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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Manusia merupakan makhluk  yang memiliki kebutuhan  hidup saling 

ketergantungan satu sama lain, oleh karena itu manusia disebut juga makhluk 

sosial. Untuk menjalani kehidupan manusia perlu berinteraksi dengan orang lain 

sehingga dengan sendirinya manusia terlibat dalam sebuah kelompok masyarakat. 

Di dalam kelompok inilah proses sosial berlangsung dan manusia belajar untuk 

menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Begitu juga yang dilakukan kelompok 

masyarakat yang ada di daerah Transmigrasi SPB Lalonggowuna Desa Olo’onua, 

Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe. Meskipun memiliki perbedaan 

yang begitu banyak, yaitu perbedaan  suku, adat, kepercayaan, agama, status 

sosial, kebiasaan, budaya, dan lain-lain. Tetapi perbedaan tersebut tidak 

menjadikan masyarkatnya menjadi tercerai berai, melainkan menjadi masyarakat  

yang bersatu secara harmonis. Hal ini tidak terlepas dari  pembinaan solidaritas 

yang berperan aktif di desa tersebut melalui wadah kajian agama islam bagi 

masyarakat yang sebelumnya hanya penuh dengan ketradidisionalan.  

Disisi lain dapat terlihat saat ini rasa solidaritas sudah sangat sulit untuk 

ditemukan dalam suatu masyarakat, terutama yang tinggal di kota maupun pinggiran 

kota. Salah satu wadah yang dapat mempererat solidaritas masyarakat dalam Islam 

yaitu dengan adanya Majelis Dzikir yang merupakan upaya untuk memakmurkan atau 

meningkatkan ukhuwah islamiyah.  
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Majelis dzikir adalah salah satu strategi para da’i untuk mendakwahkan 

agama Islam, sebab dengan menghadiri majelis dan membaca dzikir dapat 

membuat hati menjadi lebih tenang dan selalu mengingat Allah swt. Al-

Kandahlawi (2011) Masyarakat yang plural dan hidup pada era  digitalisasi ini 

pada umumnya dirundung kegelesihan dalam permasalahan sehari-sehari, baik itu 

masalah pekerjaan, keluaraga, bisnis dan lain sebagainya (h.383). Peran  para 

pendakwah sangat dibutuhkan oleh  seluruh lapisan ummat untuk tujuan 

pembangunan nasional, bahkan secara hakekat telah mempunyai andil yang 

sangat penting untuk pembangunan solidaritas masyarakat, sebab Islam 

merupakan salah satu agama yang selalu mengajak umat manusia ke jalan yang 

benar melalui dakwah Islam yang dilakukan oleh para da’i. 

Dilihat dari segi arti, dakwah adalah salah satu aktivitas yang 

mengandung ajakan, seruan serta panggilan kepada umat manusia pada umumnya. 

Maka dengan demikian dakwah Islam sangat penting di dalam kehidupan kita 

untuk menciptakan generasi muslim yang bisa diharapkan oleh agama serta 

bangsa. Oleh karena itu jika dilihat dari prespektif sosial dan kehidupan 

beragama, warga desa Olo’onua Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe 

membutuhkan peran da’i dalam pembinaan solidaritas masyarakatnya. 

Dalam pelaksanaan dakwah guna membina solidaritas masyarakat 

Olo’onua, Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe tentunya 

membutuhkan perjuangan  serius, sebab jika dilihat dari segi kehidupan beragama 

masyarakat di daerah tersebut tentu kita akan masih mendapatkan sebagian 

kelompok masyarakat tersebut yang tidak bisa sepenuhnya melaksanakan ajaran 
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agama Islam dalam berkehidupan sosial, bahkan ada yang belum bisa menulis dan 

membaca al-Qur’an. 

Dalam membina solidaritas sosial masyarakat Desa Olo’onua, 

Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe melalui Majelis dzikir At-

Taubah harus mempunyai banyak metode sesuai karakteristik masyarakat 

tersebut. Selain itu cara dan media dakwahnya tidak boleh tergantung pada salah 

satu metode agar tercipta hasil yang diharapkan demi kamajuan masyarakat 

Olo’onua, Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe pada masa yang akan 

datang. Hal tersebut selaras dengan teori komunikasi yang diungkapkan Harold 

Lasswell bahwa: 

Who says what, in wich chanenel to whom with what effect atau Siapa 

mengatakan apa menggunakan media apa kepada siapa dan apa 

pengaruhnya (Effendy, 2005, h. 10). 

 

Oleh kerena itu, Majelis dzikir bukan hanya untuk golongan tertentu saja 

melainkan untuk semua kalangan yaitu mulai dari anak-anak, remaja sampai 

kepada orang tua dan sebagainya. Itulah sebabnya sehingga dakwah golongan ini 

dikatakan mempunyai peranan yang besar dan sangat penting dalam kehidupan 

mereka untuk membangun dan membangkitkan solidaritas diantara masyarakat 

atau yang disebut dengan ukhuwah Islamiah. 

Dakwah melalui majelis bukan hanya berfungsi untuk membangun 

solidaritas umat melainkan juga berfungsi untuk mengantisipasi kemerosotan 

akhlak, khususnyas bagi kaum muda-mudi masyarakat Olo Onua, Kecamatan 

Tongauna Utara, Kabupaten Konawe. Dakwah melalui majelis bukan baru 

muncul saat ini akan tapi sejak lahirnya agama Islam yang di bawa oleh nabi 
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Muhammad Saw dan inilah yang seringkali digunakan oleh Nabi Muhammad Saw 

untuk mengajak manusia ke jalan yang benar. 

Dulu untuk menggalakan persatuan antar warga Desa di sini, aparat 

mengadakan semacam kesenian kuda lumping atau kesenian tradisional 

lainya. Namun, hal itu kadang malah memicu keributan. Apalagi kalau 

pemain kuda lumping sudah kesurupan kesanya jadi tambah serem dan 

pesan yang  ingin disampaikan jadi tambah  sulit dimengerti oleh 

penonton yang hadir di pagelaran itu. dengan adanya majelis Dzikir At-

taubah di desa, anak muda jadi mau belajar agama dan ada sebagian yang 

mulai rajin ikut jama’ah karena di sana juga belajar ngaji dan belajar seni 

Hadrah (Setiawan, Penabuh Hadrah, 9 September 2019, Wawancara 

Penulis). 

 

Dakwah melalui majelis dzikir seringkali diterapkan oleh para da’i 

khususnya di Desa Olo’onua, Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe 

demi membangun dan meningkatkan solidaritas masyarakat tersebut. Namun jika 

peneliti melihat, metode dakwah yang sering dilakukan oleh para da’i belum 

begitu mantap untuk menciptakan pembangunan solidaritas di masyarakat 

tersebut. 

Dari sinilah peneliti merasa termotivasi untuk mengadakan penelitian 

terkait dengan Skripsi sehingga peneliti dapat mengetahui dengan jelas apa 

penyebab sebenarnya sehingga dakwah  majelis dzikir At-Taubah yang sering 

dijalankan di Desa Olo Onua, Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe 

belum begitu mantap untuk membangun dan meningkatkan solidaritas masyarakat 

tersebut, apakah karena metodenya yang kurang tepat atau karena apa, dan 

sebagainya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran dakwah majelis dzikir At-Taubah dalam pembinaan  

solidaritas sosial masyarakat di Desa Olo’onua, Kecamatan Tongauna 

Utara Kabupaten Konawe? 

2. Bagaimana upaya-upaya dakwah majelis dzikir At-Taubah di Desa 

Olo’onua, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe. 

3. Bagaimana pelaksanaan dakwah majelis At-Taubah dalam pembinaan 

solidaritas sosial masyarakat Desa Olo’onua, Kecamatan Tongauna Utara, 

Kabupaten Konawe. 

1.3 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan pengertian/makna, interpretasi persepsi dan 

pemahaman terhadap konsep yang akan diteliti, maka penulis menjelaskan secara  

terperinci konsep tersebut sebagai berikut: 

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam peristiwa 

2. Dakwah secara adalah memanggil, menyeru dan mengundang. Majelis adalah 

perkumpulan, Golongan perhimpunan atau sekelompok orang 

3. Dzikir merupakan kegiatan yang bernilai ibadah serta jalan mendekatkan diri 

kepada Allah Swt. 

4. Pembinaan adalah proses perbuatan, cara membina atau penyempurnaan atau 

suatu kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk 

memperoleh hasil yang baik. 

5. Solidaritas Sosial adalah sifat tenggang rasa atau perasaan setia kawan yang 

dilakukan untuk kepentingan umum. 
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Dari pengertian di atas maka penulis menyimpulkan definisi operasional 

skrpsi ini secara keseluruhan yaitu pentingnya rasa kesetiakawanan masyarakat 

melakukan tindakan dakwah untuk melakukan pembinaan solidaritas sosial 

terhadap masyarakat Desa Olo’onua, Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten 

Konawe. 

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berhubungan dengan judul Skripsi ini maka peneliti mengemukakan 

Tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Pada hakekatnya penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan majelis dzikir At-Taubah dalam 

membina solidaritas masyarakat Desa Olo’onua. 

2. Untuk mengetahui upaya dakwah majelis At-Taubah di Desa Olo’onua, 

Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe. 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan dakwah majelis At-Taubah dalam 

meningkatkan solidaritas masyarakat Desa Olo’onua, Kecamatan 

Tongauna Utara, Kabupaten Konawe. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian adalah:  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dakwah melalui Majelis Dzikir At-

Taubah di Desa Olo’onua. 
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2. Untuk dijadikan sebagai suatu sumbangan pemikiran dalam menambah 

ilmu pengetahuan, khusus pada penulisan dan penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini  

3. Untuk mengembangkan pemahaman, kemampuan berfikir dan 

pengetahuan serta sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada 

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kendari. 
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