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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Diera globalisasi dan informasi tak dapat dipungkiri lagi bahwa 

kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sangat banyak sekali 

memiliki dampak dan pengaruh bagi kehidupan kemajuan manusia. 

Tetapi, manusia sering terbuai dengan nikmat yang didapatkan, hingga kita 

melupakan atau menyampikan fitrah kita sebagai umat untuk beribadah 

kepada Allah SWT.  

Kemajuan dari IPTEK tersebut telah dikuasai oleh kalangan anak-

anak, remaja bahkan lanjut usia. Dengan kemjuan tersebut sehingga 

banyak menyita waktu mereka, bahkan mereka melakukan penyimpangan 

dari kemajuan IPTEK tersebut. Adapun salah satu penyimpangan akan 

kemajuan IPTEK tersebut adalah, perjudian. Baik itu online maupun 

offline. 

Perjudian merupakan salah satu hal yang dilarang oleh agama 

Islam. Menurut Kartini Kartono judi yaitu mempertaruhkan satu nilai atau 

sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan 

harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan 

pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak pasti 

hasilnya.
1
 Judi dapat mempengaruhi perilaku keagamaan seperti yang 

sering ke mesjid akan menjadi malas ke mesjid untuk melakukan shalat 
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berjamaah, yang sering mengikuti pengajian menjadi malas untuk 

mengikuti pengajian dan orang yang berjudi juga mudah marah karena 

tingkat emosi yang tinggi, oleh sebab itu perjudian harus diberantas dan 

dicegah, atau diupayakan agar tidak dilakukan mengingat dampaknya pada 

masyarakat.  

Dapat kita lihat bahwa dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak 

bisa lepas dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, baik 

masyarakat yang berada di perkotaan maupun masyarakat yang berada di 

pedesaan. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan nilai 

tersebut, maka kehidupan masyarakat akan tenteram, aman, dan damai. 

Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang 

melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan nilai, salah satu 

pelanggaran yang sering dilakukan adalah masalah perjudian. 

Perjudian bisa dilakukan oleh anak-anak, remaja, maupun dewasa. 

Perjudian sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang 

berada di kota-kota besar, tetapi sudah menjamur sampai ke pelosok desa, 

seperti yang terjadi di desa Danau Pulai Indah. Tentu dibutuhkan strategi 

pembinaan dan sangat diharapkan peran orang tua, masyarakat, tokoh-

tokoh agama, pemerintah dan orang-orang yang dianggap mampu untuk 

mengurangi bahkan memberantas masalah perjudian tersebut, berjudi 

merupakan hal yang dilarang oleh agama dan ada UU. Hal ini terlihat jelas 

pada surah Al-Maidah ayat 90 dan Pasal 303 KUHP dan UU nomor 7 

tahun 1974. 
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Perjudian merupakan bentuk penyimpangan yang harus dicegah 

agar dapat membantu kenyamanan. Usaha pencegahan dapat pula 

mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung 

jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, usaha 

pencegahan dapat membantu mengembangkan desa, kota maupun 

negara dan masyarakat akan menjadi lebih baik lagi. Dalam 

mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, dengan 

tujuan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai 

masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan 

penyimpangan lain merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan 

mental, fisik dan sosial seseorang.
2
  

Maraknya judi di desa Danau Pulai Indah, tentunya memerlukan 

perhatian dan usaha pencegahan yang lebih untuk mengatasi masalah 

perjudian tersebut. 

Hal inilah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, maka dengan ini 

penulis mengambil judul “STRATEGI TOKOH AGAMA DALAM 

PEMBINAAN PERILAKU KEAGAMAAN TERHADAP PEMUDA 

PELAKU JUDI DI DESA DANAU PULAI INDAH KECAMATAN 

KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR” 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan mendasar penulis memilih judul penelitian ini 

adalah: 

Pertama, semakin banyaknya pemuda yang berjudi khususnya di 

Desa Danau Pulai Indah, yang harus mendapat perhatian. Kedua, 

permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti sebagai bahan 

pengetahuan para pemuda untuk merubah prilaku yang lebih baik. Ketiga, 

masalah yang dikaji sangat relevan dengan keahlian penulis, karena 

penulis merasa mampu untuk meneliti permasalahan tersebut, baik dari 

segi waktu, tempat dan pendanaan. 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian 

ini, maka penulis mendefinisikan beberapa istilah beriku: 

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas 

dalam kurun waktu tertentu.
3
 Yang peneliti maksud strategi yaitu suatu 

pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk 

melakukan kegiatan atau tindakan. 

2. Pembinaan adalah pembaharuan penyempurnaan dari cara membina.
4
 

Yang peneliti maksud pembinaan yaitu suatu kegiatan atau perbuatan 

memberikan pertolongan kepada orang lain karena kepedulianya, 
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berupa pikiran atau pengetahuan untuk memecahkan masalah yang 

sedang dihadapinya.   

3. Judi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam 

permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan 

sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau 

harta semula.
5
 Yang peneliti maksud perjudian yaitu perilaku yang 

melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang berharga dan 

melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk 

memilih apakah akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau tidak. 

4. Perilaku keagamaan yaitu segala tindakan, perbuatan, dan ucapan yang 

dilakukan seseorang yang berkaitan dengan nilai agama, semuanya 

dilakukan karena adanya kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran, 

kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan 

kepercayaan. 

5. Tokoh agama yaitu hamba Allah yang berakhlak Qur’ani yang menjadi 

“warotsatul ambiya (pewaris para Nabi)”, qudwah (pemimpin dan 

panutan masyarakat), kholifah sebagai pengemban amanah Allah 

SAW, penerang bumi, pemelihara kemaslahatan dan kelestarian hidup 

manusia.
6
 Yang peneliti maksud tokoh agama dapat diartikan sebagai  

ulama’ atau penjaga, penyebar, dan penginterpretasi ajaran-ajaran 

Islam dan hukum Islam, serta pemelihara kelanjutan sejarah, spiritual 

keagamaan dan intelektualitas masyarakat Islam. 

                                                             
5
 ibid, hal. 419. 

6
 Djaelani, dkk, Peran Ulama’ dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia 

(PT. Bina : Surabaya, 1990), h. 3. 
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D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah-

masalah yang muncul adalah. 

1) Strategi pembinaan yang diterapkan Tokoh Agama Desa Danau 

Pulai Indah dalam mengatasi pemuda pelaku perjudian belum 

maksimal. 

2) Pembinaan yang diterapkan Tokoh Agama Desa Danau Pulai Indah 

dalam mengatasi pemuda pelaku judi tidak terjadwal. 

3) Kurangnya dampak nyata yang dirasakan masyarakat dalam 

pembinaan prilaku keagamaan pemuda pelaku judi. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang 

diteliti dibatasi pada, Strategi Tokoh Agama Pembinaan Perilaku 

Keagamaan Terhadap Pemuda Pelaku Judi di Desa Danau Pulai Indah 

Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

batasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

bagaimana strategi tokoh agama dalam pembinaan perilaku keagamaan 

terhadap pemuda pelaku judi di Desa Danau Pulai Indah Kecamatan 

Kempas Kabupaten Indragiri Hilir 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana strategi tokoh 

agama dalam pembinaan perilaku keagamaan terhadap pemuda pelaku 

judi di Desa Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

2 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis, untuk memberikan sumbangan ilmiah dibidangnya 

bagi penulis, mahasiswa maupun masyarakat umum. 

b. Secara praktis, dapat menambah wawasan serta masukan bagi 

semua pihak yang terkait, khususnya bagi pemuda desa Danau 

Pulai Indah Kecamatan Kempas tentang bagaimana strategi tokoh 

agama dalam pembinaan perilaku keagamaan terhadap pemuda 

pelaku judi di Desa Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

c. Secara akademis, sebagai syarat guna meraih gelar Strata Satu (S1) 

pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

d. Sebagai pengembangan ilmu manajemen dakwah sesuai dengan 

jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis 

perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan 

hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika 

penulisan tersebut adalah: 

BAB I, PENDAHULUAN 

Bersisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II,     KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Bersisi tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka 

pikir. 

BAB III,  METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data, teknis analisis data. 

BAB IV,  GAMBARAN UMUM 

Berisi tentang gambaran umum subyek penelitian, yaitu 

mengenai sejarah, visi dan misi, tema kerja, moto kerja, sifat 

kerja, fungsi, wilayah, dan struktur organisasi Kantor Desa 

Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indra Giri 

Hilir. 
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BAB V, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil penelitian dan pembahasan dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan dan data-data mengenai perjudian di Desa 

Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri 

Hilir. 

BAB VI, PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran 

untuk Desa Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

 

 

 

 


