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MOTTO 

Sesungguhnya dasar dan pondasi syari’at adalah 

kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia, baik di kehidupan 

dunia maupun hari akhir.1 
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Cet.II, 1977), Juz 3 hlm. 14-15 
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ABSTRAK 

 

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan perilaku keberagamaan 

yang terjadi di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Fenomena tersebut 

berkaitan dengan adanya pengaruh dari kajian dakwah Ust. Hanan Attaki. Pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah perubahan perilaku Keberagamaan yang 

terjadi di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berdasarkan latar 

belakang rumusan masalah yang digunakan untuk meneliti faktor-faktor yang 

memepengaruhi keberagamaan mahasiswa dan implikasi dakwah Ust. Hanan 

Attaki terhadap mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Tujuan penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui fenomena yang terjadi dalam acara dakwah Ust. 

Hanan Attaki dan implikasinya terhadap keberagamaan mahasiswa UIN Sunan 

Kalijaga. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

psikologis yang diidentifikasi dari pengaruh dakwah Ustadz Hanan Attaki 

terhadap aspek internal dan eksternal mahasiswa serta sudut pandang kematangan 

beragama Gordon W. Allport. untuk mengidentifikasi perubahan sikap dan 

perilaku beragama mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan dengan purposive 

sampling yaitu mengambil  beberapa sampel yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara, 

analisis data serta validitas data meliputi uji validitas, perpanjang pengamatan, 

ketekunan penelitian dan triangulasi. Kemudian, penulis menarik kesimpulan dari 

hasil informasi yang relevan. 

Dari hasil penelitian, pengaruh dakwah Ustadz Hanan Attaki terhadap aspek 

internal mahasiswa diantaranya mampu mengendalikan emosi, meminimalkan 

perasaan iri, dengki, dan rasa sombong diri, yakin terhadap segala ketetapan Allah 

terhadap dirinya. Pengaruh terhadap aspek eksternal diantaranya mereka 

menghargai perbedaan pendapat, ikut serta kegiatan keagamaan dilingkungan 

masyarakat. Implikasi dakwah Ust. Hanan Attaki terhadap kematangan beragama 

mahasiswa  ditunjukan dengan kemampuan diferensiasi yaitu membedakan antara 

baik dan buruk berdasarkan syariat Islam. Agama sebagai motivasi ditunjukan 

dengan kesabaran dalam menghadapi berbagai persoalan dalam perkuliahan dan 

kehidupan. Konsistensi moral ditunjukan dengan penerapan hukum Islam dalam 

kehidupan sehari-hari, sikap komprehensif ditunjukan dengan pemahaman agama 

yang rasional dan mendahulukan dialog ketika terjadi perbedaan pendapat. 

Pandangan hidup integral yang mana ditunjukan dengan semakin semangat untuk 

mendalami keilmuan  islam. sikap heuristik ditunjukan dengan merasa kurang 

pengetahuan dan harus lebih memperdalam keilmuan untuk menjadi manusia 

yang bermanfaat bagi orang lain. 

 

Kata Kunci : Keberagamaan, Mahasiswa, UIN Sunan Kalijaga, Dakwah, 

Ustadz Hanan Attaki 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring berkembangnya zaman, kehidupan beragama manusia mengikuti 

pola perkembangan dengan adanya beberapa perubahan sosial, psikologi, politik, 

budaya, dan ekonomi. Perkembangan yang terjadi merupakan keberaturan 

masyarakat yang terus menerus akan mengalami perubahan. Secara fenomenologi, 

adanya perkembangan dalam kehidupan manusia tidak dapat digeneralisasikan 

dengan mudah, seperti perubahan perilaku keberagamaan di kalangan mahasiswa. 

Perubahan perilaku keberagamaan dikalangan mahasiswa juga dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti misalnya dari buku bacaan, ceramah ustadz, forum 

diskusi kajian agama dan sebagainya, seperti halnya pengaruh dakwah Ust. Hanan 

Attaki yang banyak diikuti oleh kalangan mahasiswa yang terkesan serius dalam 

beragama Islam dan menjalankan syariat Islam. Terlebih dengan kehidupan 

sehari-hari mahasiswa di kampus yang memiliki hubungan dekat dengan lawan 

jenis dan adanya pergaulan bebas yang di sekitar lingkungan mereka. Dalam 

beberapa hasil pengamatan, peneliti menemukan bahwa kadar untuk melakukan 

tindakan perubahan arah adalah faktor usia. Secara psikologi, kerentanan dalam 

melakukan tindakan perubahan arah terdapat pada fase remaja dan dewasa. Hal ini 

tentunya berkaitan dengan keberagamaan yang terdapat di beberapa segmen 

mahasiswa dalam pergaulan dan pilihan hidupnya. 
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Fenomena yang terjadi pada kalangan mahasiswa dilatarbelakangi dengan 

adanya konteks kehidupan sosial yang cenderung memiliki intensitas pergaulan 

bebas adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, 

masyarakat Indonesia pada umumnya membolehkan pergaulan antara laki-laki 

dan perempuan di sekolah maupun di luar sekolah, serta dibolehkan tukar kunjung 

antar mereka. Mereka tidak melarang perasaan cinta mengikat hati para remaja, 

akan tetapi mereka melarang ungkapan rasa cinta itu dengan jalan yang tidak 

dibenarkan agama.
1
 Di sini agama hadir untuk menjaga stabilitas tatanan 

kehidupan, mengatur dan memberi hukum-hukum agar mereka tidak terjerumus 

dalam pergaulan bebas.  

Berdasarkan fenomena yang ditemukan, peneliti mendapatkan adanya 

keterkaitan perubahan perilaku  keberagamaan para mahasiswa dengan agenda 

dakwah Ust. Hanan Attaki bahwa Islam memberi sebuah solusi. Fenomena sosial 

adanya pergaulan bebas dalam hubungan laki-laki dan perempuan sebagian 

informan lebih memilih untuk menjauhkan diri dari bahaya pergaulan bebas. 

Orientasi beragama mahasiswa memiliki landasan bahwa Islam telah 

menyediakan segala hal yang dibutuhkan manusia termasuk kebutuhan untuk 

membangun peradabannya, jika manusia mau berfikir dan merenungkan ayat-

ayat-Nya; baik ayat qouliyah maupun ayat kauniyah. Maka benar adanya, jika 

Islam disebut sebagai agama yang senantiasa relevan disegala tempat dan waktu. 

Namun perlu dipahami juga, bahwa nilai-nilai ideal dalam ajaran Islam tidak akan 

                                                             
1 Zakiyah Daradjat, Problema Remaja di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 

176. 
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bermakna apa-apa jika tidak sampai dan dipahami oleh umat manusia. Oleh 

karenanya, upaya menyampaikan dan memahamkan ajaran Islam kepada orang-

orang yang belum mengerti dan memahami menjadi hal penting yang harus 

dilakukan. 

Kegiatan dakwah menjadi hal yang sangat mendasar dalam Islam. Perihal 

tersebut menjadi landasan adanya motivasi agenda dakwah terhadap umat 

beragama untuk memikirkan kembali orientasi beragama dalam kehidupannya. 

Tanpa dakwah maka ajaran Islam tidak akan sampai dan dipahami oleh umat 

manusia. Selain alasan tersebut, Islam juga senantiasa mendorong umatnya untuk 

berbuat kebaikan sekaligus mengajak orang lain agar menjadi insan yang baik, 

berakhlak dan berpengetahuan. Maka sangat relevan jika Islam disebut sebagai 

agama dakwah. Dengan demikian, antara Islam dan dakwah merupakan dua hal 

yang tidak dapat dipisahkan. Dakwah Islam bertujuan menyampaikan ajaran Islam 

sebagai pijakannya. 

Dakwah merupakan ajaran agama yang membawa nilai-nilai positif, 

seperti al-aman (rasa aman, tentram, dan sejuk) sesuai dengan fungisnya sebagai 

rahmat untuk semua umat. Isi dan bentuk, substansi dan forma, pesan dan cara 

penyampaian, esensi dan metode merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, 

tetapi dapat dibedakan dalam konsep dakwah. Dakwah menyangkut kedua-duanya 

sekaligus dan tidak terpisahkan. Hanya saja, bahwa isi, substansi, pesan, dan 

esensi senantiasa mempunyai dimensi universal, yang tidak terikat oleh ruang dan 

waktu. Sehingga isi, substansi, pesan, dan esensi merupakan sisi primer sekaligus 

sisi yang pertama. Sebagai sisi kedua dalam dakwah; bentuk, forma, cara 
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penyampaian dan metode juga menempati posisi yang tak kalah penting. Sisi 

kedua ini, dalam al-Qur’an disebut sebagai syi’ar dan manhaj yang dapat berbeda-

beda menurut ruang dan waktu.
1
  

Konsep dakwah Ust. Hanan Attaki adalah menyampaikan pesan 

dakwahnya kepada generasi muslim Indonesia terutama pada generasi muda, 

generasi ini merupakan kelas menengah muslim yang terkoneksi dengan akses 

media digital dan membtuhkan sentuhan dakwah yang lebih interaktif, efektif dan 

mudah diakses.
2
 Keberagamaan generasi muslim yang dijadikan fokus dakwah 

Ust. Hanan Attaki, terutama di kalangan dewasa dan remaja. Mereka ini bisa saja 

berasal dari lulusan pesantren, namun kebanyakan juga ada orang biasa yang 

masih awam dan sedang di zona senang mempelajari agama. Berikutnya, cara 

pandang generasi ini terhadap islam sebagai rahmatan lil alamin (rahmat bagi 

seluruh alam). Bagi mereka, segala kekacauan yang terjadi saat ini disebabkan 

oleh ketamakan manusia dan nilai islam bisa memberikan manfaat. Dititik inilah, 

yang membuat Ust. Hanan Attaki yang gaul, muda dan tampak cerdas ini di 

gemari. 

Dalam Laporan Majalah Tempo bertajuk Go Dai bulan Juni 2108 lalu juga 

dipaparkan bagaimana ia dan timnya memang menyasar generasi ini, di bawah 30 

tahun. Generasi yang memang anak muda dan tentu saja gaul dengan teknologi. 

Ia, bahkan memiliki tim dan memang menyiapkan betul materi, termasuk 

                                                             
1
 Muhyidin Asep dan Agus Ahmad Safei. Metode Pengembangan Dakwah, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2002), hlm 25-26. 

2 https://islami.co/geliat-dakwah-ustadz-hanan-attaki-inspiratif-digemari-dan-sedikit-

politis/, diakses pada tangal 12 November 2019. 

https://islami.co/geliat-dakwah-ustadz-hanan-attaki-inspiratif-digemari-dan-sedikit-politis/
https://islami.co/geliat-dakwah-ustadz-hanan-attaki-inspiratif-digemari-dan-sedikit-politis/
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penyampaiannya, temasuk urusan pakaian dan segala hal yang dibutuhkan laiknya 

sebuah pertunjukan. Sederhananya, tim ini yang menjadikan Ustadz Hanan Attaki 

seperti yang dikenal sekarang: gaul, muda, energik dan ngerti pasar. Ditambah, ia 

memang lulusan Al Azhar University. Sebuah paket lengkap dakwah modern, 

kira-kira begitu.  

Hal itu, belum ditambah para pesohor media yang menjadi pengikut 

Ustadz Hanan. Media sosial dan mudahnya mengakses pengajian-pengajian 

pendek, dengan penyajian yang juga sangat bagus dan sedap dipandang, menjadi 

alasan Ustadz Hanan diikuti. Salah satu pesohor itu, sebagai contoh, adalah Dimas 

Seto, yang terkenal sebagai aktor sinetron dan belakangan ia hijrah. Anda tahu, 

sinetron atau sejenisnya, begitu digemarin para remaja dan anak-anak muda yang 

galau. Tidak hanya di kota-kota terpencil dengan akses internet rendah televisi 

yang mudah, melainkan juga di kota-kota besar. Inspirasi ini, yang bagi mereka, 

menjadi salah satu pintu masuk penting dakwah Hanan Attaki. Dan, agaknnya, 

pengaruh ini akan terus-terus menerus sampai beberapa tahun mendatang. 

Memang bukan hal baru, tapi itulah realitas yang terjadi saat ini. 

Latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti memiliki 

ketertarikan untuk mendeskripsikan perubahan perilaku keberagamaan dalam 

agenda dakwah Ust. Hanan Attaki. Pertama, peneliti menemukan keunikan dari 

perubahan perilaku keberagamaan di kalangan mahasiswa yang mengikuti kajian 

dakwah Ust. Hanan Attaki. Selain dari pada itu, kajian dakwah Ust. Hanan Attaki 

sangat fenomenal karena memang ditujukan untuk masyarakat umum di kalangan 

remaja dan dewasa. Kedua, penelitian terkait perihal motivasi dan orientasi 
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beragama yang memiliki korelasi dengan agenda dakwah masih jarang ditemukan 

di berbagai hasil penelitian. Maka, peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Dakwah Ust. Hanan Attaki Terhadap Religiusitas Mahasiswa 

UIN Sunan Kalijaga (Perspektif Psikologi Agama”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah diuraikan di atas, 

peneliti mengambil rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana implikasi dakwah Ustadz Hanan Attaki terhadap mahasiswa 

UIN Sunan Kalijaga pada aspek internal? 

2. Bagaimana implikasi dakwah Ustadz Hanan Attaki terhadap mahasiswa 

UIN Sunan Kalijaga pada aspek eksternal? 

3. Bagaimana implikasi dakwah Ust. Hanan Attaki terhadap mahasiswa UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta perspektif kematangan beragama G. W. 

Allport? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang penelitian serta rumusan masalah yang telah 

dikemukakan, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi 

perubahan perilaku keberagamaan di kalangan mahasiswa dalam agenda 
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dakwah Ust. Hanan Attaki terhadap mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui implikasi agenda dakwah Ust. Hanan Attaki terhadap 

perubahan perilaku keberagamaan di kalangan mahasiswa UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini ditargetkan untuk mengaplikasikan teori-teori yang sedang 

berkembang di Prodi Studi Agama-Agama sebagai upaya untuk 

menambah khazanah ilmu sosial yang beragam. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini bisa memberi pandangan kepada mahasiswa dan pembaca 

dalam rangka mencapai kematangan beragama, dan juga bisa menjadi 

rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

D. Tinjauan Pustaka  

Dalam penulisan skripsi ini peneliti mencoba menggali informasi 

mengenai hasil penelitian orang lain yang berupa skripsi, tesis ataupun jurnal yang 

terkait sebagai bahan referensi dan pembanding dengan penelitian yang dilakukan. 

Beberapa skripsi, tesis ataupun jurnal yang digunakan baik berupa skripsi ataupun 

jurnal, yaitu: 
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Pertama, skripsi Tita Rochmatul Nurjanah Mahasiswa Studi Komunikasi 

dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pengaruh Intansitas Menonton Tayangan 

Video Di Akun Instagram Hanan Attaki Terhadap Religiusitas Siswa Siswi Rohis 

Al-Hidayah SMKN 1 Subang”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hepotesis 

Nol (Ho) ditolak dan Hipotesis alternatif (Ha) diterima, dikarenakan nilai 

signifikasi lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.003 < 0.05, maka dari itu dapat dikatakan 

bahwa ada pengaruh dari menonton video dari akun Instagram Ust. Hanan 

Attaki.
1
 

Kedua, skripsi Anis Fitriani Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta dengan judul “Analisis Isi Pesan Dakwah Ustadz Hanan 

Attaki dalam Akun Youtube Pemuda Hijrah”. Penelitian tersebut menggunakan 

metode analisis isi melalui pendekatan kuantitatif. Dari hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa pesan yang paling dominan dari Ust Hanan Attaki adalah 

pesan tentang akhlak dengan perolehan presentase sebesar 58.15%, kemudian 

setelah itu akidah dengan perolehan presentase 29.08% dan pesan syariah sebesar 

12.17%. 
2
  

                                                             
1 Tita Rochmatul Nurjanah, 2019, “Pengaruh Intensitas Menonton Tayangan Video di 

Akun Instagram Hanan Attaki Terhadap Religiusitas Siswa Siswi Rohis Al-Hodayah SMKN 1 

Subang”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

2 Anis Fitriani, 2018, “Analisis Isi Pesan Dakwah Ustadz Hanan Attaki Dalam Akun 

Youtube Pemuda Hijrah”, Skripsi, Jakarta: Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, UiN Syarif Hidayatullah Jakarta.  
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Ketiga, skripsi Febri Nur Astuti Mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi 

Fakulltas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang 

dengan judul “Pengaruh Terpaan Video Dakwah Ust Hanan Attaki dalam Akun 

Instagram @Hanan_Attaki Terhadap Pemahaman Akidah (Studi Pada Komunitas 

Tatto di Malang)”. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang potsitif 

antara variable terpaan video Ust. Hanan Attaki di Instagram terhadap 

pemahaman akidah dan komunitas Tatto di Malang meskipun masuk dalam 

kategori hubungan sangat rendah. Kemudian hasil penelitian juga membuktikan 

adanya keterkaitan antara hasil penelitian dengan teori kultivasi.
1
 

Dari hasil tinjauan pustaka yang telah disampaikan di atas, maka 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan memberikan corak yang 

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena pada penelitian sebelumnya 

penulis tidak menemukan data menunjukan kesamaan secara spesifik dengan 

tujuan penelitian ini. 

E. Kerangka Teori 

Penelitian tentang perubahan perilaku keberagamaan mahasiswa yang 

mengikuti kajian dakwah Ustadz Hanan Attaki, Dalam melakukan pembahasan 

peneliti memaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku 

keberagamaan yang dikemukakan oleh Jalaluddin serta teori Gordon W. Allport 

mengenai orientasi keagamaan dan kematangan beragama. 

                                                             
1 Febri Nur Astuti, 2019, “Pengaruh Terpaan Video Dakwah Ust Hanan Attaki dalam 

Akun Instagram @Hanan_Attaki Terhadap Pemahaman Akidah (Studi Pada Komunitas Tatto di 

Malang)”, skripsi, Malang: Ilmu Komunikasi Fakulltas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang.  
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1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keberagamaan 

a. Faktor Internal 

faktor internal adalah faktor yang berupa pengalaman yang diperoleh sendiri 

oleh seseorang yang bisa diidentifikasikan dengan semakin luasnya 

pengalaman seseorang dalam bidang keagamaan, faktor internal menurut 

Jalaluddin Rahmat meliputi, Hereuditas (pewarisan), Faktor Usia, Pewarisan, 

Kondisi Kejiwaan
1
 

b. Faktor Eksternal 

Faktor ini bukan perihal potensi yang dimiliki manusia ini secara umum 

(fitrah manusia), tetapi faktor yang berasal dari luar diri manusia.  Faktor ini 

bisa didapatkan dari bimbingan, pembinaan, latihan, dan pendidikan yang 

dinilai berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan seseorang dalam 

lingkungannya, faktor eksternal meliputi, Lingkungan Keluarga, Lingkungan 

Institusional, dan Lingkungan Masyarakat.
2
 

2. Kematangan Beragama 

Seseorang yang memiliki kemantapan kesadaran dalam beragama tidak 

terlepas terlepas dari kriteria kemantapan kepribadian. Jika seseorang memiliki 

kepribadian yang matang, belum tentu kepribadian tersebut disertai kesadaran 

                                                             
1 Jalaluddin Rahmat, Psikologi Agama Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2001), Hlm. 213. 

2 Ibid. 
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beragama yang mantap.
1
 Untuk itu G.W.Allport telah menggambarkan 

kematangan beragama melalui kriteria sebagai berikut:
2
 

1. Kemampuan Melakukan Diferensitas (Well Differenciated and Self Critical) 

Kemampuan melakukan diferensi, artinya kemampuan membedakan dengan 

baik dimaksudkan dengan individu dalam bersikap dan perilaku terhadap 

agama secara objektif, kritis, reflektif, berpikir terbuka atau tidak dogmatis. 

Individu yang memiliki kehidupan beragama yang diferensiasi, akan mampu 

menempatkan  rasio sebagai salah satu bagian dari kehidupan beragamanya, 

sehingga pandangan terhadap agama menjadi lebih kompleks dan realistis, 

tidak terjebak dengan pemikiran yang dogmatis. 

2. Kekuatan yang Memotivasi (Motivational Force) 

Agama sebagai kekuatan yang memotivasi, artinya apabila individu beragama 

telah mampu mengontrol dan mengarahkan motif-motif dan aktivitasnya. 

Aktivitas keagamaan semuanya dilaksanakan demi kepentingan agama itu 

sendiri. 

3. Konsistensi Moral (Moral Consistency) 

Kematangan beragama ditandai dengan konsistensi individu pada konsekuensi 

moral yang dimiliki dengan ditandai oleh keselarasan antara tingkah laku 

dengan nilai moral. Salah satunya adalah adanya keselarasan dan kesamaan 

                                                             
1
 Abdul Aziz, Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila (Bandung: Sinar Baru, 

1991), hlm 37. 

2 Walter Houston Clark, The Psicology of Religion An Introduction to Religious 

Experience And Behaviour, (New York: The Maemillan Company, 1968), hlm 244. 
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antara tingkah laku dengan nilai agama, kepercayaan tentang agama yang 

intens akan mampu mengubah atau mentransformasikan tingkah laku. 

4. Pandangan Hidup Komprehensif (Comprehensiveness) 

Keberagamaan yang komprehensif dapat diartikan sebagai keberagamaan yang 

luas, universal dan toleran dalam arti mampu menerima perbedaan. 

5. Pandangan Hidup secara integral (Integral) 

Keberagamaan yang matang akan mampu mengintegrasikan atau menyatukan 

agama dengan segenap aspek-aspek lain dalam kehidupan termasuk 

didalamnya dengan dengan ilmu pengetahuan. 

6. Heuristik (Heuristic) 

Ciri heuristik dari kematangan beragama berarti individu akan menyadari 

keterbatasanya dalam beragama, serta selalu berusaha untuk meningkatkan 

pemahaman dan penghayatan dalam beragama. Untuk menganalisis mengenai 

kematangan beragama, maka penulis akan menggunakan teori teori diatas. 

Pertama untuk memahami dan mengetahui kematangan beragama mahasiswa 

UIN Sunan Kalijaga yaitu menganalisis kematangan individu dengan 

menggunakan teori kepribadian dan selanjutnya mempertajam penelitian ini 

mengguanakan teori kematangan beragama G.W.Allport. 

Dengan teori G.W.Allport tersebut digunakan untuk mengolah data yang 

diperoleh dari wawancara dan mengkategorikan keberagamaan mahasiswa UIN 

Sunan Kalijaga dalam teori kematangan beragama. 
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F. Metode Peneltian 

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, 

karena berkaitan erat dengan kebenaran dan keilmiahan hasil penelitian. Dengan 

demikian ketepatan menggunakan metode penelitian akan memeperoleh hasil 

penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang bersifat 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu metode untuk 

melaksanakan penelitian sosial dan menggunakan teknik purposive sampling yaitu 

teknik sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara 

menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga 

diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Bogdan dan Taylor 

mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku 

yang dapat ditaati. Semua data yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa 

yang sedang di teliti.
1
 

Peneliti akan menggunakan data yang diperoleh dengan mengganti lebih 

dekat dalam dalam kehidupan informan sehingga lebih mudah untuk mengikuti 

alur kehidupannya.
2
 Adapun data yang peneliti butuhkan adalah data yang 

                                                             
1
 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989), 

hlm. 3. 

2 Muhammad Indrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kualitatif 

(Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 23. 
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mengandung kematangan beragama mahasiswa. Tujuan utama penelitian 

kualitatif untuk menangkap arti yang terdalam dari suatu peristiwa, gejala, fakta, 

kejadian dan realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau 

membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah 

tertentu.
1
 

2. Sumber Data 

Menurut sumbernya, data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua 

macam yakni: 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari lapangan baik 

melalui wawancara maupun observasi. Wawancara dan observasi ini 

dilakukan diataranya kepada: mahasiswa/i UIN Sunan Kalijaga yang rutin 

mengikuti kajian Ust. Hanan Attaki baik melalui media sosial maupun 

mengikuti kajian secara langsung saat Kajian berlangsung di Yogyakarta. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kumpulan-kumpulan 

dokumen, seperti halnya peneliti mendapatkan data-data dari pengamatan 

terhadap sumber baik berupa fakta tertulis, dokumen, media cetak, buku, 

                                                             
1 J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan (Jakarta: 

Grasindo, 2010), hlm. 67. 
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arsip, jurnal. Yang dianggap representative untuk dijadikan bahan analisis 

dalam penelitian.
1
 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk dapat membuat kesimpulan diperlukan data yang mendukung dan 

aktivitas ini memerlukan informasi mendalam dari religusitas mahasiswa yang 

menjadi sampel penelitian. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau 

lebih secara langsung. Maksudnya adalah proses memperoleh data untuk 

tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab tatap muka antara 

pewawancara dengan informan.
2
 Teknik wawancara dalam penelitian ini 

adalah percakapan secara langsung dan berulang-ulang dengan informan 

secara terarah dan terstruktur guna memperoleh informasi tentang 

pengalaman beragama mahasiswa. Peneliti menggunakan pedoman 

wawacara yang telah disiapkan sesuai dengan materi penelitian berupa 

tema-tema yang harus diwawancarai sesuai judul penelitian.
3
  

b. Observasi 

                                                             
1 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: teras, 2009), hlm. 55. 

2 Susanto, Metode Penelitian Sosial (Suarakarta: UNS Press, 2006), hlm.128. 

3 Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Yogyakarta: Tiara Wacana,2006), 

hlm. 17. 
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Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi atau pengamatan merupakan 

teknik pengumpulan data dengan cara mengamati suatu objek penelitian 

mengenai kematangan beragama di kalangan mahasiswa UIN Sunan 

Kalijaga. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati seacara 

langsung keadaan di sekitar lapangan agar peneliti memperoleh gambaran 

yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.
1
 Observasi menjadi 

salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan penelitian, 

direncanakan dan di catat secara sistematis, dan dapat di kontrol 

kehandalanya dan keshahihanya.
2
 

4. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif 

bersifat deskriptif analisis berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya 

dikategorikan berdasarkan pertanyaan dalam wawancara. Menurut Miles dan 

Hubermen sebagai mana dijelaskan dalam buku M. Idrus bahwa analisis data yang 

disebutnya sebagai model intraktif terdiri dari tiga aktifitas yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
3
  

a. Reduksi Data 

                                                             
1 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: P.T. Gramedia “stan 

Utama”, 1997),hlm. 129. 

2 Susanto, Metode penelitian Sosial (Surakarta: UNS Press, 2006), hlm. 126. 

3 Muhammad Idrus, metode Penelitian Ilmu sosial kualitatif dan Kuantitatif (Jakarta: 

Erlangga, 2009), hlm.151. 
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Mereduksi data berarti merangkum dan memilih data yang pokok yang 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Karena banyak data 

yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini maka dari itu perlunya 

memilih data sesuai agar mempermudah penelitian dan memberikan 

gambaran yang jelas. 

b. Penyajian data 

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membentuk 

uraian singkat, hubungan antar kategori, dan teks yang bersifat naratif 

untuk memudahkan memahami apa yang terjadi yang bersangkutan 

dengan fenomena yang diteliti. 

c. Verifikasi Data 

Proses analisis data yang terakhir adalah verifikasi data yaitu dimana 

tahap penarikan kesimpulan dari data data yang diperoleh dan kaji 

berdasarkan teori yang kemudian disusun dalam pernyataan singkat, 

padat dan bisa memberikan penjabaran yang menyeluruh. 

5. Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan 

untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang 

mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan 

dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.
1
 

                                                             
1 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), hal. 324 
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Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data 

yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, 

credibility, transferability, dependability, dan confirmability.
1
 

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan 

sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji 

keabsahan data yang dapat dilaksanakan.  

a. Credibility  

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan 

tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. 

b. Transferability  

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian 

kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat 

diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut 

diambil.
2
 

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini 

masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai 

transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian 

dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang 

berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Dependability  

                                                             
1 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 270 

2 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 276 
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Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain 

beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. 

Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila 

penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang 

sama akan memperoleh hasil yang sama pula.  

Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit 

terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang 

independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan 

aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. 

Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan 

masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis 

data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil 

pengamatan. 

d. Confirmability  

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji 

confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil 

penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji 

confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan 

proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi 

dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah  

memenuhi standar confirmability.  

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda 

antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi 
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sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah 

disajikan dapat dipertanggungjawabkan.
1
 

G. Sistematika Pemabahasan 

Untuk memperoleh pembahasan yang lebih spesifik, maka penelitian ini 

dibagi menjadi lima bab : 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, bab ini akan menjelaskan mengenai biografi Ustadz Hanan 

Attaki, karakteristik dakwah Ustadz Hanan Attaki, dan gambaran umum 

mengenai keberagamaan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. 

Bab ketiga, berisikan tentang implikasi dakwah Ustadz Hanan Attaki 

terhadap aspek internal dan aspek eksternal mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. 

Bab empat, dalam bab ini akan menjelaskan implikasi dakwah Ustadz 

Hanan Attaki terhadap kematangan beragama mahasiswa di kalangan mahasiswa 

UIN Sunan Kalijaga dengan menggunakan sudut pandang kematangan beragama 

GW. Allport. 

Bab lima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, saran-saran, 

dan kata penutup.  

                                                             
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), hlm. 117. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan ini adalah jawaban untuk rumusan masalah berdasarkan dari 

pemaparan dalam bab-bab sebelumnya dari hasil penelitian Pengaruh Dakwah 

Ustadz Hanan Attaki Terhadap Keberagamaan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, 

Berikut hasil dari penelitian ini : 

1. Pengaruh dakwah Ustadz Hanan Attaki terhadap aspek internal mahasiswa 

UIN Sunan Kalijaga yaitu mereka merasa lebih baik dalam 

menegendalikan emosi, meminimalisir rasa iri dan dengki, menghilangkan 

keinginan untuk menyombongkan diri pada orang lain, merasa lebih dekat 

dengan Allah, bisa lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan, yakin 

terhadap semua pemberian allah termasuk cobaan atau kemudahan karena 

segala ketetapan Allah pastilah kebaikan bagi hamba-Nya berusaha 

melaksanakan ibadah dengan baik dan berkualitas, menjadi pribadi yang 

meneladani Perilaku Rasulullah Muhammad SAW. 

2. Pengaruh dakwah Ustadz Hanan Attaki terhadap aspek internal mahasiswa 

UIN Sunan Kalijaga yaitu, mereka lebih terbuka jika berdiskusi dengan 

orang lain dalam perbedaan pendapat, merasa kurang nyaman dengan 

lingkungan yang bebas pacaran karna tidak sesuai dengan ajaran islam, 

menutup aurat menjadi hal yang banyak tidak dipedulikan oleh mahasiswa 

UIN Sunan Kalijaga diluar perkuliahan. 
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3. Implikasi dakwah Ust. Hanan Attaki terhadap kematangan beragama 

mahasiswa UIN Sunan Kalijaga ditunjukan dengan kemampuan 

melakukan diferensiasi yaitu Kemampuan diferensiasi yang mana mereka 

mendasarkan kebaikan dan keburukan berdasarkan ketentuan syariat 

Islam, lebih memahami hal hal yang kecil yang banyak disepelekan oleh 

sebagaian orang misalnya tidak ada batasan antara laki-lai dan perempuan 

yang bukan mahram, kebiasaan berkata kotor, menggunakan nalar dalam 

menerima ajaran dan keilmuan agama Islam. Agama sebagai motivasi 

yang mana mereka lebih sabar ketika dalam perkuliahan tidak mencapai 

target, menghargai perbedaan pendapat orang lain. konsistensi moral yang 

mana mereka yakin dan menerima apa saja yang ditetapkan Allah dan 

menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Komprehensif 

yang mana mereka mendahulukan dialog apabila terjadi pertentangan 

pendapat. Pandangan hidup integral yang mana ditunjukan oleh mereka 

semakin semangat untuk mendalami keilmuan  islam. Heuristik yang mana 

ditunjukan dengan sikap masih kurangnya pengetahuan dan harus lebih 

memperdalam keilmuan Islam dan Sains untuk memajukan peradaban 

masyarakat. 

 

B. Saran 

Adapun saran terhadap penelitian ini yang ditujukkan agar menjadi 

rujukan dan masukan untuk penelitian selanjutnya:  
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1. Untuk para da'i dan pendengar diharapkan bisa mengoptimalkan peran 

media sosial dan tanpa melupakan pembelajaran secara tatap muka 

Sehingga mampu membentuk karakter mahasiswa ataupun masyarakat 

untuk tetap memegang syariat Islam dalam bertindak.  

2. Bagi Ustadz Hanan Attaki dan para pendengarnya diharapkan untuk lebih 

terbuka dalam bersosialisasi dan bisa merangkul semua kalangan karena 

selama penelitian menemukan kesulitan kepada mereka yang rutin 

mengikuti dakwah Ustadz Hanan Attaki untuk diwawancara. 

3. Kepada peneliti lainnya yang apabila menjadikan skripsi yang saya susun 

sebagai bahan rujukan diharapkan bisa lebih mengeksplore lebih jauh dari 

berbagai aspek dakwah Ustadz Hanan Attaki agar menambah wawasan 

dalam bidang keilmuan. 
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