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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Apa itu Islam? Sering dikatakan bahwa Islam adalah sebuah Agama

yang berorientasi kepada Muhammad, Nabi dari Arab pada abad

ketujuh.1Kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW,

diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir

dan batin. Didalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana

seharusnya manusia itu menyikapi hidup dan kehidupan ini secara lebih

bermakna dalam arti yang seluas-luasnya.

Pada masa pertengahan, umat Islam memandang bahwa tanah airnya

adalah satu, yaitu wilayah kekuasaaan Islam, agama masih dilihat sebagai

tanah air dan kewarganegaraan. Hal ini bukan saja karena terjadi disintegrasi

kekuatan politik Islam ke dalam beberapa kerajaan dalam wilayah yang sangat

luas, tetapi terutama karena ungkapan-ungkapan kebudayaaan dan peradaban

tidak lagi diekspresikan melalui suatu bahasa.2

Dalam perjalanan sejarah manusia, Islam menempati posisi yang

penting, selain menjadi salah satu agama yang besar, Islam juga melahirkan

beberapa peradaban diantara peradaban terbesar yang pernah dikenal

1 Neal Robinson, Islam Kompherensif, (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru 2001), Hal 22.
2 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam,dirasah Islamiyah II , Jakarta : PT Raja

Grofindo Persada, 2008, Hal 4
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dunia.3Islam adalah agama Dakwah. Artinya agama yang selalu mendorong

pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah.4

Dakwah dapat dipandang sebagai Aktualisasi yang dimanifestasikan

dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dibidang kemasyarakatan.

Dakwah dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa,

berpikir, bersikap, dan berindak dari manusia pada daratan kenyataan individu

dan sosio-kultural guna mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua

segi kehidupan dengan menggunakan cara-cara tertentu.5

Da`i adalah orang yang melakukan Dakwah Islam. Dalam ilmu

komunikasi pendakwah adalah komunikator.6 Da`i juga bertangung jawab

untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada mad`u baik masalah

pribadi maupun sosial, dengan kata lain Da`i adalah penerus para nabi setelah

sahabat dan tabi`in.

Dari penjabaran diatas dapat dikemukakan bahwa penentu

keberhasilan dakwah Islam dengan cara penanaman pemahaman ajaran Islam

ialah disertai dengan dukungan para dai yang berkualitas dan teliti membaca

situasi sehingga dapat berjalan seseuai yang di inginkan.

Manusia adalah mahkluk sosial. Dia senantiasa berinteraksi dengan

manusia yang lain karena mereka saling membutuhkan. Dengan demikian

mereka harus dapat menyesuaikan diri dengan baik dalam

3 Riaz Hassan,Keragaman iman :Studi Komporatif Masyarakat Muslim, Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada 2006, Hal 1.

4 M.Masyur Amin,Dakwah Islam dan Moral (Jakarta: Al-Amin Press, 1997),Hal  8 .
5 Amrullah Ahmad, Dakwah Islam dan Perubahan Sosial (Yogyakarta : Prisma Duta,

1983) Hal 4
6Toni Hartono, Imron Rosidi, Arwan, Masduki, Komunikasi Dakwah, (Pekanbaru :

Yayasan Pusaka Riau 2011), Hal 90
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perilaku,kesopananbahasa, maupun sikap yang kesemuanya itu

merupakandasar perubahan,proses penyesusian diri menimbulkan berbagai

masalah terutama bagi diri masyarakat tersebut.

Menurut Maulana Ali dapat dipahami dari Firman Allah surat Al-

Baqorah ayat 208 :

يَاأَيـَُّهاالَِّذْيَن أَمنـُْوااْدُخُلْوا ِىف السِّْلِم َكافََّة َوالَتـَتَِّبُعْوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن اِنَُّه 
َعُدوٌّ مُِّبْنيٌ َلُكمْ 

Artinya : “Hai Orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam

Kedamaian/Islam secara menyeluruh dan jangan kamu ikuti

langkah-langkah Setan. Sesungguhnya setan musuh yang nyata

bagimu”(Q.S Al-baqarah ayat 208)7

Kata yangالسـلم dalam ayat diatas diterjemahkan kedamaian atas Islam,

makna dasarnya adalah damai atau tidak mengganggu.8

Manusia di tuntut untuk memeluk Agama Islam secara menyeluruh

dan tidak setengah-setengah dalam menjalankan syariatnya sehingga tidak

terjadinya kekeliruan dan kesalahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah

SWT. Apalagi yang berbeda pandangan dalam cara memahami islam sehingga

tidak adanya kesalahpahaman yang terjadi.

Sebagai makhluk sosial, sudah seharusnya manusia saling menghargai,

saling menghormati, dan seling mengingatkan dalam hal kebaikan, ini adalah

7QS. Al- Baqarah ayat 208, Al-Quran dan terjemahan, C.V Toha Putra Jl. Kauman 16,
Semarang Hal 50

8 Abdullah Yatimin, Studi Islam Kontemporer, 2006, Jakarta: Amanah, Hal. 147
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salah satu kunci untuk keberhasilan dalam menjalankan misi dakwah sehingga

bisa diterima dengan baik dan tidak ada perpecahan di dalamnya.

Banyak kita jumpai pada saat sekarang ini permasalahan yang terjadi

dikehidupan kita sehari-hari, sehingga ini menjadi bahan yang harus kita

selesaikan, sehingga ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.Kejadian-kejadian

yang terjadi dalam masyarakat adalah karna kurangya wawasan dan keingin

tahuan masyarakat untuk belajar dan memahami seseuatu yang telah terjadi.

Salah satu masalah umat yang terjadi pada saat ini adalah kurangnya

pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam sehingga terjadinya masalah

umat dan dampaknya di msayarakat,contohnya :

- Banyaknya pencurian

- Perzinahan dimana-mana

- Perjudian

- Tawuran antar remaja

- Adu domba

- Pembunuhan

- Korupsi

- Bunuh diri

- Menggunjing (menggosip)

- Saling menyalahkan dalam urusan ibadah

- Dll

Semua yang terjadi semata-mata bukan tidak di sengaja, melainkan

karena niat dari masyarakat kurang sehingga menjadi dampak buruk kepada
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dirinya dan berbuat sesuka hati yang menurut jalan hidupnya benar dan lupa

akan apa yang terjadi setelah itu serta dampak yang ditimbulkan setelah

melakukannnya. Jadi, Semua ini harus jadi perhatian bagi kita sebagai

Generasi penerus bangsa dan pendakwah untuk menyelesaikan permasalahan

yang dihadapi oleh masyarakatsesuai dengan ajaran Islam yang telah

diterapkan Rasulullah SAW.

Jadi, sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus Islam

memikirkan dan mencari solusi dalam permasalahan yang terjadi dalam

kalangan masyarakat, sehingga masalah ini tidak berkepanjangan serta

terpenuhinya kehidupan yang sesungguhnya dimasyarakat.Dakwah hukumnya

wajib, sebagaimana yang di jelaskan pada surah An-nahl ayat 125:

ادُْع ِإِىل َسِبيِل رَبَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُم بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ 
رَبََّك ُهَو أَْعَلُم ِمبَن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ 

Artinya :“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. An-Nah

l: 125).9

9Q.S. An-Nahl 125, Al-Quran dan Terjemahan, C.V Toha Putra Jl. Kauman 16,
Semarang Hal 421
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Lembaga Dakwah merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk

membina, membimbing dan menjalankan fungsi lembaga sebagai lembaga

yang bertanggung jawab untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi

dikalangan masyarakat.

Salah satu lembaga yang mengemban misi dakwah ini ialah P2A

(Pembinaan Pengamalan Agama). Disinilah peran lembaga ini untuk

menjawab permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat, sehingga apa

yang di terjadi bisa cepat di atasi dengan baik dan benar.

Lembaga ini sama dengan lembaga-lembaga yang lain yang ada di

Riau seperti IKMI dan MDI, Namun nama dan tempat berada lembaga ini saja

yang berbeda. Perjalanan P2A ini menunjukkan perkembangan yang baik.

Apalagi dai dan da`iah yang di turunkan ke masyarakat sudah mendapatkan

respon yang baik dan membantu masyarakat untuk mendapatkan bimbingan

tentang keislaman secara mudah dan efesien.

Meskipun demkian tentu saja ada kendala-kendala yang dihadapi oleh

Dai dalam menyampaikan misi Dakwahnya.Maka dari itu Berdasarkan latar

belakang diatas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul“Peran P2A (Pembinaan Pengamalan Agama) Dalam Meningkatkan

Pemahaman Ajaran Islam di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan

Mandau Kabupaten Bengkalis”.
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B. Alasan Pemilihan Judul

1. Judul ini berkaitan erat dengan  bidang ilmu penulis di Jurusan Manajemen

Dakwah (MD)

2. Masalah dan lokasi penelitian terjangkau oleh penulis baik secara moril

maupun materil.

3. Judul ini belum ada yang meneliti sebelumnya.

C. Penegasan Istilah

a. Peran

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh

orang yang berkedudukan di masyarakat.10

b. P2A

P2A merupakan salah satu lembaga semi resmi dikalangan

Departemen Agama.11

c. Pemahaman ajaran Islam

Menurut Harun Nasution: Islam sebagai agama adalah agama yang

ajaran-ajaranya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui

nabi Muhammad sebagai rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-

ajaran yang bukan hanya satu segi, tetapi mengenai beberapa segi dari

kehidupan manusia.12

10Tim penyusun,Kamus Pusat Bahasa Jakarta.2005,Hal 854
11 Pembina Pengamalan Agama (P2A) Pusat, 1993, Jakarta : Hal 28
12Abdullah Yatimin, Studi Islam Kontemporer, 2006, Jakarta: Amanah, Hal. 147
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D. Pemasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiataan keagamaan

yang telah ditetapkan P2A

b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap P2A

c. Sebagian besar para Dai berpropesi sebagai karyawan dan pegawai

sehingga propesi Dai hanya sebagai kegiatan sampingan

d. Lokasi yang di tempuh oleh Dai sangatlah jauh sehingga tidak dapat

memberikan Tausiyah

e. Majlis ta`lim yang dihadari setiap harinya yang di buat oleh P2A hanya

orang tua saja

f. Banyaknya paham-paham yang berbeda dikalangan masyarakat

sehingga mempersulit Dai untuk memberikan Tausiyah.

2. Batasan Masalah

Mengingat dengan adanya permasalahan yang terdapat pada

identifikasi masalah maka penulis merasa perlu untuk membatasi

permasalahan ini yaitu Peran P2A( pembinaan pengamalan agama ) dalam

meningkatkan pemahaman ajaran Islam di Desa Tambusai Batang Dui

kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Desa batang Dui adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan

Mandau terdiri dari 24 desa dan kelurahan, maka dari 24 Desa itu penulis

memlih Desa Tambusai batang dui untuk diteliti.
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3. Rumusan Masalah

a. Bagaimana peran P2A dalam meningkatkan pemahaman ajaran islam

di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Mandau Kabupaten

Bengkalis?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana  Peran P2A (Pembinaan Pengamalan

Agama) dalam meningkatkan pemahaman ajaran Islam di Desa

Tambusai Batang Dui Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk P2A (pembinaan pengamalan

pemahaman) ajaran Islamyang ada di Desa Tambusai Batang Dui

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

b. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

dalam bidang ilmu manajemen dakwah.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan

sekaligus informasi tentang carameningkatkan pemahaman ajaran

Islam.

3. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi di jurusan

manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA

RIAU.
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F. Kerangka Teorittis dan Konsep opersaional

1. Kerangka Teoritis

a. Peran P2A

Dalam kamus bahasa Indonesia peran adalah perangkat tingkah

yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan tinggi di

masyarakat. P2A sebagai semi resmi yang berada dalam lingkungan

departemen agama berperan sebagai pemberi pembinaan agama

melalui sebagai berikut :

1) Dakwah (mimbar jum`at, mimbar ramadhan, dan pengajian)

2) Pelatihan

3) Penataran.

b. P2A

P2A adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Departemen

agama yang bersifat semi resmi, keberadaannya telah diakui oleh

masyarakat, dan kehadirannya ditengah masyarakat telah disambut

gembira dan diterima dengan senang.

Sejarah pembinaan pengamalan agama Islam (P2A) yang lahir

di jawa tengah tanggal 29 Agustus 1966, yang semula bernama pilot

proyek pembinaan mental Agama (P3A) dengan misi utamanya

menanggulangi bahaya laten komunisme/atheism dari gerakan G 30

S/PKI melalui program menggerakkan dan menumbuhkan kesadaran

umat islam mengamalkan ajaran agamanya serta memantapkan
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keimanan dan ketakwaan, telah berhasil sangat positif menunjang

tegaknya ideologi pancasila.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 25 tahun 1977

yang disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama nomor 62

tahun 1981 tentang badan pembinaan pengamalan agama (P2A),

proyek pembinaan mental agama (P3A) diperluas ke seluruh Indonesia

dan menjadi badan pembinaan pengamalan agama islam disingkat

P2A.13

b. Pemahaman Ajaran Islam

Perjalanan Islam sampai kini telah melampui kurun waktu yang

cukup lama dan dipeluk oleh manusia diseluruh penjuru

dunia.Pemikiran Islam dapat diibaratkan dengan sebagai sungai yang

besar dan panjang.Wajar jika sumber mata airnya yang semula bening

dan jernih serta mengalir pada alur sempit dan deras dalam

perjalanannya menuju muara kian melebar, berliku-liku dan

bercabang-cabang.Airnya kian pekat karena mengangkut pula lumpur

dan sampah.Geraknyapun menjadi lamban.Setiap pemikiran yang

kemudian didukung oleh sekelompok orang, idenya muncul dan

nafasnya dihembuskan oleh semangat tokoh pemikir.

Setiap pemikir ketika melontarkan gagasan atau buah

pikirannya tidak lepas oleh situasi lingkungan yang dihadapi,

pandangan hidup dan sikap politiknya.Menurut Sosiologi pemikiran

13 Pembina Pengamalan Agama (P2A) Pusat, 1993,  Jakarta : hal 10



12

teologi dan filosofi selalu terkait dengan politik atau kemasyarakatan,

demikian juga sebaliknya. Jika teori ini benar, maka kajian pemikiran

Islam hanya dibagi dalam bidang teologi (kalam), sufisme dan filsafat

saja dengan meninggalkan ketatanegaraan(politik) dan hukum, menjadi

sebuah kajian yang tidak lengkap. Dengan demikian untuk

menghasilkan Islam secara utuh dan menyeluruh perlu menatapnya

dari berbagai situasi yang mengitari disekitar kalahiran Islam tersebut

serta tokoh-tokoh yang mengembangkannya.

Pencampuradukkan antara Islam sebagai agama dan Islam

sebagai rangka historis bagi pengembangan budaya dan peradaban

telah dilanggengkan dan pernah berkembang lebih kompleks hingga

hari ini.Namun demikian, masyarakat-masyarakat Islam harus dikaji

dalam dan untuk diri sendiri.

Mempelajari Islam dengan metode ilmiah saja tidak cukup,

karena metode dan pendekatan dalam memahami Islam yang demikian

itu masih perlu dilengkapi dengan metode yang bersifat teologis dan

normatif.Untuk itu dalam memahami dan menelaah ajaran Islam yang

ada dalam buku-buku ilmiah terkadang perlu kita cermati apakah

ajaran ini persial atau apakah sudah komprehensif.

Dalam buku yang berjudul Tentang Sosiologi Islam, karya Ali

Syariati dijumpai uraian singkat tentang metode memahami yang pada

intinya Islam harus di lihat dari berbagai dimensi. Dalam hubungan ini

ia mengatakan jika kita meninjau Islam dari satu sudut pandangan saja,
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maka yang akan terlihat hanya satu dimensi saja dari gejalanya yang

bersegi banyak.

Mungkin kita berhasil melihatnya secara tepat, namun tidak

cukup apabila kita memahami secara keseluruhan.Dengan berpedoman

kepada semangat dan isi ajaran al-Quran yang diketahui mengandung

banyak aspek. Berbagai aspek yang ada dalam al-Quran jika dipelajari

secara menyeluruh akan menghasilkan pemahaman Islam yang

menyeluruh.

Ali Shariati, di dalam bukunya, The Sociology of Islam (1982)

antara lain mengatakan bahwa untuk memahami Islam adalah dengan

cara:

a. Dengan mengenal Allah dan membandingkan-Nya dengan

sesembahan agama lain

b. Dengan mempelajari Kitab suci Al-Qur’an dan membandingkan

dengan kitab-kitab samawi (atau kitab-kitab yang dikatakan

sebagai samawi) lainnya.

c. Mempelajari kepribadian Rasul Islam dan membandingkannya

dengan tokoh-tokoh besar pembahruan yang pernah hidup dalam

sejarah.

d. Mempelajari tokoh-tokoh Islam terkemuka dan membandingkan

tokoh-tokoh utama agama maupun aliran-aliran pemikiran lain.14

14Ali Shariati. Tentang Sosiologi Islam (terjemahan dari teks bahasa Inggris, The
Sociologi of Islam, oleh Saifuddin Mahyuddin). 1982 Yogyakarta: Ananda. Hal  78
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Pada intinya metode ini adalah metode komparasi

(perbandingan).Secara akademis suatu perbandingan memerlukan

persyaratan tertentu.Perbandingan menghendaki obyektifitas, tidak ada

pemihakan, blank mind, tidak ada pra-konsepsi dan semacamnya.Hal

ini biasanya sulit dilakukan oleh seorang yang meyakini kebenaran

suatu agama yang dianutnya.

Pendekatan komparasi dalam memahami agama kelihatannya

baru akan efektif apabila dilakukan oleh seorang yang baru mau

beragama. Selain dengan menggunakan pendekatan komparasi, Ali

Syariati juga menawarkan cara memahami Islam melalui pendekatan

aliran. Tugas intelektual hari ini ialah mempelajari memahami Islam

sebagai aliran pemikiran yang membangkitkan kehidupan manusia,

perseorangan maupun masyarakat.

Menurut Nasruddin Razak metode memahami Islam sama

dengan Ali Syariati menawarkan metode pemahaman Islam secara

menyeluruh. Memahami Islam secara menyeluruh adalah penting

walaupun tidak secara detail. Begitulah cara paling minimal untuk

memahami agama paling besar sekarang ini agar menjadi pemeluk

agama yang mantap dan untuk menumbuhkan sikap yang hormat bagi

pemeluk agama lainnya. Untuk memahami agama Islam secara benar

Nasruddin Razak mengajukan empat cara :

1. Islam harus dipelajari dari sumber aslinya Al-Qur’an dan Hadits.

Kekeliruan memahami Islam, karena orang mengenalnya dari
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sebagian ulama dan pemeluknya yang telah jauh dari bimbingan

Al-Qur’an dan Al-Sunah, atau melalui pengenalan dari sumber

kitab-kitab fiqh dan tasawuf yang semangatnya sudah tidak sesuai

dengan perkembangan zaman. Mempelajari Islam dengan cara

demikian akan menjadikan orang tersebut sebagai pemeluk Islam

yang sinkretisme, yakni bercampur dengan hal-hal yang tidak

islami jauh dari ajaran islam yang murni.

2. Islam harus di pelajari dengan integral, tidak dengan cara persial

artinya ia dipelajari secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang

bulat tidak secara sebagian saja. Memahami Islam secara persial

akan membahayakan, menimbulkan skeptis, bimbang dan penuh

keraguan.

3. Islam perlu dipelajari dari kepustakaan yang ditulis oleh para

ulama besar dan sarjana-sarjana Islam, karena pada umumnya

mereka memiliki pemahaman Islam yang baik yaitu pemahaman

yang lahir dari perpaduan ilmu yang dalam terhadap ajaran Al-

Qur’an dan Sunnah Rasulullah dengan pengalaman yang indah dari

praktek ibadah yang dilakukan setiap hari.

4. Islam hendaknya dipelajari dari ketentuan teologi normatif yang

ada dalam Al-Qur’an, baru kemudian dihubungkan dengan

kenyataan historis, empiris dan sosiologis yang ada di masyarakat.
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Memahami Islam dengan cara keempat sebagaimana

disebutkan diatas, akhir-akhir ini sangat diperlukan dalam upaya

menunjukan peran sosial dan kemanusiaan dari ajaran islam itu

sendiri.15

Selain itu Mukti Ali juga mengajukan pendapat tentang metode

memahami Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Syariati

yang menekankan pentingnya melihat Islam secara menyeluruh.

Dalam hubungan ini Mukti Ali mengatakan, apabila kita melihat Islam

hanya dari satu segi saja, maka kita hanya akan melihat satu dimensi

dari fenomena-fenomena yang multi faset (terdiri dari banyak segi),

sekalipun kita melihatnya itu betul. Islam seharusnya dipahami secara

bulat, yaitu pemahaman Islam dipahami secara komprehensif.

Metode lain yang diajukan Mukti Ali adalah metode tipologi.

Metode ini banyak ahli sosiologi dianggap obyektif berisi klasifikasi

topik dan tema sesuai dengan tipenya, lalu dibandingkan dengan topik

dan tema yang mempunyai tipe yang sama. Metode ini juga untuk

memahami agama Islam, juga agama-agama lain, kita dapat

mengindentifikasi lima aspek dari ciri yang sama dari agama lain,

yaitu:

a. Aspek ketuhanan

b. Aspek kenabian

c. Aspek kitab suci dan

15Abdullah,Yatimin Studi Islam Kontemporer, 2006, Jakarta: Amanah, Hal. 147
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d. Aspek keadaan sewaktu munculnya nabi dan orang-orang yang

didakwahinya serta individu-individu terpilih yang dihasilkan oleh

Agama itu.

Agar kita dapat memahami dengan betul ciri-ciri tuhan, kita

harus kembali kepada al-Quran dan Hadis Nabi serta keterangan yang

diberikan para pemikir Muslim dalam bidang itu.

Dari beberapa metode diatas kita melihat bahwa metode yang

dapat digunakan untuk memahami Islam secara garis besar ada dua

macam :

1. Metode Komparasi, yaitu suatu cara memahami agama dengan

membandingkan seluruh aspek yang ada dalam agama Islam

tersebut dengan agama lainnya, dengan demikian akan dihasilkan

pemahaman Islam yang obyektif dan utuh.

2. Metode sintesis yaitu suatu cara memahami Islam yang

memadukan antara metode ilmiah dengan segala cirinya yang

rasional obyektif, kritis dan seterusnya dengan metode teologis

normatif.

Metode ilmiah digunakan untuk memahami Islam yang

terkandung dalam kitab suci.Melalui metode teologis normatif ini

seseorang memulai dari meyakini Islam sebagai agama yang mutlak

benar. Hal ini didasarkan pada alasan, karena agama bersal dari Tuhan,

dan apa yang berasal dari Tuhan Mutlak benar, maka agamapun

mutlak benar.
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Setelah itu dilanjutkan dengan melihat agama sebagai norma

ajaran yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia yang secara

keseluruhan diyakini amat ideal. Melalui metode teologi normatif yang

tergolong tua usianya ini dapat dihasilkan keyakinan dan kecintaan

yang kuat, kokoh dan militan pada Islam, sedangkan metode ilmiah

yang dinilai sebagai tergolong muda usianya ini dapat dihasilkan

kemampuan menerapkan Islam yang diyakini dan dicintainya itu

dalam kenyataan hidup serta memberi jawaban terhadap berbagai

permasalahan yang dihadapi manusia.16

2. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk

menjelaskan konsep teoritis agar mudah dipahami.Selain itu konsep

operasional juga berguna untuk mempermudah mencari data-data

dilapangan.untuk mencari data tersebut sesuai dengan rumusan masalah

diatas maka Peran P2A (Pembinaan Pengamalan Agama) Dalam

Meningkatkan Pemahaman Ajaran Islam akan terlaksana di dukung oleh

indikator berikut :

a. Pengurus P2A melakukan aktifitas Dakwah seperti Mimbar Jum`at,

Mimbar Ramadhan, dan Pengajian

b. Pengurus P2A melakukan kegiatan Pelatihan Dakwah

c. Pengurus P2A melakukan kegiatan Penataran Dakwah

16Abuddin NT, Metodologi Studi Islam, 2009, Jakarta: Rajawali Pers,Hal.95
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

Deskriptf Kualitatif presentase

2. Lokasi Penelitian

Lokasi P2A (Pembina pengamalan agama) di jln. Hangtuah Mesjid

Raya Arafah Kecamatan Mandau Duri.

3. Waktu Penelitian

Waktu yang di tetapkan untuk Penelitian ini ialah minimal dari

bulan Januari Sampai bulan juni 2014

4. Subjek dan Objek Penelitian

Yang mejadi objek penelitian ini adalah Pengurus P2Adan yang

menjadi objek penelitian ini adalah Peran Pembina Pengamalan Agama

(P2A) Mandau DalamMeningkatkan Pemahaman Ajaran Islam di

Keluarahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Mandau Kabupaten

Bengkalis”.

5. Populasi dan Sampel

Teknik pengambilan sampel dengan persosive sampling yaitu

sampel berasarkan tujuan.Penelitian ini yang penulis jadikan populasi

adalah 2 orang pengurus P2A dan samplenya adalah 100 masyarakat.

Masyarakat yang dimaksud disini adalah warga yang berada di Desa

Tambusai Batang Dui yaitu remaja dan orang tua baik laki-laki maupun

perempuan.
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Pengurus P2A berjumlah24 orang. sedangkan jumlah KK

masyarakat Tambusai Batang Dui 413 KK dan jumlah desa Kecamatan

Mandau berjumlah 22 desa serta jumlah Masyarakat Desa Tambusai

Batang Dui ialah 1.677 jiwa. Sampelnya seluruh kalangan masyarakat .

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.17penulis bertanya langsung

kepada 2 pengurus P2A (Pembina pengamalan agama).

b. Angket, penulis menyebarkan pertanyaan kepada responden

(masyarakat)18

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengambilan data melalui dokumen-

dokumen.Berupa buku-buku dan tulisan-tulisan yang ada kaitannya

dengan permasalahan penulis.

d. Observasi, yaitu penulis lakukan secara langsung terhadap objek kajian

penulis.

7. AnalisisData

17Yasril Yazid, Dkk, Metodologi Penelitian, (Pekanbaru: Unri Press, 2009), Hal. 96
18 Asep Saeful Muhtadi, Metode Penelitian Dakwah, CV Pustaka Setia, Bandung, 2003.

Hal 161
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Setelah data terkumpul semuannya, langkah selanjutnya yang

penelitian lakukan adalah menganalisa data tersebut, adapun teknik yang

metode Deskriptif kualitatif Presentase, yaitu dengan menggunakan tabel-

tabel dengan menggunakan rumus.

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

P= x	100	%
Keterangan :

P = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

F = Jarak atau banyaknya individu

N = Angka fersentase

Adapun kreterianya adalah:

1. Berperan 76 % - 100 %

2. Cukup berperan 56 % - 75%

3. Kurang berperan 40 % - 55 %

4. Tidak berperan apabila hasilnya < 40%.19

Untuk penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif

kualitatif presentase.

19 Suharsimi, Arikunto, Manajemen Penelitian Jakarta : Rineka  Cipta 2003 Hal 313
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H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, alasan pemilihan judul,

penegasan istilah, permasalahan, kerangka teoritis dan konsep

operasional, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berisikan tentang sejarah berdirinya Pembinaan Pengamalan

Agama (P2A) Mandau, sarana prasana, nama-nama pengurus,

struktur organisasi Lembaga dan Nama ketua P2A (Pembina

pengamalan Agama).

BAB III : PENYAJIAN DATA

Berisikan BagaimanaPeran P2A (Pembinaan Pengamalan

Agama) Dalam Meningkatkan Pemahaman Ajaran Islam di

Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Mandau Kabupaten

Bengkalis.

BAB IV : ANALISA DATA

Berisikan bagaimana Peran P2A (Pembinaan pengamalan

Agama) Dalam Meningkatkan Pemahaman Ajaran Islam

Masyarakat di DesaTambusai Batang Dui Kecamatan Mandau

Kabupaten Bengkalis.
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BAB V : PENUTUP

Dalam bab penutup ini berisikan :

a. Kesimpulan

b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


