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ABSTRAK 
 

FAJRUL ALFATIH. Upaya Pengurus Asrama dalam Meningkatkan Religiusitas Melalui 

Kegiatan Keagamaan Pada Mahasiswa KABOKI Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2020. 

Latar belakang penelitian ini pada asrama KABOKI Yogyakarta, karena beberapa 
 

dari mahasiswa menujukan sikap kurang baik, dari tutur katanya yang kurang santun dan 

perilakunya kurang sopan. Seperti contohnya mahasiswa yang sulit diatur, kegiatan 

keagamaan asrama yang belum jelas, pengaruh game online, sehingga masalah inilah yang 

menimbulkan dampak buruk pada mahasiswa itu sendiri, lingkungan, bahkan asrama, 

kemudian kurangnya sikap menghargai kepada yang lebih tua yang belum dikenalinya, dan 

faktor ini juga yang bisa menimbulakan rasa acuh, dan sulit dinasehati oleh yang lebih tua 

darinya. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian tentang upaya pengurus asrama dalam 

meningkatkan religiusitas melalui kegiatan kegamaan pada mahasiswa KABOKI 

Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pengurus dalam 

meningkatkan religisuitas melalui kegiatan keagamaan pada mahasiswa. 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitan deskriptif kualitatif. Adapun pengumpulan 

datanya menggunakan  metode observasi,  wawancara dan  dokumentasi.  Penelitian  ini 

mengambil latar asrama KABOKI Yogyakarta. Analisis data dilakukan dengan reduksi 

data, penyajian data, kemudian di tarik dengan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data 

dilakukan dengan mengadakan tringulasi dengan dua modus, yaitu dengan menggunakan 

sumber ganda dan metode ganda. 

Dari hasil penelitian ditunjukan bahwa (1) upaya pengurus dalam meningkatkan 

religiusitas mahasiswa yaitu pengurus berperan sebagai kakak, teman, dan sebagai orang 

yang lebih dahulu, berpengalaman di asrama KABOKI Yogyakarta.  (2) macam- macam 

kegiatan keagamaan diantaranya yaitu shalat berjamaah, ceramah keagamaan, tahlilan dan 

yasinan, baca hadist, tadarus Qur’an, hari besar Islam. Semua kegiatan tersebut masuk 

dalam meningkatkan religiusitas, baik meningkat ibadah, kedisiplinan, mental dan akhlak. 

(3) faktor pendukung dan hambatan dalam meningkatkan religiusitas. Faktor pendukung 

diantaranya program pengurus yang jalan, fasilitas yang memadai, pengurus yang ramah 

muda berbaur, tidak pilih kasih, dana kegiatan yang tercukupi. Faktor penghambat 

diantaranya, kesadaran  mahasiswa dalam peraturan, jarang pulang ke asrama, jadwal 

kegiatan yang belum jelas, pengaruh game online. 

Kata kunci: Meningkatkan religiusitas dan kegiatan keagamaan 

xv 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 
A.   Latar Belakang 

 
Keberadaan manusia dari sejak kelahirannya terus mengalami perubahan, 

baiksecara fisik maupun psikologis. Manusia merupakan makhluk hidup dengan akal 

budi tentu memiliki potensi untuk terus melakukan pengembangan. Sifat 

pengembangan manusia menunjukan sisi dinamisnya, artinya perubahan itu selalu 

terjadi pada manusia. Tidak ada yang tidak berubah, kecuali perubahan itu sendiri. 

Salah satu pengembangan manusia, yaitu melalui pendidikan. 

 

Melalui pendidikan manusia berharap nilai-nilai kemanusian dapat diwariskan, 

bukan sekedar diwariskan melainkan menginteralisasi dalam watak dan pribadi 

manusia. Nilai-nilai kemanusian menjadi penuntun sendiri bagi manusia untuk hidup 

selalu berdampingan dengan manusia lain.2 

 

Islam memberikan kedudukan yang sangat tinggi kepada akal manusia. Dengan 

akalnya manusia dapat memahami ayat-ayat Allah, dan bisa membedakan mana yang 

baik dan buruk. Pada giliranya manusia merupakan ciptaan Allah yang paling baik, 

bahkan keberadaan umat islam ditempatkan sebagai umat terbaik diantara umat lainya. 

Umat islam dituntun untuk mengamalkan islam sebagai pedoman dari segala aspek 

kehidupan. Umat islam harus menjadikan ajaran islam sebagai sumber inspirasi dan 

motivasi dalam mewujudkan potensi dirinya. Dengan begitu umat islam dapat 

melahirkan kebudayaan yang monumental sesuai dengan misi kekhalifahannya di 

muka bumi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Teguh Triwiyanto, Pengantar Pendidikan, ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hal. 1. 



2 
 

Islam sebagai agama memiliki ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah SWT 

untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Pada hakikatnya Islam 

membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya satu segi saja, tetapi mengenai berbagai segi 

kehidupan manusia yang ajaranya beresumber dari Alqur’an dan Hadis. 

 

Pendapat di atas menegaskan bahwa yang diajarkan agama Islam mengatur seluruh 

aspek kehidupan. Islam sebagai jalan lurus dan benar bagi umat Islam. Untuk 

keselamatan setiap pribadi muslim harus mempodomani islam dalam semua 

kegiatannya. Mengapa demikian? Agama Islam atau Ad-Dinul al-Islam adalah agama 

wahyu. Sumber ajaran agama Islam adalah wahyu Allah yang disampaikan melalui 

malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. 

Sebagai agama wahyu yang terakhir, Islam merupakan suatu sistem akidah syari’ah 

dan akhlak yang mengatur segala tingkah manusia dalam berbagai aspek kehidupan. 

Agama Islam adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik hubungan manusia 

dengan tuhannya, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan 

dirinnya sendiri maupun hubungan manusia dengan alam dan makhluk lainnya. 

Islam merupakan agama yang benar dan sempurna di sisi Allah, karena itu orang 

yang mencari pedoman hidup selain agama Islam akan memperoleh kerugian terutama 

di akhirat.3 

Pergaulan remaja saat ini sangat menghawatirkan dikarenakan perkembangan 

 
zaman yeng terus berubah dari era ke era moral dan akhlak remaja/ mahasiswa menjadi 

sorotan. Untuk itu perlu adannya pendidikan guna membentuk moral dan akhlak 

mahasiswa  khususnya.  Sala  satunya  dengan  memberikan  tempat  yang  baik  dan 

linkungan yang benar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 Syafaruddin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta Selatan: Hijri Pustaka Utama, 2017 ), hal. 1-2. 
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Cara membentuk moral dan akhlak mahasiswa yaitu dengan kegiatan positif dan 

bermanfaat serta mengandung nilai religius. Banyak lembaga yang menerapakan nilai- 

nilai religius. 

Salah satu lembaga yang menerapkan relegiusitas adalah asrama (Kabupaten Ogan 

Komering Ilir Ogan Ilir) KABOKI Yogyakarta. Yang didirikan oleh mahasiswa yang 

berasal dari Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir Sumsel yang sedang studi di Yogyakarta. 

Asrama KABOKI Yogyakarta Jl. Bausasran DN III/595 Yogyakarta. Lahirnya asrama 

ini merupakan wadah bagi aspirasi mahasiswa OKI-OI yang berupa ide gagasan serta 

kritik dan saran yang sifatnya membangun serta memajukan Sumatera Selatan pada 

umunya dan Ogan Komering Ilir- Ogan Ilir khusunya.4 

Para pelajar yang berasal dari luar Yogyakarta, ketika ingin menempuh ilmu di 

 
Yogyakarta, mereka membutuhkan tempat untuk ditinggali. Biasanya para pelajar yang 

ingin menempuh ilmu di Yogyakarta mengandalkan saudara atau kenalan di 

Yogyakarta, dan akan menumpang untuk sementara waktu di tempat saudara atau 

kenalanya tersebut. Akan tetapi, bagi mahasiswa yang tidak memiliki saudara atau 

kenalan sama sekali, mereka biasanya langsung mencari kos-an ataupun asrama daerah. 

Mengingat banyaknya jumlah para pelajar yang menempuh ilmu di Yogyakarta, 

sehingga kebutuhan akan tempat tinggal semakin tinggi. Kebutuhan tempat tinggal bagi 

para penuntut ilmu yang semakin tinggi dari berbagi daerah disikapi atau mendapatkan 

perhatian dari pemerintah daerahnya. Keberadaan asrama biasanya di peruntukan 

sebagai sala satu tempat transit yang dilakukan oleh para pelajar yang pertama kali 

datang ke Yogyakarta. Namun ada juga asrama mahasiswa yang diperbolehkan  dari  

pertama  datang  hingga  akhir  selesai  kuliah,  hal  seperti  ini 

tergantung aturan setiap asrama daerah yang ada di Yogyakarta. 
 

 
 

4 Wawancara dengan Ahmad Affandi, tanggal 18 Agustus 2020 di Asrama KABOKI Yogyakarta. 

Pukul 20.00. 
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Asrama mahasiswa daerah di Yogyakarta cukup banyak. Hampir setiap provinsi 

yang ada di Indoneisa mempunyai asrama di daerah Yogyakarta. Belum lagi setelah 

banyaknya otonomi daerah sehingga di Yogyakarta semakin banyak asrama kabupaten. 

Keberadaan asrama mahasiswa milik kabupaten daerah menambah semakin kuatnya 

predikat indonesia mini, karena setiap kabupaten/kota, mempunyai asrama sendiri di 

Yogyakarta.5 

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada asrama 

 
KABOKI Yogyakarta, karena beberapa dari mahasiswa menujukan sikap kurang baik, 

dari tutur katanya yang kurang santun dan perilakunya kurang sopan. Seperti contohnya 

mahasiswa yang sulit diatur, kegiatan keagamaan asrama yang belum jelas, pengaruh 

game online, sehingga masalah inilah yang menimbulkan dampak buruk pada 

mahasiswa itu sendiri, lingkungan, bahkan asrama, kemudian kurangnya sikap 

menghargai kepada yang lebih tua yang belum dikenalinya, dan faktor ini juga yang 

bisa menimbulakan rasa acuh, dan sulit dinasehati oleh yang lebih tua darinya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyelesaikan masalah 

melalui  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  dengan judul  “ UPAYA PENGURUS 

ASRAMA DALAM MENINGKATKAN RELiGIUSITAS MELALUI KEGIATAN 

KEAGAMAAN PADA MAHASISWA KABOKI YOGYAKARTA”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Ernawati Purwaningsih, dkk, Interaksi Penghuni Asrama Mahasiswa Dengan Masyarakat 

Sekitar, ( Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya BPNB Yogyakarta, 2014), hal. 5-6. 
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B.   Rumusan Masalah 
 

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Bagaimana upaya pengurus asrama dalam meningkatkan religiusitas melalui kegiatan 

keagamaan pada mahasiswa asrama KABOKI Yogyakarta? 

2.    Apa saja kegiatan yang terkait dengan peningkatan religiusitas pada mahasiswa asrama 

 
KABOKI Yogyakarta? 

 
3. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat pengurus asrama dalam meningkatkan 

religiusitas  pada mahasiswa asrama KABOKI Yogyakarta? 

 
C.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 
Tujuan Peneliti: 

 

 

1.   Untuk mengetahui upaya pengurus asrama dalam meningkatkan religiusitas 

melalui kegiatan keagamaan pada mahasiswa asrama KABOKI Yogyakarta. 

2.   Untuk mengetahui macam-macam kegiatan yang terkait dengan peningkatan 

religiusitas pada mahasiswa asrama KABOKI Yogyakarta. 

3.   Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengurus asrama dalam 

meningkatkan religiusitas pada mahasiswa asrama KABOKI Yogyakarta. 
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Manfaat Penelitian: 
 

 

1.   Secara Teoritis 

 
a.   Sebagai  tambahan  pengetahuan  tentang  upaya  pengurus  asrama  dalam 

meningkatkan religiusitas di asrama KABOKI Yogyakarta. 

b.   Sebagai bacaan atau referensi bagi mahasiswa asrama KABOKI Yogyakarta 

terkait meningkatkan religiusitas. 

c.   Sebagai  sumbangan  pemikiran  bagi  mahasiswa  KABOKI  Yogyakarta 

khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya 

2.   Secara Praktis 

 
a.   Bagi Peneliti 

 
Menambah wawasan peneliti mengenai wacana pendidikan keagamaan atau 

religiusitas umtuk selanjutnya dijadikan sebagi acuan dalam bersikap dan 

berperilaku. 

b.   Bagi Pengurus 

 
Mendapatkan pengetahuan bagaiamana mengatasi atau memperbaiki 

mahasiswa KABOKI Yogyakarta. 

c.   Bagi Mahasiswa 

 
Mendapatkan pengetahuan atau wawasan mengenai religiusitas untuk 

dijadikan pedoman dalam berperilaku. 
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D.   Kajian Pustaka 
 

Untuk melakukan suatu penelitan, penulis mencoba mencari beberapa referensi 

sebagai bahan landasan atau acuan agar skripsi yang diteliti penulis tidak tergolong 

tiruan atau plagiasi. Sumber referensi yang penulis jadikan sebagai landasan dapat 

berupa skripsi, tesis ataupun jurnal. 

Untuk mendukung keabsahan skripsi ini, penulis melakukan peninjauan tentang 

religiusitas dalam beberapa sumber referensi di atas. Berikut ini beberapa penelitian 

yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rahmawati (2017) mahasiswi jurusan Bimbingan 

dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan 

judul skripsi “ Bimbingan Keagamaan Untuk Meningkatkan Religiusitas Siswa SMA 

N 8 Yogyakarta”. Hasil dari peneliti terdahulu ini bertujuan untuk melakukan 

bimbingan keagamaan   untuk meningkatkan religiusitas terhadap siswa SMA N 8 

Yogyakarta. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Persamaan skripsi ini 

dengan skripsi peneliti yaitu dengan sama-sama membahas mengenai religiusitas. Akan 

tetapi yang membedakan skripsi ini dengan skripsi peneliti terletak pada objek yang 

akan diteliti dimana peneliti terdahulu meneliti Siswa SMA N 8 Yogyakarta. Sedangkan 

skripsi peneliti yakni di asrama KABOKI Yogyakarta.6
 

2.    Penelitian yang dilakukan Tyas Akbar Gumilar (2013) mahasiswa jurusan Pendidikan 

 
Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga dengan judul 

skripsi “Usaha Guru PAI Dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa Melalui Pendekatan 

Multiple Intellegences Siswa Kelas VIII SMP Terpadu Alam   Nurul Islam 

Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini bertujuan kepada Guru PAI dalam meningkatkan 

religiusitas terhadap siswa kelas VIII SMP Terpadu Alam Nurul Islam Yogyakarta 

melalui  pendekatan  Multiple  Intellegences.  Jenis  penelitian  ini  termasuk  jenis 
 

 
 

6 Fitri Rahmawati, “Bimbingan Keagamaan Untuk Meningkatkan Religiusitas Siswa SMA N 8 

Yogyakarta”. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017. 
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penelitian lapangan atau dalam bahasa inggris field researchyang. Persamaan skripsi ini 

dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama tentang religiusitas. Akan tetapi yang 

membedakan skripsi terdahulu ini dengan skripsi peneliti yakni subjek yang diteliti 

dimana peneliti terdahulu yang menjadi subjeknya Guru Pai. Sedangkan subjek skripsi 

peneliti yakni pengrus asrama.7 

3.    Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani (2019) mahasiswa jurusan Pendidiakan 

 
Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Salatiga dengan judul skripsi “ Peran Pembina Asrama Dalam Menanamkan Nilai- 

Nilai Religius Kegiatan Keagamaan Pada Santri Putri Pondok Pesantren Nurul Islam 

Tangeran 2019”. Penelitian ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai religius pada 

santri putri Pondok Pesantren Nurul Islam Tangeran. Jenis penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif. Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi peneliti yaitu sama- 

sama melakukan kegiatan melalui kegiatan keagamaan. Akan tetapi yang membedakan 

skripsi ini dengan skripsi peneliti terletak pada objek yang diteliti dimana peneliti 

terdahulu menjadikan santri putri Pondok Pesantren Nurul Islam Tangeran sebagai 

objek. Sedangkan objek dari skripsi peneliti menjadikan Asrama KABOKI Yogykarta 

sebagai objek yang diteliti.8 

4.    Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Siti  Nurdiana  Awalita  (2014)  mahasiswi  jurusan 

 
Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

dengan judul skripsi “Upaya Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan Religiusitas 

Siswa Melalui Strategi Paikemi ( Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, 

Menyenangkan   dan   Islami)   di   MTSN   Ngemplak   Boyolali   Tahun   Pelajaran 

2013/2014”. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan strategi Paikemi 
 

 
 
 

7 Tyas Akbar Gumilar,”Usaha Guru PAI Dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa Melalui Pendekatan 

Multiple Intellegences Siswa Kelas VIII SMP Terpadu Alam Nurul Islam Yogyakarta”. Skripsi, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013. 
8 Sri Mulyani, “ Peran Pembina Asrama Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Religius Kegiatan Keagamaan 

Pada Santri Putri Pondok Pesantren Nurul Islam Tangeran 2019”, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019. 
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dalam meningkatkan religiusitas. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitan kualitatif. 

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas 

tentang religiusitas. Akan tetapi yang membedakan skripsi terdahulu ini dengan skripsi 

peneliti terletak di subjeknya dimana peneliti terdahulu menjadikan Guru PAI sebagai 

subjek. Sedangkan skrip peneliti yang sebagai subjek adalah pengurus asrama.9 

5.    Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Ruliana (2019) mahasiswi jurusan Pendidikan 

 
Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Samarinda dengan judul skripsi “Upaya  Pendidikan Agama Islam  Dalam 

Meningkatkan Religiusitas Siswa di SMP N 4 Samarinda”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Guru PAI dalam 

meningkatkan religiusitas pada siswa. Jenis penelitan ini adalah jenis penelitan 

kualitatif. Persamaan penelitian skripsi terdahulu ini dengan skripsi peneliti yaitu sama-

sama membahas tentang religiusitas. Akan tetapi yang membedakan skripsi terdahulu 

ini dengan skripsi peneliti terletak pada objek yang diteliti dimana yang dijaidkan 

peneliti terdahulu sebagai objek yaitu Siswa di SMP N 4 Samarinda. Sedangkan objek 

yang dijadikan oleh skripsi peneliti yaitu pada Mahasiswa Asrama Kaboki 

Yogyakarta.10
 

6.    Penelitian yang dilakukan oleh Fajriyah Nurul (2019) mahasiswi jurusan Pendidikan 

 
Agama Islam Fakultas tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Salatiga dengan judul skripsi “ Strategi Guru Agama Islam Dalam Meningkatkan 

Religiusitas Siswa Muslim di SMP N 2 Temanggung”. Penelitian ini bertujuan apa 

sajakah Strategi Guru PAI dalam meningkatkan religiusitas siswa. Jenis penelitian ini 

adalah jenis penelitan deskriptif kualitatif. Persamaan skripsi peneliti terdahulu ini 
 

 
 
 

9 Siti Nurdiana Awalita, “Upaya Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa Melalui 

Strategi Paikemi ( Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan dan Islami) di MTSN Ngemplak 

Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 2014. 
10 Cindy Ruliana, “Upaya Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa di SMP N 4 

Samarinda”, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Samarinda. 2019. 
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dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama terkait dengan relegiusitas. Akan tetapi yang 

membedakan skripsi peneliti terdahulu ini dengan skripsi peneliti terletak pada subjek 

dan objeknya dimana peneliti terdahulu menjadikan subjeknya sebagai Guru PAI dan 

objeknya Siswa Muslim di SMP N 2 Temanggung. Sedangkan subjeknya skripsi 

peneliti yakni pengurus asrama dan objek skripsi peneliti yakni Mahasiswa Asrama 

KABOKI Yogyakarta.11
 

 
E.   Landasan Teori 

 
1.   Upaya Pengurus Asrama 

 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya dapat dimaknai usaha, akal, 

ikhtiar untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan permasalahan mencari jalan 

keluar. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya adalah suatu 

usaha yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu agar semua persoalan yang ada 

dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.12
 

Sedangkan pengurus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan 

 
orang-orang yang mengurus sebuah sekelompok, atau orang yang memimpin 

suatu perkumpulan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengurus setidaknya 

memilki beberapa arti diantaranya: 

a.   Anggota pengurus: anggota yang dipilih untuk mengelola perkumpulan. 

b.   Pengurus besar: pengurus yang ada di pusat perkumpulan. 

c.   Pengurus harian: pengurus yang melakukan tugas sehari-hari. 

d.   Pengurus inti: pengurus tetap yang biasanya terdiri atas ketua, sekretaris, 

dan bendahara. 
 
 
 
 
 
 

 
11 Fajriyah Nurul,”Strategi Guru Agama Islam Dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa Muslim di SMP 

N 2 Temanggung”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Salatiga. 2019. 
12 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 

1595. 
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e.   Pengurus pusat: pengurus yang berada di pusat organisasi atau pengurus 

besar. 

f.   Pengurus ranting: pengurus yang berada pada ranting organisasi. 

 
g.   Pengurus sementara: pengurus yang ditunjuk untuk sementara sampai 

ada pengurus tetatap. 

h.   Pengurus terpilih: pengurus yang ditunjuk berdasarkan pemilihan. 

 
i. Pengurus  tetap:  pengurus  yang  sudah  resmi  dan  sah  berdasarkan 

pemilihan dan pengangkatan13
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asrama mahasiswa dapat diartikan 

sebagai tempat bagi orang-orang yang bersifat homogen, seperti asrama 

mahasiswa, asrama mahasiswa putra, asrama polisi dan lain sebagainya. 

Kehadiran asrama mahasiswa di Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin 

bertambah atau mengalami peningkatan. Meskipun tidak ada data pasti, akan 

tetapi dengan melihat perkembangan Yogyakarta, khususnya Yogyakarta dan 

kabupaten Sleman, penduduknya semakin padat. Tidak hanya itu perkembangan 

dunia usaha sepeti tempat tinggal kos-kosan, makanan, mall dan lain seabagainya 

semakin ramai. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa jumla pendatang  yang 

hadir di Yogyakarta, terutama mahasiswa/pelajar semakin banyak. Tentu saja, 

ini di anggap bahwa kebutuhana asrama mahasiswa sebagai 

tempat tinggal semakin meningkat.14
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13Edy Purnomo, Menurut Kamus Besar KBBI,   https://jagokata.com/arti- kata/pengurus.html diakses 

pada selasa, 08 September 2020 pukul 11.24 WIB. 
14 Ernawati Purwaningsih, dkk, Interaksi Penghuni Asrama Mahasiswa Dengan Masyarakat Sekitar, 

(Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya BPNB Yogyakarta, 2014), hal. 33. 



12 
 

a. Asrama Sebagai Tempat Tinggal 

 
Pada dasarnya, asrama-asrama yang berada di Yogyakarta adalah asrama 

daerah provinsi dan kabupaten. Asrama mahasiswa pada intinya berfungsi 

sebagai tempat tinggal untuk menampung para mahasiswa yang meneruskan 

jenjang pendidikan di Yogyakarta. Karena satu hal yang mendasar bagi bara 

perantau  yaitu tempat tinggal. Oleh karena itu, keberadaan asrama sangat 

dibutuhkan baik yang mengikuti tes ataupun yang sudah diterimah di perguruan 

tinggi dan akademi yang ada di Yogyakarta. 

b.   Asrama Sebagai Anjungan Budaya 

 
Selain sebagai kebutuhan akan tempat tinggal, asrama juga di harapkan 

menjadi anjungan budaya. Artinya, dengan adanya asrama mahasisiwa, maka 

dapat dijadikan sebagai arena untuk mengenalakan budayanya. Yogyakarta 

sebagai kota yang mendapat predikat kota pendidikan, yang menjadi daya tarik 

tersendiri bagi para pelajar dari berbagai daerah untuk datang ke Yogyakarta. 

Dampaknya, sihingga menjadikan Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia. 

c.   Asrama Sebagai Tempat Bersosialisasi 

 
Manafaat lain dari asrama mahasiswa adalah sebagai tempat bersosialisasi. 

Tempat bersosialisasi yang dimaksud adalah tempat untuk menyesuaikan diri 

bagi penghuni asrama dengan lingkungan barunya yang ada di Yogyakarta. 

Fungsi asrama mahasiswa ini sebagai tempat bersosialisasi ini sangat penting, 

karena bagi mahasiswa ini proses penyesuaian pertama untuk mereka yang 

pertama ke Yogyakarta. 
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d.   Asrama Sebagai Perwakilan Provinsi/Kabupaten di Yogyakarta 

 
Asrama mahasiswa daerah yang berada di Yogyakarta, tidak bisa kita 

pungkiri lagi bahwa karena fungsinya yang sangat positif terhadap daerah asal. 

Manfaat lain ditunjukan bahwa asrama juga merupaka tempat mendapatkan 

ilmu dan informasi mengenai daerahnya msaing-masing. Dan juga bisa 

dijadikan media pelacak untuk mengetahui persaudaraan daerah asalnya yang 

berada di Yogyakarta. 

e. Asrama Sebagai Tempat Informasi 

 
Selain itu juga asrama mahasiswa dijadikan tempat informasi. Maksudnya, 

asrama mahasiswa daerah dijadikan salah satu tempat untuk mencari informasi 

yang berkaitan mengenai seputar daerah, maupun informasi terkait daerah 

Yogyakarta, dan bisa jadi asrama mahasiswa juga bisa menggali informasi antar 

sesama asrama daerah, seperti kasusnya kejadian-kejadian yang buruk misalnya 

kecelakaan, meninggal dunia. Apabila terjadi demikian, maka biasanya untuk 

mencari informasi langka pertama yakni menghubungi asrama mahasiswa 

daerah. Fungsi lain bagi asrama sebagai tempat informasi yaitu bisa 

mempermuda bagi mahasiswa yang tidak memiliki sanak saudara. Mereka bisa 

mendapatkan informasi tentang Yogyakarta baik lembaga pendidikan, biaya 

hidup ataupun tempat tinggal, dan lain sebagainya melalui asrama daerah.15
 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengurus asrama adalah 

orang-orang yang mengurus dan memimpin perkumpulan tempat bagi orang- 

orang yang bersifat homogen, seperti asrama mahasiswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Ibid., hlm. 50-69. 
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2.   Meningkatkan Religiusitas 
 

Kata religiusitas berasal dari istilah religious, atau dalam bahasa Inggris 

adalah religion, dalam bahasa Arab adalah din, dan dalam bahasa Indonesia 

adalah agama, dan juga mengandung arti yang sangat banyak tergantung kita 

memandangnya dari sisi mana. Agama yaitu mempunyai norma-norma tertentu 

yang dilakukan  oleh penganutnya dalam kehidupan sehari-hari agar dapat 

memberi kepuasan, ketenangan dan nilai-nilai yang berkaitan dengan spritual 

individu orang yang mempraktekannya.16
 

Religi berasal dari bahasa Latin yaitu dapat diartikan ereligio yang kata 

 
lainnya adalah religare yaitu berarti mengikat. Maksudnya adalah bahwa di 

dalam religi atau agama pada dasarnya terdapat norma-norma dan kewajiban- 

kewajiban yang harus ditaati, yang semuanya itu bertujuan untuk memperkuat 

dan mengutuhkan diri dari seseorang atau sekelompok orang terhadap 

hubunganya kepada tuhan, sesama manusia dan alam sekitarnya. Sedangkan 

kata lainnya dalam bahasa Indonesia, diambil dari bahasa Sansekerta, bias 

berarti tradisi, atau berarti peraturan hidup, atau sesuatu yang tidak bergerak 

atau tidak adanya kekacauan17. 

Kata Religiusitas dapat dimaknakan. Dalam bahasa Arab yang sering kita 

 
dengar dimulai dari huruf dal, ya, dan nun. Dari huruf-huruf tersebut dapat juga 

dibaca dengan dain yaitu mempunyai arti utang dan dengan din yang 

mempunyai makna agama dan hari kiamat. Dari makna-makna tersebut sama- 

sama menunjukkan adanya sebuah perbedaan. Pihak pertama yang menunjukan 

makna berkedudukan lebih tinggi, berkuasa, ditakuti, dan disegani oleh pihak 

kedua. 
 
 
 

16 Arifin, H.M, Pedoman Pelakasanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama, (Jakarta: 

Golden Terayo Press, 1998), hal. 13. 
17 M. A. Subandi, Psikologi Agama & Kesehatan Mental (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013), hal. 87. 
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Dalam sebuah agama, Tuhan merupakan sebagai pihak pertama yang lebih 

tinggi daripada manusia dan seisinya. Misalnya seperti utang-piutang, yang 

mengutangi tentu lebih kaya ketimbang yang berutang. Maka ketika membahas 

masalah kiamat, tentu demikian juga, Tuhan yang memiliki hari kiamat, 

sedangkan manusia yang dimiliki dan dia harus tunduk kepada si pemilik. Dari 

dasar kata itu, baik itu agama, din, religi dimaknakan dalam berbagai ungkapan, 

diantaranya pengakuan adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang 

dapat diyakini.18
 

Dari sikap atau perilaku religius merupakan sesuatu yang tidak bisa kita 

 
lepaskan terhadap hal-hal spiritual. Mengukur seseorang yang dikatakan religius 

adalah ketika dia merasa sangat perlu  dan berusaha mendekatkan dirinya 

dengan yang menciptakanya atau tuhannya, dan taat melakukan ajaran agama 

yang dikutinya. Religiusitas seringkali menunjukan perilaku yang berupa batin 

seseorang ketika berhadapan dengan realitas kehidupan luar dirinya misalnya 

hidup, mati, kelahiran, bencana banjir, gempa bumi, tsunami, dan lain 

sebagainya19
 

Dalam keagamaan kontemporer didefinisikan bahwa agama tidak semata- 

 
mata bukan lagi seperti orang dahulu dalam memahaminya, yakni hanya 

terfokus dan terkait dengan permasalahan tentang ketuhanan atau keimanan 

saja. Keberagamaan inilah religiusitas dapat diimplementasikan  dalam  sisi 

kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang dilakukan orang dalam beragama tidak 

hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ibadah saja, tetapi nilai lebih 

terhadap ajaran agama tersebut juga telah diwujudkan dalam kegiatan duniawi 

atau kemasyarakatan. Religiusitas merupakan norma yang mengatur semua 
 
 
 

18 Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama, Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal.10-11. 
19 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hal. 
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aspek dari manusia entah mengenai sesuatu yang ghaib, mengenai budi pekerti 

dan pergaulan hidup bersama20
 

Bagi seorang muslim, menurut teori teori Glock, perbedaan dapat dilihat dari 

seberapa dalam keyakinan ibadah seseorang dalam beragama, seberapa dalam 

penghayatan atas agama Islam serta seberapa jauh implementasi agama yang 

tercermin atas perilaku keagamaan. Pengertian Islam sendiri adalah tauhid, yaitu 

pengesaan Tuhan  sebagai  yang menciptakan mutlak dan, menguasai segala 

yang ada, dapat diartikan tauhid adalah intisari Islam, suatu tindakan tidak dapat 

dikatakan bernilai Islam tanpa didasari oleh kepercayaan kepada Tuhan. Sejalan 

dengan ajaran Islam, Glock menganalisis bahwa kepercayaan keagamaan atau 

teologi merupakan mesinnya keyakinan.21
 

Menurut  R.  Stark  dan  C.  Y Glock,  menganalisis  religiusitas  ke dalam 

 
beberapa dimensi, yakni dimensi ideologis/keyakinan, ritualistik/praktik, 

eksperensial/pengalaman, intelektual/pengetahuan, dan 

kosekuensi/pengamalan: 

a. Dimensi  ritual;  yakni  sesuatu  yang  mengukur  sampai  mana  seseorang 

melakukan kewajiban ritualnya dalam ajaran agama yang dianutnya misalnya; 

pergi ketempat ibadah,  berdoa,  berpuasa, dan lain-lain. Dimensi  ritual ini 

adalah perilaku keberagaman berupa peribadatan yang berbentuk upacara 

keagamaan. 

b. Dimensi ideologis; yakni sesuatu aspek yang mengukur tingkatan sampai mana 

seseorang menerima hal-hal yang bersifat dogmatis dalam ajaran agamanya 

misalnya; menerima keberadaan tuhanya, malaikat, setan, surga, neraka, dan 

lain-lain. Dalam konteks ajaran agama islam, dimensi ideologis ini terkait 
 
 
 

20 Faisal Ismail, Paradigma kebudayaan Islam: Study Kritis dan Refleksi Historis, 

(Jogjakarta: Titia Ilahi Press, 1997), hal. 28. 
21 Charles Y. Glock, Religion and Society in Tension, (US: Rand Mc Nally, 1966,) hal. 

27. 
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dengan kepercayaan seseorang terhadap kebenaran-kebenaran agama- 

agamanya. Semua ajaran yang bermula dari Al quran dan hadist harus menjadi 

pedoman bagi segala aspek kehidupan. Keberagaman ditinjau dari segi ini 

mendarma baktikan diri untuk masyarakat yang menyampaikan amar ma’ruf 

nahi mungkar dan amaliah lainya dilakukan dengan ikhlas berlandaskan dengan 

iman yang kuat. 

c. Dimensi  intelektual;  yakni  sesuatu  aspek  yang  mengukur  seberapa  jauh 

mengetahui, mengerti, dan paham tentang ajaran agamanya, dan sampai mana 

orang itu mau melakukan aktivitas untuk semakin menambah dalam 

pemahaman terhadap agamanya. Secara lebih luas, dimensi intelektual ini 

menunjukan tingkat pemahaman seseorang terhadap doktrin-doktrin agama 

seberapa jauh ajaran agama yang dianutnya. Ilmu yang dimiliki seseorang akan 

menjadikanya lebih luas wawasan berpikirnya sehingga perilaku keberagaman 

akan lebih terarah. 

d. Dimensi  pengalaman;  yakni  sesuatu  aspek  yang  mengukur  seberapa  jauh 

tingkat muslim merasakan dan mengalami perasaan-perasan pengalaman 

religius. Dalam islam dimensi ini mewujudkan perasaan dekat dengan Allah, 

perasaan, doa-doanya sering terkabul, perasaan bahagia bisa menyemanbah 

Allah, perasaan bertawakal, perasaan khusuk ketika melakukan sholat, perasaan 

bergetat ketika mendengar azan atau mendengar ayat-ayat Al-Qur’an, perasaan 

sykur kepada Allah, perasaan mendapat peringatan atau pertolongan Allah. 

e. Dimensi  konsekuensi;  yakni  sesuatu  aspek  yang  mengukur  sejauh  mana 

seseorang itu mau berkomitmen dengan ajaran agama yang dipeluknya dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalnya; menolong orang lain, mau berbagi, bersikap 

jujur, tidak mencuri, dan lain-lain. Dimensi ini berbeda dengan dimensi ritual. 
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Dimensi ritual lebih pada perilaku keagamaan yang bersifat penyembahan, 

sedangkan dimensi komitmen lebih mengarah pada hubungan manusia tersebut 

dengan sesamanya dalam kerangkah agama yang dianutnya, pada hakekatnya, 

dimensi konsekuensi ini lebih dekat dengan kehidupan sosial. Ditinjau dengan 

dimensi ini semua aktivitas yang berhubungan dengan kemasyarakatan umum 

merupakan ibadah. Hal ini tidak lepas dari ajaran Islam yang menyeluruh, 

menyangkut semua sendi kehidupan.22
 

Menurut Islam religisitas atau keberagaman adalah menjalankan syariat 

 
agama islam secara menyeluruh. Religiusitas dapat diwujudkan dalam berbagai 

aspek kehidupan manusia. Aktivitas yang dilakukan dalam beragama tidak 

hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah saja, akan tetapi juga ketika 

seseorang melakukan aktivitas lain yang dilandasi oleh kekuatan supranatural. 

Bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat 

dengan mata, tetapi juga aktivitas yang tidak tampak dan terjadi dalam hati 

seseorang. Karena itu, keberagaman seseorang akan memiliki berbagai macam 

sisi dan dimensi.23
 

Religiusitas  dapat  diartikan  sebagai  pengabdian  terhadap  agama.  dari 

pendekatan psikologi agama, religiusitas adalah konstruk agama dan psikologi 

yang tidak dapat dipisahkan, religiusitas adalah jantung dari kualitas hidup 

manusia, dan harus diartikan sebagai rasa bersatu, dan rasa ingin rindu.24
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42. 

22 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 41- 

 
23 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Madrasah, 

dan Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2005), hal. 293-297 
24 Jalaludin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 595. 
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Adapun fungsi religi bagi manusia terbagi menjadi beberapa hal yang 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Fungsi edukatif 

 
Manusia percaya fungsi edukatif pada religi atau agama yang meliputi tugas 

membimbing dan mengajar. 

b. Fungsi penyelamatan 

 
Agama atau religi dengan seluruh aktivitasnya memeberikan jaminan kepada 

manusia berupa keselamatan di dunia dan akhirat. 

c. Fungsi pengawasan sosial 

 
Agama atau religi bertanggung jawab atas aturan-aturan sosial sehingga agama 

menyeleksi perilaku-perilaku sosial yang ada, mengukuhkan mana yang baik 

dan benar serta menolak perilaku yang buruk. 

d. Fungsi memupuk persaudaraan 

 
Persamaan keyakinan adalah sala satu persamaan yang bisa memupuk rasa 

persaudaraan yang kuat. 

e. Fungsi transformative 

 
Agama atau religi mampu melajsanakan suatu perubahan atas bentuk kehidupan 

masyarakat lama terhadap bentuk kehidupan baru.25
 

Dari makna lain berpendapat bahwa religiusitas merupakan tingkah laku 

manusia yang seluruhnya dibentuk oleh kepercayaan terhadap alam ghaib yaitu 

kenyataan-kenyataan supranatural.26
 

Religiusitas   sangat   amat   berhubungan   dengan   kehidupan   manusia, 

kematian, moralitas, keadilan sosial, kebijakan, perbaikan diri, dan kehidupan 

yang lebih baik. Keyakinan beragama dan aktivitas religius meliputi pengaruh 
 
 
 

 
 

 
 

hal, 47. 

25 Hendropuspito, Sosiologi Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 1983), hal. 39. 
26Majid R, Islam Kemoderenan dan Ke-Indonesiaan, (Bandung: Mizan Pustaka, 1997), 
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yang sangat penting terhadap individu seseorang, kelompok, bahkan budaya 

sepanjang sejarah. Sejak lamanya berabad-abad yang lalu, psikologi dan ilmuan 

sosial lain telah menganilis kejanggalan beragama baik melelui  gambaran 

teoritis maupun empiris.27
 

Upaya dan fungsi agama tercantum dari makna yang melekat pada kata 

 
agama religion, agama secara konstruk berarti serangkaian atau seperangkat 

norma, ketentuan dan perilaku-perilaku kehidupan yang harus dijadikan 

pedoman atau petunjuk oleh setiap pemeluk dan penganutnya terhadap 

melaksanakan seluruh perilaku kehidupanya. Perilaku kehidupan ini tentu saja 

meliputi beberapa aktivitas dirinya sebagai anggota dari sebuah komunitas, dan 

ketika mendapatkan peran-peran tertentu baik dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. Ruang lingkup aktivitas ini juga terbagi di bidang sosial, 

ekonomi, budaya, dan politik. Dengan definisi lain agama berperan sebagai 

pedoman atau hudan bagi manusia, sehingga manusia tidak akan menyimpang 

untuk mencapai tujuan yang sebenarnya dari kehidupan yang sedang 

dinikmati.28
 

Mangun wijaya membedakan antara istilah religi atau agama dengan istilah 

 
religiusitas. Agama menunjukan aspek formal, yang berkaitan dengan aturan- 

aturan dan kewajiban-kewajiban. Sedangkan religiusitas menunujukan pada 

aspek religi yang dihayati individu dalam hati. Adi subroto menjelaskan bahwa 

manusia religius merupakan manusia yang mempunyai struktur mental 

keseluruhanya   secara   tetap   diarahkanya   kepada   pencipta   nilai   mutlak 

memuaskan dan tertinggi yaitu Tuhan.29
 

 

 
 
 
 

27 Argyle & Beit-Hallahmi, The Psschology Of Religious Behaviour, Belief, and 

Experince, (London: Routledge, 1997), hal. 48. 
28 Ajat Sudrajat, dkk, Din Al- Islam, ( Yogyakarta: UNY Press), hlm. 28. 
29 Adisubroto, Orientasi Nilai Orang Jawa Serta Ciri-ciri Kepribadiannya, (Yogyakarta: 

Fakultas Psikologi UGM, 1987), hal. 23. 
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Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa religiusitas 

merupakan suatu keadaaan yang terdapat dalam diri seseorang yang 

mendorongya bertingkah laku, bersikap dan bertindak sesuai ajaran agama yang 

dipeluknya. Religiusitas seseorang dapat diwujudkan dalam berbagai aspek 

kehidupannya. Aktivitas beragama bukan saja terjadi ketika seseorang 

melakukan peribadatan, akan tetapi juga ketika seseorang melakukan aktivitas 

lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya kegiatan yang 

tampak oleh mata tetapi juga aktivitas yang tak terlihat oleh mata atau terjadi 

dalam hati seseorang. Karena itu, religiusitas seseorang akan meliputi berbagai 

macam aspek atau dimensi. 

3.   Melalui Kegiatan Keagamaan 
 

Kegiatan adalah aktivitas, kesibukan, keaktifan, sedangkan keagamaan 

adalah sistem atau  yang berhubungan dengan  agama, kesimpulan kegiatan 

keagamaan adalah suatu kegiatan atau rutinitas yang dilakukan baik itu secara 

lahiriah maupun batiniah yang terwujud dalam bentuk ibadah. Untuk 

mendapatkan pengertian yang jelas tentang agama maka berikut ini penulis 

memaparkan pengertian agama dari berbagai pendapat para ahli. Penulis 

berharap dapat memperoleh pengertian tentang aktivitas keagamaan.30
 

Keagamaan diambil dari kata dasar agama. Agama merupakan kepercayaan 

 
kepada Tuhan, Dewa, dan yang lainnya dengan mengikuti perintah kepadanya 

dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaaan itu. 

Beragama berarti memeluk atau memiliki agama, atau beribadat, patuh terhadap 

agama serta baik buruknya menurut ajaran agama. Keagamaan yang diartikan 

disini merupakan sebagai bentuk pola atau perilaku hidup yang pelaksanaanya 

mencakup dengan nilai baik dan buruk berlandaskan agama. Untuk itu, gaya 
 

 
 

30 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka. 

1991), hal. 9. 
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atau pola hidup seseorang didasarkan segala sesuatunya menurut agama yang 

dipeluknya dan dianutnya itu. Karena agama berkaitan dengan nilai baik dan 

buruk, maka dalam segala perilaku seseorang maka sesungguhnya berada atas 

nilai dari beragama tersebut.31
 

Aktivitas keagamaan adalah segala perilaku manusia dalam segala aspek 

 
kehidupan berdasarkan dalam nilai-nilai agama yang dipercayainya,perilaku 

keagamaan tersebut merupakan penggabungan dari rasa dan jiwa keagamaan 

dengan dilandasi kesadaran dan pengalaman beragama terhadap diri sendiri. 

Keagamaan atau religiusitas dapat diimplikasikan dalam berbagai aspek 

kehidupan manusia. perilaku beragama tidak hanya terjadi ketika seseorang 

melaksakan ibadah saja, akan tetapi juga melakukan aktivitas lain yang didorong 

atas keyakinan spiritual. Agama dapat diartikan suatu sistem atau simbol, 

keyakinan, nilai, dan perilaku yang terlaksanakan, yang seluruhnya itu berpusat 

pada permasalahan-permasalahan dihati sebagai yang paling penting.32
 

Menurut William James dalam Darajat, agama merupakan perasaan dan 

 
pengalaman bagi manusia terhadap diri sendiri, yang berasumsi bahwa mereka 

berkaitan dengan apa yang dilihatnya sebagai pencipta33
 

Menurut Syeikh Mahmud Shalthut, agama dapat dimaknai sebagai pranata 

ketuhanan, sehingga keagamaan didefinisiakan sebagai menerima pranata 

ketuhanan agar seseorang tersebut mampu mengimplikasikan dalam bentuk 

pemikiran, perbuatan, dan komunitas suatu kelompok.34
 

Dister mengemukakan didalam bukunya berjudul pengalaman dan motivasi 

beragama, dia mengatakan faktor yang mempengaruhi seberapa takut seseorang 

menghadapi kecemasan akan kematian merupakan kesadaran religious atau 
 
 
 

31 Imam Fua’adi, Menuju kehidupan Sufi, (Jakarta:PT Bina Ilmu, 2004) hal. 72 -73. 
32 Muhaimin, Paradigma Penddikan Islam, (Bandung : Rosdakarya , 2011 ), hal. 293. 
33 Zakiah Darajat, Ilmu iiwa (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996), hal. 18 
34 Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011),hal.53. 
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bergama manusia yang dibangkitkan lagi untuk mendapatkan obat yang ampuh 

yang dimaknai agama dan menganggap bahwa agama atau religiusitas seseorang 

sebagai satu-satunya yang bisa mengobati kecemasan akan kematian. Senada 

dengan pendapat itu, Dister mengungkapkan bahwa religiusitas merupakan 

penghayatan kepada Allah dengan menjalankan semua perintah- Nya dan 

menjauhi larangan-Nya yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari35. 

Makna agama mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan dengan kegiatan 

 
pengabdian dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan itu 

sendiri. Sedangkan, keagama adalah perilaku-perilaku yang terdapat di dalam 

agama. Kegiatan keagamaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan aspek 

keagamaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dalam melakukan dan 

menerapkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.36
 

Melalui aktivitas beragama manusia akan mengetahui bahwa bagaimana 

konsep hidup dengan baik, keterampil melaksanakan berbagai cara, dan manusia 

akan menguasai dirinya sendiri dari perbuatan yang berdampak buruk sehingga 

merugikan dirinya sendiri dan bisa merugikan agama yang dipeluknya. Aktivitas 

keagamaan adalah kegiatan yang memperbaiki pola dari perilaku buruk menuju 

berperilaku baik, membentuk budi pekerti luhur seperti keikhlasan, kesabaran, 

kejujuaran, kebenaran, keadilan, kasih sayang, cinta mencintai dan mengaktifkan 

hati nurani manusia kepada Allah SWT.37
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 Nico, Syukur Dister, Pengalaman dan Motivasi Beragama (Jakarta: LEPPENAS, 

1982), hal. 106. 
36 Jalaludin, Pengantar Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Kalam Mulia, 1993), hal.56. 
37 Muhammad Abdul Qadir, Metodologi Pengajaran Islam, (Jakarta: Bhineka Cipta, 

2008), hal.7. 
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Keagamaan merupakan perilaku yang dalam agama segala sesuatu yang 

mengatasnamakan agama atau usaha yang dilakukan seseorang maupun 

perkelompok yang dilakukan secara terus menerus maupun yang ada 

hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan. 

Contoh : Shalat berjamaah, ceramah keagamaan, yasinan dan tahlilan, baca 

hadist, tadarus Al Qur’an peringatan hari besar Islam dan lain-lain.38
 

Akifitas keagamaan merupakan kegiatan yang bermaksud untuk memberikan 

peengertian, penghayatan dan pengalaman mengenai ajaran agama Islam, 

sehingga bisa menjadi manusia yang seutuhnya atau muslim yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT. Serta berakhlak mulia. Berbicara tentang aktivitas 

keagamaan, sudah pasti banyak sekali jenisnya. Sepeti contoh kegiatan 

keagamaan  antara lain  yaitu shalat berjama‟ah,  pengajian umum, yasinan, 

kegiatan pengumpulan dan pembagian zakat, serta kegiatan peringatan hari besar 

Islam.39
 

Setiap segala sesuatu yang kita lakukan, tentu mempunyai maksud yang 

 
hendak yang akan kita capai dan mempunyai fungsi. Pada hakikatnya aktivitas 

keagamaan adalah usaha yang dilaksanakan untuk mudah memahami, 

mengamalkan ajaran-ajaran agama tersebut. Sehingga maksud dan arah dari 

aktifitas keagamaan secara menyeluruh tidak bisa terlepas dari maksud dan 

fungsi pendidikan Islam dan juga pendidikan agama Islam. 

Muhammad Fadhil al- Jamali mengutip dari Abuddin Nata, merumuskan 

tujuan pendidikan Islam dengan empat macam yakni: 

a) Manusia dikenalkan akan peran dan fungsinya diantara sesama makhluk dan 

 
bertanggung jawabnya dalam menjalakan hidup ini. 

 
 
 

38Monica Fitriani, Pengertian Agama dan Keagamaan 

lislamnegaraku.blogspot.com/2017/02/pengertian-agama-dan-keagamaan.htm  diakses pada selasa, 

08 September 2020 pukul 11.22 WIB. 
39Amin Syukur, Pengantar Studi Islam, (Semarang: Pustaka Nuun, 2010), hal. 96-97. 



25 
 

b) Mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam tata 

hidup bermasyarakat. 

c) Manusia dikenalkan akan alam dan mengajak semuanya agar mengetahui apa 

maksud diciptakannya serta memberi keyakinan kepada mereka semua agar 

dapat hikmah darinya. 

d) Manusia dikenalkan akan siapa yang menciptakan, (Allah SWT.) dan 

menyuruhnya beribadah serta taat kepada-Nya.40
 

Pada dasarnya aktivitas keagamaan adalah usaha yang dilaksanakan untuk 

dapat memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. 

Sehingga maksud dan fungsi dari aktifitas keagamaan secara umum tidak 

terlepas dari tujuan dan fungsi pendidikan Islam dan juga pendidikan agama 

Islam. 

Agama sebagaimana adanya dalam ilmu sejarah adalah suatu gejala yang 

sangat rumit. Dia mencakup sekelompok besar kepercayaan dan tata-cara yang 

sifatnya sangat berlainan coraknya. Percaya dan mengikuti kemauan apa yang 

disebut dengan roh pepohonan dan sungai, penyembahan kuburan orang-orang 

yang sudah mati. Sesaji bagi arwah nenek moyang, totem dan tabu, erta upacara 

pemberian beberapa makanan dan mencegah beberapa makanan lainnya, 

penyiksaan dan melaparkan diri dengan maksud untuk menyucikan dan 

memperkuat jiwa sebagaimana pada pesta-pesta adat kepercayaan kepada dewa, 

demikian halnya pada keimanan kepada satu dan satu-satunya tuhan, 

menyembah berhala batu yang berbentuk binatang dan tumbuhan seperti halnya 

kebaktian kepada tuhan sebagai roh gaib yang tidak terbayangkan, kesucian 

hidup yang berlangsung dalam kerahiban diamping percabulan di kuil-kuil, 
 

 
 
 
 
 
 

40 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.62. 
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semuanya ini dan banyak lagi lainya telah dinisbahkan sebagai kepercayaan dan 

upacara keagamaan.41
 

Agama dalam kehidupan seseorang bertujuan sebagai suatu sistem nilai yang 

membuat aturan-aturan tertentu. Secara universal aturan-aturan tersebut dapat 

memicu kerangka acuan dalam bersikap dan berperilaku agar senada dengan 

kepercayaan dengan agama yang dipeluknya. Tentu sebagai sebuah system yang 

memuat nilai agama memiliki makna yang khusus dalam kehidupan individu 

serta dipertahankan sebagai simbol ciri khas. Sama halnya dengan pengertian 

agama yakni norma-norma yang merupakan hukum, yang harus ditaati oleh 

pemeluknya agama yang berkaitan, agama memiliki fungsi dan tujuan untuk 

mengatur kehidupan manusia mengenai bagaimana manusia menjalani dan 

mengamalkan kehidupan yang telah Tuhan berikan kepadanya agar manusia 

dapat meraih kebahagian baik di dunia atapun di akhirat kelak.42
 

Definisi agama tidak akan bisa kita pisahkan dari kehidupan masayarakat, 

 
karena   agama   ternyata   aspek   yang   paling   penting   dalam   kehidupan 

bermasyarakat. Dalam prakteknya fungsi agama dalam masyarakat antara lain: 

 

a. Fungsi Edukatif 
 

 

Pengikut beragama berpendapat bahwa setiap agama yang mereka ikuti 

melalui ajaran agama wajib untuk dipatuhi. Ajaran agama secara definisi 

bertujuan dan berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua aspek suruhan dan 

larangan ini memiliki tujuan mengarahkan serta membimbingan agar individu 

pengikutnya menjadi baik dan benar dan terbiasa dengan yang baik dan benar 

setiap ajaran agamanya masing-masing. 
 
 
 
 

 
41 Ulfat Aziz-Us-Samad, Agama Besar Dunia, ( India: Great Religions Of The world, 

1990), hal. 2. 
42Jalaludin, Psikologi Agama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (1996). Hal. 254 
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b.  Berfungsi Sebagai Penyelamat 

 
Setiap manusia pasti memiliki keinginan atas keselamatan. Yang dimaksud 

dengan Keselamatan tersebut meliputi aspek yang sangat luas merupakan 

keselamatan yang menurut agamanya. Keselamatan yang dijanjikan oleh agama 

terhadap pengikutnya merupakan keselamatan yang meliputi dua alam, yaitu 

alam dunia dan juga alam akhirat. 

c. Fungsi Sebagai Perdamaian 

 
Manusia sangat mengharapkan suatu prdamaian. Melalui agama manusia 

entah mereka bersalah atau berdosa dapat menggapai perdamaian itu berupa 

batin melalui yang diajarkan agama. Dari rasa berdosa sampai bersalahakan 

segera akan lenyap melalui batinnya apabila manusia yang melanggar telah 

menebus kesalahannya melalui tobat, pensucian ataupun penebusan dosa. 

d. Sebagai Kontrol Sosial 

 
Para pengikut agama sama halnya dengan tuntunan agama yang diikutinya 

mengenai batin terhadap ajaran ajaran agama tersebut, baik secara individu 

ataupun secara kelompok. Tuntunan agama kepada peengikutnya   dianggap 

sebagai aturan, agar yang dimaksud dari agama dapat berfungsi sebagai 

pengawasan sosial secara perorang ataupun kelompok. 

e. Berfungsi Juga Sebagai Pemupuk Rasa Solidaritas 

 
Para pengikut agama yang sesuai secara psikologis akan memiliki suatu 

perasaan bahwa mereka mempunyai kesamaan dalam satu keyakinan yaitu iman 

dan kepercayaan. Rasa keyakinan tersebut akan membentuk rasa solidaritas 

dalam individu ataupun kelompok, bahkan terkadang bisa membentuk rasa 

persaudaraan yang kuat. 
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f. Fungsi Sebagai Transformatif 

 
Tuntunan dari sebuah agama bisa merubah kehidupan individu seseorang 

atau kelompok sehingga menjadikan kehidupan baru sama dengan ajaran agama 

yang telah dipeluknya. Kehidupan baru tersebut berdasarkan tuntunan agama 

yang dianutnya dan bisa juga mampu mengalahkan kesetiaannya kepada adat 

atau aturan kehidupan yang dipeluknya. 

g. Berfungsi Kreatif 

 
Ajaran   agama berfungsi mengajak para pengikutnya agar bekerja secara 

baik bukan saja demi kepentingan individunya sendirr, akan tetapi juga demi 

kepentingan orang lain, pengikut suatu agama tidak hanya dituntut bekerja 

secara   rutin atas pola hidup yang sesuai, akan tetapi juga disuruh untuk 

meimplementasikan inovasi dan penemuan baru. 43
 

Agama dalam maknanya yang paling esensial merupakan mengkonsepsikan 

 
satu pemahaman tentang pesan akan nilai-nilai universal sebagai rahmat seluruh 

umat dan bukan kekerasan maupun peperangan yang terkandung di dalamnya. 

Semangat inilah yang dikandung oleh setiap agama mengajarkan kedamaian, 

cinta kasih dan jauh dari kekerasan. Rentannya koflik yang berlatar belakang 

agama telah menjadikan problem kemanusian semakin jauh dari penyesalan. 

Karena tindakan deskruktif yang dilakukan oleh manusia sering kali 

mengatasnamakan agama, maka agama lambat laun akan kehilangan ruh 

sucinya    yang   berakhir   pada   kaburnya   nilai-nilai   kemanusian    yang 

dikandungnya. 44
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern,(Jakara:Kencana Pranada 

Media Group,2010) hal.86 
44 Jamal Ghofir, Nilai Toleransi Dalam Dakwah, ( Yogyakarta: Dialetika, 2017), hal. 3. 
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Agama bagi bangsa indonesia merupakan identitas yang terus lekat dengan 

berbagai aspek kehidupan.45
 

Problem definisi agama yang didasarkan atas paradigma agama dunia yang 

terus  digunakan  untuk  mendisrkriminasi,  mengkriminalisasi,  dan 

menjustifikasi pelanggaran HAM. Pemerintah, yang saat ini sedang 

merumuskan definisi agama alternatif sebagai salah satu item fundamental 

dalam RUU perlindungan umat beragama, harus mempertimbangkan paling 

tidak dua hal di bawah ini: 

1. Negara  wajib  melayani  seiap  warga  negara  setara:  sekalipun  ada  yang 

berpendapat bahwa setiap warga negara indonesia wajib beragama, pemerintah 

berdasarkan konstitusi tidak boleh menentukan bentuk karakter agama warga 

negaranya,  apalagi  kembali  menstadarisasi  agama berdasarkan  paradigama 

agama dunia. Kewajiban negara melayani warganya tidak dapat diartikan bahwa 

negara mewajibkan warganya beragam, sebagaimana yang terjadi pada masa 

“komunisasi” dan “budayanisasi” agama-agama selain agama dunia yang 

diakui. Beragama adalah hak warga negara yang beragama, tetapi tidak tertarik 

dilayani (misalnya yang menganggap bahwa agama adalah urusan prinadi), 

tidak dapat dipaksakan untuk mergistrasi agama mereka di KK/KTPnya. Tetapi 

terhadap warga negara yang menyatakan diri sebagai penganut agama (apapun 

itu), negara wajib mengakui, melindungi dan mejamin kebebasannya, serta 

melayani hak-hak beragamanya. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 Franz, dkk, Agama, Keterbukaan dan Demokrasi, ( Jakarta Selatan: Pusat Studi Agama 

dan Demokrasi Yayasan Paramadina Bekerjasama Dengan The Asia Foundation dan The Ford 

Foundation, 2015), hal. 69. 
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2. Definisi agama yang dirumuskan harus dimaksudkan untuk mengatasi problem 

diskriminasi dan kriminalisasi atas nama agama yang telah berlangsung 

sepanjang sejarah indonesia. Negara sepatutunya sudah mendeteksi warga 

negara yang telah menjadi korban diskriminasi dan kriminalisasi atas nama 

agama (dunia). Penelitian tentang agama leluhur dan agama yang belum diakui 

dengan demikian harus dimasukan dalam peta definisi agama yang dirumuskan. 

Penganut agama-agama tersebut wajib dilindungi, dijamin kebebasannya dan 

dilayani hak-hak beragamanya. Mereka harus dipulihkan dari berbagai stigma 

sosial yang sampai hari ini mereka alami.46
 

 

Yang dimaksud dengan agama merupakan petunjuk hidup yang dipercayai identik 

dengan hal yang sakral  dan berasal dari sifat yang Maha Segalanya yang diikuti oleh 

utusan-utusanya yang mengupas tentang norma-norma atau perbuatan yang setidaknya 

dilaksanakan ataupun perbuatan yang seharusnya ditinggalkan ataudi jauhi kepada 

setiap penganutnya, dan siapa sajayang patuh terhadap norma-norma yang disebut 

petunjuk hidup tersebut maka orang tersebut akan memperoleh balasan mengenai 

kenikmatan dan kebahagiaan hidup entah itu kehidupan dunia ataupun itu kehidupan 

akhirat. Setiap orang pasti mempunyai suatu kepercayaan atau ideologi yang membuat 

seseorang mempunyai suatu perasaan agar dapat mengikuti apa yang telah diyakini 

dalam dirinya, kemudian yang diyakini dalam hatinya atau tuntunan dari orang orang 

yang ada dilingkungannya berupa kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki orang 

tersebut. Keyakinan tersebut ada atas dasar pegalaman yang ada dilingkunganya yang 

ditunjukkan melalui praktek agama yang diartikan untuk memberitahukan komitmen 

terhadap kepercayaan yang dipeluknya. Agar hal tersebut menjadikan bertambahnya 

kepercayaan dan ketaatan dalam individu seseorang. 
 

 
 
 
 

46 Ihsan Ali-Fauzi, dkk, Kebebasan, Toleransi dan Terorisme, ( Jakarta: Pusat Studi Agama dan 

Demokrasi Yayasan Paramadina, 2017), hlm. 41-42. 
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Yang dimaksud dari penjelasan tersebut keagamaan layaknya seperti iman dan 

taqwa pada hakikatnya merupakan hal yang tersembunyi hanya Tuhan sendiri yang 

mengetahui iman dan taqwa seseorang, dan itulah yang banyak ditegaskan dalam ajaran 

agama itu sendiri. Kendati begitu pemeluk agama tidaklah berdiri sendiri-sendiri sebagai 

pribadi yang tidak terpisahkan. Mereka membina masyarakat atau perkumpulan, dan 

dalam membinanya itu terjadilah kadar intensitas keagamaannya itu sehingga 

membentuk starta masyarakat yang bersifat sangat agamis, sampai kepada yang kurang 

atau tidak terlalu agamis. Apabila sistem yang ada telah menjadi baik, mantap dan 

meenjadi lembaga disuatu komunitas atau masyarakat, maka dengan sendirinya akan 

terbentuk hal yang baik.47
 

 

F.   Metode Penelitian 

 
Metode berasal dai bahasa Yunani, methodos secara sederhana adalah suatu cara 

kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.48
 

Langaka-langkah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 

 

1.  Jenis Penelitian 

 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, pengertian kualitatif dapat 

diartikan sebagai penelitian menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan 

maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. 

Pembicaraan mengenai penelitian kualitatif tidak dapat terlepas dari pembicaraan 

mengenai pendekatan yang melatbelakangi penelitian kualitatif. Untuk dapat 

memahami penelitian kualitatif tidaklah cukup hanya sekedar membicarakan 

mengenai metode/cara untuk melakukan suatu penelitian. Oleh karena itu, sebelum 

membicarakan mengenai metode dan prosedur melakukan suatu penelitian kualitatif 
 

 
 
 

47 Nurcholis Madjid, Masyarakat Religius, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 3. 

 
48 Bagong Suyanto Sutinah, Metode penelitian sosial berbagai alternatif pendekatan, ( Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. Xiii. 
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perlu untuk terlebih dahulu memahami teori dan pendekatan yang melatarbelakangi 

metode kualitatif.49
 

Penelitian ini yang akan diamati adalah pengurus asrama dan mahasiswa KABOKI 

guna menggambarkan fakta tentang upaya pengurus asrama dalam meningkatkan 

religiusitas melalui kegiatan agama pada mahasiswa KABOKI Yogyakarta. 

2.   Sumber Penelitian 
 

a. Sumber data 

 
Sumber data didapat dengan melakukan observasi di lokasi penelitian asrama 

KABOKI untuk mengambil data-data serat melakukan wawancara terhadap 

mahasiswa asrama KABOKI yang merupakan objek penelitian ini. 

3.   Metode  Pengumpulan Data 
 

Untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian, dilakukan dengan metode 

tertentu sesuai dengan tujuannya. 50Sedangkan metode pengumpulan data dari peneliti 

adalah sebagai berikut: 

a. Obervasi 

 
Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti 

mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam tradisi kualitatif data tidak akan 

diperoleh dibelakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan, ke tetangga, ke organisasi, 

ke komunitas, data yang di observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, 

perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat 

berupa  interaksi  dalam  suatu  organisasi  atau  pengalaman  para  anggota  dalam 

berorganisasi.51
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 Ibid., hal. 166. 
50 Gulo, W., Metodologi Penelitian, ( Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia, 2002), hal. 79. 
51 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, ( Jakarta: PT Grasindo, 2010), hal. 112. 
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Dalam hal ini penulis akan melakukan observasi di asrama KABOKI Yogyakarta 

mengenani upaya pengurus asrama dalam meningkatkan religiusitas melalui kegiatan 

agama pada mahasiswa KABOKI Yogyakarta. Observasi ini dilaksanakan agar 

peneliti dapat menegetahui bagaimana cara pengurus asrama dalam meningkatkan 

religiusitas melalui kegiatan keagamaan pada mahasiswa KABOKI Yogyakarta. 

b. Wawancara 

 
Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung anatara peneliti dan responden. 

Komunikasi dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak 

dan mimik responden merupakan bola media yang melengkapi kata-kata secara 

verbal. Karena itu wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tapi juga 

menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang 

bersangkutan.52
 

c. Dokumen 

 
Data yang diperoleh dari metode ini beruapa cuplikan, atau penggalan-penggalan 

dari catatan-catatan organisasi, klinis, atau program memorandum dan korespondasi; 

terbitan dan laporan resmi; buku harian pribadi; dan jawaban tertulis yang terbuka 

terhadap kuisioner dan survei.53
 

Dalam  hal  ini  penelitian  akan  mencari  dokumen-dokumen  apapun  itu  yang 

 
berkaitan dengan asrama KABOKI Yogyakarta. Dengan harapan dari banyaknya 

dokumen  yang  terkumpul  dapat  dijadiakan  sebagai  sumber  data  yang  bisa 

mengantarkan penilitian ini menjadi valid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 Ibid., hlm. 81. 
53 Bagong Suyanto Sutinah, Metode penelitian sosial berbagai alternatif pendekatan, ( Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 186. 
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4.   Uji Keabsahan Data 
 

Pada uji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik 

triangulasi adalah suatu teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi 

sumber yang berarti suatu teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan  cara  mengecek  data  yang diperoleh  dari  beberapa  sumber.  Triangulasi 

sumber dilakukan untuk memantapkan kebenaran data yang diperoleh antara subyek 

penelitian satu dengan yang lainnya, misalkan menanyakan pertanyaan yang sama 

kepada sumber yang berbeda.54 Pada penelitian ini peneliti mengecek kebenaran 

data yang diperoleh dengan beberapa subjek penelitian yaitu ketua asrama, 

pengurua asrama. Tringulasi lain yang dilakukan adalah tringulasi teknik 

digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada 

sumber  yang sama dengan  teknik  yang berbeda.  Dalam setiap penelitian ini 

terdapat tiga macam teknik yang yang digunakan kepada sumber yang sama 

untuk  menguji  kredibilitas  data  yaitu  teknik  observasi,  teknik  dokumentasi, 

teknik wawancara. 

5.   Teknik Analisis Data 
 

Menurut Bogdan dan Biklen dalam bukunya Qualitative Research for Education: 

An. Introduction to Theory and Methods sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong: 

analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensitestikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.55
 

 

 
 
 
 
 

54Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan… hal. 274. 
 

 
hal. 73. 

55Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 
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Dalam penelitian ini teknik analisi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 
a. Reduksi Data 

 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting dari tema polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan 

begitu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

 
Mendisplay data adalah mengumpulkan data yang bersifat naratif dan 

mengorganisir data dari informasi yang dikumpulkan sehingga dengan mendisplay 

data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi. 

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

 
Verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau 

memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penejelasan, alur, sebab-akibat, 

atau preposisi. Sedangkan kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

obyek yang masih samar-samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat, yang mendukung tahap pengumpulan data 

selanjutnya.56
 

 

G.   Sistematika Pembahasan 

 
Sistematika yang ada dalam skripsi ini terdapat beberapa tahap pembahasan yang 

dilakukan penulis. Tahap-tahap tersebut dapat dikatagorikan menjadi 3 bagian 

diantaranya yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. 

Bagian awal skripsi ini berisi tentang halaman judul, halaman surat pernyataan, 

halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran. 
 
 
 

 
56 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, ( 

Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 345. 
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Bagian inti skripsi ini terdiri dari 4 bab, ke-empat bab ini akan menjelaskan dari 

uraian penelitian. 

Bab 1 skripsi ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metodologi penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II skripsi ini berisi tentang gambaran umum asarama KABOKI Yogyakarta 

yang terbagi menjadi, letak geografis, visi dan misi, struktur kepengurusan, sarana dan 

fasilitas, daftar pengurus, jadwal harian, jadwal piket. 

Bab III skripsi ini berisi tentang uraian hasil penelitian mengenai upaya pengurus 

asrama dalam meningkatkan religiusitas melalui kegiatan keagamaan pada mahasiswa 

KABOKI Yogyakarta. 

Bab IV skripsi ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitan serta saran-saran. 

Daftar pustaka dan juga berisi berbagai lampiran sebagai pendukung skripsi ini 
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BAB IV 

 
PENUTUP 

 

 
A.   Kesimpulan 

 
Berdasarkan data-data dan laporan yang tersaji dalam skripsi ini penulis mengambil 

kesimpulan: 

1.   Upaya pengurus dalam meningkatkan religiusitas yaitu berperan sebagai kakak yang 

memberikan perhatian dan pengawasan, pengurus seperti teman yang membersamai 

dalam proses belajar seperti mengingatkan ketika temanya ada yang salah, pengurus 

sebagai tempat curhat, pengurus bisa memberikan solusi dalam menyelesaikan 

permasalahan, pengurus sepeti orang tua, pengurus bisa memberikan nasihat dan 

hukuman dalam mendidik mahasiswanya, seperti halnya menasihati disaat mahasiswa 

melakuan kesalahan/ melanggar peraturan asrama dan memberikan hukuman kepada 

mahasiswa, metode yang digunakan pengurus, metode sentuhan kasih sayang, 

pengurus tidak menggunakan fisik dalam menghukum mahasiswa, melainkan 

memberikan nasihat kepada mahasiswa, pengurus sebagai orang yang sudah lama di 

asrama tentu pengurus menjadi orang yang paling berpengalaman di asrama, pengurus 

sebagai contoh bagi mahasiswa asrama KABOKI, karena suda menjadi keharusan bagi 

pengurus asrama untuk menjadi tauladan bagi mahasiswa yang lainnya supaya menjadi 

pribadi yang baik. 

2.   Terkait dengan macam-macam kegiatan keagamaan dalam meningkatkan religiusitas, 

yaitu meliputi kegiatan ceramah keagamaan, peringatan hari-hari besar Islam, shalat 

berjama’ah, baca hadist, tadarus Al Qur’an. Pengaruh kegiatan keagamaan dalam 

menigkatkan religiusitas mahasiswa 

a. Shalat berjamaah: disiplin dan hidup sehat 

 
b. Ceramah keagamaan: percaya diri, dan membangun mental 

c. Yasinan dan tahlilan: ikhlas dan istiqomah 
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d. Baca hadist: melatih mental 

 
e. Tadarus Al-Qur’an: sabar dan ikhlas 

 
f.  Hari besar Islam: disiplin dan melatih mental 

 
3.   Faktor  pendukung  dan  hambatan  dalam  meningkatkan  religiusitas  mahasiswa  di 

asrama KABOKI Yogyakarta. adapunFaktor-faktor pendukung dalam meningkatkan 

religiusitas sebagai berikut: 

a. Program kerja asrama yang berjalan/ kegiatan keagamaan 

 
b. Pengurus yang ramah dan mudah berbaur kepada warga asrama 

c. Fasilitas yang memadai 

d. Dana kegiatan yang tercukupi 

e. Pengurus tidak pilih kasih 

f.  Sering dijadikan tempat majlis dakwah 

 
g. Mahasiswa asrama KABOKI satu daerah 

 
h. Kerjasama yang baik antara pengurus asrama dengan warga asrama 

 
Faktor penghambat dalam meningkatkan religiusitas sebagai berikut: 

 

 

a. Kesadaran mahasiswa dalam peraturan 

 
b. Jadwal kegiatan keagamaan yang belum jelas 

c. Kebersihan mushollah 

d. Komunikasi antar asrama dearah di Yogyakarta 

e. Kurang berbaur sesama warga asrama KABOKI 

f.  Mahasiswa jarang pulang ke asrama 

g. Pengaruh game online 
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B.   Saran 
 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dalam kepengurusan tentu harus memiliki 

kesungguhan agar terwujud visi misi bersama dari sebuah asrama. Adapun saran untuk 

warga asrama dan pengurus yaitu: 

1.   Hubungan antara pengurus asrama dan mahasiswa merupakan hubungan dialektika 

dimana antara keduanya saling menguntungkan atau saling memberikan pengaruh dan 

akibat. Bagaimana mahasiswa berdialektika terhadap pengurus dengan baik agar 

tercipta lingkungan yang harmonis. 

2.   Mahasiswa harus menurut terhadap pengurus asrama demi keberhasilan pembentukan 

karakter. 

3.   Apabila mahasiswa melakukan suatu pelanggaran, hendaknya sadar bahwa sikapnya 

salah dan tidak mengulanginya lagi. 

Saran untuk pengurus asrama KABOKI Yogyakarta: 

 
4.   Jaga terus kekeluargaan antar mahasiswa, mahasiswa dengan pengurus asrama, dan 

pengurus dengan warga sekitar asrama KABOKI Yogyakarta. 

 

5.   Antar pembina harus dikuatkan lagi kompak dalam menjalankan tanggung jawabnya 

dan meningkatkan hubungan dengan alumni asrama mahasiswa KABOKI Yogyakarta 

demi terwujudnya keberhasilan sesuai dengan harapan asrama mahsiswa KABOKI 

Yogyakarta. 

6.   Bangun terus komunikasi dengan alumni asrama baik yang ada di Yogya maupun 

mereka yang sudah berada di daerahnya masing-masing. 

 

7.   Pengurus asrama adalah cermin bagi warga asrama hendaknya memberikan contoh 

yang baik, oleh karena itu hendaknya lebih memperhatikan hala-hal yang bisa diambil 

contoh dengan bersikap dan berperilaku sehari-hari. 

8.   Warga  asrama  luangkan  waktunya  berbaur  kepada  masyarakat  sekitar  asrama 

 
KABOKI. 
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9.   Membangun  hubungan  antar  asrama  daerah  guna  memperbanyak  relasi  terutama 

asrama daerah yang berada di Yogyakarata. 

10. Kebersihan asrama di perhatikan lagi terlebih asrama adalah tempat tinggal, ibadah dan 

juga tempat mendapatkan ilmu 

11. Perpustakaan asrama KABOKI lebih diperhatikan lagi, buku-buku diperbanyak 

 
12. Waktu kosong lebih dimanfaatkan lagi sebaik-baik mungkin 
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PEDOMAN PELAKSANAAN OBSERVASI, WAWANCARA DAN 

DOKUMENTASI 

 

A.  Pedoman Wawancara 

 
1.   Ketua Asrama KABOKI Yogyakarta 

 
a.   Bagaimana upaya pengurus asrama dalam meningkatkan religiusitas pada 

mahasiswa KABOKI Yogyakarta 

b.   Bagaimana kegiatan-kegiatan yang terkait dalam meningkatkan religiusitas 

pada mahasiswa KABOKI Yogyakarta 

c.   Bagaimana sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan 

religiusitas pada mahasiswa KABOKI Yogyakarat 

2.   Pengurus Asrama KABOKI Yogyakarta 

 
a.   Bagaimana upaya pengurus asrama dalam meningkatkan religiusitas pada 

mahasiswa KABOKI Yogyakarta 

b.   Bagaimana kegiatan-kegiatan yang terkait dalam meningkatkan religiusitas 

pada mahasiswa KABOKI Yogyakarta. 

c.   Metode   apa   yang   dipakai   pengurus   terhadap   mahasiswa   KABOKI 

Yogyakarta. 

d.   Bagaimana sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan 

religiusitas pada mahasiswa KABOKI Yogyakarat 

3.   Mahasiswa KABOKI Yogyakarta 

 
a.   Bagaimana upaya pengurus asrama dalam meningkatkan religiusitas pada 

mahasiswa KABOKI Yogyakarta. 

b.   Bagaimana kegiatan-kegiatan yang terkait dalam meningkatkan religiusitas 

pada mahasiswa KABOKI Yogyakarta. 

c.   Bagaimana sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan 

religiusitas pada mahasiswa KABOKI Yogyakarat. 
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B.  Pedoman Observasi 

 
1.   Letak geografis dan sejarah berdirinya 

 
2.   Visi dan misi 

 
3.   Struktur kepengurusan 

 
4.   Sarana dan fasilitas 

 
5.   Pengurus asrama 

 
6.   Penghuni asrama 

 
7.   Jadwal kegiatan mingguan 

 
8.   Jadwal piket 

 
C.  Pedoman Dokumentasi 

 
1.   Letak geografis 

 
2.   Visi dan misi 

 
3.   Struktur kepengurusan 

 
4.   Sarana dan prasarana 

 
5.   Pengurus asrama 

 
6.   Penghuni asrama 

 
7.   Jadwal kegiatan mingguan 

 
8.   Jadwal piket 
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Catatan Lapangan 1 
 

 

Metode Pengumpulan Data: Observasi dan Dokumentasi 
 
 

Hari/ Tanggal : 2 November 2020 
 

 

Jam                 : 15.00 
 

 

Lokasi             : Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 

Sumber data   : Letak dan Keadaan Geografis Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 
 
 
 
 

Deskripsi Data : 
 

 

Observasi dilakukan pertama kali dengan tujuan mengetahui letak geografis, fasilitas 

di asrama KABOKI Yogyakarta. Dari hasil observasi diperoleh keterangan bahwa 

asrama mahasiswa KABOKI Yogyakarta terletak di Jl. Bausasran DN III/595 

Yogyakarta RT. 041 / RW. 011, Kecamatan Danurejan Yogyakarta, asrama KABOKI 

memilki bangunan yang terdiri dari dua lantai, dengan fasilitas kamar, taman, 

musholah, dan ruang untuk diskusi. Diruang tamu terdapat beberapa foto pemerintah 

daerah Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir, beberapa lukisan, piala penghargaan, dan lain 

sebagainya. 

Interpretasi : 
 

Asrama mahasiswa KABOKI Yogyakarta terletak di Jl. Bausasran DN III/595 

 
Yogyakarta RT. 041 / RW. 011, Kecamatan Danurejan Yogyakarta. Tempat yang sangat 

strategis berada dipusat kota Yogyakarta. 
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Catatan Lapangan 2 
 

 

Metode Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi 
 
 

Hari/ Tanggal : 2 November 2020 
 

 

Jam                 : 15.00 
 

 

Lokasi             : Ruang Tamu Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 

Sumber data   : Ketua Asrama dan Alumni Asrama 
 

 
 
 
 
 

Deskripsi Data : 
 
 

Pengambilan data dilakukan oleh peneliti dengan mencari informasi terkait dengan 

profil, letak geografis, dan sejarah singkat berdirinya asrama KABOKI Yogyakarta melalui 

Observasi dokumentasi serta wawancara dengan ketua asrama dan alumni asrama untuk 

melengkapi data yang diinginkan. 

 

Interpretasi : 
 
 

Dari observasi, wawancara dan dokumentasi peneliti mendapatkan informasi terkait 

profil, letak geografis, dan sejarah berdirinya asrama KABOKI Yogyakarta. Observasi, 

wawancara dan dokumentasi ini untuk mejawab BAB II. 
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Catatan Lapangan 3 
 

 

Metode Pengumpulan Data: Dokumentasi 
 
 

Hari/ Tanggal : 4 November 2020 
 

 

Jam                 : 14.00 
 

 

Lokasi             : Ruang Perpustakaan Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 

Sumber data   : Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 
 
 
 
 

Deskripsi Data: 
 
 

Pengambilan data didapatkan dari buku kepengurusan asrama KABOKI Yogykarta 
 

 
Interpretasi : 

 
 

Dari data ini peneliti menemukan visi dan misi asrama KABOKI Yogyakarta seperti 

yang tertera di BAB II. 
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Catatan Lapangan 4 
 

 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 
 
 

Hari/ Tanggal : 4 November 2020 
 

 

Jam                 : 16.00 
 

 

Lokasi             : Ruang Tamu Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 

Sumber data   : Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 
 
 
 
 

Deskripsi Data : 
 
 

Dari observasi peneliti melihat di ruang tamu mengenai struktur kepengurusan dan 

peneliti mengambil data tersebut terhadap struktur kepengurusan asrama KABOKI 

Yogyakarta. 

 

Interpretasi : 
 
 

Dari data ini peneliti mengetahui struktur kepengurusan asrama KABOKI 

Yogyakarta dan mengetahui departemen-departemen dalam kepengurusan. 

 

Di dalam struktur kepengurusan asrama mahasiswa KABOKI Yogyakarta terdiri 

dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya, untuk menggapai tujuan dan target 

Organisasi, diperlukan departemen-departemen yang masing-masing sudah diberi fokus 

kerja, dan departemen-deparetem tersebut adalah, D. Keagamaan, D. PSDM, D. Media dan 

Komunikasi, D. Sosial dan Pemberdayaan, D. Pengkaderan dan Kebudayaan, D. Minat 

Bakat dan D. Rumah Tangga. 
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Catatan Lapangan 5 
 

 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 
 
 

Hari/ Tanggal : 4 November 2020 
 

 

Jam                 : 12.00 
 

 

Lokasi             : Kamar Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 

Sumber data   : Dapitri Sekretaris Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 
 
 
 
 

Deskripsi data : 
 
 

Hasil dari wawancara bersama dengan sekretaris asrama KABOKI Yogyakarta 

Dapitri mengenai program kerja kepengurusan asrama KABOKI Yogyakarta sebagai 

berikut: 1. PSDM, makrab, diskusi, pelatihan, ghatering 2. Media dan komunikasi, kartu 

tanda asrama, foto warga dan pengurus, korsa, mengaktifkan media sosial 3. Sosial dan 

pemberdayaan, penggalangan dana dan pengabdian kemsyarakatan 4. Minat bakat, futsal 

badminton, berenang, tenis meja 5. Rumah tangga, inventaris, pendataan, album, buku tamu, 

plang petunjuk asrama 6. Keagamaan, yasinan dan tahlilan, ceramah keagamaan, 

mentertibkan sholat berjamaah. 

 

Interpretasi : 
 
 

Dari hasil pemaparan tersebut dapat peneliti ketahui program kerja dari pengurus 

asrama KABOKI Yogyakarta bahwa dari enam departemen tersebut sudah mempunyai 

target dalam satu tahun kepengurusan kedepan. 
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Catatan Lapangan 6 
 

 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 
 
 

Hari/ Tanggal : 4 November 2020 
 

 

Jam                 : 16.00 
 

 

Lokasi             : Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 

Sumber data   :  Sarana dan Prasarana Asrama KABOKI Yogyakarta 
 
 

 
Deskripsi Data : 

 

Dari hasil observasi mengenai sarana dan prasarana asrama KABOKI Yogyakarta 

peneliti melihat bahwa sarana dan prasarana di asrama ini sudah cukup dikatakan memadai, 

baik dari segi bangunan maupun yang lain, Sehingga mahasiswa bisa melaksanakan proses 

kegiatan dan aktivitas dengan sebagaimana mestinya. 

 

Interpretasi : 
 
 

Dari observasi tersebut peneliti mengetahui bahwa fasilitas yang ada di asrama 

KABOKI Yogyakarta sudah cukup memadai, hal yang sama peneliti dapatkan ketika 

bertanya kepada salah satu warga asrama mengenai fasilitas asrma KABOKI Yogyakarta. 
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Catatan Lapangan 7 
 

 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 
 
 

Hari/ Tanggal : 4 November 2020 
 

 

Jam                 : 16.00 
 

 

Lokasi             : Kamar Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 

Sumber data   :  Dapitri Sekretaris Asrama KABOKI Yogyakarta 
 
 

 
Deskripsi Data : 

 

Peneliti melakukan wawancara bersama Dapitri mengenai pengurus asrama 

KABOKI Yogykarta. Hasil dari wawancara tersebut adalah Ketua asrama KABOKI 

Yogyakarta dalam menunjuk warga asrama untuk menjadi bagian dari kepengurusan tidak 

asal menunjuk, akan tetapi melalui berbagai pertimbangan ada kriteria khusus yang 

dijadikan patokan oleh ketua asrama, salah satunya harus berkaitan dengan jurusan yang dia 

ambil atau setidaknya memiliki kemampuan dibidang tersebut. Data pengurus asrama 

KABOKI Yogyakarta seluruhnya berjumlah sepuluh pengurus. Dari pengurus ini 

bertanggung jawab dibidangnya masing-masing yang telah ditetetapkan. 

Interpretasi : 

 
Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengatahui mengenai jumlah pengurus 

asrama KABOKI Yogykarta terdapat sepuluh pengurus bertanggung jawab di tugasnya 

masing-masing. 
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Catatan Lapangan 8 
 

 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara dan Dokumentasi 
 
 

Hari/ Tanggal : 4 November 2020 
 

 

Jam                 : 14.00 
 

 

Lokasi             : Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 

Sumber data   :  Buku pengurus Asrama KABOKI Yogyakarta 
 
 
 

 

Deskripsi Data : 

 
Ketika peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi mengenai penghuni asrama 

KABOKI Yogyakarta.  Warga asrama  yang menetap di asrama KABOKI Yogyakarta 

adalah beberapa pengurus dan juga bebrapa anggota asrama baik itu mahasiswa yang masih 

baru atau mahasiswa yang sudah lama menetap di Yogyakarta. Seperti yang telah disepakati 

bahwa dalam mengontrol segala urusan asrama diserahkan kepada pengurus asrama maka 

siapa saja yang masuk dan menetap di asrama KABOKI Yogyakarta harus mengikuti aturan 

dan sangsinya sesuai dengan rekomendasi dari mereka, dengan tetap mengacu pada isi AD- 

ART organisasi. 

Interpretasi : 
 

Dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut peneliti dapat megetahui bahwa 

jumlah penghuni asrama KABOKI Yogykarta yang masih aktif berjumlah dua puluh 

sembilan cukup lumayan banyak untuk sebuah asrama daerah. 
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Catatan Lapangan 9 
 

 

Metode Pengumpulan Data: Dokumentasi 
 
 

Hari/ Tanggal : 4 November 2020 
 

 

Jam                 : 15.30 
 

 

Lokasi             : Mushollah Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 

Sumber data   :  Kertas Pengumuman pengurus Asrama KABOKI Yogyakarta 
 
 
 

 

Deskripsi Data : 

 
Ketika peneliti melakukan peninjauan peneliti menemukan jadwal kegiatan 

mingguan asrama yang dibuat oleh pengurus asrama yang ditempel dan tulis dikertas lalu 

ditempel didinding Mushollah asrama KABOKI Yogyakarta. 

Interpretasi : 

 
Dari data ini peneliti menemukan data sebagai berikut: 

Data kegiatan diskusi asrama KABOKI Yogyakarta 

NO      WAKTU         KEGIATAN 

 
1          Senin  20.00   Diskusi 

 
2          Rabu   20.00   Diskusi 

 
3          Kamis 20.00   Yasinan, Tahlilan dan kultum 

 
4          Minggu 09.00 Pembersihan bersama 
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Catatan Lapangan 10 
 

 

Metode Pengumpulan Data: Dokumentasi 
 
 

Hari/ Tanggal : 4 November 2020 
 

 

Jam                 : 14.30 
 

 

Lokasi             : Mushollah Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 

Sumber data   :  Kertas Pengumuman pengurus Asrama KABOKI Yogyakarta 
 
 
 

 

Deskripsi Data : 
 
 

Ketika peneliti meninjau tempat yang diteliti peneliti menemukan jadwal piket 

asrama yang dibuat oleh pengurus asrama yang ditempel dan tulis dikertas lalu ditempel 

didinding Mushollah asrama KABOKI Yogyakarta. 

 

Interpretasi : 
 

 

Dari  hasil  pnelitian  tersebut  peneliti  mengetahui  jadwal  piket  warga  asrma 

 
KABOKI Yogykarta yang dilaksanakan setiap hari secara bergilir. 
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Catatan Lapangan 11 
 

 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 
 
 

Hari/ Tanggal : 6 November 2020 
 

 

Jam                 : 09.30 
 

 

Lokasi             : Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 

Sumber data   : Pengurus Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 
 
 
 
 

Deskripsi Data : 
 
 

Ketika peneliti melakukan wawancara mengenai upaya pengurus asrama dalam 

meningkatkan religiusitas mahasiswa asrama KABOKI Yogyakarta, adapun hasil 

wawancanya tersebut merupakan tentang pengurus adalah orang-orang yang sangat 

bertanggung jawab atas berjalanya roda organisasi, mengatur mengontrol segala sesuatu 

yang berkaitan dengan asrama KABOKI Yogyakarta. 

 

Interpretasi : 
 
 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengetahui pengurus merupakan orang yang 

paling penting terhadap berjalanya roda organisasi mereka diberikan wewenang tinggi 

mengurus asrama KABOKI tentu dengan mengikuti AD-ART Asrama KABOKI 

Yogykarta. 
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Catatan Lapangan 12 
 

 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 
 
 

Hari/ Tanggal : 6 November 2020 
 

 

Jam                 : 12.00 
 

 

Lokasi             : Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 

Sumber data   : Mahasiswa Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 
 
 
 
 

Deskripsi Data : 
 
 

Ketika peneliti melakukan wawancara mengenai upaya pengurus asrama dalam 

meningkatkan religiusitas mahasiswa asrama KABOKI Yogyakarta, adapun hasil 

wawancanya tersebut merupakan tentang pendapat informan bahwasanya pengurus itu 

sebagai kakak sendiri, teman, sebagai tempat curhat, dan bisa memberi solusi pada masalah 

yang dihadapi 

 

Interpretasi : 
 
 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi bahwasanya 

pengurus asrama KABOKI Yogykarta sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh 

mahasiswa itu sendiri, sebagai orang yang diandalkan. 
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Catatan Lapangan 13 
 

 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 
 
 

Hari/ Tanggal : 6 November 2020 
 

 

Jam                 : 08.00 
 

 

Lokasi             : Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 

Sumber data   : Ibnu Zuber Mahasiswa Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 
 
 
 
 

Deskripsi Data : 
 
 

Ketika peneliti melakukan wawancara mengenai upaya pengurus asrama dalam 

meningkatkan religiusitas mahasiswa asrama KABOKI Yogyakarta, adapun hasil 

wawancanya tersebut bahwasanya pengurus menjadi contoh, teladan bagi mahasiswa 

asrama KABOKI Yogykarta. Bagaimanapun juga pengurus asrama sangat berperan sebagai 

kakak-kakak kami, peran pengurus di asrama itu contohnya kayak misalnya kita yasinan 

biasanya mereka sudah ada ditempat duluan daripada kami nah itu mencontohkan akhak 

banget sih, dan juga tanpa kami sadari ini pemicu semangat kami ketika lagi males- 

malesnya, dan bener kita itu perlu teladan, karena itu sangat penting banget mendorong 

kami menjadi lebih baik. 

 

Interpretasi : 
 
 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengetahui upaya yang dilakukan pengurus 

dalam meningkatkan religiusitas mahasiswa KABOKI Yogykarta bahwasanya pengurus 

menjadi orang yang bukan hanya sekedar menjalankan tugas organisasi akan tetapi menjadi 

orang yang dapat mengayomi mahasiswa KABOKI Yogykarta. 
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Catatan Lapangan 14 
 

 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 
 
 

Hari/ Tanggal : 5 November 2020 
 

 

Jam                 : 19.30 
 

 

Lokasi             : Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 

Sumber data   : Pengurus Bagian Keagamaan Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 
 
 
 
 

Deskripsi Data : 
 
 

Ketika peneliti melakukan wawancara mengenai metode yang digunakan pengurus 

terhadap mahasiswa asrama KABOKI Yogyakata bahawasanya metode yang digunakan 

adalah metode sentuhan kasih sayang, pengurus tidak memakai kekerasan kepada 

mahasiswa. 

 

Interpretasi : 
 
 

Metode sentuhan kasih sayang adalah metode yang digunakan tanpa memakai 

hukuman kekerasan hukuman dari metode sentuhan kasih sayang berupa teguran, denda, 

ataupun dinasehati oleh sesepuh asrama KABOKI Yogyakarta. 
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Catatan Lapangan 15 
 

 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 
 
 

Hari/ Tanggal : 6 November 2020 
 

 

Jam                 : 12.00 
 

 

Lokasi             : Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 

Sumber data   : M. Hasan mahasiswa Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 
 
 
 
 

Deskripsi Data : 
 
 

Wawancara mengenai kegiatan-kegiatan keagamaan yang terkait dalam 

meningkatkan religiusitas mahasiswa KABOKI Yogykarta. Adapaun hasil wawancara 

tersebut menyinggug sholat berjamaah pengurus asrama mengajak warga asrama untuk 

melaksanakan sholat secara berjamaah. 

 

Interpretasi : 
 
 

Dari hasil wawan cara tersebut peneliti dapat mengetahui bahwa kegiatan yang 

dilakukan oleh pengurus berupa sholat berjamaah dengan melibatkan seluruh mahasiswa 

KABOKI Yogyakarta. 
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Catatan Lapangan 16 
 

 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 
 
 

Hari/ Tanggal : 6 November 2020 
 

 

Jam                 : 12.00 
 

 

Lokasi             : Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 

Sumber data   : Fadhil Armesi Mahasiswa Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 
 
 
 
 

Deskripsi Data : 
 
 

Ketika peneliti mewawancarai informan mengenai kegiatan-kegiatan yang terkait 

dalam meningkatkan religiusitas mahasiswa KABOKI Yogyakarta informan menjawab 

bahwasanya kegiatan yasinan dan tahlilan merupakan kegiatan yang bisa meningkatkan 

religiusitas mahasiswa KABOKI Yogyakarta. 

 

Interpretasi : 
 
 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengetahui bahawasanya kagiatan 

yasinan dapat mempengaruhi religiusitas seseorang terutama bagi mahasiswa KABOKI 

Yogyakarta. 
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Catatan Lapangan 17 
 

 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 
 
 

Hari/ Tanggal : 5 November 2020 
 

 

Jam                 : 22.00 
 

 

Lokasi             : Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 

Sumber data   : Agung Budi Saputra 
 

 
 
 
 
 

Deskripsi Data : 
 
 

Ketika peneliti melakukan wawancara mengenai kegiatan-kegiatan asrama 

mahasiswa KABOKI Yogykarta yang terkait dalam meningkatkan religiusitas mahasiswa 

kegiatan tersebut meliputi shalat berjamaah, ceramah keagamaan, yasinan dan tahlilan, baca 

hadist, tadarus Al Qur’an peringatan hari besar Islam dan lain-lain. 

 

Interpretasi : 
 
 

Dari hasil wawancara tersebut yang meliputi kegiatan shalat berjamaah, ceramah 

keagamaan, yasinan dan tahlilan, baca hadist, tadarus Al Qur’an peringatan hari besar Islam 

dan lain-lain, dapat meningkatkan religiusitas mahasiswa asrama KABOKI Yogyakarta. 
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Catatan Lapangan 18 
 

 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 
 
 

Hari/ Tanggal : 7 November 2020 
 

 

Jam                 : 14.00 
 

 

Lokasi             : Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 

Sumber data   : Azahri 
 

 
 
 
 
 

Deskripsi Data : 
 
 

Ketika peneliti melakukan wawancara mngenai faktor pendukung mahasiswa, 

informan menjelaskan bahwasanya banyaknya kegiatan asrama yang berjalan, berjalanya 

kegiatan keagamaan, pengurus asrama yang humbel merupakan faktor pendukung. 

 

Interpretasi : 
 
 

Dari hasil pemaparan diatas tersebut peniliti dapat mengetahui bahwasanya faktor 

pendukung dalam meningkatan religiusitas adalah program kerja yang berjalan, banyaknya 

kegiatan keagamaan, dan pengurus yang humble. 
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Catatan Lapangan 19 
 

 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 
 
 

Hari/ Tanggal : 7 November 2020 
 

 

Jam                 : 16.00 
 

 

Lokasi             : Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 

Sumber data   : Fakhrial Arjansi 
 

 
 
 
 
 

Deskripsi Data : 
 
 

Ketika peneliti melakukan wawancara mengenai faktor penghambat mahasiswa 

KABOKI Yogyakarta bahwasanya ada dua yaitu intern dan ekstren hambatan intern seperti 

kesadaran teman-teman asrama terhadap peraturan dan hambatan eksrten yaitu hubungan 

asrama KABOKI dengan asrama daerah lainnya. 

 

Interpretasi : 
 
 

Hasil dari wawancara tersebut dapat mengetahui faktor intern dan ekstren adalah 

hambatan yang mempengaruhi dalam meningkatkan religiusitas mahasiswa, karena 

contohnya sepeti ekstren ketika mengadakan kegiatan dari anak asrama daerah yang lain 

bisa datang, ini tentu bisa menyempurnakan kegiatan-kegiatan asrama yang dilakukan. 
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Catatan Lapangan 20 
 

 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 
 
 

Hari/ Tanggal : 7 November 2020 
 

 

Jam                 : 19.30 
 

 

Lokasi             : Angkringan Disamping Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 

Sumber data   : Abdul 
 

 
 
 
 
 

Deskripsi data : 
 
 

Ketika peneliti ingin melakukan wawancara peneliti bertemu dengan salah satu 

warga yang berada disekitar asrama peneliti langsung melakukan wawancara mengenai 

fakror hambatan dalam meningkatkan religiusitas mahasiswa KABOKI Yogyakarta 

bahwasanya informan berpendapat sering mendegar suar musik yang keras terdengari dari 

asrama KABOKI Yogyakarta 

 

Interpretasi : 
 
 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengetahui bahwasanya suara musik 

yang keras dapat menghambat mahasiswa dalam meningkatkan religiusitas, karena bisa 

menggangu mahasiswa KABOKI yang melakukan ibadah. 
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Catatan Lapangan 21 
 

 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 
 
 

Hari/ Tanggal : 7 November 2020 
 

 

Jam                 : 12.00 
 

 

Lokasi             : Asrama KABOKI Yogyakarta 
 

 

Sumber data   : Syaiful Hamid 
 

 
 
 
 
 

Deskripsi Data : 
 
 

Ketika peneliti melakukan wawancara mengenai faktor penghambat asrama 

KABOKI Yogyakarat, informan berpendapat mahasiswa yang sering jarang pulang ke 

asrama KABOKI Yogyakarta,  karena belum  ada peraturan  yang tegas  dari  pengurus 

asrama. 

 

Interpretasi : 
 
 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengetahui bahwasanya mahasiswa 

KABOKI Yogyakarta yang jarang pulang ke asrama KABOKI dapat menghambat 

berjalanye kegiatan yang dilakukan oleh pengurus asrama. 
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DOKUMENTASI 
 
 

Lingkungan Asrama 
 

 

 
 

 
Batu  Asrama 

 

 

 
 

 

Mushollah Asrama 
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Wawancara bersamam Mahasiswa KABOKI 
 

 

 
 

 

Kegiatan Kultum 
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Diskusi Mahasiswa KABOKI 
 

 

 
 

 

Diskusi Mahasiswa KABOKI 
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Kegiatan Yasinana dan Tahlilan 
 

 

 
 

 

Kegiatan Yasinan dan Tahlilan 
 

 

 
 

 

Ceramah Keagamaan 
 

 

 



 

Foto Kopi Bukti Seminar Proposal 
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Foto Kopi Sertifikat PLP-KKN 
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Foto Kopi Sertifikat PLP-KKN 
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Foto Kopi Sertifikasi Al-Qur’an 
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Foto Kopi Sertifikat ICT 
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Foto Kopi Sertifikat Sospem 
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4.   Jenis Kelamin                    : Laki-Laki 

 
5.   Status                                 : Belum Nikah 
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8.   Nama Orang Tua               : M.Siddik/ Armani 

 
9.   Email                                 : Fajrulalfati@gmail.com 

 
B.  RIWAYAT PENDIDIKAN 
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Tarbiyah dan Keguruan 
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1.   Pengurus ISTIQO MA Qodratullah 

 
2.   Pengurus Asrama KABOKI Yogyakarta 2019- Sekarang 
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