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KATA PENGANTAR 

 

 

 بسم الّله الرحمن الرحيم

لّله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصالة والسالم على أشرف األنبياء  الحمد
 والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين. أما بعد.

 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji 

dan syukur penulis ke hadirat Allah Swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya 

penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Etika Pergaulan 

Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Ditinjau Dari Tata Tertib Mahasiswa”. 

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita penghulu 

umat, Nabi Muhammad saw., yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan 

didunia dan diakhirat beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir 

zaman. 

Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan tesis 

ini dapat diselesaikan dengan judul ETIKA PERGAULAN MAHASISWA UIN 

ANTASARI BANJARMASIN DITINJAU DARI TATA TERTIB MAHASISWA.  

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini tidak terlepas dari 

bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan arahan serta 

motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselesaikan. 

Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 

ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak 
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yang telah memberikan bantuan. khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:  

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., yang 

telah memberikan motivasi dalam belajar dan arahan dalam menambah ilmu 

pengetahuan. 

2. Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Prof. Dr. H. Syaifuddin 

Sabda, M.Ag. yang telah menerima dan mengesahkan judul tesis ini untuk 

dijadikan bahan penelitian penyusunan tesis dalam rangka memenuhi tugas 

akhir perkuliahan di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 

3. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Pascasarjana UIN 

Antasari Banjarmasin Dr. Hj. Salamah, M.Pd., yang telah memberikan 

motivasi untuk memperdalam pendidikan agama Islam. 

4. Bapak Dr. H. Ridhahani Fidzi, M.Pd., selaku dosen pembimbing I dan Bapak 

Dr. Irfan Noor, M.Hum. selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan tesis 

ini. 

5. Para dosen maupun asisten dosen, karyawan dan karyawati Pascasarjana UIN 

Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan yang 

baik selama penulis berstudi di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin ini. 

6. Kepala Perpustakaaan dan staf perpustakaan Pusat UIN Antasari 

Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari beserta staf 

yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis untuk meminjam 

buku-buku yang sangat diperlukan dalam penyusunan tesis ini. 
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7. Ibunda tercinta dan seluruh keluarga yang telah banyak memberikan 

dorongan dan bantuan baik berupa moril maupun materil, sehingga ananda 

dapat menyelesaikan tesis ini. 

Semoga segala bantuan dan pengorbanan mereka mendapat balasan yang 

berlipat ganda dari Allah Swt. Dalam penyusunan tesis ini penulis sangat menyadari 

bahwa tesis ini jauh dari sempurna, meskipun disertai dengan usaha yang maksimal. 

Oleh karena itu sekiranya terdapat kesalahan penulis mohon bimbingan dan saran-

saran kontruktif dan akan penulis terima dengan senang hati. 

Akhirnya kepada Allah Swt., penulis berdo’a semoga hasil karya yang 

sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terutama bagi penulis sendiri. 

Amin ya Rabbal ‘Alamin. 

Banjarmasin,      September 2018 M 

Dzulhijjah 1439 H 
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ABSTRAK 

 

 

Ahmad Muinuddin Rizani; Etika Pergaulan Mahasiswa UIN Antasari 

Banjarmasin Ditinjau Dari Tata Tertib Mahasiswa di bawah bimbingan I: Dr. H. 

Ridhahani Fidzi, M.Pd dan II: Dr. Irfan Noor, M.Hum, pada Pascasarjana UIN 

Antasari Banjarmasin, 2018 

 

 Tata tertib merupakan salah satu bentuk aturan yang harus ditaati dan 

dilaksanakan, sebagai satu perwujudan kehidupan yang sadar akan hukum dan 

aturan. Tata tertib adalah rambu-rambu kehidupan dalam melaksanakan kehidupan di 

masyarakat. Sebagaimana diketahui dewasa ini banyak sekali yang terlibat dalam 

kenakalan remaja, pergaulan bebas, penggunaan narkoba, tawuran serta penggunaan 

etika yang salah dalam kehidupan. Oleh karena itu melalui pembinaan tata tertib 

diharapkan dapat melaksanakan kehidupan sesuai dengan aturan yang berlaku di 

masyarakat. Etika tidak hanya mengatur tentang cara pergaulan, tetapi juga mengatur 

tentang bagaimana cara berbicara dalam pergaulan di masyarakat, generasi sekarang 

lebih cenderung berbicara keras, dan suka mengolok-olok teman sebayanya, hal 

tersebut adalah etika pergaulan yang menyimpang, seharusnya dengan yang lebih tua 

usianya menghormati dan dengan yang lebih muda menyayangi, sedang dengan yang 

sebaya saling toleransi dalam kebaikan. Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk 

mengetahui penerapan etika pergaulan mahasiswa di UIN Antasari Banjarmasin yang 

ditinjau dari sudut pandang tata tertib mahasiswa. Kedua, untuk mengetahui hal apa 

saja yang menjadi penerapan etika pergaulan mahasiswa di UIN Antasari 

Banjarmasin yang ditinjau dari sudut pandang tata tertib mahasiswa. Ketiga, untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan etika 

pergaulan mahasiswa. 

 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sumber data dalam 

penelitian ini yaitu yang terlibat langsung dalam penelitian adalah para mahasiswa, 

dosen, dan wakil dekan III bidang kemahasiswaan yang disebut dengan informan 

kunci (key informant). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan angket sebagai pelengkap data. Analisis data 

mengikuti prosedur reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. 

 

 Hasil temuan menunjukkan bahwa etika pergaulan mahasiswa ditinjau dari 

tata tertib sebagian besar sudah baik, tetapi ada juga sebagian mahasiswa yang masih 

melakukan pelanggaran tata tertib, dikarenakan mahasiswa tersebut tidak membaca 

sepenuhnya isi dari buku pedoman akademik yang telah dibagikan, di dalamnya 

berisi tentang kewajiban umum dan khusus, serta larangan dan sanksi-sanksi yang 

akan di berikan bila melanggar tata tertib tersebut. 

  

 

Kata kunci: Etika Pergaulan, Tata Tertib Mahasiswa 
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ABSTRACT 

 

 

Ahmad Muinuddin Rizani; The Ethics of Student Relations in UIN Antasari 

Banjarmasin Viewed from Student Rules under the guidance of I: Dr. H. Ridhahani 

Fidzi, M.Pd and II: Dr. Irfan Noor, M. Hum, at the UIN Antasari Banjarmasin 

Postgraduate Program, 2018 

 

Order is one form of rule that must be obeyed and implemented, as a manifestation 

of life that is aware of laws and rules. Order is the signs of life in carrying out life in 

society. As is known today, many are involved in juvenile delinquency, promiscuity, 

drug use, brawls and the use of wrong ethics in life. Therefore, through the guidance 

of the order it is hoped that life can be carried out in accordance with the rules that 

apply in the community. Ethics not only regulates the way of association, but also 

regulates how to talk in society, the current generation is more likely to talk loudly, 

and like to make fun of their peers, this is a deviant social ethic, should those who are 

older respect and with the younger ones loving, being with the same age tolerating 

each other in kindness. The purpose of this study is: First, to find out the application 

of ethics of student association at UIN Antasari Banjarmasin which is viewed from 

the point of view of student discipline. Second, to find out what are the things that 

apply the ethics of student association at UIN Antasari Banjarmasin which are 

viewed from the point of view of student discipline. Third, to find out the factors that 

support and hinder the application of the ethics of student association. 

 

This study uses a qualitative descriptive method, the source of data in this study, 

which is directly involved in the research are students, lecturers, and vice deans III in 

the field of student affairs called key informants. Data collection uses observation, 

interview, documentation, and questionnaires as complementary data. Data analysis 

follows procedures for data reduction, data presentation and conclusion / verification. 

 

The findings indicate that the ethics of student association in terms of discipline are 

mostly good, but there are also some students who are still violating the rules, 

because the student does not fully read the contents of the academic guidebook that 

has been shared, which contains general obligations and specifically, as well as 

prohibitions and sanctions that will be given if they violate the order. 

 

 

Keywords: Social Ethics, Student Rules 
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