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“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar;
merekalah orang-orang yang beruntung” (Qs. Al.Imran: 104)
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Skripsi ini membahas Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan

Keagamaan Remaja Di Desa Sungai Keradak Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolangun setiap penyuluh agama islam dalam menyampaikan dakwahnya,
strategi adalah salah satu dari tercapainya target yang penyuluh inginkan. Remaja
pada masa modern jaman sekarang banyak yang tidak paham tentang agama maka
dari itu seorang penyuluh agama islam sangat deperlukan dalam memberikan
pembinaan tentang keagamaan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Keradak
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara,
observasi, dan dokumentasi, bertujuan untuk mengetahui Strategi Penyuluh
Agama Islam Dalam Pembinaan Keagamaan Remaja Di Desa Sungai Keradak
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
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Religious Guidance in Desa Sungai Keradak, Batang Asai District, Sarolangun
Regency. strategy is one of achieved target in delivering da'wah for every Islamic
religious instructor. Many teenagers in modern times today do not understand
religion, therefore an Islamic religious educator is very much needed in providing
guidance on religion. This research was conducted in Sungai Keradak Village,
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techniques, aiming to determine the Strategy of Islamic Religious Trainers in
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Sarolangun Regency.
Keywords: Strategy, Religious Development, Youth

vii

KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum. Wr. Wb
Alhamdulillah, puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Swt, karena
dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan tepat waktu. Sholawat dan salam disampaikan kepada Uswatun
Hasanah, manusia terbaik akhlaknya yakni Nabi Muhammad Saw yang telah
membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju dunia yang penuh dengan
ilmu pengetahuan.
Penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala dalam menyelesaikan
skripsi ini. Motivasi dan dukungan dari banyak pihak sangat membantu penulis
dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih
yang setinggi-tingginya kepada:
1. Dr. Zulqarnin. M. Ag sebagai Dekan Fakultas Dakwah, bapak Dr. D.I Ansusa
Putra, Lc. M.A.Hum selaku wakil Dekan Bidang Akademik, bapak Dr. Arfan
Aziz selaku wakil dekan 2 dan kepada bapak Dr. Sahmin Batubara, M.HI
sebagai wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yang telah memberikan fasilitas
kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat
waktu.
2. Dr. Abdullah Yunus, M,Pd.I selaku Dosen pembimbing satu sekaligus Ketua
Prodi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) yang senantiasa membimbing
dari awal hingga selesainya skripsi ini. Semoga jerih payah bapak dalam
membimbing penulis Allah Swt catat sebagai amal sholeh. Amin ya
robbal’alamin.
3. Bapak Ahdiyat Mahendra. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Dua yang
senantiasa membantu penulis dari proses awal hingga akhir dan membantu
memberikan dukungan moral bahkan meluangkan waktu untuk membantu
penulis. Semoga ilmu dan pengalaman yang bapak berikan kepada penulis dapat
bermanfaat bagi penulis dan semoga Allah Swt senantiasa memberikan Bapak

viii

kemudahan dalam semua urusan, diberikan Kesehatan dan kemudahan dalam
rezeki.
4. Drs. H. Moh. Yusuf. HM. MA beserta Istri selaku Ketua Yayasan Pendidikan
Islam Achmad Hatta dan selaku orang tua yang senantiasa memberikan
bimbingan dan dukungan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis
dapat menjalankan dan mengerjakan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah Swt
membalas dengan kebaikan atas kebaikan yang diberikan kepada penulis.
Penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih semoga Allah Swt selalu
memberikan keberkahan dan umur yang Panjang. Amin ya robbal’alamin.
5. Kepada Ayahanda Hasansadi selaku orang tua, penulis ucapkan ribuan
terimakasih atas do’a dan dukungannya selama ini, semoga ayahanda diberikan
umur yang Panjang sehingga ayahanda dapat melihat kesuksesan penulis.
6. Kepada, Aristian, Nuraipeh, Hardiansyah. S.Sy, Jonaidi, dan segenap keluarga
dari penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan do’a sehingga penulis
dapat menjalankan semua tugas yang diberikan kepada penulis selama masa
Study ini dapat penulis selesaikan.
7. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Semua Civitas Akademika UIN
STS Jambi khususnya Civitas Akademika Fakultas Dakwah yang telah
membantu semua urusan penulis dari awal hingga akhir masa study penulis.
8. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan Kepada Semua Dosen Yang
Mengampuh Mata Kuliah Yang telah penulis selesaikan, semoga ilmu yang
diberikan dapat bermanfaat dan diberikan keberkahan oleh Allah Swt. Dan
bapak/ibu Dosen semoga Allah catat sebagai kebaikan dari setiap ilmu dan
pengalaman yang telah diberikan.
9. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Kepala Desa, bapak Da’i,
bapak Sekdes, adik-adik remaja di Desa Sungai Keradak Kecamatan Batang
Asai Kabupaten Sarolangun, yang telah membantu penulis memberikan
informasi sebagai bahan atau data-data dari penelitian penulis.
10. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada semua teman-teman
seperjuangan yang telah menemani penulis dari awal hingga akhir masa study
penulis di UIN STS Jambi. Semoga kebersamaan dan pengalaman serta ilmu

ix

yang telah penulis pelajari Bersama teman-teman dapat bermanfaat di kemudian
hari. Penulis mendoakan semoga penulis dan teman-teman semuanya menjadi
orang yang sukses dibidang apapun nantinya.
11. Ucapan terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang
tidak bisa penulis sebut satu persatu atas kekhilafan penulis semoga dimaafkan.
Penulis meyakini bahwa tanpa bantuan dari semua pihak, maka penyusunan
skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik. Penulis juga menyadari bahwa skripsi
ini masih banyak terdapat kekurangan, maka dari pada itu penulis mengharapkan
kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dari skripsi ini.
Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat
bagi peneliti selanjutnya,

Jambi, 05 November 2020
Penulis

Muhammad Satra
Nim: 303171279

x

DAFTAR ISI
JUDUL ................................................................................................................... i
NOTA DINAS ........................................................................................................ ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................................ iii
PENGESAHAN SKRIPSI .................................................................................. iv
MOTTO ..................................................................................................................v
ABSTRAK ............................................................................................................ vi
ABSTRACT ......................................................................................................... vii
KATA PENGANTAR ....................................................................................... viii
DAFTAR ISI ......................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL............................................................................................... xiii
DAFTAR BAGAN .............................................................................................. xiv
BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah. ................................................................... 1
B. Permasalahan. .................................................................................... 7
C. Batasan Masalah. ............................................................................... 7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian. ........................................ 8
E. Studi Relevan. .................................................................................... 9

BAB II

TINJAUAN TEORITIS
A. Pengertian Strategi. .......................................................................... 13
B. Strategi Penyuluhan (Dakwah). ....................................................... 14
C. Pengertian penyuluh......................................................................... 15
D. Peran Dan Fungsi Penyuluh............................................................. 16
E. Agama dan Islam.............................................................................. 18
F. Pengertian Penyuluh Agama Islam. ................................................. 20
G. Pengertian Remaja. .......................................................................... 20

xi

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian. ..................................................... 23
B. Setting dan Subjek Penelitian. ......................................................... 24
C. Jenis dan Sumber Data. .................................................................... 24
D. Teknik Pengumpulan Data. ............................................................. 25
E. Teknik Analisis Data. ....................................................................... 28
F. Pemeriksaan Keabsahan Data. ......................................................... 30
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ................................................ 32
B. Bagaimana Strategi Yang Dilakukan Oleh Penyuluh Agama Islam
Dalam Membina Keagamaan Remaja Di Desa Sungai Kerada
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun ............................. 42
C. Faktor Penghambat Dan Pendukung Penyuluh Dalam Memberikan
Pembinaan Keagamaan Remaja Di Desa Sungai Keradak Kecamatan
Batang Asai Kabupaten Sarolangun. ............................................... 48
D. Bagaimana Tindak Lanjut Penyuluh Kepada Remaja Setempat
Setelah Memberikan Pembinaan Keagamaan Di Desa Sungai
Keradak Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
......................................................................................................... 54
BAB V

KESIMPULAN
A. Kesimpulan. ..................................................................................... 57
B. Saran………………………………………………………………..59

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 60
LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................................. 62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................................... 68

xii

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.
Agama merupakan bagian dari kehidupan sosial manusia yang
universal sebagai jalan yang dipilih untuk dijadikan sebagai ciri atau corak
sosial dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir
dan pola-pola perilaku yang menjadi pembeda antara agama yang satu
dengan agama yang lainnya. Corak atau ciri khas dari suatu agama akan
terlihat dari penganutnya yang dapat diamati dari kegiatan keagaaman yang
dilakukan untuk memuja Tuhan yang dipercayai.
Agama terdiri tipe-tipe simbol, citra, kepercayaan dan nilai-nilai
spesifik dengan mana makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi
mereka. Agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang
bersifat adikodrati (supra natural) ternyata akan menyertai manusia dalam
ruang lingkup kehidupan yang luas. Agama memiliki nilai-nilai bagi
kehidupan sebagai orang per-orang maupun dalam hubungannya dengan
kehidupan bermasyarakat. Selain itu agama juga memberi dampak bagi
kehidupan sehari-hari. Secara psikologis agama dapat berfungsi sebagai
motif intrinsik (dalam diri) dan motif ekstrinsik (luar diri). Motif yang
didorong keyakinan agama dinilai memiliki kekuatan yang mengagumkan
dan sulit ditandingi oleh keyakinan nonagama, baik doktrin maupun
ideologi yang bersifat profan. Agama memang unik, hingga sulit
didefinisikan secara tepat dan memuaskan.1
Manusia adalah mahluk eksploratif dan potensial. Dikatakan
eksploratif , karena manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan
diri baik secara fisik maupun psikis. Manusia disebut mahluk potensial,
karena pada diri manusia tersimpan sejumlah kemampuan bawaan yang
dapat di kembangkan. Manusia juga disebut mahluk yang memiliki prinsip

1

Iman Najmuddin, Skripsi: Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Peningkatan
Pelaksanaan Shalat Fardhu Masyarakat (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hal. 1

1

2

tanpa daya, karena untuk bertumbuh dan berkembang secara normal
manusia memerlukan bantuan dari luar dirinya.2 Dengan potensi yang
manusia miliki maka agama sangat penting sebagai potensi untuk
mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
Agama dalam kehidupan manusia yang universal berfungsi sebagai
suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu yang menjadi ciri
khas dari prilaku keagamaan dan menjadi filter dalam semua aspek
kehidupan bagi penganutnya. 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.
Islam adalah agama yang di bawa oleh Nabi Muhammad Saw
penyempurna bagi semua agama yang ada dimuka bumi ini dengan kitab
suci yang agung yaitu Al-quran yang di wahyu kan oleh Allah Swt kepada
Rasul-Nya Muhammad Saw. Islam, menurut M. Dawam Rahardjo, dapat
diartikan sebagai selamat, damai, sejahtera, menyerahkan diri untul tunduk
dan taat. Agama Islam adalah petunjuk dan pedoman hidup yang
disampaikan melalui wahyu-wahyu dari Allah Swt kepada para Nabi dan
Rasul, khususnya kepada Rasulullah Saw. diungkapkan oleh Sayid Sabiq
bahwa Islam adalah agama Allah Azza wa jalla yang diwahyukan kepada
Nabi Muhammad yang berintikan keimanan dan perbuatan (amal). Sebagai
sebuah agama, Islam sangat mementingkan tindakan (amal). Islam,
sebagaimana diungkapkan oleh Sayid Quthb, adalah suatu sistem kehidupan
manusia yang praktis dalam berbagai aspeknya Islam bukan sekedar
penuntun kearah kehidupan yang abadi, tetapi dalam Islam juga kita
menemukan beraneka ragam jalan menuju keabadian (surga) yang bersifat
duniawi (kesejahteraan).3

2
Yusron Masduki, Idi Warsah, Psikologi Agama, (Pelembang: CV. Tunas Gemilang
Press. 2020). Hlm. 1-2
3
Iman Najmuddin, Ibid., Hlm. 2-3
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Islam menyuruh umatnya untuk beragama secara menyeluruh.
Setiap muslim, baik dalam berpikir, bersikap maupun bertindak. Dalam
melakukan aktivitas ekonomi, sosial, politik atau aktivitas apa pun, seorang
muslim diperintahkan untuk melakukannya dalam rangka beribadah kepada
Allah. Di mana pun dan dalam keadaan apa pun, setiap muslim hendaknya
berIslam. Esensi Islam adalah tauhid atau pengesaan tuhan, tindakan yang
menegaskan Allah sebagai Yang Esa, Pencipta yang Mutlak dan
Transenden, Penguasa segala yang ada. Tidak ada satupun perintah dalam
Islam yang bisa dilepaskan dari Tauhid. Seluruh agama itu sendiri,
kewajibvan untuk menyembah Tuhan, untuk mematuhi perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, akan hancur begitu tauhid
dilanggar. Dapat disimpulkan bahwa tauhid adalah intisari Islam dan suatu
tindakan tak dapat disebut sebagai benilai Islam tanpa dilandasi oleh
kepercayan kepada Allah SWT.4 Sebagaiman firman Allah sebagai, berikut:

ْ ُ ۡ َٓذ ٗ َ َ َذ
ْ ُ ُ ۡ ْ ُ َ َ َ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ
ذ
ُ
َ
ُ
َ
ۡ
ت ٱلشيطَٰ ِن
ِ َٰ يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱدخلوا ِِف ٱلسِل ِم َكفة وَل تتبِعوا خطو
ّٞ

ُّ ّٞ ُ َ ۡ ُ َ ُ ذ

﴾۲۰۸: إِنهۥ لكم عدو مبِني ﴿البقرة
“Hai orang-orang yang beriman Masuklah ke dalam islam secara
keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia
musuh yang nyata bagimu’’. (Qs. Al-Baqarah: 208).5
Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa bagi orang yang beriman
harus melaksanakan ajaran Islam secara keseluruhan dalam semua aspek
kehidupan, tetapi dalam realita terkadang orang islam hanya mengerjakan
ajaran Islam hanya Sebagian dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu
dibutuhkan orang yang mampu untuk memberikan pencerahan kepada
mereka. Ini merupakan salah satu peran penyuluh agama sebagai penyampai
pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip etika nilai keagamaan.
4

Iman Najmuddin, Ibid., Hlml. 3
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah-Nya (Bandung: Al-Jumanatul ‘Ali,
2004), hal. 32
5
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Penyuluh agama senantiasa menyeru kepada kebaikan dan terus
menerus menyampaikan kebenaran, memegang peranan yang sangat
penting dalam mengembangkan dan menanamkan akhlakul karimah bagi
masyarakat yang ada disekitarnya untuk membentuk masyarakat yang
berbudi luhur, baik hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan
alam dan hubungan dengan Allah Swt sehingga keseluruhannya dirasakan
sebagai rahmatan lil ‘alamin.
Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 telah
meluncurkan program lembaga dakwah yang di sebut dengan da’i desa.
Pada awalnya 1 da’i per 5 Desa. Pada tahun 2018 dalam acara safari dakwah
pada bulan Ramadhan pemerintah Kabupaten Sarolangun telah dan sedang
melaksanakan berbagai Program dan kegiatan masyarakat, melalui wakil
Bupati Sarolangun Hilal Badri mengatakan program dan kegiatan
masyarakat ini untuk mendorong kehidupan masyarakat yang agamais
dengan mengembangkan Syiar Islam diantaranya mengangkat Satu da’i
Satu Desa, mendorong pelaksanaan pengajian antara Magrib dan Isya untuk
mendukung dan menyukseskan program buta aksara Al-quran dengan
memperbanyak guru ngaji seni membaca Al-quran.6
Peran yang diemban oleh penyuluh agama semakin hari semakin
berat, penyimpangan yang terjadi di masyarakat Desa Sungai Keradak tidak
dapat dipungkiri, sebagai masyakat yang jauh kampung yang masih kental
dengan nuansa adat istiadat yang masih di anut dan berjalan beriringan
dengan semua aktivitas kehidupan masyarakat. Sebagaimana permasalahan
yang semakin kompleks, para penyuluh agama harus mempersiapkan
strategi yang lebih baik lagi untuk melakukan dakwah. Perintah untuk
menjalankan dakwah memang adalah kewajiban umat manusia, terlebih
mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari yang munkar (amar ma’ruf
nahi munkar). Sebagaimana firman Allah SWT sebagai, berikut:

6

2018)

Tribun jambi, Saroalngun Dorong Program Satu Da’i Satu Desa, (Dimuat pada 24 Mei
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ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ّٞ ُ ۡ ُ ذ
َ ۡ َََۡ
ُ ََو ۡۡل
ۡ
َ
ُ
وف وينهون
ٱ
َل
إ
ون
ع
د
ي
ة
م
أ
م
ِنك
م
ن
ك
ۡل
ِ ي ويأمرون ب ِٱلمعر
ِ
ِ
﴾۱۰۴:

َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ُ َ َٰٓ َ ْ ُ َ َ ُ ۡ َ
ر وأولئِك هم ٱلمفل ِحون ﴿آل عمران
ِ ع ِن ٱلمنك

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari
yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung’’.(Qs. AlImran: 104).7
Keluarga sebetulnya memiliki peran yang besar dalam membentuk
karakter dan profil remaja ideal dambaan umat, seperti digambarkan hadist
Nabi Muhammad Saw. Didalam keluargalah, seorang remaja tumbuh,
berkembang, berkreativitas, berinovasi, dan menanam pahala-pahala yang
dapat dinikmati dikemudian hari. Tanpa perhatian dan bimbingan keluarga,
bisa jadi perjalan hidup seorang remaja tidak terarah dan tanpa tujuan yang
jelas.
Dalam dunia Pendidikan, proses mendidik seseorang, termasuk juga
para remaja untuk bertanggung jawab bukanlah pekerjaan yang instan,
seperti membalik telapak tangan. Proses Pendidikan membutuhkan waktu
yang cukup lama, yang bisa berlangsung sejak seorang manusia berada
dalam kandungan hingga masa kematian. Islam misalnya memerintahkan
setiap orang untuk mendidik anak-anaknya yang berusia dini untuk
mendirikan sholat. Pendidikan semacam ini merupakan bagian dari latihan
tanggung jawab kepada Allah Swt dan sebagai latihan disiplin bagi anakanak. Proses latihan tanggung jawab dan disiplin ini sangat penting bagi
seorang anak untuk menanamkan pendidikan pada masa remaja dikemudian
hari.
Selain itu, keluarga juga bertanggung jawab untuk mengarahkan
para remajanya yang sedang berada ditengah-tengah pergaulan sesama

7

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah-Nya (Bandung: Al-Jumanatul ‘Ali,
2004), Hlm. 63
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mereka. Selama ini, banyak pergaulan remaja, khususnya di Desa Sungai
Keradak tidak berlandaskan rambu-rambu agama. Oleh karena itu
dibutuhkanlah pencerahan kepada mereka agar masa remaja bisa digunakan
dan di manfaatkan sebaik mungkin.
Usia remaja merupakan usia yang sangat gampang terpengaruh, baik
itu pengaruh positif maupun negatif. Teman sebaya atau teman sepermainan
merupakan salah satu faktor terbesar yang memberikan pengaruh. Sebagai
observasi awal yang dilakukan oleh penulis di Desa Sungai Keradak, yang
mana orang tua memberikan kebebasan pergaulan kepada anak-anak
mereka terhadap teman sebayanya. Islam memberikan Batasan-batasan
pergaulan antara anak laki-laki dan perempuan, Batasan-batasan yang telah
diajarkan dalam Islam kebanyakan tidak di hiraukan oleh para remaja
zaman sekarang, misalnya jalan-jalan berduaan menggunakan sepada
motor, duduk berduaan ditempat yang sepi, pacaran, minum minuman
beralkohol, merokok, dan yang lebih parahnya lagi peredaran Narkoba telah
masuk ke Desa-desa yang sasaran utamanya adalah remaja.
Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat bahkan teknologi
setiap saat ditemukan dan dikembangkan, sedangkan agama tidak terlalu
pesat

perkembangannya.

Pendidikan

agama

semakin

hari

mulai

ditinggalkan. Padahal didalam Islam agama merupakan pondasi dasar. Oleh
karena itu sangat penting untuk memberikan Pendidikan dasar agama
kepada anak-anak dan remaja agar mereka mantap keimanan dan corak
sosialnya sebagai umat Islam.
Penyuluh agama dalam pembinaan keagamaan sangat penting bagi
Remaja di Desa Sungai Keradak Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolangun karena dapat memberi pengaruh terhadap perbaikan moral dan
akhlak sebagai bentuk dorongan terhadap remaja dalam mempertahankan
norma Agama dan Adat Istiadat yang berlaku di Desa Sungai Keradak.
Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan langkah konkrit dalam
pembinaan keagamaan Remaja Desa Sungai Keradak menuju Remaja yang
lebih Islami melalui pemberdayaan bimbingan dan penyuluhan Islam.
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Keberhasilan strategi seorang penyuluh agama Islam dalam melaksanakan
tugasnya di kalangan Remaja sangat ditentukan dengan adanya komunitas
yang melakukan bimbingan dan penyuluhan Islam yang dipakai dan
dirumuskan.
Uraian mengenai realita di atas menarik minat penulis untuk
melakukan penelitian dengan judul ’’Strategi Penyuluh Agama Islam
Dalam Pembinaan Remaja di Desa Sungai Keradak Kecamatan Batang
Asai Kabupaten Sarolangun’’.
B. Permasalahan.
Berdasarkan latar belakang masalah dapat rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh penyuluh Agama Islam dalam
membina keagamaan remaja di Desa Sungai Keradak Kecamatan Batang
Asai Kabupaten Sarolangun?
2.

Apa faktor penghambat dan pendukung penyuluh dalam memberikan
pembinaan keagamaan remaja di Desa Sungai Keradak Kecamatan
Batang Asai Kabupaten Sarolangun?

3. Bagaimana tindak lanjut penyuluh kepada remaja setempat setelah
memberikan pembinaan keagamaan di Desa Sungai Keradak Kecamatan
Batang Asai Kabupaten Sarolangun?
C. Batasan Masalah.
Sehubungan dengan judul dan latar belakang di atas, penulis
membatasi penelitian ini hanya pada remaja rentang usia 13-18 tahun
terhadap pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh penyuluh di Desa
Sungai Keradak, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun.
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D. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian.
1. Tujuan.
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah
untuk memperoleh pengetahuan mengenai:
a.

Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh penyuluh Agama
Islam dalam membina keagamaan remaja di Desa Sungai Keradak
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.

b.

Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat
penyuluh dalam memberikan pembinaan keagamaan remaja di Desa
Sungai Keradak Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.

c.

Untuk mengetahui tindak lanjut yang dilakukan penyuluh kepada
remaja setelah memberikan pembinaan keagamaan di Desa Sungai
Keradak Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.

2. Manfaat Penelitian.
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka
hasil penelitian diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis yaitu:
a.

Secara Teoritis.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada
penyuluh dalam pembinaan keagamaan remaja Desa Sungai
Keradak Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.

b.

Secara Praktis.
1). Bagi penyuluh informasi ini dapat menjadi masukan dalam
pembinaan keagamaan remaja.
2). Bagi remaja dapat meningkatkan semangat agar menjadi seorang
muslim yang kaffah.
3). Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya
dalam strategi penyuluhan agama islam dalam pembinaan
keagamaan remaja.
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E. Studi Relevan.
Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian
ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar K (2017) tentang strategi
penyuluh agama Islam dalam mengatasi perilaku menyimpang di kelurahan
Mataram Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif naturalistik.
Pendekatan naturalistik menuntut pengumpulan data pada setting yang
alamiah. Dengan konsep tersebut peneliti mengupayakan agar kehadiran
peneliti tidak merubah situasi atau perilaku orang yang diteliti. Adapun
metode dalam pengumpulan data yaitu dengan metode observasi,
wawancara, dan dokumentasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyuluh Agama
Islam dalam mengatasi perilaku menyimpang remaja di Kelurahan Mataran
Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Dengan hasil penelitian yang
terealisasi bahwa strategi penyuluh Agama Islam dalam mengatasi perilaku
menyimpang remaja di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja
Kabupaten Enrekang. Metode penyuluh agama Islam dalam mengatasi
perilaku menyimpang remaja di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja
Kabupaten Enrekang yaitu: melibatkan remaja dalam kegiatan keagamaan,
pemberian nasehat yang baik, metode ceramah, metode diskusi, kunjungan
kerumah.8
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan adalah mangkaji tentang strategi penyuluh Agama Islam yang
berkaitan dengan remaja. Metode yang digunakan dalam penelitian samasama

menggunakan

pendekatan

deskriptif

kualitatif

berdasarkan

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Persamaan Metodologi penelitian juga terdapat dalam teknik pengambilan
sampel purposive sampling dan validitas data melalui triangulasi sumber.

8
Zulfikar. K, Skripsi: strategi penyuluh Agama Islam dalam mengatasi perilaku
menyimpang remaja Di Kelurahan Matarankecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang (Makassar:
UIN Alauddin, 2017), hal. 78
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Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti
lakukan terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Lokasi dalam penelitian
ini adalah di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten
Enrekang. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berada di Desa
Sungai Keradak Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
Hasil penelitian relevan kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh
Amala Firman Akhi (2019) tentang kegiatan penyuluh Agama Islam dalam
menanggulangi perilaku menyimpang remaja. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini wawancara, observasi dan dokumentasi (penelitian
kualitatif). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan penyuluh
Agama Islam dalam menanggulangi perilaku menyimpang remaja kantor
urusan Agama di Kecamatan Jagakarsa. Berdasarkan observasi yang
dilakukan peneliti bahwasanya penyuluh Agama baik fungsional dan
honorer yang bertugas di Kecamatan jagakarsa melakukan kegiatankegiatan dalam menanggulangi perilaku menyimpang remaja preventif,
kuratif dan development dan dalam hal lain penyuluh agama menyelesaikan
masalah-masalah seperti secara psikologis, sosial, spiritual dan akhlak.
Salah satu contohnya itu dalam menanggulangi kenakalan remaja. Kegiatan
penyuluhan agama yang dilakukan oleh penyuluh agama bersifat kuratif
(penyelesaian) adalah melakukan bimbingan dan penyuluhan agama
perorangan di Kecamatan Jagakarsa.9
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan adalah mengkaji tentang strategi penyuluh Agama Islam yang
berkaitan dengan remaja. Metode yang digunakan dalam penelitian samasama

menggunakan

pendekatan

deskriptif

kualitatif

berdasarkan

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Persamaan metodologi penelitian juga terdapat dalam teknik pengambilan
sampel purposive sampling dan validitas data melalui triangulasi sumber.

9
Amala Firman Akhi, Skripsi: Kegiatan Penyuluh Agama Dalam Menaggulangi Perilaku
Menyimpang Remaja di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Jagakarsa (Jakarta: UIN Syarif
Hidayatullah, 2019), hal. 79-80
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Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti
lakukan terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Lokasi dalam penelitian
ini adalah di kantor urusan agama di Kecamatan jagakarsa. Sedangkan
penelitian yang akan peneliti lakukan berada di Desa Sungai Keradak
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
Hasil penelitian relevan ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh
Imam Najmuddin tentang peran penyuluh agama islam dalam peningkatan
pelaksanaan shalat fardhu masyarakat di Kecamatan Ngaringan Kabupaten
grobogan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini wawancara,
observasi dan dokumentasi (penelitian kualitatif).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyuluh agama Islam
yang ada di Kecamatan Ngaringan ini merupakan pegawai negeri sipil yang
ditugaskan oleh kementerian agama Kabupaten grobogan. Tugasnya yaitu
untuk membimbing masyarakat/umat dalam

hal

keagamaan dan

pembangunan sarana prasarana kebutuhan masyarakat Ngaringan. Selain itu
juga penyuluh agama islam harus menciptakan pribadi dan masyarakat yang
beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, toleran dan hidup
rukun, dan berperan aktif dalam pembangunan nasional.10
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan adalah mengkaji tentang strategi penyuluh Agama Islam yang
berkaitan dengan remaja. Metode yang digunakan dalam penelitian samasama

menggunakan

pendekatan

deskriptif

kualitatif

berdasarkan

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Persamaan Metodologi penelitian juga terdapat dalam teknik pengambilan
sampel purposive sampling dan validitas data melalui triangulasi sumber.
Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti
lakukan terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Lokasi dalam penelitian
ini adalah di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. Sedangkan
10
Iman Najmuddin, Skripsi: Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Peningkatan
Pelaksanaan Shalat Fardhu Masyarakat Di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan
(Semarang: UIN Walisongo, 2018), hal. 79-80
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penelitian yang akan peneliti lakukan berada di Desa Sungai Keradak
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.

BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Pengertian Strategi.
Secara umum strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis
besar Haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah
ditentukan.11 Istilah strategi pada mulanya digunakan dalam dunia
kemiliteran. Strategi berasal dari Bahasa Yunani Strategos yang berarti
jendral atau panglima. Sehingga strategi diartikan sebagai ilmu
kejendralan atau ilmu kepanglimaan. Strategi dalam pengertian
kemiliteran ini berarti cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk
mencapai tujuan perang. Tujuan perang itu sendiri tidak ditentukan oleh
militer tetapi oleh politik. Sekali tujuan telah ditetapkan oleh politik,
maka militer harus memenangkannya.12
Pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan
dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang. Suatu
strategi mempunyai skema untuk mencapai sasaran yang dituju,
Suyanto (2007) menyatakan kata strategi berasal dari bahasa Yunani
strategia yang di artikan sebagai the art of the general atau seni seorang
panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Pernyataan ini
menjelaskan strategi merupakan cara untuk mendapatkan kemenangan
atau mencapai tujuan yang diharapkan.13
Menurut Stephanie K. Marrus, strategi didefinisikan sebagai
suatu proses Penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus
pada tujuan jangka Panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara
atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Hamel dan
Prahalad, strategi merupakan Tindakan yang bersifat incremental

11

Pupu Saeful Rahmat, Strategi Belajar-Mengajar, (Surabaya: PT. Scopondo Media
Pustaka, 2019). Hlm. 2
12
W. Gulo, Strategi Belajar-Mengajar, (Jakarta: PT. Grasindo, 2014). Hlm. 1
13
Ronal Watrianthos. Dkk, Kewirausahaan dan Strategi Bisnis, (Jakarta: Yayasan Kita
Menulis, 2020). Hlm. 125

13

14

(senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan
sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa
depan. Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat
terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan
inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan
kompetensi inti (core competiencies). Perusahaan perlu mencari
kompetensi inti didalam bisnis yang dilakukan. 14
Dari berbagai pengertian dan sudut pandang di atas maka dapat
penulis ambil kesimpulan, strategi adalah suatu cara atau jalan yang
digunakan atau ditempuh untuk mencapai suatu tujuan yang telah
ditentukan oleh seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuan yang
telah ditentukan.
B. Strategi Penyuluhan (Dakwah).
Metode atau strategi dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai
juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah Islam. dalam
menyampaikan suatu pesan dakwah metode atau strategi sangat penting
perannya, karena suatu pesan walaupun baik, tetapi disampaikan lewat
metode yang tidak benar, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh si
penerima pesan. Ketika membahas tentang metode dakwah, maka pada
umumnya merujuk pada surah An-Nahl:12515

َ ُ ۡ
ۡ َٰ َ َ َ َ َ ۡ
ذ
َ َۡۡ َ َ ۡ ۡ
َ َ
ُ
َ
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يل ربِك ب ِٱۡل ِكمةِ وٱلموعِظةِ ٱۡلسنةِ وجدِلهم ب ِٱل ِت
ِ ِ ٱدع إَِل سب
َ
َ َ َُۡ َ َُ َ َ َ ۡ َ ُ ذ َذ
ُض ذل َعن َسبيلِهِۦ َو ُه َو أ ۡعلَم
ِِه أحسنُۚ إِن ربك هو أعلم بِمن
ِ
َ

َُۡۡ

﴾۱۲۵: ب ِٱلمهتدِين ﴿النحل
14
Husein Umar, Stategic management in Action,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2001). Hlm. 32
15
Munir, Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Prenada Media Group. 2006). Hlm.
33
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“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 orangorang yang mendapat petunjuk”. (Qs. An-Nahl:125)
Dalam ayat ini metode dakwah ada tiga, yaitu: bi al-hikmah,
mua’zatul hasanah dan mujadalah billati hiya ahsan. Secara garis besar
ada tiga pokok metode, yaitu:
1. Bi al-Hikmah, yaitu berdakwah dengan memerhatikan situasi dan
kondisi sasaran dakwah dengan menitikberatkan pada kemampuan
mereka, sehingga menjalankan ajaran-ajaran islam selanjutnya,
mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan.
2. Mua’zilatul Hasanah, yaitu berdakwah dengan memberikan
nasehat-nasehat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan rasa
kasih saying, sehingga nasehat dan ajaran Islam yang disampaikan
itu dapat menyentuh hati mereka.
3. Mujadalah Billati Hiya Ahsan, yaitu berdakwah dengan cara
bertukar pikiran dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya
dengan tidak memberikan tekanan yang memberatkan pada
komunitas yang menjadi sasaran dakwah.16
C. Pengertian penyuluh.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penyuluh
menurut Bahasa berasal dari kata “suluh” yang artinya benda yang dapat
dipakai untuk menerangi. Dalam Bahasa sehari-hari, istilah penyuluh
sering digunakan untuk menyambut pemberian penerangan, diambil
dari kata suluh yang searti dengan “obor”. Penyuluh menurut Bahasa
sehari-hari sering digunakan untuk menyebut pada kegiatan pemberian
penerangan kepada masyarakat baik oleh lembaga pemerintahan

16

Ibid, 34

16

maupun non-pemerintahan.17Secara etimologi penyuluh berasal dari
Bahasa Inggris Councelling. Dalam Bahasa Arab, istilah Bimbingan
Dan penyuluhan disebut dengan Al Irsyad an Nafsiy yang artinya
bimbingan kejiwaan.18
D. Peran Dan Fungsi Penyuluh.
1. Peran.
Kata peran menurut kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan
dengan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh
seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat. Kata ini sering
sekali dipakai untuk menjelaskan seperangkat tingkah, kedudukan,
atau peran yang mainkan oleh seseorang atau kelompok orang dalam
berbagai tingkatan sosial. Salah satu tingkat atau kedudukan yang di
mainkan dalam kehidupan sosial adalah penyuluh agama (da’i) yang
bertugas mewujudkan syariat islam di kalangan masyarakat. Ada
empat peran penyuluh agama:
a) Sebagai Pendidik (Muaddid).
Yaitu melaksanakan fungsi edukasi yang islami,
penyuluh harus lebih menguasai ajaran islam dari khalayak ratarata

masyarakat.

Dengan

mendidik

masyarakat

agar

melaksanakan perintah Allah dan memahami larangan-Nya. Ia
memikul tugas mulia untuk mencegah masyarakat dari perilaku
yang menyimpang dari syariat islam, juga melindungi
masyarakat dari pengaruh buruk non-muslim.
b) Sebagai pelurus informasi (Musaddid).
Setidaknya ada tiga yang harus oleh penyuluhan agama.
Pertama, informasi tantang ajaran dan umat islam. Kedua, karya-

17
Budi Sunarso, Hasil Penelitian Peran kantor Urusan Agama dan Penyuluh Dalam
Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi kabupaten Manokwari,
(Jawa Timur: Myria Publisher, 2019). Hlm. 22
18
Ibid. Hlm. 23
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karya atau prestasi umat islam. Ketiga, lebioh dituntut untuk
mampu menggali, melakukan mengamati kondisi masyarakat.
c) Sebagai pembaharu (Mujaddid).
Penyebar paham pembaharuan akan pemahaman dan
pengalaman ajaran islam (reformasi islam). Penyuluh agama
hendaknya menjadi “juru bicara” para pembaharu, yang
menyerukan umat islam agar berpegang teguh terhadap Alquran dan Sunnah, memurnikan pemahaman tentang islam dan
khurafat, tahayul, dan isme-isme yang tidak sesuai ajaran islam.
d) Sebagai pemersatu (Muwahid).
Penyuluh harus mampu menjadi jembatan pemersatu
umat islam, yang mana sebagai teladan di dalam kehidupan
masyarakat.19
2. Fungsi.
a) Fungsi informasi dan edukasi.
Penyuluh agama islam menempatkan dirinya sebagai da’i
yang berkewajiban mendakwahkan islam, menyampaikan
penerangan agama dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya
sesuai dengan tuntunan Al-quran dan sunnah Nabi.
b) Fungsi konsultasi.
Penyuluh agama islam menyediakan dirinya untuk turut
memikirkan

dan

memecahkan

persoalan-persoalan

yang

dihadapi masyarakat. Baik persoalan pribadi, keluarga maupun
persoalan masyarakat pada umumnya.
c) Fungsi Advokasi.
Penyuluh agama islam memiliki tanggung jawab moral dan
sosial

untuk

melakukan

kegiatan

pembelaan

terhadap

umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman,

19

Ibid. Hlm. 25-26
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gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan akidah,
mengganggu ibadah dan merusak akhlak.20
E. Agama dan Islam.
1. Pengertian Agama.
Agama adalah suatu ajaran yang datang dari Tuhan yang
berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia agar mereka
hidup berbahagia di dunia dan akhirat sebagai ajaran.21 Menurut
Diaz Corner, agama adalah jalan. Maksudnya jalan hidup atau jalan
yang harus ditempuh oleh manusia sepanjang hidupnya atau jalan
yang menghubungkan antara sumber dan tujuan hidup manusia, atau
jalan menunjukkan dari mana, bagaimana dan hendak kemana hidup
manusia di dunia ini.22
Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
sistim yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan
kepada tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan
dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Secara
Bahasa, kata agama berasal dari bahasa Sansakerta yang berarti
tidak pergi. Tetap ditempat, diwarisi turun temurun.23 Menurut
Harun Nasution, agama dapat diberikan definisi sebagai berikut:
a. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan
kekuatan gaib yang harus dipatuhi.
b. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai
manusia.
c. Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung
pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia
yang memengaruhi perbuatan-perbuatan manusia.

20

Ibid. Hlm. 28-29
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Samsul Arifin, Pendidikan Agama Islam, (Jogjakarta: CV. Budi Utama, 2014). Hlm. 3-4
23
Sarinah, Pendidikan Agama Islam, (Jogjakarta: CV. Budi Utama, 2017). Hlm. 15
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d. Kepercayaan kepada sesuatu kekuatan gaib yang menimbulkan
cara hidup tertentu.
e. Suatu sistim tingkah laku (code of conduced).
f. Pengakuan adanya kewajiban yang diyakini bersumber pada
suatu kekuatan gaib.
g. Pemujaan kepada kekuatan gaib yang timbul dari perasaan
lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang
terdapat dalam alam sekitar manusia.
h. Ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui
seorang Rasul.24
Secara fungsional, definisi agama menurut Robert N. Bellah,
adalah bentuk-bentuk prilaku simbolik yang menghubungkan
manusia dengan batas tertinggi eksistensinya. Para ulama Islam juga
memberikan definisi tentang agama, antara lain:
a. Mahmud Syaltut, agama adalah ketepatan-ketepatan Ilahi yang
diwahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup
manusia.
b. T.M. Hasbi Ash Shiddiqiy. agama adalah dustur Ilahi yang
didatangkan Allah untuk menjadi pedoman hidup dan
kehidupan manusia di alam dunia untuk mencapai kesejahteraan
dunia dan kesentosaan akhirat.
c. Al-Syihristaniy, agama adalah ketaatan serta kepatuhan, dan
terkadang bisa diartikan sebagai pembalasan dan perhitungan
terhadap amal perbuatan di akhirat.
d. Al-tahanwiy, agama adalah institusi yang menganugerahkan
orang-orang yang berakal dengan kemauannya sendiri untuk
memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.25

24
Darmadi, Integrasi Agama dan Ilmu Pengetahuan, (Jogjakarta: Diandra Kreatif, 2017).
Hlm. 11-12
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2. Pengertian Islam.
Pengertian Islam secara etimologi, islam berasal dari bahas
Arab, terambil dari kosakata salima yang berarti selamat Sentosa.
Dari kata ini dibentuk menjadi kata Aslama yang berarti
memeliharakan dalam keadaan selamat, Sentosa yang berarti pula
berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Dari kata aslama ini dibentuk
kata Islam (aslama, yuslimu, islaman), yang mengandung arti
selamat, aman, damai, patuh, berserah diri, dan taat. Adapun
pengertian islam menurut terminologi, adalah agama yang
didasarkan pada lima pilar utama, yaitu mengucapkan dua kalimat
syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan
Ramadhan, naik haji bagi yang sudah mampu.26
F. Pengertian Penyuluh Agama Islam.
Penyuluh agama adalah mitra dan pegawai pemerintahan
kelembagaan agama islam sekaligus sebagai ujung tombak dalam
pelaksanaan tugas Pendidikan agama islam pada masyarakat dalam
mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir bathin.
Kedudukannya di tengah-tengah masyarakat islam sangat penting
perannya cukup besar baik karena ilmunya maupun karena
keteladanannya dalam pengalaman keagamaan. Penyuluh agama Islam
juga merupakan pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan
mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.27
G. Pengertian Remaja.
Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan
anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa yang ditandai dengan
pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis. Secara biologis
26

Chuzaimah Batubara, Iwan, Handbook Studi Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group,
2018). Hlm. 6
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ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seks primer dan seks sekunder
sedangkan secara psikologis ditandai dengan sikap dan perasaan, keinginan
dan emosi yang labil atau tidak menentu. Hurlock membagi fase remaja
menjadi masa remaja awal dengan usia antara 13-17 tahun dan masa remaja
akhir usia antara 17-18 tahun. Masa remaja awal dan akhir menurut Hurlock
memiliki karakteristik yang berbeda dikarenakan pada masa remaja akhir
individu telah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati
dewasa.28
Menurut Desmita masa remaja ditandai dengan sejumlah
karakteristik penting yang meliputi pencapaian hubungan yang matang
dengan teman sebaya, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria
atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, menerima
keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara efektif, mencapai
kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, memilih
dan mempersiapkan karier dimasa depan sesuai dengan minat dan
kemampuannya, mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan hidup
berkeluarga dan memiliki anak, mengembangkan keterampilan intelektual
dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara, mencapai
tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial dan memperoleh
seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam bertingkah
laku.29
Masa peralihan perkembangan dan pertumbuhan yang dihadapi oleh
remaja akibat berbagai perubahan fisik, sosial, emosional yang semuanya
itu akan menimbulkan rasa cemas dan ketidaknyamanan. Akibatnya masa
ini disebut juga sebagai masa yang penuh dengan badai dan tekanan, karena
remaja harus belajar beradaptasi dan menerima semua perubahan yang
sering kali menyebabkan pergolakan emosi didalamnya. Menurut Ginanjar
apabila aktivitas yang dijalani remaja bersama-sama teman sebayanya tidak

28
Khoirul Bariyyah Hidayati, Konsep Diri, Adversity Quotient dan Penyesuaian Diri pada
Remaja, Jurnal Psikologi Indonesia Vol. 5, No. 02, Mei 2016. Hal. 137
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memadai untuk memenuhi tuntutan gejolak energinya, maka remaja sering
kali meluapkan kelebihan energinya kearah yang negatif. Hal ini dapat
terjadi karena lingkungan seringkali tidak sesuai dengan keinginan atau
harapan batin, sehingga

seseorang akan merasa

ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan.

kecewa

akibat

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui strategi penyuluh
agama Islam dalam pembinaan keagamaan remaja di Desa Sungai Keradak
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun adalah jenis penelitian
kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif. Penelitian kualitatif menurut
Denzin dan Lincon, adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah
dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan
jalan melibatkan beberapa metode yang ada. 30
Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan
cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan
proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar focus
penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga
bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang
penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.31
Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human
instrumen, menganalisis, yaitu peneliti sendiri. Untuk dapat menjadi
instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas,
sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi
situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Untuk
mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi
sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu
menggunakan

berbagai

teknik

pengumpulan

data

secara

gabungan/simultan.

30
Albi Anggito, Johan Setiawan, Metodologi Penelitian kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak.
2018). Hlm. 7
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B. Setting dan Subjek Penelitian.
1. Setting Penelitian.
Setting dalam penelitian ini meliputi: Tempat Penelitian, dan waktu
penelitian. Sebagai berikut:
a. Tempat Penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Keradak Kecamatan
Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
b. Waktu Penelitian.
Penelitian dilaksanakan pada bulan tanggal 22 Juli 2020
2. Subjek Penelitian.
Subjek dalam penelitian ini adalah remaja di Desa Sungai
Keradak Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun. Subjek
Penelitian ini diambil dengan menggunakan cara Purposive Sampling
yaitu teknik yang didasarkan pada penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu.32
Dalam penelitian ini sebagai key informan adalah, sebagai berikut:
1. Kepala Desa.
2. Da’i/Ustad
3. Pegawai Syarak.
Sebagai Responden adalah, sebagai berikut:
1. Masyarakat Desa sungai Keradak Kecamatan batang Asai Kabupaten
Sarolangun.
2. Remaja Desa Sungai Keradak.
C. Jenis dan Sumber Data.
1. Jenis data.
a. Data primer.
Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumber
data tanpa perantara. Data primer yang penulis maksud dalam ini
adalah penelitian ini adalah data wawancara dan observasi mengenai
32
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strategi penyuluh agama Islam dalam pembinaan keagamaan remaja
di Desa sungai Keradak Kecamatan batang Asai Kabupaten
Sarolangun. Yang meliputi Data mengenai:
1). Bagaimana strategi yang dilakukan oleh penyuluh Agama Islam
dalam membina keagamaan remaja di Desa Sungai Keradak
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
2). Apa faktor penghambat dan pendukung penyuluh dalam
memberikan pembinaan keagamaan remaja di Desa Sungai
Keradak Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
3). Bagaimana tindak lanjut penyuluh kepada remaja setelah
memberikan pembinaan keagamaan di Desa Sungai Keradak
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
b. Data Skunder.
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang
sudah terdokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah
data yang diambil di Desa Sungai Keradak Kecamatan Batang Asai
Kabupaten Sarolangun sebagai, berikut:
1). Historis dan letak geografis.
2). Struktur rumah tangga.
3). Data keluarga ayah, ibu dan anak.
2. Sumber data.
Sedangkan sumber data dalam penelitian meliputi:
a. Sekdes (Sekretaris Desa)
b. Peristiwa/ Kejadian
c. Arsip
D. Teknik Pengumpulan Data.
Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif dan sumber data yang
digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi
dokumentasi, observasi, dan wawancara. Untuk mengumpulkan data dalam
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kegiatan penelitian diperlukan car-cara atau teknik pengumpulan data
tertentu, sehingga proses penelitian berjalan lancar.
Dalam pengumpulan data diperlukan data yang dapat dipertanggung
jawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan
informasi yang tepat dan valid, maka peneliti menggunakan beberapa teknik
dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi
dokumentasi.
1. Teknik Observasi.
Teknik observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para
ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai
dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu
dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat
canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan electron)
maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi
dengan jelas.33
Teknik observasi digunakan untuk mengetahui secara langsung
bagaimana strategi penyuluh agama Islam dalam pembinaan keagamaan
remaja di Desa Sungai Keradak Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolangun peneliti akan mempersiapkan lembar observasi. Instrumen
yang digunakan dalam observasi yaitu: tustel/kamera (HP),(terlampir),
dan alat tulis. Dengan penjabaran pengamatan:
a. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh penyuluh Agama Islam
dalam membina keagamaan remaja di Desa Sungai Keradak
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
b. Apa

faktor

penghambat

dan pendukung

penyuluh

dalam

memberikan pembinaan keagamaan remaja di Desa Sungai Keradak
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.

33
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c. Bagaimana tindak lanjut penyuluh kepada remaja setelah
memberikan pembinaan keagamaan di Desa Sungai Keradak
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
2. Teknik Wawancara.
Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak.
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data,
bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang
informasi apa yang telah diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan
wawancara, pengumpul data telah melakukan instrument penelitian
berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun
telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden
diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan
wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan
beberapa pewawancara sebagai pengumpul data.34
Wawancara dilakukan dengan tujuan penggalian informasi
tentang fokus penelitian. Teknik wawancara yang peneliti gunakan
disini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Data yang
diambil dari wawancara ini adalah data mengenai strategi penyuluh
agama Islam dalam pembinaan keagamaan remaja di Desa Sungai
Keradak Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
Wawancara dilakukan denga mengajukan sejumlah pertanyaanpertanyaan terlebih dahulu disusun sedemikian rupa. Dalam wawancara
ini yang menjadi sasaran wawancara adalah Kepala keluarga (ayah), ibu
dan anak. Instrumen yang digunakan dalam wawancara (terlampir), alat
tulis, recorder, dan tustel/kamera (HP). Dan pertanyaan yang diajukan:
a. Mengenai strategi yang dilakukan oleh penyuluh Agama Islam
dalam membina keagamaan remaja di Desa Sungai Keradak
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun?

34
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b. Apa

faktor

penghambat

dan pendukung

penyuluh

dalam

memberikan pembinaan keagamaan remaja di Desa Sungai Keradak
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun?
c. Bagaimana tindak lanjut penyuluh kepada remaja setelah
memberikan pembinaan

keagamaan di Desa Sungai Keradak

Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun?
3. Dokumentasi.
Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang
menggunakan

dokumen

sebagai

sumber

penelitian.

Dokumen

merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. dokumen bisa berbentuk
tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.35
E. Teknik Analisis Data.
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan
analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang
diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti
akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data
dianggap kredibel. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara
terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam
analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion
drawing/verification.36
1. Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data
kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi

35
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data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi
penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data
sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa
disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian,
permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang
mana dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilan
tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode,
menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat
memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian
lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.
Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data
merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data
dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya
dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu
mengartikannya

sebagai

kuantifikasi.

Data

kualitatif

dapat

disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara,
yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian
singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan
sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angkaangka atau peringkat- peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu
bijaksana.
2. Penyajian Data (Data Display)
Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai
sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini
bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang
utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis
matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna
menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang

30

padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat
melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik
kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis
yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu
yang mungkin berguna.
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)
Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah
sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulankesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi
itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran
penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada
catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan
menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di
antara

teman

sejawat

untuk

mengembangkan

kesepakatan

intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan
salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya,
makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji
kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang
merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada
waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar
benar-benar dapat dipertanggungjawabkan
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.
Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif
menggunakan uji, validitas internal, validitas eksternal (generalisasi),
reabilitas, dan obyektivitas.37
Penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data dengan sumber
yakni membandingkan dan mengecek balik informasi yang diperoleh
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melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, hal ini
dapat dicapai dengan jalan :
1. Membandingkan

data

hasil

pengamatan

dengan

data

hasil

wawancara.Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum
dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu dan membandingkan
hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
2. Berdasarkan teknik trianggulasi tersebut diatas, maka dimaksud untuk
mengecek keabsahan data yang diperoleh dilapangan mengenai strategi
penyuluh agama Islam dalam pembinaan keagamaan remaja di Desa
Sungai Keradak Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun dari
sumber hasil observasi, wawancara maupun melalui dokumentasi.

BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Desa Sungai Keradak.
Desa Sungai Keradak Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolangun Provinsi Jambi merupakan desa yang paling ujung bagian
barat Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
Wilayah Desa Sungai Keradak dahulunya merupakan kampung di
zaman pasirah Kepala Kampung yang pernah menjabat pada waktu
itu yaitu Kepala Kampung Abudani, Kepala Kampung Ahmad.
Dengan adanya undang-undang tentang Desa pada tahun
1985 Dusun Sungai Keradak ditetapkan sebagai Desa mandiri dengan
sebutan Desa Sungai Keradak yang menjabat sebagai kepala Desa
pertama yaitu Baharuddin (1985-1993) dengan berakhirnya masa
Baharuddin sebagai Kepala Desa maka dilanjutkan oleh Ahmad
(1993-1995) sebagai Kepala Desa kedua kemudian dilanjutkan oleh
Darwis sebagai PJ pada tahun (1995-1997) kemudian Darwis
diamanatkan oleh masyarakat menjadi Kepala Desa (1997-2003)
setelah berakhirnya masa jabatan Darwis sebagai Kepala Desa maka
dilanjutkan oleh Sahari (2003-2008) sebagai Kepala Desa yang
kelima dengan berakhirnya masa jabatan sahari selaku Kepala Desa.
Kepala Desa yang keenam dilanjutkan oleh Sabirin (20082015) setelah masa jabatan Sabirin berakhir maka Kepala yang
ketujuh Desa Sungai Keradak dilanjutkan oleh Darul Hipni sebagai
PJ (2014-2015) setelah masa PJ Darul Hipni berakhir maka pada
tahun 2015. Sesuai dengan aturan yang berlaku maka dilakukan
pemilihan Kepala Desa di Desa Sungai Keradak dari hasil pemilihan
tersebut maka Sahari diamanatkan sebagai Kepala Desa yang
kedelapan (2016-2022) masih aktif sampai saat ini.38
38
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2. Profil Penyuluh Agama Dan Pegawai Syarak di Desa Sungai
Keradak.
1. Nama

: Arnus

Umur

: 27 tahun

Pendidikan

: Tamatan Pondok Pesantren Nurul Qur’an
Jawa Timur.

Alamat

: Desa Sungai Keradak Rt. 02 Kec.
Batang Asai Kabupaten Sarolangun.

Pengalaman dalam bidang penyuluhan sejak tahun 2014
ditunjuk untuk menjadi Kepala Madrasah Nurussa’dah yang
beralamat di Desa Sungai Kerdak Kecamatan Batang Asai
Kabupaten Sarolangun. selain menjadi Kepala Sekolah, karena
lulusan dari Pondok Pesantren memiliki tanggung jawab moral
untuk mengembangkan ilmu agama kepada masyarakat.39
2. Nama

: Semardi

Umur

: 59 Tahun

Pendidikan

: Tamatan SD

Jabatan Pegawai Syarak : Imam Masjid
3. Nama

: Sadardi

Umur

: 55 Tahun

Pendidikan

: Tamatan SD

Jabatan Pegawai Syarak : Bilal
4. Nama

: Sardi

Umur

: 60 Tahun

Pendidikan

: Tamatan SD

Jabatan Pegawai Syarak : Khotib

39
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3. Letak Geografis Desa Sungai Keradak
Desa Sungai Keradak Kecamatan batang Asai Kabupaten
Sarolangun Provinsi Jambi merupakan desa dengan luas wilayah ±
3.235 ha. Secara umum keadaan Topografis Desa Sungai Keradak
adalah merupakan daerah dataran Rendah. Iklim Desa Sungai
Keradak sebagaimana desa lain di wilayah Indonesia mempunyai
iklim kemarau dan penghujan. Pembagian wilayah Desa Sungai
Keradak terdiri dari 4 Dusun 6 RT. Secara geografis Desa Sungai
Keradak berbatasan langsung dengan beberapa daerah antara lain
sebagai berikut:
a. Sebelah Barat

: Desa Muara Air Dua

b. Sebelah Timur

: Jangkat Bagian Timur

c. Sebelah Selatan

: Desa Bukit Berantai

d. Sebelah Utara

: Sungai Batang Keradak

Jarak Desa Sungai Keradak dengan Pusat Pemerintahan
Kecamatan yaitu kurang lebih 50 Km. Jarak dari Pusat Pemerintahan
Kota yaitu kurang lebih 120, 2 Km. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten
yaitu kurang lebih 170,2 Km. Jarak dari Ibu Kota Provinsi yaitu
kurang lebih 225,6 Km.40
4. Keadaan Sosial Penduduk Desa Sungai Keradak
. Jumlah penduduk Desa sungai Keradak Kecamatan batang
Asai Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Sungai Keradak Kecamatan Batang Asai
Kabupaten Sarolangun.
No

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1

240

210

450 Jiwa

Jumlah

450 Jiwa

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dipahami bahwa jumlah
penduduk di Desa Sungai Keradak Kecamatan batang Asai

40
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Kabupaten Sarolangun sebesar 450 jiwa. Penduduk laki-laki sebesar
240 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 210 jiwa. Jumlah KK
(kepala keluarga) di Desa Sungai Keradak tersebut sebanyak 100 KK.
Semua penduduknya yang ada di Desa Sungai Keradak tersebut
beragama Islam.41
Penduduk Desa Sungai Keradak semuanya adalah penduduk
asli Desa Sungai Keradak. Masyarakat Desa Sungai Keradak sangat
toleran terhadap kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan, seperti
gotong royong, yasinan dari rumah ke rumah warga secara bergantian
yang diadakan setiap malam jumat . Kegiatan yasinan di Desa Sungai
Keradak dibagi berdasarkan RT masing-masing. Masyarakat Desa
Sungai Keradak juga membuat kegiatan yang berkaitan dengan
pertanian, seperti contoh masyarakat membentuk kelompok tani
khusus di Rt 02, masyarakat membentuk kelompok dengan
mengerjakan lahan persawahan maupun perkebunan secara
bergantian pula.
Dalam kegiatan adat istiadat masyarakat Desa Sungai
Keradak melakukan kenduri, seperti kegiatan pesta sebelum
melakukan cocok tanam dalam kurun waktu satu tahun satu kali
diselenggarakan oleh desa, masyarakat kerap menyebut kegiatan
tersebut adalah (kenduri turun batauh). Kemudian makan jantung
yang dilakukan setiap hari ketiga setelah hari raya Idul Fitri, kegiatan
tersebut biasanya dilakukan di rumah kepala Desa.
5. Keadaan Ekonomi.
Keadaan mata pencarian masyarakat adalah merupakan
kegiatan masyarakat dalam memperoleh pendapatan ekonomi dalam
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mata pencarian ini adalah
merupakan suatu kegiatan dan aktifitas masyarakat sesuai dengan
bidang dan spesifikasi pekerjaan. Mata pencarian masyarakat Desa
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Sungai Keradak Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun
beraneka ragam tetapi yang mendominasi adalah petani, selebihnya
pedagang, bangunan dan guru, PNS adapun jumlah mata pencarian
masyarakat Desa Sungai Keradak Kecamatan Batang Asai
Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.2 Keadaan Mata Pencarian Masyarakat Desa Sungai Keradak
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun
No

Jenis Pekerjaan

Jumlah

1

PNS

3 Orang

2

Guru

5 Orang

3

Pedagang

5 Orang

4

Petani

85 Orang

5

Tukang / Bangunan

4 Orang

Jumlah

101 Orang

Dari keadaan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa mata
pencarian masyarakat di Desa sungai Keradak Kecamatan Batang
Asai Kabupaten Sarolangun adalah mayoritas petani, sementara itu
ada juga yang bekerja sebagai pedagang, PNS tukang/ bangunan, dan
guru dimana keadaan ini semakin melengkapi kebutuhan masyarakat
karena sesuai dengan profesi yang berbeda-beda dan saling
melengkapi.42
6. Keadaan Pendidikan
Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang dasar bagi
manusia yang harus dilakukan oleh orang dewasa (orang tua, guru
dan masyarakat) dan harus dijalankan oleh orang muda (anak-anak).
Berdasarkan perkembangan pendidikan dewasa ini. Sedangkan
lainnya adalah masyarakat yang pendidikan rendah, dimana ditandai
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dengan banyaknya yang hanya berpendidikan Sekolah Dasar atau
tidak berpendidikan sama sekali.
Keadaan pendidikan yang ada di Sungai Keradak Kecamatan
Batang Asai Kabupaten Sarolangun berdasarkan jenjang pendidikan
lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.3 Keadaan Pendidikan di Desa Sungai Keradak Kecamatan Batang
Asai Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Jenjang Pendidikan.
No

Jenjang Pendidikan

Jumlah

1

Taman Kanak-Kanak

15 Orang

2

Sekolah Dasar

44 Orang

3

Sekolah Menengah Pertama

15 Orang

4

Sekolah Menengah Atas

10 Orang

5

Perguruan Tinggi

8 Orang

6

Pondok Pesantren

26 Orang

7

Pendidikan Keagamaan

-

8

Sekolah Luar Biasa

-

9

Kursus Keterampilan

-

Jumlah

188 Orang

Berdasarkan tabel 3 diatas maka dapat dilihat bahwa jenjang
pendidikan di Desa Sungai Keradak Kecamatan Batang Asai
Kabupaten Sarolangun terdiri dari Taman Kanak-kanak 15 orang,
Sekolah Dasar 44 orang, Sekolah Menengah Pertama 15 orang,
Sekolah Menengah Atas 10 orang, Perguruan Tinggi 8 orang, Pondok
Pesantren 26 orang dan dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa
tidak ada masyarakat di Desa Sungai Keradak Kecamatan Batang
Asai Kabupaten Sarolangun yang menempuh pendidikan khusus
seperti Pendidikan Keagamaan, Sekolah Luar Biasa dan Kursus
Keterampilan.43
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7. Visi dan Misi Desa Sungai Keradak.
a. Visi.
Terciptanya penataan Desa yang bersih, Teratur, Bersih,
Indah, Nyaman, Aman dan Sehat, pelaksanaan pemerintahan yang
baik, transparan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
dengan lebih baik.
b. Misi.
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih,
sehat dan produktif melalui peningkatan kapasitas,
kemitraan dan perencanaan pembangunan.
2. Menyelenggarakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.
3. Mendorong kreatifitas serta pemberdayaan masyarakat
bersama

pemerintah

desa

dalam

merencanakan

pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan berdasarkan
visi yang dibangun bersama.
4. Mengembangkan pengelolaan administrasi, komunikasi dan
informasi pemerintah dan pembangunan desa.
5. Meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat dan umat
beragama untuk menciptakan kedamaian, ketentraman,
kenyamanan,

serta

kebersihan

dalam

kehidupan

bermasyarakat berbangsa dan beragama.
6. Mengutamakan pembangunan berskala prioritas yang
mendesak, parah dalam jangka pendek, menengah maupun
panjang.
7. Meningkatkan pemberdayaan peran generasi muda untuk
mewujudkan
mewujudkan
masyarakat.

cita-cita
keadilan

dalam
dan

pembangunan

penegakan

hokum

dan
bagi
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8. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Keradak.
Penduduk merupakan syarat mutlak untuk berdirinya suatu
pemerintah karena tanpa adanya penduduk pemerintah tidak akan
timbul. Melihat dari kenyataan bahwa penduduk merupakan suatu
sember kekuatan dan kemajuan dalam pemerintah. Maka penduduk
dapat juga menjadi ukuran maju mundurnya dan besar kecilnya suatu
pemerintah. Karena ia dapat menunjang berbagai kegiatan baik yang
direncanakan oleh pemerintah Rukun Tetangga (RT), Dusun, Desa,
Kecamatan, Kabupaten maupun dari pemerintah pusat. Dengan
demikian penduduk merupakan modal dasar dari pemerintah atau
Negara untuk menuju berbagai kepentingan baik yang berhubungan
dengan penduduk itu sendiri, maupun yang berhubungan dengan
kepentingan pemerintah. Maka dari itu pemerintah memperhatikan
perkembangan penduduk untuk pengembangan berbagai aspek yang
menyangkut kehidupan tersebut.
Organisasi pemerintahan adalah suatu hal yang sangat
penting, karena suatu lingkup kehidupan untuk dapat hidup teratur,
aman, tentram, dan damai memerlukan orang-orang yang mengatur
untuk suatu tujuan yang diharapkan. Suatu Desa biasanya
mempunyai tiga persyaratan unsure penting yaitu ada rakyat,
pemimpin, dan daerah. Maka demikian juga dengan halnya dengan
Desa Sungai Keradak Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolangun.
Adapun keadaan struktur pemerintahan Desa Sungai Keradak
Kecamatan batang Asai Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pada
bagan kepengurusan Desa Sungai Keradak yang ada, adalah sebagai
berikut :
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Bagan 4.1 Keadaan Struktur Pemerintahan Desa Sungai Keradak
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun

KETUA BPD

KEPALA DESA

Indrawan

Sahari

SEKRETARIS DESA
Hardiyuda

KAUR KEUANGAN

KAUR TATA USAHA

KAUR PERENCANAAN

Cecep Pradika

M. Arif

M. Ridwan

KASI PEMERINTAHAN

KASI KESEJAHTERAAN

KASI PELAYANAN

Musmul Yadi

Nur Asiah

Asnadi

KEPALA DUSUN
1

KEPALA DUSUN
2

KEPALA
DUSUN 3

KEPALA DUSUN
4

Omridinata

Andi Lala

Supardaus

Sutardi

KETUA RT 1

KETUA RT 2

KETUA RT 3

KETUA RT 4

Takom

Suandi

Ahmad

Supardi N.

KETUA RT 5

KETUA RT 6

Hasan suwi

Capri
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Tabel 4.4 Susunan Perangkat Desa Sungai Keradak44
No
Nama
Jabatan
1

Sahari

Kepala Desa

2

Hardiyuda

Sekretaris

3

Arif

Kepala Urusan Tata Usaha

4

Cecep Pradika

Kepala Urusan Keuangan

5

M. Ridwan

Kepala Urusan Perencanaan

6

Musmulyadi

Kepala Seksi Pemerintahan

7

Nur Asiah

Kepala Seksi Kesejahteraan

8

Asnadi

Kepala Seksi Pelayanan

9

Omri Dinata

Kepala Dusun I

10

Andi Lala

Kepala Dusun II

11

Supardaus

Kepala Dusun III

12

Sutardi

Kepala Dusun IV

13

Takom

Ketua RT 01

14

Suandi

Ketua RT 02

15

Ahmad

Ketua RT 03

16

Supardi. N

Ketua RT 04

17

Hasan Suwi

Ketua RT 05

18

Capri

Ketua RT 06

Tabel 4.5 Daftar Nama Pegawai Syarak dan Penyuluh Agama Islam Desa
Sungai Keradak
No
1
2
3
4

Semardi
Arnus
Sardi
Sadardi

44

Nama

Tugas

Imam
Penyuluh Agama Islam
Khotib
Bilal

Hardiyuda. Sekretaris Desa, 22 Juli 2020, Dokument Desa Sungai Keradak
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Tabel 4.6 Daftar Nama Remaja Berusia 13-17 dalam penelitian penulis45
No

Nama

1

Putri Anita

2

Dedus Erlangga

3

Vera Ayu Sintia

4

Adeng Kusuma

5

Debi Anggraini

6

Lidia Purnama Sari

7

Kasnita Mustika

8

M. Fajri

9

Wirma Nursalena

10

Meri Lestari

11

Rici Nurlena

12

Fajar Irpan Saputra

13

Yusmarlin

TTL
Sei Keradak, 23
Januari 2002
Sei Keradak, 27
April 2002
Sei Keradak, 22
Desember 2002
Sei Keradak, 01
Juli 2002
Sei Keradak, 04
Juli 2002
Sei Keradak, 06
Desember 2002
Sei Keradak, 17
Mei 2002
Sei Keradak, 19
April 2003
Sei Keradak, 10
Juli 2003
Sei Keradak, 13
Maret 2003
Sei Keradak, 27
Februari 2003
Sei Keradak, 01
Januari 2003
Sei Keradak, 25
Maret 2003

J Kelamin

Usia

P

18 Tahun

L

18 Tahun

P

18 Tahun

P

18 Tahun

P

18 Tahun

P

18 Tahun

P

18 Tahun

L

17 Tahun

P

17 Tahun

P

17 Tahun

P

17 Tahun

L

17 Tahun

P

17 Tahun

B. Strategi Yang Dilakukan Oleh Penyuluh Agama Islam Dalam
Membina Keagamaan Remaja Di Desa Sungai Keradak Kecamatan
Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental
(senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan
sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa
depan.
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Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis bahwa strategi
yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam pembinaan
keagamaan remaja yang kurang pemahaman terhadap Islam di Desa
Sungai Keradak Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun cukup
baik. Penyuluh tidak hanya menggunakan ceramah sebagai metode
dalam memberikan pembinaan kepada remaja yang kurang pemahaman
tentang agama Islam tetapi penyuluh masuk keranah yang disenangi
oleh remaja yang ada di Desa Sungai Keradak Kecamatan Batang Asai
Kabupaten Sarolangun seperti ikut dalam kegiatan remaja baik
berkaitan dengan dunia olah raga maupun perayaan hari besar seperti
hari raya, tahun baru Islam maupun tahun baru masehi. Penyuluh
mengikuti alur atau kegiatan yang biasa diadakan oleh remaja yang ada
di desa Sungai Keradak dan bergaul pada remaja dengan batasan
tertentu46
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis diatas maka
dapat dipahami bahwa remaja tentu lebih menyukai kegiatan yang
berkaitan dengan hari-hari besar Islam apa lagi tahun baru masehi
dengan demikian seorang penyuluh yang ada di desa Sungai Keradak
juga mengikuti acara tersebut dan disitulah penyuluh mengambil
kesempatan dalam memberikan pembinaan secara umum maupun
secara khusus.
Dalam hal ini penulis mewawancarai Sahari selaku kepala desa
Sungai Keradak untuk memastikan kebenaran apa yang penulis lihat dan
seperti apa respon dari Sahari selaku kepala desa Sungai Keradak.
Menurut Sahari:
“Saya selaku kepala desa tentu sangat mendukung kegiatan
keagamaan yang dilakukan oleh da’i atau penyuluh yang merangkul
remaja dengan cara yang sangat sesuai dengan keadaan remaja di
desa ini seperti memberikan pembinaan kepada remaja dengan cara
membuat pengajian yang di lakukan biasanya di masjid pada malam
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jumat dan dilanjutkan dengan yasinan untuk para remaja dan ini saya
sangat mendukung sekali”.47
Dari hasil wawancara di atas bahwa dapat diketahui, Sahari
selaku Kepala Desa Sungai Keradak sangat mendukung dari program
yang dicanangkan oleh penyuluh atau da’i dalam pembinaan keagamaan
remaja di Desa Sungai Keradak. Dalam hal ini penulis mewawancarai
Ust Arnus selaku penyuluh agama Islam di Desa Sungai Keradak
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
Ust Arnus:
“Alahamdulillah saya diamanahkan oleh kepala desa sebagai Da’i
atau penyuluh agama Islam di Desa sungai Keradak sejak tahun
2017 sampai sekarang yang di SK kan langsung oleh Bupati
Sarolangun. Banyak memang remaja di Desa Sungai Keradak ini
yang memang masih kerang pemahaman mengenai Islam. Namun,
itulah tugas saya untuk memberikan pengalaman dan pemahaman
tentang Islam tidak hanya remaja tapi meliputi semua masyarakat
yang ada di Desa Sungai Keradak’’.48
Penulisan menanyakan strategi apa yang digunakan oleh Ust
Arnus selaku penyuluh agama Islam di Desa Sungai Keradak dalam
memberikan pembinaan kepada remaja yang kurang pemahaman
tentang agama Islam.
Ust Arnus:
“Strategi dalam melakukan penyuluhan yaitu berdasarkan petunjuk
dalam al-quran tentang strategi dakwah yang terdapat dalam surah
An-Nahl ayat َ 125 yang berbunyi:
ۡ
ُ ۡ
َ ِه أ ۡح َس ُن إ ذن َربذ
َ ع إ َ ََٰل َسبيل َرب
َ ۡل ِۡك َمةِ َوٱل ۡ َم ۡوع َِظةِ ٱ ۡلحسنَةِۖ َو
َ ِ جَٰدِل ۡ ُهم ب ِٱلذت
ك ُه َو
ك ب ِٱ
ِ ُۚ
ِ ٱد
َ َ
ِ ِ ِ
ِ
َ أَ ۡعلَ ُم ب َمن َض ذل َعن َسبيلِهِۦ َو ُه َو أَ ۡعلَ ُم بٱل ۡ ُم ۡهتَد
ِين
ِ
ِ
ِ
“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” (Qs. An-Nahl:125).
Yang mana didalam ayat tersebut terdapat kata bil hikmah yang
secara sederhana dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dalam
47
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melakukan dakwah. Ketika saya memberikan pembinaan
keagamaan kepada remaja yang kurang paham tentang Islam saya
tidak menekankan cara yang saya mau tetapi saya lebih melihat
kondisi dan masuk keranah remaja yang ada di desa ini, yang
namanya remaja sudah pasti mereka lebih suka main bola, nah
disitulah saya mengikuti hobi mereka walaupun saya tidak hobi,
biasanya remaja di desa ini kalau sudah main bola sering lupa waktu,
sehingga mereka melupakan shalat karena ketika adzan
dikumandangkan mereka masih main bola, nah disitulah saya harus
ikut hobi mereka seperti main bola volley ketika jam sudah setengah
enam maka saya mengajak mereka berhenti dan pulang itu cara
pertama yang saya lakukan.49
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dipahami
bahwa, seorang penyuluh harus benar-benar paham kondisi remaja
setempat ketika penyuluh memberikan pembinaan kepada remaja yang
kurang paham tentang agama Islam. Penyuluh harus bisa menggunakan
strategi-strategi yang menarik minat setiap remaja di Desa Sungai
Keradak Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
Kemudian untuk menguatkan data yang penulis dapat dari Ust
Arnus, penulis mewawancarai Saufi Hidayat selaku Ketua Karang
Taruna Desa Sungai Keradak saat ini untuk melihat kebenaran yang
disampaikan oleh Ust. Arnus.
Saufi Hidayat:
“Benar apa yang disampaikan oleh Ust. Arnus. Bahwa Ust. Arnus
tidak memberikan pembinaan secara ceramah saja tapi Ust. Arnus
lebih melihat kondisi remaja dan kegiatan yang disenangi remaja
yang ada di desa Sungai Keradak. Kemudian Ust Arnus. Meminta
kepada saya selaku ketua karang taruna di desa Sungai Keradak agar
kegiatan-kegiatan tersebut diisi dengan hal-hal yang bernuansa
agama Islam tetapi tidak menghilangkan kegiatan yang biasanya
remaja lakukan seperti contoh tahun baru Masehi, biasanya pada
tahun baru Masehi ini remaja barang pasti mengadakan kegiatan
hiburan (organ tunggal) dan ini pasti menyanyi, joget-joget dan lain
sebagainya. Namun, ini semua diganti dengan silaturrahmi, halal
bihalal, pembacaan surah yasin dan pemberian pemahaman tentang
Islam oleh Ust. Arnus. Kegiatan seperti ini saya selaku ketua karang
taruna da’i desa Sungai Keradak sangat mendukung”.50
49
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Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua karang taruna
desa Sungai Keradak diatas maka dapat dipahami bahwa strategi
penyuluh agama Islam di desa Sungai Keradak menyesuaikan keadaan
dan kebutuhan remaja itu sendiri dan tidak menghilangkan kegiatan
yang sudah remaja lakukan sebelumnya tetapi menggantikannya dengan
kegiatan yang bernuansa Islam seperti yang dijelaskan oleh Saufi
Hidayat diatas. Selanjutnya penulis mewawancarai Supardaus salah
seorang tokoh masyarakat yang berada di Desa Sungai Keradak.
Supardaus:
“Strategi yang digunakan oleh Ust Arnus sudah cukup baik, yang
mana mendekati remaja berdasarkan hobi yang dimiliki oleh remaja
tersebut. Yang mana dapat kita ketahui cukup sulit untuk mengajak
remaja saat ini untuk mengarah ke agama. Saya berharap Ust Arnus
mampu menghadirkan generasi muda Desa Sungai Keradak Menjadi
Islami”.51
Berdasarkan wawancara tersebut, Supardaus selaku tokoh
masyarakat berpendapat bahwa penyuluh agama atau da’i dalam hal ini
Ust Arnus sudah tepat strategi yang ia gunakan yaitu dengan melakukan
pendekatan dengan hobi yang dimiliki oleh para remaja di Desa Sungai
Keradak.
Selanjutnya penulis mencoba mewawancarai Vera Ayu Sintia
selaku remaja yang mendapatkan bimbingan dari Ust Arnus untuk
mengetahui strategi apa yang dilakukan Ust Arnus pada saat pembinaan
Keagamaan remaja di Desa Sungai Keradak.
Vera Ayu Sintia:
“Dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Ust Arnus, Ust
Arnus sering ikut kedalam kegiatan yang diadakan oleh karang
taruna di Desa Sungai Keradak, sering ikut kegiatan olahraga, 15
menit sebelum azan magrib, Ust Arnus sudah mengingatkan untuk
pulang melaksanakan sholat magrib”.52
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Dan penulis melanjutkan mewawancarai Putri Anita untuk
mendapatkan informasi yang lebih akurat.
Putri Anita:
“Ust Arnus sering melalukan pengajian, membaca Al-quran setelah
sholat magrib. Kami sering dihimbau atau diajak untuk ikut
pengajian, strategi yang digunakan ust Arnus dengan yaitu dengan
mengajak kami para remaja untuk sholat magrib dan setelahnya baru
pengajian”.53
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis disimpulkan.
Bahwa, seorang penyuluh harus paham dengan keadaan remaja saat ini,
karena di era yang modern ini seorang penyuluh harus bisa
menyesuaikan apa saja yang seorang penyuluh lakukan. Penyuluh juga
harus melakukan pendekatan dengan orang yang disegani oleh remaja
itu sendiri seperti di kampung ada ketua karang taruna maka sebagai
penyuluh harus dekat dengan ketua karang taruna tersebut, karena di
setiap desa ada yang namanya organisasi pemuda (karang Taruna) jika
ketua karang taruna sudah sejalan dengan penyuluh maka semua
anggota (remaja) akan mematuhi perintah ketuanya. Jika penyuluh
agama Islam dan karang taruna sudah sejalan atau se-ide maka seorang
penyuluh dengan sangat mudah untuk memberikan pembinaan
keagamaan tentang Islam kepada remaja yang kurang pemahaman
tersebut, maka penyuluh bisa memberikan pembinaan dalam bentuk
kegiatan seperti pengajian, yasinan remaja atau Kerang Taruna dan
tausiyah yang diberikan oleh penyuluh agama Islam.
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C. Faktor Penghambat Dan Pendukung Penyuluh Dalam Memberikan
Pembinaan Keagamaan Remaja Di Desa Sungai Keradak
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
1. Faktor Penghambat.
Penyuluhan adalah perjumpaan secara berhadapan antara
penyuluh dan yang disuluh atau segala kegiatan yang dilakukan oleh
seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain
yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan
hidupnya. Bantuan tersebut agar supaya orang tersebut mampu
mengatasi sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri
terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga timbul pada
diri pribadinya suatu harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan
masa depannya.
Semua strategi yang dilakukan oleh seorang penyuluh agama
Islam tidaklah berjalan sesuai dengan yang penyuluh inginkan
sebelum turun kelapangan atau berhadapan secara langsung dengan
orang yang akan diberikan pembinaan tersebut, tentu akan banyak
rintangan yang dihadapi oleh seorang penyuluh.
Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Desa Sungai
Keradak Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun bahwa ada
beberapa faktor yang menghambat seorang penyuluh dalam
memberikan pembinaan. Pertama lingkungan, kedua orang tua yang
kurang merespon jika anaknya diberikan pembinaan oleh penyuluh
dan ketiga semangat pada awal saja.54
Faktor yang disebabkan dari orang tua yaitu ada yang tidak
mendukung anaknya untuk mengikuti setiap kegiatan yang
dilakukan oleh penyuluh, dengan alasan harus membantu orang tua
berkerja atau lebih tepatnya membantu menyelesaikan pekerjaan
rumah. Kegiatan penyuluhan yang tidak dilakukan secara terus
54
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menerus atau tidak begitu aktif sehingga membuat orang tua menilai
kegiatan yang dilakukan kurang efektif.55
Faktor lingkungan juga menghambat penyuluh agama islam
dalam melakukan penyuluhan, yang mana di Desa Sungai Keradak
adalah salah satu Desa tujuan wisata di Kecamatan Batang Asai.
Berdasarkan observasi penulis menemukan bahwa para remaja lebih
senang atau aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh organisasi
Karang Taruna di Desa Sungai Keradak, kegiatan yang dilakukan
bersamaan dengan para wisatawan yang berdatangan sehingga
membuat para remaja malas untuk mengikuti kegiatan dari penyuluh
Agama islam atau dari Ustad.56
Semangat atau motivasi dari para remaja di Desa Sungai
Keradak juga menjadi faktor penghambat bagi penyuluh agama
islam dalam melakukan kegiatan penyuluhan. Pada saat kegiatan
hanya beberapa remaja yang mengikuti sehingga kegiatan tersebut
semakin hari semakin ditinggalkan. Itulah tantangan yang dihadapi
oleh da’i atau ustad di Desa Sungai Keradak.57
Berdasarkan hasil observasi penulis diatas maka dapat
diambil

pemahaman

pengaruhnya

bagi

bahwa
seorang

lingkungan
penyuluh

sangatlah

dalam

besar

memberikan

pembinaannya kepada remaja itu sendiri.
Setelah penulis melakukan observasi agar yang penulis lihat
benar adanya atau tidak maka penulis mewawancara salah seorang
dari orang tua remaja di Desa Sungai Keradak yaitu ibu Nornawati.
Menurut Nornawati:
“Saya bukanya tidak setuju dengan kegiatan yang dilakukan
oleh da’i atau penyuluh di Desa ini karena sudah sering kali
melakukan kegiatan keagamaan seperti pembinaan terhadap
anak-anak kami yang kurang bahkan ada yang tidak paham
tentang Islam. Semua kegiatan atau pembinaan yang
diberikan hanya semangat diawalnya saja setelah beberapa
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hari kemudian sudah tidak berjalan lagi. Karena itu saya
selaku orang tua tidak mendukung lagi kegiatan seperti itu.
Saya punya dua orang anak yang masih remaja berusia 17
tahun dan 18 belas tahun anak tiri saya yang perempuan.
Saya Tanya sama mereka kenapa tidak ikut lagi kegiatan
yang diadakan oleh da’i, mereka menjawab cuman dilakukan
beberapa hari saja selanjutnya sudah tidak berjalan lagi.
Kalau seperti itu kan percuma saja”.58
Selanjutnya penulis tidak sebatas itu saja, penulis juga
mewawancarai remaja yang berusia 17 tahun yaitu M. Fajiri dan
Fajar Irpan Saputra untuk memastikan kebenaran yang disampaikan
oleh ibu Nornawati. Penulis menanyakan kepada M. Fajri apakah
betul pembinaan yang dilakukan oleh da’i atau penyuluh di Desa
Sungai Keradak kepada remaja yang kurang pemahaman terhadap
remaja bersifat sementara.
Menurut M. Fajri:
“Ya, banyak kegiatan atau pembinaan tentang keagamaan
kepada kami cuman sementara setelah beberapa hari tidak
ada lagi, makanya kami malas ikut”.59
Menurut Pajar Irpan Putra:
“Karena pengajian dilakukan setelah sholat magrib, kadangkadang kami mengerjakan tugas sekolah jadi kami tidak ikut
kegiatan pengajian. Waktu kegiatan pengajian juga terlalu
lama, sehingga kami hanya ikut beberapa kali saja”.60
Penulis juga mewawancarai pegawai syarak yaitu Sadardi
selaku bilal dan tokoh masyarakat yang memang sudah
berkecimpung lama dalam penyuluhan bagi masyarakat di Desa
Sungai Kerdak tentang hambatan dalam penyuluhan di Desa Sungai
Keradak.
Menurut Sadardi:
“Hambatan dalam penyebaran agama d Desa Sungai Kerdak
tidak begitu berat, karena masyarakat disini tidak ada yang
memiliki pemahaman yang tidak baik terhadap agama. Cuma
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kendalanya minimnya keinginan dari masyarakat maupun
remaja yang mau benar-benar menuntut ilmu agama. Untuk
remaja dari pantauan kami kendalanya rasa malas dari
mereka, kami sudah berupaya memberikan pengajian namun
mereka malas untuk mengikutinya”.61
Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas maka dapat
dipahami bahwa segala yang berikan setengah-setengah tidak akan
memberikan dampak kepada yang menerimanya artinya jika seorang
penyuluh dalam memberikan pembinaan kepada remaja yang tidak
paham mengenai Islam maka harus memberikan titik terang kepada
remaja tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang mematikan semangat
seorang remaja dalam menerima pemahaman dan pembinaan
keagamaan terutama bagi remaja yang ada di Desa Sungai Keradak
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun. Artinya tidak ada
hasil yang dilakukan ketika diberikan setengah-setengah dan juga
berdampak pada siapa saja nantinya jika mereka memberikan
pembinaan tentang keagamaan. Remaja akhirnya menganggap
pembinaan keagamaan nantinya sesuatu yang tidak penting dan ini
sangat berbahaya bagi generasi bangsa dalam minat memahami
agama Islam.
2. Faktor Pendukung.
Dalam melakukan penyuluhan, agar terlaksananya program
yang dilakukan oleh penyuluh atau da’i maka dari hasil observasi
penulis ada beberapa faktor pendukung terlaksananya penyuluhan
yang dilakukan oleh da’i pada remaja di Desa Sungai Keradak, yaitu:
a. Pemerintah Desa memberikan dukungan terhadap kegiatan yang
diadakan oleh da’i.
b. Pegawai syarak ikut mendukung dari program yang dicanangkan
oleh da’i.
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c. Pihak orang tua mendukung kepada da’i untuk melakukan
pembinaan kepada remaja di Desa Sungai Keradak.
d. Populasi masyarakat dan remaja di Desa Sungai Keradak masih
sedikit jadi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh da’i
dapat berjalan dengan baik.
e. Remaja itu sendiri mendukung dan antusias mengikuti program
atau kegiatan yang diadakan oleh da’i.
f. Masjid yang terletak ditengah Desa yang menjadi pusat sarana
dakwah.
Penulis mencoba mewawancarai Kepala Desa, da’i dan salah
satu pegawai syarak untuk menguatkan data dari penelitian penulis
yaitu Semardi selaku imam masjid di Desa Sungai Keradak.
Menurut Sahari:
“Kami dari pihak Pemerintahan Desa sangat mendukung dari
kegiatan pembinaan Keagamaan kepada anak-anak remaja,
bahkan saya selaku pribadi sangat mendukung penuh semua
kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Biasanya
setiap tahun saya menyisihkan uang pribadi saya untuk
akomodasi atau ongkos pulang para anak-anak atau remaja
yang menuntut ilmu agama di Pondok Pesantren baik yang
di Jambi, Sarolangun, Bangko maupun di daerah lainnya. Itu
merupakan dukungan yang pribadi saya kepada mereka”62
Dari hasil wawancara penulis Bersama Sahari selaku Kepala
Desa, dapat penulis simpulkan bahwa pihak Pemerintahan Desa
sangat mendukung dari kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh
penyuluh dan Sahari secara pribadi juga memberikan dukungan yang
mana Sahari memberikan Akomodasi kepulangan dari Desa menuju
Pondok Pesantren tempat remaja sedang menuntut ilmu agama.
Selanjutnya penulis mewawancarai Ust Arnus selaku da’i atau
penyuluh agama yang berada di Desa Sungai Keradak
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Munurut Ust Arnus:
“Pelaksanaan pengajian kepada anak-anak atau remaja
dilakukan secara fleksibel, yang mana dapat menyesuaikan
dengan kegiatan atau aktivitas dari remaja itu sendiri. Kerja
sama antara Pemerintahan Desa, pegawai syarak dan
masyarakat sangat mendukung Program dari Pemda
Sarolangun yang mana mengutus satu Desa satu da’i dengan
program mengentaskan masyarakat buta membaca al-quran,
sampai saat ini semua kegiatan dapat dilakukan”.63
Dari hasil wawancara penulis Bersama Ust Arnus dapat
penulis simpulkan bahwa Pemerintahan Desa, pegawai syarak dan
masyarakat mendukung kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh
da’i dalam menjalankan Program Pemda Sarolangun untuk
mengentaskan masyarakat buta membaca al-quran. Selanjutnya
penulis juga mewawancarai Semardi selaku pegawai syarak.
Menurut Semardi:
“Agama adalah pondasi dasar kehidupan manusia, tanpa
agama maka manusia akan melakukan apa saja yang ia mau.
Untuk kegiatan keagamaan memang sudah lama kami
lakukan, Cuma setelah adanya da’i Desa yang diutus oleh
Pemerintah Kabupaten itu sangat membantu kami, karna
kami memiliki keterbatasan kemampuan dan kami hanya
mengandalkan pengalaman dalam bidang keagamaan. Kami
sangat mendukung dari kegiatan keagamaan yang dilakukan
oleh da’i dalam pembinaan keagamaan remaja di Desa
Sungai Keradak”.64
Dari hasil wawancara penulis Bersama Semardi dapat
penulis simpulkan, bahwa dengan adanya program satu Desa satu
da’i sangat membantu pegawai syarak dalam melakukan pembinaan
remaja yang ada di Desa Sungai Keradak. Selanjutnya penulis juga
mewawancarai beberapa remaja untuk menguatkan hasil dari
observasi penulis tentang faktor pendukung dalam memberikan
pembinaan keagamaan remaja di Desa Sungai Keradak.
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Menurut Meri Lestari:
“Pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh Ust Arnus
enak diikuti karena tidak terlalu kaku, kadang-kadang Ust
Arnus ikut olahraga main volly ketika sore hari dulu waktu
beliau belum menikah. Jadi sebelum magrib beliau sudah
memberi tahu kami untuk pulang, untuk saya juga mengikuti
pengajian di masjid karena kegiatannya sehabis magrib
sampai sebelum isya.65
Dari wawancara penulis bersama Meri Lestari tersebut, maka
dapat penulis simpulkan menurut Meri Lestari bahwa pelaksanaan
penyuluhan atau pengajian dilakukan setelah selesai sholat maghrib
jadi bisa diikuti oleh para remaja yang berada di Desa Sungai
Keradak.
D. Tindak Lanjut Penyuluh Kepada Remaja Setempat Setelah
Memberikan Pembinaan Keagamaan Di Desa Sungai Keradak
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
Setelah melakukan pembinaan Langkah selanjutnya adalah
monitoring atau pemantauan yang dilakukan oleh penyuluh kepada
remaja yang telah dilakukan pembinaan, apakah mengalami perubahan
atau tidak.
Berdasarkan observasi penulis dari pembinaan yang telah
dilakukan oleh penyuluh ada beberapa program yang dapat berjalan
dengan baik, yaitu:
1. Yasinan Rutin Setiap Malam Jum’at.
Salah satu program yang berjalan dari pembinaan yang telah
dilakukan oleh ustad Arnus adalah pembacaan surah yasin rutin
setiap malam jumat secara Bersama-sama dilakukan di masjid atau
di rumah dari peserta pengajian yang telah ditentukan dan disepakati
Bersama.66
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2. Majelis Ilmu Setiap Habis Subuh.
Kajian setelah sholat subuh rutin dilakukan, pada dasarnya
kegiatan ini bersifat umum yang diikuti oleh jamaah sholat subuh
yang juga diikuti oleh para remaja, kajian subuh biasanya membaca
kitab hadis dan cerita-cerita teladan para Rasul, para ulama
terdahulu, dan tentang pemuda-pemuda Islam yang shaleh.
3. Perayaan Hari Besar Islam.
Memperingati hari besar Islam merupakan salah satu
momentum yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat islam diseluruh
dunia misalnya memperingati Maulid Nabi, Isro mikraj, menyambut
tahun baru Islam, idul fitri, idul adha dan perayaan hari besar islam
lainnya. Remaja di desa sungai Keradak juga sudah mulai aktif
dalam semua kegiatan keagamaan67
Dari observasi penulis diatas maka dapat dipahami bahwa setiap
kegiatan atau program baik instansi ataupun kelompok-kelompok
tertentu setelah memberikan sebuah pemahaman maka sangat penting
memberikan tindak lanjut dari program atau kegiatan tersebut agar ada
hasil dari apa yang telah direncanakan diawal. Dalam hal ini penulis
mewawancara da’i atau penyuluh yaitu Ust. Arnus untuk mengetahui
kebenaran dari apa yeng telah penulis lihat.
Ust. Arnus:
“Kegiatan pembinaan kepada remaja yang kurang paham tentang
agama Islam ini memang saya sebagai perintis karena saya sangat
prihatin dengan remaja yang ada di desa Sungai Keradak karena
mereka sangat kurang dalam memahami tentang agama Islam. Saya
pernah berceramah di masjid tapi kurang dapat respon dari remaja
namun saya tidak putus asa untuk menyelamatkan remaja yang ada
di desa ini karena mereka semua adalah adik-adik saya. Dengan cara
saya yang pertama bisa dikatakan gagal maka saya coba untuk
merangkul dalam artian saya bergabung dengan kegiatan-kegiatan
para remaja dan alhamdulillah ini berhasil setelah berhasil saya
membuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama Islam
seperti pengajian sesudah shalat magrib dan yasinan di malam jumat
dan dilanjutkan dengan ceramah, cerita-cerita teladan dan
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pemahaman tentang agama lainnya seperti fikih, kemudian saya
menjadikan kegiatan tersebut dalam kegiatan karang taruna dan
disetujui oleh ketua karang taruna dan remaja yang sudah paham
tentang agama Islam saya tunjuk sebagai ketua atau yang
menghandle kegiatan tersebut, namun tidak lepas dari pantauan
saya’’.68
Penulis juga mewawancara Yusmarlin remaja berusia 17 tahun
untuk menanyakan kebenaran yang disampaikan oleh Ust. Arnus.
Menurut Yusmarlin:
“Kami diberikan kegiatan oleh ustad Arnus setelah beliau
memberikan pembinaan berupa pengajian kepada kami, kemudian
kami mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pengajian setelah shalat
maggrib, yasinan setiap malam jumat yang sebelumnya belum kami
ikuti kerena kegiatan tersebut sudah menjadi kegiatan rutin karang
taruna dan saya juga bagian dari karang taruna di desa ini’’.69
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dipahami
bahwa pembinaan yang dilakukan oleh ustad Arnur di Desa Sungai
Keradak Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun sudah menjadi
kegiatan rutin bagi remaja karena sudah dituangkan dalam kegiatan
karang taruna Desa Sungai Keradak Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolangun dan berkelanjutan sampai sekarang.
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BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan.
Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta hasil
wawancara dan observasi kepada narasumber yang menjadi informan dalam
penelitian ini, dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Strategi yang digunakan oleh penyuluh agama Islam atau da’i adalah
melakukan pendekatan secara mendalam dengan para remaja yang ada
di Desa Sungai Keradak dengan mengikuti dari hobi yang dimiliki oleh
para remaja di Desa Sungai Keradak. Sebagaimana didalam al-quran
dalam surah An-Nahl ayat 125 dijelaskan dari kata Bil Hikmah yang
dapat diartikan secara sederhana dengan kebijaksaan atau melihat
situasi dan kondisi.
2. Faktor Penghambat dan faktor Pendukung dari pelaksanaan program
pembinaan keagamaan remaja di Desa Sungai Keradak adalah,
a. Faktor Penghambat.
Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa
faktor utama yang menjadi penghambat adalah lingkungan, kedua
orang tua yang kurang mendukung jika anaknya diberikan
pembinaan oleh penyuluh dan ketiga adalah faktor motivasi.
Faktor yang disebabkan dari orang tua yaitu ada orang tua
yang tidak mendukung anaknya untuk mengikuti setiap kegiatan
yang dilakukan oleh penyuluh, dengan alasan harus membantu orang
tua berkerja atau lebih tepatnya membantu menyelesaikan pekerjaan
rumah. Kegiatan penyuluhan yang tidak dilakukan secara terus
menerus atau tidak begitu aktif sehingga membuat orang tua menilai
kegiatan yang dilakukan kurang efektif.
Faktor lingkungan juga menghambat penyuluh agama islam
dalam melakukan penyuluhan, yang mana di Desa Sungai Keradak
adalah salah satu Desa tujuan wisata di Kecamatan Batang Asai.
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Berdasarkan observasi penulis menemukan bahwa para remaja
lebih senang atau aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh
organisasi Karang Taruna di Desa Sungai Keradak, kegiatan yang
dilakukan bersamaan dengan para wisatawan yang berdatangan
sehingga membuat para remaja malas untuk mengikuti kegiatan dari
penyuluh Agama islam atau dari Ustad.
Semangat atau motivasi dari para remaja di Desa Sungai
Keradak juga menjadi faktor penghambat bagi penyuluh agama
islam dalam melakukan kegiatan penyuluhan. Pada saat kegiatan
hanya beberapa remaja yang mengikuti sehingga kegiatan tersebut
semakin hari semakin ditinggalkan. Itulah tantangan yang dihadapi
oleh da’i atau ustad di Desa Sungai Keradak
b. Faktor Pendukung.
Dari pembahasan diatas maka dapat penulis simpulkan
beberapa poin yang menjadi faktor pendukung dari pelaksanaan
dari program Pembinaan Keagamaan Remaja di Desa Sungai
Keradak. Yaitu:
1) Pemerintah Desa memberikan dukungan terhadap kegiatan yang
diadakan oleh da’i.
2) Pegawai

syarak

ikut

mendukung

dari

program

yang

dicanangkan oleh da’i.
3) Pihak orang tua mendukung kepada da’i untuk melakukan
pembinaan kepada remaja di Desa Sungai Keradak.
4) Populasi masyarakat dan remaja di Desa Sungai Keradak masih
sedikit jadi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh
da’i dapat berjalan dengan baik.
5) Remaja itu sendiri mendukung dan antusias mengikuti program
atau kegiatan yang diadakan oleh da’i.
6) Masjid yang terletak ditengah Desa yang menjadi pusat sarana
dakwah.
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3. Dari hasil pembahasan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa
Tindak

Lanjut

Penyuluh

Kepada

Remaja

Setempat

Setelah

Memberikan Pembinaan Keagamaan Di Desa Sungai Keradak
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun yaitu dengan
membentuk sebuah kegiatan yang berkaitan dengan agama Islam yang
dibentuk dalam kegiatan Karang Taruna atau Organisasi Kepemudaan
di Desa Sungai Keradak dan ditunjuk orang-orang yang paham tentang
agama Islam sebagai pemandu atau ketua kelompok dalam kegiatan
seperti pengajian sesudah sholat maghrib yang telah dijadwalkan,
seperti malam jumat membaca surah yasin secara bersama-sama di
Masjid dan dilanjutkan setelah shalat isya dengan ceramah tentang
keagamaan dan cerita-cerita teladan para Rasul, para ulama terdahulu,
dan tentang pemuda-pemuda Islam yang shaleh.
B. Saran.
1. Bagi

Pemerintah

mengembangkan
diprogramkan

Desa

diharapkan

program-program

oleh

penyuluh

agama

lebih

mendukung

dan

keagamaan

baik

yang

maupun

program

yang

dicanangkan oleh Pemerintah Desa aitu sendiri.
2. Bagi Penyuluh Agama atau Da’i diharapkan untuk terus meningkatkan
strategi dan program-program dalam pembinaan Keagamaan Remaja di
Desa Sungai Keradak.
3. Bagi masyarakat dan rekan-rekan remaja untuk antusias mengikuti dan
mendukung program-program yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama
Islam di Desa Sungai Keradak agar menjadi insan yang bermanfaat
untuk Agama, keluarga, masyarakat, dan negara.
4. Bagi penulis semoga penelitian ini dapat bermanfaat dikemudian hari.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
Skripsi
“STRATEGI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PEMBINAAN
KEAGAMAAN REMAJA DI DESA SUNGAI KERADAK”

No

Jenis Data

Metode

1.

Sejarah Desa Sungai Keradak

Wawancara
Dokumentasi

2.

Profil Penyuluh dan pegawai
Syarak

Wawancara
Dokumentasi

3.

Letak Geografis Desa Sungai
Keradak

Observasi
Wawancara
Dokumentasi

4.

5.

6.

Keadaan Sosial Penduduk Desa
Sungai Keradak

Observasi
Wawancara

Keadaan Ekonomi Desa Sungai
Keradak

Observasi
Wawancara

Observasi
Wawancara
Dokumentasi

Keadaan Pendidikan
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Sumber Data
Kepala Desa
Arsip Sekretasi Desa
Sungai Kerdak
Penyuluh
Pegawai Syarak
Kepala Desa
Arsip Sekretasi Desa
Sungai Kerdak
Kepala Desa
Arsip Sekretasi Desa
Sungai Kerdak
Kepala Desa
Arsip Sekretasi Desa
Sungai Kerdak
Kepala Desa
Arsip Sekretasi Desa
Sungai Kerdak
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No

Jenis Data

Metode

7.

Visi dan Misi Desa Sungai
Keradak

Wawancara
Dokumentasi

8.

Struktur Organisasi
Pemerintahan Desa Sungai
Keradak

Observasi
Wawancara
Dokumentasi

9.

Daftar Nama Perangkat Desa

Wawancara
Dokumentasi

10.

Daftar remaja yang menjadi
sampel penelitian

Observasi
wawancara

Sumber Data
Kepala Desa
Arsip Sekretasi Desa
Sungai Kerdak
Kepala Desa
Arsip Sekretasi Desa
Sungai Kerdak
Kepala Desa
Arsip Sekretasi Desa
Sungai Kerdak
Kepala Desa
Arsip Sekretasi Desa
Sungai Kerdak
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Dokumentasi Wawancara Penggalian data/informasi
Wawancara Bersama Pegawai Sarak.

Wawancara Bersama Da’i

wawancara Bersama Kepala Desa.

Wawancara Tokoh Msyarakat.

Wawancara Bersama Pegawai Syarak.

Wawancara Bersama Tokoh Pemuda

Suasana Sholat Magrib dan isya

Wawancara Bersama Orang Tua Remaja
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Suasana Sholat Subuh.

Wawancara Bersama Responden

Dokumentasi Wisata

Dokumentasi Masjid

Dokumentasi Dalam Masjid
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Dokumentasi SK Da’i

67

Surat Keterangan Riset

Surat Perintah Riset
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