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BAB III

PENYAJIAN DATA

Pada Bab ini, akan disajikan data-data berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Penelitian ini

dilakukan untuk mengetahui Peran Pemimpin dalam meningkatkan Loyalitas

Pegawai di Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Riau. Teknik yang

peneliti gunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah teknik angket

dan dokumentasi.

Untuk memperoleh data dari ketua dan masyarakat, penulis melakukan

wawancara kepada Ketua P2A serta menyebarkan angket kepada responden

sebanyak 100 eksemplar. Sedangkan dokumentasi yang peneliti lakukan untuk

melengkapi data-data penelitian, adapun pengambilan data dilakukan di Desa

Tambusai Batang Dui Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

A. Wawancara
Pedoman Wawancara
Tempat : Kantor P2A

Pada Hari/Tgl : Sabtu,15 juni 2014

No Daftar Pertanyaan Deskripsi
Jawaban

1 latar belakang pendidikan pengurus serta pengalaman nya selama
bapak menjadi ketua pengurus P2A ini ?

2 Tahunpendirian P2A Mandau ini di dirikan
3 Apa saja program P2A dalam meningkatkan pemahaman agama

Pada masyarakat ?
-

4 Motivasi yang diberikan P2A untuk masyarakat
5 sikap seorang Ketua pengurus dalam memberikan layanan

kepada masyarakat di dalam dan di luar Lembaga
6 cara P2A mengidentifikasi Masyarakat yang memiliki

pemahaman Islam yang rendah
7 Apakah P2A ini menurut bapak sudah berperan dalam

meningkatkan pemahaman ajaran Islam di masyarakat ?
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8 Keterssediaan Fasilitas di lembaga untuk dai P2A dalam
menjalankan tausiyah ke masyarakat

9 bentuk kerja sama bapak dengan Pengurus yang lain  untuk
meningkatkan pemahaman ajaran Islam di masyarakat

10 Apakah waktu yang tersedia cukup untuk memberikan
pembinaan  pengamalan agama  untuk meningkatkan
pemahaman ajaran Islam di masyarakat?

-

11 kendala yang di temui saat memberikan pembinaan pengamalan
agama kepada masyarakat? Bila ada, Bisa bapak jelaskan
kendala-kendala tersebut?

Keterangan wawancara :

1. Bisa bapak ceritakan latar belakang pendidikan bapak serta pengalaman

bapak selama bapak menjadi ketua pengurus P2A ini ?

Jawaban Ketua P2A : “Nama saya adalah H.Anwar Aliaman atau bisa juga

di panggil pak ujang,  pengalaman saya menjadi ketua P2A ini penuh suka

maupuun duka, karena selama menjadi ketua P2A saya sibuk karena tugas

yang akan dilaksanakan.”

2. Tahun berapakah P2A Mandau ini di dirikan pak ?

Jawaban ketua P2A :“P2A kecamatan Mandau ini berdiri pada tahin 1984,

sebelum menjadi P2A nama lembaga ini adalah “PERMURI” yakni

persatuan mubaligh duri.”

3. Apa saja program P2A dalam meningkatkan pemahaman agama Pada

masyarakat ?

Jawaban ketua P2A :“Selain program yang kami jalankan sesuai dengan

Visi-Misi P2A pusat, kami juga menjalankan program harian kami di

masjid Raya Arafah yakni :

- Mengumpulkan Mubaligh

- Mengirim mubaligh untuk kadi khatib jum`at
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- Mengirim Dai untuk safari ramadhan

Pengajian Wirid-wirid organisasi kemasyarakatan dan majlis ta`lim, kami

juga memberangkatkan umrah jama`ah dan imam masjid secara gratis, inni

dilakukan agar imam dan masyarakat termotivasi agar memahami Islam

dengan baik lagi.”

4. Motivasi apa yang diberikan P2A untuk masyarakat pak ?

Jawaban ketua P2A :“Kami memberi motivasi kepada mubaligh yang baru

bergabung dengan cara melakukan penataran, pelatihan, imam, dll, sesuai

dengan yang saya katakana tadi, kami juga memberangkatkan umrah

jama`ah dan imam masjid secara gratis, inni dilakukan agar imam dan

masyarakat termotivasi agar memahami Islam dengan baik lagi.”

5. Bagaimana sikap bapak sebagai seorang Ketua pengurus dalam

memberikan layanan kepada masyarakat di dalam dan di luar Lembaga ?

Jawaban ketua P2A : “Sikap saya sebagai ketua P2A harus benar benar

menjalan diri sebagai pemimpin serta menjalan visi misi serta membina

da`i untuk kemajuan Islam.”

6. Bagaimana cara P2A mengidentifikasi Masyarakat yang memiliki

pemahaman Islam yang rendah ?

Jawaban ketua P2A : “Dengan adanya pembinaan kepada Dai dai, kami

akan menerjunkan dai dai tersebut untuk mengatasi permasalahan yang

terjadi di masayarakat, dan keberhasilan itu cepat atau lambatnya itu

tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat tersebut”.
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7. Apakah P2A ini menurut bapak sudah berperan dalam meningkatkan

pemahaman ajaran Islam di masyarakat ?

Jawaban ketua P2A : “Berperan, bukan karena saya P2A, tapi ini telah bias

dibuktikan dengan adanya partisipasi masyarakat dan pengakuan dari

masyarakat bahwa kami sudah berperan, terlebih lagi kami selaku

pengurus P2A selalu membina masyarakat, tidak hanya Islam tapi non

Islam juga agar ia bias memeluk agama rahmatan lil `alamin ini.”

8. Fasilitas apa saja yang tersedia dari lembaga untuk dai P2A dalam

menjalankan tausiyah ke masyarakat ?

Jawaban ketua P2A : “Fasilitas yang kami punya adalah seperti meja,

kursi, gedung dan lemari untuk dokumen dokumen penting, tapi gedung

kami masih numpang di dkat masjid Raya Arafah ini.”

9. Bagaimana bentuk kerja sama bapak dengan Pengurus yang lain  untuk

meningkatkan pemahaman ajaran Islam di masyarakat?

Jawaban ketua P2A :“Bentuk kerja saya dan pengurus ialah untuk

menumbuh kembangkan para mubaligh Kecamatan Mandau untuk

menyelamatkan umat kejalan yang benar.”

10. Apakah waktu yang tersedia cukup untuk memberikan pembinaan

pengamalan agama  untuk meningkatkan pemahaman ajaran Islam di

masyarakat ?

Jawaban Ketua P2A :“Sudah, ini terlihat dari jadwal-jadwal kegiatan yang

kami buat, seperti :
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- Khatib jum`at

- Mimbar ramadhan

- Mengisi tausiyah hari besar Islam seperti isra` dan mi`raj serta mulid

Nabi

- Idul fitri dan idul adha

Serta mengisi pengajian harian seperti kultum sebelum sholat zhuhur dan

pengajian ibu2 wirid”

11. Apakah ada kendala yang bapak temui saat memberikan pembinaan

pengamalan agama kepada masyarakat? Bila ada, Bisa bapak jelaskan

kendala-kendala tersebut?

Jawaban Ketua P2A: “Kendala kami adalah :

- Masalah keuangan, kami ini semi pemerintah, jadi dana yang di akan kami

terima sering tidak jelas. Jadi, kalau kami mengadakan acara terpaksa dari

sumbangan jama`ah dan sukarelawan.”

Jadi, hasil dari wawancara dietahui bahwa P2A telah melaksanakan

program kerjanya dan P2A berperan di masyarakat, dilihat dari pertanyaan

dan dari jawaban dari soal nomor 7 bahwa ketua P2A mengatakan bahwa

P2A telah berperan di masyarakat.
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B. Peran P2A (pembinaan pengamalan agama) dalam meningkatkan

Pemahaman Ajaran Islam di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan

Mandau Kabupaten Bengkalis

Untuk mempermudah penulis dalam penyajian data yang telah

terkumpul melalui angket maka data tersebut disajikan dalam bentuk tabel,

Untuk mendapatkan data ini, penulis menggunakan angket.

Tabel 3.1
Bapak/Ibu mengetahui Tentang P2A

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

A Tahu 37 37%

B Cukup tahu 55 55%

C Kurang tahu 8 8%

D Tidak tahu 0 0%

Jumlah 100 100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari keseluruhan responden yang

berjumlah 100 orang, maka 37 orang atau 37 % dari jumlah responden

menjawab sangat tahu tentang P2A (pembina pengamalan agama) dan 55

orang atau 55 % dari responden menjawab tahutentang P2A (pembina

pengamalan agama) kurang tahu 8 orang atau 8 % tentang P2A (pembina

pengamalan agama) dan tidak pernah 0 %tidak ada yang menjawab.

Dari frekuensi jawaban diatas, dijelaskan bahwa lebih dari separuh

jumlah responden menjawab cukuptahu tentang apakah mengetahui P2A
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Tabel 3.2
Tanggapan Masyarakat Tentang Keberadaan P2A

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

A Sangat baik 47 47%

B Baik 52 52%

C Kurang baik 1 1%

D Tidak baik 0 0%

Jumlah 100 100%

Dari data diatas dapat diketahui bahwa dari keseluruhan jumlah

responden yang berjumlah 100 orang, maka 47 orang atau 47% menjawab

Sangat baik tentang keberadaan P2A dan 52 orang atau 57% menjawab Baik

tentang keberadaan P2Adan 1 orang atau 1% menjawab kurang baik tentang

keberadaan P2A, serta 0% menjawab tidak baiktentang keberadaan P2A

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa lebih dari separuh

responden menjawab Cukup baiktentang bagaimana tanggapan masyarakat

tentang keberadaan P2A.

Tabel 3.3
Peran P2A Di Masyarakat Di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan

Mandau Kabupaten Bengkalis Sangat Baik

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

A Sangat baik 32 32%

B Baik 61 61%

C Kurang baik 7 7%

D Tidak baik 0 0%
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Jumlah 100 100%

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah dari keseluruhan jumlah

responden yang berjumlah 100 orang, maka 37 atau 37 % dari responden

menjawab sangat baikperan P2A di desa tambusai batang dui kecamatan

Mandau kabupaten bengkalis, dan 61 orang atau 61%menjawab baik tentang

peran P2A di desa tambusai batang dui kecamatan Mandau kabupaten

bengkalis,, serta 7 orang atau 7 % menjawabkurang baik peran P2A di desa

tambusai batang dui kecamatan Mandau kabupaten bengkalis, dan 0% untuk

jawaban tidak baik .

Dari data diatas, dijelaskan bahwa sebanyak 61 orang  (61 %) atau

lebih dari separuh responden menyatakan bahwa baik peran P2A di desa

tambusai batang dui kecamatan Mandau kabupaten bengkalis.

Tabel 3.4
P2A Berperan di Masyarakat

Option Alternatif Jawaban FrekuensiN Persentase

A Berperan 48 48%

B Cukup Berperan 47 47%

C Kurang berperan 5 5%

D Tidak berperan 0 0%

Jumlah 100 100%

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa 48 orang 48% dari total

responden menjawab bahwa berperan P2A di masyarakat, dan 47 orang atau

47 % menjawab bahwa cukup berperan P2A di masyarakatdan 5 orang atau
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5% menjawab kurang berperan P2A di masyarakatdan tidak berperan tidak

ada yang menjawab

Dari frekuensi diatas, dijelaskan bahwa 48 (48 %) atau lebih dari

separuh dari responden menjawab P2A berperan di masyarakat .

Tabel 3.5
bapak/ibu Selalu Mengikuti Kegiatan Kegiatan yang di Program Oleh P2A

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

A Sangat sering 10 10%

B Sering 42 42%

C Kurang sering 45 45%

D Tidak pernah 3 3%

Jumlah 100 100%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 10 orang atau 10 % menjawab

sangat sering mengikuti kegiatan kegiatan yang di program oleh P2A, dan 42

atau 42% menjawab sering mengikuti kegiatan kegiatan yang di prorgam

olehP2A, dan 45 atau 45 % menjawab kurang sering mengikuti kegiatan

kegiatan yang di program oleh P2A, serta 3 orang atau 3% menjawab tidak

mengikuti kegiatan kegiatan yang di program oleh P2A.

Dari frekuensi diatas, dijelaskan bahwa seluruh responden menjawab

kurang sering mengikuti kegiatan kegiatan yang di program oleh P2A.
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Tabel 3.6
P2A selalu memberikan motivasi kepada masyarakat agar memahami islam

dengan baik

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

A Sangat selalu 16 16%

B Selalu 69 69%

C Kadang kadang 15 15%

D Tidak pernah 0 0%

Jumlah 100 100%

Dari tabel diatas, diketahui bahwa 16 orang atau 16% dari total

responden menjawab sangat selalu memberikan motivasi kepada masyarakat

agar memahami islam dengan baik, dan 69 orang atau 69% menjawab selalu

memberikan motivasi kepada masyarakat agar memahami islam dengan baik,

dan 15 orang atau 15 % menjawabkadang-kadang memberikan motivasi

kepada masyarakat agar memahami islam dengan baik, serta tidak pernah

pegawai tidak memberikan motivasi kepada masyarakat agar memahami islam

dengan baik tidak ada yang menjawab.

Dari jawaban diatas, terlihat bahwa lebih dari sebagian responden

menjawab selalu memberikan motivasi kepada masyarakat agar memahami

Islam dengan baik.

Tabel 3.7
P2A Mengetahui Cara Memahami Islam Dengan Baik Dan Benar

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

A Sangat tahu 21 21 %

B Tahu 74 74 %
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C Kurang tahu 5 5 %

D Tidak tahu 0 0%

Jumlah 100 100%

Dari data diatas, diketahui bahwa sebanyak 21 orang atau 21%

responden menjawab P2Asangat tahu cara memahami islam dengan baik dan

benar, dan 74 orang atau 74% menjawab Tahu P2A tahu cara memahami

islam dengan baik dan benar, dan 5 orang 5% menjawab P2A kurang tahu cara

memahami islam dengan baik dan benar serta jawaban tidak tahu tidak ada

yang menjawab.

Dari data diatas, diketahui pula bahwa hampir seluruh responden atau

74% menyatakan bahwa P2A mengetahui cara memahami islam dengan baik

dan benar.

Tabel 3.8
P2A Mengetahui Masalah-Masalah Yang Terjadi Di Masyarakat

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

A Sangat Mengetahui 12 12%

B Mengetahui 78 78%

C Kurang mengetahui 10 10%

D Tidak mengetahui 0 0%

Jumlah 100 100%

Dari data diatas, daat diketahui bahwa 12 orang atau 12% responden

menjawab P2A sangat mengetahui masalah-masalah yang terjadi di
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masyarakat, dan 78 orang atau 78% menjawab P2A mengerti masalah-

masalah yang terjadi di masyarakat,sedangkan untuk jawaban kurang mengerti

yang menjawab 10 orang atau 10%  serta untuk tidak mengerti tidak ada yang

menjawab.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa hamper seluruh

responden menjawab P2A mengetahui masalah-masalah yang terjadi di

masyarakat

Tabel 3.9
P2A Berkomunikasi Baik Dengan Masyarakat

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

A Sangat baik 10 10%

B baik 77 77%

C Kurang baik 13 13%

D Tidak baik 0 0%

Jumlah 100 100%

Dari tabel diatas, dapat 10 orang atau 10% menjawab sangat baik

berkomunikasi dengan masyarakat. Dan 77 orang atau 77% baik P2A

berkomunikasi baik dengan masyarakatSedangkan untuk jawaban kurang baik

yang menjawab 13 orang atau 13% untuk jawaban bahwa P2A berkomunikasi

baik dengan masyarakat, serta yang menjawab tidak baik tidak ada yang

menjawab.

Dari frekuensi jawaban diatas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh

responden menjawab baik untuk jawaban bahwa P2A berkomunikasi baik

dengan masyarakat.
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Tabel 3.10

Materi Dakwah P2A Dapat Di Pahami Masyakarakat

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

A Sangat paham 37 37%

B Paham 60 60%

C Kurang paham 3 3%

D Tidak paham 0 0%

Jumlah 100 100%

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa 37 responden atau 37 %

menjawab bahwa Sangat paham materi dakwah P2A dapat di pahami

masyakarakat, dan 60 orang atau 60% menjawab paham materi dakwah P2A

dapat di pahami masyakarakat, sedangkan untuk jawaban kurang paham

menjawab 3 orang atau 3% dan yang tidak paham tidak ada yang menjawab.

Dari jawaban diatas, dapat dilihat bahwa hampir seluruh dari

responden menyatakan bahwa materi dakwah P2A dapat di pahami

masyakarakat.

C. Faktor yang mempengaruhi P2A (Pembina Pengamalan Agama) Dalam

Meningkatkan Pemahaman Ajaran Islam di Desa Tambusai Batang Dui

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

1. Faktor pendukung

a. Adanya komunikasi yang lancar

Komunikasi adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam dunia

kerja. Keteampilan komunikasi sangat dibutuhkan oleh seorang

pemimpin. Apalagi saat memberikan tugas kepada bawahannya, harus
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disampaikan dengan jelas. Selain itu, agar hubungan kerja sama

terjalin dengan baik, juga dibutuhkan komunikasi yang baik. Seperti

halnya P2A harus memiliki komunkasi yang baik kepada masyarakat

agar terjalinnya hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak

sehingga ketika memberikan pengaraham serta menjalan misi dakwah

terlaksanakana dengan baik dan sesuai harapan.

b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai

Untuk menunjang segala aktivitas yang dibutuhkan,

kelengkapan sarana dan prasarana sangat dituntut, seperti yang

dikemukakan oleh Bapak H. Anwar Aliman selaku Ketua P2A

Kecamatan Mandau mengetakan bahwa: di P2A Kecamatan Mandau

mempunyai sarana dan prasarana yang cukup lengkap, mulai dari

peralatan untuk bekerja seperti Komputer, meja,Gedung dan lemari .

dan kemudian sarana prasarasana tersebut digunakan untuk melakukan

aktifitas Dakwah P2A sepertti pelatihan danpenataran para dai-dai

yang baru bergabung dalam P2A ini.

Di P2A ini sering mengadakan pengajian,wirid-wirid, serta

safari ramadhan dan pelatihan dan penataran, ini semua dilakukan

untuk meningkatkan pemahaman ajaran islam yang ada di kecamatan

Mandau khususnya didesa tambusai batang dui, dan ini berjalan setiap

harinya dan menunjukkan hasil yang memuaskan.
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2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya minat masyarakat yang mengikuti program yang dijalankan

P2A.

b. Profesi da`i ini masih di jadikan sebagai pekerjaan sampingan dari

sebagian para pendakwah P2A

c. Dana yang disalurkan pemerintah untuk P2A tidak jelas, sering kali

tidak sampainya dana ke tangan P2A, sehingga P2A sulit untuk

mengadakan acara-acara untuk kemaslahatan umat.

D. Hasil Observasi yang didapat dari lapangan

Observasi, yaitu penulis lakukan secara langsung terhadap objek

kajian penulis :

No Nama Kegiatan Terlaksana Tidak Terlaksana

1 Mimbar Jum`at √

2 Mimbar Ramadhan √

3 Pengajian/wirid √

4 Pelatihan √

5 Penataran √

Dari data diatas dijelaskan bahwa hasil observasi lapangan

menyatakan kegiatan yang di programkan P2A berjalan dengan

sebagaimana yang diharapkan untuk Meningkatkan Pemahaman Ajaran

Islam di Desa Batang Dui Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yaitu:

1. Mimbar Jum`at
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P2A mengadakan kegiatan Dakwah yaitu salah satunya ialah

mimbar jum`at setiap minggunya yang ditentukan untuk peningkatan

pengetahuan masyarakat agar masyarakat memahami ajaran Islam

dengan baik, dan ini terlihat pada table nomor 1 dan 2 bahwa P2A

benar benar menjalan usaha meningkatkan pengetahuan di masyarakat.

2. Mimbar Ramadhan

P2A Mengirim mubaligh di setiap bulan ramadhan, berdakwah

sebelum dilaksanakannya shalat tarawih dan witir tujuannya untuk

menjadikan masyarakat yang madani dan paham akan tentang Ajaran

Islam.

3. Pengajian/wirid

P2A Melaksanakan wirid tiap harinya untuk mengembangan ke

Agamaan masyarakat di kehidupan sehari-hari

Dari angket dan observasi yang telah dilakukan bahwa P2A telah

berhasil dan bias mengatasi masalah yang terjadi dimasyarakat, ini

terlihat pada table nomor 6 bahwa P2A dapat mengatasi masalah yang

terjadi di masyarakat telah terlaksana.

4. pelatihan

P2A memberikan pelatihan kepada setiap mubaligh yang baru

bergabung agar dapat di pikih yang benar-benar bisa menjalankan misi

dakwah yang di inginkan P2A.
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5. Penataran

P2A melakukan bimbingan singkat .terhadap mubaligh-mubaligh yang

berada di dalam P2A.


