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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

  

Aktivis dakwah kampus adalah orang yang terlibat aktif dalam suatu 

organisasi yang berhubungan dengan agama di dalam suatu kampus, atau yang 

biasanya disebut dengan Kerohanian Islam (Rohis). Dalam organisasi ini, selain 

perekrutan yang dibuat secara formal dengan berbagai pelatihan keislaman, 

aktivis dakwah kampus juga melakukan perekrutan secara personal atau yang 

biasa dikenal dengan dakwah fardiyah, aktivitas ini merupakan perekrutan yang 

dilakukan oleh aktivis dakwah kampus terhadap objek dakwahnya secara 

personal, sehingga objek dakwah tersebut memiliki pemahaman dan kesamaan ide 

serta semangat sebagai seorang aktivis dakwah kampus (Nurjaman, 2011). 

Dakwah kampus merupakan fase penting dalam dakwah secara umum, 

tujuan dakwah kampus ini adalah membentuk akademisi yang mempunyai 

idealitas, rasionalitas, intelektualitas profesionalitas dan komitmen yang kokoh 

terhadap islam. Kampus merupakan tempat bernaungnya orang-orang yang 

memiliki kemauan keras untuk maju, baik jasmani, rohani maupun pikiran 

(Mahri, 2013). 

Kampus fungsi utamanya adalah tempat untuk menuntut ilmu, dan 

mencari keahlian, akan tetapi juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana atau 

wadah berdakwah dan mengajak orang lain kepada kebaikan. Hal ini diharapkan 

agar mahasiswa mampu menyeimbangkan antara cerdas iman, ilmu dan teknologi. 

Tiga hal tersebut dapat dijadikan senjata bagi kalangan akademisi dalam 
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memerangi kemerosotan diberbagai sendi di Indonesia, khususnya merosotnya 

moral atau akhlak akhir – akhir ini (Mahri, 2013). 

Sasaran atau target dari dakwah kampus itu sendiri adalah mahasiswa yang 

ada di kampus, untuk menyebarkan unsur – unsur kebaikan dan bergabung dengan 

aktivis dakwah, agar dapat berubah menjadi lebih baik dari diri sebelumnya dan 

mampu mengajak orang lain kepada kebaikan. Selain itu, Nurjaman (2011) 

menyatakan bahwa sasaran dakwah kampus adalah terbentuknya bi’ah 

(lingkungan) kondusif bagi kehidupan islami kampus, terbentuknya opini 

ketinggian islam dikalangan kampus, terbentuknya kesinambungan barisan 

pendukung dakwah dan terbentuknya hubungan timbal balik yang sinergis antara 

dakwah ammah (dakwah yang dilakukan seseorang dengan media lisan yang 

ditujukan kepada orang banyak) dengan pengkaderan. 

Namun berbeda dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada 

tanggal 01-02 November 2017 dengan beberapa mahasiswa anggota aktivis 

dakwah kampus Rohis Forum Kajian Intensif  Islam Asy-Syams (Rohis FKII 

Asy-Syams) di UIN Suska Riau yang berasal dari berbagai suku, 

kebudayaan/daerah dan latar belakang sekolah yang berbeda.  

Individu di dalam kelompok tersebut belum kompak, belum mampu 

menyesuaikan diri di dalam kelompok seperti; individu merasa dihindari karena 

merasa berbeda sendiri, tidak betah di dalam kelompok, tidak hadir ketika ada 

pertemuan di dalam kelompok, sering izin ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu. 

Selain itu, individu mengatakan bahwa tidak memegang kepercayaan kepada 

kelompok, memiliki pendapat yang berbeda-beda sehingga memiliki perbedaan 
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pendapat dan membuat konformitas menurun. Bahkan individu pernah 

mendapatkan sanksi karena tidak patuh dengan peraturan yang ada di dalam 

kelompok tersebut.               

Banyaknya organisasi dikalangan kampus UIN Suska Riau, salah satu 

diantaranya adalah organisasi aktivis dakwah kampus yang sering disebut dengan 

Kerohanian Islam (Rohis). Membuat mahasiswa tertarik dan ingin bergabung 

didalam organisasi tersebut. Salah satu alasan mengapa individu tertarik 

mengikuti Rohis yaitu karena Rohis adalah wadah pengkaderan, didalam 

kelompok ini individu-individu bukan barisan orang-orang yang baik, akan tetapi 

jalan menuju kearah yang lebih baik, dan bersama saling menguatkan dan menuju 

Ridha Allah. 

Selain itu alasan mereka mengikuti Rohis yaitu selain karena aktif didalam 

kepengurusan inti, mereka juga suka berorganisasi dan merasa organisasi Rohis 

inilah yang paling sesuai dengan dirinya, karena jika mengikuti organisasi selain 

aktivis dakwah kampus (Rohis) dikhawatirkan berkhalwat (berdua-duan) dan 

ikhtilat (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan didalamnya). 

Dewi Faridah (2008) mengatakan keberadaan Rohis itu memberikan imbas 

yang positif, karena mereka dapat memperoleh pelajaran yang tidak hanya bersifat 

teoritis saja, melainkan lebih kepada hal-hal yang bersifat praktis dan diharapkan 

dengan kegiatan-kegiatan ini dibekali kreatifitas dan potensi yang baik sehingga 

dapat membantu mereka berada dalam lingkungan masyarakat.  

Oleh karena itu kebanyakan mahasiswa mengikuti dakwah kampus karena 

ada ajakan teman disekitarnya, baik nyata maupun didunia maya. Hal ini 
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tercermin dari banyaknya organisasi-organisasi yang berkembang menghasilkan 

pertemanan dalam bentuk dunia nyata maupun didunia maya. Tentunya 

mempunyai teman yang berawal dari sebuah organisasi sangat menarik, 

selanjutnya akan membentuk perkumpulan yang sering disebut dengan aktivis 

dakwah kampus. 

Secara bahasa dakwah adalah sebuah aktivitas untuk menyeru sesama 

manusia kepada ketaatan kepada Allah dan kepada islam, sedangkan orang-orang 

yang berdakwah disebut dengan du‟at sebagai bentuk jamaknya, dan da‟i adalah 

bentuk tunggalnya. Aktivis dakwah merupakan juru dakwah, atau sebutan dalam 

islam disebut dengan da‟i atau jumlah yang jamak disebut du‟at. Bagi laki-laki 

mereka sering disebut dengan ikhwan dan permpuan disebut dengan akhwat 

(Nurjaman, 2011) 

Individu-individu yang tegabung didalamnya adalah individu sosial, yang 

senang berbagi dengan individu lainnya. Tidak dapat disangkal bahwa menurut 

hakikatnya manusia adalah pribadi makhluk yang berhubungan dengan makhluk 

lainnya. Manusia tidak tinggal sendirian saja, sebaliknya selalu berada bersama 

dan berhubungan dengan makhluk serta orang-orang lainnya (Utami, 2013). 

Sarwono (2005) mengatakan bahwa setiap manusia adalah makhuk sosial, tidak 

pernah lepas dari kelompok, begitu lepas dari kelompok yang satu, maka ia akan 

masuk kedalam kelompok lain.  

Ketika seseorang masuk dalam sebuah organisasi, maka individu 

cenderung mengikuti peraturan didalam kelompoknya, bukan secara paksa 
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melainkan dengan suka rela, karena inidividu sudah merasa menjadi bagian dari 

kelompok tersebut, sehingga rasa memilikinya akan lebih nampak. 

Selain itu keinginan untuk disukai sebagai akibat internalisasi dan proses 

belajar dimasa kecil maka banyak individu melakukan konformitas untuk 

membantunya mendapatkan persetujuan dengan banyak orang. Oleh karena itu 

pada dasarnya banyak orang senang akan pujian maka banyak orang berusaha 

untuk konform dengan keadaan (http://duniapsikologi12.blogspot).   

Ketika inidividu sudah konform sepenuhnya dalam kelompok, maka 

individu akan mengenakan atribut - atribut yang telah disepakati didalam 

kelompok, seperti mengenakan baju ciri khas dalam kelompok tersebut. Hal ini 

bisa juga dilihat ketika diadakan pertemuan dan rapat yang diadakan biasanya 

sekali dalam satu bulan. Pertemuan dan rapat ini bukan hanya bertujuan untuk 

silahturahmi dengan anggota, dan evalusia program kerja, akan tetapi juga sebagai 

upaya menguatkan diri masing – masing supaya tetap istiqomah didalam 

kebaikan.   

 Sears (2004) perilaku yang ditampilkan seseorang, karena ada orang lain 

yang menampilkan perilaku tersebut, dan perilaku tersebut disebut dengan 

konformitas. Sedangkan Utami dan Silalahi (2013) konformitas memberikan 

dampak hilangnya pendapat atau aspirasi setiap individu. Mengingatkan 

keputusan yang dilaksanakan adalah keputusan kelompok, sehingga keputusan 

yang dilaksanakan adalah keputusan kelompok, dan setiap anggota kelompok 

secara sadar maupun tak sadar terseret kedalam keuputusan kelompok. 

http://duniapsikolog/
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Sears (1991) mengatakan konformitas positif memiliki beberapa tipe, 

seperti tipe konformitas identifikasi. Jika konformitas diwarnai dengan kharisma 

dari orang yang mempengaruhi sehingga seseorang yang dipengaruhi percaya, 

mengakui, menerima, tanpa rasa takut akan sanksi atas sikap non-konformitasnya. 

Sedangkan pada tipe konformitas internalisasi jika konformitas diwarnai sikap 

kebebasan untuk menentukan konformitas atau non-konformitas dengan 

didasarkan pada pertimbangan rasio, perasaan, pengalaman, hati nurani dan 

semangat untuk menentukan pilihan-pilihan dalam bersikap dan bertingkah laku. 

Sedangkan konformitas negatif ikut-ikutan hal negatif, salah satu cara untuk 

menentukan identifikasi adalah melalui kelompok teman sebayanya yang 

memiliki kesamaan.                

 Martin dan Hewston (dalam Taylor, 2009) orang lebih menyesuaikan diri 

dengan kelompok bila mereka menganggap anggota kelompok itu benar, dan 

apabila mereka ingin disukai oleh anggota kelompok. Secara psikologis kesetiaan 

dan kepatuhan kepada kelompok, perasaan senasib dan sepenanggungan disebut 

dengan konformitas. Ketika individu sudah berkonformitas, maka pendapat 

individu tersebut akan hilang karena individu terseret didalam keputusan didalam 

kelompok tersebut. Konformitas juga muncul karena adanya persamaan minat, 

nilai dan norma serta adanya interaksi secara kontiniu dalam suatu kelompok. 

 Siswati dan Masykur (2013), dasar utama dari konformitas adalah ketika 

individu melakukan aktivitas dimana terdapat tendensi yang kuat untuk 

melakukan seseuatu yang sama dengan yang lainnya, walaupun tindakan tersebut 

merupakan cara-cara yang menyimpang. 
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Konformitas didefinisikan oleh Sarwono (2005) konformitas adalah 

kesesuaian antara perilaku seseorang dengan perilaku orang lain yang didorong 

oleh keinginannya sendiri, konformitas terjadi dari kesamaan antara perilaku 

individu dengan perilaku orang lain atau perilaku individu dengan norma. 

Konformitas terjadi apabila sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau 

melakukan sesuatu, ada kecenderungan para anggota untuk mengatakan dan 

melakukan hal yang sama.  

Sedangkan Khaldun (dalam Farihah, 2014) dalam bukunya muqaddimah, 

manusia pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang 

selalu membutuhkan orang lain dalam mempertahankan kehidupannya, sehingga 

kehidupannya denganmasyarakat dan organisasi sosial merupakan sebuah 

keharusan. Teorinya tentang semua yang disaksikannya dan dinyatakannya dalam 

kitab al muqaddimah yaitu peradaban manusia (Al-Umron Al basyari) dan 

masyarakat kemanusiaan (Alijtima‟ Al Insani).  

Hubungan sosial manusia adalah sesuatu yang Para menjelaskan hal ini 

bahwa manusia itu memiliki tabiat madani (spirit atau sosial). Maksudnya, 

manusia itu harus memiliki hubungan sosial yang menurut istilah disebut Al-

Madinah (kesipilan atau kependudukan). Ini sama dengan makna Al-„Umran 

(peradaban), hubungan sosial merupakan sesuatu yang urgen dalam kehidupan 

manusia, jika hubungan sosial tidak ada, maka tidak sempurna wujud mereka dan 

tidak terwujud apa yang dikehendaki oleh Allah berupa memakmurkan dunia 

dengan mereka dan menjadikan mereka sebagai khalifah-Nya di bumi.   
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 Sears dkk (2004), mengatakan pada dasarnya orang melakukan 

konformitas salah satunya karena pengaruh  informasional yaitu informasi yang 

diterima dari orang lain mengenai suatu realita/kenyataan. Sedangkan menurut  

penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Silalahi (2013) mengatakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi konformitas adalah identitas sosial. 

 Tajfel (dalam Utami dan Silalahi, 2013), identitas sosial adalah bagian 

dari konsep diri seseorang yang berasal dari penegetahuan mereka tentang 

keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai 

dan emosional dari keanggotaan tersebut. Identitas sosial adalah sebuah definisi 

diri yang memandu bagaimana kita mengkonseptualisasi dan karakteristik unik, 

seperti nama, seseorang, selain banyak karakteristik lainnya yang serupa dengan 

orang lain (Baron dan Byrne, 2003). 

Menurut Baron dan Byrne (2003) identitas sosial dapat 

dikonseptualisasikan paling baik dalam empat dimensi, salah satunya ialah 

keyakinan yang saling terkait (norma dan nilai yang menghasilkan tingkah laku 

anggota ketika mereka berusaha mencapai tujuan dan berbagai keyakinan yang 

sama). Dalam penelitian Utami dan Silalahi (2013) menyimpulkan identitas sosial 

merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang anggota kelompok atas 

kelompok yang dianggap sesuai dengan identitas yang ada pada dirinya. 

Identitas sosial Aktivis Dakwah Kampus (Rohis FKII Asy-Syams) terjadi 

ketika seseorang menilai kelompok, mendapatkan informasi bermanfaat dan 

menerima pengetahuan, serta pengetahuan tersebut dianggap menarik dan benar 
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jika seseorang akan menyamakan perilaku dan penampilannya maupun atribu-

atribut yang digunakan oleh kelompok, kemudian mengasosiasikan dirinya 

dengan kelompok, serta didalam kelompok terdapat tekanan baik secara langsung 

maupun tidak langsung kemudian individu akan konform ketika ingin diterima 

oleh kelompok sehingga terbentuklah yang disebut dengan konfomitas. 

Berdasarkan uraian teori, permasalahan dan data dari hasil penelitian 

sebelumnya, penulis tertarik mengadakan penelitian ini untuk mengetahui 

“Hubungan Identitas Sosial dengan Konformitas Pada Aktivis Dakwah 

Kampus (Rohis FKII Asy-Syams) UIN Suska Riau”.  

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  Apakah Ada Hubungan Identitas 

Sosial dengan Konformitas Pada Aktivis Dakwah Kampus?  

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

identitas sosial dengan konformitas pada aktivis dakwah kampus UIN Suska Riau.  

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya 

dibidang Psikologi Sosial terutama mengenai identitas sosial dengan 

konformitas pada aktivis dakwah kampus (Rohis FKII Asy-Syams).  
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran dan 

informasi kepada aktivis dakwah kampus (Rohis FKII Asy-Syams) dan 

kepada masyarakat berkaitan dengan identitas sosial dan konformitas pada 

aktivis dakwah kampus.  

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat perlu untuk 

dikemukakan,karena dapat dipakai sebagai referensi informasi dan  bahan. 

Penelitian yang terdahulu yang hampir sama terkait dengan penelitian yang ingin 

dilakukan, yaitu :  

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Silalahi (2013) mengenai 

“ Hubungan  Antara  Identitas Sosial dan  Konformitas pada Anggota Komunitas 

Virtual Kaskus Regional”. Hasil penelitian tersebut menunujukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara identitas sosial dengan konformitas pada 

komunitas kaskus regional dengan koefisien identitas sosial konformitas. 

Memiliki nilai sebesar 0,395 dengan signifikan sebesar 0,002 (p0,05).   

 Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) mengenai 

“Hubungan Antara Identitas Sosial Dan Konformitas Dengan Perilaku Agresi 

Pada Suporter Sepak Bola Perisasam Putra Samarinda”. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya hubungan identitas sosial dan konformitas dengan perilaku  

Agresi pada Suporter  Sepak bola  Perisasam Putra Samarinda. Persamaan dari 

penelitian ini sama-sama mengukur identitas sosial sebagai variabel  X dan 

perbedaan dengan penelitian ini terletak pada konteksnya yang dimana penelitian 
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ini meneliti berkaitan dengan aktivis dakwah kampus, tetapi dalam penelitian 

Putri (2013) berdasarkan konteks pada suporter sepak bola, perbedaannya yang 

lainya terletak pada subjek dan tempat penelitiannya. 

 Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh  Karlina 

(2014). Mengenai “Hubungan  Konformitas  Berbusana pada  Anggota Komunitas  

Hijabers Pekanbaru dengan  Kesadaran  Beragama dalam  Menutup Aurat”. 

Dengan pendekatan kuantitatif dangan hasil penelitiannya menunjukkan adanya 

hubungan yang signifikan antara konformitas berbusana pada anggota hijabers 

dengan kesadaran beragama dalam menutup aurat, yaitu terdapat hubungan antara 

konformitas berbusana pada anggota komunitas hijabers Pekanbaru dengan 

kesadaran beragama dalam menutu aurat. Perbedaan penelitian ini terletak pada 

variabel X dan subjeknya, dan persamaan penelitian ini sama-sama mengukur 

konformitas.  

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti berkeyakinan bahwa penelitian yang 

berjudul “Hubungan Identitas Sosial Dengan Konformitas Pada Aktivis Dakwah 

Kampus UIN Suska Riau” belum pernah diteliti sebelumnya. 


