
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang

bersifat supranatural ternyata seakan menyertai manusia dalam ruang

lingkup kehidupan yang luas. Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan

manusia sebagai orang per orang maupun dalam hubungannya dengan

kehidupan bermasyarakat. Selain itu agama juga memberikan dampak

pada kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, secara psikologis agama

dapat berfungsi sebagai motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Agama dalam

kehidupan manusia sebagai individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai

yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut

menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan

dengan keyakinan Agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai agama

memiliki arti khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan

sebagai bentuk ciri khas. Menurut Mc Guire, diri manusia memiliki bentuk

sistem nilai tertentu. Sistem nilai ini merupakan suatu yang dianggap

bermakna bagi dirinya. Perangkat sistem nilai ini dipengaruhi oleh

keluarga, teman, institusi pendidikan dan masyarakat luas. (Ishomuddin:

2002: 35)

Dengan demikian, unsur-unsur pokok apakah yang diperlukan

untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia/ masyarakat, dan



sumbangan apakah yang diberikan oleh Agama  kepada masyarakat-

masyarakat tersebut?

Sukar bagi umat manusia untuk dalam jangka waktu yang cukup

lama bersepakat mengatur tingkah laku mereka sesuai dengan bermacam-

macam larangan dan perintah yang satu sama lain tidak bertalian. Apabila

masyarakat diharapkan tetap stabil, dan tingkah laku sosial masyarakat

bisa tertib dan baik, maka tingkah laku yang baik harus ditata dan

dipolakan sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu yang relatif diterima dan

disepakati bersama. Agama pada umumnya menerangkan fakta bahwa

nilai-nilai yang ada dalam hampir semua masyarakat bukan sekedar

kumpulan nilai-nilai yang bercampur-aduk tetapi membentuk tingkatan

(hirarki). Dalam hirarki ini Agama menetapkan nilai-nilai yang tertinggi.

(Elizabeth K. Nottingham: 1996: 37-38)

Di satu sisi mungkin ada pranata Agama yang melemah dan kurang

berfungsi karena tidak dikembangkan secara baik. Sebaliknya, kondisi

masyarakat dewasa ini sudah bersentuhan dengan gaya hidup global yang

tidak selalu akrab dengan nilai-nilai manusia, moral dan spiritual.

Pengembangan pranata keagamaan akan berhasil jika didukung oleh

banyak pihak. Dukungan dibutuhkan dari para cendikiawan, pemegang

kekuasaan, dan masyarakat luas. Masing-masing unsur harus memainkan

perannya masing-masing. (Said Agil Husain al Munawar: 2005: 45- 46)

Dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat terlihat jelas seolah-

olah terjadi dua hal yang sangat paradok. Pada satu sisi terlihat syiar dan



gebyar kehidupan beragama, tetapi di sisi lain dengan mudah disaksikan

akhlak masyarakat berubah makin jauh dari nilai-nilai Qur’ani. Rendahnya

kualitas akhlak serta lemahnya iman para penyalenggara negara dan para

pengusaha serta unsur masyarakat lainnya merupakan faktor utama

penyebab tumbuh suburnya praktek-praktek kolusi, korupsi, dan

nepotisme serta berkembangnya kecendrungan sadistik, kriminalistik dan

tindakan ma’siat lainnya dalam masyarakat. Terhadap kondisi yang

demikian, semua pihak perlu melakukan intropeksi dan evaluasi terhadap

upaya yang dilakukan selama ini dalam pembinaan akhlak mulia. Karena

berbagai krisis dan kesulitan yang melanda bangsa Indonesia dan sampai

saat ini terus membelit, berpangkal pada krisis akhlak bangsa. (Said Agil

Husain al Munawar: 2005: 36)

Penyuluh Agama adalah pembimbing yang memberikan

pencerahan keagamaan pada umat yang tidak dibatasi oleh waktu dan

ruang. Prinsip dasar penyuluh agama sebagai salah satu bentuk bimbingan

adalah upaya alih pengetahuan, alih metode dan alih nilai dengan sasaran

yang sangat luas. Karena yang menjadi objeknya adalah masyarakat yang

kemampuan nalar, usia, latar belakang budaya, kondisi ekonomi dan

pandangan politik yang beraneka ragam. Tugas Penyuluh Agama itu

sendiri bukan sekedar melakukan pembinaan akhlak pada masyarakat

semata, tetapi juga melakukan penyuluhan pembangunan yakni

memberikan penerangan tentang program-program Pemerintah melalui

bahasa Agama guna meningkatkan peran serta umat dalam melaksanakan



pembangunan dan pengembangan umat dalam upaya pemberdayaan

kehidupan dan penghidupannya agar maju dan mandiri. Tugas yang

demikian penting dengan ruang lingkup yang sangat luas, tidak mungkin

hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu keterlibatan umat

mutlak diperlukan. Dalam kaitan inilah, sejak awal Departemen Agama

telah melibatkan para pemuka agama dalam melaksakan tugas-tugas di

atas. Mereka diangkat secara formal sebagai Guru Agama Honorer (GAH)

yang menjadi mitra kerja Departemen Agama di lapangan. Kemudian,

istilah GAH diubah menjadi PAH (Penyuluh Agama Honorer) sesuai

dengan perkembangan keadaan. Selanjutnya guna memperkuat eksistensi

Penyuluh Agama dan untuk meningkatkan kwalitas Penyuluh Agama.

(Http://Maszal.Blogspot.Com/2013/20:52)

Penguatan kemitraan dewasa ini sangat penting, karena Penyuluhan

Agama dihadapkan kepada berbagai tantangan baru. Tantangan tersebut

bukan saja semakin banyak ragamnya dan luas spektrumnya tetapi juga

semakin rumit. Karena tantangan tersebut menyangkut semua aspek

kehidupan manusia secara langsung. Tantangan tersebut tidak mungkin

dihindari. Untuk itu Penyuluh Agama diharapkan mampu dan memahami

secara tepat macam, sifat, watak dan dampak yang akan ditimbulkan oleh

tantangan ini. Artinya, Penyuluh Agama harus mampu mengidentifikasi

tantangan yang dihadapinya. Dalam tiap-tiap masalah yang timbul,

Penyuluh Agama harus mampu untuk mengidentifikasi masalah tersebut

guna mendeskripsikan, menjelaskan, mengevaluasi, mengambil sikap dan



selanjutnya berargumentasi yang kuat dalam menjawab tantangan dan

mengatasi permasalahan yang dihadapi. (Umar dan Sartono, 1998: 10)

Dari uraian di atas, dapat kita rasakan bahwa betapa beratnya tugas

seorang Penyuluh Agama. Tugas yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu

serta periode tertentu. Tugas yang berat ini hendaknya penyuluh agama

membekali diri dengan pengetahuan yang memadai. Selalu mengasah

kemampuan intelektualnya dalam tiap-tiap kesempatan. Tentu saja harus

bersikap sebagaimana layaknya seorang intelektual sejati. Dalam

menghadapi tantangan tersebut Penyuluh Agama sendiri harus memiliki

agenda yang jelas. Karena dengan agenda yang jelas Penyuluh Agama

tidak akan kehilangan orientasi dalam melaksanakan tugasnya. Tentu ini

direalisasikan dengan menyusun program dan rencana kerja yang

sistematis. Program kerja tersebut dijalankan dengan kontrol dan evaluasi

tingkat keberhasilan dan hambatan yang baik. Dengan demikian segala

strategi, taktik dan program serta kegiatan Penyuluh Agama akan

mengarah kepada titik-titik tujuan yang telah diagendakan. (http://anis-

purwanto.blogspot.com:2012/20:00)

Namun kenyataan yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Lesung

Penyuluh Agama kurang memiliki agenda yang jelas, program kerja

kurang terkontrol dan memiliki berbagai hambatan dalam melaksanakan

peranannya sebagai Penyuluh Agama. Sebagian besar mereka

melaksanakan tugas sebagai Penyuluh Agama adalah sebagai kerjaan



sampingan bukan pekerjaan penting yang harus di emban dan menjadi

tanggung jawab terbesar untuk membina akhlak masyarakat.

Hal ini dilihat dari gejala yang tampak dalam masyarakat: masih

ada masyarakat yang tidak tahu siapa dan apa itu Penyuluh Agama

Honorer, hanya 20% dari 23.373 jiwa seluruh masyarakat di Kecamatan

Pangkalan Lesung yang menjadi jama’ah Penyuluh Agama atau

masyarakat binaan PAH, masih banyak masyarakat yang akhlaknya atau

perilakunya jauh dari nilai-nilai Islami.

Berdasarkan latar belakang di atas Peneliti merasa tertarik memilih

penelitian kepada Penyuluh Agama tersebut khususnya Penyuluh Agama

Honorer (PAH), maka penulis merasa perlu mengadakan penelitian

terhadap permasalahan ini yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah

dengan judul “PERANAN PENYULUH AGAMA DALAM

PEMBINAAN AKHLAK MASYARAKAT DI KECAMATAN

PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN”.

B. Alasan Pemilihan Judul

Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan bagi penulis dalam judul

penelitian ini yaitu:

1. Masalah ini menarik untuk diteliti mengingat Penyuluh Agama

khususnya tenaga honorium di Kecamatan Pangkalan Lesung

Kabupeten Pelalawan dalam menjalankan peranannya dalam

pembinaan akhlak masyarakat banyak menghadapi masalah.



2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi Penyuluh

Agama khususnya tenaga honorium di Kecamatan Pangkalan Lesung,

dalam menanggulangi masalah pembinaan akhlak masyarakat.

3. Untuk menambah pengetahuan penulis terutama di bidang yang

ditulis.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan dan guna

menjelaskan makna yang terkandung dalam istilah judul penelitian, maka

berikut ini penulis tegaskan istilah sebagai berikut:

1. Peranan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan berarti bagian dari

tugas utama yang harus dilakukan (KBBI: 1989: 667)

Maksudnya ialah keterlibatan suatu lembaga atau kegiatan dalam

pembinaan akhlak masyarakat.

2. Penyuluh Agama Honorer (PAH)

Penyuluh Agama Honorer (PAH) adalah petugas penyuluhan

keagamaan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di bawah

Kantor Urusan Agama (KUA) dengan mendapatkan surat kerja (SK)

dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama setempat untuk

diperbantukan di daerah-daerah yang mendapat honor dari Departemen

Agama karena melaksanakan fungsinya itu. Keberadaan mereka di

bawah lembaga kementerian agama di bidang PENAMAS (Pendidikan



Penerangan Agama Dalam Masyarakat) untuk mengemban beberapa

program kerja yang telah ditugaskan kepada Kantor Urusan Agama

(KUA) setempat.  Adapun yang dimaksud dengan Penyuluh Agama

Honorer (PAH) di sini adalah tenaga honorarium yang bergerak di

dalam bimbingan sosial keagamaan membantu Instansi Departemen

Agama di bawah naungan Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Pembinaan Akhlak

Pembinaan diartikan sebagai usaha untuk memberikan pengarahan dan

bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. (KBBI: 2001: 850)

Kata akhlak berasal dari bahasa arab khuluq, yang jamaknya

“akhlaaq”; artinya tingkah laku, perangai, tabiat, watak, moral etika

atau budi pekerti. Kata akhlak ini lebih luas artinya dari moral atau

etika yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia sebab akhlak

meliputi segi-segi kejiwaan dari tingkah laku lahiriah dan batiniah.

(Zainuddin: 1999: 73)

Maksud dari pembinaan akhlak ialah memberikan pengarahan dan

bimbingan keagamaan pada masyarakat guna mencapai tujuan

perubahan tingkah laku yang lebih baik.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas akan muncul berbagai

pemasalahan yang dapat dikaji oleh peneliti yaitu:



a. Bagaimana kegiatan yang diterapkan oleh Penyuluh Agama

Honorer dalam pembina akhlak masyarakat?

b. Apa saja bentuk kegiatan Penyuluh Agama Honorer dalam

pembinaan akhlak masyarakat?

c. Bagaimana peranan Penyuluh Agama Honorer dalam pembinaan

akhlak masyarakat?

2. Batasan Masalah

Hasil dari uraian di atas telah memunculkan satu permasalahan

yang dituangkan ke dalam bentuk pernyataan. “bagaimana Peranan

Penyuluh Agama Honorer (PAH) dalam pembinaan akhlak

masyarakat”.

3. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian terdapat banyak permasalah yang dapat

menghambat pelaksanaan penelitian, maka perumusan masalah adalah

langkah yang sangat penting. Dengan perumusan masalah diharapkan

dapat mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dan memilih

metodologi yang tepat untuk penelitian yang positif dan signifikan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana

peranan PAH dalam membina akhlak masyarakat di Kecamatan

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan?”



E. Tujuan dan Kegunaaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan

Penyuluh Agama Honorer (PAH) dalam pembinaan akhlak

masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk

pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang bimbingan

penyuluhan di masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai bahan masukan oleh pihak-pihak yang

terkait dalam pelaksanaan penyuluhan agama untuk meningkatkan

pemanfaatan layanan di masyarakat. Sehingga kegiatan

penyuluhan agama ini di masyarakat tersebut akan lebih meningkat

dari sebelumnya.

Penelitian ini juga sebagai keperluan akademis, yakni sebagai

syarat meraih gelar Strata Satu (S1) pada jurusan Bimbingan

Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA

Riau.



F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

Landasan teori ini akan menguraikan tentang teori-teori yang

akan dijadikan landasan dalam membuat penelitian oleh peneliti.

Dalam landasan teori ini juga akan dijadikan sebagai pedoman bagi

peneliti dalam membuat instrumen, di mana instrumen tersebut

digunakan sebagai alat untuk menilai tentang peranan Penyuluh

Agama Honorer (PAH) dalam pembinaan akhlak masyarakat. Teori-

teori yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

a) Peranan penyuluh agama dalam masyarakat

Kata peranan menurut kajian sosiologis, adalah kedudukan

seseorang atau kelompok yang diakui dalam masyarakatnya.

Peranan merupakan dua konsep yang saling terkait dan dapat

diibaratkan dua muka dari satu mata uang logam. Peranan dapat

diartikan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

seorang sebagai penggerak untuk menanamkan kesadaran arti

pentingnya kelompok dan yang mendorong untuk mengadakan

kerjasama guna mencapai suatu tujuan. Sebagai upaya

memposisikan penyuluh agama dalam pengembangan masyarakat

dapat dipahami dan realitas menunjukkan sebenarnya mereka

memiliki peran dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas

bimbingan dan penyuluhan sebenarnya merupakan tugas berat

yang menuntut kompetensi dan keahlian dalam penguasaan materi



atau pesan yang akan disampaikan kepada sasaran, metode

penyampaian dan kemampuan komunikasi yang berkualitas,

termasuk juga kualitas pengetahuan maupun kualitas moralnya. (A.

Fauzie Nurdin: 2005: 30)

Jika dikaji sebenarnya ada sejumlah persyaratan yang harus

dimiliki Penyuluh Agama, diantaranya Penyuluh Agama

hendaknya memiliki pribadi yang menarik, serta rasa berdedikasi

tinggi dalam tugasnya. Disamping itu Penyuluh Agama harus

mempunyai keyakinan bahwa kelompok binaan sebagai tersuluh

memiliki kemungkinan yang besar memperoleh kemampuan untuk

berkembang sebaik-baiknya bila disediakan kondisi dan

kesempatan yang mendukung itu. (http://anis-

purwanto.blogspot.com:2012)

Para tokoh lain mengatakan ada beberapa peranan

Penyuluh Agama, diantaranya:

Pertama: Tugas penyuluh tidak semata-mata melaksanakan

penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan

tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan

penerangan tentang berbagai program pembangunan. Ia berperan

sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa

masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi

Penyuluh Agama ini sangat strategis baik untuk menyampaikan

misi keagamaan maupun misi pembangunan. Penyuluh Agama



Islam juga sebagai tokoh panutan, tempat bertanya dan tempat

mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan

menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam.

Apalagi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, maka tantangan tugas Penyuluh Agama semakin berat,

karena dalam kenyataan kehidupan ditataran masyarakat

mengalami perubahan pola hidup yang menonjol.

Kedua: Penyuluh Agama sebagai figure juga berperan sebagai

pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah Agama dan

masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka

menyukseskan program pemerintah. Dengan kepemimpinannya,

Penyuluh Agama tidak hanya memberikan penerangan dalam

bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi bersaama-

sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan.

Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga

masyarakat dengan penuh kesadaran dan keihklasan mengikuti

petunjuk dan ajakan pemimpinnya.

Ketiga: Penyuluh Agama juga sebagai agent of change yakni

berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang

lebih baik, di segala bidang kearah kemajuan,  perubahan dari yang

negative atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena ia menjadi

motivator utama pembangunan. Peranan  ini sangat penting karena

pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari



segi lahiriah dan jasmaniahnya saja, melainkan membangun segi

rohaniah, mental spiritualnya dilaksanakan secara bersama-sama.

Demi suksesnya pembangunan Penyuluh Agam berfungsi sebagai

pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam

pembangunan, berperan juga untuk ikut serta mengatasi berbagai

hambatan yang mengganggu jalannya pembangunan, khususnya

mengatasi dampak negative, yaitu menyampaikan penyuluhan

agama kepada masyarakat dengan melalui bahasa yang sederhana

dan mudah dimengerti oleh mereka. (Riska Dewi Puspitasari,

2010: 20)

b) Penyuluh Agama Honorer (PAH)

Penyuluh Agama Honorer (PAH) di sini adalah tenaga

honorarium yang bergerak di dalam bimbingan sosial keagamaan

membantu Instansi Departemen Agama di bawah naungan Kantor

Urusan Agama (KUA).

Secara garis besar, Penyuluh Agama adalah pembimbing

umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh Agama

adalah Pembimbing yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang

dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melaksanakan

bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan kepada

masyarakat melalui bahasa Agama. Tugas pokok Penyuluh:



Melaksanakan penyuluhan Agama, Menyusun dan menyiapkan

program, Melaksanakan dan melaporkan serta Mengevaluasi/

memantau hasil pelaksanaan; Memberikan bimbingan dan

konsultasi; Memberi arahan dalam peningkatan ketaqwaan dan

kerukunan umat beragama serta keikutsertaan dalam keberhasilan

pembangunan. (Nurmilati, 2010)

c) Tujuan Penyuluh Agama

Penyuluh Agama sebagai pembimbing umat beragama pada

hakekatnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kwalitas umat

dalam berbagai segi kehidupan dan penghidupannya baik yang

bersifat lahiriyah maupun yang bathiniah yang secara operasional

dijabarkan seperti dibawah ini:

(1) Memperkuat ketaqwaan dan amal keagamaan dalam

masyarakat;

(2) Terwujudnya sikap mental masyarakat yang konstruktif dan

responsip terhadap gagasan-gagasan pembangunan;

(3) Mempertahankan, memasyarakatkan dan mengamalkan

pancasila serta membudayakan P-4

(4) Memperkuat komitmen (keterikatan) bangsa Indonesia atas

agamanya serta mengikis habis sebab-sebab dan

kemungkinan timbul dan kembangnya atheisme/

komunisme, kemusyrikan dan kesesatan dalam masyarakat;



(5) Menumbuhkan sikap mental yang didasari atas rahman

rahim Allah, Tuhan Yang Maha Esa, pergaulan yang rukun

dan serasi baik antar golongan, suku dan agama;

(6) Mengembangkan generasi muda yang sehat, cakap, terampil

dan bertaqwa terhadap Allah SWT;

(7) Terwujudnya lembaga-lembaga keagamaan yang

memberikan peranan yang semakin besar dalam usaha

mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia;

(8) Tumbuhnya kegairahan dan kebanggaan hidup beragama

dan menggali motivasi keagamaan untuk lebih mendorong

maju gerak pembangunan bangsa Indonesia. (Achmad

Juntika Nurihsan, 2009: 8)

d) Pembinaan akhlak

Pembinaan mencakup segala usaha, tindakan dan kegiatan

yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas beragama baik

dalam bidang tauhid, bidang pribadatan, bidang akhlak dan

bidang kemasyarakatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk

memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan juga merupakan

suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan

pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan,



memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha

perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya. (Slamet

Santoso, 2010: 139)

Maksud dari pembinaan itu sendiri adalah bermuara pada

adanya perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.

Akhlak ialah hadis Nabi atau sunnah Rasul, yakni segala

perbuatan, ucapan dan penetapan (taqrir) Nabi yang merupakan

cerminan akhlak yang harus diikuti, dan diteladani.

Firman Allah SWT surah Al-Ahzab ayat 21:











Artinya:

“Sesungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah suri teladan yang

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah

dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingatt

Allah.” (Departemen Agama RI, 2008: 420)



e) Metode Pembinaan akhlak

Metode sebagai kaifiat  (cara kerja) dalam keseluruhan

proses upaya untuk mewujudkan Islam yang sebenarnya dalam

kehidupan pribadi maupun masyarakat, diperlukan suatu rumusan

cara yang bijaksana (Hikmah), untuk mengantarkan kepada tujuan

yang akan dicapai.

Firman Allah SWT surah An-Nahl 125)















Artinya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang

baik”. (Departemen Agama RI, 2008: 350)

Untuk melaksanakan essensi ini, manusia dibekali oleh

Allah yang berupa akal, hati, lisan dan tangan (qalbu, lisan,

yaadun). Potensi-potensi tersebut akan dapat berperan secara

actual. Jika potensi akal dapat berfungsi secara benar (bil hikmah),



akhirnya potensi potensi kemanusiaan itu dapat menghasilkan

metode pembinaan keumatan sebagai berikut :

1. Bil hikmah. Yakni dakwah dengan bijak, persuasif, dan

dengan kondisi atau keadaan objek.

2. Mau’idzah khasanah. Yakni pemberian nasihat baik.

3. Mujaddalah. Yakni dengan mengadakan diskusi atau tanya

jawab

4. Bil lisan. Yakni melalui perkataan atau komunikasi lisan,

seperti ceramah, khotbah, atau dialog.

5. Bil hal. Yakni melaui sikap, perbuatan, contoh atau

keteladanan.

6. Bil qolam. Yakni melalui tulisan. (Asmaini Syukri, 1987: 55)

f) Materi  Penyuluh Agama

Materi penyuluhan agama pada dasarnya adalah seluruh

ajaran agama Islam, yang bersumber pokok di Al-Qur’an dan Al-

Hadits. Akan tetapi harus dititik beratkan kepada pokok-pokok

yang benar-benar diperlukan dan dibutuhkan oleh kelompok

sasaran. Penekanannya adalah pada aspek praktis, bukan pada

aspek teoritis. Lingkup materi meliputi materi agama dan materi

pembangunan lintas sektoral.

Berdasarkan kerangka dasar ajaran islam ada tiga

kompenen pokok materi yang menjadi ajaran islam, yakni aqidah



(kepercayaan), syari’ah (kewajiban agama sebagai konsekuensi

kepercayaan) dan akhlak (perilaku/ tingkahlaku yakni buah dari

aqidah dan syari’ah). (Zainuddin, 1999: 77)

g) Pendekatan dalam Pembinaan Akhlak

Pembinaan akhlak mulia bukanlah hal yang ringan di

tengah-tengah perkembangan masyarakat yang semakin dinamis

ini. Perubahan sosial dan cepatnya arus informasi produk ilmu

pengetahuan dan teknologi dan berkembangnya masyarakat

industri modern, tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai Qur’ani.

Bahkan tidak jarang mempunyai dampak negatif terhadap kualitas

akhlak manusia.

Islam menunjuk tiga potensi dasar yang diberikan oleh

Allah kepada manusia, yakni: potensi jisim, potensi akal dan

potensi qalbu. Ketiga potensi tersebut secara utuh dan bersama-

sama dijadikan sasaran pembinaan dalam upaya meningkatkan

kualitas manusia. Untuk melaksanakan pembinaan tersebut al-

Qur’an dan sunnah Nabi serta konsep pendidikan para ulama dan

ilmuan Islam telah menyebut beberapa macam pendekatan.

Pertama : pembinaan ragawi, dengan maksud menjaga kesehatan

dan keselamatan fisik, sehingga mampu secara fisik menangani

berbagai macam kegiatan, terjauhkan dari penyakit ragawi.

Dalam kaitan ini Islam menunjukkan empat langkah:



1) Menjaga kebersihan

2) Makanan yang halal dan sehat

3) Oleh raga

4) Pengobatan

Kedua: pembinaan akal, dengan maksud agar manusia mampu

berfikir sehat, sanggup melakukan penelitian dan menguasai ilmu

pengetahuan, menyerap informasi dan selanjutnya

mengembangkan kreatifitasnya. Meskipun Al-Qur’an sendiri

menyatakan, bahwa pada dasarnya manusia itu waktu lahir masih

hampa pengetahuan, walaupun mempunyai bekal potensi dan

peragkat untuk menerima berbagai macam ilmu. Ada tiga langkah

upaya yang ditunjuk oleh Al-Qur’an maupun sunnah, untuk

membina akal ini:

1) Mengembangkan budaya membaca.

2) Mengadakan banyak observasi.

3) Mengadakan penelitian dan perenungan.

Ketiga: pembinaan qalbu, dengan maksud agar potensi qalbu ini

mampu berfungsi sebagai instrumen spiritual yang

berkecendrungan kepada kebaikan-kebaikan, terlatih dalam

keluhuran akhlak, berkemampuan dalam mengakal pengaruh

hawa nafsu, memiliki kematangan emosional. Dalam hubungan

ini, Islam menunjukan beberapa langkah pembinaan:



1) Membimbing dan membiasakan kearah kebaikan.

2) Keteladanan lingkungan sosial.

3) Ketaatan beribadah, yang keseluruhan perintah ibadah dalam

Islam.

4) Pembudayaan etika sosial. (Muhammad Tholhan Hasan,

2005: 38-40)

2. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk

memberikan jabaran terhadap kerangka teoritis yang terdapat dalam

penelitian ini. Hal ini sangat perlu supaya tidak terjadi salah pengertian

dalam peahaman penelitian ini.

Penyuluh agama secara operasional didefenisikan sebagai

pembimbing masyarakat dalam rangka pembinaan mental, moral dan

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedang Penyuluh Agama

Honorer (PAH) di sini adalah tenaga honorarium yang bergerak di dalam

bimbingan sosial keagamaan membantu Instansi Departemen Agama di

bawah naungan Kantor Urusan Agama (KUA).

Untuk mengetahui peranan Penyuluh Agama Honorer (PAH)

dalam pembinaan akhlak masyarakat dapat dilihat dari indikator-

indikator sebagai berikut:



1. Mengadakan Pembinaan Akhlak dengan bentuk program tahunan

yang menyatukan pada beberapa aktifitas bulanan dan seterusnya

menjadi aktifitas mingguan.

2. Mengadakan kegiatan keagamaan yang melibatkan seluruh

masyarakat sebagai aktivitas di dalamnya.

3. PAH mengajarkan materi-materi yang khusus berkaitan dengan

pembinaan akhlak kepada masyarakat

4. PAH menjadi teladan yang baik bagi masyarakat yang dibinanya

5. PAH membantu merubah perilaku masyarakat kepada yang lebih

baik

6. PAH memiliki metode-metode dalam membina akhlak

masyarakat.

Indikator membina (pembinaan) adalah:

1. Mengadakan pengajian rutin

2. Ceramah agama

3. Mengadakan diskusi tanya jawab

G. Metode penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang di

laksanakan tepatnya di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten

Pelalawan.



2. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah

para anggota Penyuluh Agma Honorer (PAH) dan masyarakat di

Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Sedang objek

penelitian ini adalah “Peranan Penyuluh Agama Honorer (PAH)

dalam membina akhlak masyarakat”.

3. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Dalam Penelitian yang dimanfaatkan sebagai populasi adalah

seluruh anggota Penyuluh Agama Honorer (PAH) di Kecamatan

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 10 orang.

2) Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah orang yang termasuk

Penyuluh Agama Honorer (PAH) di Kecamatan Pangkalan Lesung

Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 10 orang. Maka penelitian

ini menggunakan total sampeling.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan

data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



a) Wawancara

Wawancara ini terutama dilakukan dengan berbagai pihak yang

telah dipilih sebagai informan dan sebagai sumber data yang ingin

diungkap. Hal ini menggali dan memperoleh informasi yang lebih

lengkap dan lebih efektif atau sesuai keadaan yang sebenarnya. Jadi

dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang

lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan

situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa

ditemukan melalui observasi. (Sugiyono: 2013: 72)

Dalam hal ini peneliti mewawancarai secara langsung para

Penyuluh Agama Honorer (PAH) di Kecamatan Pangkalan Lesung

Kabupaten Pelalawan, guna memperkuat bukti jawaban dari

pertanyaan angket yang disebarkan.

b) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan dan

mengenai hal-hal atau sesuatu variabel yang berupa catatan, prasasti

dan sebagainya (Suharsimi Arikunto: 1993 : 202).

Peneliti memperoleh data dari dokumen-dokumen atau arsip-

arsip yang dimiliki oleh  PAH dan KUA di Kecamatan Pangkalan

Lesung Kabupaten Pelalawan yang berkaitan dengan kegiatan PAH

dan dapat membantu memperkuat data penelitian.



5. Teknik Analisa Data

Setelah diperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian,

maka langkah selanjutnya yaitu menyajikan dan menganalisis data

tersebut. Pengolahan data merupakan langkah kritis dalam penelitian,

dalam arti bahwa analisis data akan menentukan kesimpulan dari suatu

penelitian. Benar tidaknya kesimpulan tergantung dari analisis data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil angket, wawancara, catatan

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke

dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa,

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difamahi oleh

sendiri maupun orang lain. (Sugiyono: 2013: 89)

Dalam penelitian ini data diperoleh dari wawancara dan

dokumentasi, apabila data sudah terkumpul maka akan diklasifikasikan

menjadi data kualitatif. Data yang bersifat kulitatif ditranspormasikan

ke dalam kata-kata. Teknik ini dikenal dengan nama deskriptif

kualitatif.

H. Sistematika Penulisan Data

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini penulis sajikan

dalam bab, yaitu:



BAB I : PENDAHULAN

Bab ini merupakan yang di dalamnya berisikan latar

belakang masalah, alasan pemilihan judul, rumusan

masalah, tujuan dan keguanaan penelitian, penegasan

istilah, permasalahan, kerangka teoritis dan konsep

operasional, metodologi penelian serta sistem penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan tentang sejarah Kecamatan

Pangkalan Lesung, visi, misi, tujuan, strukutur organisasi,

bentuk kegiatan yang ada di Kecamatan Pangkalan

Lesung, serta sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan

Pangkalan Lesung.

BAB III : PENYAJIAN DATA

Merupakan penyajian data yang penulis peroleh dari data

hasil angket, wawancara dan dokumentasi, yakni yang ada

di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

yang berkaitan dengan peranan Penyuluh Agama dalam

pembinaan akhlak masyarakat.

BAB IV : ANALISA DATA

Berisikan mengenai analisa data yang membahas dan

menganalisa data tentang peranan Penyuluh Agama dalam



pembinaan akhlak masyarakat di Kecamatan Pangkalan

Lesung Kabupeten Pelalawan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang:

A. Kesimpulan

B. Saran-saran


