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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

a.1.Pengertian 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.
14

 

Menurut Abu Ahmadi (1982) 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
15 

(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. Peran merupakan aspek dinamis dari 

kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang. 

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

Sinar Harapan. (1996) hlm 253 
15 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta: 2009. Hlm 

234. 
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 Kata da’i berasal dari bahasa Arab bentuk mudzakar (laki-laki) yang 

berarti orang yang mengajak, kalau muanas (perempuan) disebut da’iyah.
16

 

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, Da’i adalah orang yang 

pekerjaannya berdakwah, pendakwah: melalui kegiatan dakwah para da’i 

menyebarluaskan ajaran Islam. Dengan kata lain, da’i adalah orang yang 

mengajak kepada orang lain baik secara langsung atau tidak  langsung, melalui 

lisan, tulisan, atau perbuatan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam atau 

menyebarluaskan ajaran Islam, melakukan upaya perubahan kearah kondisi yang 

lebih baik menurut Islam. 

 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 

peperangan karena ia menjawab orang yang berteriak-teriak memanggilnya
17

.
 
. 

 Da’I secara istilah
18

 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. Da’i dapat diibaratkan sebagai 

seorang guide atau pemandu terhadap orang-orang yang ingin mendapat 

keselamatan hidup dunia dan akhirat. Dalam hal ini da’i adalah seorang petunjuk 

jalan yang harus mengerti dan memahami terlebih dahulu mana jalan yang boleh 

dilalui dan yang tidak boleh dilalui oleh seorang muslim, sebelum ia memberi 

                                                     
16

 Enjang AS dan Aliyudin, Dasar-Dasar Ilmu Dakwah: Pendekatan Filosofis Dan Praktis, 

(Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 73. 
17 Al Qamus al Muhith, Fairuz-abadi 4/329 

18 
Drs. Wahidin Saputra, M.A, Pengantar Ilmu Dakwah, Jakarta, 2011 hal. 1 
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petunjuk jalan kepada orang lain. Ini yang menyebabkan kedudukan seorang da’i 

di tengah masyarakat menempati posisi penting, ia adalah seorang pemuka 

(pelopor) yang selalu diteladani oleh masyarakat di sekitarnya. 

 Segala perbuatan dan tingkah laku dari seorang da’i akan dijadikan tolak 

ukur oleh masyarakatnya. Da’i akan berperan sebagai seorang pemimpin di tengah 

masyarakat walau tidak pernah dinobatkan secara resmi sebagai pemimpin. 

Kemunculan da’i sebagai pemimpin adalah kemunculan atas pengakuan 

masyarakat yang tumbuh secara bertahap. Oleh karena itu, seorang da’i harus 

selalu sadar bahwa segala tingkah lakunya selalu dijadikkan tolak ukur oleh 

masyarakatnya sehingga ia harus memiliki kepribadian yang baik. 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. Hal itu dilakukan melalui 

upaya untuk merealisasikan target-target berikut ini: 

1. Ishlah An-Nafs (perbaikan jiwa), sehingga menjadi seorang muslim yang 

kuat fisiknya, baik akhlaknya, luas wawasan berpikirnya, mampu bekerja, 

bersih akidahnya, benar ibadahnya dan bermanfaat untuk orang lain. 

Perbaikan ini menuntun hingga menjadi manusia asan takwim. 

2. Membina rumah tangga islami sehingga berimbas pada harmonisasi 

kehidupan dalam lingkup keluarga maupun masyarakat luas. 
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3. Irsyad Al-Mujtama’ (memberi pengarahan kepada masyarakat) yakni 

dengan menanamkan prinsip amar ma’ruf nahi mungkar. 

4. Berdakwah kepada pemerintah untuk menerapkan syariat Allah dengan 

segala metode yang bijaksana dan akhlak islami. 

5. Berdakwah untuk mewujudkan persatuan Islam dengan cara misalnya 

melakukan konsolidasi kepada negara-negara Islam. 

a.2.Da’i yang Berperan Dalam Masyarakat 

Da’i yang berperan didalam masyarakat adalah da’I yang merealisasikan 

ajaran-ajaran Al-Qur’an dan As-sunah ditengah masyarakat, sehingga Al-Qur’an 

dan As-sunah dijadikan sebagai pedoman dan penuntun kehidupannya, sehingga 

menghindarkan masyarakat dari ajaran-ajaran Animisme serta ajaran lainnya yang 

tidak dibenarkan oleh Allah Swt. 

Peran da’i adalah sebagai agen pembentuk dan perubahan masyarakat agar 

lebih baik. Oleh karena itu peran dai mempunyai pengaruh yang besar dalam 

kehidupan masyarakat, seperti meluruskan akidah, mendorong dan merangsang 

untuk beramal, serta mencegah dari kemungkaran dan berbuat kebajikan. 

Peran dai dalam menerapkan nilai-nilai keislaman dalam masyarakat 

melalui beberapa cara: 

1. Memberikan kesadaran kepada masyarakat agar dapat memahami 

pentingnya pendidikan agama. 

2. Mendorong masyarakat untuk meningkatkan amal ibadah dalam 

kehidupan sehari-hari 

3. Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kegiatan kegamaan 
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a.3.Tugas Pokok Da’i 

Berdakwah hukumnya wajib bagi setiap muslimin muslimat yang telah 

baligh. Jadi, kita sebagai seorang muslim yang sudah baligh. Berkewajiban 

mengajak (berdakwah) kepada masyarakat kepada kebaikan. Berdakwah tidak 

hanya di lakukan dengan jalan berpidato atau berceramah di atas panggung. 

Tetapi dakwah akan lebih efisien (mengena kepada mad’u) jika di lakukan dengan 

hikmah
19

.  

Maksud dari hikmah ini adalah dakwah yang dilakukan oleh da’i haruslah 

sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut, yakni harus sesuai dengan audiens 

(mad’u), dan harus menyakinkan kepada mad’u. maksud dari yang pertama adalah 

seorang da’i dalam berdakwah haruslah mengerti kebiasaan, dan keadaan mad’u 

tersebut, agar dalam penggunaan metode berdakwah dapat disesuaikan dengan 

kondisi masyarakat, sedangkan maksud dari yang kedua adalah seorang da’i 

haruslah lebih unggul dalam segi keilmuannya agar dalam penyampaian materi 

dakwah, da’i tidak diremehkan oleh mad'u dan da’i dapat meyakinkan  mad’u. 

Dakwah yang di lakukan oleh da’i, seyogyanya bukan sebagai penaklukan, 

yang artinya, seorang da’I melakukan sebuah doktrinasi pengetahuan kepada 

mad’u sehingga mad’u merasa mendapat grojokan ilmu pengetahuan dari da’i dan 

akhirnya da’I tersebut mendapatkan umat atau pengikut yang banyak, tapi, 

seyogyanya dakwah itu dilakukan dari hati, yakni membimbing umat untuk 

menjadi bertambah baik, yang di lakukan dengan hikmah. 

 

                                                     
19 Suisyanto. Pengantar Filsafat Dakwah.Yogyakarta: 2006, hlm 10 

 



21 

 

      a.4.Karakteristik Da’i 

 Sosok Da’I yang memiliki kepribadian sangat tinggi dan tak pernah kering 

digali adalah Rosulullah SAW. Hal ini Allah isyaratkan dalam firman-Nya surat 

Al-Ahzab ayat 21, 

 "Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan dia banyak menyebut Allah." 

 Seorang da’i hendaklah mengambil pelajaran dari Rosulullah SAW dan 

para sahabat serta para ulama saleh terdahulu yang telah berjuang menegakkan 

nilai-nilai luhur yang ada dalam ajaran Islam. Menurut sifatnya kepribadian Da’I 

dibagi menjadi dua bagian
. 20 

1.   Kebribadian Yang Bersifat Rohaniah 

a)    Beriman dan Bertaqwa Kepada Allah SWT 

 Kepribadian Da’I yang terpenting adalah iman dan taqwa kepada Allah 

SWT, sifat ini merupakan dasar utama pada akhlaq Da’i. 

b)      Ahli Tobat 

 Sifat tobat dalam diri Da’i, berarti ia harus mampu untuk lebih menjaga 

atau takut berbuat maksiat atau dosa dibandingkan orang yang menjadimad’u-nya. 

c)      Ahli Ibadah 

                                                     
20 Faizah dan Lalu Machsin Effendi. Psikologi Dakwah. Jakarta: Kencana, 2006. Hal 9 
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 Seorang Da’I adalah mereka yang selalu beribadah kepada Allah dalam 

setiap gerakan, perbuatan ataupun perkataan kapan pun dan dimana pun. 

d)     Amanah dan Shidq 

 Sifat ini adalah sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang Da’i sebelum 

sifat-sifat yang lain, karena itu merupakan sifat yang dimiliki oleh para nabi dan 

rasul. 

e)      Pandai Bersyukur 

 Orang yang bersyukur adalah orang yang merasakan karunia Allah dalam 

dirinya, sehingga perbuatan dan ungkapannya merupakan realisasi dari rasa 

kesyukuran tersebut. 

f)       Tulus Ikhlas dan Tidak Meentingkan Pribadi 

 Niat yang tulus tanpa pamrih duniawi,salah satu syarat yang mutlak yang 

harus dimiliki seorang Da’i. 

g)      Ramah Dan Penuh Pengertian 

 Dakwah adalah pekerjaan yang bersifat propaganda kepada yang lain. 

Propaganda dapat diterima,apabila orang yang mempropaganda berlaku ramah, 

sopan, dan ringan tangan untuk melayani objeknya. 

h)        Sederhana 

 Kesederhanaan adalah merupakan pangkal keberhasilan dakwah. 
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i)        Tidak Memiliki Sifat Egois 

 Ego adalah suatu watak yang menonjolkan keangkuhan dalam pergaulan, 

merasa diri paling hebat, terhormat, dan lain-lain. 

j)      Sabar Dan Tawakal 

Mengajak manusia kepada kebajikan bukan hal yang mudah, oleh karena itu 

apabila dalam menunaikan tugas dakwah, Da’I mengalami hambatan dan cobaan 

hendaklah da’I tersebut bersikap sabar dan tawakal kepada Allah SWT.  

k)        Memiliki Jiwa Toleran 

 Toleransi dapat dipahami sebagai sikap pengertian dan dapat 

mengadaptasi diri secara positif. 

2.      Kepribadian Yang Bersifat Jasmani 

a)      Sehat Jasmani 

 Dakwah memerlukan akal yang sehat, sedangkan akal yang sehat terdapat 

pada badan yang sehat pula. Disamping itu, dengan kesehatan jasmani seorang 

Da’I mampu memikul beban dan tugas dakwah. 

b)      Berpakaian Sopan dan Rapi 

 Pakaian yang sopan, praktis dan pantas mendorong rasa simpati seseorang 

pada orang lain bahkan pakaian berdampak pada kewibawaan seseorang. Bagi 

seorang Da’I masalah pakaian harus mendapat perhatian serius, sebab pakaian 

yang dipakai menunjukkan kepribadiannya. 
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a.5.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.  

 Awalnya adalah sebuah kebetulan, walau sebagai orang yang beriman, kita 

percaya tidak ada sebuah kebetulan.Semuanya sudah ditentukan oleh Allah, Sang 

Maha Perekayasa.  April 1993, Koran Republika menyelenggarakan promosi 

untuk surat kabar yang baru terbit tiga bulan itu di stadion Kridosono, 

Yogyakarta. Di samping sales promotion untuk menarik pelanggan baru, acara di 

stadion itu juga dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat Yogya untuk 

membeli saham koran umum Harian Republika. Peristiwa itulah yang 

menginspirasi lahirnya Dompet Dhuafa Republika. Dari penggalangan dana 

internal, Republika lalu mengajak segenap masyarakat untuk ikut menyisihkan 

sebagian kecil penghasilannya. Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka 

Harian Umum Republika dengan tajuk “Dompet Dhuafa” pun dibuka. Kolom 

kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli yang 
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diinisiasi Harian Umum Republika.Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari 

jadi Dompet Dhuafa Republika. Rubrik “Dompet Dhuafa” mendapat sambutan 

luar biasa, hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari 

pengumpulan dana masyarakat. Maka, muncul kebutuhan untuk memformalkan 

aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di Republika. 

 Pada 10 Oktober 2001, Dompet Dhuafa Republika dikukuhkan untuk 

pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga 

Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di 

hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan 

dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. 

 Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan zakat, DD merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh 

masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia 

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan 

Lembaga Dompet Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.  

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

keberbagai wilayah, yang disebut dengan Corps Dai Dompet Dhuafa 

(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. Cordova bertujuan menjadi gerakan dakwah Islam dunia yang 

mendorong perubahan tatanan dunia yang lebih harmonis, Mendorong sinergi dan 
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penguatan jaringan dakwah dalam pemberdayaan masyarakat dunia, 

Mentransformasikan konsep Islam “Rahmatallil’alamin” demi terwujudnya 

religiusitas masyarakat. 

 Cordofa sebagai salah satu asosiasi dai/daiyah secara resmi dicanangkan 

pada tahun 2012 yang melibatakan para juru dakwah dari berbagai organisasi 

masyarakat (ormas) Islam. Cordofa sampai saat ini telah menjalankan beberapa 

program diantaranya: 

- Capacity building dai/daiyah dan kader-kader dakwah melalui Cordofa 

Institute yang diadakan di Jabodetabek dan beberapa daerah di seluruh 

Indonesia 

- Transfer value melalui kajian-kajian keIslaman dalam bentuk (tematik, 

komunitas, dan ambassasor) 

- Knowledge management melalui FGD, riset, data base, dan kepustakaan 

Islam 

- Informasi dan media melalui website, social media, android 

- dan Alinasi kerjasama dengan berbagai ormas, lembaga dakwah, dan mitra 

lain 

 Cordofa melakukan pembinaa masyarakat indonesia melalui peran 

puluhan dai dai nusantara yang tersebar diberbagai daerah dalam program –

program layanan keuamatan diantaranya: dai samudera, dai tapal btas, dai 

pedalaman/bina sahabat pedalaman, bina lapas, bina rohani pasien (BRP) dan dai 

komunitas. 
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a.5.Mengajarkan Nilai-nilai Keislaman 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
21

, Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI)
22

, pengertian mengajarkan diambil dari suku kata ajar 

yang artinya petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui.  

 Menurut Mursell
23

 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
24

.  

 Menurut Zakiah Darajat, 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 

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. Adapun definisi nilai yang 

benar dan dapat diterima secara universal menurut Linda dan Ricard Eyre adalah 

                                                     
21

 KBBI, hlm 550 
22 

KBBI, hlm 552 
23 

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

32 
24

 Ibid, 33
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sesuatu yang menghasilkan perilaku dan perilaku berdampak positif baik yang 

menjalankan maupun bagi orang lain. 

 Dalam mengajarkan nilai nilai keislaman dimasyarakat, menurut Slameto
25

 

ada 10 prinsip-prinsip dalam mengajarkan nilai niali di dalam masyarakat yakni: 

1. Perhatian 

 Didalam mengajar dai harus membangkitkan perhatian masyarakat kepada 

pelajaran yang diberikan oleh dai. 

2. Aktivitas 

Dalam mengajarkan nilai agama dai harus membangkitkan aktivitas 

masyarakat dalamberfikir dan berbuat. 

3. Apersepsi 

Setiap dai dalam mengajarkan nilai agama perlu menghubungkan 

pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh 

masyarakat, ataupun pengalamannya. 

4. Peragaan 

Dalam mengajarkan dakwah dai haruslah menyediakan segala aspek yang 

dibutuhkan untuk menjadi bahan pembelajaran, seperti al-quran, dll. 

5. Repetisi 

Menjelaskan sesuatu itu perlu diulang ulang agar diingat didalam fikiran 

masyarakat. 

6. Korelasi 

                                                     
25  
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Adanya hubungan timbale balij dari segala apa yang telah diberikan atau 

diajarakan oleh dai kepada masyarakat. 

Didalam berdakwah dibutuhan sosialisasi tentang program yang akan 

dilakukan selama disana, sehingga minat masyarakat lebih banyak 

7. Individualisasi 

Dimana setiap masyarakat mempunyai cirri khas, seperti perbedaan 

intelegensi, minat bakat, hobi, tingkah laku, watak dan sikapnya, hendaklah dai 

mempertimangkan segalanya sesuai dengan masing masing watak yang ada 

didalam masyarakat. 

8. Evaluasi 

Semua kegiatan dalam mengajarkan nilai-nilai kegaaman hendaklah 

dilakukan evaluasi yang berguna untuk memperbaiki proses pengajaran 

kedepannya kepada masyarakat. 

a.6.Nilai yang Terkandung Dalam Agama Islam 

 Nilai-nilai keislaman merupakan landasan Islam yang paling penting. 

Seseorang yang benar dalam beragama, maka dia akan mendapatkan keselamatan 

di dunia dan akhirat. Namun apabila seseorang tidak benar dalam beragama maka 

akan menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan. Kesyirikan merupakan dosa 

yang akan membawa kecelakaan di dunia serta kekekalan di dalam azab neraka.  

 Untuk memahami, mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan serta 

menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan 

pembelajaran, pendalaman, pengamalan, dan pemahaman Pendidikan Agama 

Islam. Pendidikan Agama Islam ditinjau sangat penting dalam mengembangkan 
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nilai-nilai Islam, karena di dalam Pendidikan Agama Islam diajarkan tentang 

penerapan nilai-nilai keislamanan dalam kehidupan sehari hari. 

 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. 
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 Dari dimensi nilai-nilai kehidupan 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. Adapun nilai-nilai Islam apabila 

ditinjau dari sumbernya, maka dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu: 

1. Nilai Ilahi 

 Nilai Illahi adalah nilai yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadits. Nilai 

ilahi dalam aspek teologi (kaidah keimanan) tidak akan pernah mengalami 

perubahan, dan tidak berkecenderungan untuk berubah atau mengikuti selera 

hawa nafsu manusia.. 

2. Nilai Insani 

 Nilai insani adalah nilai yang tumbuh dan berkembang atas kesepakatan 

manusia. Nilai insani ini akan terus berkembang ke arah yang lebih maju dan 

lebih tinggi. Nilai ini bersumber dari ra’yu, adat istiadat dan kenyataan alam. 

 Sedangkan nilai bila ditinjau dari orientasinya dikategorikan kedalam 

empat bentuk nilai yaitu: 

1. Nilai etis yang artinya nilai yang mendasari orientasinya pada ukuran baik 

dan buruk. 
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2. Nilai Pragmatis yang artinya nilai yang mendasari orientasinya pada 

berhasil atau gagalnya. 

3. Nilai efek sensorik yang artinya nilai yang mendasari orientasinya pada 

hal yang menyenangkan atau menyedihkan. 

4. Nilai religius adalah nilai yang mendasari orientasinya pada dosa dan 

pahala, halal dan haramnya 

 Jadi dari sekian banyak nilai yang disebutkan, untuk mengetahui bentuk 

konkrit dari nilai-nilai itu, maka kita harus dapat melihat nilai dari sudut pandang 

mana kita meninjaunya. Karena hal ini mempermudah bagi kita semua untuk 

mengetahui apakah sesuatu yang kita lakukan sudah mengandung nilai-nilai Islam 

atau belum. Islam adalah agama yang berdasarkan pada ketundukan terhadap 

aturan Allah. Islam adalah Agama Penghambaan kepada Allah, yang mencipta, 

mengatur dan memelihara alam semesta
26

. Islam berasal dari kata Aslama yang 

merupakan turunan (derevisi) dari kata assalmu, assalamu, assalamatu yang 

artinya tunduk dan patuh, bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin. Dari 

kata asal ini diartikan bahwa dalam Islam terkandung makna suci, bersih dan 

tanpa cacat atau sempurna. Dari pengertian kata sebagaimana diungkapkan diatas 

dapat disimpulkan bahwa Islam mengandung arti berserah diri, tinduk, patuh, 

patuh dan taat sepenuhnya kepada kehendak Allah. 

 Pengertian Islam secara terminologis sebagaimana yang diungkapkan 

Ahmad Abdullah Almasdoosi bahwa islam adalah kaidah hidup yang diturunkan 
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kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna digelarkan 

kemuka bumi, dalam Al-Qur’an yang suci yang diwahyukan oleh Allah kepada 

Nabinya yang terakhir, kepada nabi Muhammad SAW, suatu kaidah hidup yang 

memuat tuntuta yang jelas dan lengkap mengenai aspek kehidupan, baik spiritual 

maupun material
27.

 

 Perubahan dapat terlaksana melalui pemahaman dan penghayatan  nilai-

nilai Al-Qur’an, serta kemampuannya memanfaatkan dan menyesuaikan diri 

dengan hukum-hukum sejarah.Al-Qur’an adalah kitab pertama yang dikenal umat 

manusia yang  berbicara tentang hukum-hukum sejarah dalam masyarakat dan 

bahwa hukum-hukum tersebut, sebagaimana hukum-hukum alam, tidak mungkin 

mengalami perubahan.Bagi umat islam, syarat adanya nilai telah ditentukan oleh 

Allah melalui petunjuk-petunjuk Al-Qur’an serta penjelasan-penjelasan 

Rasulullah saw, walaupun sifatnya masih umum dan memerlukan penjabaran dari 

manusia. Sementara itu para pelaku perubahan, yakni manusia-manusia yang 

hidup dalam suatu tempat dan selalu terikat dengan hukum-hukum masyarakat 

yang ditetapkan itu. 

 Masalah agama tak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan 

masyarakat, karena agama itu sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dalam prakateknya fungsi agama dalam masyarakat antara lain. 

1) Berfungsi Edukatif Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama 

yang mereka anut memberikan ajaran–ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran 

agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua unsur 

                                                     
27

. ibid hal 4 



34 

 

suruhan dan larangan ini mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan 

agar pribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik 

menurut ajaran agama masing–masing. 

2) Berfungsi penyelamat Di manapun manusia berada dia selalu menginginkan 

dirinya selamat. Keselamartan yang meliputi bidang yang luas adalah 

keselamatan yang diajarkan oleh agama. Keselamatan yang diberikan oleh 

agama kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi dua alam yaitu: 

dunia dan akhirat. Dalam mencapai keselamatan itu agama mengajarkan para 

penganutnya melalui: pengenalan kepada masalah sakral, berupa keimanan 

kepada Tuhan. 

3) Berfungsi sebagai pendamaian Melalui agama seseorang yang bersalah atau 

berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa 

berdosa dan rasa bersalah akan segera menjadi hilang dari batinnya apabila 

seseorang pelanggar telah menebus dosanya melalui tobat, pensucian ataupun 

penebusan dosa.  

4) Berfungsi sebagai kontrol sosial Para penganut agama sesuai dengan ajaran 

agama yang dipeluknya terikat batin kepada tuntunan ajaran tersebut, baik 

secara pribadi maupun kelompok. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap 

sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai 

pengawasan sosial secara individu maupun kelompok. 

5) Berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas Penganut agama yang sama secara 

psikologis akan merasa memiliki rasa kesamaan dalam satu kesatuan iman dan 

kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan membina rasa solidaritas dalam 



35 

 

kelompok maupun perorangan, bahkan kadang–kadang dapat membina rasa 

persaudaraan yang kokoh. Pada beberapa agama rasa persaudaraan ini bahkan 

dapat mengalahkan rasa kebangsaan. 

6) Berfungsi transformatif Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian 

seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama 

yang dianutnya. Kehidupan baru yang diterimanya berdasarkan ajaran agama 

yang dipeluknya itu kadangkala mampu mengubah kesetiaannya kepada adat 

atau norma kehidupan yang dianutnya. 

Nilai keislaman harus ditanamkan dalam jiwa masyarakat dini melalui 

Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam di Indonesia menjadi titik 

tolak keberhasilan dalam meluruskan aqidah, keimanan keyakinan serta 

kepercayaan peserta didik sebagai penerus bangsa. Apabila Pendidikan Agama 

Islam diajarkan dengan benar kepada masyarakat, maka akan muncul generasi 

muda bangsa yang memiliki keimanan yang baik. 

Namun pada kenyataannya, pada saat ini Pendidikan Agama Islam 

mengalami kegagalan dalam mengembangkan dan mengajarkan nilai-nilai 

keislaman kepada masyarakat
28

.  

 a.7.Urgensi pembinaan Bagi Masyarakat Islam  

Pengembangan masyarakat islam akan menjadi lebih baik jika dilakukan 

dengan mengoptimalkan fungsi agama. Di antara fungsi agama dalam 

mengembangkan masyarakat islam ialah sebagai fungsi pembinaan aqidah, etika, 

pendidikan, ekonomi dan kain-lain. Untuk mewujudkan masyarakat yang religius, 
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dalam melakukan pembinaan dan pengembangan masyarakat, agama harus 

dijadikan dasar pembinaan. Konsep pembinaan dan pengembangan masyarakat 

religius harus memandang penting dua aspek secara bersamaan yakni aspek fisik 

dan non fisik termasuk nilai-nilai agama. Karena itu wajar bila masyarakat saat ini 

perlu di rangsang kembali untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat 

keagamaan
29

. 

 a.8.Strategi Pembinaan Masyarakat Islam 

1. Mewujudkan Masyarakat Religius Sebagai target Pembinaan 

Konsep masyarakat religius pada dasarnya merupakan kritik terhadaop 

konsep masyarakat skuler. Dalam Masyarakat skuler, pragmatism dan Profanity 

sangat dominan. Keduanya menawarkan etika yang hanya berdasarkan nilai guna, 

dan untung rugi. 

2. Menentukan bidang pembinaan 

Pembinaan pengalaman agama masyarakat di perkotaan dilakukandalam 

bentuk penyegaran kembali wilayah-wilayah pokok pengalaman agama yang 

mulai pudar karna pengaruh modernisasi. Ada sejumlah materi dasar yang harus 

dijadikan bahan pembinaan pengalaman agama masyarakat30. Materi tersebut 

adalah ; 

a. Pembinaan Bidang Aqidah dan Ibadah 
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 Masduki. Pengamalan agama masyarakat perkotaan fenomena dan strategi pembinaan 

,(Pekanbaru: Unri Press, 2008) hlm.26 
30 Ibid, hlm 30 
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Krisis aqidah akan mempemudah terjerumusnya seseorang ke dalam 

kehidupan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh sebab itu, seorang 

peru berusaha meningkatkan pemahaman aqidah yang benar.pemahaman aqidah 

secara benar akan berpengaruh terhadap pengalaman agama seseorang. Terhadap 

mereka inilah pembinaan pengalaman agama harus dilakukan. 

b. Pembinaan bidang pemikiran 

Dalam melakukan pembinaan bidang pemikiran, masyarakat harus mampu 

merubah paradigm berfikirnya. Masyarakat harus tidak terjebak keralam kerangka 

desakralisasi tetapi sebaliknya sakralisasi. Sakralisasi merupakan proses 

menemukan kembali hal-hal yang bersifat sakral dan mengikat diri dengan 

keterlibatan emosional dan spiritual. Di samping itu rasionalisasi juga harus 

dilakukan karena dapat menjadi dorongan emosi untuk menggunakan penalaran. 

Bentuk penggabungan antara sakralisasi dan rasionalisasi semacam ini biasanya 

melahirkan masyarakat yang komunal dan cenderung membangun hubungan batin 

antar sesame sehingga agamapun mendapatkan tempat strategis menjadi arah dan 

dasar melakukan aktivitas agama. 

c. Pembinaan Bidang Pendidikan 

Ada dua sistem pendidikan yang lebih di kenal masyarakat yakni sistem  

pendidiakan agama dan pendidikan umum. Kedua sistem pendidikan ini di 

kalangan para ahli lebih di kenal dengan  istilah pendidikan tradisional dan 

pendidikan modern. Pengakuan adanya dua sistem pendidikan itu memunculkan 

dikotomi ilmu dan menghasilkan kesan bahwa pendidikan agama berjalan tanpa 
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dukungan iptek dan sebaliknya pendidikan umum hadir tanpa sentuhan agama, 

sehingga berbagai istilah yang kurang tepat pun muncul, misalnya fakultas gama 

dan fakultas umum, sekolah agama dan sekolah umum. 

d. Pembinaan bidang ekonomi 

Salah satu solusi melalui pembinaan bidang ekonomi masyarakat islam ini 

adalah didirikannya lembaga yang dibangun oleh dan untuk masyarakat dengan 

modal pinjaman dana. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang di putuskan oleh 

masyarakat sendiri melalui rembug warga, baik dalam bentuk pinjaman bergulir 

maupun dana waqaf bagi stimulan atas keswadayaan masyarakat untuk kegiatan 

yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, misalnya perbaikan prasarana serta 

sarana dasar perumahan dan permukiman.  

e. Pembinaan Bidang Moral 

Dalam pandagan islam prinsip moral adalah gambaran rasional mengenai 

hakikat perbuatan dan keputusan yang mampu mengkleim bahwa perbuatan dan 

keputusan tersebut secara moral diperintahkan dan dilarang. Oleh karena itu 

penelitian etika selalu menitikberatkan pada definisi konsep konsep etika, 

justifikasi dan penilaian terhadap keputusan moral. 

a.10.Suku Talang Mamak 

Orang Talang Mamak hidup dengan sederhana, Mereka belum begitu 

tertarik kepada berbagai kemajuan, seperti pendidikan. Tahun 1971 pernah 

didirikan sekolah dasar di Talang Perigi, tapi tahun 1972  ditutup kembali, karena 
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tak ada muridnya. Sekarang mulai lagi dilakukan berbagai program, diantaranya 

mendirikan sekolah dasar, penyuluhan agama Islam dan sebagainya. 

 Keterbukaan mulai tampak dalam hal perkawinan. Beberapa perempuan 

Talang Mamak telah bersuamikan puak Melayu setempat. Sementara itu beberapa 

anak Talang Mamak diambil menjadi anak angkat disekolahkan. 

 Salah satu suku lokal yang mendiami hutan Sumatera adalah suku Talang 

Mamak. Suku yang sudah ratusan tahun hidup arif. Berdampingan dengan alam 

memenuhi semua kebutuhan dari hutan.Talang Mamakadalah suku pedalaman di 

daerah Jambi
31

. Masyarakat adat Talang Mamak merupakan suku asli 

Indragirihulu dengan sebutan "Suku Tuha" yang berarti suku pertama datang dan 

lebih berhakatas sumber daya alam. Asal muasal Talang Mamak sulit dipastikan 

karena ada dua versi. Versi pertama, berdasarkan penelitian seorang Asisten 

Residen Indragiri Hulu di zaman Belanda, menyebutkan Suku Talang Mamak 

berasal dari Pagaruyung, Sumatera Barat, yang terdesak akibat konflik adat dan 

agama. Versi kedua merupakan cerita yang akrab di dalam masyarakat adat itu 

yang secara turun-temurun diwariskan, masyarakat bercerita bahwa Talang 

Mamak merupakan keturunan Nabi Adam ke tiga. Cerita itu diperkuat bukti 

berupa tapak kaki manusia di daerah Sungai Tunu Kecamatan Rakit Kulim, 

Indragiri Hulu. Jejak itu diyakini sebagai tapak kaki tokoh masyarakat adat Talang 

Mamak. 

 Untuk mengatur kehidupannya Suku Talang Mamak telah bertumpu 

kepada adat. Adat telah merupakan tempat teks lisan berupa seperangkat 
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ketentuan dan sanksi (denda dan hukuman) yang dihafal oleh tiap tokoh adat dan 

diwariskan dari generasi kepada generasi selanjutnya. Pelaksanaan adar disebut 

berjenjang naik bertangga turun. Maksudnya tiap kasus atau persoalan lebih 

dahulu diusahakan diselesaikan oleh tingkat pemangku adat yang terendah, seperti 

penghulu. Maka ada beberapa ketentuan adat orang Talang Mamak yang penting : 

- Kalau akan menaiki rumah, maka perkakas dan senjata harus diletakkan di 

tanah di samping tangga rumah. 

- Kalau melalui tepian tempat mandi hendaklah mendehem untuk memberi 

tanda. 

- Perkelahaian hendaklah dihindarkan. 

- Kalau perkelahian menyebabkan kematian, maka dendanya kepada yang 

bersalah ialah 20 tahil emas atau 100 gantang beras. 

- Kalau melakukan pembunuhan, mengambil bini orang (berzina 

dengannya) kawin dengan mahram, merampok harta orang, meracun 

orang, maka dendanya 70 tahil emas; atau dapat diganti dengan :kain 

pelekat 72 helai, pinggan 15 buah, piring gulai 3 buah, gelang perak 1 

buah, serta menjamu orang sekampung dengan menyembelih ayam. 

 Kewajiban rakyat biasa terhadap patih ialah Memberitahukan kekayaan 

dan harta bendanya, Memberikan sebagian hasil ladang dengan tidak mengikat, 

Kerja lima (menebas, menebang, membakar, menugal dan menuai) tanah 

peladangan untuk patih.  

B. Kajian Terdahulu 
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 Untuk memberikan perbandingan dalam penelitian ini, maka dilakukam 

sebuah tinjauan pustaka atau kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini 

yaitu yang diambil dari  sebuah penelitian yang berjudul “ Konversi Agama 

Masyarakat Talang Mamak (studi kasus di desa Siambul)” oleh Abd Wahid 

Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Institut Agama Islam Negeri Sultan 

Syarif Qasim Pekanbaru, 2002
32

. 

 Abd Wahid meneliti tentang Konversi agama masyarakat talang mamak 

yakni suatu perpindahan individu dari satu kepercayaan kepada kepercayaan 

lainnya. Penelitiannya bertujuan untuk mengungkapkan data terjadinya konversi 

agama masyarakat suku talang mamak, populasi dan sampel dari penelitian 

tersebut adalah semua asyarakat maupun tokoh termuka di desa tersebut. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif. 

 Sedangkan dalam penelitian ini adalah “ Peran Da’I dalam Menerapkan 

Nilai-nilai Keislaman terhadap Suku Talang Mamak di Desa Rantau Langsat 

Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragirihulu” yang berbicara mengenai 

bagaimana peran seorang dai dalam menerapkan nilai nilai agama islam didalam 

kehidupan sehari-hari mereka yang sebelumnya telah terjadi Konversi Agama 

C. Definisi Konseptual dan Konsep Operasional Variable 

1. Defenisi Konseptual 

                                                     
32 Abd Wahid, Konversi Agama Masyarakat Talang Mamak (studi kasus di desa Siambul)” , 

Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim 
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 Definisi konseptual adalah suatu definisi yang dapat digunakan untuk 

memebrikan gambaran secara abstrak suatu gejala sosial yang akan diteliti. 
33

 

Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada 

dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang 

berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain: 

a. Pera Dai 

Peran da’i adalah sebagai agen pembentuk dan perubahan masyarakat agar 

lebih baik. Oleh karena itu peran dai mempunyai pengaruh yang besar 

dalam kehidupan masyarakat, seperti meluruskan akidah, mendorong dan 

merangsang untuk beramal, serta mencegah dari kemungkaran dan berbuat 

kebajikan. 

b. Menerapkan Nilai-nilai Keislaman  

 Penerapan islam adalah penerapan yang kaffah (menyeluruh), yang 

berlandaskan Amar Ma’ruf nahi munkar, karena pada dasarnya hukum-hukum 

islam telah mencakup semuanya dalam kehidupan. 

2. Konsep Oprasional Variabel 

Konsep operasional ini merupakan konsep yang memberikan batasan 

kepada kerangka teoritis, selain itu untuk  menentukan ukuran secara spesifikasi 

dan teratur agar mudah dipahami untuk menghindari kesalah pahaman terhadap 

penulisan penerapan nilai-nilai keislaman terhadap suku talang mamak. 

Selanjutnya penulis merumuskan konsep operasional sebagai tolak ukur atau 

indikator dalam penelitian. 

                                                     
33 Tukiran Taniredja, penelitian kuantitatif, (Bandung,;Alfabeta,) 2014, hlm 20. 



43 

 

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah peran Da’I Dompet 

Dhuafa, sedangkan variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah nilai-nilai 

keislaman  suku talang mamak. 

1. Dai Dompet Dhuafa dalam penelitian ini adalah sebagai pendamping, adapun 

indikatornya :  

a. Memberikan kesadaran kepada masyarakat agar dapat memahami 

pentingnya pendidikan agama. 

b. Mendorong masyarakat untuk meningkatkan amal ibadah dalam 

kehidupan sehari-hari 

c. Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kegiatan kegamaan 

2. Nilai-nilai Keislaman Suku Talang Mamak dalam penelitian ini, adapun 

indikatornya : 

a. Meningkatkan jumlah masyarakat dalam beribadah 

b. Dapat menghilangkan ajaran animisme di dalam masyarakat 

c. Dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang islam 
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D. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih 

sementara atau lemah kebenarannya dalam menerangkan fakta – fakta atau 

kondisi yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk langkah selanjutnya. 

Peran Dai dalam menerapkan nilai-nilai keislaman terhadap suku talang 

mamak yaitu apabila Dai berperan dalam kegiatan – kegiatan yang khususnya 

bidang Agama yang berpengaruh bagi suku talang mamak dan bahkan memberi 

perubahan Religius terhadap suku talang mamak sesuai dengan tujuan dai itu 

sendiri. Maka dalam hal ini dai sangat berperan dalam kegiatan penanggulangan 

masalah kesejahteraan tersebut. 

Dari kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah:  

Ha :  Terdapat peran dai yang signifikan dalam  Menerapkan Nilai-Nilai 

Keislaman Di Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupeten 

Indragirihulu. 

Ho : Tidak terdapat peran dai yang signifikan dalam  Menerapkan Nilai-Nilai 

Keislaman Di Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupeten 

Indragirihulu. 

 Kaidah pengujian signifikansi : 

a. Jika rhitung  ≥  rtabel, Maka Ho ditolak artinya signifikan 

b. Jika rhitung  ≤  rtabel, Maka Ho  diterima artinya tidak signifikan dengan taraf 

signifikan : ᾱ = 5% atau 0.0 

 


