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Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut
hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang
perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi yang terjadi antara mahasiswa dengan
masyarakat sebenarnya terjadi karena dilandasi kepentingan perorangan dengan kepentingan
kelompok, karena tanpa hubungan atau interaksi sosial seseorang tidak bisa mencapai tujuan
yang diinginkan. Oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat, seorang individu selalu
mengadakan hubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula
dengan mahasiswa IAIN dan masyarakat setempat di Kelurahan Tambakaji.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk interaksi
sosial mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat kaitannya dengan
pengembangan nilai-nilai keagamaan? (2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan
dalam berinteraksi antara mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat
dan bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Tujuan penelitian ini
adalah (1) Untuk mengetahui bentuk interaksi sosial mahasiswa IAIN Walisongo Semarang
dengan masyarakat setempat kaitannya dengan pengembangan nilai-nilai keagamaan, (2) Untuk
mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam berinteraksi antara mahasiswa IAIN
Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi
hambatan tersebut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Sumber data dalam
penelitian ini adalah melalui wawancara dengan subjek, wawancara dengan informan, dokumen
serta sumber tertulis lainnya yang relevan. Triangulasi data digunakan untuk pemeriksaan
validitas data melalui sumber lain. Teknik analisis data didapatkan melalui reduksi data,
penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi sosial yang terjadi antara
mahasiswa IAIN dengan masyarakat setempat kaiatannya dengan pengembangan nilai-nilai
keagamaan dapat berjalan dengan baik. Perbedaan karakter dan sikap tidak menghalanginya
untuk melakukan interaksi. Tidak hanya itu saja, untuk menjaga agar hubungan tetap akrab dan
harmonis, diperlukan komunikasi yang baik dan sikap saling menghargai satu sama lain. Selain
itu, kerjasama dan keterlibatan mahasiswa dan masyarakat dalam berbagai kegiatan keagamaan
juga diperlukan untuk menjaga keakraban. Misalnya kerjasama antara mahasiswa IAIN dengan
masyarakat setempat dalam menyelenggarakan acara Nuzulul Qur’an. Dari kegiatan tersebut
juga memiliki tujuan sebagai salah satu ajang untuk meningkatkan komunikasi diantara
mahasiswa dan masyarakat agar interaksi dapat berjalan lancar.
Simpulan dari penelitian ini adalah (1)Interaksi sosial yang terjadi antara mahasiswa
IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat kaitannya dengan pengembangan nilainilai keagamaan diwujudkan dalam bentuk keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan
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keagamaan yang ada di dalam masyarakat. Misalnya adalah keterlibatan mahasiswa dalam acaraacara pengajian bersama, adanya mahasiswa yang mengajar TPQ, mahasiswa yang secara
sukarela mengajar musik rebana, mengajar ngaji di mushola, mengikuti manakiban serta menjadi
takmir mushola ataupun masjid. (2) Hambatan yang dihadapi dalam interaksi sosial antara
mahasiswa IAIN dengan masyarakat setempat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor
keterbatasan waktu, perasaingan dan perbedaan latar belakang pendidikan. Selain itu
misscomunication dan persaingan juga dapat menjadi penyebab terjadinya konflik antara
mahasiswa IAIN Walisongo dengan masyarakat setempat. Solusi yang dilakukan untuk
memperkecil kemungkinan terjadinya konflik, mahasiswa IAIN selalu aktif dalam berbagai
kegiatan keagamaan.
Saran dari penelitian ini adalah (1) diharapkan mahasiswa IAIN dapat menambah
kegiatan keagamaan yang ada di dalam mayarakat, sehingga dapat meningkatkan interaksi sosial
antara mahasiswa dengan masyarakat. Karena melalui kegiatan-kegiatan tersebut dapat
memperkecil kemungkinan terjadinya konflik di antara keduanya, (2) bagi masyarakat sebaiknya
selalu memliki kesadaran dan terbuka terhadap mahasiswa IAIN Walisongo Semarang di sekitar
mereka. Karena hal tersebut akan menyebabkan komunikasi dan interaks.i sosial dapat berjalan
dengan lancar
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Interaksi sosial merupakan aspek dinamis dari masyarakat. Di mana di dalamnya
terdapat suatu proses hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Hal itu
disebabkan manusia merupakan makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial.
Sebagai makhluk sosial manusia selalu hidup berkelompok atau senantiasa selalu ingin
berhubungan dengan manusia lain. Dalam kehidupan bersama antar individu satu dengan
individu lainnya terjadi hubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap
manusia disamping memiliki insting juga memiliki kebutuhan dasar yang bersifat universal.
Menurut Malinowski ada 7 kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan makan, reproduksi,
kenyamanan tubuh, keamanan, kebutuhan gerak, dan kebutuhan untuk tumbuh. Untuk
memenuhi kebutuhan itu manusia menyesuaikan diri dan mengadakan hubungan-hubungan
dengan orang lain. Melalui hubungan itu manusia ingin menyampaikan maksud, tujuan dan
keinginannya masing-masing. Untuk mencapai keinginan tersebut biasanya diwujudkan
dalam tindakan melalui hubungan timbal balik, hubungan inilah yang disebut dengan
interaksi (Ibrahim, 2003 :10).
Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi
soaial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara
orang perorangan, antar kelompok-kelompok manusia maupun antar orang-perorangan
dengan kelompok manusia. (Soekanto, 2002:61-62).
Bonner dalam Gerungan (1988:57), menyebutkan bahwa interaksi sosial adalah suatu
hubungan antara dua atau lebih individu yang saling mempengaruhi, mengubah atau
memperbaiki kelakuan atau perilaku yang satu dengan individu yang lain.
1
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Ketika berinteraksi seorang individu atau kelompok sosial sebenarnya tengah
berusaha atau belajar bagaimana memahami tindakan sosial seorang individu atau kelompok
sosial lain.
Interaksi sosial akan berjalan dengan tertib dan teratur jika anggota masyarakat bisa
berfungsi secara normal, yang diperlukan bukan hanya kemampuan untuk bertindak sesuai
dengan kontek sosialnya, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk menilai secara obyektif
perilaku pribadinya dipandang dari sudut sosial masyarakatnya (Narwoko, 2004:21).
Setiap manusia pasti memiliki rasa ingin berinteraksi dengan orang lain, seperti
makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain (zoon politicon). Di lingkungan
masyarakat pun setiap individu saling membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, karena
dengan berinteraksi seseorang merasa mempunyai keseimbangan dalam hidup dan merasa
dibutuhkan oleh individu lain. Adanya interaksi atau hubungan yang terjadi pada suatu
kehidupan masyarakat akan saling mempengaruhi antara individu yang satu dengan yang
lainnya, sehingga terdapat adanya suatu hubungan timbal balik antara individu dengan
individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok.

Menurut Horton (1984: 59) masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara
relatif mandiri yang sudah bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah
tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukuan sebagian besar kegiatannya
dalam kelompok tersebut.
Menurut Ishak (dalam Kompas Mahasiswa Edisi 74, 2005:20) mengemukakan
mahasiswa merupakan individu yang sedang menjalani kurun waktu dalam dunia
pendidikan, terjembataninya atau dikomunikasikannya antara masa pendidikan teoritis
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dengan masa pendidikan yang mulai mencocokkan realitas sosial di luar lingkungan kampus
dengan kaidah-kaidah teoritis yang individu pelajari. Sebagai insan akademis mahasiswa
harus menunjukkan sikap-sikap dewasa dan ilmiah baik di dalam maupun di luar kampus.
Identik dengan sikap ilmiah adalah sikap terdidik yang lebih mengutamakan kegiatan
membaca atau belajar saat tidak ada kegiatan kuliah.
Institut Agama Islam Negeri atau biasa dikenal dengan IAIN Walisongo Semarang
merupakan perguruan tinggi di kota Semarang yang berbasis pada Agama Islam. IAIN
Walisongo Semarang pada awal pertumbuhannya tidak terlepas dari lembaga pendidikan
yang mendahuluinya. Lahirnya IAIN bermula dari serangkaian proses yang berlangsung
tidak kurang dari sepuluh tahun sebelumnya, yakni saat didirikannya Perguruan Tinggi
Agama Islam Negeri (PT AIN) dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA). IAIN Walisongo
Semarang sendiri pada dasarnya memiliki empat fakultas, yaitu fakultas Dakwah, fakultas
Syari’ah, fakultas Tarbiyah dan fakultas Ushuluddin.
Pada dasarnya agama dalam masyarakat menjadi penting karena agama mempunyai
ruang lingkup yang luas dalam kehidupan setiap manusi baik dalam kehidupan dunia
maupun akhirat. Menurut Hendropuspito (2004:36-37) ada tiga kawasan dalam ruang
lingkup agama, yaitu kawasan putih, kawasan hijau dan kawasan gelap. Dalam kawasan
putih individu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berjuang
memanfaatkan segala sesuatu yang adapada dirinya atau yang ada di alam ini melalui
pendidikan, mencari makan, menjaga kesehatan dan sebagainya. Kawasan hijau
menekankan individu agar berusaha untuk memperoleh rasa aman dengan cara mengatur
moral (akhlak) manusi melalui norma-norma rasional yang mendapat legitimasi oleh agama.
Pada kawasan ini individu dipaksa untuk mematuhi peraturan norma-norma yang ada di
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masyarakat dan apabila ada yang melanggarnya maka akan dijatuhi sanksi. Dalam kawasan
hijau ini agama menjadi tolak ukur perkembangan suatu masyarakat dan dijadikan norma
tersendiri dalam masyarakat yang disebut dengan norma agama. Sedangkan pada kawasan
gelap memuat tentang usaha radikal dan total manusia yang mengalami kegagalan yang
disebabkan ketidakmampuan mutlak manusia sendiri. Artinya manusia mengalami
kegagalan dalam menghadapi masalah dan tidak mampu untuk bangkit kembali.
Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak saja tata krama yang dijadikan pedoman
dalam kehidupan bermasyarakat, pembentukan akhlak dan moral juga menjadi hal penting
untuk melandasi suatu pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, agar tidak terjadi
kemerosotan nilai-nilai moral, nilai-nilai keagamaan, akhlak dan budi pekerti.
Interaksi antara mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat
terjadi karena adanya kesadaran antara kedua belah pihak akan kebutuhan untuk hidup
saling berdampingan secara damai. Akan tetapi di dalam berinteraksi dengan masyarakat
setempat, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang juga sering mengalami hambatanhambatan, salah satunya adalah terjadinya konflik.
Pada dasarnya interaksi antara mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan
masyarakat sangat dipengaruhi berbagai hal, antara lain persepsi masyarakat terhadap
mahasiswa, latar belakang pendidikan, status sosial ekonomi, dan lain-lain. Dengan adanya
perbedaan pandangan, latar belakang pendidikan dan status sosial ekonomi antara
mahasiswa IAIN Walisongo dengan masyarakat setempat menyebabkan terjadinya variasi
hubungan atau interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat setempat.
Komunikasi yang baik akan sangat membantu terbinanya hubungan yang serasi
antara mahasiswa IAIN Walisongo dengan masyarakat setempat. Keserasian ini sangat
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diperlukan untuk memperoleh rasa saling percaya karena kepercayaan ini penting agar
seseorang mempunyai keseimbangan dalam hidup dan merasa dibutuhkan oleh individu lain.
Jika interaksi yang terjadi antara mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat
setempat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku maka
seiring berjalannya waktu akan melahirkan hubungan sosial yang baik pula antara kedua
belah pihak.
Jika dilihat dari latar belakangnya, antara mahasiswa IAIN dengan masyarakat
setempat pada dasarnya memiliki perbedaan. Mayoritas mahasiswa IAIN berasal dari daerah
di luar kota Semarang, berasal dari keluarga yang agamis dan religius, serta merupakan
lulusan dari pondok pesantren. Hal tersebut sangat berbeda dengan masyarakat di kelurahan
Tambakaji yang mayoritas berasal dari keluarga Jawa biasa, sehari-harinya selalu
disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing serta jauh dari kehidupan pondok pesantren.
Akan tetapi mengapa mahasiswa dan masyarakat setempat yang memiliki perbedaan
tersebut tetap dapat bekerjasama dengan baik.
Berangkat dari latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas maka diangkat
sebuah skripsi dengan judul ”Interaksi Sosial Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang
Dengan Masyarakat Setempat Kaitannya Dengan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan”.
B. Identifikasi Masalah
Dari uraian latar belakang di atas penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai
berikut :
1. Bagaimana cara mahasiswa IAIN Walisongo Semarang berinteraksi dengan masyarakat
setempat ?
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2. Faktor-faktor apa saja yang mendasari mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dan
masyarakat setempat untuk berinteraksi?
3. Bagaimana bentuk interaksi mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat
setempat kaitannya dengan pengembangan nilai-nilai keagamaan ?
4. Bagaimana keterlibatan mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dalam mendukung
kegiatan keagamaan masyarakat setempat ?
5. Apakah IAIN Walisongo Semarang itu ?
6. Bagaimana persepsi masyarakat setempat terhadap keberadaan mahasiswa IAIN
Walisongo Semarang ?
7. Bagaimana kondisi masyarakat sekitar IAIN Walisongo Semarang ?
8. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan dalam berinteraksi antara mahasiswa
IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat?
9. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam
berinteraksi antara mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat?
C. Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini permasalahan yang dipelajari adalah interaksi sosial mahasiswa
IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat kaitannya dengan pengembangan
nila-nilai keagamaan. Permasalahan tersebut dirinci dalam pertanyaan sebagai berikut :
1. Bagaimana bentuk interaksi sosial mahasiswa IAIN Walisongo Semarang

dengan

masyarakat setempat kaitannya dengan pengembangan nilai-nilai keagamaan ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan dalam berinteraksi antara mahasiswa
IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat dan bagaimana solusi yang
dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ?
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D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui bentuk interaksi sosial mahasiswa IAIN Walisongo Semarang
dengan masyarakat setempat kaitannya dengan pengembangan nilai-nilai keagamaan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam berinteraksi antara
mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat dan solusi yang
dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.
E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat, terutama :
1. Manfaat secara teoritis
Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis, yaitu diharapkan dapat digunakan
sebagai pembanding bagi penelitian-penelitian berikutnya yang sejenis. Selain itu juga
diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang interaksi sosial
dan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan.
2. Manfaat secara praktis
Manfaat secara praktisnya ialah diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai bahan masukan tentang bagaimana cara berhubungan atau berinteraksi antara
mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat kaitannya dengan
pengembangan nilai-nilai keagamaan.
F. Sistematika Penulisan Skripsi
Sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :
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a) Bagian awal skripsi berisi uraian halaman judul, halaman pengesahan, abstraksi, halaman
motto dan persembahan, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar bagan, daftar tabel,
daftar gambar dan daftar lampiran.
b) Bagian isi skripsi terdiri atas Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V.
Bab I PENDAHULUAN, bab ini merupakan gambaran menyeluruh dari skripsi yang
meliputi : latar belakang, identifikasi masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian,
manfaat penelitian dan sistematika skripsi.
Bab II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TORITIK, pada bab ini berisi
mengenai telaah pustaka dari sejumlah teori yang relevan dengan tema dalam penulisan
skripsi.
Bab III METODE PENELITIAN, pada bab ini mencakup dasar penelitian, lokasi
penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, validitas data dan teknik analisis
data.
Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini berisi mengenai hasil penelitian.
Bab V PENUTUP, bab ini berisi simpulan mengenai kesimpulan yang ditarik dari
analisis data dalam bagian ini dan saran atau masukan sebagai hasil dari rekomendasi.
c) Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II
PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA TEORETIK

A.

Penelaahan Kepustakaan
Dalam mengkaji dan menganalisis ”Interaksi Sosial Mahasiswa IAIN Walisongo

Semarang dengan Masyarakat Setempat Kaitannya dengan Pengembangan Nilai-Nilai
Keagamaan”, maka peneliti menggunakan teori interaksionisme simbolik. Istilah
interaksionisme manjadi sebuah label untuk pendekatan yang relatif khusus pada ilmu yang
membahas tingkah laku manusia.
Teori interaksionisme simbolik memiliki substansi yaitu kehidupan bermasyarakat
terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antar individu dan antar kelompok
dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami maknanya melalui proses belajar dan
memberikan tanggapan terhadap stimulus yang datang dari lingkungannya dan dari luar
dirinya (Ritzer, 2003 : 54)
Masyarakat merupakan bentukan dari interaksi antar individu. Interaksi sosial adalah
sebuah interaksi antar pelaku, dan bukan antar faktor-faktor yang menghubungkan mereka,
atau yang membuat berinteraksi. Teori interaksionisme simbolik melihat pentingnya
interaksi sosial sebagai sebuah sarana ataupun sebagai sebuah penyebab ekspresi tingkah
laku manusia.
Mead memandang interaksi sosial dalam masyarakat terjadi dalam dua bentuk
utama, yaitu ”percakapan isyarat” (interaksi non simbolik) dan ”penggunaan simbol-simbol
penting” (interaksi simbolik) (Ritzer, 2003 :277).
Teori interaksionisme simbolik memandang manusia sebagai makhluk sosial dalam
suatu pengertian yang mendalam, yakni suatu makhluk yang ikut serta dalam berinteraksi
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sosial dengan dirinya sendiri, dengan membuat indikasinya sendiri, dan memberikan respon
pada sejumlah indikasi. Hal tersebut sama halnya dengan mahasiswa IAIN Walisongo
Semarang yang berinteraksi dengan masyarakat setempat dengan tujuan untuk menjaga
kelangsungan hidup serta dapat diakui keberadaannya oleh individu lainnya dalam
masyarakat.
Di dalam bergaul, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat
setempat juga dapat dilihat kedua belah pihak saling memberikan stimulus dan responnya,
sehingga terjadilah suatu proses interaksi. Selain itu interaksi sosial sendiri juga dapat terjadi
karena adanya perasaan saling membutuhkan dan saling tergantung antara

mahasiswa

IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat.
Di samping dapat dikaji dengan teori interaksionisme simbolik, interaksi sosial
mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat kaitannya dengan
pengembangan nilai-nilai keagamaan juga dapat dikaji dengan menggunakan teori sentimen
kemasyarakatan yang dikemukakan oleh Emile Durkheim.
Teori sentimen kemasyarakatan yang dikemukakan oleh Emile Durkheim
berpendapat bahwa untuk pertama kalinya aktivitas religi yang ada pada manusia ada karena
suatu getaran jiwa, atau emosi keagamaan yang timbul dalam jiwa manusia, karena
pengaruh suatu sentimen kemasyarakatan. Sentimen kemasyarakatan dalam batin manusia
berupa suatu kompleksitas perasaan yang mengandung rasa terikat, bakti, cinta dan perasaan
lainnya dimana ia hidup (Kahmad, 2002 : 29).
Berkaitan dengan teori tersebut maka pada tingkat individu agama mempunyai
fungsi sosial dengan memberikan nilai dan kepercayaan terhadap sesuatu yang oleh
masyarakat dianggap mempunyai makna agama mendorong ke arah koherensi dan
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harmonisasi sosial. Hal tersebut sama halnya dengan interaksi sosial yang dilakukan oleh
mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat yang mana selalu
mengutamakan pengembangan nilai-nilai keagamaan dalam pelaksanaanya.
Teori konflik juga dapat digunakan untuk menganalisis konflik yang terjadi antara
mahasiswa IAIN dengan masyarakat setempat. Teori koflik yang dikemukakan Karl Marx
berpendapat bahwa konflik terjadi dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan dan
hubungan diantara individu yang tidak dapat didamaikan (Salim, 2006 : 121).
Dari hasil penelitian tentang interaksi sosial mahasiswa IAIN dengan masyarakat
setempat kaitannya dengan pengembangan nilai-nilai keagamaan, didapatkan bahwa konflik
yang terjadi antara mahasiswa dengan masyarakat hanya dikarenakan misscomunication
saja. Jadi frekuensi yang ditimbulkan dari konflik tersebut relatif kecil dan tidak sampai
menimbulkan benturan fisik.

1. Interaksi Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat
1. Pengertian Interaksi Sosial
Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara orang perorangan,
antara perorangan atau kelompok, dan antara kelompok dan kelompok. Manusia juga
makhluk sosial (zoon politicon) manusia tidak dapat hidup sendiri, tanpa bantuan dari
orang lain. Dalam menunjang hubungan antara dua atau lebih individu manusia, ketika
perilaku individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki perilaku
individu yang lain atau sebaliknya.
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Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang
menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia,
maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia (Soekanto, 2002 : 61).
Bonner (dalam Gerungan, 1988 : 57), menyatakan bahwasannya interaksi
sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu yang saling
mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan antara individu yang satu
dengan individu yang lain.
Interaksi sosial banyak manfaatnya khususnya dalam suatu lembaga
pendidikan, dimana interaksi dipakai untuk melihat hubungan antar berbagai
golongan. Pemahaman ini juga digunakan untuk mengetahui kondisi apa yang
ikut mempengaruhi interaksi sosial. Pengetahuan dan pemahaman tentang interaksi
sosial dapat disumbangkan dalam membina persatuan dan

kesatuan yang terjalin

antara mahasiswa dengan masyarakat setempat.
Interaksi merupakan titik tolak dalam suatu kegiatan sosial. Tanpa adanya
interaksi sosial maka tidak akan mungkin terjadi kehidupan bersama. Pergaulan hidup
baru muncul bila individu-individu atau kelompok saling membentuk komunitas,
saling berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama yang dapat dilakukan dalam
berbagai bentuk seperti persaingan, pertikaian, dan kerja sama. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa interaksi merupakan dasar proses sosial pada bentuk hubungan
sosial yang dinamis.
Sebagai makhluk sosial manusia dituntut untuk dapat melakukan hubungan
sosial atau interaksi sosial antar sesamanya dalam kehidupannya. Apalagi dalam
hubungannya antara mahasiswa dengan masyarakat setempat. Disini peran interaksi
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sosial sangat penting demi untuk menjalin ikatan yang lebih harmonis demi tercapai
tujuan hidup dinamis seperti yang dicita-citakan bersama.
Interaksi sosial merupakan proses awal penyesuaian nilai-nilai sosial dalam
kehidupan sosial. Kemudian meningkat menjadi semacam pergaulan, baik dengan
pertemuan fisik maupun pergaulan yang dilandasi rasa saling mengerti tentang
maksud, tujuan, dan keinginan masing-masing pihak dalam hubungan sosial.
Dalam kehidupan bersama antar individu satu dengan individu lainnya terjadi
hubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia disamping
memiliki insting juga memiliki kebutuhan dasar yang bersifat universal. Menurut
Malinowski ada 7 kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan makan, reproduksi,
kenyamanan tubuh, keamanan, kebutuhan gerak, dan kebutuhan untuk tumbuh. Untuk
memenuhi kebutuhan itu manusia menyesuaikan diri dan mengadakan hubunganhubungan dengan orang lain. Melalui hubungan itu manusia ingin menyampaikan
maksud, tujuan dan keinginannya masing-masing. Untuk mencapai keinginan tersebut
biasanya diwujudkan dalam tindakan melalui hubungan timbal balik, hubungan inilah
yang disebut dengan interaksi (Ibrahim, 2003 :10).
Sudah menjadi hukum alam dalam kehidupan berkelompok seorang individu
dalam keberadaan dirinya adalah sebagai manusia yang sekaligus makhluk sosial.
Kebutuhan dasar setiap mahasiswa dan setiap individu dalam mayarakat adalah
berhubungan dengan individu lainnya. Hal itu sama seperti kebutuhan dasar individu
dalam melangsungkan kehidupan yaitu mereka membutuhkan makan, minum untuk
menjaga kestabilan dan keseimbangan organ tubuh yang lain (kebutuhan biologi).
Setiap mahasiswa dan individu dalam masyarkat juga membutuhkan perasaan tenang
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dari ketakutan, keterpencilan, kegelisahan, dan berbagai kebutuhan-kebutuhan
kejiwaan lainnya. Kebutuhan dasar setiap mahasiswa dan individu dalam masyarakat,
yang diperlukan untuk berhubungan dengan individu lainnya seperti kebutuhan untuk
melanjutkan keturunan, kebutuhan untuk membuat pertahanan diri agar terhindar dari
permusuhan, kebutuhan untuk belajar kebudayaan dari lingkungan agar dapat diterima
dan diakui eksistensinya, seperti mahasiswa dan anggota masyarakat yang butuh
diakui juga eksisitensinya sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam kehidupan
bermasyarakat.
Dalam berinteraksi sosial setiap individu terikat dalam struktur sosial yang ada
di lingkungan tempat tinggalnya. Masing-masing struktur sosial yang ada di dalam
masyarakat mengatur kedudukan dari individu yang lain secara keseluruhan dengan
memperhatikan corak-corak tertentu yang berada dari struktur sosial yang lain.
Adanya kadudukan yang diatur oleh struktur sosial tersebut menentukan dan
menghasilkan adanya peranan-peranan yang sesuai dengan kedudukan yang dimiliki
masing-masing mahasiswa dan anggota masyarakat.
Hubungan sosial mahasiswa dengan masyarakat setempat tidak terlepas dari
corak hubungan kerjasama, hubungan persaingan dan hubungan konflik. Ketiga
hubungan itu tidak dapat terlepas dari warna kehidupan sosial. Pola hubungan
interaksi sosial yang teratur dapat membentuk tata kelakuan atau perilaku dan
hubungan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat. Interaksi
sosial antara mahasiswa dengan masyarakat setempat mengurus juga tentang nila-nilai
dan norma-norma agar interaksi dapat berjalan secara teratur.
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Interaksi sosial disini diartikan sebagai suatu proses hubungan sosial yang
dinamis, baik dilakukan oleh orang perorangan maupun kelompok oleh mahasiswa
dengan masyarakat setempat, baik itu satu dengan yang lain agar terjalin hubungan
yang harmonis.
Suatu interaksi sosial terjadi apabila memenuhi dua syarat yaitu kontak sosial
dan komunikasi (Soekanto, 2002 : 64-67):
a. Kontak Sosial
Kata ”kontak” berasal dari bahasa Latin con atau cun yang artinya
bersama-sama, dan tango atau tangere yang berarti menyentuh. Jadi, kontak
berarti bersama-sama menyentuh secara fisik atau terjadi persentuhan
secara badaniah. Namun demikian, dalam kontak sosial tidak harus terjadi
persentuhan. Orang melakukan kontak sosial melalui pihak-pihak lain dengan
menggunakan sarana tertentu seperti melalui telepon, LCD, OHP, dan sebagainya.
Contohnya, seorang mahasiswa ingin bertemu dengan dosennya. Karena dosen di
luar kota maka mahasiswa itu harus mengadakan kontak dengan dosen
menggunakan telepon untuk menyampaikan maksud tersebut. Hal itu juga disebut
kontak atau interaksi sosial.
b. Komunikasi
Komunikasi adalah pengiriman atau penerimaaan pesan antara dua orang
atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Biasanya dalam proses
komunikasi orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator, sedangkan
orang yang menerima pesan disebut komunikan. Orang yang berkomunikasi
mengirimkan suatu pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain dan

16
orang lain tersebut bereaksi terhadap pesan yang disampaikan. Pesan yang
disampaikan bisa dalam bentuk gerakan badan, pembicaraan atau menunjukkan
sikap tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain. Misalnya, seorang mahasiswa
yang berpapasan dengan warga sekitar, kemudian mahasiswa itu menyapa warga
tersebut dan warga itu membalas sapaannya itu, walaupun hanya sekedar sapaan,
tetapi sudah terjadi komunikasi.
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Interaksi Sosial
Pada interaksi sosial terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi
tersebut, yaitu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya interaksi sosial tersebut.
Adapun faktor yang mendasari interaksi sosial yaitu (Soekanto, 2002:63) :
a. Faktor Imitasi
Imitasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses interaksi
sosial. Salah satu segi poitifnya adalah bahwa imitasi dapat mendorong seseorang
untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Namun demikian,
imitasi mungkin pula mengakibatkan terjadinya hal-hal yang negatif dimana
misalnya yang ditiru adalah tindakan-tindakan yang menyimpang kecuali daripada
itu imitasi juga dapat melemahkan atau bahkan mematikan pengembangan daya
kreasi seseorang (Soekanto, 2002:63).
b. Faktor Sugesti
Faktor sugesti memegang peranan yang cukup besar pula dalam
pembentukan norma-norma kelompok, prasangka-prasangka sosial, norma-norma
sosial, norma-norma politik dan lain-lainnya. Sebab, pada kebanyakan orang
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diantara pedoman tingkah lakunya itu banyak dari adat kebiasaannya yang
diambil dengan begitu saja, dari lingkungan sekitarnya.
Sugesti dalam ilmu jiwa sosial dapat kita rumuskan sebagai suatu proses
dimana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedomanpedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu (Gerungan,
1988:60).
c. Faktor Identifikasi
Identifikasi

merupakan

suatu

kecenderungan-kecenderungan

atau

keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi ama atau identik dengan
orang lain (Soekanto, 2002:63).
Pada dasarnya hubungan sosial yang berlangsung pada identifikasi itu
lebih mendalam daripada hubungan yang berlangsung melalui proses-proses
sugesti atau imitasi.
d. Faktor Simpati
Simpati merupakan perasaan yang terdapat dalam diri seorang individu
yang tertarik dengan individu lainnya. Prosesnya berdasarkan perasaan semata
tidak melalui penilaian yang berdasarkan resiko, dengan kata lain simpati adalah
suatu proses dimana seseorang merasa tertarik kepada pihak lain (Soekanto,
2002:64).
Jadi, dalam penelitian ini yang dimaksudkan dan yang paling penting
adalah hanya faktor sugesti dan simpati, di mana kedua faktor ini sangat
mendorong untuk terjadinya suatu proses interaksi sosial. Karena faktor sugesti
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dan simpati dapat mempengaruhi seseorang, memahami orang lain dan
berkeinginan untuk bekerja sama dengannya.
3. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial
Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama (cooperation), persaingan
(competition), dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian (conflict).
Gillin-Gillin pernah mengadakan penggolongan yang lebih luas lagi. Menurut
mereka, ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial
(Soekanto, 2002 : 75), yaitu :
1. Proses Asosiatif (Processes of Association) yang terbagi dalam tiga bentuk khusus,
yakni :
a. Kerjasama (cooperation)
Kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial dimana di dalamnya
terdapat aktivitas-aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama
dan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitasnya masing-masing.
b. Akomodasi (Accomodation)
Akomodasi dipergunakan dalam dua arti yaitu untuk menunjuk pada suatu
keadaan dan untuk menunjuk pada suatu proses. Akomodasi yang menunjuk pada
suatu keadaan, berarti adanya suatu keseimbangan (equilibrium) dalam berinteraksi
antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan
norma-norma sosial dan nila-nilai sosial yang berlaku dalam suatu lembaga
pendidikan. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia
untuk meredakan suatu pertentangan yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan.
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Pada hakekatnya akomodasi adalah suatu pengertian yang digunakan oleh
para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan sosial yang sama
artinya dengan pengertian adaptasi (adaptation) yang dipergunakan oleh para ahliahli biologi untuk menunjuk pada suatu proses dimana mkhluk-makhluk hidup
menyesuaikan

diri dengan alam

sekitarnya.

Dengan

pengertian

tersebut

dimaksudkan sebagai suatu proses dimana orang perorangan atau kelompokkelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, kemudian saling
mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan. Adaptasi dipakai
makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya untuk
mempertahankan hidupnya.

c. Asimilasi (Assimilation)
Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Ia ditandai dengan
usaha-usaha

mengurangi perbedaan-perbedaan

yang terdapat

antara orang

perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha
untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap dan proses-proses mental dengan
memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Apabila orangorang melakukan asimilasi ke dalam suatu kelompok manusia atau masyarakat,
maka dia tidak lagi membedakan dirinya

dengan kelompok tersebut

yang

mengakibatkan bahwa mereka dianggap sebagai orang asing. Dalam proses
asimilasi, mereka mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan-kepentingan
serta tujuan-tujuan kelompok.
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Apabila dua kelompok manusia mengadakan asimilasi, batas-batas antara
kelompok-kelompok tadi akan hilang dan keduanya lebur menjadi satu kelompok.
Secara singkat, proses asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang
sama, walau kadangkala bersifat emosional, dengan tujuan untuk mencapai satu
kesatuan atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi, pikiran dan
tindakan.
d. Akulturasi (Acculturation)
Akulturasi merupakan suatu proses yang timbul apabila suatu kelompok
masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara
intensif dalam jangka waktu yang lama. Namun kebudayaan masing-masing tidak
berubah sifat dan wujudnya tanpa kehilangan pribadi masing-masing.
2. Proses Disosiatif (Processes of Dissosiation) yang mencakup:
a. Persaingan (Competition)
Persaingan dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, dimana individu atau
kelompok-kelomok manusia yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidangbidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum
(baik perorangan atau kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian publik
atau dengan mempertajam

prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan

ancaman atau kekerasan. Persaingan mempunyai dua tipe umum yakni yang bersifat
pribadi dan tidak pribadi. Yang bersifat pribadi, orang perorangan atau individu
secara

langsung bersaing, misalnya untuk memperoleh kedudukan tertentu dalam

suatu organisasi. Pada persaingan yang tidak bersifat pribadi, yang langsung
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bersaing adalah kelompok, misalnya persaingan yang terjadi antar fakultas untuk
memenangkan suatu perlombaan.
b. Kontroversi (Cotrovertion)
Kontroversi pada hakekatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang
berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Kontroversi terutama
ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu
rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keragu-raguan
terhadap kepribadian seseorang. Dalam bentuk murni kontroversi adalah sikap
mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan
suatu golongan tertentu.
c. Pertentangan (Pertikaian atau Conflict)
Pribadi maupun kelompok

menyadari adanya

perbedaan-perbedaan,

misalnya dalam ciri-ciri badaniah, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola
perilaku dan seterusnya dengan pihak lain. Ciri tersebut dapat mempertajam
perbedaan yang ada hingga menjadi suatu pertentangan atau pertikaian (conflict).
Perasaan mempunyai peranan penting dalam mempertajam perbedaan-perbedaan
tersebut sedemikian rupa, sehingga masing-masing pihak berusaha untuk
menghancurkan. Perasaan biasanya berwujud amarah dan rasa benci yang
menyebabkan dorongan-dorongan untuk melukai atau menyerang pihak-pihak lain,
atau menekan dan menghancurkan individu atau kelompok yang menjadi lawan.
Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial dimana individu atau
kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak
lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan.
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Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk interaksi sosial yang
nampak dalam interaksi sosial mahasiswa IAIN dengan masyarakat setempat
kaitannya dengan pengembangan nilai-nilai keagamaan adalah kerjasama,
persaingan dan konflik.
Kerjasama dapat dilihat dari kerjabakti ataupun sambatan yang diikuti oleh
mahasiswa maupun masyarakat. Persaingan dapat dilihat ketika baik mahasiswa
maupun masyarakat berusaha untuk mencari perhatian umum dengan mengikuti
berbagai macam kegiatan yang ada dan masing-masing
menjadi

yang

terbaik.

Sedangkan

konflik

dapat

pihak berusaha untuk
dilihat

ketika

terjadi

misscomunication antara mahasiswa dan masyarakat.
2. Mahasiswa
Mahasiswa adalah komunitas intelek yang diharapkan melalui pendidikan yang
didapatnya, dalam pengertian luas bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh
karena itu mahasiswa harus memiliki tingkah laku yang mencerminkan orang
berpendidikan, lebih dari masyarakat awam, dalam artian sopan dan tata bahasa yang
bagus (Anwar dalam Kompas Mahasiswa Edisi 74, 2005 : 17).
Pada hakekatnya mahasiswa adalah bagian dari generasi muda yang diharapkan
dalam setiap diri mahasiswa tersimpan kekuatan dan potensi yang besar sehingga bila
dipupuk benar maka akan sangat bermanfaat sebagai tiang kebangkitan (agen of change)
bagi pembangunan Indonesia.
Mustofa (dalam Kompas Mahasiswa Edisi 74 2005 : 20) yang mendefinisikan
bahwa mahasiswa adalah kumpulan orang muda terpelajar merupakan kelompok sosial
khusus. Mereka diharapkan bangsanya menjadi penggerak ke arah yang lebih baik. Oleh
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karena itu berbagai arena disediakan perguruan tinggi untuk menimpa mereka dan
pengembangan kemampuan berfikir dan ketrampilan untuk mengembangkan ketrampilan
atau kecakapan hidup.
Tiap mahasiswa mempunyai identitas sendiri baik itu karakter, sifat yang ada
dalam diri sendiri ataupun identitas yang melekat dalam diri manusia berasal dari luar
misalnya status sosialnya di mata manusia lain. Perilaku individu dapat dipelajari dengan
identitas yang muncul baik itu sifat, sikap, kata-kata (pernyataan) atau perbuatan yang
dilakukan mahasiswa.
Dengan demikian mahasiswa dengan pendidikan yang dimilikinya maka akan
memperoleh ruang interaksi dan mobilitas yang luas tidak hanya di dalam kampus namun
juga di luar kampusnya. Interaksi dan mobilitas yang dilakukan mahasiswa bisa sebagai
bentuk pencarian identitas seorang mahasiswa. Namun dalam pencarian identitas
tersebut, mahasiswa yang terkena pengaruh kuat dari unsur-unsur globalisasi dan
modernisasi seperti media massa kerap kali timbul hasratnya untuk selalu melakukan
tindakan yang cenderung negatif.
Mahasiswa menurut penulis adalah mahasiswa sebagai intelektual tinggi yang
menempuh pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Masyarakat Setempat
Salah satu definisi dari masyarakat adalah a union of families atau kumpulan dari
keluarga (Khairuddin, 2002 : 25). Sedangkan menurut Mac Iver dalam Soekanto (2002),
menjelaskan masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu
berubah-ubah.
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Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah
ilmiah saling berinteraksi. Masyarakat merupakan kelompok-kelompok manusia
yang tersebar dan mempunyai kebiasaan-kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan
yang sama.
Menurut Horton (1984: 59) masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara
relatif mandiri yang sudah bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah
tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukuan sebagian besar kegiatannya
dalam kelompok tersebut.
Pada hakekatnya masyarakat mempunyai beberapa unsur diantaranya : a) manusia
yang hidup bersama, b) bercampur untuk waktu yang lama, c) mereka sadar bahwa
mereka merupakan satu kesatuan, d) mereka merupakan suatu sistem hidup bersama
(Soekanto, 2002:24).
Masyarakat setempat menurut penulis adalah kesatuan individu yang menempati
suatu wilayah tertentu dalam waktu yang lama dan sudah saling mengenal. Dalam kajian
ini masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah
Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
4. Nilai
Nilai merupakan sebuah unsur penting dalam kebudayaan. Nilai membimbing
manusia untuk menentukan apakah sesuatu itu boleh atau tidak boleh dilakukan. Dengan
kata lain, nilai merupakan sesuatu yang abstrak tentang tujuan budaya yang akan kita
bangun bersama melalui simbol, bahasa dan pesan-pesan verbal maupun nonverbal
(Liliweri, 2003: 50).
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Jadi nilai itulah yang membentuk sikap individu mengenai sesuatu itu bermoral
dan tidak bermoral, benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek.
Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para sarjana Sosiologi mengenai
nilai sosial, antara lain sebagai berikut :
1. Kimball Young : Nilai sosial adalah asumsi abstrak yang sering tidak disadari
tentang apa yang benar dan apa yang penting.
2. A.W. Green : Nilai sosial adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai
emosi terhadap obyek.
3. Woods : Nilai sosial merupakan petunjuk-petunjuk umum yang telah berlangsung
lama yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari.
Pada dasarnya nilai sosial memiliki lima fungsi, yaitu :
1. Memberikan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok.
2. Mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku.
3. Merupakan penentu terakhir bagi manusia dalam memenuhi peranan sosialnya.
4. Sebagai alat solidaritas dikalangan anggota kelompok atau masyarakat.
5. Sebagai alat kontrol perilaku manusia.
(Mulyadi dkk, 1995: 29).
Menurut Notonagoro (dalam Darmodiharjo 1979 : 51) nilai sosial dibedakan
menjadi tiga macam yaitu:
1. Nilai Material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia.
2. Nilai Vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan
berbagai aktifitas.
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3. Nilai Kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kebutuihan rohani
manusia.
Nilai kerohanian sendiri dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:
1. Nilai kebenaran atau keindahan, yaitu nilai yang bersumber pada akal manusia (ratio,
budi, cipta)
2. Nilai keindahan, yaitu nilai yang bersumber pada unsur rasa manusia (perasaan dan
estetis).
3. Nilai kebaikan atau moral, yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak atau
kemauan manusia (karsa dan etik).
4. Nilai religius atau keagamaan, yaitu nilai ketuhanan, kerohanian yang tertinggi dan
mutlak. Nilai ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.
5. Keagamaan
1. Dimensi Keagamaan
Dimensi keagamaan menurut R.Stark dan C.Y. Glock (dalam Robertson 1992 :
295), yaitu :
a. Dimensi Keyakinan, dimensi ini berisikan penghargaan-penghargaan di mana
masyarakat yang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tentang
mengakui kebenaran doktrin-doktrin. Setiap agama mempertahankan seperangkat
kepercayaan di mana para penganut diharapkan akan taat.
b. Dimensi Praktek Agama, dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan
hal-hal yang dilakukan untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang
dianutnya.
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c. Dimensi Pengalaman, dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa
semua agama mengandung penghargaan-penghargaan tertentu, meski tidak tepat
jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu saat akan
mencapai pengetahuan subyektif dan langsung mencapai suatu keadaan kontak
dengan perantara supranatural.
d. Dimensi Pengetahuan Agama, dimensi ini mengacu pada harapan bahwa orangorang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengatahuan
mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi.
e. Dimensi Konsekuensi, dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat keyakinan
keagamaan, praktek, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari.
Jadi dalam penelitian ini hanya menunjuk kepada dimensi praktek agama. Hal
ini dikarenakan dalam dimensi praktek agama mencakup perilaku pemujaan, ketaatan
dan hal-hal yang dilakukan untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang
dianutnya. Sehingga sesuai dengan interaksi yang dilakukan mahasiswa IAIN
Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat dimana dalam pelaksanaannya
diwujudkan

dalam

keikutsertaan

mahasiswa

terhadapa

kegiatan

keagamaan

masyarakat.
2. Fungsi Agama
Agama bagi masyarakat memiliki lima fungsi yaitu (Hendropuspito, 2004 : 3856) :
a. Fungsi Edukatif
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Manusia mempercayakan fungsi edukatif kepada agama yang mencakup tugas
mengajar dan tugas bimbingan. Penyampaian ajaran agama ini melalui petugaspetugas yang dianggap memahami tentang materi atau isi dari agama itu sendiri.

b. Fungsi Penyelamatan
Dimana agama mengajarkan dan memberikan jaminan dengan cara-cara yang
khas untuk mencapai kebahagiaan, yang pencapaiannya mengatasi kemampuan
manusia secara mutlak, karena kebahagiaan itu berada di luar batas kekuatan
manusia (Breaking Points). Masyarakat berpendapat bahwa hanya manusia
beragama dapat mencapai titik itu, entah manusia yang hidup dalam masyarakat
primitif atau modern.
c. Fungsi Pengawasan Sosial
Dimana agama berfungsi sebagai norma-norma susila di masyrakat. Agama
menyeleksi kaidah-kaidah susila yang ada dan menolak kaidah yang buruk untuk
ditinggalkan sebagai larangan tabu. Agama juga memberi sanksi kepada orang
yang

melanggarnya

dan

mengadakan

pengawasan

yang

ketat

atas

pelaksanaannya.
d. Fungsi Memupuk Persaudaraan
Dimana kegiatan-kegiatan dan ajaran-ajaran agama terdapat hal-hal yang dapat
digunakan untuk memupuk persaudaraan.
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Menurut Durkheim fungsi sosial agama adalah mendukung dan melestarikan
masyarakat yang sudah ada. Serta agama berdifat fungsional terhadap persatuan
dan solidaritas sosial.

e. Fungsi Transformatif
Merupakan fungsi yang mengubah bentuk kehidupan lama dalam bentuk baru.
Atau dapat berarti mengganti norma-norma baru. Fungsi ini bertujuan untuk
membina dan mengembangkan nilai-nilai sosial adat yang pada intinya baik dan
dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas.
Dari kelima fungsi agama di atas, yang berkaitan dengan penelitian ini hanya
fungsi agama sebagai edukatif dan memupuk persaudaraan. Hal ini sesuai dengan
interaksi sosial mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat
yang selalu berpedoman kepada kedua fungsi tersebut dalam menerapkan kegiatan
keagamannya di dalam masyarakat.
B.

Kerangka Teoretik
Kerangka teoretik merupakan pemaparan-pemaparan yang menjelaskan jalan
pikir si peneliti tentang penelitiannya.
Di kelurahan Tambakaji ada dua kelompok sosial yang berperan di dalamnya.
Kedua kelompok sosial tersebut adalah mahasiswa IAIN dengan masyarakat setempat.
Mahasiswa bukan merupakan bagian dari masyarakat kelurahan Tambakaji.
Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya, kedua kelompok sosial tersebut saling berinteraksi baik secara
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individu maupun secara kelompok. Proses interaksi yang terjadi antara mahasiswa IAIN
dengan masyarakat setempat dapat dilihat dari bentuk-bentuk interaksi, faktor-faktor
yang menjadi hambatan dalam interaksi, serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi
hambatan yang muncul.
Dalam penelitian ini kerangka teoretik adalah sebagai berikut:
Bagan 01. Bagan kerangka teoretik

Interaksi Sosial Mahasiswa IAIN
Walisongo Semarang dengan
masyarakat setempat kaitannya
dengan pengembangan nilai-nilai
keagamaan

Keterlibatan Mahasiswa
dalam kegiatan
keagamaan

Persepsi masyarakat
tentang keberadaan
mahasiswa

Hambatan dalam
berinteraksi

Solusi yang dilakukan untuk
mengatasi hambatan yang muncul

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Dasar Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian tersebut tidak
berhubungan dengan angka-angka, melainkan prosedur penelitian yang menggunakan data
deskriptif yaitu kata tertulis, tulian dari orang, atau perilaku yang dapat diamati yang
bertujuan untuk menggambarkan hal-hal yang berbungan dengan fenomena yang diamati.
Jadi dalam hal ini penulis mengamati dan mencatat semua data tentang interaksi
sosial mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat kaitannya dengan
pengembangan nilai-nilai keagamaan yang ada dengan apa adanya tanpa mengurangi dan
menambahi.
B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya.
Mengingat banyaknya lokasi yang merupakan tempat tinggal komunitas mahasiswa IAIN
Walisongo Semarang, maka penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Tambakaji,
Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena
letaknya yang strategis yaitu tepat berada di belakang kampus IAIN Walisongo Semarang
dan merupakan tempat tinggal mayoritas mahasiswa IAIN Walisongo Semarang. Sedangkan
kampus IAIN Walisongo Semarang sendiri berada di Jalan Walisongo No. 3 Semarang.
C. Fokus Penelitian
Fokus penelitian dipusatkan pada beberapa hal, yaitu :
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1. Bentuk interaksi sosial yang terjadi antara mahasiswa IAIN Walisongo Semarang
dengan masyarakat setempat .
2. Penduduk di kelurahan Tambakaji, khususnya mahasiswa IAIN dan masyarakat setempat.
D. Sumber Data Penelitian
1) Informan
Informan adalah individu-individu tertentu yang diwawancarai untuk keperluan
informasi. Informan yaitu orang yang dapat memberikan informasi atau keterangan atau
data yang diperlukan oleh peneliti, informan ini dipilih dari orang-orang yang betul-betul
dapat dipercaya dan mengetahui objek yang diteliti. Peneliti harus langsung terjun ke
lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi tentang siapa yang dapat
dijadikan informan dengan cara menyeleksi masyarakat yang hidup di daerah penelitian.
Dalam penelitian ini yang menjadi informan ada 26 orang, yaitu 17 orang dari mahasiswa
IAIN Walisongo Semarang dan 9 orang dari masyarakat setempat. Adapun informan
yang berasal dari mahasiswa adalah Ali Mahmudi (20 tahun), Nur Barry (19 tahun),
Imron Mazhadi (22 tahun), Imam Mahfuddin (18 tahun), Hilmi Al-Ghifari (18 tahun),
Atabik Basyir (21 tahun), Darajatun Rofiah (19 tahun), Ainun Nafisah (19 tahun),
Mufadiah (19 tahun), Rifqoh (21 tahun), Khotim (22 tahun), Ibtiyah (23 tahun), Niltas
Salam (21 tahun), Muslikhah (23 tahun), Siti Ghoniyatun (22 tahun), Ulin Nuha (21
tahun), dan Miftah (20 tahun). Sedangkan informan dari masyarakat adalah Samidi (52
tahun), Sumani (50 tahun), HM Soekendar (57 tahun), Bu Hadi (51 tahun), Bandini (39
tahun), Sudaryono Basuki (41 tahun), Abdul Malik (42 tahun), Sudarti (49 tahun) dan
Sutikno (38 tahun).
2) Sumber Kepustakaan
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Sumber kepustakaan berasal dari buku, arsip dan dokumen-dokumen terkait, yang
dijadikan bahan tambahan untuk mendapatkan data objek penelitian ini. Sehingga dapat
mendukung dalam menyusun peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah yang terjadi di
lapangan yang terkait dengan objek penelitian.
3) Foto atau Dokumentasi
Penelitian dengan menggunakan dokumentasi dapat memperlihatkan kejadiankejadian di lapangan. Foto digunakan dalam penelitian kualitatif karena mampu
menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah
segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Penggunaan foto sebagai
pelengkap dari data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan sumber
tertulis lainnya. Dengan menggunakan foto dimaksudkan untuk mengabadikan peristiwaperistiwa yang terjadi di lapangan yang terkait dengan objek penelitian. Foto-foto yang
ada di lapangan antara lain foto Kampus II IAIN Walisongo Semarang, gedung
perpustakaan IAIN, mahasiswa IAIN yang mengajar TPQ, TPQ Masjid Al-Hikmah,
Mahasiswa yang bermain rebana dengan anak-anak, mahasiswa yang mengisi acara di
pengajian umum, Nuzulul Qur’an oleh mahasiswa IAIN, suasana wawancara dengan
mahasiswa, dan ibu-ibu bersama dengan mahasiswa IAIN yang mengajari anak-anak
mengaji.
E. Alat Dan Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara dapat dipandang sebagai suatu metode pengumpulan data dengan
jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik, dan berdasarkan pada
tujuan tertentu. Teknik ini dijadikan teknik utama karena dengan wawancara akan
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didapatkan data yang berasal dari informan secara langsung. Teknik wawancara
dilakukan secara terbuka, akrab dan kekeluargaan. Hal itu dimaksudkan agar tidak
terkesan kaku dan keterangan informasi tidak mengada-ada atau ditutup-tutupi. Dengan
demikian akan didapat data yang optimal.
Wawancara yang dilakukan dengan informan pada penelitian ini dimaksudkan
untuk memperoleh keterangan lebih rinci dan mendalam mengenai interaksi sosial
mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat kaitannya dengan
pengembangan nilai-nilai keagamaan, faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam
berinteraksi antara mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat,
serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam berinteraksi
antara mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat. Wawancara
dilakukan dengan cara melakukan kontak langsung dengan informan. Dalam penelitian
ini wawancara dilakukan secara mendalam.
Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data informasi
secara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan gambaran
lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan
berulang-ulang dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang lengkap. Wawancara
mendalam dilakukan untuk memperoleh data mengenai kehidupan sehari-hari mahasiswa
IAIN di dalam masyarakat kaitannya dengan pengembangan nilai keagamaan.
Wawancara dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian. Wawancara
terhadap mahasiswa dilakukan pada saat mereka selesai kuliah, dan disaat mereka
beristirahat di kos. Pengaturan waktu yang demikian dimaksudkan agar suasana yang
didapat saat wawancara menjadi lebih akrab dan tidak mengganggu kegiatan informan.
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Selain informasi dari mahasiswa, peneliti juga mendapatkan informasi dari masyarakat
setempat dan tokoh masyarakat. Wawancara terhadap masyarakat dan tokoh masyarakat
dilakukan dengan cara bincang-bincang seperti biasa, tidak menunjukkan daftar
pertanyaan agar informan dapat memberikan informasinya secara lengkap, apa adanya
dan terkesan santai. Ketika informan memberikan keterangan, didengarkan dengan
seksama apa yang disampaikan informan, baik yang berhubungan dengan data yang
diperlukan maupun tidak. Namun, dengan selalu berusaha agar informasi yang diberikan
informan tidak melenceng jauh dari apa yang dimaksudkan dan dibutuhkan.
b.

Observasi Langsung
Metode observasi merupakan suatu penelitin yang dijalankan secara sistematis
dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera (terutama mata) atas kejadiankejadian yang langsung dapat ditangkap pada waktu kejadian itu terjadi.
Metode observasi dalam penelitian ini menggunakan cara langsung terhadap
observasi yang relevan dengan kondisi lingkungan di lokasi penelitian yang diamati.
Dalam hal ini berarti penulis terjun langsung dalam masyarakat yang akan dikaji yaitu
tempat dimana mahasiswa IAIN Walisongo tinggal.
Metode observasi digunakan untuk mengetahui data yang berhubungan dengan
topik penelitian yaitu data mengenai interaksi sosial mahasiswa IAIN Walisongo
Semarang dengan masyarakat setempat kaitannya dengan pengembangan nilai-nilai
keagamaan , faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam berinteraksi antara mahasiswa
IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat, serta solusi yang dilakukan
untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam berinteraksi antara mahasiswa IAIN
Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat.
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Sesuai dengan penelitian, hal-hal yang menjadi sasaran observasi dalam penelitian
ini meliputi keadaan tempat tinggal atau tempat kos mahasiswa, kegiatan mahasiswa
dalam mendukung kegiatan keagamaan maupun saat mahasiswa berinteraksi dengan
masyarakat setempat.
F. Validitas Data
Teknik pengujian yang dipergunakan dalam menentukan validitas data dalam
penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan
dengan pemanfaatan sumber membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan suatu
informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam hal ini akan diperoleh
dengan jalan:
a. Membandingkan data hasil wawancara dan data hasil observasi.
b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
Penelitian ini tentang interaksi sosial mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan
masyarakat setempat kaitannya dengan pengembangan nilai-nilai keagamaan, dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teknik triangulasi sumber
diharapkan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya karena
dibandingkan dari berbagai segi. Pertama, misalnya dengan membandingkan hasil
wawancara dengan hasil observasi mengenai bagaimana interaksi sosial mahasiswa IAIN
Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat kaitannya dengan pengembangan nilainilai keagamaan. Kedua, dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumendokumen terkait, misalnya dokumen atau foto-
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foto tentang kegiatan Nuzulul Qur’an yang diadakan oleh mahasiswa IAIN dan bekerjasama
dengan masyarakat setempat.
G. Teknik Analisis Data
Dalam melakukan analisis dipergunakan jalan pikiran Miles dan Huberman
(1992:16-19) menyatakan bahwa dalam melakukan proses analisis komponen utama yang
perlu diperhatikan setelah pengumpulan data adalah:
a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan data setelah data observasi yang didapatkan peneliti
yaitu aktivitas sehari-hari mahasiswa IAIN dan masyarakat. Data yang tidak dibutuhkan
dalam penelitian ini tidak dimunculkan dalam pembahasan.
Penelitian ini memiliki tiga kata kunci, yaitu interaksi sosial, mahasiswa dan
masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui interaksi sosial mahasiswa IAIN
Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat kaitannya dengan pengembangan
nilai-nilai keagamaan.
b. Penyajian data, yaitu kesimpulan informasi yang tersusun agar dapat memberikan
kesimpulan yang menarik. Dalam penyajian data ini dilakukan setelah melakukan reduksi
data yang akan dipergunakan sebagai bahan laporan.
Data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan foto mengenai gambaran
umum Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Semarang, mengenai interaksi sosial
mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat kaitannya dengan
pengembangan nilai-nilai keagamaan, faktor yang menjadi hambatan dalam berinteraksi
serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul disajikan dalam
bentuk naratif, berisi mengenai uraian seluruh masalah yang dikaji.
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c. Menarik kesimpulan atau verifikasi, yaitu hasil dari penelitian interaksi sosial. Dari hasil
wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti maka interaksi sosial mahasiswa IAIN
Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat kaitannya dengan pengembangan
nilai-nilai keagamaan diwujudkan dalam bentuk keterlibatan dan keikutsertaan
mahasiswa IAIN dalam berbagai kegiatan keagamaan yang ada di kelurahan Tambakaji.
Ketiga komponen ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait, model
analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah ”Analisis Interaksi” artinya
analisis ini dilakukan dalam bentuk interaksi pada tiga komponen tersebut. Dari uraian
tersebut dapat disederhanakan dengan bentuk bagan sebagai berikut:
Bagan 02. Bagan analisis data

Pengumpulan
Data

Penyajian
Data

Reduksi
Data

Kesimpulan-kesimpulan
Penarikan / Verifikasi
(Sumber : Miles dan Huberman, 1992:20)
H. Prosedur Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti membatasi dalam empat tahap, yaitu tahap sebelum
ke lapangan, tahap lapangan, analisis data dan penulisan laporan. Pada tahap pra
lapangan, peneliti mempersiapkan segala macam yang dibutuhkan atau diperlukan
peneliti sebelum terjun dalam kegiatan penelitian, yaitu :
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1. Menyusun rancangan penelitian.
2. Mempertimbangkan secara konseptual teknis secara logitik terhadap tempat yang akan
digunakan dalam penelitian.
3. Membuat surat ijin penelitian.
4. Latar penelitian dan nilai guna melihat dan sekaligus mengenal unsur-unsur sosial dan
keadaan alam latar penelitian.
5. Menentukan informasi yang akan membantu penelitian dengan syarat-syarat tertentu.
6. Mempersiapkan perlengkapan penelitian.
7. Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai dengan etika terutama berkaitan denagn
tata cara peneliti berhubungan dengan masyarakat dan harus menghormati seluruh nilai
yang ada dalam masyarakat.
Pada tahap yang kedua adalah tahap pekerjaan lapangan. Peneliti dengan
kemampuan yang dimiliki berusaha untuk memahami latar penelitian. Dengan segala
usaha yang dimiliki oleh peneliti dipersiapkan benar-benar dalam menghadapi lapangan
penelitian.
Tahap yang ketiga adalah analisis data. Pada tahap ini, data secara keseluruhan
dianalisis dalam tahap pengumpulan data sudah dimulai, yang bertujuan untuk
menemukan jawaban dari permasalahan penelitian.
Tahap keempat adalah penulisan laporan dan hasil penelitian yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari kegiatan penelitian, dan tahap ini sebagai langkah akhir
sesuai dengan proses penelitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Gambaran umum Kelurahan Tambakaji yang merupakan lokasi penelitian diambil
dari data monografi. Kelurahan Tambakaji yang merupakan salah satu kelurahan yang
berada di Kecamatan Ngaliyan kota Semarang Propinsi Jawa Tengah. Wilayah Tambakaji
secara umum cukup strategis, yaitu terletak 9 km dari kelurahan ke kabupaten atau kota dan
10 km dari kelurahan ke Ibukota Propinsi dengan waktu tempuh 30 menit naik angkutan
umum. Dengan letaknya yang sangat strategis mengakibatkan pembangunan di Kelurahan
Tambakaji selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal ini dibuktikan dengan
adanya sarana dan prasarana yang semakin maju, misalnya kondisi jalan yang sudah
beraspal dan sarana transportasi yang lengkap. Kelurahan Tambakaji merupakan salah satu
dari sembilan kelurahan yang ada di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang disamping
kelurahan Karanganyar, kelurahan Tugu, kelurahan Wonosari, kelurahan Gondoriyo,
kelurahan Beringin, kelurahan Ngaliyan, kelurahan Purwoyoso dan kelurahan Jrakah.
Kelurahan Tambakaji sendiri memiliki luas wilayah sekitar 383. 040 Ha dengan batasbatasnya sebagai berikut :
Sebelah Utara

: berbatasan dengan Kecamatan Tugu .

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Beringin atau Gondoriyo.
Sebalah Barat

: berbatasan dengan Kelurahan Wonosari.

Sebelah Timur

: berbatasan dengan Kelurahan Purwoyoso.
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Kelurahan Tambakaji terdiri dari 16 RW dan 113 RT. Pada April 2009 tercatat bahwa
jumlah penduduk Kelurahan Tambakaji berjumlah 19. 737 jiwa yang terdiri dari 10.022 lakilaki dan 9. 715 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 4.312 KK.
Kelurahan Tambakaji bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
mewujudkan masyarakat yang religius melalui peran aktif seluruh komponen masyarakat.
Hal ini tercermin dalam rumusan visi dan misi Kelurahan Tambakaji yaitu mewujudkan
Semarang sebagai kota metropolitan yang religius berbasis perdagangan dan jasa serta
mewujudkan kualitas SDM yang religius pula.
Jumlah penduduk Kelurahan Tambakaji mencapai 19. 737 jiwa yang terdiri dari
10.022 laki-laki dan 9. 715 perempuan. Dari hasil penelitian, berdasarkan jumlah penduduk
yang mayoritas berjenis kelamin laki-laki tersebut dapat diketahui bahwa dalam berinteraksi
dan menjalin hubungan dengan masyarakat setempat, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang
tidak membeda-bedakan jenis kelaminnya. Menurut mahasiswa IAIN perbedaan jenis
kelamin tidak menjadi permasalahan penting dalam berinteraksi. Hal itu dikarenakan dalam
berbagai kegiatan keagamaan yang ada di Kelurahan Tambakaji selalu diikuti oleh
mahasiswa IAIN dan masyarakat setempat, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Tabel 1. Banyaknya Pemeluk Agama
No.

Jenis Agama

Banyaknya Pemeluk

1.

Islam

18.479

2.

Kristen Katholik

549
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3.

Kristen Protestan

682

4.

Budha

15

5.

Hindu

11

6.

Lain-lain

1

Jumlah

19.737

(Sumber : Data Monografi Kelurahan Tambakaji Tahun 2009
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Kelurahan Tambakaji
mayoritas beragama Islam, yaitu sebanyak 18.479 jiwa penganut agama Islam. Jumlah ini
jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penganut agama lainnya. Hal ini secara
tidak langsung membuktikan bahwa berbagai kegiatan keagamaan yang ada di kelurahan
Tambakaji adalah kegiatan keagamaan yang berbasis kepada agama Islam, apalagi ditunjang
bahwa di Kelurahan Tambakaji ini merupakan tempat tinggal mayoritas komunitas
mahasiswa IAIN yang secara langsung maupun tidak langsung akan ikut berperan aktif
dalam mendukung kegiatan keagamaan yang ada.
Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa banyaknya pemeluk agama Islam pada
masyarakat di kelurahan Tambakaji mempengaruhi interaksi sosial antara mahasiswa IAIN
dengan masyarakat setempat. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa IAIN lebih banyak
berinteraksi dengan masyarakat setempat yang beragama Islam, hal itu disebabkan seringnya
bertemu dalam berbagai kegiatan keagamaan.
Sedangkan dari data monografi dalam hal distribusi mata pencaharian masyarakat
Kelurahan Tambakaji adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Mata Pencaharian Masyarakat Setempat
No

Jenis Mata Pencaharian

Banyaknya/Orang
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1

Petani Sendiri

50

2

Buruh Tani

158

3

Nelayan

4

Pengusaha

5

Buruh Industri

6

Buruh Bangunan

271

7

Pedagang

335

8

Pengangkutan

17

9

Pegawai Negeri (Sipil dan ABRI)

936

10

Pensiunan

364

11

Lain-Lain (Jasa)

628

3
267
4.098

Jumlah

7.127

(Sumber : Data Monografi Kelurahan Tambakaji Tahun 2009)
Dari data monografi di atas dapat dilihat mayoritas mata pencaharian masyarakat
Kelurahan Tambakaji adalah dari buruh industri. Hal ini dikarenakan kelurahan Tambakaji
dekat dengan kawasan industri Candi. Analisis mengenai mata pencaharian masyarakat
Kelurahan Tambakaji berguna untuk mengetahui kepada siapa mahasiswa berinteraksi,
maksudnya mata pencaharian warga masyarakat mempengaruhi mahasiswa dalam
berinteraksi sosial atau tidak.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat
setempat tidak mempengaruhi mahasiswa IAIN dalam berinteraksi dengan masyarakat
setempat. Hal itu dikarenakan di dalam berinteraksi dengan masyarakat setempat,
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mahasiswa IAIN tidak membeda-bedakan mata pencahariannya, baik sebagai buruh industri,
PNS, pedagang dan sebagainya.
Tabel 3. Penduduk Menurut Pendidikannya
No

Jenis Pendidikan

Banyaknya/Orang

1

Perguruan Tinggi

665

2

Tamat Akademi

1.002

3

Tamat SLTA

3.880

4

Tamat SLTP

2.623

5

Tamat SD

3.667

6

Tidak Tamat SD

11

7

Belum Tamat SD

75

8

Tidak Sekolah

9

Jumlah

11.932

(Sumber : Data Monogarfi Kelurahan Tambakaji Tahun 2009)
Dari data di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Tambakaji
mayoritas berpendidikan rendah, hal itu dikarenakan jumlah penduduk yang tidak sekolah,
belum tamat SD, tidak tamat SD, tamat SD, tamat SLTP, dan tamat SLTA lebih besar bila
dibandingkan jumlah penduduk yang Tamat Akademi ataupun Perguruan Tinggi. Hal ini
tentu saja akan membuktikan tingkat pendidikan masyarakat setempat akan mempengaruhi
interaksi yang terjadi antara mahasiswa IAIN Walisongo dengan masyarakat setempat atau
tidak.
Dari hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa masyarakat yang pendidikannya rendah
pada awalnya merasa takut dan malu jika berinteraksi dengan mahasiswa IAIN yang
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pendidikannya lebih tinggi dari mereka. Namun sekarang pendididkan yang rendah sudah
tidak menjadi masalah lagi bagi masyarakat karena mereka sudah mengenal karakter
mahasiswa IAIN.
Mahasiswa IAIN adalah individu yang dapat dikategorikan sebagai intelektual tinggi
yang menempuh pendidikannya di kampus Institut Agama Islam Negeri Walisongo
Semarang. Mayoritas mahasiswa IAIN berasal dari daerah di luar kota Semarang yang
umumnya berupa kota Santri (misalnya Kudus, Demak, Pati, Rembang, Kendal, dll), berasal
dari keluarga yang agamis dan religius, serta merupakan lulusan dari pondok pesantren.
Dengan latar belakang tersebut maka tidak diragukan lagi ketika dalam kehidupannya
sehari-hari, mahasiswa IAIN sangat kental dengan aktivitas keagamaannya.
Rencana pendirian IAIN Walisongo tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial
masyarakat yang melatarbelakanginya. Menurut para pendiri, IAIN Walisongo berdiri pada
saat yang tepat. Andaikan ide dan upaya pendirian terlambat beberapa saat saja, maka itu
tidak dapat direalisasikan, karena faktor budaya dan politik yang terjadi saat itu. Jelasnya,
kesejarahan IAIN Walisongo tidak lepas dari setting politik, setting budaya dan setting
keagamaan yang melingkupi.
Di Jawa Tengah, Partai NU memperoleh kursi yang cukup signifikan pada Pemilu
1957. Di Kudus misalnya, sebagai tempat embrio lahirnya IAIN Walisongo, Partai NU
memperoleh suara terbanyak.
Rintisan pendirian IAIN Walisongo sejak tahun 1963 hingga resmi berdiri pada 6
April 1970, merupakan waktu yang tepat. Karena pada saat itu NU memiliki kekuasaan di
pemerintahan, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa NU secara personal maupun
institusional merupakan motor penggerak berdirinya IAIN Walisongo. Jika pendirian ini
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terlambat, kemungkinan IAIN Walisongo Jawa Tengah tidak bisa berdiri. Alasannya, karena
setelah periode tersebut muncul kekuatan-kekuatan baru, seperti munculnya Golongan
Karya (GOLKAR) yang kemudian mendominasi kekuasaan di pemerintahan.
Upaya pendirian IAIN ini memperoleh respon positif dari masyarakat muslim Jawa
Tengah. Tidak ada kekuatan masyarakat yang menolak kehadiran IAIN di Semarang.
Disamping dukungan dari pemerintah Daerah, pendirian IAIN di Semarang juga mendapat
dukungan dari ulama dan kalangan pesantren. Pendirian IAIN Walisongo Jawa Tengah di
Semarang, di mulai dari pertemuan beberapa tokoh muslim Jawa Tengah yang diadakan di
Jalan Seroja Barat No. 9 Semarang. Pertemuan di tahun 1966 itu bertempat di rumah Drs.
Soenarto Notowidagdo, yang waktu itu menjabat sebagai BPH Propinsi Jawa Tengah.
Usaha pendirian IAIN Walisongo Jawa Tengah di Semarang akhirnya dapat terwujud
dengan keberadaan SP IAIN dan swasta yang menjadi faktor berdirinya IAIN Walisongo
Jawa Tengah di Semarang. Untuk peresmian IAIN maka dipandang perlu mempersiapkan
hal-hal yang terkait. Panitia pendiri IAIN dan panitia pendiri fakultas daerah mengadakan
rapat secara intensif menjelang peresmian. Adapun lambang IAIN lengkap dengan
penjelasan arti dan maknanya dibuat oleh Ismail Abdullah atas arahan Drs. Soenarto
Notowidagdo. Selanjutnya lambang ini dibordir oleh Achmad B (seorang mahasiswa) pada
tiap-tiap lambang fakultas dan IAIN Walisongo. Tepatnya pada hari Senin Wage tanggal 6
April 1970 melalui Keputusan Menteri Agama RI No. 30 dan 31 tahun 1970, IAIN
Walisongo resmi berdiri, meliputi beberapa fakultas. Fakultas Dakwah (Dekan : Drs. H.
Masdar Helmy) berada di Semarang dan beberapa fakultas di daerah yang meliputi Fakultas
Syari’ah di Bumiayu (Dekan : Drs. M. Amir Toha), Fakultas Syari’ah di Demak (Dekan :
KH. Ahmad Malik), Fakultas Ushuluddin di Kudus (Dekan : KH. Aboe Amar) dan Fakultas
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Tarbiyah di Salatiga (Dekan : KH. Zubair). Adapun Rektor pertama kali sejak IAIN
Walisongo dinegerikan dijabat oleh KH. Zubair sampai tahun 1973.
Akan tetapi pada tahun 1997 lahir Kepres No.11 yang mengatur tentang pendirian
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Lembaga yang terkena aturan ini adalah semua
fakultas di IAIN yang bertempat di daerah (di luar kota dimana IAIN ada). Dengan Kepres
inilah maka seluruh fakultas yang ada di daerah, di luar kota Semarang mulai tahun
akademik 1997/1998 secara kelembagaan terpisah dari IAIN Walisongo. Status mereka
dikembangkan dan ditingkatkan menjadi perguruan tinggi yang berdiri sendiri dengan
bentuk Sekolah Tinggi Agama Ilam Negeri (STAIN). Dengan demikian, fakultas di
lingkungan IAIN Walisongo Semarang hanya terdiri atas Fakultas Dakwah, Fakultas
Syari’ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin, dan semua fakultas ini berada di
Semarang.
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang merupakan sebuah perguruan
tinggi yang berbasis pada Agama Islam dan di bawah naungan Departemen Agama. Kampus
IAIN Walisongo sendiri berada di jalan Walisongo No. 3 Semarang. Saat ini, IAIN
Walisongo Semarang memiliki empat fakultas, yaitu fakultas Dakwah, fakultas Syari’ah,
fakultas Tarbiyah dan fakultas Ushuluddin. Sedangkan Rektor IAIN untuk periode sekarang
ini adalah Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M. A.
Sebagai perguruan tinggi pada umumnya, IAIN Walisongo Semarang juga memiliki
visi dan misi. Adapun visi dari IAIN Walisongo Semarang adalah terciptanya dan
terwujudnya sarjana Islam yang bertakwa kepada Allah SWT, memiliki intelektualisme,
profesionalisme, dedikasi dan prestasi yang tinggi serta siap dan mampu mengarungi dunia
modern yang penuh kompetisi. Sedangkan misinya adalah menyediakan pelayanan yang
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penuh tanggung jawab dalam rangka menjalankan tri dharma perguruan tinggi, khususnya
mengantarkan mahasiswa, disamping untuk manjadi ahli ilmu agama Islam, juga untuk
memantapkan akidah, kedalaman spiritual, kemuliaan etika, keluasan atau kedalaman ilmu
dan intelektual, kematangan profesional, ketulusan dedikasi, serta kemajuan inovasi dan
prestasi. Selain itu juga mewujudkan keteladanan kehidupan masyarakat madani yang
berlandaskan nilai-nilai Islam yang tetap menjunjung tinggi budaya luhur bangsa Indonesia.
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang saat ini memiliki tiga kampus,
yang disebut dengan kampus I, kampus II, dan Kampus III. Kampus I merupakan pusat
kegiatan mahasiswa karena di sini terdapat yang namanya gedung rektorat. Di kampus II
terdapat gedung-gedung dari fakultas tarbiyah dan fakultas ushuluddin. Sedangkan di
kampus III terdapat gedung-gedung dari fakultas dakwah dan fakultas syariah.

Gambar 1. Kampus II IAIN Walisongo Semarang
(Sumber : Dokumen Pribadi, 23 April 2009 )
Sebagai perguruan tinggi negeri pada umumnya, IAIN Walisongo Semarang sudah
memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang kegiatan perkuliahan.
Misalnya gedung perpustakaan, masjid, laboratorium, gedung perkuliahan, gedung PKM
dan sebagainya.
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Gambar 2. Gedung perpustakaan sebagai salah satu sarana penunjang kegiatan
perkuliahan di IAIN Walisongo Semarang.
(Sumber : Dokumen Pribadi, 23 April 2009)
B. Interaksi Sosial Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan Masyarakat Setempat
Kaitannya dengan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
Interaksi antara mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat
terjadi karena adanya kesadaran antara kedua belah pihak akan kebutuhan untuk hidup
saling berdampingan secara damai
Dengan adanya unsur pengikat yang ada dalam masyarakat Kelurahan Tambakaji,
diharapkan dapat mengatur tingkah laku setiap individu. Tentu saja tingkah laku tersebut
disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, sehingga pola-pola interaksi sosial yang
teratur dapat terbentuk, dalam hal ini adalah interaksi yang terjadi antara mahasiswa IAIN
dengan masyarakat setempat.
Meskipun jumlah mahasiswa IAIN di Kelurahan Tambakaji ini dapat dikatakan
banyak dan mempunyai kegiatan yang cukup padat dalam kehidupan sehari-harinya namun
mahasiswa IAIN selalu berusaha agar tetap dapat menjalin komunikasi yang baik dengan
masyarakat setempat.
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Pada dasarnya mahasiswa IAIN dapat dikatakan baik dalam berinteraksi dengan
masyarakat setempat, karena pada umumnya antara mahasiswa dan masyarakat dapat
bekerjasama. Biasanya kerjasama itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi
kerja bakti setiap hari minggu dan membersihkan mushola bersama. Selain itu kerjasama
antara mahasiswa dengan masyarakat juga dapat dilihat dalam acara sambatan ataupun
ketika ada orang meninggal. Misalnya di dalam masyarakat setempat ada yang meninggal
dunia, maka mahasiswa pun ikut membantu gotong-royong mendirikan tenda yang akan
digunakan bagi para pelayat. Dan mahasiswa pun juga mengikuti tahlilan yang diadakan
oleh keluarga almarhum/almarhumah. Mahasiswa laki-laki bersama-sama dengan bapakbapak ikut tahlil sesudah sholat isya’ sedangkan mahasiswi dengan ibu-ibu biasanya ikut
tahlil sesudah sholat magrib.
Interaksi sosial mahasiswa dengan masyarakat setempat nampak pada saat
mahasiswa berjalan menuju kampus IAIN. Hal ini dikarenakan banyak mahasiswa yang
berangkat kuliah dengan berjalan kaki, mengingat letak tempat kost mereka dengan kampus
yang cukup dekat yaitu sekitar 300 meter. Dalam hal ini interaksi biasanya diwujudkan
dengan bertegur sapa atau sekedar manganggukkan kepala ketika berpapasan. Interaksi juga
terjadi saat mahasiswa memenuhi kebutuhan sehari-hari, di mana biasanya mahasiswa
membeli makanan atau barang kebutuhan lain di warung-warung milik masyarakat yang ada
di sekitar tempat kost mereka. Saat mereka membeli makanan di warung, maka secara tidak
langsung akan terjadi kontak maupun komunikasi diantara mahasiswa dengan masyarakat
setempat. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa interaksi sosial mahasiswa dengan
masyarakat setempat pun dapat terjadi karena adanya perasaan ketergantungan dan saling
membutuhkan diantara keduanya.
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Interaksi sosial mahasiswa dengan masyarakat setempat adalah wujud kontak sosial
dan komunikasi. Komunikasi dalam interaksi sosial bukan berarti harus secara langsung.
Interaksi sosial antara mahasiswa IAIN dengan masyarakat setempat juga diwujudkan
melalui kontak sosial dan komunikasi dalam bentuk saling berjabat tangan atau bertegur
sapa ketika bertemu. Setiap terjadinya interaksi sosial pasti terdapat tujuan dari masingmasing pihak yaitu mahasiswa dengan masyarakat setempat. Misalnya saja tujuan untuk
menyapa adalah untuk memberikan pengertian bahwa masing-masing pihak menghormati
pihak yang lain di mana pihak tersebut tidak lain adalah para mahasiswa dan masyarakat
setempat.
Agama Islam menganjurkan pada umatnya untuk bertoleransi dengan masyarakat.
Dalam hal ini toleransi kemasyarakatan, Allah SWT tidak melarang umat Islam untuk hidup
bermasyarakat, baik dengan mereka yang seagama maupun tidak seagama. Mengenai
toleransi kemasyarakatan atau sosial ini dalam masyarakat yang serba beraneka ragam, baik
ras, tradisi, keyakinan maupun agama, ajaran agama Islam selalu menegakkan kedamaian
hidup bersama dan melakukan kerjasama dalam batas-batas tertentu tanpa mengorbankan
akidah dan ibadah yang ada dalam ajaran Agama Islam.
Dengan adanya kenyakian tersebut maka hubungan antara mahasiswa IAIN dengan
masyarakat setempat dapat tetap terjaga dengan baik. Hal tersebut dikarenakan dalam agama
Islam banyak sekali diajarkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Tantu
saja hal ini sangat sesuai dengan karakter mahasiswa IAIN Walisongo yang semua beragam
Islam dan sangat paham tentang ajaran agama Islam serta menempuh pendidikannya di
kampus yang berbasis pada agama Islam pula.
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Interaksi sosial mahasiswa IAIN dengan masyarakat setempat selain diwujudkan
melalui kerjasama dalam kehidupan sehari-hari juga diwujudkan dengan keterlibatan
mahasiswa IAIN dalam mendukung kegiatan keagamaan yang ada di dalam masyarakat
Kelurahan Tambakaji ini. Interaksi tersebut juga melibatkan berbagai golongan, yaitu anakanak, remaja dan orang tua. Biasanya interaksi antara mahasiswa dengan anak-anak terjadi
ketika mahasiswa mengajar di TPQ maupun ketika mahasiswa mengajari anak-anak musik
rebana. Sedangkan interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat setempat biasanya
diwujudkan dalam acara pengajian maupun kerjabakti bersama.
Dari keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan keagamaan dalam masyarakat maka
dapat dilihat bahwa sebenarnya antara mahasiswa IAIN dengan masyarakat setempat
mempunyai karakter yang berbeda-beda, ada yang aktif dan kurang aktif. Mahasiswa yang
aktif ketika berbaur dengan masyarakat setempat terlihat akrab dan antara mahasiswa
dengan masyarakat merupakan satu kesatuan. Sebab biasanya mahasiswa yang aktif pandai
berbaur dan sudah merasa tidak malu lagi ketika berkumpul dengan masyarakat sehingga
ketika bergaul pun sudah terkesan akrab dan tidak canggung lagi.
Sedangkan mahasiswa yang kurang aktif biasanya mengalami kesulitan bergaul
dengan masyarakat setempat. Namun ketika mahasiswa yang kurang aktif sudah memahami
karakter masyarakat maka secara langsung mahasiswa tersebut sudah tidak mengalami
kesulitan lagi dalam bergaul dengan masyarakat. Cara mahasiswa menyesuaikan diri dengan
masyarakat setempat biasanya diwujudkan dengan ikut berperan aktif dalam acara atau
kegiatan keagamaan atau tahlilan bersama. Hal tersebut seperti diungkapkan Bapak Samidi:
“ Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat,
misalnya yasinan di mushola bersama setiap malam jum’at oleh bapak-bapak
biasanya juga diikuti oleh mahasiswa IAIN. Dalam acara ini mahasiswa dan
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masyarakat setempat bekerja sama serta dapat berinteraksi secara langsung”
(hasil wawancara dengan Bapak Samidi tanggal 26 April 2009).
Syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi.
Misalnya di saat mahasiswa ikut berpartisipasi dalam mendukung kegiatan ataupun acaraacara yang ada dalam masyarakat, maka secara tidak langsung akan terjadi interaksi diantara
keduanya. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh Nur Bari (19 tahun) di bawah ini :

”Biasanya itu mbak komunikasi antara mahasiswa dengan masyarakat sini terjadi
ketika mahasiswa maupun masyarakat bertemu di jalan hanya sekedar ngobrol
atau ketika mahasiswa ikut dalam even-even keagamaan yang diadakan oleh
masyarakat ” (hasil wawancara tanggal 26 April 2009).
Keterbukaan masyarakat terhadap mahasiswa mengakibatkan interaksi yang terjadi
terkesan lebih akrab. Hal ini dapat dilihat dari proses komunikasi antara mahasiswa dengan
masyarakat. Mahasiswa juga berusaha menyesuaikan dengan keadaan masyarakat, misalnya
dalam penggunaan
bahasa, mahasiswa juga menggunakan bahasa Jawa agar mudah dipahami oleh masyarakat.
Wujud interaksi yang terjadi antara mahasiswa dengan masyarakat tidak dibatasi.
Interaksi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Hanya saja biasanya untuk malam hari
pukul 22.00 WIB mahasiswa perempuan sudah tidak diperbolehkan untuk keluar kost. Hal
ini sudah merupakan kesepakatan bersama antara mahasiswa dengan masyarakat setempat,
sebab

dalam masyarakat pun setelah pukul 22.00 baik anak-anak maupun remaja

perempuan sudah tidak diperbolehkan keluar rumah.
Ada banyak faktor yang mendasari terjadinya interaksi, yaitu faktor imitasi, sugesti,
identifikasi dan simpati. Dari keempat faktor tersebut, faktor dominan yang mendasari
terjadinya interaksi antara mahasiswa IAIN dengan masyarakat setempat adalah faktor
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sugesti dan faktor simpati. Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberikan suatu
pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya kemudian diterima oleh pihak lain. Jadi
dapat dijelaskan bahwa sugesti adalah rangsangan, pengaruh dan stimulus yang diberikan
oleh seseorang kepada orang lain, sehingga orang yang diberi sugesti menuruti atau
melaksanakan apa yang disugestikannya. Hal ini sering terjadi dalam interaksi antara
mahasiswa dengan masyarakat setempat. Mahasiswa memberikan sugesti kepada
masyarakat setempat, sehingga masyarakat pun merasa tersugesti dan pada akhirnya terjadi
interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat setempat. Misalnya mahasiswa yang aktif
dalam kegiatan pengajian memberikan sugesti kepada masyarakat dengan cara
mengingatkan masyarakat untuk menghadiri acara pengajian. Dengan cara tersebut maka
masyarakat akan tersugesti untuk hadir dalam pengajian tersebut.
Selain faktor sugesti, faktor lain yang dominan adalah faktor simpati. Simpati
merupakan suatu proses dimana seseorang merasa tertarik kepada pihak lain. Pada awalnya
proses interaksi terjadi karena salah satu pihak atau kedua pihak merasa simpati pada pihak
lain. Dalam interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat setempat biasanya dapat terjadi
karena pihak masyarakat setempat merasa simpati kepada mahasiswa yang tinggal di
daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 April
2009 dengan Ibu Sumani (50 tahun) selaku penggerak PKK :
”Saya suka dengan mahasiswa IAIN yang kos di daerah sini mbak, soalnya
mereka ramah-ramah dan sering ikut partisipasi dalam acara-acara yang diadakan
oleh masyarakat sini, khususnya dalam acara-acara keagaman gitu”
Dari pendapat yang dikemukakan oleh ibu Sumani tersebut maka membuktikan
bahwa perasaan simpati dapat menyebabkan terjadinya proses interaksi yang antara
mahasiswa dengan masyarakat setempat.
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Interaksi sosial antara mahasiswa dengan masyarakat setempat dalam kegiatan
keagamaan juga diwujudkan melalui keikutertaan mahasiswa untuk mengajar TPQ. Hal
tersebut sesuai dengan pernyataan Ali Mahmudi (22 tahun) mahasiswa semester 6, yaitu :
“ biasanya ada beberapa mahasiswa yang mengisi waktu luang di sore hari dengan
ikut mengajar di TPQ mbak” (hasil wawancara tanggal 27 April 2009).
Mahasiswa yang mengajar di TPQ biasanya adalah mahasiswa yang berasal dari
fakultas tarbiyah. Karena di IAIN Walisongo Semarang, fakultas tarbiyah adalah satusatunya fakultas yang memiliki jurusan pendidikan agama Islam, dimana hal ini sesuai
dengan karakteristik TPQ, yaitu mendidik anak agar pandai mengaji dan paham tentang
ajaran agama Islam. Mahasiswa yang ikut mengajar di TPQ pada awalnya hanya
melakukannya secara sukarela dan tidak mengharap imbalan apapun, hal ini dilakukan
karena mahasiswa ingin melatih keterampilan mengajar yang dimilikinya. Namun sekarang
mahasiswa yang mengajar di TPQ sudah mendapatkan gaji meskipun tidak seberapa. Akan
tetapi mahasiswa yang mengajar di TPQ tidak pernah mengeluh karena senang dengan
kesibukannya sebagai pengajar di TPQ.

Gambar 3. Mahasiswa IAIN yang sedang mengajar di TPQ Al-Hikmah
(Sumber : Dokumen Pribadi, 28 April 2009)
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Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Siti Ghoniatun (22 tahun) mahasiswa yang
mengajar di TPQ :
“Saya senang ngajar di TPQ ini karena bisa untuk latihan ngajar jadi nanti kalau
saya sudah lulus kan jadi gak gerogi lagi kalau harus ngajar di sekolah formal,
sekalian buat mengisi waktu luang “ (hasil wawancara tanggal 28 April 2009)

Gambar 4. TPQ Majid Al-Hikmah
(Sumber : Dokumen Pribadi, 28 April 2009)
Di TPQ Masjid Al-Hikmah inilah mahasiswa IAIN Walisongo mengajar setiap hari
Senin sampai hari Jumat dan dimulai pukul 15.30 WIB. Di TPQ ini ada dua kelas, yaitu
kelas yang pertama untuk anak-anak usia TK dan SD kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dimulai
pukul 15.30 sampai 16.30 WIB. Sedangkan kelas yang kedua untuk anak-anak diatas kelas 3
SD dan anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran yang dimulai pukul 16.30 sampai
17.30 WIB. Sedangkan guru pengajar di TPQ ini ada 6 orang, yaitu 4 mahasiswa dan 2
orang ibu-ibu yaitu ibu Hj. Soekendar dan ibu Hj. Mushlih yang menjadi pembina di TPQ
ini.
Selain itu interaksi mahasiswa IAIN Walisongo Semarang juga diwujudkan dengan
mengajari anak-anak musik rebana. Biasanya latihan musik rebana ini dilakukan seminggu
dua kali setelah shalat Isya di rumah salah satu warga, yaitu di rumah Bapak Nurcholis.
Biasanya mahasiswa yang selalu mengajari anak-anak latihan rebana adalah mahasiswa
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yang ikut kegiatan BITA atau Bimbingan Ilmu Tilawah Al-Quran di kampusnya. Namun
biasanya latihan rabana ini hanya diikuti oleh anak laki-laki saja.

Gambar 5. Mahasiswa IAIN bermain musik rebana dengan anak-anak
(Sumber : Dokumen Pribadi, 6 Mei 2009)
Interaksi sosial mahasiswa dengan masyarakat setempat juga terjadi saat pengajian
yang diadakan oleh masyarakat setempat dan diikuti pula oleh mahasiswa baik mahasiswa
laki-laki maupun mahasiswa perempuan. Pengajian bersama yang diadakan setiap kamis
malam biasanya diikuti oleh mahasiswa laki-laki karena pengajian tersebut diadakan oleh
Bapak-bapak. Dalam pengajian ini jumlah antara mahasiswa dan masyarakat yang hadir
hampir seimbang. Biasanya dari 30 jamaah yang hadir 15 diantaranya adalah mahasiswa
IAIN. Sedangkan pengajian bersama yang diadakan setiap jum’at malam biasanya diikuti
oleh mahasiswa perempuan karena diadakan oleh Ibu-ibu.
Dalam acara-acara pengajian tersebut mahasiswa yang hadir hanya berperan sebagai
peserta atau jamaah saja, namun terkadang mahasiswa juga diminta untuk menjadi
peceramahnya. (hasil pengamatan tanggal 30 April dan 1 Mei 2009).
Dalam mewujudkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat setempat, dalam
berinteraksi dengan masyarakat setempat mahasiswa IAIN juga mengikuti pengajian umum
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yang diadakan oleh masyarakat setempat. Dalam pengajian tersebut mahasiswa IAIN baik
laki-laki maupun mahasiswa perempuan juga ikut berpartisipsi mendukung terselenggaranya
acara. Bahkan ada sebagian mahasiswa yang ikut tampil dengan bermain musik rebana
untuk mengisi acara pengajian tersebut.

Gambar 6. Mahasiswa IAIN juga ikut tampil menghibur masyarakat dengan musik
rebana untuk mengisi pengajian umum yang diadakan oleh masyarakat.
(Sumber : Dokumen Pribadi, 30 Agustus 2008 )
Selain itu, dalam berinteraksi dengan masyarakat setempat mahasiswa IAIN
Walisongo dengan bekerja sama dengan BKM Fakultas Tarbiyah dan masyarakat setempat
juga pernah mengadakan acara keagamaan yaitu Nuzulul Quran di Kelurahan Tambakaji
Kecamatan Ngaliyan Semarang.
Nuzulul Quran merupakan peristiwa yang sangat monumental bagi umat muslim.
Hampir semua tempat ibadah, masjid atau mushola menggelar peringatan turunnya kitab
suci Al Quran tersebut dengan khidmat. Begitu pula mahasiswa IAIN yang tidak mau
ketinggalan untuk memperingatinya. Peringatan Nuzulul Quran yang diselenggarakan oleh
mahasiswa IAIN Walisongo ini diadakan di mushola Hidayatullah yang terletak di
Kampung Margoyoso, Kelurahan Tambakaij Kecamatan Ngaliyan Semarang. Dalam acara
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ini para anggota BITA (Bimbingan Ilmu Tilawah Al Quran) pun juga ikut meramaikan acara
dengan menampilkan musik rebana.

Gambar 7. Nuzulul Quran yang di selenggarakan oleh mahasiswa IAIN
bekerjasama dengan masyarakat setempat
(Sumber : Semarang Post, 26 Oktober 2005)
Menjadi takmir mushola ataupun takmir masjid juga merupakan alternatif lain yang
dilakukan mahasiswa IAIN Walisongo untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat.

Gambar 8. Suasana ketika wawancara dengan mahasiswa IAIN yang menjadi
takmir Mushola Hidayatullah
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2 Mei 2009)
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Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ulin Nuha (21 tahun) mahasiswa semester 8
yang mengatakan bahwa :
“Sebenarnya takmir di mushola ini ada 3 mbak, semuanya mahasiswa IAIN dan
saya sendiri sudah menjadi takmir di sini sudah lama sejak saya semester I jadi
sudah sekitar 4 tahunan lah. Dan dengan menjadi takmir di mushola ini
membuat saya semakin akrab dengan masyarakat, karena kan mereka selalu
jamaah di mushola ” (hasil wawancara tanggal 2 Mei 2009).
Menjadi takmir mushola sebenarnya bukan hal yang mudah, butuh keikhlasan untuk
menjalaninya dikarenakan mereka tidak mendapatkan imbalan ataupun gaji setiap bulannya.
Jadi tidak semua orang mau menjadi
takmir mushola. Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa yang menjadi takmir memang
tidak mendapatkan gaji, namun mereka senang karena itu adalah bagian dari ibadah.
Hanya saja biasanya mahasiswa yang menjadi takmir mendapatkan bagian satu
kamar jadi tidak perlu membayar kos tiap tahunnya, asalkan mereka maun merawat dan
membersihkan tempat ibadah tersebut. Selain itu terkadang setiap hari raya Idul Fitri datang,
mahasiswa mendapatkan jatah beras dan uang dari ketua takmir yang merupakan tokoh
masyarakat setempat. Dan ketika hari raya Idul Adha para takmir juga mendapatkan jatah
daging qurban.
Disamping mengikuti pengajian, mengajar TPQ, mengajar musik rebana dan menjadi
takmir mushola, dalam menjaga silaturahmi yang baik dengan masyarakat setempat
mahasiswa IAIN juga mengikuti acara manakiban yang diadakan oleh masyarakat setempat.
Menurut masyarakat setempat, manakiban merupakan pengajian yang diisi dengan membaca
manakib. Sedangkan manakib itu sendiri yaitu kisah hidup dari Syekh Abdul Qadir Jaelani
yang di dalamnya juga terdapat pujian-pujian. Biasanya manakiban ini hanya dihadiri oleh
mahasiswa laki-laki saja dan diadakan setiap Selasa Kliwon.
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Adapun maksud dari dilaksanakannya manakiban tersebut yaitu agar mendapat
syafaat (pertolongan) dari Allah SWT dengan wasilah (perantara) Wali Allah Syekh Abdul
Qadir Jaelani.
Sejak awal berdirinya kampus IAIN Walisongo di Jalan Walisongo No. 3 dan berada
di wilayah Kelurahan Tambakaji, masyarakat setempat sudah menyambut baik kedatangan
mahasiswa di lingkungannya. Meskipun antara mahasiswa dan masyarakat setempat
memiliki pola perilaku yang sangat berbeda karena mahasiswa berasal dari berbagai daerah
di luar kota Semarang. Namun pola perilaku individu yang berbeda menurut situasi dan
kepentingan masing-masing individu tersebut diwujudkan dalam proses hubungan sosial,
hubungan-hubungan sosial itu awalnya merupakan proses penyesuaian nilai-nilai sosial
dalam kehidupan sosial, kemudian hubungan tersebut mengikat menjadi semacam pergaulan
yang ditandai adanya saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing pihak yang
terjadi dalam hubungan.
Persepsi masyarakat yang baik tentang keberadaan mahasiswa IAIN di lingkungan
kelurahan Tambakaji juga diperjelas oleh pernyataan H.M Soekendar (57tahun) selaku
tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa :
“masyarakat di lingkungan sini itu senang dengan datangnya mahasiswa IAIN
mbak, ya mungkin karena mahasiswa IAIN itu sering membaur dengan
masyarakat, sering ikut kerja bakti dan tidak sombong. Selain itu mahasiswa IAIN
juga mau ngajar ngaji anak-anak di sini dengan sukarela” (hasil wawancara
tanggal 3 Mei 2009).
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Gambar 9. Mahasiswa IAIN yang dibantu oleh seorang ibu-ibu yang sedangmengajari
anak-anak mengaji.
(Sumber : Dokumen Pribadi, 9 Mei 2009)
Selain itu, pendapat yang sama juga di katakan oleh ibu Hadi (52 tahun) sebagai
pemilik kos sekaligus pemilik warung makan yang mengatakan bahwa :
“Saya senang dengan datangnya mahasiswa di lingkungan sini mbak, karena
dengan kedatangan mereka saya jadi bisa membuka usaha kos-kosan dan usaha
warung makan untuk menambah penghasilan keluarga, kalau dulu kan sebelum
datangnya mahasiswa IAIN di sini sepi, jadi kalua mau jualan ya pikir-pikir dulu
lah mbak” (hasil wawancara tanggal 4 Mei 2009).
Jadi dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa persepsi masyarakat
setempat dengan kederadaan mahasiswa IAIN Walisongo di lingkungan Kelurahan
Tambakaji cukup baik, interaksi yang terjadi juga bersifat terbuka dan ada semacam
perasaan ketergantungan antara keduanya. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat setempat
yang sangat diuntungkan dengan kedatangan mahasiswa di lingkungannya. Mahasiswa
menjadi aset besar untuk roda perekonomian masyarakat setempat, karena untuk kebutuhan
makan dan hidup sehari-hari mahasiswa membelinya di warung-warung maupun di toko
milik masyarakat setempat, sehingga secara tidak langsung taraf ekonomi masyarakat
setempat akan terangkat.
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Data yang di dapat dari hasil observasi penulis selama meneliti di Kelurahan
Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan Semarang juga mendapatkan interaksi yang terjalin antara
mahasiswa IAIN dengan masyarakat setempat pada dasarnya bersifat ekonomi,
kekeluargaan, dan keagamaan. Hal ini terlihat saat mahasiswa membeli makan maupun
kebutuhannya di warung maupun toko milik masyarakat setempat, dan masyarakat juga
sudah menganggap mahasiswa seperti keluarga sendiri karena seringnya ngobrol dan
bertatap muka. Sedangkan dalam hal keagamaan dapat dilihat dari keikutsertaan mahasiswa
dalam berbagai kegiatan keagamaan yang ada di dalam masyarakat.
C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Berinteraksi Antara Mahasiswa IAIN
Walisongo Semarang Dengan Masyarakat Setempat dan Solusi Yang Dilakukan Untuk
Mengatasinya
Interaksi sosial antara mahasiswa IAIN Walisongo dengan masyarakat setempat
dapat berjalan dengan baik. Meskipun pada dasarnya antara mahasiswa dan masyarakat
setempat mempunyai perbedaan pola perilaku mengingat mahasiswa yang berasal dari
berbagai daerah, namun baik mahasiswa maupun masyarakat dapat menerimanya sebagai
suatu kebersamaan. Meskipun pada prosesnya banyak mengalami hambatan.
Hambatan yang dihadapi dalam interaksi sosial antara mahasiswa IAIN dengan
masyarakat setempat dari hasil pengamatan dan wawancara dengan mahasiswa maupun
dengan masyarakat setempat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor keterbatasan waktu dan
perbedaan latar belakang pendidikan.
Pada dasarnya interaksi yang terjadi antara mahasiswa dengan masyarakat setempat
berjalan dengan baik. Hanya saja kesibukan dengan kegiatan sehari-hari yang harus bekerja
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dan kuliah biasanya menyebabkan kurang intensifnya kesempatan berkomunikasi antara
mahasiswa dengan
masyarakat setempat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Sudaryono Basuki (41
tahun) sebagai berikut :
”Sebenarnya komunikasi antara mahasiswa dengan masyarakat sini itu baik-baik
saja mbak, tapi mungkin hanya karena kesibukan masing-masing yang
menyebabkan intensitas komunikasi yang terjadi diantara mahasiswa dengan
masyarakat sini menjadi berkurang, saya sendiri juga jarang ngorol dengan
mahasiswa karena saya juga baru pulang kantor sore, paling-paling kami ngobrol
pas mereka ikut kerja bakti atau pengajian gitu ”
(hasil wawancara tanggal 4 Mei 2009).
Hal yang sama juga diungkapkan oleh mahasiswa IAIN yang menyatakan
bahwa yang menjadi hambatan dalam berinteraksi antara mahasiswa dengan masyarakat
setempat hanya masalah keterbatasan waktu karena kesibukan dari mahasiswa maupun
masyarakat sendiri. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Miftah (21 tahun) sebagai
berikut :
”saya sendiri juga jarang ngobrol dengan masyarakat disini mbak, palingpaling kita ngobrol pas ikut pengajian bareng atau pas ketemu di jalan gitu,
soalnya kan kebanyakan masyarakat di sini kalau pagi dan siang sibuk kerja,
dan saya juga sibuk ke kampus” (hasil wawancara tanggal 4 Mei 2009).
Sedangkan faktor kedua yang menjadi hambatan dalam berinteraksi antara
mahasiswa IAIN dengan masyarakat setempat adalah perbedaan latar belakang
pendidikan. Berdasarkan dari hasil pengamatan, masyarakat setempat yang sebagian
besar berpendidikan rendah pada awalnya merasa canggung dan malu ketika harus
berkomunikasi ataupun hanya sekedar ngobrol dengan mahasiswa IAIN Walisongo.
Karena mereka menganggap mahasiswa adalah sebagai seorang intelektual tinggi jadi
mereka merasa takut ketika berkomunikasi dengan mahasiswa. Namun ketika
masyarakat sudah mengenal baik karakter dari mahasiswa IAIN maka masyarakat tidak
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malu lagi kalau berkomunikasi dengan mahasiswa, sehingga interaksi pun bisa berjalan
lancar.
Selain faktor keterbataan waktu dan perbedaan latar belakang pendidikan,
persaingan yang terjadi antara mahasiswa IAIN dengan masyarakat setempat juga
menjadi hambatan dalam berinteraksi. Persaingan terjadi ketika mahasiswa maupun
muda-mudi di kelurahan Tambakaji bersaing untuk menjadi yang terbaik dengan aktif
mengikuti berbagai kegiatan keagamaan. Akan tetapi persaingan ini tidak menimbulkan
benturan fisik karena dilakukan masih dalam batas kewajaran dan tidak melanggar
norma yang berlaku.
Dalam kehidupan bertetangga dengan masyarakat setempat, mahasiswa IAIN
juga berinteraksi dengan saling menyapa dan tersenyum jika bertemu, namun tidak
jarang terjadi salah paham diantara mereka atau sering terjadi ”misscomunication”. Hal
ini dikarenakan perbedaan pola perilaku diantara masyarakat setempat dengan
mahasiswa IAIN dimana mahasiswa IAIN juga berasal dari berbagai daerah yang
pastinya memiliki pola perilaku yang berbeda-beda.
Misalnya konflik yang pernah terjadi antara mahasiswa dengan masyarakat
setempat yang disebabkan oleh misscomunication diantara keduanya. Hal tersebut juga
dibenarkan oleh Imron Mazhadi (22 tahun) mahasiswa fakultas Dakwah semester 8
yang mengatakan bahwa :
”Saat itu pernah terjadi konflik antara anak-anak kos dengan remaja laki-laki di
sini mbak, ceritanya begini kan biasanya remaja laki-laki sering main ke kos dan
nonton TV bahkan kadang sampai tidur di kos. Nah, kebetulan keesokan paginya
ada teman kos saya yang kehilangan HP dan celananya, terus kita tanya kepada
anak-anak remaja yang nginap di sini barangkali mereka tau atau lihat HP dan
celana yang hilang atau tidak. Namun mereka malah salah paham dan mengira
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kita menuduh mereka gitu,ya kemudian terjadilah percecokan diantara kami ”
(hasil wawancara tanggal 3 Mei 2009).
Pada dasarnya tidak ada hambatan yang signifikan yang mempengaruhi
terjadinya interaksi sosial mahasiswa IAIN dengan masyarakat setempat, hanya saja
perbedaan latar belakang pendidikan dan keterbatasan waktu diantara kedua belah
pihak yang menyebabkan kurangnya komunikasi yang terjadi. Sedangkan konflik yang
terjadi diantara mahasiswa IAIN dengan masyarakat setempat biasanya hanya
dikarenakan ”misscomunication” atau salah paham saja.
Dalam berinteraksi antara mahasiswa dengan masyarakat setempat pasti ada
saja hambatan yang muncul. Seperti halnya hambatan-hambatan yang terjadi dalam
interaksi antara mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat.
Baik dari mahasiswa maupun masyarakat setempat tidak ada kiat-kiat khusus yang
dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi hambatan yang muncul.
Hanya saja mahasiswa IAIN Walisongo Semarang biasanya selalu mengikuti
kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masyarakat setempat, khususnya kegiatan
keagamaan agar keakraban dan komunikasi serta interaksi sosial yang baik antara
mahasiswa dengan masyarakat setempat tetap terjaga. Karena dalam acara-acara seperti
inilah mahasiswa dengan masyarakat dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara
langsung tanpa memandang status sosial. Bahkan terkadang untuk menjaga hubungan
yang baik antara mahasiswa dengan masyarakat setempat, mahasiswa IAIN Walisongo
bekerja sama dengan masyarakat setempat mengadakan pengajian umum dan Nuzulul
Quran. Dengan begitu, mahasiswa berharap dapat memperkecil kemungkinan
terjadinya konflik.
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Namun ketika terjadi konflik, maka solusi yang dilakukan untuk mengatasi
konflik yang terjadi antara mahasiswa dengan masyarakat setempat biasanya selalu
diselesaikan oleh pemilik kos. Akan tetapi kalau sudah tidak bisa diselesaikan lagi oleh
pemilik kos kemudian konflik tersebut diselesaikan ketua RT dan tokoh masyarakat
sebagai penengah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Bandini (39 tahun)
pemilik kos sebagai berikut :
”Waktu itu ada konflik antara mahasiswa yang kos di tempat saya dengan remaja
laki-laki kampung sini hanya karena salah paham diantara mereka, terus konflik
itu diselesaikan oleh bapak ketua RT dan Pak Soekendar sebagai tokoh
masyarakat di sini, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada konflik lagi mbak”
(hasil wawancara tanggal 4 Mei 2009).
Jadi untuk memperkecil kemungkinan terjadinya konflik dengan masyarakat
setempat, maka mahasiswa IAIN berusaha untuk aktif dan berpartisipasi dalam
berbagai kegiatan keagamaan yang ada di dalam masyarakat. Namun ketika konflik
sudah terjuadi maka dalam penyelesaiannya selalu melibatkan pemilik kos, ketua RT
maupun tokoh masyarakat sebagai penengah.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
(1) Interaksi sosial yang terjadi antara mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan
masyarakat setempat kaitannya dengan pengembangan nilai-nilai keagamaan
diwujudkan dalam bentuk keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan keagamaan
yang ada di dalam masyarakat, baik yang diadakan oleh masyarakat setempat maupun
mahasiswa IAIN sendiri. Misalnya adalah keterlibatan mahasiswa dalam acara-acara
pengajian bersama, adanya mahasiswa yang mengajar TPQ, mahasiswa yang secara
sukarela mengajar musik rebana, mengajar ngaji di mushola, mengikuti manakiban
serta menjadi takmir mushola ataupun masjid.
(2) Hambatan yang dihadapi dalam interaksi sosial antara mahasiswa IAIN dengan
masyarakat setempat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor keterbatasan waktu,
perasaingan dan perbedaan latar belakang pendidikan. Selain itu misscomunication
juga dapat menjadi penyebab terjadinya konflik antara mahasiswa IAIN Walisongo
dengan masyarakat setempat. Sedangkan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya
konflik, mahasiswa IAIN selalu aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan. Sedangkan
solusi yang dilakukan jika terjadi konflik antara mahasiswa dengan masyarakat
setempat biasanya selalu diselesaikan oleh pemilik kos, ketua RT dan tokoh
masyarakat sebagai penengah.
B. Saran
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Dari hasil penelitian di atas, agar tercipta suatu interaksi sosial yang harmonis
antara mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan masyarakat setempat, maka perlu
dilakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Diharapkan mahasiswa IAIN dapat menambah kegiatan keagamaan yang ada di dalam
mayarakat, sehingga dapat meningkatkan interaksi sosial antara mahasiswa dengan
masyarakat.

Karena

melalui

kegiatan-kegiatan

tersebut

dapat

memperkecil

kemungkinan terjadinya konflik di antara keduanya.
2. Bagi masyarakat sebaiknya selalu memliki kesadaran dan terbuka terhadap mahasiswa
IAIN Walisongo Semarang di sekitar mereka. Karena hal tersebut akan menyebabkan
komunikasi dan interaks.i sosial dapat berjalan dengan lancar.
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PEDOMAN WAWANCARA
(Pertanyaan untuk Tokoh Masyarakat)
Judul Skripsi
INTERAKSI

SOSIAL

MAHASISWA

IAIN

WALISONGO

SEMARANG

DENGAN

MASYARAKAT SETEMPAT KAITANNYA DENGAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI
KEAGAMAAN
Dalam pedoman wawancara ini hanya menyangkut pokok-pokok permasalahan penelitian
sebagai berikut :
Identitas Informan
1. Nama

:

2. Umur/Jenis kelamin :
3. Pekerjaan

:

4. Alamat

:

A.

Bentuk Interaksi Sosial Mahasiswa IAIN

Walisongo Semarang dengan

Masyarakat Setempat Kaitannya dengan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
1.

Bagaimana interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat setempat

yang

umurnya lebih tua?
2.

Bagaimana interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat setempat

yang

umurnya sama ?
3.

Bagaimana interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat setempat

yang

umurnya lebih lebih muda ?
4.

Apakah

antara

kerjasama ?

mahasiswa

dengan masyarakat

setempat

terjalin

suatu
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5.

Dalam hal apa mereka bekerja sama ?

6.

Apakah

mahasiswa

terlibat

dalam

mendukung

kegiatan

keagamaan

masyarakat setempat ?
7.

Bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan mahasiswa dalam

mendukung

kegiatan keagamaan masyarakat setempat ?
8.

Bagaimana hubungan yang terjalin antara mahasiswa dengan masyarakat ?

9.

Bagaimana

persepsi

masyarakat

terhadap

keberadaan

mahasiswa

di

lingkungan mereka ?
10. Apakah terjadi persaingan antara mahasiswa dengan masyarakat

setempat yang

umurnya lebih tua ?
11. Apakah terjadi persaingan antara mahasiswa dengan masyarakat

setempat yang

umurnya lebih muda ?
12. Apakah terjadi persaingan antara mahasiswa dengan masyarakat

setempat yang

umurnya sama ?
13. Dalam hal apa biasanya persaingan itu terjadi ?
14. Apa cara yang dilakukan untuk mengatasi persaingan yang terjadi ?
B.

Hambatan dalam berinteraksi dan solusi yang dilakukan
1.

Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam berinteraksi ?

2.

Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul?

3.

Apakah

dalam

berinteraksi

pernah

terjadi

kesalahpahaman sehingga menimbulkan konflik ?
4.

Dalam hal apa konflik itu terjadi ?

5.

Bagaimana cara menyelesaikan konflik yang terjadi ?

pertentangan

atau
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6.

Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaiannya ?

7.

Sejauh mana keterlibatan mereka dalam menyelesaikan konflik ?
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PEDOMAN OBSERVASI
Interaksi Sosial Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang Dengan Masyarakat Setempat
Kaitannya Dengan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan

Indikator-indikator pengamatan agar data yang diperoleh terfokus pada objek yang diteliti :
No
1.

Fokus Observasi
Gambaran

Indikator

umum Kehidupan

kelurahan Tambakaji

Item Pertanyaan

sosial -

ekonomi

bagaimana tingkat kemajuan
dan

kemakmuran

masyarakat

setempat jika dilihat dari bentuk
rumah, pakaian yang digunakan
dan kepemilikan kendaraannya ?
-

bagaimana tingkat pendidikan
masyarakat setempat ?

-

apa sajakah mata pencaharian
masyarakat setempat ?

-

fasilitas apa saja yang ada di
kelurahan Tambakaji ?

2.

Aktivitas
setempat
mahasiswa

masyarakat Bentuk

interaksi

dan sosial

mahasiswa

dalam IAIN

dengan

kehidupan sehari-hari

mayarakat

-

menyesuaikan diri dengan
masyarakat setempat ?
-

setemapat
kaitannya

apakah antara mahasiswa dan
masyarakat

dengan

pengembangan

terjalin

suatu

kerja sama ?
-

nilai-nilai
keagamaan

bagaimana cara mahasiswa

dalam hal apa kerja sama itu
terjadi ?

-

apakah
terlibat
kegiatan

mahasiswa

juga

dalam mendukung
keagamaan
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masyarakat setempat ?
-

bagaimana

bentuk

keterlibatan

mahasiswa

dalam mendukung kegiatan
keagamaan

masyarakat

setempat ?
-

apa alasan mahasiswa terlibat
dalam kegiatan keagamaan
yang ada ?

Persepsi

- bagaimana

hubungan
antara

yang

masyarakat

terjalin

mahasiswa

terhadap

dengana masyarakat setempat ?

keberadaan

- apakah mahasiswa mengalami

mahasiswa

kesulitan dalam bergaul dengan
masyarakat ?
- bagaimana persepsi masyarakat
terhadap

keberadaan

mahasiswa

di

lingkungan

terjadi

persaingan

mereka ?
- apakah
antara

mahasiswa

dengan

masyarakat setempat ?
- dalam hal apa persaingan itu
terjadi ?
- apa reaksi mereka terhadap
persaingan yang terjadi ?
Hambatan
berinteraksi
solusinya

dalam
dan

- faktor-faktor apa saja yang
mendorong
masyarakat

mahasiswa

dan

setempat

berinteraksi ?
- faktor apa saja yang menjadi

76
hambatan dalam berinteraksi ?
- bagaimana

solusi

dilakukan

untuk

yang

mengatasi

hambatan yang muncul ?
- apakah

dalam

berinteraksi

pernah

terjadi

pertentangan

atau kesahpahaman sehingga
menimbulkan konflik ?
- dalam hal apa konflik itu
terjadi ?
- bagaiman cara menyelesaikan
konflik yang terjadi ?
- siapa saja yang terlibat dalam
penyelesaiannya ?
- sejauh

mana

keterlibatan

mereka dalam menyelesaikan
konflik ?
3.

Gambaran
kampus

umum Sarana

dan

IAIN prasarana

Walisongo Semarang

di

kampus

- ada

berapa

kampus

fakultas

IAIN

dalam

Walisongo

Semarang ?
- fasilitas apa saja yang ada di
kampus ?

Suasan
IAIN

kampus
Walisongo

Semarang

- bagaimana

suasana

kampus

ketika terjadi interaksi ?
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PEDOMAN WAWANCARA
(Pertanyaan untuk Masyarakat Setempat)
Judul Skripsi
INTERAKSI

SOSIAL

MAHASISWA

IAIN

WALISONGO

SEMARANG

DENGAN

MASYARAKAT SETEMPAT KAITANNYA DENGAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI
KEAGAMAAN
Dalam pedoman wawancara ini hanya menyangkut pokok-pokok permasalahan penelitian
sebagai berikut :
Identitas Informan
1. Nama

:

2. Umur/Jenis kelamin

:

3. Pekerjaan

:

4. Alamat

:

A.

Bentuk Interaksi Sosial Mahasiswa IAIN

Walisongo Semarang dengan

Masyarakat Setempat Kaitannya dengan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
1. Bagaimana interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat setempat yang umurnya lebih
tua?
2. Bagaimana interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat setempat yang umurnya sama
?
3. Bagaimana interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat setempat yang umurnya lebih
lebih muda ?
5. Apakah antara mahasiswa dengan masyarakat setempat terjalin suatu
6. Dalam hal apa mereka bekerja sama ?

kerjasama ?
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7. Apakah yang mendorong keduanya untuk bekerja sama ?
8. Apakah mahasiswa terlibat dalam mendukung kegiatan keagamaan

masyarakat

setempat ?
9. Bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan mahasiswa dalam

mendukung

kegiatan

keagamaan masyarakat setempat ?
10. Bagaimana hubungan yang terjalin antara mahasiswa dengan masyarakat ?
11. Bagaimana tanggapan yang diberikan ketika mahasiswa bertatap muka

dengan

masyarakat setempat ?
12. Dalam hal apa saja biasanya mahasiswa bertatap muka dengan masyarakat setempat?
13. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap keberadaan mahasiswa di lingkungan mereka ?
14. Apakah terjadi persaingan antara mahasiswa dengan masyarakat

setempat

yang

setempat

yang

setempat

yang

umurnya lebih tua ?
15. Apakah terjadi persaingan antara mahasiswa dengan masyarakat
umurnya lebih muda ?
16. Apakah terjadi persaingan antara mahasiswa dengan masyarakat
umurnya sama ?
17. Dalam hal apa biasanya persaingan itu terjadi ?
18. Apa cara yang dilakukan untuk mengatasi persaingan yang terjadi ?
19. Bagaimana reaksi dari masyarakat terhadap persaingan yang ada ?
B.

Hambatan dalam berinteraksi dan solusi yang dilakukan

1.Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong mahasiswa dan masyarakat
berinteraksi ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam berinteraksi ?

setempat
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3.Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul?
4.Apakah dalam berinteraksi pernah terjadi pertentangan atau
sehingga menimbulkan konflik ?
5.Dalam hal apa konflik itu terjadi ?
6.Bagaimana cara menyelesaikan konflik yang terjadi ?
7.Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaiannya ?
8.Sejauh mana keterlibatan mereka dalam menyelesaikan konflik ?

kesalahpahaman
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PEDOMAN WAWANCARA
(Pertanyaan untuk Mahasiswa Laki-Laki)
Judul Skripsi
INTERAKSI

SOSIAL

MAHASISWA

IAIN

WALISONGO

SEMARANG

DENGAN

MASYARAKAT SETEMPAT KAITANNYA DENGAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI
KEAGAMAAN
Dalam pedoman wawancara ini hanya menyangkut pokok-pokok permasalahan penelitian
sebagai berikut :
Identitas Informan
1. Nama

:

2. Umur/Jenis kelamin :
3. Pekerjaan

:

4. Alamat

:

A. Bentuk Interaksi Sosial Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan
Masyarakat Setempat Kaitannya dengan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
1. Bagaimana aktivitas sehari-hari mahasiswa ?
2. Bagaimana cara mahasiswa menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat ?
3. Bagaimana interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat setempat yang umurnya lebih
tua?
4. Bagaimana interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat setempat yang umurnya sama
?
5. Bagaimana interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat setempat yang umurnya lebih
muda ?
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6. Apakah antara mahasiswa dengan masyarakat setempat terjalin suatu

kerjasama ?

7. Dalam hal apa mereka bekerja sama ?
8. Apakah yang mendorong keduanya untuk bekerja sama ?
9. Apakah mahasiswa terlibat dalam mendukung kegiatan keagamaan

masyarakat

setempat ?
10. Bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan mahasiswa dalam

mendukung

kegiatan

keagamaan masyarakat setempat ?
11. Apakah alasan mahasiswa untuk terlibat dalam mendukung kegiatan keagamaan yang
ada?
12. Bagaimana hubungan yang terjalin antara mahasiswa dengan masyarakat ?
13. Apakah mahasiswa mengalami kesulitan dalam bergaul dengan
14. Bagaimana pendapat

masyarakat ?

mahasiswa mengenai dari persepsi masyarakat terhadap

keberadannya di lingkungan mereka ?
15. Bagaimana tanggapan yang diberikan ketika mahasiswa bertatap muka

dengan

masyarakat setempat ?
16. Dalam hal apa saja biasanya mahasiswa bertatap muka dengan masyarakat setempat?
17. Apakah terjadi persaingan antara mahasiswa dengan masyarakat

setempat

yang

setempat

yang

setempat

yang

umurnya lebih tua ?
18. Apakah terjadi persaingan antara mahasiswa dengan masyarakat
umurnya lebih muda ?
19. Apakah terjadi persaingan antara mahasiswa dengan masyarakat
umurnya sama ?
20. Dalam hal apa biasanya persaingan itu terjadi ?
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21. Apa cara yang dilakukan untuk mengatasi persaingan yang terjadi ?
22. Bagaimana reaksi dari mahasiswa terhadap persaingan yang ada ?
B.

Hambatan dalam berinteraksi dan solusi yang dilakukan

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong mahasiswa dan masyarakat setempat
berinteraksi ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam berinteraksi ?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul?
4. Apakah dalam berinteraksi pernah terjadi pertentangan atau kesalahpahaman
sehingga menimbulkan konflik ?
5. Dalam hal apa konflik itu terjadi ?
6. Bagaimana cara menyelesaikan konflik yang terjadi ?
7. Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaiannya ?
8. Sejauh mana keterlibatan mereka dalam menyelesaikan konflik ?
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PEDOMAN WAWANCARA
(Pertanyaan untuk Mahasiswa Perempuan)
Judul Skripsi
INTERAKSI

SOSIAL

MAHASISWA

IAIN

WALISONGO

SEMARANG

DENGAN

MASYARAKAT SETEMPAT KAITANNYA DENGAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI
KEAGAMAAN
Dalam pedoman wawancara ini hanya menyangkut pokok-pokok permasalahan penelitian
sebagai berikut :
Identitas Informan
1. Nama

:

2. Umur/Jenis kelamin :
3. Pekerjaan

:

4. Alamat

:

A. Bentuk Interaksi Sosial Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan Masyarakat
Setempat Kaitannya dengan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
1. Bagaimana aktivitas sehari-hari mahasiswa ?
2. Bagaimana cara mahasiswa menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat ?
3. Bagaimana interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat setempat yang umurnya
lebih tua?
4. Bagaimana interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat setempat yang umurnya
sama ?
5. Bagaimana interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat setempat yang umurnya
lebih lebih muda ?
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6. Apakah antara mahasiswa dengan masyarakat setempat terjalin suatu kerjasama?
7. Dalam hal apa mereka bekerja sama ?
8. Apakah yang mendorong keduanya untuk bekerja sama ?
9. Apakah mahasiswa terlibat dalam mendukung kegiatan keagamaan masyarakat
setempat ?
10. Bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan mahasiswa dalam mendukung kegiatan
keagamaan masyarakat setempat ?
11. Apakah alasan mahasiswa untuk terlibat dalam mendukung kegiatan keagamaan yang
ada ?
12. Bagaimana hubungan yang terjalin antara mahasiswa dengan masyarakat ?
13. Apakah mahasiswa mengalami kesulitan dalam bergaul dengan masyarakat ?
14. Bagaimana pendapat mahasiswa mengenai persepsi dari masyarakat terhadap
keberadaannya di lingkungan mereka?
15. Bagaimana tanggapan yang diberikan ketika mahasiswa bertatap muka dengan
masyarakat setempat ?
16. Dalam hal apa saja biasanya mahasiswa bertatap muka dengan masyarakat setempat?
17. Apakah terjadi persaingan antara mahasiswa dengan masyarakat setempat

yang

umurnya lebih tua ?
18. Apakah terjadi persaingan antara mahasiswa dengan masyarakat setempat

yang

umurnya lebih muda ?
19. Apakah terjadi persaingan antara mahasiswa dengan masyarakat setempat
umurnya sama ?
20. Dalam hal apa biasanya persaingan itu terjadi ?

yang
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21. Apa cara yang dilakukan untuk mengatasi persaingan yang terjadi ?
22. Bagaimana reaksi dari mahasiswa terhadap persaingan yang ada ?
B.

Hambatan dalam berinteraksi dan solusi yang dilakukan

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong mahasiswa dan masyarakat setempat
berinteraksi ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam berinteraksi ?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul?
4. Apakah dalam berinteraksi pernah terjadi pertentangan atau kesalahpahaman sehingga
menimbulkan konflik ?
5. Dalam hal apa konflik itu terjadi ?
6. Bagaimana cara menyelesaikan konflik yang terjadi ?
7. Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaiannya ?
8. Sejauh mana keterlibatan mereka dalam menyelesaikan konflik ?
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1) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
2) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
3) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
4) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
5) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
6) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
7) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
8) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
9) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
10) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat

DAFTAR INFORMAN
: Ali Mahmudi
: 20 tahun / laki-laki
: Mahasiswa
: Mijen, Demak
: Nur Barry
: 19 tahun / laki-laki
: Mahasiswa
: Tempur Sari, Tambakboyo, Mantingan, Ngawi
: Imron Mazhadi
: 22 tahun / laki-laki
: Mahasiswa
: Telogosih, Kebun Agung, Demak
: Imam Mahfuddin
: 18 tahun / laki-laki
: Mahasiswa
: Perumnas Tlogosari Semarang
: Hilmi Al Ghifari
: 18 tahun / laki-laki
: Mahasiswa
: Bumi Jawa Tegal
: Atabik Basyir
: 21 tahun / laki-laki
: Mahasiswa
: Kaliwungu Kendal
: Darajatun Rofiah
: 19 tahun / perempuan
: Mahasiswa
: Karangawen Demak
: Ainun Nafisah
: 19 tahun / perempuan
: Mahasiswa
: Karangawen Demak
: Mufadiah
: 19 tahun / Perempuan
: Mahasiswa
: Kaloran Temanggung
: Rifqoh
: 21 tahun /perempuan
: Mahasiswa
: Gebongan, Kangkung, Kendal
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11) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
12) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
13) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
14) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
15) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
16) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
17) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat

: Khotim
: 22 tahun / perempuan
: Mahasiswa
: Mlonggo, Jepara
: Ibtiyah
: 23 tahun / perempuan
: Mahasiswa
: Tedunan, Kedung, Demak
: Niltas Salam
: 21 tahun / laki-laki
: Mahasiswa
: Pamotan, Rembang
: Muslikhah
: 23 tahun / perempuan
: Mahasiswa
: Jatinegara, Slawi, Tegal
: Siti. Ghoniyatun
: 22 tahun / perempuan
: Mahasiswa
: Kandangan, Temanggung
: Ulin Nuha
: 21 tahun / laki-laki
: Mahasiswa
: Kaliwungu, Kudus
: Miftah
: 20 tahun / laki-laki
: Mahasiswa
: Pecangaan, Jepara
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1) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
2) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
3) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
4) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
5) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
6) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
7) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
8) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat
9) Nama
Umur / Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat

DAFTAR INFORMAN
: Samidi
: 52 tahun / laki-laki
: Swasta
: Margoyoso, Kel. Tambakaji,
: Sumani
: 50 tahun / perempuan
: PNS
: Margoyoso, Kel. Tambakaji,
: HM. Sukendar
: 57 tahun / laki-laki
: PNS
: Margoyoso, Kel. Tambakaji,
: Bu Hadi
: 51 tahun / perempuan
: Dagang
: Segaran, Kel. Tambakaji,
: Bandini
: 39 tahun / laki-laki
: Pemilik Kost
: Margoyoso, Kel. Tambakaji,
: Sudaryono Basuki
: 41 tahun / laki-laki
: PNS
: Margoyoso, Kel. Tambakaji,
: Abdul Malik
: 42 tahun / laki-laki
: swasta
: Margoyoso, Kel. Tambakaji,
: Sudarti
: 49 tahun / perempuan
: swasta
: Margoyoso, Kel. Tambakaji
: Sutikno
: 38 tahun / laki-laki
: swasta
: Margoyoso, Kel. Tambakaji
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