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ABSTRAK 

 

Elmy Irdayanti. 1501451860. Gambaran Kegiatan Keagamaan dalam 

Pengembangan Kepribadian Muslim pada Organisasi KAMMI di Kota 

Banjarmasin. Pembimbing: Dr. Irfan Noor, M.Hum., pada Program Studi 

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. 2022. 

 

Kata kunci: Kegiatan Keagamaan; Pengembangan Kepribadian Muslim; 

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) 

 

Pergaulan bebas dan kenakalan remaja termasuk mahasiswa di Kota 

Banjarmasin masih marak terjadi, maka kepribadian muslim perlu ditanamkan dan 

dikembangkan pada mereka. Kegiatan keagamaan berperan penting dalam 

pengembangan bahkan pembentukan kepribadian seseorang. Salah satu organisasi 

mahasiswa muslim di Banjarmasin yang memiliki konsentrasi dan pengembangan 

pendidikan Islam informal bagi mahasiswa adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa 

Muslim Indonesia (KAMMI). Hal tersebut melatarbelakangi peneliti berfokus 

pada peran kegiatan rutin keagamaan yang ada di organisasi KAMMI Kota 

Banjarmasin dalam pengembangan kepribadian muslim. Penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran bagaimana kegiatan keagamaan di organisasi 

KAMMI Kota Banjarmasin dapat mengembangkan kepribadian muslim 

seseorang. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah tiga orang kader KAMMI Kota 

Banjarmasin yang menjadi subjek, satu informan ahli dan dua orang terdekat dari 

tiga subjek tersebut. Data didapatkan dari hasil observasi dan wawancara, serta 

kajian kepustakaan. Kegiatan keagamaan yang mengambil peran penting dalam 

pengembangan kepribadian kader KAMMI adalah MK Khos atau Liqo yang rutin 

dilaksanakan setiap pekan dan terdiri dari kelompok-kelompok kecil berisikan 8 

sampai 12 orang dengan seorang Murabbi atau pembimbing dalam masing-

masing kelompoknya. Kegiatan MK Khos berisi kajian Islami, tilawah dan 

menghafal Al-Qur‟an bersama, laporan amal yaumi, pembiasaan infak dan 

aktivitas ibadah lainnya yang dilakukan secara berjamaah. Aktivitas positif yang 

dilakukan secara berulang dan berkesinambungan menjadi pembiasaan baik yang 

dapat mengembangkan kepribadian muslim seseorang, hal itulah yang dilakukan 

dalam kegiatan keagamaan seperti halnya MK Khos di organisasi KAMMI. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan dalam kegiatan keagamaan yang 

dilakukan secara rutin dapat mengembangkan kepribadian muslim pada 

seseorang. Oleh karenanya proses pengembangan kepribadian muslim pada 

mahasiswa yang mengikuti kegiatan rutin keagamaan di organisasi KAMMI 

berbeda-beda. Jenjang keanggotaan, lamanya mengikuti kegiatan, keaktifan dan 

beberapa faktor lain turut serta mempengaruhi prosesnya meski ilmu yang 

didapatkan sama pada setiap subjek. Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan dalam 

mengikuti kegiatan rutin keagamaan di organisasi KAMMI Kota Banjarmasin 

berperan penting dalam pengembangan kepribadian muslim pada setiap kadernya.
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KATA PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahiladzhi bini’matihi tatimmush sholihaat, segala puji bagi 

Allah yang dengan segala nikmat-Nya semua kebaikan menjadi sempurna. Hanya 

atas izin-Nya, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan 

oleh peneliti dan di ujikan tepat pada momentum peringatan Hari Ibu. Semoga 

dapat menjadi hadiah dan persembahan yang melukiskan senyuman indah untuk 

orang-orang terkasih. Persembahan untuk kedua orang tua  terbaik yang begitu 

sabar dan mendoakan setiap langkah tanpa henti yakni Ibu Poniti dan Bapak Agus 

Prianto sebagai malaikat tanpa sayap yang menjadi perantara cinta-Nya, juga 

Leny Apriyanti kakak semata wayang yang setiap karyanya selalu membuat 

peneliti bangga, dan ini adalah persembahan untuk seluruh keluarga. Untuk 

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), untuk para sahabat, 

teman dan orang-orang di sekitar yang selalu mendukung dan berusaha  

memberikan semangat serta motivasi. Untuk almamater kebanggaan, UIN 

Antasari Banjarmasin, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, terlebih Program 

Studi Psikologi Islam tercinta, semua orang didalamnya adalah orang-orang 

terkasih. Semoga Allah subhanahu wa ta’ala, senantiasa meliputi semuanya 

dengan limpahan rahmat dan keberkahan. Aamiin. 
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MOTTO 

 

“Jika takdir Allah sesuai dengan harapan, bersyukurlah; Alhamdulillahiladzhi 

bini’matihi tatimmush sholihaat. Namun jika sebaliknya, tak sesuai harapan dan 

terasa menyakitkan, ucapkan; Alhamdulillah ‘Ala Kulli Haal. Tetaplah bersyukur 

dalam setiap keadaan.” 
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KATA PENGANTAR 

 

 ِبْسِم اّللِه الرَّْْحَِن الرَِّحْيم

Segala Puji bagi Allah subhanahu wa ta’ala, Tuhan Semesta Alam, Maha 

Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan untuk 

Murabbi terbaik sepanjang zaman yakni Baginda Nabi Muhammad shallallahu 

‘alaihi wa sallam., beserta keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikut beliau 

yang mengharap syafaat di akhirat kelak. Berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah 

dan inayah dari Allah subhanahu wa ta’ala, pada akhirnya penulis mampu 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Gambaran Kegiatan Keagamaan dalam 

Pengembangan Kepribadian Muslim pada Organisasi KAMMI di Kota 

Banjarmasin”. Adanya skripsi atau karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk dapat 

memenuhi persyaratan mencapai gelar S.Psi (Sarjana Psikologi Islam) di Fakultas 

Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. 

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan permohonan maaf dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang terlibat dan membantu dalam proses penyusunan serta 

pengerjaan karya tulis ilmiah ini, semoga Allah subhanahu wa ta’ala, 

memberikan balasan terbaik untuk semua jasa dan kebaikan yang telah diberikan 

dan dirasakan oleh penulis. Permohonan maaf dan terimakasih ini dengan spesial 

ditujukan kepada: 
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juga telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

4. Bapak Dr. Irfan Noor, M. Hum selaku Dosen pembimbing akademik yang 

dengan kesabaran dan kebaikan hati beliau ditengah kesibukan dan padatnya 

jadwal kegiatan tetap bersedia meluangkan waktu dan pikiran beliau untuk 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan memberikan persetujuan untuk 

diujikan dalam sidang Munaqasyah. Serta bapak Imadduddin, M.A selaku 

Dosen pembimbing penulisan skripsi sebelumnya, meskipun ada kebijakan 

baru sehingga beliau tidak lagi menjadi dosen pembimbing penulis, namun 

beliau telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing 

penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, 

terutama Bapak dan Ibu Dosen Prodi Psikologi Islam yang telah membantu 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

 Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman 

pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 

0593/1987.  

I. Konsonan tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta‟ T Te ث

 s\a‟ s\ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 h}a‟ h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha‟ Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad} d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a‟ t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a‟ z} zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain „ koma terbalik di atas„ ع

 gain G Ge غ

 fa‟ F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L „el ل

 mim M „em م

 nun N „en ى

 waw W We و

ٍ ha‟ H Ha 

 hamzah ` Apostrof ء

 ya‟ Y Ye ي

 

 

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Mutakabbir هتكبّر

 Ditulis al-qudus القدوس

 

III. Ta’ marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis jami’ah جاهعت

 Ditulis Maktabah هكتبت

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua terpisah, maka 

ditulis dengan h 
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 Ditulis al-maktabah al-jamilah الوكتبت الجويلت

 

 

IV. Vokal pendek 

  َ  Fathah Ditulis A 

 

  َ  
Kasrah Ditulis I 

  َ  Dammah Ditulis U 

 Fathah Ditulis Syakara شكر

 Kasrah Ditulis quri‟a قرأ

 Dammah Ditulis Yantiqu يٌطق

 

 

V. Vokal panjang 

1 fathah + alif 

 كاهلت

ditulis 

ditulis 
Akamilah 

2 fathah + ya mati 

 صلى

ditulis 

ditulis 
Asalla 

3 kasrah + ya mati 

 شديد

ditulis 

ditulis 
Isyadid 

4 dammah + wawu mati 

 صدور

ditulis 

ditulis 
Usudur 

 

 

VI. Vokal rangkap 

1 
fathah + ya mati 

 رويد

ditulis 

ditulis 

Ai 

Ruwaidun 

2 
fathah + wawu mati 

 وفرعوى ذي األوتاد

ditulis 

ditulis 

Au 

wa fir’auna zi al-autad 

 

 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis a’antum asyaddu khalqan أأًتن أشد خلقا

 

 

VIII. Kata sandang alif+lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah  
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 Ditulis al-Qur’an القراى

 Ditulis al-kitab الكتاب

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan diidgamkan  

 Ditulis as-subhu الصبخ

 Ditulis as-sahirah الساهرة

 

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis  menurut  bunyi  atau pengucapannya dengan menulis penulisannya 

 

 Ditulis birru al-walidaini بر الوالديي

 Ditulis Iza asy-syamsu إذا الشوس
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