan kami menangkap pelakunya, oleh teman saya yang
merupakan anggota LDK, pelaku pencurian tersebut diminta mengembalikan
serta diberi nasehat dan bantuan atas kesulitan yang dihadapinya agar tidak
kembali melakukan tindakan tersebut.93

Selain kurangnya pemahaman tentang bahayanya tindakan tercela dan

menyimpang berupa pencurian faktor kebutuhan dan ekonomi juga dapat menjadi

penyebab terjadinya tindakan tersebut, hal ini sebagaimana pernyataan yang di

sampaikan informan di bawah ini :

Pelaku pencurian yang terjadi di kampus ini biasanya mengetahui bahwa mencuri
itu tidak baik namun karena kebutuhan dan ekonomi mereka terpaksa  melakukan
tindakan tersebut.94

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa selain peningkatan

pemahaman keislaman beserta keterikatan mahasiswa terhadap hukum syara harus

ada upaya lain dalam menangulangi tindakan tercela dan menyimpang sebagaimana

yang telah di tunjukan oleh LDK dalam mengatasi terjadinya tindakan tercela dan

menyimpang berupa pencurian tersebut karena ini bukan hanya tanggung jawab LDK

namun tanggung jawab semua elemen yang ada di kampus IAIN kendari.

93Shinta , Mahasiswa FTIK IAIN kendari, wawancara 5 september 2016
94Zulfian, mahasiswa Prodi PAI IAIN Kendari, wawancara 11 september 2016



Dalam ranah pergaulan antara mahasiswa sering juga terjadi tindakan tercela

dan menyimpang seperti pacaran, biasanya pelaku menjalin hubungan dengan teman

perkuliahan, kampus dan bahkan orang luar kampus.

Tindakan tercela dan menyimpang tersebut senantiasa dibenarkan dengan

berbagai dalih yang tidak sesuai dengan realitas yang ada, misalnya alasan akademik

hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan di bawah ini :

Saya menyadari pacaran itu hukumnya haram tetapi dengan berpacaran akan
menumbuhkan motivasi dalam diri saya sehingga saya bersemangat untuk
belajar. 95

Selain itu dampak negatif dari tindakan tercela dan menyimpang berupa

pacaran, sudah sangat dimengerti berupa hubungan yang tidak layak yang berakibat

pada kehamilan di luar nikah namun hal itu tidak menjadikan rasa takut dalam diri

mahasiswa dalam menghindari dan meninggalkan tindakan tersebut.

Banyak kasus yang terjadi di IAIN kendari berkaitan dengan dampak negatif

dari pacaran berupa kehamilan di luar nikah baik yang dapat terungkap kepermukaan

maupun yang dapat disembunyikan, salah satunya adalah apa yang terjadi di lokasi

KKN mahasiswa yaitu terbongkarnya kehamilan salah seorang mahasiswi yang

berakibat pada di DO-nya mahasiswi yang bersangkutan.

Selain itu kasus yang sama juga terhadap mahasiswi yang penulis dapat

bertemu dan meminta informasinya. Faktor aqidah yang lemah serta kehidupan yang

95AA, Mahasiswa Syariah IAIN Kendari, 4 september 2016



sekuleristik menyebabkan mudahnya melakukan tindakan tercela dan menyimpang

tersebut, hal ini senada dengan apa yang di sampaikan informan di bawah ini :

Saya melakukan tindakan tercela dan menyimpang tersebut (perzinahan) karena
saya khilaf pada saat itu dan akibat dari perbuatan tersebut saya hamil di lauar
nikah.96

Secara psikoligis dampak negatif dari perzinahan berupa kehamilan di luar

nikah sangat dirasakan oleh kaum wanita, jika tidak ada tindakan perlindungan maka

akan terjadi tindakan tercela dan menyimpang yang lain yaitu aborsi atau

mengugurkan kandungan, hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh informan di

bawah ini :

Karena malu dan takut, serta status saya yang masih kuliah saya mengugurkan
kandungan (aborsi), sehingga saya dapat melanjutkan pendidikan saya sampai
selesai, sewaktu saya telah melalukukan hal tersebut, salah satu anggota LDK
datang menemui saya dan memberikan saya teguran dan pengarahan terhadap
apa yang telah saya lakukan, dan pada saat itu saya merasa sangat menyesal telah
melakukan hal tersebut.97

Dari penjelasan informan di atas dapat di pahami bahwa tindakan tercela dan

menyimpang berupa pacaran dapat menimbulkan tindakan-tindakan tercela dan

menyimpang lainnya, seperti hubungan tidak layak yang berakibat pada kehamilan di

luar nikah serta aborsi.

Dakwah yang dilakukan LDK dalam masalah pergaulan ini adalah

memberikan penyadaran kepada seluruh mahasiswa terutama mahasiswa putri

96Bunga, mahasiswi pelaku perzinahan, wawancara 1 september 2016
97Bunga, mahsiswi pelaku perzinahan, wawancara 2 september 2016



tentang haramnya pacaran karena dapat menghantarkan kepada tindakan yang buruk

dan tercela, hal ini senada dengan apa yang di sampaikan informan di bawah ini:

LDK tidak pernah berhenti dan bosan memberikan penjelasan dan  penyadaran di
tengah-tengah ummat Islam, khususnya mahasiswa IAIN berkenaan dengan
haramnya  pacaran selain karena hukum syara yang mengharamkanya, akibat
yang dapat dihasilkan dari pacaran yaitu kehamilan yang tidak diinginkan serta
aborsi sebagaimana yang sering terjadi.98

Berdasarkan fakta-fakta yang telah penulis sampaikan di atas penulis dapat

menyimpulkan bahwa perilaku tercela dan menyimpang benar-benar terjadi di intitusi

pendidikan IAIN Kendari dengan berbagai macam jenis dan bentuknya serta dampak

yang ditimbulkannya, dengan berbagai macam dalih dalam rangka membenarkan

perbuatan tercela dan menyimpang tersebut. Pernyataan informan tersebut mewakili

pernyataan-peryataan serupa dari berbagai informan yang penulis temui.

Berdasarkan realitas tersebut LDK sebagai lembaga internal kampus yang

berorientasi dengan dakwah islam senantiasa melakukan perubahan di tengah-tengah

kehidupan kampus dengan jalan melakukan pembinaan terhadap mahasiswa secara

umum maupun anggota secara khusus.

Dalam pembinaan umum mahasiswa LDK melakukan kegiatan penyadaran

melalui seminar, training ataupun kajian umum dalam rangka menanamkan nilai-nilai

dan ajaran islam serata mekanisme praktis dalam menerapkan aturan Islam dalam

kehidupan sehingga mahasiswa dapat mengetahui islam secara menyeluruh dan

sempurna.

98Hikma sanggala, ketua LDK wawancara 1september 2016



Selain itu juga pembinaan umum tersebut menampakan bagaimana

pengaturan berkaitan dengan hubungan sosial dalam islam, hubungan antara pria dan

wanita serta adab-adab dalam islam walaupun belum mencakup secara keseluruhan.

Misalnya berkaitan dengan hubungan antara pria dan wanita pembinaan

umum yang dilakukan oleh LDK dengan kegiatannya tersebut seperti seminar atapun

kegiatan yang lainnya memisahkan antara peserta wanita dan peserta pria baik itu dari

penempatan maupun piral masuknya, hal ini dimaksudkan memberikan pemahaman

dengan kegiatan rill kepada para mahasiswa akan terpisahnya kehidupan antara pria

dan wanita karena memang aturan islam memerintahkan hal tersebut. Dengan

demikian tindakan-tindakan yang tercela dan menyimpang seperti ikhtilat, khalwat

bahkan yang lebih dari pada itu seperti pacaran dapat di hindari dan ditinggalkan.

Selain itu juga LDK melakukan pembinaan khusus terhadap anggota LDK

secara teratur dan kontinue dengan tujuan menciptakan kader-kader dakwah yang

akan melakukan perubahan di tengah-tengah mahasiswa IAIN dengan berdasar pada

pemahaman keislaman yang khas yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunah

sebagaiman yang tertuang dalam visi dan misi LDK.

Dalam pembinaan khusus anggota LDK dikelompokan dalam kelompok

Halqah yang ditangani oleh seorang pembina atau Musyrif yang bersifat tetap dan

tidak berubah-ubahhal ini dimaksudkan untuk memudahkan seorang pembina dalam

melakukan evaluasi serta kontroling terhadap binaan serta memudakan dalam

mentranvormasi pemahaman keislaman.



Aktifitas pembinaan khusus tersebut bisa dilaksanakan di masjid-masjid,

wilayah kampus, maupun di rumah-rumah sesuai dengan kesepakatan yang telah

terbentuk antara kelompok Halqah.

Materi keislaman yang dikajikan  dalam pembinaan tersebut menitik beratkan

pada materi aqidah dan syariah sebagaimana yang di sampaikan oleh informan di

bawah ini :

Pembinaan di LDK mengutamakan materi aqidah, dan syariah. Aqidah
merupakan landasan berfikir dan kepemimpinan berfikir bagi umat Islam
sehingga terbentuklah pemahaman Islam.Sedangkan syariat merupakan tolak
ukur atau standar dalam setiap aktifitas kehidupan.99

Berdasarkan keterangan informan tersebut, maka dapat dipahami bahwa

dalam kegiatan halaqah materi yang pertama kali ditekankan adalah materi aqidah

dan syariah Islam, dimana aqidah merupakan landasan berfikir bagi individu yang

akan melahirkan pemikiran cabang seperti fiqhi, akhlak dan lain sebagainya.

Sehingga dalam menjalani kehidupan individu tersebut menjadikan Islam sebagai

setandar, adapun standar yang digunakan adalah halal dan haram bukan yang

lainnya.Sedangkan syariat merupakan tolak ukur dalam setiap aktifitas yang

dilakukannnya, dimana hukum yang digunakan adalah hukum Islam yang datang dari

Allah SWT, yang maha sempurna dalam membuat hukum bukan yang lainnya.

Selain itu juga dalam hal ini proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga

Dakwah Kampus (LDK) mengajarkan tentang pentingnya melakukan dakwah di

tengah-tengah mahasiswa IAIN berdasarkan atas pemahaman keislaman yang

99Hikmah Sanggala, Ketua LDK, wawancara 4 september 2016



didapatkan dalam proses pembinaan khusus tersebut dalam mengantarkan pada

kebangkitan dan perubahan dikalangan mahasiswa.

Dakwah yang dilakukan kadang kala bersifat kelembagaan dan kadang kala

juga bersifat individual dengan memperhatikan banyak hal terutama strategi dakwah

dalam rangka melakukan amal ma’ruf nahyi munkar, hal ini senada dengan apa yang

disampaikan oleh informan di bawah ini :

Kami menggunakan starategi rekrutmen melalui kegiatan-kegiatan yang
diadakan oleh LDK secara formal, namun tak jarang juga kami melakukan
kontak person (kontak individu) dalam berdakwah dengan mengunjungi kos-kos
mahasiswa dan mengajak untuk ikut pembinaan.100

Berdasarkan keterangan informan tersebut, maka dapat dipahami bahwa para

pengemban dakwah Islam begitu sungguh-sungguh untuk mengembangkan

pembinaan demi membentuk dan meningkatkan pemahaman keislaman.Adapun

pelaksanaan pembinaan di IAIN Kendari telah berjalan dengan baik.

Selain itu juga tidak jarang anggota LDK bersingungan langsung dengan

pelaku dan peristiwa yang tercela dan menyimpang, langkah yang diambil oleh LDK

sebagai lembaga dakwah adalah tidak menegur secara langsung namun terlebih

dahulu melakukan pendekatan kepada mahasiswa yang melakukan perilaku

menyimpang dan menegur dengan tidak menggunakan kata–kata yang tidak

menyinggung mahasiswa yang terlibat perilaku menyimpang. Hal ini juga dijelaskan

oleh informan :

100Zulraif, sekretaris (anggota) LDK, wawancara 7 september 2016



Biasanya kami melakukan pendekatan emosional kepada mahasiswa yang
melakukan perilaku menyimpang (berpacaran) dengan menegur langsung tetapi
bukan didepan banyak orang agar pemahaman dan pengarahan yang kami
berikan diterima dengan baik dan tidak diulangi lagi, agar mereka mengetahui
bahwa dampak dari berpacaran itu sangatlah berbahaya seperti kasus yang baru
saja terjadi, ada mahasiswa yang terbunuh akibat berpacaran.101

Pembinaan LDK bertujuan untuk mengubah sikap mental dan tingkah laku

manusia yang kurang baik menjadi lebih baik atau meningkatkan kualitas

pengetahuan atau pemahaman, dan kualitas Iman seseorang secara sadar timbul dari

kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun agar dapat menempati

kesejahteraan dalam hidupnya, Lembaga Dakwah Kampus (LDK) memberikan

penguatan terkait peringatan dan nasehat kepada mahasiswa yang melakukan perilaku

menyimpang. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan:

Setiap tahun LDK melakukan upaya penanggulangan perilaku menyimpang
dengan melakukan pengkaderan untuk anggota baru, dan untuk mahasiswa yang
terlibat dalam perilaku menyimpang dengan melakukan pendekatan emosianal
seperti menegur langsung dan memotivasi agar tidak melakukan perilaku
menyimpang.102

Hal ini diperkuat oleh seorang informan yang menyatakan :

Saya pernah memakai pakaian yang tidak sesuai dengan aturan kampus (pakaian
ketat) saat itu teman saya yang menjadi anggota LDK menegur saya secara
langsung tentang pakaian yang saya pakai dan saya langsung diberi pengarahan
dan pemahaman tentang berpakaian secara islami.103

Pembinaan yang di lakukan oleh LDK adalah merupakan tindakan preventif

atau pencegahan terhadap tindakan tercela dan menyimpang. Dengan mengupayakan

agar seluruh mahasiswa baik terutama anggota internal memiliki pemahaman

101Melyanti, pembina LDK , Wawancara 3 september 2016
102Hasan Basri, S.Ag,. M.Pd.I, Dosen FUAD IAIN Kendari, Wawancara 5 september 2016
103Firawan, Mahasiswa FTIK IAIN Kendari, Wawancara 5 september 2016



keislaman dan tingkah laku yang islami sehingga dapat terhindar dari tindakan tercela

dan menyimpang.

Sebagai lembaga dakwah LDK senantiasa melakukan kunjungan terhadap

mahasiswa yang tinggal di sekitaran kampus IAIN kendari baik itu secara

kelembagaan maupun secara personal atau kelompok pembinaan. Kegiatan ini di

lakukan sebagai komitmen LDK dalam melakukan aktifitas dakwah.

Dalam aktifitas tersebut biasanya di mulai dengan diskusi berkenaan dengan

masalah kekinian, solusi atau pemahaman keislaman secara umum dan ajakan untuk

melakukan pembinaan intensif dalam LDK, hal ini senada dengan apa yang di

sampaikan oleh informan di bawah ini :

Ada team-team dakwah LDK yang senantiasa melakukan kunjungan di kos-kos
mahasiswa dalam rangka dakwah serta konsoling berkenaan dengan masalah-
masalah dan solusi umat termasuk tindakan tercela dan menyimpang.104

Pernyataan ini di perkuat lagi oleh pernyataan informan di bawah ini:

Anggota LDK pernah datang ke kos saya dan berdiskusi mengenai masalah
kampus termasuk masalah tindakan tercela dan menyimpang seperti pacaran
karena pada saat itu lagi booming kabar mahasiswi yang terbunuh dan hamil di
luar nikah, dan mereka mengajak saya untuk gabung ke LDK.105

Selain itu hambatan yang di alami LDK dalam melaksanakan dakwah di

tengah-tengah mahasiswa adalah pola hidup sekuleristik, kesukuan dan liberalisme

hal ini senada dengan apa yang di sampaikan oleh informan di bawah ini :

104Hikma sanggala, Ketua LDK, wawancara 26 september 2016
105Harfandi, mahasiswa syariah, wawancara 2 september 2016



Hambatan mendasar yang menghalangi langkah dakwah kepada mahasiswa
adalah mendarah dagingnya pemahaman kesukuan, fanatisme golongan,
pergaulan bebas dan faktor yang dipaksakan oleh lingkungan hidup.106

Atas dasar inilah keberadaan Lembaga Dakwah kampus (LDK) sangat

dibutuhkan dan diharapkan dapat berperan aktif dan berupaya untuk melakukan

pencegahan serta penanggulangan terhadap perilaku menyimpang kepada mahasiswa

IAIN Kendari dengan seluruh kegiatan dakwah yang dilakukannya yaitu memberikan

pemahaman keislaman serta tingkah laku yang islami sehingga dapat menghantarkan

pada perubahan dan kemajuan yang berkesesuaian dengan aqidah islamiyah.

D. Model Pembinaan Lembaga Dakwah Kampus dalam Menanggulangi

perilaku menyimpang Mahasiswa IAIN Kendari

Program dakwah yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah Kampus (LDK)

IAIN Kendari pada dasarnya mengacu pada visi misi, tujuan dan program kerja

secara umum yang telah ditetapkan secara kelembagaan melalui musyawarah maupun

rapat kerja pengurus.LDK IAIN Kendari secara khusus melihat bahwa adanya

kepribadian mahasiswa IAIN Kendari yang beragam diperlukan adanya upaya

dakwah untuk melakukan perbaikan yang dapat mengikat mahasiswa agar memiliki

pemikiran, perasaan dan aturan yang sama, maka untuk merealisasikan hal tersebut

LDK IAIN Kendari berusaha memperkenalkan perilaku Islam pada mahasiswa

dengan memilih model pembinaan halqah sebagai bentuk pembinaan yang efektif

106Ece Sartina, S.Sos.I., M.Pd.I., Pembina LDK, Wawancara 22 September 2016



merubah pola pikir dan pola sikap mahasiswa kearah Islam sebagaimana dijelaskan

oleh informan di bawah ini:

Pembinaan yang dilakukan oleh LDK adalah dengan melakukan kajian islam
yang biasa diistilahkan dengan halaqah, selain itu LDK juga sering melakukan
kegiatan yang berkaitan tentang islam seperti diskusi publik dan pengajian umum
dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan akan mencegah perilaku
menyimpang. 107

Pernyataan di atas di perkuat lagi oleh penyampaian yang di sampaikan oleh

informan di bawah ini yang merupakan salah satu anggota LDK, yaitu:

Proses pembentukan kepribadian pada LDK adalah mengadakan treaning,
seminar, dialog, memberi kajian-kajian Islam yang disebut dengan halaqoh,
mengajak dan memahamkan tentang Islam kepada mahasiswa untuk
mewujudkan kepribadian yang mampu menumbuhkan kepribadian yang
Islami.108

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan pernyataan informan di bawah ini :

Model pembinaan LDK yang saya ketahui adalah halaqahmereka biasa
mengadakan pertemuan seminggu sekali di tempat dan waktu yang sama
biasanya mereka melakukannya di masjid atau tempat lain.109

Atas dasar pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa model

pembinaan yang di gunakan oleh LDK dalam rangka menanggulangi perilaku

menyimpang adalah model Halaqah.

Keberadaan lembaga dakwah kampus (LDK) IAIN Kendari merupakan salah

satu penunjang pembentuk pemikiran Islam pada mahasiswa dengan berbagai bentuk

107Juhaeda , Mahasiswa IAIN Kendari (  anggota LDK ), Wawancara , 12 agustus 2016
108Kasriah, Mahasiswa IAIN Kendari ( anggota LDK ), Wawancara 15 agustus 2016

109Fitri, Mahasiswa Prodi PAI IAIN Kendari, wawancara 17 september 2016



kegiatan yang salah satunya adalah IslamicLeadershipTraining (ILT) sebagaiman

yang disampaikan oleh informan di bawah ini :

Pembinaan yang dilakukan oleh LDK adalah dengan cara umum dan khusus.
Kegiatan umum seperti islamic ledership Training ( ILT ), The master seminar,
talk show  sedangkan pembinaan khusus adalah halaqoh dalam sekali sepekan
sehingga para mahasiswa dapat menerima berbagai materi keislaman agar jauh
dari perilaku yang tidak diinginkan khususnya perilaku menyimpang110

Halaqah pertama kali diperkenalkan oleh pendiri LDK yaitu Ikwan Al

Ghasary S.Ag, hal ini senada dengan penjelasan seluruh informan yang penulis temui,

salah stunya adalah sebagai berikut:

Halaqah di LDK diperkenalkan dan dilakukan pertama kali oleh pendiri LDK
yaitu Ikhwan Al Ghasary, S.Ag.111

Metode pembinaan Rasulullah dimasa lalu untuk membina umat adalah

dengan mengunakan sistem halaqah sebagai titik awal dakwah yang beliau lakukan

dirumah Arqam bin Abi Al Arqam. Aktifitas tersebut bertujuan membentuk pribadi-

pribadi yang memahami Islam serta teguh dalam memperjuangkan Islam yang

mereka yakini kebenarannya datang dari sisi Allah SWT. Para sahabat menerima apa

yang di dakwahkan oleh Rasulullah tersebut, karena pada dasarnya dakwah

Rasulullah dapat diterima oleh akal, sesuai dengan fitrah manusia dan dapat

menentramkan hati. Sehingga metode halaqah menjadi metode pembinaan dalam

rangka membentuk dan meningkatkan pemahaman keislaman.

110Hikma Sanggala ( Ketua  LDK ),Wawancara 22 agustus 2016
111Ece sartina, S.Sos.I, M.Pd.I, pembina LDK, wawancara 19 september 2016



Peranan pembinaan halaqah sebagai satu-satunya metode pembinaan yang

berlangsung sampai masa pemerintahan bani Umayyah.Bahkan dewasa ini menjadi

metode bagi pesantren termasuk aktivis dakwah yang ada, karena sudah terbukti

hasilnya dalam membentuk dan meningkatkan pemahaman keislaman.

Metode dakwahHalaqah yang dilakukan oleh LDK mengalami perkembangan

yang cukup pesat, hal ini dibutikan dengan meningkatnya minat mahasiswa untuk

masuk menjadi anggota LDK dalam rangka memahami dan mempelajari

Islam.keadaan ini menunutut LDK untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas

Pembina yang dimilikinya, karena para Pembina berkewajiban untuk menjaga agar

para peserta halaqahistiqamah dalam mengahadiri halaqah kerena dengan beginilah

halaqah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Banyak cara yang dapat dilakukan

salah satunya adalah dengan mutabaah dan kontroling.

Dalam kehidupanumatIslam dalam segala kondisi mereka secara umum, telah

ditetapkan dalam sejumlah nas syariat baik itu dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah

bahwa kehidupan kaum pria dan wanita terpisah.Ketentuan ini berlaku dalam

kehidupan khusus seperti di rumah-rumah dan yang sejenisnya, atau dalam kehidupan

umum dan yang sejenisnya.Ketentuan tersebut merupakan ketetapan berdasarkan

sekumpulan hukum Islam yang berkaitan dengan pria, wanita, dan keduanya.

Adapun pelaksanaan halaqah yang berlangsung di LDK IAIN Kendari

berjalan dengan baik dan lancar.Serta mekanisme pelaksanaan halaqah adalah antara

pria dan wanita terpisah, hal ini sejalan dengan ketentuan syara’ yang telah di

tetapkan Allah dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.



Dari penjelasan diatas melatar belakangi kegiatan halaqah di LDK IAIN

Kendari terpisah antara pria dan wanita, seperti yang dijelaskan oleh seorang

informan dibawah ini:

Pelaksanaan halaqah di LDK IAIN Kendari ini terpisah antara pria dan wanita,
selain karena syara’telah mengaturnya, kecuali ada dalil yang menjelaskan
bolehnya berinteraksi, dan disamping juga akan lebih nyaman apabila terpisah
antara pria dan wanita. jadi sudah sangat efektif apabila dipisah.112

Berdasarkan peryataan informan diatas mengambarkan bahwa kehidupan

pria dan wanita dalam batas-batas tertentu terpisah karena ada dalil yang

menjelaskan, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 35 Allah SWT., berfirman:

                            
                        
                         
                       

Terjemehnya:”Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki
dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam
ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang
sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang
bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan
yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak
menyebut (nama) Allah, Allah Telah menyediakan untuk mereka ampunan dan
pahala yang besar.113

112Hikma Sanggala, Ketua LDK, wawancara  12 september 2016
113Kementerian Agama,Op Cit.,h.423



Disamping itu pemisahan interaksi antara pria dan wanita ini juga telah

diriwayatkan dalam bentuk pengamalan dan pelaksanaan dalam kehidupan

masyarakat Islam pada masa Rasulullah SAW, dan dalam sejarahperjalanan

peradaban Islam yang telah lalu.

Agenda aktifitas reguler halaqah adalah pertemuan mingguan yang berupa

agenda halaqah adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan yang disampaikan musyrif/pembina

2. Mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT., dan bershalawat kepada

Nabi SAW.

3. Merefleksi materi yang telah lalu.

4. Membaca materi yang akan dibahas pada saat ini.

5. Menjelaskan materi saat ini.

6. Tallaqi materi tarbiyah dan diskusi.

7. Mutaba’ah peserta halaqah dan evaluasi program yang telah disepakati

atau kemajuan pribadi binaan.

8. Penutup dengan doa kafaratul majelis (doa penutup)

Berdasarkan hal tersebut diatas kegiatan halaqah agar mudah untuk dievaluasi

dan diperhatikan kemajuannya, maka kegiatan halaqah dibentuk dalam kelompok-

kelompok yang masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang pembina atau

musyrif.



Halqah sebagai model pembinaan yang diterapkan oleh LDK terbukti mampu

membentuk dan meningkatkan pemahaman pengamalan keislaman serta

menghindarkan dari perbuatan tercela dan menyimpang yang dimaksud dalam penulis

adalah orang yang terlibat dalam sistem pendidikan dengan metode halaqah atau para

peserta halaqah akan memiliki pemahaman yang unik yaitu memiliki pemikiran yang

Islami, konsep yang berasal dari dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Selain itu mereka

juga memiliki tingkah laku atau pengamalan yang sesuai dengan pemiikiranya yaitu

konsep yang mereka pelajari dan pahami dalam proses halaqah akan mereka

laksanakan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam rangka

menjalankan hubungan dengan tuhannya yakni menyangkut perkara aqidah dan

ibadah, menjalankan hubungan dengan dirinya sendiri, yakni menyangkut makan,

minum, pakaian dan akhlak, dan menyangkut perkara dengan sesama manusia, yakni

menyamgkut dalam kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.

Namun yang terjadi di tengah-tengah kalangan mahasiswa tidaklah demikian

sebagian besar mahasiswa tidak menjadikan keyakinannya yaitu aqidah Islam sebagai

satu-satunya rujukan dalam berfikir dan bertingkah laku sehingga sering kali tingkah

laku dan pemikirannya bertentangan dengan keyakinan yang dimilikinya.

Kejadian tersebut disebabkan karena kalangan mahasiswa telah terpengaruh

dengan pemahaman asing yakni sekulerisme, dimana faham ini mengemban ide

pemisahan agama dari kehidupan sehingga aktifitas agama hanya ada pada aktifitas

ibadah mahdha saja seperti shalat, puasa dan zakat, ketiga aktifitas tersebut mengikuti

aturan-aturan agama dalam pelaksanaannya. Namun ketika beraktifitas di ranah



publik aturan yang di gunakan mengambil aturan lain yang tidak bersumber dari

agama atau keyakinannya itu. Inilah yang menjadi dasar terjadinya kerusakan

dikalangan mahasiswa baik itu kerusakan yang bersifat pemikiran ataupun yang

bersifat tingkah laku. Jika terus dibiarkan maka mahasiswa akan kehilangan

identitasnya sebagai agen intelektual yang dapat melakukan perubahan di tengah-

tengah umat.

Sebagai seorang muslim sudah seharusnya saling ingat mengingatkan dan

melaksanakan amar ma’ruf nahyi mungkar untuk meluruskan dan membenarkan

kesalahpahaman yang terjadi dikalangan mahasiswa. Salah satunya adalah mendidik

mahasiswa dengan mengunakan metode pendidikan halaqah, dimana metode halaqah

telah terbukti keberhasilanya dalam mencetak generasi yang mempunyai pemahaman

Islam.Selain itu karena metode halaqah bersifat teratur, berkesinambungan, disiplin,

dan dilakukan secara sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan di tengah- tengah

umat Islam.hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh informan dibawah ini:

Dalam halaqah selalu dibahas konsep amar ma’ruf nahyi munkar kerena selain
kewajiban yang di bebankan oleh Allah, kerusakan dapat di cegah dan perubahan
di tengah-tengah kalangan mahasiswa dapat tercapai dari tingkah laku yang
sekuler menuju ke tingkah laku yang Islami.114

Perubahan adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap orang terlebih

lagi bagi peserta halaqah, apalagi perubahan ini akan mengarah kepada al-haqatau

Islam yang akan membawa kepada kebahagian dunia dan akhirat. Perubahan akan

terjadi dalam diri binaan ketika binaan tekun dan intensif dalam mengikuti halaqah

114La Aba, Bendahara LDK, wawancara 20 september 2016



baik itu perubahan dalam bentuk pemikiran maupun dalam bentuk tingkah laku, yang

semula tidak berdasarkan Islam menjadi hanya berdasarkan Islam saja. Perubahan ini

dapat terlihat dengan jelas dalam diri binaan dalam waktu satu bulan atau empat kali

pertemuan halaqah. Hal ini senada dengan pernyataan informan dibawah ini:

Perubahaan pada diri binaan baik itu dalam segi pemikiran maupun tingkah laku
dapat dilihat dengan jelas dalam waktu satu bulan atau empat kali pertemuan,
jika binaan tekun dan intensif untuk datang halaqah.115

Selain model pembinaal halaqahyang terkhusus untuk anggota Lembaga

Dakwah Kampus, ada juga model pembinaan non halaqahyang ditujukan untuk

mahasiswa yang melakukan perilaku menyimpang yang membutuhkan bimbingan

dan arahan kepada yang ma’ruf dan menghindari yang mungkar. Hal ini senada

dengan pernyataan informan di bawah ini:

Secara khusus anggota LDK melakukan model pembinaan halaqoh dalam
membentuk kepribadian islami mahasiswa yang bergabung dalam keanggotaan
tetapi ada juga model pembinaan non halaqoh yang kami lakukan kepada
mahasiswa yang melakukan perilaku menyimpang, kami melakukan kunjungan
ke kost dan melalukan pertemuan secara continue sampai mahasiswa tersebut
sadar dan menghindari perilaku menyimpang.116

Pernyataan informan di atas diperkuat lagi oleh pernyataan yang disampaikan

informan di bawah ini:

Sebelumnya pakaian saya tidak seperti ini, tetapi ada seorang anggota LDK yang
melakukan pendekatan terhadap saya dan dia terus menerus memberikan saya
nasehat dan arahan mengenai pakaian yang seharusnya saya gunakan (pakaian
syar’i) sehingga saya sadar dan berkeinginan untuk merubah cara berpakaian
saya, dan alhmdulillah berkat hal itu sekarang saya sudah memakai pakaian yang
syar’i.117

115Sunartin, Anggota LDK Mahasiswa FTIK, wawancara 22 September 2016
116Humiati, Anggota LDK Mahasiswa  FTIK, wawancara 30 September 2016
117Pita, Mahasiswa Prodi PAI, wawancara 20 September 2016



Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat dipahami bahwa model

pembinaan non halaqoh juga memberikan perubahan yang baik terhadap perilaku

mahasiswa. Hai ini senada dengan penjelasan informan di bawah ini yang

menyatakan bahwa:

Model pembinaan yang dilakukan anggota LDK waktu itu, mereka melakukan
pendekan kepada saya dan selalu datang ke kost dan memberikan saya
pengarahan terhadap perilaku yang telah saya lakukan selama ini salah, saya
memang benar-benar merasakan perubahan terhadap perilaku saya ketika
anggota LDK terus datang dan memberikan saya pengarahan tentang yang
ma’ruf, dan menghindari yang mungkar.118

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat dipahami bahwa memang

benar model pembinaan non halaqoh dengan cara melakukan pendekatan emosional,

kunjungan ke kost-kost mahasiswa yang melakukan perilaku menyimpang, dan

memberikan kajian tentang keislaman secara continue dapat memberikan dampak

positif terhadap perubahan perilaku yang islami.

118Bunga, Mahasiswa yang Melakukan Penyimpangan, Wawancara 28 September 2016



Bagan Model Pembinaan Lembaga Dakwah Kampus :

Perilaku menyimpang

Bentuk

Halaqah Non Halaqah

Amar Ma’ruf Nahi Mungkar

Model Pembinaan LDK

Teladan dan disiplin

Pendekatan Emosional

Kunjungan Ke Kost

Kajian Keislaman Secara Continue

se

Secara continue

SMS Islami

se

Secara
continue

Kembali ke Jalan
yang Lurus



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada Bab-bab sebelumnya peneliti

dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Pembinaan mahasiswa pada LDK IAIN Kendari sudah berjalan dengan

lancar dan baik, proses pembinaan yang dilaksanakan oleh LDK terdiri dari

pembinaan umum dan pembinaan khusus. Dalam pembinaan umum dilakukan

dengan mengadakan kegiatan umum seperti training, seminar, talkshow dan

kegiatan yang sejenis lainnya dengan tujuan melakukan penyadaran di tengah

mahasiswa dengan pemahaman keislaman. Sedangkan pembinaan khusus

dilakukan oleh LDK dengan membentuk kelompok-kelompok halqah pada

anggota LDK secara continue dan teratur sepekan sekali dalam rangka

menanamkan nilai-nilai keislaman serta pengamalan syariat islam.

2. Dalam menangani perbuatan tercela dan menyimpang LDK melakukan upaya

pembinaan dan penyadaran baik itu bersifat umum maupun bersifat khusus

dengan menanamkan pemahaman keislaman dan melakukan pendekatan

emosional serta teguran langsung terhadap mahasiswa yang melakukan perilaku

menyimpang.

3. Model pembinaan yang diterapkan oleh LDK Dalam menanggulangi perilaku

tercela dan menyimpang mahasiswa adalah model halaqahdan non halaqah,

karena model pembinaan Halqah dan non halaqah sudah sangat terbukti dan



teruji dalam membentuk dan meningkatkan pemahaman keislaman mahasiswa

yang akan berimbas pada tingkah laku yang islami sehingga perbuatan tercela

dan menyimpang dapat terhindarkan dan ditinggalkan.

B. Saran

Di bagian akhir skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapa saran yang

merupakan hasil pemikiran konstruktif dari penulis sendiri, diantaranya:

1. Pelaksanaan model pembinaan merupakan alterrnatif pendidikan Islam yang

cukup baik dan efektif dalam membentuk dan meningkatkan pemahaman

keIslaman, oleh karena itu pelaksanaan model pembinaan tersebut harus

ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat disebarluaskan kepada seluruh umat

Islam agar memiliki pemahaman yang sesuai dengan perintah Allah SWT, yaitu

pemahaman keislaman.

2. Lembaga Dakwah Lembaga Dakwah Kampus (LDK) IAIN Kendari adalah

lembaga yang sudah terbukti dan teruji dalam menjalankan dakwah, dengan

tujuan  merubah pemahaman keislaman mahasiswa yang semula hanya sebatas

teoritis saja (sekuler) menjadi mahasiswa yang memiliki pemahaman keislaman

yang utuh dan sempurna, dengan menjadikan Islam sebagai pengatur dan tujuan

hidupnya di dunia sehingga terbentuk perilaku yang Islami. Atas dasar inilah

maka seharusnya Lembaga Dakwah Kampus (LDK) IAIN Kendari mendapat

apresiasi dan dukungan dari segenap unsur yang terdapat dalam kampus IAIN



Kendari baik itu dalam bentuk dukungan moril dan material dalam rangka

mewujudkan kebangkitan Islam.
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Lampiran I

MODEL PEMBINAAN LEMBAGA DAKWAH KAMPUS DALAM
MENANGGULANGI PERILAKU MENYIMPANG MAHASISWA IAIN
KENDARI

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Jurusan / prodi :

Hari / Tanggal :

Status dalam lembaga :

A. Pedoman wawancara untuk pembina :
1. Bagaimana proses pembinaan Lembaga Dakwah Kampus dalam

menanggulangi perilaku mahasiswa IAIN Kendari?
2. Bagaimana model pembinaan yang dilakukan untuk menanggulangi

perilaku menyimpang mahasiswa IAIN Kendari ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh LDK dalam menanggulangi perilaku

menyimpang mahasiswa IAIN Kendari?
4. Apakah mahasiswa IAIN Kendari sudah berperilaku sesuai dengan ajaran

islam?
5. Apa yang menghambat dalam melakukan pembinaan untuk

menanggulangi perilaku menyimpang mahasiswa IAIN Kendari?
6. Apa tujuan pembinaan Lembaga Dakwah Kampus IAIN Kendari ?

B. Pedoman wawancara untuk anggota
1. Bagaimana upaya LDK dalam menanggulangi perilaku menyimpang yang

terjadi Di IAIN Kendari?
2. Apakah LDK langsung menangani perilaku menyimpang yang terjadi Di

IAIN Kendari?
3. Apa yang anda lakukan apabila anda melihat langsung perilaku

menyimpang terjadi Di IAIN Kendari?
4. Apakah LDK memiliki hambatan dalam menanggulangi perilaku

menyimpang yang terjadi Di IAIN Kendari?
5. Bagaimana LDK melakukan pembinaan untuk menanggulangi perilaku

menyimpang yang terjadi Di IAIN Kendari?



6. Apakah mahasiswa IAIN kendari sudah berperilaku sesuai dengan ajaran
islam?

C. Pedoman wawancara untuk Mahasiswa dan Dosen IAIN di luar LDK
1. Bagaimana kondisi objektif perilaku menyimpang di IAIN Kendari?
2. Bagaimana dengan keberadaan LDK Di IAIN apakah mampu

menanggulangi perilaku menyimpang yang terjadi Di IAIN Kendari?
3. Apa saja model pembinaan LDK dalam menanggulangi perilaku

menyimpang Di IAIN Kendari?
4. Apakah LDK sering melakukan pembinaan dalam menanggulangi

perilaku menyimpang yang terjadi di IAIN Kendari?



Lampiran 2

Hasil wawancara informan pembina

No Item pertanyaan
Nama dan Jawaban informan

Ket.
Hikmah sanggala Hukrandi jufri Ece sartina,

S.Sos.I, M.Pd.I
meliyanti

1

2

3

4

5

“Bagaimanakah proses
pembinaan di lembaga
dakwah kampus“

“Bagaimana model
pembinaan yang di lakukan
LDK”

“upaya apa saja yang di
lakukan LDK
menanggulangi perilaku
menyimpang mahasiswa”

“apakah mahasiswa IAIN
sudah berperilaku sesuai
dengan ajaran Islam”
“apakah hambatan dalam

“pembinaan umum
dan pembinaan
khusus”

“Pembinaan umum
mengunakan model
seminar atau
training sedangkan
pembinaan khusus
dengan model
halaqah”
“Banyak, terutama
menanamkan
pemahaman
keislaman serta
membentuk
kepribadian islam”
”secara faktanya
belum
keseluruhan”
“sikap individual

“pembinaan intensif
tiap pekan”

“Halaqah”

“menyampaikan
pemahaman
keislaman dan
dakwah”

“belum semua”

“banyak terutama

“pembinaan
umum dan
pembinaan
khusus tiap
pekan”
“Halaqah”

“mengajak
mahasiswa untuk
terikat terhadap
hukum Syara”

“belum
seluruhnya”

“Hambatan

“umum dan
khusus”

“Halaqah”

“menanakan
pemahaman islam
melalaui kajian
rutin”

“masih sebagian
saja”

“sikap individual

Ketua dan
pembina
LDK



6

melakukan melakukan
pembinaan untuk
menanggulangi perilaku
menyimpang mahasiswa”

“Apa tujuan pembinaan
lembaga dakwah kampus
IAIN Kendari”

mahasiswa serta
gaya hidup
sekuleristik”

“Meningkatkan
pemahaman
keislaman
mahasiswa serta
ketaatan dan
kepatuhan terhadap
hukum Syara”

sikap liberal
mahasiswa”

“membetuk
kepribadian islam”

mendasar yang
menghalangi
langkah dakwah
kepada
mahasiswa
adalah mendarah
dagingnya
pemahaman
kesukuan,
fanatisme
golongan,
pergaulan bebas
dan faktor yang
dipaksakan oleh
lingkungan
hidup”
“Memembentuk
dan meningkatan
pemahaman
keislaman”

mahasiswa dan
gaya hidup bebas
atau liberal”

“meningkatkan
pemahaman
keislaman dan
mencegah dari
perbuatan tercela”



Hasil wawancara informananggota

N
o

Item
pertanyaan

Nama dan jawaban informan Ket.
Kasriah Sunartin Mufik Fathul zulraif La Aba

1

2

3

4

“bagaimanakah
upaya LDK
dalam
menanggulangi
perilaku
menyimpang
yang terjadi di
IAIN kendari”
Apakah LDK
menangani
langsung
perilaku
menyimpang
yang terjadi di
IAIN kendari
Apa yang anda
lakukan apabila
anda melihat
langsung
perilaku
menyimpang
yang terjadi di
IAIN Kendari
Apakah LDK

“melakukan
pembinaan
terhadap
mahasiswa
dengan
meningkatkan
pemahaman
keislaman”
“Iya”

“mencegahnya
serta
menasehatinya
agar tidak
mengulanginy
a”

“iya ada”

“melakukan
pembinaan
keislaman
kepada
mahasiswa”

“iya”

“mencegahny
a “

“iya ada”

“melakukan
pengkajian
intensif, guna
meningkatkan
pemahaman
mahasiswa”

“iya”

“mencegahny
a dan
mengajak
untuk kajian
di LDK”

“iya ada”

“melakukan
teguran secara
langsung dan
memberikan
nasehat”

“iya”

“mencegahnya
”

“iya ada”

“melakukan
pembinaan
terhadap
mahasiswa”

“iya”

“melarang
dan
menasehati”

“iya ada”

“melakukan
pembinaan
intensif”

“iya”

“mencegahnya
”

“iya ada”

Anggot
a LDK



5

6

memiliki
hambatan
dalam
menangulangi
perilaku
menyimpang
yang terjadi di
IAIN kendari
Bagaimana
LDK
melakukan
pembinaan
untuk
menanggulangi
perilaku
menyimpang
yang terjadi di
IAIN kendari
Apakah
mahasiswa
IAIN kendari
sudah
berperilaku
sesuai dengan

“Melalui
halaqah”

“belum
seluruhnya”

“melalui
kajian intensif
yang di kenal
dengan istilah
Halaqah”

“belum
seluruhnya”

“mengajarkan
sayariat Islam
dalam
halaqah”

“belum
seluruhnya”

“mengajak
mahasiswa
untuk
mengkaji
Islam dan
penerapannya
dalam
halaqah”

“belum
seluruhnya”

“dengan
meningkatka
n
pemahaman
keislaman
mahasiswa
melalui
halaqah”

“belum
seluruhnya”

“dengan
mengajak
mahasiswa
untuk terikat
dengan hukum
sayara”

“belum
seluruhnya”



Hasil wawancara informanmahasiswa dan dosen IAIN kendari

N
o

Item
pertanyaan

Nama dan jawaban informan Ket.
Hasan basri,
S.Ag,M.Pd.I

Drs. Samsu,
M.Pd.I

Wa ode
masyita

asmawati Sukriati Zulfian

1

2

“bagaimanak
ah kondisi
objektif
perilaku
menyimpang
di IAIN
Kendari”
Bagaimana
dengan

keberadaan
LDK di IAIN
apakah
mampu

“sangat
memprihatink
an terutama
dalam masalah
pergaulan”

“Iya Mampu”

“sudah masuk
pada tahap
mengkwatirka
n”

“iya Mampu”

“sudah
mulai
banyak
yang terjadi
tindakan
yang
menyimpan
g di
kampus
ini”
“iya
mampu”

“sejauh
yang saya
tahu sudah
mulai
banyak
yang
terjadi

“belum
seluruhnya
”

“beberap
a kasus
yang
terjadi di
kampus
ini”

“yang
saya
tahu
bisa”

“tidak mudah
untuk
mengetahuiny
a”

“iya mampu”

Mahasisw
a dan
dosen.



3

4

menangulangi
perilaku
menyimpang

Apa saja
model
pembinaan
LDK dalam
menanggulan
gi perilaku
menyimpang
di IAN
kendari

Apakah LDK
sering
melakukan
pembinaan
dalam
menanggulan
gi perilaku
menyimpang
yang terjadi
di IAIN
Kendari

“pembinaan
umum dan
pembinaan
khusus”

“iya

“pembinaan
umum dan
pembinaan
khusus yaitu
Halaqah”

“iya sering”

“dengan
model
Halaqah”

“iya”

“halaqah”

“iya”

“Yang
saya
tahu
Halaqah
”

“iya”

“Halaqah”

“tidak terlalu
sering”



Hasil wawancara informanmahasiswa dan dosen IAIN kendari

No Item pertanyaan Nama dan jawaban informan Ket.
Malunia Sinta Aa firawan Harfandi Tamin

1

2

“bagaimanakah
kondisi objektif
perilaku
menyimpang di
IAIN Kendari”
Bagaimana
dengan

keberadaan LDK
di IAIN apakah
mampu

“tidak
terlalu
kentara”

“Iya
Mampu”

“sudah
mulai
sering
terjadi”

“iya
Mampu”

“saya
kurang
begitu
mengerti”

“iya
mampu”

“mulai
banyak”

“iya
mampu”

“belum
banyak”

“iya
mampu”

“saya tidak
begitu
tahu”

“iya
mampu”

Mahasiswa,
dan dosen.



3

4

menangulangi
perilaku
menyimpang

Apa saja model
pembinaan LDK
dalam
menanggulangi
perilaku
menyimpang di
IAN kendari

Apakah LDK
sering melakukan
pembinaan dalam
menanggulangi
perilaku
menyimpang yang
terjadi di IAIN
Kendari?

“Halaqah”

s

“iya sering”

“Halaqah”

“iya sering”

“Halaqah”

“iya”

“halaqah”

“iya”

“Halaqah”

“iya”

“Halaqah”

“iya”



LDK

Pendekatan em
osional

K
ontak person

Kunjungan kost

Pemberian Nasehat

MAHASISWA

Menghindari
perilaku

menyimpang
Mengajak kepada

yang ma’ruf



LDK

T
raning (um

um
)

H
alaqoh (khusus)

PEMAHAMAN KEISLAMAN

DAKWAH KONTAK

MAHASISWA

PERSONALKELEMBAGAAN
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