
12 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

1. Kajian Teori 

A. Peran 

Secara etimologi peran diartikan sebagai sesuatu yang memegang 

pimpinan utama dalam terjadinya sesuatu atau peristiwa
5
. Sedang secara 

terminologi, peranan diartikan sebagai aspek yang dinamis dari 

kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya maka ia menjalankan perannya
6
. Pengertian peranan diatas 

merupakan pengertian menurut bahasa dan istilah, maka ditinjau dari segi 

fungsinya yaitu mengatur prilaku tertentu dapat meramalkan perbuatan-

perbuatan orang lain, sehingga yang bersangkutan akan dapat 

menguraikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang 

sekelompoknya
6
. 

Menurut james A.F Stoner dan R. Edward Freement “peran” adalah 

pola-pola perilaku yang diharapkan dari seseorang individu dalam suatu 

unit sosial
7
. Mereka menambahkan bahwa pola perilaku yang diharapkan 

bersifat fungsional. Jadi peran-peran itu terkadang dalam fungsi-fungsi. 

                                                             
5
W. J. S Poerwodarminto, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), hlm. 735 

6 Ibid, hlm 221 
7
 James A. F Stoner dan Edward Frement, Manajemen, Penj. Wihilmus Bakowatun Dan Benjamin 

Mola, Edisi lima, jilid 1, Jakarta: Internasional, 1994, hlm 20 



13 
 

Jadi peran adalah dimana seseorang atau institusi melakukan suatu 

kewajiban-kewajiban tertentu ataupun hak-haknya dan juga melakukan 

hal-hal yang sifatnya fungsional. 

Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan dalam masyarakat.
8
Dalam sosiologi dan 

antropologi istilah peran diartikan sebagai posisi orang yang ada dalam 

kehidupan masyarakat yaitu seseorang yang tidak berdiri sendiri 

melainkan perlu orang lain untuk saling berinteraksi.
9
 

Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku 

yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya 

dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan social baik dari 

dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari 

perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi social tertentu. 

Peran adalah deskripsi social tentang siapa kita dan kita siapa. Peran 

menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunikasi social 

atau politik. Peran adalah kombinasi sosisi dan pengaruh. 

Menurut Abu Ahmad (1982) mendefinisikan peran sebagai suatu 

kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap 

                                                             
8
 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 1998. hlm 854 
9
 Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi sosial, ( Jakarta: Rajawali Press, 2008), 

hlm. 216 
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dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi 

sosialnya.
10

 

Menurut fiedler, peran merupakan sosok seorang pemimpin yang 

mengarahkan dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan kelompok yang 

berkaitan dengan tugas kelompok, tetapi fiedler hanya memusatkan 

perhatian pada satu orang yaitu orang yang biasanya memegang peranan 

mengkoordinasi.
11

 

Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan 

yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang 

kedudukan tertentu.
12

 

Sedangkan menurut stogdill peran adalah perkiraan tentang perilaku 

yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, yang lebih 

dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan 

posisinya.
13

 

Dari beberapa definisi dan pendepat para ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa peran merupakan seseorang yang berada dalam posisi 

terpenting dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya 

peran seorang bisa terbukti dengan adanya usaha untuk menggerakkan 

orang atau kelompok yang bersangkutan agar dapat berpartisipasi dalam 

                                                             
10

http://Edwinmunip.Blogspot.Com/2013/10/Teori-Peran-Rhole-Theory.Html 
11

 Ibid. Sarlito Wirawan Sarwono, hlm 206 
12

 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm238 
13

 Op.cit, Sarlito Wirawan Sarwono, hlm 205 
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suatu perogram atau kegiatan. Jadi yang dikatakan peran dalam penelitian 

ini adalah bagaimana tindakan yang akan dilakukan oleh Kantor Urusan 

Agama Dalam Pemberdayaan Masyarakat. 

Disinilah pemerintah berperan memberikan bimbingan dan bantuan 

teknis kepada masyarakat dengan maksud agar pada suatu saat 

masyarakat mampu melakukannya sendiri. Misalnya dalam hal 

perencanaan, pada awalnya pemerintah melakukan perencanaan untuk 

masyarakat (planning of the community), kemudian perencanaan kepada 

masyarakat (planning with the community), dan akhirnya perencanaan 

oleh masyarakat (planning by the community) dengan bimbingan 

kementerian agama. 

Jadi berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa 

peran merupakan suatu tanggung jawab yang dipegang oleh seseorang 

atau lembaga dan menjadi kewajiban untuk bertanggung jawab pada 

suatu hal. 

B. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebuah lembaga yang 

berada pada naungan kementrian agama republik indonesia yang 

khususnya berada di kota Pekanbaru. Menurut peraturan mentri agama 

republik indonesia nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja 

instansi vertikal keentrian agama pasal 326 ayat (8). Seksi bimbingan 

masyarakat islam memiliki tugas melakukan pelayanan, pembinaan 
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teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi dibidang 

bimbingan masyarakat islam. 

Jadi Seksi Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebuah bantuan yang 

diberikan oleh sekelompok orang atau lembaga yang bertujuan untuk 

membimbing kepada jalan yang benar. Kemudian dalam perakteknya 

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, adalah satuan kerja 

tingkat I di lingkungan departemen agama pusat. Dalam nomenklatur 

organisasi (diatur dalam peraturan menteri agama nomor 3 tahun 

2006).Dalam sejarahnya bimbingan masyarakat islam sudah ada sejak 

lahirnya kementrian Agama, 3 Januari 1946, meskipun saat itu belum 

diwadahi dalam organisasi direktorat jendral.14 

Seksi Bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama Kecamatan 

Tampan Pekanbaru sendiri memiliki beberapa program-program sasaran 

yang bertujuan mengarahkan dan membimbing sebagai upaya pembinaan 

masyarakat diantaranya: 

C. Kemesjidan 

Adalah sebuah program bimas islam kementrian agama dalam 

memberikan pembinaan rohani pada mesjid-mesjid di Kecamatan 

Tampan. 

                                                             
14

 http:Bimas Islam.Kemenag.go.id/site/Profil/Sejarah 
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Sebagai aparat Departemen Agama di tingkat kecamatan, KUA 

berkewajiban memberikan bimbingan dalam mewujudkan Idarah, 

Imarah dan Ri’ayah masjid. Selain itu juga mengkoordinir segala 

kegiatan keagamaan (Islam) di wilayahnya, meliputi 

penerangan/penyuluhan agama, bimbingan dan penyelenggaraan 

ibadah haji, serta memberikan dorongan dan motivasi serta pembinaan 

kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana 

kehidupan beragama. 

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat shalat berjamaah saja 

akan tetapi juga dapat dijadikan tempat pembinaan keagamaan bagi 

kaum muslimin dan kegiatan lain yang bersifat keagamaan serta 

pengembangan kualitas hidup umat islam. Pengisian masjid dengan 

berbagi kegiatan keagamaan adalah dalam upaya memakmurkan 

masjid, syiar Islam dan dakwah islamiyah sehingga kaum muslimin 

dapat beribadah dan bermasyarakat dengan benar dalam suasana 

pergaulan yang berlandaskan akhlaqul karimah. 

Dalam fungsinya sebagai tempat ibadah, tentu saja masjid memiliki 

peranan mengenai kehusyuan masyarakat dalam beribadah. Maka dari 

itu diperlukan manajemen kemasjidan dalam rangka mengelola masjid 

sebagai tempat ibadah umat Islam. 

Program kerja yang dilaksanakan: 

a) Melasanakan Pembinaan Standarisasi Masjid Ideal 
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b) Melasanakan Pelayanan Pengukuran dan Kalibrasi Arah Kiblat.   

c) Mengadakan Pelatihan Pengurusan Jenazah kepada Pengurus 

Masjid, Remaja Masjid dan Majelis Ta’lim. 

1. Lembaga Keagamaan. 

Adalah program bimas islam yang bertanggung jawab untuk 

mengurus kelembagaan keagaman sekota pekanbaru diantaranya 

(MDI, IKMI, IKADI, Itihadul Muballighin, MUI, NU, Muhammadiah, 

dll). 

Program kerjanya yaitu: 

a) Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengurus BP4, MUI, LPTQ, 

DMI, IPHI, BHR, PHBI dan Lembaga / Ormas Islam lainnya.  

b) Mengadakan kerjasama dengan MUI dalam bidang kerukunan 

umat beragama. 

c) Melakukan Koordinasi dan berkejasama dengan lembaga/instansi 

pemerintahan dalam peningkatan kualiatas kehidupan beragama di 

wilayah Kecamatan Wonomulyo 

2. MTQ 

Merupakan program Nasional yang diselenggarakan melalui 

bimas islam sekota madya. 

Program kerja yaitu: 

a) Mengadakan MTQ dan STQ Tingkat Kecamatan bersama para 

Instansi dan Lembaga Terkait 
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b) Melakukan koordinasi dengan penyuluh agama dan pengurus 

LPTQ Perihal Pembinaan Baca Tuli Quran (BTQ) pada 

Masyarakat. 

3. Perlombaan Baca Kita Kuning. 

Jadi menurut penulis program kerja bimbingan masyarakat 

islam kementrian agama kota pekanbaru yang telah disampaikan tidak 

dapat dipisahkan dari peran KUA disetiap kecamatan sebagai 

pelaksana tugas di lapangan.
15

 

a. Pembinaan 

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat awalan pe- dan 

akhiran –an, yang berarti bangun/bangunan. Dalam kamus besar bahasa 

Indonesia pembinaan berarti, membina, memperbaharui atau proses, 

perbuatan, cara mimbina, usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang 

lebih baik. Secara umum pembinaan diartikan sebagai usaha untuk 

memberikan pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan 

tertentu. Pembinaan merupakan suatu hal umum yang digunakan untuk 

meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dibidang pendidikan, 

ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lainnya. Pembinaan menekankan 

pada pendekatan praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan 

kecakapan. 

                                                             
15 Wawancara Kasi Bimas Islam Tgl 8 Mei 2018 (H. Muhammad Nazar, S. Ag) 
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Pada umumnya pembinaan terjadi melalui prosesmelepaskan hal-

hal yang bersifat menghambat, dan mempelajari pengetahuan dengan 

kecakapan baru yang dapat meningkatkan taraf  hidup dan kerja yang 

lebih baik. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan 

suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal. Dalam 

definisi tersebut mengandung interpretasi bahwa pembinaan adalah segala 

usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, 

pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan, suatu pekerjaan 

dalam mencapai tujuan hasil yang maksimal. Seperti yang diungkapkan 

widjaja (1998): 

Pembinaan adalah suatu peroses atau pengembangan yang 

mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, 

membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang diserta 

dengan usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan, dan 

mengembangkannya. 

Widjaja menambahkan bahwa dalam definisi tersebut secara 

implicit mengandung suatu interpretasi bahwa pembinaan adalah segala 

usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, 

pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan 

untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Untuk menghindari 

bias kepentingan individu dengan kepentingan organisasi, maka 
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diperlukan pembinaan yang bermuatan suatu tugas, yakni meningkatkan 

disiplin dan motivasi. Masyarakat mengartikan peningkatan kepedulian 

untuk turut berpartisipasi dalam membangun hingga pembinaan berfungsi 

untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan kedisiplinan kerja yang tinggi 

untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Merujuk pada definisi 

diatas, jika diinterpretasikan lebih jauh maka pembinaan didasarkan atas 

suatu konsensus yang baku dan memiliki sifat berlaku untuk semua. 

Pembinaan suatu perangkat yang harus dijalankan secara fungsional 

untuk menjamin suatu bertahannya system tersebut hingga mencapai 

tujuan yang diharapkan.
16

 

Pembinaan adalah sebuah konsep populer dalam sistem organisasi 

birokrasi di Indonesia. Sering di dengar istilah konsep aparatur negara, 

pembinaan pegawai negeri sipil, pembinaan karir, pembinaan masyarakat 

terasing, pembinaan remaja, pembinaan masyarakat desa, dan sebagainya. 

Konsep ini dianggap penting sebab sangat menentukan kesinambungan 

tujuan pembangunan nasional dan stabilitas nasional. 

Pembinaan adalah suatu proses hasil atau pernyataan menjadi lebih 

baik, dalam hal ini mewujudkanadanya perubahan, kemajuan, 

peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas 

sesuatu. Pembinaan juga merupakan suatu proses atau pengembangan 

                                                             
16

 Widjaja, Administrasi Kepegawaian: Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm 

47 
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yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, 

membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-

usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya. 

Kemudian menurut H. Mooftie Wiriadiharja dalam bustam 

pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan 

pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program koordinasi dan 

pengawasan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuan hasil yang semaksimal mungkin. 

Drs Tjahya Supriatna menjelaskan tentang sarana pembinaan yang 

bisa digunakan yakni: 

a) Berbagai produk hukum seperti undang-undang, peraturan 

pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan 

mentri. Dengan berpedoman pada berbagai peraturan 

perundangan yang berlaku ini dijadikan dasar dan arah kemana 

pembinaan dilakukan. 

b) Melalui berbagai forum rapat, konsultasi, kunjungan kerja dan 

pengawasan. 

c) Melalui pelaksanaan program baik berupa program bantuan, 

proyek maupun bantuan teknis. 

d) Melalui forum pendidikan, kursus, dan latihan atau tukar 

pengalaman. 

e) Melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. 
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f) Melalui alih tugas atau mutasi personal dan dengan 

pembentukan tim pembinaan dan lain-lain. 

Kemudian menurut Supratiko Hermawan kegiatan pembinaan 

dalam rangka pengembangan organisasi yang menyangkut dua hal pokok 

yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal tersebut adalah menyangkut 

pengembangan dan pelembagaan organisasi sehingga dapat berjalan 

optimal serta kegiatan pengarahan organisasi dalam menjalankan usaha 

organisasi. 

Menurut The Liang Jie pembinaan yang baik diperlukan adanya 

usaha koordinasi yang ditetapkan dan dilaksanakan sebagai suatu 

kesatuan tindakan perencanaan, bimbingan dan pengendalian atau 

pengawasan.
17

 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir ini merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap kajian teori mengenai Peran Bimbingan 

Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan 

Rohani di Mesjid-Mesjid Kecamatan Tampan dapat dilihat dari beberapa 

indikator sebagai berikut: 

a. Menyampaikan pesan pendidikan dan informasi mengenai 

pembinaan rohani kepada masyarakat. 
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 Bustam, Fungsi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Melaksanakan Pembinaan Pada 

Masyarakat Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, 2012 hlm 15-16 
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b. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama 

melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru melakukan pembinaan keagamaan di Masyarakat. 

c. Seksi Bimbingan masyarakat Islam kementrian agama melalui 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 

mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

program pembinaan rohani dan materi di masjid-mesjid. 

d. Seksi Bimbingan masyarakat islam kementerian agama melalui 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 

melakukan pembinaan rohani kepada masyarakat. 

e. Seksi Bimbingan masyarakat Islam kementerian agama melalui 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 

memberikan materi di masjid-mesjid. 

f. Seksi Bimbingan masyarakat Islam kementerian agama melalui 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 

memberikan motivasi kepada masyarakat. 

 

 

E. Kajian Terdahulu 

Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian Peran Seksi Bimbingan 

Masyarakat Islam Kementerian Agama Dalam Pembinaan Masyarakat Di 
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Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, maka peneliti membandingkan dengan 

penelitian sebelumnya yaitu: 

Fatkhuroji Hadi Wibowo (IAIN Walisongo, 2010) dengan judul 

“Manajemen Takmir Masjid Agung Tegal dalam Melaksanakan Kegiatan 

Dakwah”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam 

skripsinya dijelaskan bahwa Pelaksanaan manajemen takmir Masjid Agung 

Tegal berjalan secara baik hal ini dibuktikan dengan diadakannya berbagai 

macam kegiatan yang berjalan sesuai dengan harapan, hal ini dikarenakan 

kematangan dalam mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan dan juga 

mengevaluasi semua kegiatan yang ada dengan mengadakan pertemuan atau 

rapat rutin untuk mengetahui bagaimana hasil dari pelaksanaan kegiatan 

dakwah yang dilaksanakan di Masjid Agung Tegal. Jadi memang antara takmir dan 

warga dapat bekerja sama guna mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian 

berbicara soal strategi takmir Masjid Agung Tegal dalam melaksanakan kegiatan 

dakwah diantaranya adalah mengadakan pendekatan atau kerja sama dengan 

masyarakat atau jama’ah masjid, kemudian melakukan hubungan dengan intansi 

pemerintah terkait. Pelaksanaan strategi takmir sesuai dengan konsep pemakmuran 

masjid, sehingga hasil dari strategi dalam melaksanakan kegiatan dakwah sangat 

efektif..
18
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Kedua, Adi Hermawan (UMS, 2012) dalam skripsinya yang berjudul 

“Peran masjid sebagai pusat pendidikan Islam dalam pembentukan akhlak 

remaja” Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, sedangkan pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Di dalam skripsinya 

menjelaskan bahwa peran Masjid Al-Muhajirin Sebagai Pusat Pendidikan 

Islam dalam pembentukan akhlak remaja, menghasilkan beberapa temuan 

penelitian tentang peranan masjid sebagai pusat kegiatan pendidikan Islam, 

peranan sebagai fasilitator dalam pembentukan akhlak remaja, peranan 

sebagai mobilisator, peranan sebagai wadah pengembangan sumber daya 

manusia khususnya generasi remaja dan peranannya sebagai tempat 

pembinaan jama’ah. Peran masjid Al-Muhajirin melaui pengurus dan remaja 

masjid, dalam 10 aktivitasnya berupaya mengadakan kegiatan-kegiatan yang 

didukung oleh masyarakat sekitar 

Berdasarkan kajian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

penulis memiliki sudut pandang yang berbeda dan belum ada penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti lain. Perbedaan tersebut dalam penelitian penulis terletak 

pada peran, dan penanggulangan minimnya akhlakul karimah masyarakat. 

 

 


