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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

1. Penyuluh Agama 

a. Pengertian Peyuluh 

Penyuluh adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris 

Counselling, sedangkan kata counselling adalah bentuk kata kerja dari to 

counsel yang artinya memberikan nasihat atau memberikan anjuran kepada 

orang lain secara face to face (berhadapan muka satu sama lain). Jadi arti 

kata counselling adalah pemberian nasihat atau penasihatan kepada orang 

lain secara individual (perseorangan) yang dilakukan secara face to face. 

Kemudian dikalangan kita kenal dengan penyuluhan. 

 Istilah penyuluhan dalam kegiatan sehari-hari sering digunakan 

untuk meyebut pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, 

baik oleh lembaga pemerintah maupun oleh lembaga Non Pemerintah.  

H.M Arifin mengemukakan bahwa yang dimaksud penyuluhan 

adalah perjumpaan secara berhadapan antara penyuluh dan disuluh. 

Secara garis besar penyuluh agama adalah pembimbing umat 

beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh agama adalah pembimbing yang diberi 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh yang 

berwenang unutk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama dan 

pembangunan masyarkat melalui bahasa agama. Tugas pokok penyuluh 
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agama: melaksanakan penyuluhan agama, menyusun dan menyiapkan 

program. Melaksanakan progranm dan mengevaluasi/memantau hasil 

pelaksanaan; memberikan bimbingan dan konsultasi; memberi arahan 

dalam peningkatan ketaqwaan dan kerukunan umat beragama serta 

keikutsertaan dalam keberhasilan penbangunan
10

  

Dengan demikian Penyuluhan Agama dapat diartikan sebagai 

Usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan, 

baik lahiriah maupun batiniah,yang menyangkut kehidupan dimasa kini 

dan masa mendatang. Bantuan tersebut berupa pertolongan bidang mental 

spiritual. Sasaran Penyuluhan agama adalah membangkitkan daya 

rohaniah manusia melalui iman, dan ketakwaan kepada Allah SWT.
11

  

Menurut keputusan presiden No. 87 tahun 1999 menetapkan bahwa 

penyuluh agama adalah jabatan fungsional pegawai negri yang termasuk 

dalam rumpun jabatan keagamaan. Kepres ini kemudian diikuti dengan 

dikeluarkannya Keputusan Mentri Negara Koordinator Bidang 

Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No 

54/KEP/ML.WASPAN/9/1999 tentang jabatan fungsional Penyuluh 

Agama dan Angka Kreditnya. Dalam keputusan tersebut, dijelaskan 

beberapa hal terkait defenisi dan tugas Penyuluh, rumpun jabatan, 

kedudukan, dan tugas pokok, bidang dan unsur kegitan, jenjang jabatan 

                                                             
10

 Nurmilati. Sumsel. Kemenag. Go. Id/File/Dokumen/Pelaksaaan Penyulukuhan Agama. 

Pdf. 2012. 20:00 
11

 H.M. Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama, (Jakarta: PT 

Golden Terayan Press, 1994), 2 
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dan pangkat, rincian kegiatan dan yang dinilai dalam angka kredit, 

penilaian dan penetapan angka kredit, dan lain-lainnya. 

b. Peran Penyuluh Agama 

Adapun peran Penyuluh Agama adalah sebagai berikut: 

1. Penyuluh Agama sebagai Pembimbing masyarakat 

Penyuluh Agama berperan sebagai pembimbing umat dengan 

rasa tanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang 

aman dan sejahtera. Penyuluh Agama ditokohkan oleh masyarakat 

bukan karena penunjukan pemilihan apalagi diangkat dengan suatu 

keputusan, akan tetapi dengan sendirinya memjadi pimpinan 

masyarakat dengan kewibawaannya. Penyuluh Agama sebagai 

pemuka Agama selalu membimbing dan menganyomi dan 

menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan 

terlarang. 

2. Penyuluh Agama Sebagai Panutan 

Dengan sifat kepemimpinannya Penyuluh Agama tidak saja 

hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan dan kata-kata 

saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa 

yang dianjurkan-Nya. Penyuluh Agama memimpin masyarakat dalam 

melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan 

penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulainya secara 

bersama-sama pula. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan 
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sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan 

keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya. 

3. Penyuluh Agama menyambung tugas penerangan Agama 

Penerangan Agama secara instansional hanya sampai ketingkat 

kabupaten, sedangkan tugas operasional penerangan agama langsung 

kepada masyarakat tidak dapat dilaksanakan oleh kariawan 

penerangan Agama mengingat jumlahnya sangat sedikit dan tidak 

merata pada setiap daerah. Oleh karenanya sebagai penyambung 

pelaksanaan tugas penerangan Agama kepada masyarakat 

dilaksanakan oleh penyuluh Agama.
12

 

Ada beberapa peran dan tugas Penyuluh Agama Honorer yaitu: 

1. Mengadakan ceramah Agama atau wirid mingguan 

2. Mengajar membaca dan menulis Al- Qur’an 

3. Membantu merubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik 

4. Mengadakan kegiatan keagamaan melibatkan seluruh masyarakat 

sebagai aktivitas didalamnya 

5. Mengadakan pengajian rutin, dengan bentuk program tahunan, 

bulanan, dan mingguan. 

6. Sebagai tokoh, panutan atau figur yang diontoh oleh masyarakat 

7. Memberikan arahan dalam meningkatkan ketakwaaan dan 

kerukunan umat beragama
13

 

 

                                                             
12

 Sholihin Zainal, Panduan Penyuluh Agama (Jakarta: Departemen Agama RI, 1987) 
13

 Departemen Agama, Materi Bimbingan dan Penyuluhan, (Jakarta:Departemen Agama 

RI, 2002), 35 
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Pada dasarnya penyuluh Agama berperan penting sebagai: 

1. Penyuluh Agama berperan sebagai pembimbing masyarakat 

2. Penyuluh Agama berperan sebagai panutan 

3. Penyuluh Agama berperan sebagai penyambung tugas penerangan 

Agama. 

4. Penyuluh Agama juga berperan dalam pembangunan.
14

 

2. Pembinaan Keagamaan Muallaf 

a. Pengertian Pembinaan Keagamaan 

Menurut Masdar Helmy, pembinaan mencakup segala ikhtiar 

(usaha-usaha). Tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan 

kualitas beragama baik dalam bidang Tauhid, bidang peribadatan, bidang 

akhlak dan bidang kemasyarakatan.
15

 

Pembinaan mencakup segala usaha, tindakan dan kegiatan yang 

ditujuakan untuk meningkatkan kualitas beragama baik dalam biang 

tauhid, bidang perimbadatan, bidang akhlak dan bidang kemasyarakatan. 

Dalam kamus bersar bahasa Indonesia Pembinaan adalah suatu usaha, 

tindakan dan kegiatan yang dialakukan secara berdayaguna dan berhasil 

guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan juga suatu 

proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, 

diawali engan mendirikan, membutuhkan memelihara pertumbuhan 

                                                             
14

 Ibid, 35 
15

 Helmi, Masdar, Peran Dakwah dalam Pembinaan Umat, (Semarang: Dies Natalies, 

IAIN Walisongo Semarang), 31   
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tersebut disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurkanan, dan 

mengembangkanya.
16

 

Menurut etimologi kata agama berarti percaya atau kepercayaan 

sedangkan menurut terminologi  pendapat Zakiah agama adalah sebagai 

hubugan antara makhluk dengan khaliknya, hubungan ini terwujud dalam 

sikap batinnya serta tampak pada ibadahnya yang dilakukannya, dan 

tercermin pula dalam sikap kesehariannya.
17

 

Harun Nasution menurut pengertian Agama berdasarkan asal kata, 

yaitu al-Din, religi (relegere, religare) dan agama. Al-Din (Semit) berarti 

undang-undang atau hukum. Kemudian dalam bahasa Arab, kata ini 

mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, 

kebiasaan. Sedangkan dari kata religi (latin) atau Relegere berarti 

mengumpulkan dan membaca. Kemudian religare berarti mengingat. 

Adapun kata agama mengandung arti tidak pergi, tetap ditempat atau 

diwarisi turun temurun.
18

 

Bertitik tolak dari pengertian kata-kata tersebut menurut Harun 

Nasution, intisarinya adalah ikatan. Karena itu Agama mengandung arti 

ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan dimaksud berasal 

dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan ghaib 

yang tak dapat ditangkap dengan pancaindra, namun mempunyai pengaruh 

yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari
19

 

                                                             
16

 Santoso, Slamet, Teori Psikologi Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 139 
17

 Daradjat, Zakiah, Ilmu Jiwa Belajar (Jakarta:Bulan Bintang, 1970), 56 
18

 Rahmad, Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), 12 
19

 Ibid, 12. 
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Dalam konteks beragama menurut Zakiah Darajat adalah sebagai 

upaya manusia mencontoh sifat-sifat yang suci, sedangkan mengenai kata 

beragama dan keagamaan  dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah 

menganut atau memeluk Agama, beribadah atau taat kepada agama atau 

lebih kongkretnya kata bergama dan keagamaan diartikan sebagai 

memeluk atau menjalankan ajaran agama yang dianut.
20

 

Jadi dapat diketahui bahwa keagamaan merupakan suatu sikap 

yang kuat dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama serta sebagai 

cerminan dirinya atas ketaatannya terhadap ajaran agama yang dianutnya. 

Menurut Jalaluddin Rahmad tentang sikap keberagaman, yaitu merupakan 

suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorong untuk 

bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap Agama, sikap 

keberagaman tersebut boleh adanya konsisten antara kepercayaan terhadap 

Agama sebagai unsur efektif dan prilaku terhadap agama sebagai unsur 

konatif.
21

 

Maksud dari pembinaan itu sendiri adalah bermuara pada adanya 

perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi pembinaan 

keagamaan Muallaf adalah suatu proses menghidupkan peraturan-

peraturan Islam dengan maksud memindahkan umat dari suatu keadaan 

kepada keadaan lain mempertahankan dan menyempurnakan apa yang 

telah ada
22

 

 

                                                             
20

 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka,1994), 753 
21

 Rahamad, Jalaluddin, Psikologi Beragama, (Bandung:Mizan. 2002), 72 
22

 H.TB. Aat Syafaat, Peranan Pendidikan Agama Islam, (Jakarta:Rajawali Pers,2000) 
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b. Pembinaan Keagamaan  

Pembinaan agama terhadap muallaf adalah suatu kewajiban, 

muallaf adalah orang-orang yang masih lemah imannya sehingga 

memerlukan pembinaan intensif. Upaya pembinaan keagamaan pada 

muallaf adalah: 

a. Menanamkan pengertian dan tujuan serta nilai-nilai agama islam 

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada 

Rasullullah SAW yang berisi ajaran-ajaran pembangunan dalam 

rangka membangun manusia seutuhnya yaitu membangun mental 

spiritual dan fisik material umat manusia secara seimbang agar 

mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam 

kehidupan dunia dan akhirat.
23

 

Ajaran-ajaran agama Islam dalam rangka pembangunan 

manusia seutuhnya tersebut meliputi tiga pokok: 

1. Iman kepada Allah SWT, yaitu meyakini keberadaan Allah SWT 

sebagai Tuhan Yang Maha Esa dengan sega sifat-sifatNya yang 

maha sempurna seperti Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Adil, 

Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha 

Pengampun dan Maha penerima taubat. Dengan iman yang kuat 

kepada Allah SWT maka manusia akan mendapatkan jaminan  

dalam kehidupan dunia dan akhirat. 

                                                             
23

 Sri Mulyani, Euis, Materi Bimbingan Agama Pada Muslim Pemula, (Jakarta: 

Kementrian Agama RI, 2012), 18 
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2. Ibadah dan amal soleh, yaitu melakukan pengabdian secara vertikal 

kepada Allah SWT, dan melakukan amal kebaikan secara 

horizontal terhadap sesama manusia. Dengan melakukan 

pengabdian mendekatkan diri kepada Allah secara taat dan tulus. 

Seperti melakukan ibadah sholat dan sebagainya, maka selain 

mendapatkan pahala dan berbagai rahmat, juga akan mendapatkan 

petunjuk dan pertolongan dalam mendukung keberhasilan berbagai 

kegiatan sehingga mencapai sukses. 

3. Akhalaq yang mulia atau bersikap Ihsan: 

a) Tidak melanggar dan senantiasa menjunjung tinggi ajaran-ajaran 

agama, peraturan-peraturan pemerintah dan norma-norma yang 

berlaku dalam masyarakat 

b) Memelihara dan menjunjung tinggi persatuandan kesatuan, 

kerukunan dan solidaritas sosial dalam masyarakat 

c) Sukses bekerja keras dengan cara yang baik, jujur, rajin, dan 

tawakkal 

d) Menjaga dan menjauhkan diri dari segala perbuatan tercela yang 

akan merugikan atau merusak diri sendiri, keluarga, masyarakat, 

bangsa dan negara 

b. memberikan bimbingan secara praktis 

pengertian, tujuan dan nilai-nilai agama sebagaimana 

dikemukakan diatas hendaknya dapat dijabarkan melalui bimbingan 

agama secara praktis yang meliputi: 
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1. Bimbingan keimanan 

2. Bimbingan ibadah dan amal sholeh 

3. Bimbingan akhlakul karimah 

4. Bimbingan sholat berjama’ah (sholat jum’at, sholat tarawih, sholat 

idul fitri/idul adha) 

5. Bimbingan sholat wajib 5 waktu , sholat tahajjud, sholat dhuha dan 

sebagainya.
24

 

c. memberikan atau menyediakan media, peralatan atau perlengkapan 

yang diperlukan baik untuk bimbingan agama maupun pelaksanaan 

ibadah seperti: 

1. Buku-buku agama 

2. Kaset atau vidio yang berisi tuntunan atau tontonan yang 

bernafaskan agama (Islam) 

3. Sarung, mukena, tikar atau sajadah 

Dengan upaya tersebut diharapkan pembinaan keagamaan 

terhadap muallaf akan dapat berhasil dengan baik sehingga menjadi 

tujuan dari pembinaan muallaf sebagaimana telah dikemukakan dian 

akan dapat dicapai 

d. dialog keislaman dan keagamaan 

Dialog keislaman senantiasa dilakukan oleh para penyuluh 

agama dengan maksud untuk mengkaji apakah materi-materi yang 

telah diberikan sebelumnya dapat dipahami dan dimengerti. Yang 
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dijadikan bahan dialog tidak terlepas dari pada materi yang telah 

diberikan sebelumnya. 

3. Tujuan Penyuluh Agama 

Penyuluh agama sebagai pembimbing umat beragama pada 

hakekatnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kwalitas umat dalam 

berbagai kehidupan dan penghidupannya baik bersifat lahiriah maupun 

bathiniah yang secara operasional dijabarkan seperti dibawah ini: 

1. Memperkuat ketaqwaan dan amal keagamaan dalam masyarakat 

2. Terwujudnya sikap mental masyarakat yang konstruktif dan responsif 

terhadap gagasan gagasan pembangunan 

3. Mempertahankan, memasyarakatkan dan mengamalkan pancasila serta 

membudayakan  P-4 

4. Memperkuat komitmen (keterkaitan) bangsa indonesia atas agamanya 

serta mengikis habis sebab-sebab dan kemungkinan timbul 

kembangknya atheisme/ komunisme, kemusyrikan dan kesesatan dalam 

masyarakat 

5. Menumbuhkan sikap mental yang didasari atas rahman rahim Allah, 

Tuhan Yang Maha Esa, Pergaulan yang rukun dan diserasi baik antar 

golongan, suku dan Agama. 

6. Mengembangkan generasi muda yang sehat, cakap, termapil dan 

bertakwa terhadap Allah SWT. 
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7. Terwujudnya lembaga-lembaga keagamaan yang memberikan 

peramnan yang semakin bersar dalam usaha mewujudkan tujuan 

nasional bangsa Indonesia 

8. Tumbuhnya kegairahan dan kebanggaan hidup beragama dan menggali 

motivasi keagamaan untuk lebih mendorong maju gerak pembangunan 

bangsa Indonesia
25

  

4. Pengertian Muallaf 

Dalam Ensiklopedi  Hukum Islam Muallaf dari kata “mu’alaf 

qalbuh” : jamaknya “mu’allafah qulubuhum” artinya orang yang hatinya 

dibujuk atau dijinakkan. Orang yang dijinakkan hatinya agar cenderung 

kepada Islam.
26

 

Jadi dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

Muallaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam atau baru masuk 

Islam. Muallaf menurut Ilmu Fiqh dalam Ensiklopedi Hukum Islam 

merupakan satu dari delapan kelompok (ansaf) manusia yang berhak 

menerima zakat 

Didalam Al-Qur’an surat At-taubah ayat 60 Allah SWT Berfiman: 
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Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-

orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf 

yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S At-Taubah:60) 

Imam asy-Syafi’i dan Imam Fakhruddin ar-Razi berpendapat 

bahwa golongan muallaf adalah “orang yang baru masuk islam”: menurut 

mereka, orang musyrik yang diharapkan masuk islam tidak berhak 

menerima harta zakat. Imam asy-Syafi’i dan ar-Razi beralasan bahwa 

Allah SWT telah mewajibkan zakat atas kaum muslimin dan untuk 

dikembalikan kepada kaum muslimin, bukan diberikan keapada orang 

yang berlainan agama. 

B. Kajian Terdahulu 

Penulis menemukan beberapa penelitian dengan tema sejenis, yakni 

Peran  Penyuluh Agama dalam pembinaan keagamaan Muallaf di Desa Talang 

Gedabu, Kecamatan Rakit Kulim, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ambarokah tahun 2014 yang berjudul Peran 

Penyuluh Agama dalam pembinaan akhlak masyarakat di Kecamatan 

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Subjek Penelitian ini adalah 

Penyuluh Agama, Objek Penelitian ini adalah Masyarakat di Kec. 

Pangkalan Lesung, Lokasi Penelitian ini adalah Kecamatan Pangkalan 

Lesung Kabupaten Pelalawan.  Adapun masalah dalam penelitian ini adalah  
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bagaiaman peran penyuluh agama dalam membina akhlak masyarakat di 

Kecamatan Pangkalan Lesung. (Bersambung) 

2. Penelitian yang dilakukan Anang Fadillah 2015 yang berjudul Peran 

Penyuluh Agama Honorer dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah kelompok 

binaan di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Subjek Penelitian ini 

adalah Penyuluh Agama Honorer, objek dari Penelitian ini adalah 

masyarakat kelompok binaan di Kecamatan Tenanan Raya, Lokasi 

Penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Tenanan Raya Kota 

Pekanbaru.  

3. Penelitian yang dilakukan Yudi Muljana 2011 yang berjudul Dampak 

Pembinaan dan Pendampingan Muallaf Terhadap Prilaku Keagamaan 

Muallaf di Yayasan Masjid Al-Fatah Surabaya. Subjek Penelitian ini adalah 

uztadz di Yayasan Masjid Al-Fatah Surabaya, objek dari penelitian ini 

adalah Muallaf di Yayasan Masjid Al-Fatah Surabaya., Lokasi Penelitian ini 

adalah Masjid Al-Fatah Surabaya. 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Penyuluh 

dalam pembinaan keagamaan Muallaf di Desa Talan Gedabu Kecamatan Rakit 

Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk memudahkan pelaksanaan dalam 

mpencapaian tujuan penelitian ini, maka penulis merasa perlu mengemukakan 

indikator-indikator yang diperlukan agar memudahkan penulis dalam 

melakukan penelitian ini, yaitu: 
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1. Peran penyuluh dalam pemembinaan keagamaan Muallaf di Desa Talang 

Gedabu, Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu adalah:  

a. Penyuluh merencanakan dan melaksanakan progam pembinaan. 

b. Adanya ketentuan waktu yang digunakan Penyuluh dalam melakukan 

pembinaan keagamaan Muallaf 

c. Pembimbing memberikan materi dalam melakukan pembinaan 

keagamaan Muallaf. 

2. Faktor Penghambat yang dialami pembimbing: 

a. Faktor yang berhubungan dengan Muallaf. 

b. Faktor yang berhubungan dengan pembimbing. 

 

 


