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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam kebudayaan, 

suku, dan agama,  serta latar belakang dan corak kehidupan yang beranekaragam. 

Hal ini  pulalah yang menyebabkan beraneka macam karakter yang tumbuh 

didalam masyarakat. Ada yang terlahir sebagai masyarakat perkotaan, masyarakat 

pedesaan dan masyarakat terasing. Dari ketiga kelompok masyarakat ini memiliki 

komponen tersendiri dan kedudukannya didalam masyarakat. Kenyataan ini 

menyebabkan Indonesia terdiri dari masyarakat yang beragam latar belakang,  

budaya, etnik, agama sehingga dinamakan masyarakat multikultural atau 

masyarakat dengan banyak budaya. Dengan beraneka ragamnya masyarakat 

Indonesia itu, menjadikan kita masih belum mempunyai bayangan mengenai 

bentuk masyarakat apa yang sebenarnya ingin kita capai bersama, tetapi jelas 

bahwa pembangunan kita harus berusaha untuk menjadikan masyarakatnya lebih 

makmur dari sekarang. 

 Pembangunan yang paling utama adalah tentunya pembangunan akhlak, 

akidah dan iman. Karena tanpa memiliki landasan agama kita tidak akan mampu 

mewujudkan masyaraakaat yang Baldatun Taibatun Warabbungofur. Karena 

pembangunan berbasiskan keislaman akan dikaji sangat dalam dari seluk beluk 

sampai kegaris paling dalam tentang rukun  iman dan rukun islam yang berhujah 

tentang fiqih dibidang ibadah dan nilai-nilai keislaman lainnya, demi tercapainya 

masyarakat islam. 
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 Masyarakat merupakan sebuah komunitas yang tak dapat dipisahkan 

dari  budaya. Budaya itu yang kemudian membedakan antar satu komunitas 

dengan komunitas yang lain. Budaya berpengaruh pula terhadap adat kebiasaan, 

pola pikir serta sikap setiap individu yang tergabung di dalamnya. Orang sunda 

berbeda dengan orang batak dari berbagai sisi, mulai bahasa, etika serta standar 

kepribadiannya. Begitu pula dengan etnis-etnis lain yang ada di Indonesia bahkan 

di dunia
1
. 

Kehidupan masyarakat ditandai dan diwarnai oleh agama, sehingga 

kehidupan beragama merupakan cirri khas bangsa Indonesia. Selain itu Indonesia 

mempunyai rasa kebangsaan yang cukup kuat, dimana secara geografis dibentuk 

oleh ribuan pulau dan secara etnologis terdiri dari berbagai suku bangsa dan 

secara kultural mempunyai kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda, sedangkan 

secara religius terdiri dari penganut agama yang berbeda
2
.  

Kabupaten Indragirihulu merupakan salah satu Kabupaten yang ada di 

Riau, kabupaten ini masih menyimpan kehidupan suku terasing yang masih 

mempertahankan cara hidup asli yang belum menyerap kebudayaan modern. 

Mereka masih terkebelakang dalam berbagai asfek kehidupan, baik ekonomi, 

politik, sosial budaya serta agama. Mereka adalah yang dikenal dengan sebutan 

Suku Talang Mamak, salah satu daerah yang masih dihuni oleh masyarakat suku 

talang mamak adalah Desa Rantau Langsat. 

                                                   
1Sidi Gazalba, masyarakat islam pengantar sosiologi dan sosiografi, (Jakarta: 1989), hal 3 

2
Abd. Wahid, Konversi Agama Masyarakat Talang Mamak studi kasus di desa siambul (laporan 

penelitian : 2002), hal 1 
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Masyarakat Talang mamak yang tinggal didesa Rantau langsat umunya 

keagamaan mereka masih lemah, kerana  dipengaruhi oleh unsur-unsur animisme 

peninggalan nenek moyang mereka, sementara itu batin memiliki otonomi luas 

dalam urusan agama dan adat. Animisme dapat diartikan sebagai kepercayaan 

manusia pada roh leluhur. Dalam keyakinan masyarakat yang menganut paham 

animisme mereka meyakini bahwa orang yang telah meninggal dianggap sebagai 

yang maha tinggi, menentukan nasib dan mengontrol perbuatan manusia. 

Kemudian pemujaan semacam ini lalu berkembang menjadi penyembahan roh-

roh.  

Marilah kita lihat apa yang telah terjadi dalam system nilai masyarakat 

terasing didaerah Riau seperti Suku Talang Mamak yang masih tetap bertahan 

dengan system nilai non Islam. Bagi mereka alam kekuatan gaib dari pada roh dan 

makhluk halus sangat tidak mungkin mereka tinggalkan, sebab segala kegiatan 

kehidupan mereka telah tertumpu disitu. 

Meskipun kepercayaan animisme sebagai warisan nenek moyang 

merupakan nilai-nilai yang amat dominan dalam adat dan tradisi masyarakat 

asing, tetapi nilai-nilai islam juga tidak dapat disangkal telah lama diserap oleh 

budaya masyarakat mereka
3.
 Sebenarnya bagaimana proses masuknya ajaran 

Islam kedalam masyarakat terasing, tidaklah akan berbeda benar dengan cara 

masuknya Islam kepada puak melayu lainnya dinusantara. Tapi Islam yang 

mereka anut hanyalah sekedar agama, karena dalam kehidupan sehari – hari 

mereka bersifat animisme. Oleh kelemahan inilah, maka beberapa nilai islam itu 

                                                   
3 Uu, Hamidy.Masyarakat Terasing Daerah Riau Di Gerbang abad XXI, (Pekanbaru: 1991.) hal,  
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hanya berada pada tingkat budaya semata, seperti tampak dalam adat dan tradisi, 

namun asas yang sebenarnya tidak berakar. 

Prinsip memegang adat sangat kuat bagi mereka dan cenderung menolak 

budaya luar, tercermin dari pepatah "biar mati anak asal jangan mati adat". 

Kekukuhan memegang adat masih kuat bagi kelompok Tigabalai dan di dalam 

taman nasional, kecuali di lintas timur karena sudah banyaknya pengaruh dari 

luar. 

Pada umumnya, mereka selalu melakukan upacara tradisi yang bertujuan 

untuk menghormati, memuja, mensyukuri, dan meminta keselamatan kepada 

nenek moyang mereka. Tradisi ini bermula dari pemujaan kepada roh-roh nenek 

moyang atau makhluk halus yang merupakan bentuk kepercayaan asli masyarakat 

Talang Mamak yaitu animisme. Adanya penghormatan kepada roh-roh nenek 

moyang ini biasanya ditujukan kepada roh-roh pelindungnya. Roh pelindung yang 

dimaksud adalah roh-roh tokoh sejarah yang telah meninggal. Sistem religi dan 

kepercayaan senantiasa menghubungkan sesuatu dengan tuhan serta mistik magis 

yang dengan menghormati nenek moyang dan juga kepercayaan terhadap 

kekuatan-kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh indra manusia, maka mereka 

memakai simbol untuk menghormati roh nenek moyang yang diwujudkan dengan 

menyediakan makanan, mengadakan upacara selamatan dan melakukan ziarah ke 

makam nenek moyang mereka maupun tempat yang dianggap keramat. 

 Melihat keadaan suku talang mamak yang masih memegang kukuh 

kebudayaan dan masih percaya akan namanya ilmu sihir maka diperlukan  peran 

dai untuk menerapkan dan mengajarkan nilai-nilai agama islam terhadap mereka 
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sehingga mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang haq dan 

mana yang bathil. Sebab itu jika suku talang mamak dibiarkan, SDM nya akan 

menjadi lemah baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan keagamaan disebabkan 

terisolirnya desa mereka membuat mereka tidak berkembang dan menjadi 

terasing, jelas ini akan mempengaruhi perkembangan manusia dan daerahnya. 

Realitas yang ada sebagai rujukan peneliti untuk menulis penelitian ini ditemukan 

masalah yang ada di desa rantau langsat kecamatan batang gangsal kabupaten 

indragirihulu, yaitu minimnya pengetahuan tentang agama islam bagi masyarakat 

suku talang mamak, kepercayaan animisme yang tidak bisa dihilangkan. 

 Seharusnya pemerintah meningkatkan kualitas kerohanian masyarakat 

suku talang mamak dengan mengirimkan para dai yang banyak untuk 

mengakomodir segala aspek kerohanian masyarakat.  

 Melihat kondisi tersebut Dompet Dhuafa melalui Program Pemberdayaan  

Terhadap Masyarakat Terasing mengirim Para dai sebanyak 3 orang untuk 

mengajarkan nilai-nilai keislaman terhadap suku talang mamak yang ada di desa 

rantau langsat. Dai yang diutus dari lembaga dompet dhuafa tentunya diharapkan 

mampu menerapkan nilai-nilai akhlak, akidah, serta mengislamkan masyarakat 

yang masih menganut agama lain . Dari permasalah tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa ajaran leluhur masih melekat dan mempengaruhi kehidupan 

masyarakat Talang mamak dan ini sangat sulit untuk menghilangkannya dimana 

ajaran mereka kendala yang sangat serius. Mengingat begitu mudahnya 

masyarakat Talang Mamak untuk berpindah agama memberi gambaran bahwa 

agama bagi mereka bukan hal sangat urgen. Banyak aspek yang menghalangi 
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kemajuan bagi suku talang mamak seperti, Permasalah ekonomi yang harus 

menjadi sorotan bersama, serta nilai social yang terjadi didalam masyarakat suku 

talang mamak yang enggan keluar atau bersosialisasi dengan orang luar. Hal ini 

yang akan dapat menjadi penghalang bagi kemajuan pembangunan Suku Talang 

Mamak bagi dari segi Akidah, Ekonomi, maupun Infrastruktur serta Sumber Daya 

Manusianya. 

 Sebagai wujud nyata dalam upaya menerapkan nilai-nilai keislaman maka 

dai sebagai salah satu program yang dikirim oleh dompet dhuafa provinsi Riau 

dalam memberdayakan masyarakat yang mengemban amanah dalam menerapkan 

nilai-nilai keislaman yang tersusun dengan berlandaskan kepada target 

pemberdayaan masyarakat terasing. 

 Dari permasalah yang ada, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul, “PERAN DA’I  DOMPET DHUAFA DALAM MENERAPKAN 

NILAI-NILAI KEISLAMAN TERHADAP SUKU TALANG MAMAK DI 

DESA RANTAU LANGSAT KECAMATAN BATANG GANGSAL 

KABUPATEN INDRAGIRIHULU” 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Keberagaman suku, budaya dan agama yang ada di desa Rantau Langsat 

membuat saya tertarik untuk meneliti bagaimana seorang da’i mampu berperan 

secara aktif adalam menerapkan nilai-nilai keislaman di desa tersebut. Karena kita 

ketahui bagaimana yang terjadi dengan masyarakat suku talang mamak di desa 

Rantau Langsat Kecamatan Batang Gangsal  masih jauh tertinggal dari kata 

kemakmuran dan kesejahteraan, dan kepercayaan yang mereka anut adalah 
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kepercayaan animisme yang sangat kental dan tidak bisa dihilangkan walau 

sekalipun islam telah menjadi agama mereka. 

Menariknya lagi ditengah arus globalisasi yang mendunia, cara berfikir 

manusia yang modern, teknologi yang semakin canggih, dan sifat individualistik 

terhadap kebanyakan orang, ternyata mereka jauh tertinggal dari pernak pernik 

kemewahan. Keberadaan mereka yang susah diakses, dan pola pemikiran yang 

masih primitive serta kentalnya nilai budaya luhur mereka membuat mereka jauh 

tertinggal. 

 Keberadaan mereka sangat terasing dan dibutuhkan perjalanan yang lama 

untuk menempuh pemukiman tersebut, hadirnya para dai yang diutus oleh 

lembaga Dompet Dhuafa Pekanbaru membawa angin segar bagi masyarakat untuk 

mengenal islam lebih dalam lagi. 

Sebagai mahasiswa di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, penulis 

tertarik untuk mengenal lebih jauh bagaimana dai mampu mengembangankan 

masyarakat suku talang mamak melalui program dakwah. 

 Untuk itu penulis tertarik memilih judul Peran Da’I Dompet Dhuafa 

Dalam Mengajarkan Nilai-Nilai Keislaman Terhadap Suku Talang Mamak Di 

Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragirihulu. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari dari kesalahan dalam redaksi dan subsitansi proposal 

ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam 

penulisan judul proposal ini. Adapun penegasan istilah dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 
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1. Peran Da’i 

 Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti 

pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat 

tingkah yang  diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat
4 

Menurut Abu Ahmadi
5
 peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia 

terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang 

berdasarkan status dan fungsi sosialnya.  

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto
6
 yaitu peran merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. 

Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah 

ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif 

dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam 

penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, 

yaitu penegakan hukum secara penuh. 

Kata da’i/da’iyah menurut bahasa adalah isim fail berwazan fa’ilah dari 

kata da’aa, yad’uu, daa’in. Kata da’iyah bermakna suara kuda dalam suatu 

peperangankarena ia menjawab orang yang berteriak-teriak memanggilnya
7. 

Dai 

                                                   
4 Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pustaka 

Sinar Harapan. ,1996) hlm 253 
5 Ahmadi, Abu. Psikologi Sosial Penerbit Erlangga Jakarta 1982), hlm.129-130. 

6 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, (Rajawali Pers Jakarta: 2009). Hlm 

234. 

7Al Qamus al Muhith, Fairuz-abadi 4/329 
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secara istilah adalah orang Islam yang secara syariat mendapat beban dakwah 

mengajak kepada agama Allah. Tidak diragukan lagi bahwa defginisi ini 

mencakup seluruh lapisan dari rasul, ulama, penguasa setiap muslim, baik laki-

laki maupun perempuan.
8
 Kepribadian da’i adalah sifat atau akhlak yang harus 

tertanam dalam diri seorang dai, yang mengemban amanah berdakwah dijalan 

Allah.Dengan pemahaman yang benar terhadap dakwah, da’i berupaya 

melaksanakan pemahaman ini agar terjelma dalam kehidupan yang nyata, dan 

prinsip-prinsip yang dilaksanakan dapat disaksikan dan dirasakan pengaruhnya 

oleh manusia.  

2. Dompet Dhuafa 

Dompet Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat 

indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa 

dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang 

halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Kelahirannya 

berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan 

masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah 

manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasif 

dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar bagir, S. Sinansari Ecip, 

dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompet 

Dhuafa Republika.  

 Salah satu program dari dompet Dhuafa adalah mengirim para Da’I 

keberbagai wilayah, yang disebut dengan Corps Dai Dompet Dhuafa 
                                                   
8Tarikhud-Dakwah Wa Islamiyah Minal Amsi Ilal Yaum, Adam Abdullah al-Aluuri, hal 18. 
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(CORDOFA). Merupakan salah satu program Divisi Social Development 

Direktorat Program Dompet Dhuafa (DD) yang dibentuk dalam upaya 

mewujudkan masyarakat dunia yang beradab melalui pelayanan, pembelaan, dan 

pemberdayanaan yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam melalui peran 

Dai/Daiyah. 

3. Menerapkan Nilai-Nilai Keislaman 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
9
, pengertian 

mengajarkan diambil dari suku kata ajar yang artinya petunjuk yang diberikan 

kepada orang supaya diketahui. Menurut Mursell
10

 menggambarkan mengajar 

sebagai mengorganisasikan belajar, sehingga dengan mengorganisasikan itu 

belajar menjadi beraryi atau bermakna di dalam masyarakat sehingga tugas 

masyarakat adalah memahami hubungan pengetahuan itu sebagai kesatuan. 

Sementara menurut Alvin W Howard mengajar adalah suatu aktivitas untuk 

mencoba menolong dan membimbing seseorang untuk mendapatkan atau 

mengubah sesuatu, mengembangkan skill dan attitude, cita cita serta 

penghargaan
11

. 

 Menurut Zakiah Darajat
12

, mendefinisikan nilai adalah suatu perangkat 

keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan 

corak yang khusus kepada pola pemikiran dan perasaan, keterikatan maupun 

perilaku. Kalau definisi nilai merupakan suatu keyakinan atau identitas secara 

                                                   
9 KBBI, hlm 550 

10 Slameto, Belajar dan factor factor yang mempengaruhinya,(Jakarta:Pt rineka cipta, 2010), hal 

32 
11 Ibid, 33 

12
 Daradjat, Zakiyah. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara 2008. Hlm 58. 
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umum, maka penjabarannya dalam bentuk formula, peraturan atau ketentuan 

pelakasanaannya disebut dengan norma. Dengan kata lain, norma merupakan 

penjabaran dari Nilai sesuai dengan sifat dan tata nilai. Luasnya materi ajaran 

agama Islam haruslah dipahami oleh seorang mukmin yang ingin mengamalkan 

ajaran Islam secara kaffah, akan tetapi dari kesemuanya itu yang juga penting 

untuk diketahui adalah pemahaman tentang nilai-nilai atau unsur-unsur yang 

terkandung dalam agama Islam. Pendidikan Islam dikalangan umatnya merupakan 

salah satu bentuk manifestasi cita-cita hidup Islam untuk melestarikan, 

mengalihkan, menanamkan, dan mentransformasikan nilai-nilai Islam kepada 

pribadi penerusnya. Dengan demikian pribadi seorang muslim pada hakikatnya 

harus mengandung nilai-nilai yang didasari atau dijiwai oleh iman dan taqwa 

kepada Allah SWT sebagai sumber mutlak yang harus ditaati. Ketaatan kepada 

kekuasaan Allah SWT yang mutlak itu mengandung makna sebagai penyerahan 

diri secara total kepadanya. Dan bila manusia telah bersikap menghambakan diri 

sepenuhnya kepada Allah, berarti ia telah berada dalam dimensi kehidupan yang 

dapat mensejahterakan kehidupan didunia dan membahagiakan kehidupan di 

akhirat. 

 Adapun dimensi kehidupan yang mengandung nilai-nilai ideal Islam dapat 

dikategorikan kedalam tiga kategori, yaitu: Dimensi yang mengandung nilai yang 

meningkatkan kesejahteraan hidup manusia didunia, Dimensi yang mengandung 

nilai yang mendorong manusia untuk meraih kehidupan di akhirat yang 

membahagiakan, Dimensi yang mengandung nilai yang dapat memadukan antara 

kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi. Dari dimensi nilai-nilai kehidupan 
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tersebut, seharusnya ditanam tumbuhkan didalam pribadi muslim secara 

seutuhnya melalui proses pembudayaan secara paedagogis dengan sistem atau 

struktur kependidikan yang beragam. Dari sinilah dapat kita ketahui bahwa 

dimensi nilai-niali Islam yang menekankan keseimbangan dan keselarasan hidup 

duniawi ukhrawi menjadi landasan ideal yang hendak dikembangkan/dibudayakan 

dalam pribadi muslim melalui pendidikan sebagai alat pembudayaan. 

4. Suku Talang Mamak 

Salah satu suku lokal yang mendiami hutan Sumatera adalah suku Talang 

Mamak. Suku yang sudah ratusan tahun hidup arif
13

. Masyarakat adat Talang 

Mamak merupakan suku asli Indragirihulu dengan sebutan "Suku Tuha" yang 

berarti suku pertama datang dan lebih berhak atas sumber daya alam. 

Kepercayaan suku talang mamak adalah animisme yang dapat diartikan sebgai 

kepercayaan manusia pada roh leluhur. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a) Ajaran leluhur masih melekat dan mempengaruhi kehidupan 

masyarakat Talang mamak  

b) Sulitnya Menghilangkan Ajaran Animisme yang melekat pada Suku 

Talang Mamak 

c) Masyarakat suku talang mamak yang terisolir dari luar yang sulit untuk 

dijangkau 

d) Sedikitnya Para Da’I yang mau berdakwah di daerah pedalaman 

                                                   
13. Sidi,Gazalba. masyarakat islam pengantar sosiologi dan sosiografi, Jakarta: 1989. Hlm 71 
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2. Batasan Masalah 

 Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang akan timbul dalam 

penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dengan memfokuskan 

pembahasan tentang Peran Da’I Dompet Dhuafa dalam Menerapkan Nilai-nilai 

Keislaman di Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten 

Indragirihulu. 

3. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar Peran Da’I 

Dompet Dhuafa dalam menerapkan nilai-nilai keislaman didesa Rantau Langsat, 

Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri hulu ? 

D. Tujuan 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

Peran da’I Dompet Dhuafa dalam Menerapkan Nilai-nilai Keislaman Terhadap 

Suku Talang Mamak di Desa Rantau Langsang Kecamatan Batang Gangsal 

Kabupaten Indragirihulu. 

E. Kegunaan  

 Adapun kegunaan  yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk memenuhi persyaratan guna penyelesaian Studi pada Fakultas 

Dakwah dan Komuikasi Jurusan Pengembangan masyarakat Islam. 

b. Sebagai bahan perbandingan  untuk menambah informasi bagi 

lembaga Dompet Dhuafa Provinsi Riau. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk menggambarkan secara keseluruhan tentang laporan tentang 

penelitian ini maka penulis menyusun sistematikanya sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

   Bab ini terdiri dari latar belakang, alasan pemilihan  

    judul, penegasan istilah, identifikasimasalah(batasan 

    masalah.Rumusan masalah, Tujuan, dan kegunaan)  

               dan sistematika penulisn. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

   Bab ini terdiri dari teori, kajian terdahulu, defenisi  

    konsepsional atau operasional variable dan hipotesis 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, 

metode  penelitian, pengumpulan data, teknik 

analisa data, jenis dan pendekatan kegiatan. 

BAB IV  :  GAMBARAN UMUM 

    Bab ini berisi tentang gambaran umum subyek  

   penelitian 

BAB V   :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai peran dai dompet dhuafa 

dalam menerapkan nilai-nilai keislaman terhadap 

suku talang mamak 
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BAB VI  :  PENUTUP 

    Berisi kesimpulan,  dan saran  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN - LAMPIRAN 

 

 


