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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Penyuluhan Agama Islam 

1. Pengertian Penyuluhan Agama Islam 

Menurut Morten dan Schmuller, bahwa konseling adalah “suatu 

proses hubungan seseorang yang dibantu oleh orang lainya untuk 

meningkatkan pengertian dan kemampuanya dalam menghadapi masalah”. 

Sedangkan menurut Slameto yang dikutip oleh M. Umar dan Sarono 
mengungkapkan bahwa : Penyuluhan merupakan salah satu teknik 
bimbingan, sering dikatakan bahwa penyuluhan merupakan inti atau jantung 
bimbingan. Penyuluhan terutama digunakan untuk membantu mengatasi 
masalah-masalah psikologis, sosial, spritual dan moral etis.5 

 
Berikut juga pengertian penyuluhan Islam menurut Imam Magdid, yakni: 

a. Konseling Islam adalah konseling yang diorientasikan untuk 

memecahkan masalah pernikahan dan keluarga, kesehatan mental dan 

kesadaran beragama. 

b. Proses bantuan yang diberikan kepada individu (baik secara perorangan 

maupun kelompok) agar memperoleh pencerahan diri dalam memahami 

dan mengamalkan nilai-nilai agama (aqidah, ibadah, dan akhlak mulia) 

melalui uswah hasanah (contoh teladan yang baik), pembiasaan atau 

pelatihan, dialog, dan pemberian informasi yang berlangsung sejak usia 

dini sampai pada usia tua, dalam uapaya mencapai kebahagiaan dunia 

dan akhirat. 

                                                           
5 Umar dan Sartono, Bimbingan Penyuluhan (Bandung : Pustaka Setia, 1998), h. 15 
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c. Proses pembinaan bantuan kepada individu agar mampu 

mengembangkan kesadaran dan komitmen beragamanya sebagai hamba 

dan khalifah Allah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan 

kesejahteraan kebahagiaan hidup bersama baik secara fisik (jasmani) 

maupun psikis (ruhaniah), baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. 

d. Proses pemaknaan diri dalam kebermaknaan sosial, atau proses 

pengembangan pribadi yang berdirikan kesahlihan individu (ritual) dan 

kesahihan sosial.6  

Menurut james F. Adams yang diikuti oleh Jumhur dan Moh. Surya, 

menyatakan bahwa : Penyuluhan (counseling) adalah suatu pertalian timbal 

balik antara dua orang individu, dimana yang seorang konselor membantu 

yang lain (consoler) supaya ia dapat memahami dirinya dalam hubungan 

dengan masalah-masalah hidup yang dihadapinya waktu itu dan pada waktu 

yang akan datang.  

Sedangkan H. Koestoer Partowisastro menyebutkan definisi 

counseling dalam dua pengertian, yaitu: 

a. Dalam arti luas 

Counseling segala ikhtiar pengaruh psikologis terhadap sesama 

manusia. 

b. Dalam arti sempit 

Counseling merupakan suatu hubungan yang sengaja diadakan dengan 

manusia lain dengan maksud agar cara psikologis kita dapat 

                                                           
6 www. Isna. Net/ Library/ paper, di akses pada tgl 23-2-2019 
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mempengaruhi beberapa fase kepribadianya dan dapat memperoleh 

efek tertentu.7 

Hal lain dikemukakan oleh Tohirin dalam buku bimbingan dan 

konseling di Sekolah dan Madrasah, bahwa: Dalam prakteknya bimbingan 

dan penyuluhan merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan. 

Keduanya merupakan bagian yang integral.8 Dari beberapa pengertian 

penyuluh di atas, memberikan pemahaman yang objektif, bahwa 

penyuluhan merupakan proses motivasional kepada individu (manusia) agar 

memiliki kesadaran untuk “come back to religion”. Karena agama akan 

memberikan pencerahan terhadap pola pikir, pola sikap dan perilakunya 

kearah kehidupan personal dan sosial yang “sakinah, mawaddah, 

warahmah” dan “ukhuwah” sehingga manusia akan terhindar dari mental 

yang tidak sehat, atau sifat-sifat individualistik, materialistik dan hedonistik 

yang akan memicu munculnya malapetaka kehidupan di muka bumi ini. 

Orang yang mempunyai penyakit rohani dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya, keinginan-keinginannya menggunakan prinsip menghalalkan 

segala cara (seperti meraih jabatan atau harta kekayaan dia mencuri, 

korupsi, memalsukan ijazah, berjanji palsu/bohong, dan merusak 

lingkungan hidup. 

Penyuluh atau konseling merupakan salah satu bentuk hubungan 

yang bersifat membantu. Makna bantuan yang dimaksudkan pada proses 

                                                           
7Koestoer Partowisastro, Bimbingan dan Penyuluhann di Sekolah-Sekolah, (Jakarta : 

Erlangga, 1987), h.25 
8Tohirin, Bimbingan Penyuluhan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, ( Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2007 ), h. 15 
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penyuluhan yaitu upaya untuk membantu orang lain agar ia mampu tumbuh 

ke arah hidup yang dipilihnya. 

Penyuluhan Islam merupakan bagian integral dari kegiatan 

pembinaan akhlak masyarakat. Keberhasilan atau kegagalan program 

penyuluh akan mempengaruhi keberhasilan program pembinaan akhlak 

terhadap masyarakat di Desa Wawolemo, program penyuluhan dapat 

terlaksana dengan baik apabila didukung dan diselenggarakan secara 

kontinyu dan sistematis. 

Penyuluhan (counseling) dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu 

aspek proses dan aspek bentuk khusus dari pelayanan penyuluhan. Aspek 

proses menitik beratkan pada perubahan-perubahan yang dialami oleh 

masyarakat selama penyuluhan itu berlangsung. Berlangsungnya hubungan 

penyuluhan untuk mencapai pembentukan akhlak Islam dapat berlangsung 

dalam waktu yang relatif tidak singkat sampai berbulan-bulan atau 

bertahun-tahun. Sedangkan pada aspek khusus dari pelayanan di titik 

beratkan pada pertemuan (face to face) antara penyuluh agama sebagai 

konselor dengan masyarakat (client). Di sini bentuk layanan berupa 

wawancara konseling. 

Dari beberapa penjelasan dan pengertian di atas, maka di ambil 

kesimpulan bahwa penyuluhan atau konseling adalah satu teknik yang 

diberikan oleh seseorang konselor kepada orang yang mempunyai masalah 

psikologis, sosial, spritual dan moral penyuluhan agar masyarakat dapat 
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memahami dirinya, lingkunganya, serta dapat mengadakan hubungan 

dengan Tuhan secara baik, sehingga mampu mengatasi masalahnya. 

2. Tugas Penyuluh Agama Islam 

Penyuluh agama Islam Non PNS berkoordinasi dengan penyuluh 

agama Islam fungsional untuk melakukan penyuluhan agama Islam dalam 

bidang keislaman dan pembangunan sosial keagamaan, baik di lingkungan 

kementrian agama maupun lembaga mitra lintas sektoral, dengan tugas 

sebagai berikut: 

a. Penyuluh pemberantas buta huruf Al-Qur’an, yang bertugas untuk 

secara bertahap menjadikan kelompok binaan dapat membaca dan 

menulis huruf Al-Qur’an. 

b. Penyuluh keluarga sakinah, yang bertugas untuk membentuk dan 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara mewujudkan 

keluarga sakinah. 

c. Penyuluh zakat, yang bertugas untuk meningkatkan pendayagunaan 

zakat dari masyarakat dan untuk masyarakat. 

d. Penyuluh waqaf, yang bertugas untuk meningkatkan potensi 

pendayagunaan dari dan untuk masyarakat. 

e. Penyuluh pokok halal, yang bertugas menciptakan masyarakat muslim 

Indonesia yang sadar halal. 

f. Penyuluh kerukunan umat beragama, yang bertugas mendorong 

masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama. 
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g. Penyuluh radikalisme dan aliran sempalan, yang bertugas untuk 

membantu instansi berwenang dalam pencegahan timbulnya perilaku 

radikal dan aliran sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama. 

h. Penyuluh Napza dan HIV/AIDS, yang bertugas untuk membantu 

instansi berwenang dalam proses rehabilitasi pengguna NAPZA dan 

ODHA dengan pendektan spritual.9 

3. Tujuan Penyuluhan Islam 

Adapun tujuan penyuluhan Islam dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Penyuluhan Islam secara umum bertujuan agar individu menyadari jati 

dirinya sebagai hamba dan khalifah di muka bumi, serta mampu 

mewujudkanya dalam beramal shaleh (ibadah mahdloh/ hablum minallah 

ghairu madlah/hablum minannas) dalam rangka mencapai kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat. 

b. Tujuan penyuluh secara khusus, yaitu: 

1) Memiliki kesadaran akan hakikat dirinya sebagai makhluk atau hamba 

Allah. 

2) Memiliki kesadaran akan fungsi hidupnya di dunia sebagai khalifah. 

3) Memahami dan menerima keadaan dirinya sendiri (kelebihan dan 

kekurangannya) secara sehat. 

4) Memiliki kebiasaan yang sehat dalam cara makan , tidur dan 

menggunakan waktu luang. 

                                                           
9Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam, 2017, h. 13.  
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5) Bagi yang telah berkeluarga seyogyanya menciptakan iklim 

kehidupan keluarga yang fungsional. 

6) Memiliki komitmen diri untuk senantiasa mengamalkan ajaran agama 

(beribadah) dengan sebaik-baiknya , baik habluminallah maupun 

hablumminannas. 

7) Memiliki sikap dan kebiasaan belajar atau bekerja positif. 

8) Memahami masalah dan menghadapinya secara wajar, tabah atau 

sabar. 

9) Memahami faktor yang menyebab timbulnya masalah atau stres. 

10) Mampu mengubah persepsi atau minat 

11) Mampu mengambil hikmah dari musibah (masalah) yang di 

alaminya 

12) Mampu mengontrol emosi dan berusaha meredamnya dengan 

intropeksi diri.10 

4. Fungsi Penyuluhan Islam 

Tugas yang diemban oleh penyuluh agama tidak hanya 

melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, tetapi juga 

memberikan penerangan program pemerintah melalui pendekatan 

keagamaan dalam upaya turut menyelesaikan persoalan bangsa. Oleh karena 

itu, kualitas dan profesionalisme penyuluh agama harus terus ditingkatkan, 

di mana salah satu upaya yang dilakukan adalah jalur pelatihan dan 

                                                           
10 Syamsu Yusuf , LN & Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling 

(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 72-76. 



13 

 

 

 

pendidikan fungsional penyuluh agama yang dilaksanakan secara terencana 

dan tepat guna. 

 Beberapa hal yang menjadi orientasi penyuluh agama fungsional 

sebagai berikut. 

a. Kebijakan pembangunan bidang agama yang dilakukan adalah 

memberikan jaminan akan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat, agar tercapai kualitas 

manusia dan masyarakat yang maju dan mandiri. 

b. Kegiatan penyuluhan tidak hanya dijalankan dalam arti yang sempit, 

akan tetapi program penyuluhan agama Islam adalah pelaksanaan misi 

pembangunan dengan bahasa agama yang sejuk, sederhana dan mudah 

dimengerti oleh masyarakat. 

c. Meningkatkan wawasan penyuluhan agama Islam fungsional, tentang 

tanggung jawab dapat membawa perubahan pada masyarakat, 

sebagaimana yang telah dilalui dalam sejarah. 

Akram Diya’al uman, menegaskan bahwa, Islam telah melahirkan 

perubahan radikal dalam kehidupan individu dan sosial masyarakat madinah 

karena dalam kehidupan dari keluasan ajaranya serta kemampuanya untuk 

mempengaruhi kualitas semua aspek kehidupan.11 

Adapun fungsi penyuluhan Islam adalah sebagai berikut: 

a. Pengembangan yaitu berfungsi sebagai: 

1) Penyesuaian diri 

                                                           
11 Akram Diya’al Uman, Media Dakwah, ( Jakrta: Media Dakwah, 1994), h. 61 
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2) Penyembuhan masalah kesehatan 

3) Mengembalikan masalah kesehatan dengan menyentuh 

b. EducatIf (pendidikan), yakni berfungsi sebagai: 

1) Membantu meningkatkan keterampilan dalam hidup 

2) Mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah hidup 

3) Membantuh meningkatkan kemampuan dalam menghadapi masa 

transisi hidup 

4) Untuk  keperluan jangka pendek. Seperti mengendalikan kecemasan, 

meningkatkan keterampilan dan komunikasi antar pribadi 

5) Menuntaskan arah hidup 

6) Menghadapi kesepian hidup 

c. Preventif (pencegahan), yaitu dalam melakukan penyuluhan dihubungkan 

dengan masalah-masalah spritual atau keyakinan (Al-qur’an dan As-

sunnah). Contoh, berprasangka buruk baik kepada Allah maupun 

manusia. 

5. Pendekatan-Pendekatan Dalam Penyuluhan 

Tugas penyuluh agama Islam adalah memberikan pencerahan bagi 

ummat Islam tentang agama yang telah diyakininya, baik secara konseptual 

maupun bimbingan aplikasinya dengan berbagai pendekatan. Nuryanis 

dalam buku panduan Agama Islam masyarakat, mengemukakan : 

Agama Islam merupakan sistem, prisnsip kepercayaan kepada Tuhan yang 

Maha pencipta dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-

Nya. Pendidikan agama adalah pendidikan yang disadari pada ajaran agama 
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Islam. Islam sebagai agama wahyu yang diturunkan oleh Allah dengan 

tujuan mensejahterakan dan memberikan kebahagiaan hidup dan kehidupan 

umat manusia di dunia dan di akhirat. Agama tersebut akan berfungsi 

sebagai kendali di dalam diri manusia dan mewarnai corak hidupnya jika 

dikembangkan melalui proses kependidikan yang sistematis secara bertahap 

dan berkesinambungan.12 

Islam yang menjadi sistem kehidupan manusia, memberikan jaminan 

kebahagiaan bagi terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat yang 

dikembangkan melalui proses belajar dan interaksi manusia yang berfungsi 

sebagai pengendali nafsu kesesatan manusia. 

Uraian di atas juga selaras dengan penjelasan dalam (QS Al-baqarah/ 

2:1-4) 

$Ο !9# ∩⊇∪   y7 Ï9≡sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ W‰ èδ zŠ É) −Fßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪   tÏ% ©!$# tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹tóø9 $$Î/ tβθãΚ‹ É)ãƒuρ 

nο 4θn= ¢Á9 $# $®ÿÊΕuρ öΝßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθà) Ï�Ζãƒ ∩⊂∪   tÏ% ©!$# uρ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ !$oÿÏ3 tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹s9 Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& ÏΒ y7 Î= ö7 s% 

Íοt� Åz Fψ$$Î/ uρ ö/ ãφ tβθãΖ Ï%θãƒ ∩⊆∪    

Terjemahnya :  

“Alif Lam Mim, kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan 

padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka 

yang beriman kepada yang gaib, mendirikan shalat dan yang 

menafkahkan sebagian rezki yang kami anugrahkan kepada 

mereka, dan mereka beriman kepada kitab (Al-Qur’an) yang 

telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah 

diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya 

(kehidupan) akhirat”.
13

  

                                                           
12 Nuryanis, Panduan Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat, ( Jakarta : Direktorat 

Penamans Depag RI, 2003) h.6 
13 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahansya, Op. Cit., h. 3 
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Dengan demikian pemahaman tentang ajaran agama Islam harus 

dimulai dari pemahaman kepada kitab suci Al-Quran. Karena Al-Qur’an 

diturunkan dalam bentuk tulis baca (kalam), maka konsekuensinya adalah 

manusia harus berupaya untuk memperoleh modal dalam menjalani 

kehidupan agar selamat di dunia dan akhirat, berdasarkan hal ini maka telah 

dijelaskan dalam (QS. Al-Alaq/96:1-5), Allah swt berfirman : 

ù&t� ø% $# ÉΟ ó™$$Î/ y7În/ u‘ “ Ï%©!$# t,n= y{ ∩⊇∪   t,n= y{ z≈ |¡Σ M} $# ôÏΒ @,n= tã ∩⊄∪   ù&t� ø% $# y7 š/ u‘ uρ ãΠt� ø.F{ $# ∩⊂∪   “ Ï% ©!$# 

zΟ ¯= tæ ÉΟ n= s)ø9 $$Î/ ∩⊆∪   zΟ̄= tæ z≈ |¡Σ M} $# $tΒ óΟs9 ÷Λ s>÷ètƒ ∩∈∪     

Terjemahnya : 

“Bacalah dengan (menyebut) nama tuhan-Mu yang 

menciptakan, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah, 

bacalah  dan Tuhan-mulah yang Maha Pemurah, yang 

mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam, dan mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.
14

 

 
Secara historis, perkembangan agama Islam dapat dilihat bahwa 

proses yang ditempuh dalam rangka memberikan pemahaman tentang ajaran 

Islam melalui cara bermacam-macam. Berdasarkan metode dakwah yang di 

contohkan oleh Rasulullah, dalam hal ini penyuluh agama perlu 

memperhatikan Lima unsur penting dalam pengembangan penyuluhan 

dakwah, yaitu: 

a. Da’i   

b. Mad’u  

c. Materi  

d. Metode  

                                                           
14 Ibid., h. 598 
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e. Media.15 

Adapun pendekatan-pendekatan yang dilakukan penyuluh (konselor) 

dalam memberikan penyuluhan agama kepada masyarakat adalah 

pendekatan secara manusiawi, yaitu dilakukan teknik-teknik penyuluhan 

yang dapat menimbulkan perasaan terlindungi, dihargai, diakui sebagai 

pribadi yang sama dengan orang lain yang mengakibatkan setiap anggota 

masyarakat yang memerlukan bantuan dirasakan sebagai objek. 

Pendekatan religi (agama), yaitu untuk mengatasi masalah yang 

dialami masyarakat, maka hal yang dilakukan oleh penyuluh agama yakni 

melakukan pendekatan-pendekatan di bidang religious (agama Islam) sesuai 

denan kepercayaan dan jenis masalah yang dialami anggota masyarakat. 

Menurut Slameto bahwa pendekatan-pendekatan yang digunakan 

dalam penyuluhan, yaitu sebagai berikut : 

a. Penyuluhan Preventif, pendekatan ini menolong sebelum menghadapi ma

salah. Cara yang ditempuh ialah menghindari masalah itu (kalau 

mungkin), mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah yang pasti 

akan di hadapi dengan memberikan bekal pengetahuan, penanaman 

sikap, dan keterampilan untuk menghadapi masalah. 

b. Penyuluhan Kuratif dan Korektif, Penyuluhan ini bertujan untuk 

meningkatkan yang sudah baik, yang mencakup sifat-sifat atau sikap-

sikap yang menguntungkan tercapainya penyesuaian pada diri dan 

lingkungan, kesehatan jiwa yang telah dimilikinya, kesehatan jasmani 

                                                           
15 Isep Zainal Arifin, Bimbingan Penyuluhan Islam, (Jakarta: Raja Wali Press. 2009), h. 

271. 
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dan kebiasaan-kebiasaan hidup sehat, kebiasaan bergaul yang baik dan 

sebagainya.16 

6. Metode dan Teknik dalam Membina Masyarakat 

Adapun metode penyuluhan dalam membina keagamaan masyarakat 

bila diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasi, pengolompokanya 

sebagai berikut: 

a. Metode komunikasi langsung 

Metode komunikasi langsung adalah metode di mana 

pembimbing melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan 

orang yang dibimbingnya. Metode ini dapat dirinci menjadi: 

1) Metode individual 

Penyuluh dalam hal ini melakukan komunikasi langsung 

secara individual dengan pihak yang disuluh. Hal ini dapat dilakukan 

dengan teknik: 

a) Percakapan pribadi, yakni penyuluh melakukan komunikasi 

langsung/ tatap muka dengan pihak yang disuluh. 

b) Kunjungan ke rumah (home visit), yakni penyuluh mengadakan 

dialog dengan klienya tetapi dilaksanakan di rumah klien 

sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan 

lingkunganya. 

                                                           
16 Slameto, Bimbingan Penyuluhan di sekolah (Jakarta : Bina Askara, 1998), h. 34-35 
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c) Kunjungan dan observasi kerja, yakni penyuluh melakukan 

percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan 

lingkunganya. 

2) Metode kelompok 

Penyuluh melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam 

kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik-teknik berikut: 

a) Diskusi kelompok, yakni penyuluh melaksanakan penyuluhan 

dengan cara mengadakan diskusi bersama kelompok klien yang 

mempunyai maslah yang sama. 

b) Karya wisata, yakni penyuluhan kelompok yang dilakukan secara 

langsung dengan mempergunakan ajang karya wisata sebagai 

forumnya.  

c) Sosiodrama, yakni penyuluh melakukan penyuluhan dengan cara 

bermain peran untuk memecahkan dan mencegah timbulnya 

masalah sosiologis. 

d) Psikodrama, yakni penyuluh melakukan penyuluhan dengan cara 

bermain peran untuk memecahkan dan mencegah timbulnya 

masalah psikologis. 

e) Group teacing, yakni pemberian penyuluhan dengan materi 

tertentu (ceramah) kepada kelompok binaan yang telah 

ditetapkan. Metode kelompok ini dalam pendidikan dilakukan 

pula secara klasikal apabila digunakan pada sekolah umum yang 

mempunyai kelas-kelas belajar. 
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b. Metode komunikasi tidak langsung 

Metode komunikasi tidak langsung adalah metode penyuluhan 

yang dilakukan melalui media komunikasi massa. Hal ini  dapat 

dilakukan secara individual dan kelompok. 

1) Metode individual: Melalui surat menyurat, telepon, video call dan 

personal chat. 

2) Metode kelompok: Melalui papan bimbingan, surat kabar/majalah, 

brosur, radio (media audio), dan televisi.17 

Sedangkan yang terdapat dalam buku pedoman penyuluh agama 

Islam, metode dan teknik yang digunakan dalam membina keagamaan 

masyarakat adalah: 

a. Metode partisipatif, penyuluh agama Islam tidak menggurui dan 

mendoktrinisasi dalam melakukan pembinaan, akan tetapi penyuluh 

memfasilitasi masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan aktif di 

tengah-tengah masyarakat untuk mengkaji dan menyuluh dengan teknik 

pendampingan (participatory rural appraisal). 

b. Metode dialog interaktif, penyuluh agama Islam tidak hanya 

menerangkan materi, tetapi juga memberi kesempatan kepada audience 

untuk bertanya dan menanggapi dengan teknik focus group discussion 

(FGD). 

c. Metode pemberdayaan, penyuluh agama Islam harus bisa melihat dan 

mengenali potensi serta sumber daya yang dimiliki masyarakat, 

                                                           
17 Thohari Musnamar, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami 

(Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 49. 
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sehingga penyuluh dapat menjadi fasilitator bagi masyarakat dalam 

mendayagunakan potensi dan sumber daya lain untuk peningkatan 

kualitas hidup masyarakat.18 

Setelah mengetahui metode yang digunakan penyuluh agama Islam 

di atas, berikut adalah teknik yang digunakan: 

a. Komunikasi informatif, dilakukan dengan cara menyampaikan pesan 

yang sifatnya memberi tahu atau memberikan penjelasan kepada orang 

lain. Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, yang 

sifatnya informatif dan satu arah (one way communication). Penggunaan 

teknik ini bertujuan untuk menyampaikan sesuatu yang bertujuan untuk 

menyampaikan sesuatu yang dianggap penting oleh kelompok binaan. 

b. Komunikasi persuasif, teknik ini digunakan dengan cara membujuk, 

mengajak dan meyakinkan masyarakat untuk memengaruhi pemikiran 

serta mengubah sikap dan perilakunya ke arah lebih baik yang diinginkan 

penyuluh. Teknik komunikasi persuasif dilakukan melalui tatap muka, 

karena penyuluh menghrapkan tanggapan dan respond khusus dari 

masyarakat (klien). 

c. Komunikasi koersif, adalah teknik penyampaian pesan dari penyuluh 

agama Islam kepada masyarakat dengan cara yang mengandung paksaan 

agar melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu. Teknik ini 

mengandung sangsi yang apabila tidak dilaksanakan oleh si penerima 

pesan, maka ia akan menanggung akibatnya. Teknik komunikasi ini 

                                                           
18Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam, h.14  
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dapat dilakukan dalam bentuk putusan-putusan dan intruksi yang sifatnya 

imperatif, yang mengandung keharusan dan kewajiban untuk ditaati dan 

dilaksanakan.19 

Metode dan teknik mana yang digunakan dalam melaksanakan 

pembinaan, tergantung pada masalah yang sedang dihadapi/digarap, tujuan 

penggarapan masalah, keadaan yang dibimbing/klien, kemampuan penyuluh 

mempergunakan metode/teknik sarana dan prasarana yang tersedia, kondisi 

dan situasi lingkungan sekitar, organisasi dan administrasi layanan 

bimbingan serta biaya yang tersedia.20 

7. Kegiatan Layanan Penyuluhan Islam 

Landasan religius dalam dan konseling mengimplikasikan bahwa 

penyuluh/konselor sebagai “helper” pemberi bantuan dituntut untuk 

memiliki pemahaman akan nilai-nilai agama, dan komitmen yang kuat 

dalam mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Penyuluhan Islam seyogyanya menyadari bahwa memberikan layanan 

konseling kepada klien merupakan salah satu kegiatan yang bernilai ibadah, 

karena di dalam proses bantuan terkandung nilai “amar ma’ruf nahi 

mungkar” (mengembangkan kebaikan dan mencegah keburukan) agar 

layanan bantuan yang di berikan berniali ibadah. 

 

 

                                                           
19

 Op.Cit, h. 15 
20

 Thohari Musnamar, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami 
(Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 51 
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Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW: 

ِ صلى َمْن دَلَّ َعَلى َخْیرٍ : رضي هللا عنھ َقالَ  َعْن أَبِي َمْسعُود  فََلھُ ِمثُْل أَْجرِ , َقاَل َرُسوُل اَ�َّ

 َفاِعِلھِ  

Artinya : 
“Dari Abu Mas’ud Radhiyallahu anhu berkata, “Rasûlullâh 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Barangsiapa 

menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala 

seperti pahala orang yang melakukannya.” [HR. Muslim] 
 

Dengan Firman Allah (Q.S Ali-Imran/3:104).21 

ä3tFø9 uρ öΝä3Ψ ÏiΒ ×π̈Β é& tβθãã ô‰ tƒ ’ n< Î) Î�ö� sƒ ø: $# tβρã� ãΒ ù' tƒuρ Å∃ρã� ÷èpR ùQ $$Î/ tβöθyγ÷Ζ tƒuρ Çtã Ì�s3Ψ ßϑ ø9 $# 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé&uρ ãΝèδ 

šχθßsÎ= ø� ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃⊆∪     

Terjemahnya : 

“Dan hendaklah ada segolongan ummat yang menyeruh 

kepada kebajikan, menyeruh kepada yang ma’ruf dan 

mencegah kepada kemungkaran merekalah orang-orang 

beruntung.”  

 
Ayat di atas, menunjukan bahwa manusia adalah makhluk sosial 

yang selalu membutuhkan yang lain. Untuk saling menasehati, saling 

menegur apabila salah. Dan balasan bagi mereka yang selalu mengingatkan 

dalam kebaikan adalah keberuntungan dunia dan ahirat.  

Selanjutnya firman Allah  (Q.S An-Nahl/16:125). 22 

äí÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6y™ y7 În/ u‘ Ïπyϑ õ3Ït ø: $$Î/ Ïπsà Ïã öθyϑ ø9 $# uρ ÏπuΖ |¡pt ø: $# ( Ο ßγø9 Ï‰≈y_uρ  ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& 4 ¨βÎ) y7 −/u‘ uθèδ 

ÞΟ n= ôã r& yϑ Î/ ¨≅ |Ê tã Ï&Î#‹Î6y™ ( uθèδ uρ ÞΟ n=ôã r& tÏ‰ tG ôγßϑ ø9 $$Î/ ∩⊇⊄∈∪     

                                                           
21 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahanya, Op. Cit. , h. 64 
22 Ibid, h. 282 
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Terjemahnya : 

“ 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”. 

 

Dari ayat di atas, kegiatan penyuluhan agama dapat dilakukan 

dengan layanan bantuan, yaitu : 

a. Tabayyun, yakni memperoleh kejelasan informasi atau data yang 

mengenai pribadi klien. Layanan ini berkaitan dengan upaya memahami 

karakteristik pribadi masyarakat sebelum memberikan treatment atau 

interpretasi. Langkah ini baik, karena dapat mencegah terjadinya 

kesalahan atau kekeliruan dalam memberikan penyuluhan. 

b. Al-hikmah, yakni memberikan wawasan keilmuan atau informasi tentang 

berbagai hal yang bermakna bagi masyarakat dalam menjalani 

kehidupan, upaya untuk mengembangkan atau mengaktualisasikan 

potensi anggota masyarakat. Informasi yang diberikan seperti hakikat jati 

diri seseorang hamba dan khalifah, tugas dan tujuanya hidup di dunia, 

karakteristik akhlak mulia, dan konsep kerja dalam Islam. Melalui 

pemberian informasi tersebut di harapkan masyarakat dapat : 

1) Memiliki kesadaran makna hidupnya di dunia 

2) Kemampuan untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi 

3) Terampil dalam mengambil keputusan atau menentukan alternatif 

yang paling baik bagi kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan 

lingkunganya. 
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c. Al-Mu‘idzah al-Hasanah, yakni memberi nasehat kepada masyarakat 

yang mengalami masalah secara individual. Nasehat ini berisi petunjuk, 

contoh-contoh kehidupan para Rasul, Sahabat, Para Ulama atau Tokoh 

Sholeh lainya. Melalui hal ini diharapkan masyarakat dapat tercerahkan 

pemikiran dan perasaanya sehingga menjalani kehidupan dengan penuh 

percaya diri, tawakkal, bersyukur dan bersabar. Al-Mu‘idzah al-

Hasanah juga mengandung arti kata-kata yang masuk kedalam qalbu 

dengan penuh kasih sayang dengan kelemah lembutan, karena kelemah 

lembutan dalam menasehati seringkali dapat meluluhkan hati yang keras 

agar lebih mudah melakukan kebaikan dari pada ancaman. Demikian 

perlu ditanamkan bahwa dalam pembinaan keagamaan masyarakat, 

penyuluh hendaknya memberikan nasehat menggunakan bahasa yang 

baik dan penjelsan-penjelasan yang mudah dipahami, sehingga pesan-

pesan dakwah dapat diterima dengan baik. 

d. Mujadalah, yaitu upaya menciptakan situasi yang kondusif dengan 

penyuluhan secara kelompok, disini penyuluh tidak mendominasi 

pembicaraan melainkan memberikan kesempatan atau peluang untuk 

berdiskusi, curhat pendapat, mengemukakan pendapat atau masalahnya, 

sehingga terjadi dialog yang dapat mengembangkan pencerahan berfikir 

yang positif dan penyelesaian masalah secara tepat.23 

 

 

                                                           
23 Syamsu Yusuf, LN & A. Juntika Nurihsan, op. cit, h. 79 



26 

 

 

 

B. Pembinaan Akhlak 

1. Pengertian Akhlak 

Kata “akhlak” berasal dari bahasa Arab. Dari segi kebahasaan, kata itu 

merupakan bentuk jamak dari kata Khuluqun yang berarti budi pekerti, 

tingkah laku, perangai atau tabiat dan kebiasaan. Kata akhlak juga dapat 

diberikan penjelasan menurut istilah syar’i, yaitu: 

a. Menurut Sayyid Sabiq, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang 

menimbulkan terjadinya perbuatan-perbuatan dengan mudah. 

b. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa 

yang timbul dari padanya perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa 

memerlukan pertimbangan pikiran. 

c. Akhlak merupakan ungkapan kondisi jiwa, yaitu begitu mudah bisa 

menghasilkan perbuatan, tanpa membutuhkan pemikiran dan 

pertimbangan. Jika perbuatan itu baik, maka disebut akhlak yang baik, 

dan jika buruk disebut akhlak yang buruk. (Ibnu Qudamah, minhajul 

Qoshidin). 

Kata akhlak atau khuluk keduanya terdapat dalam Al-Qur’an dan 
Hadist, sebagai berikut : 

y7 ¯ΡÎ) uρ 4’ n?yès9 @,è= äz 5ΟŠ Ïàtã ∩⊆∪     

Terjemahnya:  
“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung”. (Q.S. Al Qalam/68:4).24 
 
 
 

                                                           
24 Op. Cit, h. 565 
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tΑ$s% ö/ ä3š/ u‘ �> u‘ uρ ãΝä3Í←!$t/# u tÏ9 ¨ρF{ $# ∩⊄∉∪   

Terjemahnya :  

“ Musa berkata (pula): "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek 
moyang kamu yang dahulu". (Q.S Asy-Syu’ara/26:26).25 

Untuk menjelaskan akhlak secara terperinci maka banyak pakar 

akhlak yang berpendapat, antara lain: 

a. Ibnu Miskawaih, menyatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam 

dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 

b. Imam Al-Ghazali, yang dikenal dengan hujjatul Islam (Pembela Islam) 

juga memberikan pandangan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam 

dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang 

dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 

c. Mu’jam Al-wasith, berpendapat bahwa akhlak merupakan sifat yang 

tertanam dalam jiwa, denganya lahirlah macam-macam perbuatan, baik 

atau buruk, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.26 

Selanjutnya Ibrahim Anis juga menjelaskan bahwa akhlak adalah sifat 

yang tertanam dalam jiwa, yang denganya lahir macam-macam perbuatan, 

baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran atau pertimbangan. 

Abdul Karim Zaidan, melengkapi pendapat di atas dengan menyatakan 

bahwa akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa 

dengan sorotan dan timbangannya seseorang.  

                                                           
25 Op. Cit, h. 369 
26 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf  (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996),  h. 3-4 
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Dari definisi di atas juga dapat dilihat lima ciri yang terdapat dalam 

perbuatan akhlak, yaitu: 

a. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang selalu tertanam kuat dalam jiwa 

seseorang, sehingga menjadi pribadinya. 

b. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa 

memerlukan pemikiran.27 

c. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang 

mengerjakanya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar, dilakukan 

dengan kemauan dan pilihan sendiri. 

d. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan sesungguhnya, bukan 

main-main atau karena bersandiwara. 

Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas semata-

mata karena Allah, bukan karena ingin bersandiwara. 

Akhlak adalah karakter.28 Akhlak wajib diatur sesuai dengan 

pemahaman-pemahaman syara’. Karena itu maka akhlak akan dinyatakan 

baik oleh syara’ disebut akhlak yang baik, dan yang dinyatakan buruk oleh 

syara’ di sebut akhlak yang buruk. Hal ini karena akhlak merupakan bagian 

dari syariat juga bagian dari perintah dan larangan Allah Swt. 

Syara’ telah memerintahkan kita untuk berakhlak baik dan melarang 

kita berakhlak buruk. Setiap muslim wajib berusaha bersungguh-sungguh 

untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Maka akhlak wajib 

dibangun berdasarkan aqidah Islam. Sehubungan dengan hal ini Syekh 
                                                           

27 Ibid, h. 4-6 
28 Hizbut Tahrir, Pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah, ( Jakarta : HTI Press, 2004 ), 

h. 236 
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Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizomul Islam menjelaskan bahwa 

akhlak merupakan hasil dari pelaksanaan perintah dan larangan Allah Swt, 

yang dapat dibentuk dengan cara mengajak masyarakat kepada aqidah dan 

melaksankan Islam secara sempurna.29 

2. Dasar Pembinaan Akhlak 

Dalam konsep akhlak segala sesuatu itu dinilai baik dan buruk, terpuji 

dan tercela, semata-mata berdasar kepada Al-Qur’an dan Hadis. Oleh 

karena itu, dasar pembinaan akhlak adalah Al-Qur’an dan Hadis. Bertitik 

tolak dari pengertian akhlak   yang mengandung arti kelakuan, manusia itu 

beraneka ragam sesuai dengan firman Allah SWT. (QS. Al-Lail/92:4.30 

¨βÎ) ö/ ä3u‹ ÷èy™ 4 ®L t±s9 ∩⊆∪     

Terjemahnya :  
 “ Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.”  

Keanekaragaman tersebut dapat ditinjau dari berbagai antara lain 

kelakuan yang berkaitan dengan baik dan buruk serta objeknya yakni 

kepada siapa kelakuan itu ditujukan. Tidak dapat dipungkiri pada diri 

manusia terdapat dua potensi kebaikan dan keburukan sesuai dengan firman 

Allah SWT. QS. Al-Balad/90:10. 

çµ≈oΨ÷ƒ y‰yδ uρ È øy‰ô∨̈Ζ9 $# ∩⊇⊃∪     

 
 
 

                                                           
29

 Hafidz Abdurrahman, Diskursus Islam Politik dan Spritual, (AL-Azhar Press, 2007) h. 
197 

30
  Op. Cit, h. 595 
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Terjemahnya :  
“Dan kami telah menunjukkan kepadamu dua jalan”. (QS. 

Al-Balad/90:10).31 

Pada dasarnya manusia terdiri dari dua potensi yaitu kebaikan dan 

keburukan, namun pada diri manusia ditemukan isyarat-isyarat dalam 

Al-Qur’an bahwa kebajikan lebih  dahulu  menghiasi  diri  manusia  dari  

pada  kejahatan,  dan  bahwa  manusia  pada dasarnya cenderung kepada 

kebajikan. Kecenderungan manusia kepada kebaikan lebih dominan 

disebabkan karena pada diri manusia ada potensi fitrah (kesucian) yang 

dibawa sejak lahir. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yaitu: Semua 

anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanyalah yang 

menjadikan sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. 

Prinsip akhlak yang paling menonjol ialah bahwa manusia bebas 

melakukan tindakan-tindakannya, manusia punya kehendak untuk berbuat 

dan tidak berbuat sesuatu. Ia merasa bertanggung jawab terhadap semua 

yang dilakukannya dan harus menjaga apa yang dihalalkan dan 

diharamkan. Maka tanggung jawab pribadi ini merupakan prinsip akhlak 

yang paling menonjol dalam Islam dan semua urusan keagamaan seseorang 

selalu disandarkan pada tanggung jawab pribadi. Allah berfirman dalam al-

Qur’an QS. Mudasir/74/38 dan QS. al-An’am/ 06:164 

‘≅ä. ¤§ø�tΡ $ yϑÎ/ ôM t6 |¡x. îπoΨ‹ Ïδ u‘ ∩⊂∇∪     

 

                                                           
31

  Op. Cit, h. 594 
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Terjemahnya :  

“ Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah di 

perbuatnya.” (QS.Mudasir /74:38) 
 

ö≅ è% u� ö�xî r& «!$#  Èöö/ r& $|/ u‘ uθèδ uρ �> u‘ Èe≅ ä. & ó x« 4 Ÿωuρ Ü= Å¡õ3s? ‘≅ à2 C§ø� tΡ āωÎ) $pκ ö� n= tæ 4 Ÿωuρ â‘ Ì“ s? 

×οu‘ Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“ t�÷z é& 4 §Ν èO 4’ n< Î) / ä3În/ u‘ ö/ ä3ãèÅ_ó÷ £∆ / ä3ã∞ Îm7t⊥ ã‹ sù $yϑ Î/ öΝ çFΖ ä. ÏµŠ Ïù tβθà� Î= tG øƒrB ∩⊇∉⊆∪     

 
Terjemahnya : 
 

Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, 

padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan 

tidaklah seorang membuat dosa melainkan 

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan 

seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 

Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan 

diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan." 

(QS al-An’am/06:164). 

Dari ayat dan hadis di atas jelas bahwa al-Qur’an dan hadis rosul 

merupakan sumber akhlaqul karimah dalam ajaran Islam. 

3. Tujuan Pembinaan Akhlak 

Islam menginginkan suatu masyarakat yang berakhlak mulia. 

Akhlak yang mulia ini sangat ditekankan karena di samping akan 

membawa kebahagiaan bagi individu, juga sekaligus membawa kebahagiaan 

masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain bahwa akhlak utama yang 

ditampilkan seseorang, tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat.32 

Para ahli pendidikan Islam berpendapat bahwa tujuan pendidikan 

Islam adalah pembentukan akhlak. Muhammad Athiyah Al-Abrasy 

                                                           
32

  Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah, (Yogyakarta: Belukar, 
2006), h. 61. 
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mengatakan  pembinaan  akhlak dalam Islam adalah untuk membentuk 

orang-orang yang bermoral baik,  sopan dalam berbicara dan perbuatan, 

mulia dalam tingkah laku, bersifat bijaksana, sopan dan beradab. Jiwa dari 

pendidikan Islam pembinaan moral atau akhlak. 

Ibnu Maskawaih merumuskan tujuan pembinaan akhlak yaitu 

terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk 

melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik, sehingga mencapai 

kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan sejati dan sempura dalam arti 

yang sempurna. Tujuan pembinaan akhlak bersifat menyeluruh yakni 

mencakup kebahagiaan hidup manusia dalam arti yang seluas-luasnya. 

Allah Swt mengambarkan dalam Al-Qur’an tentang janji-Nya 

terhadap orang yang senantiasa berakhlak baik, diantaranya (QS. An-

Nahl/16:97). 

ô tΒ Ÿ≅ Ïϑtã $ [s Î=≈|¹ ÏiΒ @�Ÿ2sŒ ÷ρr& 4s\Ρé& uθ èδ uρ ÖÏΒ ÷σãΒ …çµ ¨Ζt�Í‹ós ãΖn=sù Zο4θu‹ ym Zπt6 ÍhŠsÛ ( 

óΟßγ ¨Ψtƒ Ì“ ôf uΖs9 uρ Νèδ t�ô_ r& Ç |¡ôm r' Î/ $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è=yϑ÷ètƒ ∩∠∪       

Terjemahnya : 

“ Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 

yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan ” (QS. An-Nahl/16:97). 
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Dalam hal ini salah satu contoh dari misi kerasullan SAW. Yang 

utama adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam salah satu 

hadisnya beliau menegaskan: 

 

َم َصاِلَح اْألَْخَالقِ   إِنََّما بُِعثُْت ِألُتَّمِ

Artinya :  

Sesungguhnya Aku (Nabi Muhammad) diutus untuk 

menyempurnakan akhlaq yang mulia (HR. Baihaqi). 

 

Orang yang selalu melaksanakan akhlak baik, mereka akan senantiasa 

memperoleh kehidupan yang baik, mendapatkan pahala yang berlipat 

ganda diakhirat dan akan dimasukkan kedalam surga. Dengan demikian 

orang yang berakhlak mulia akan mendapatkan keberuntungan hidup di 

dunia dan akhirat. 

4. Metode Pembinaan Akhlak 

a. Metode Keteladanan 

Dalam Kamus Besar Indonesia disebutkan, bahwa keteladanan 

dasar katanya “teladan” yaitu perihal yang dapat ditiru atau dicontoh33. 

Oleh karena itu keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru dan 

dicontoh. Dalam bahasa Arab keteladanan diungkapkan dengan kata 

“uswaħ” dan “qudwaħ”. Kata “uswaħ” terbentuk dari huruf-huruf 

hamzah, as-sin dan al-waw. Secara etimologi setiap kata bahasa Arab 
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yang terbentuk dari ketiga huruf tersebut memiliki persamaan arti yaitu 

“pengobatan dan perbaikan”.34 

Keteladanan dalam pendidikan merupakan bagian dari sejumlah 

metode yang paling ampuh dan efektif dalam mempersiapkan dan 

membentuk anak secara moral, spiritual, dan sosial. Sebab, seorang 

pendidik merupakan contoh ideal dalam pandangan anak, yang tingkah 

laku dan sopan santunnya akan ditiru, disadari atau tidak, bahkan semua 

keteladanaan itu akan melekat pada diri dan perasaannya, baik dalam 

bentuk ucapan, perbuatan, hal yang bersifat material, inderawi, maupun 

spritual. 

Teladan dalam al-Quran disebut dengan istilah “uswaħ“ dan 

“Iswaħ” atau dengan kata “al-qudwaħ” dan “al qidwaħ” yang memiliki 

arti suatu keadaan ketika seseorang manusia mengikuti manusia lain, 

apakah dalam kebaikan, dan kejelekan.35 Jadi “keteladanan” adalah hal-

hal yang ditiru atau dicontoh oleh seseorang dari orang lain. Namun 

keteladanan yang dimaksud di sini adalah keteladanan yang dapat 

dijadikan sebagai alat pendidikan Islām, yaitu keteladanan yang baik, 

sesuai dengan pengertian “uswatun ḥasanaħ”. 

Dari  definisi  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  metode  

keteladanan merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh seseorang 

dalam proses pendidikan melalui perbuatan atau tingkah laku yang patut 
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ditiru (modeling). Namun yang dikehendaki dengan metode keteladanan 

dijadikan sebagai alat pendidikan islam dipandang keteladanan 

merupakan bentuk perilaku individu yang bertanggung jawab yang 

bertumpung pada praktek secara langsung. 

Dalam pendidikan Islām konsep keteladanan yang dapat 

dijadikan sebagai cermin dan model dalam pembentukan kepribadian 

seorang muslim adalah ketauladanan yang di contohkan oleh Rasūlullāh. 

Rasūlullāh mampu mengekspresikan kebenaran, kebajikan, kelurusan, 

dan ketinggian pada akhlaknya. Dalam keadaan seperti sedih, gembira, 

dan lain-lain yang bersifat fisik, beliau senantiasa menahan diri. Bila ada 

hal yang menyenangkan beliau hanya tersenyum. Bila tertawa, beliau 

tidak terbahak-bahak. Diceritakan dari Jabir bin Samurah: “beliau tidak 

tertawa, kecuali tersenyum”. Jika menghadapi sesuatu yang 

menyedihkan, beliau menyembunyikanya serta menahan amarah. Jika 

kesedihanya terus bertambah beliaupun tidak mengubah tabiatnya, yang 

penuh kemuliaan dan kebajikan.36 

Berkaitan dengan  makna keteladanan An-Nahlawi (1996, hlm. 

263) mengemukakan bahwa keteladanan mengandung nilai pendidikan 

yang teraplikasikan, sehingga keteladanan memiliki azas pendidikan 

sebagai berikut: 

1) Pendidikan Islām merupakan konsep yang senantiasa menyeru pada 

jalan Allāh. 
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Dengan demikian, seorang pendidik dituntut untuk menjadi 

teladan dihadapan anak  didiknya.  Karena  sedikit  banyak  anak  

didik  akan  meniru  apa  yang dilakukan pendidiknya (guru) 

sebagaimana pepatah jawa “guru adalah orang yang digugu dan 

ditiru”. Sehingga prilaku ideal yang diharapkan dari setiap anak 

didik merupakan tuntutan realistis yang dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari yang bersumber dari Al-Qu’ān dan As-sunnaḥ. 

2) Sesungguhnya Islām telah menjadikan kepribadian Rasūlullāh SAW 

sebagai teladan abadi dan aktual bagi pendidikan. Islām tidak 

menyajikan keteladanan ini  untuk menunjukkan  kekaguman  yang 

negatif  atau  perenungan  imajinasi belaka,  melainkan  Islām 

menyajikannya  agar  manusia  menerapkannya  pada dirinya.   

Demikianlah,   keteladanan   dalam   Islām   senantiasa   terlihat   dan 

tergambar jelas sehingga tidak beralih menjadi imajinasi kecintaan 

spiritual tanpa dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.37 

Dapat disimpulkan bahwa, dalam penerapan pendidikan Islām, 

hendaknya mencontoh pribadi Rasūlullāh SAW dan beliau-beliau 

yang dianggap representatif. Sebagaimana telah difirmankan dalam 

Al-Qur’ān: 

ô‰s% ôM tΡ% x. öΝä3s9 îοuθ ó™é& ×πuΖ|¡ym þ’ Îû zΟŠÏδ≡ t� ö/Î) tÏ% ©!$#uρ ÿ…çµ yètΒ øŒ Î) (#θä9$ s% öΝÍηÏΒ öθ s)Ï9  
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Terjemahnya : 

“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik 

bagimu pada nabi Ibrahim dan orang-orang yang 

bersama dengan beliau” (Al-Mumtaḥanaħ/60:4). 
b. Metode Pembiasaan 

Pembiasaan menurut M.D Dahlan seperti dikutip oleh Hery Noer 

Aly merupakan proses penanaman kebiasaan. Sedang kebiasaan (habits) 

ialah cara-cara bertindak yang persistent, uniform dan hampir-hampir 

otomatis (hampir tidak disadari oleh pelakunya)38. Pembiasaan tersebut 

dapat dilakukan untuk membiasakan pada tingkah laku, keterampilan, 

kecakapan dan pola pikir. Pembiasaan ini bertujuan untuk 

mempermudah melakukanya. Karena seseorng yang telah mempunyai 

kebiasaan tertentu akan dapat melakukannya dengan mudah dan senang 

hati. Bahkan sesuatu yang telah dibiasakan dan akhirnya menjadi 

kebiasaan dalam usia muda itu sulit untuk dirubah dan tetap berlangsung 

sampai hari tua. Maka diperlukan terapi dan pengendalian diri yang 

sangat serius untuk dapat merubahnya. 

c. Metode Memberi Nasihat 

Abdurrahman al- Nahlawi sebagaimana di kutip oleh Hery Noer 

Aly mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nasihat adalah 

penjelasan kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan menghindarkan 

orang yang dinasihati dari bahaya serta menunjukkannya ke jalan yang 

mendatangkan kebahagiaan dan manfaat.39 Dalam metode memberi 
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38 

 

 

 

nasihat dapat menggunakan kisah-kisah nabawi maupun umat terdahulu 

yang banyak mengandung pengajaran yang dapat dipetik. 

d. Metode Persuasi  

Metode persuasi adalah mayakinkan peserta didik tentang 

sesuatu ajaran dengan kekuatan akal. Penggunaan metode persuasi 

didasarkan atas panangan bahwa manusia untuk menggunakan akalnya 

dalam membedakan antara yang benar dan salah atau yang baik dan 

buruk.40 

e. Metode Kisah 

Metode kisah merupakan salah satu upaya untuk mendidik anak 

agar mengambil pelajaran dari kejadian di masa lampau. Apabila 

kejadian tersebut merupakn kejadian yang baik, maka harus diikutinya, 

sebaliknya apabila kejadian tersebut kejadian yang bertentangan dengan 

agama Islam maka cerita merupakan media yang efektif untuk 

menanamkan nilai-nilai aklak yanag baik, sekaligus karakter sesuai 

religi yanag disampaikan dan pada akhirnya dapat membentuk sebuah 

kepribadian. Islam menyadari sifat alamiah manusia untuk menyenangi 

cerita dijadikan sebagai salah satu pendidikan dalam sutau pembinaan 

akhlak. 

f. Metode Dakwah Fardiyah 

Dakwah Fardiyah sebagai antonym dari dakwah jama’iyah atau 

amah yaitu berupa ajakan atau seruan kejalan Allah swt yang dilakukan 
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oleh seorang da’i (penyeru) kepada orang lain secara perorangan dengan 

tujuan memindahkan al-mad’u pada keadaan yang lebih baik dan 

diridhai oleh Allah swt.41  

Dakwah fardiyah merupakan penyampaian ajaran Islam yang 

ditujukan kepada seseorang secara berhadapan dan bisa terjadi dengan 

dirancang terlebih dahulu. Dengan definisi ini dakwah fardiyah berarti 

interaksi seorang da’i dengan seorang mad’u ynag berlangsung secara 

tatap muka dn dialogis sehingga respon mad’u terhadap pesan dan diri 

da’i dapat diketahui seketika baik secara positif maupun negatif. 

Demikianlah beberapa metode yang digunakan dalam metode 

pembinaan akhlak, disamping itu faktor situasi dan kondisi juga harus 

diperhatikan sehingga metode dapat efektif dan posesnya dapat terlaksana 

dengan baik.  

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembinaan Akhlak  

a. Insting (Naluri) 

Aneka corak refleksi sikap, tindakan dan perbuatan manusia 

dimotivasi oleh kehendak yang dimotori oleh insting seseorang ( 

gharizah ). Insting merupakan tabiat yang dibawa manusia sejak lahir. 

Para psikolog menjelaskan bahwa insting berfungsi sebagai motivator 

penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku antara lain adalah : 

1) Naluri Makan (nutrive instinct). Manusia lahir telah membawa suatu 

hasrat makan tanpa didorong oleh orang lain. 
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2) Naluri Berjodoh (seksual instinct). 

3) Naluri Keibuan (peternal instinct)  tabiat kecintaan orang tua kepada 

anaknya dan sebaliknya kecintaan anak kepada orang tuanya. 

4) Naluri Berjuang (combative instinct). Tabiat manusia untuk 

mempertahankan diri dari gangguan dan tantangan. 

5) Naluri Bertuhan. Tabiat manusia mencari dan merindukan 

penciptanya.42 Naluri manusia itu merupakan paket yang secara fitrah 

sudah ada tanpa perlu dipelajari terlebih dahulu. 

b. Adat/Kebiasaan 

Adat/Kebiasaan adalah tindakan dan perbuatan seseorang yang 

dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga 

menjadi kebiasaan. Abu Bakar Zikir berpendapat : perbuatan manusia, 

apabila dikerjakansecara berulang-ulangsehingga mudah melakukanya, 

itu dinamakan  adat kebiasaan. 

c. Wirotsah (keturunan) 

Berpindahnya sifat-sifat tertentu dari pokok (orang tua) kepada 

cabang (anak keturunan). Sifat-sifat asasi anak merupakan panutan sifat-

sifat asasi orang tuanya. Kadang-kadang anak itu mewarisi sebagain 

besar dari salah satu sifat orang tuanya. 

d. Milieu  

Artinya suatu yang melingkupi tubuh yang hidup meliputi tanah 

dan udara sedangkan lingkungan manusia, ialah apa yang 
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mengelilinginya, seperti negeri, lautan, udara, dan masyarakat. Milieu 

ada 2 mcam : 

1) Lingkungan Alam 

Alam yang melingkupi manusia merupakan faktor yang 

mempengaruhi lingkungan dan menentukan tingkah laku seseorang. 

Lingkungan alam mematahkan atau mematangkan pertumbuhan bakat 

yang dibawa oleh seseorang. Pada zaman Nabi Muhammad pernah 

terjadi seorang badui yang kencing serambi masjid, seorang sahabat 

membentaknya tapi nabi melarangnya. Kejadian diatas dapat menjadi 

contoh bahwa badui yang menempati  lingkungan yang jauh dari 

masyarakat luas tidak akan tau norma-norma yang berlaku. 

2) Lingkungan Pergaulan 

Manusia hidup selalu berhubungan dengan manusia lainnya. 

Itulah sebabnya manusia harus bergaul. Oleh karena itu, dalam 

pergaulan akan saling mempengaruhi dalam pikiran, sifat, dan tingkah 

laku. Contohnya akhlak orang tua dirumah dapat pula mempengaruhi 

akhlak anaknya, begitu juga akhlak anak sekolah dapat terbina dan 

terbentuk menurut pendidikan yang diberikan oleh guru-guru 

disekolah. Setiap perilaku manusia didasarkan atas kehendak. Apa 

yang dilakukan manusia timbul dari kejiwaan. Walaupun panca indra 
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kesulitan melihat pada dasar kejiwaan, namun dapat dilihat dari wujud 

kelakuan.maka setiap kelakuan pasti bersumber dari kejiwaan.43 

C. Penelitian Relevan  

Setelah melakukan pengamatan terhadap hasil penelitian yang releven 

dengan penelitian ini, peneliti menemukan dua peneliti yang relevan, hasil 

penelitianya dapat dijadikan referensi dalam penyusunan proposal ini : 

Adapun peneliti yang relevan adalah Arifin, Nim: 23030102001, judul 

penelitian: “Peranan Penyuluh Agama dalam Membentuk Perilaku Remaja 

Muslim di Desa Rambu-Rambu Jaya, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan”. 

Peran yang dilakukan penyuluh agama dalam hal ini adalah meningkatkan 

pemahaman agama Islam, membentuk pribadi yang Islami, dan memperkokoh 

Ukhuwah Islamiyah antara remaja muslim di desa Rambu-Rambu Jaya. 

Peneliti kedua adalah Ali Siswoyo, Nim: 06030102002, judul penelitian 

ini: “Konsistensi Penyuluh Agama Islam dalam Mendukung Program Kendari 

Bertakwa. Dengan hasil penelitian mengemukakan bahwa, konsistensi 

penyuluh agama Islam dalam mendukung program kendari bertakwa masih 

kurang dari kesempurnaan baik dari segi inti sebagai motto kendari bertakwa 

maupun aplikasinya tidak efektif, maka penyuluh agama wajib melakukan 

kordinasi bantuan pada masyarakat untuk membangun kerja sama yang baik 

dalam mencapai kesuksesan Kendari Bertakwa. 

Merujuk dua penelitian di atas maka saya tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak  
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Masyarakat Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe”. 

Melihat pada kondisi objektif masyarakat di desa Wawolemo yang sebagian 

besarnya menjadikan ajaran Islam sebagai Formalitas kehidupan, tanpa 

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik pada keluarga maupun 

masyarakat, seringnnya terjadi perselingkuhan, ghibah antara tetangga, bahkan 

pada perseturuan keluarga yang mengundang perhatian orang banyak, maka 

dalam hal ini melanggar Islam yang damai dan memuliakan. Dengan 

menyadari itu, perlu untuk melakukan penelitian dengan melihat peran dari 

para penyuluh dalam membina masyarakat agar berakhlak mulia sesuai ajaran 

Islam. 

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah 

secara bersama ingin melihat kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama 

dalam melakukan aktivitas perbaikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, 

sedangkan perbedaanya adalah penelitian ini dilakukan pada lokasi yang 

berbeda, penelitian ini ingin melihat lebih dalam tentang keadaan objektif 

masyarakat secara khusus di desa wawolemo yang masih melakukan hal-hal 

yang jauh dari akhlak Islam dan penelitian ini ingin melihat peran dakwah 

penyuluh agama untuk memperbaiki akhlak masyarakat agar sesuai dengan 

ajaran Islam. 

 

 

 

 


