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Penelitian ini mengemukakan tentang peran lembaga dakwah kampus dalam 

pembinaan akhlak mahasiswa PAI (studi kasus di LDK Nurul Fata UIN Antasari 

Banjarmasin). Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana peran lembaga dakwah kampus dalam pembinaan akhlak mahasiswa 

PAI (studi kasus di LDK Nurul Fata UIN Antasari Banjarmasin) dan faktor apa saja 

yang menjadi penghambat atau pendukung oleh LDK Nurul Fata UIN Antasari 

Banjarmasin. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peran 

LDK Nurul Fata UIN Antasari Banjarmasin bagi mahasiswa PAI dalam pembinaan 

akhlak melalui kegiatan-kegiatannnya dan faktor pendukung dan penghambat 

pembinaan akhlak bagi mahasiswa PAI melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh LDK Nurul Fata UIN Antasari Banjarmasin. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif. Subjek penelitian ini 

adalah beberapa pengurus aktif LDK Nurul Fata periode tahun 2021-2022 yang 

berjurusan PAI yang terdiri dari 3 orang orang pengurus inti, 5 orang ketua 

bidang/divisi dan 6 orang anggota. Sedangkan objek penelitian ini adalah peran 

lembaga dakwah kampus dalam pembinaan akhlak mahasiswa PAI (studi kasus di 

LDK Nurul fata UIN Antasari Banjarmasin) serta faktor pendukung dan 

penghambat yang memengaruhinya. Teknik pengumpulan data observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data menggunakan teknik koleksi data, 

pengeditan data, klasifikasi data dan interprestasi data. Analisis data menggunakan 

analisis kualitatif yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan menarik kesimpulan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa peran lembaga dakwah 

kampus dalam pembinaan akhlak mahasiswa PAI (studi kasus di LDK Nurul Fata 

UIN Antasari Banjarmasin) sudah baik melalui kegiatan-kegiatan yang berupa 

majelis maulid habsy, majelis burdah, kajian diskusi muslimah majelis keislaman, 

pelatihan khutbah dan ceramah, pondok dakwah, pesantren ramadhan dan wisata 

religi dan juga memberikan motivasi, nasehat, pembiasaan dan hukuman. Bahwa 

faktor yang mempengaruhi dalam usaha pengurus LDK Nurul Fata dalam membina 

akhlak mahasiswa PAI UIN Antasari Banjarmasin adalah faktor masyarakat atau 

lingkungan dan faktor pendidikan mahasiswa PAI itu sendiri. 

 

 


