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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia moderen yang semakin maju tetapi makin kehilangan arah,

sepantasnyalah memperbesar kegelisahan yang selalu menyertai proses modernisasi.

Dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial yang hampir-hampir bersifat

otonom, dengan pertambahan jumlah penduduk, meningkatnya kecerdasan dan

kesadaran rakyat, serta akselerasi komunikasi dengan dunia luar sangatlah diperlukan

respons agama untuk dapat berperan dalam penataan perubahan sosial tersebut. Setiap

manusia yang normal berkepentingan terhadap petunjuk Allah, karena hanya dengan

petunjuk-Nyalah, seseorang dapat mencapai keselamatan dunia dan akhirat.

Dakwah pada dasarnya merupakan proses alamiah karena merupakan bagian

dari fitrah manusia yang pada gilirannya melahirkan pemikiran tentang hakekat

manusia, meliputi hidup dan kehidupannya termasuk tentang tugas dan tujuan

hidupnya. Berdakwah, melaksanakan amar ma’ruf dan nahi mungkar, adalah salah

satu kewajiban setiap muslim dimana pun mereka berada menurut kemampuannya.

Juga merupakan kewajiban secara keseluruhan. Sebagaimana firman Allah dalam Al

quran surah Ali Imran / 3 :104:
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Terjemahannya : 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. 1

Berdasarkan ayat di atas, jelas diterangkan bahwa berdakwah adalah wajib

hukumnya menurut ukuran kesanggupan masing-masing individu, sebagaimana

diketahui bahwa melaksanakan yang wajib akan mendapat ganjaran pahala dan kalau

ditinggalkan berdosa. Dakwah adalah perjuangan untuk menegakkan yang ma’ruf

atas munkar. Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan manusia kepada Allah;

sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan manusia dari pada-Nya.

perjuangan menegakkan yang hak dan menghapuskan kebathilan, dakwah juga

termasuk dalam kategori jihad. Jihad bukan hanya semata peperangan, tetapi

mempunyai arti yang luas, yang meliputi segala ikhtiar dan daya upaya menegakkan

kalimah Allah termasuk menyiarkan dan menyampaikan dakwah agama serta

menyatakan kebenaran kepada manusia. Tegasnya, dakwah adalah dialektika

perjuangan Islam (jihad) yang mesti dilalui, karena akan rusaklah masyarakat apabila

yang ada didalamnya tiada saling memperingati tentang kebenaran Allah.

Penerapan dakwah Islamiyah dengan menerapkan ajaran Islam sesuai dengan

kondisi masyarakat dengan memberikan warna Qur’ani dalam sikap dan tindak

tanduknya akan berpengaruh dalam pembinaan rohani dan mentalnya. Masyarakat

sebagai penerima dakwah, sasaran dakwah atau kepada siapa saja dakwah itu

ditujukan, merupakan kumpulan dari individu dimana benih materi dakwah akan

1 Departemen Agama RI, Al-qur’an Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2005), h. 93
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disampaikan.  Oleh sebab itu, masalah masyarakat atau yang menjadi sasaran dakwah

ini hendaknya dipelajari betul-betul kondisi dan keadaannya. Dalam hal ini seorang

mubalig hendaknya membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan di antaranya:

pengetahuan Ilmu Jiwa (Psikologi), Ilmu Masyarakat (Sosiologi), Ilmu Politik, Ilmu

Sejarah, Antropologi, dan lain-lain ilmu yang relevan dengan sasaran dakwah agar

tujuan dakwah dapat tercapai.

Tujuan dakwah adalah agar tingkah laku manusia yang berakhlak itu secara
eksis dapat tercermin dalam fakta hidup dan lingkungannya serta dapat
mempengaruhi jalan pikirannya”. Banyak problem hidup yang dihadapi
manusia dan dakwah menghendaki untuk dapat meringankan beban manusia itu
dengan jalan memberikan pemecahan-pemecahan permasalahan yang terus
berkembang atau memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi
oleh setiap golongan manusia segala ruang dan waktu.2

Ilmu dakwah adalah ilmu untuk memiliki kepandaian mempengaruhi orang

dari jalan yang bathil kepada jalan yang benar dengan hikmah kebijaksanaan. Teknik

mempengaruhi orang inilah yang mesti dikuasai sebelum melaksanakan dakwah

dengan baik. Sebagaimana diungkapkan bahwa mempengaruhi seseorang bukan

pekerjaan yang mudah jika kita tidak mengetahui keadannya, sebab ini adalah ikhtiar

merubah alam fikiran yang sesat kepada cara berfikir yang benar berdasarkan

tuntunan Allah dan Rasul-Nya.3

2 Jamaluddin Kafie, Psikologi Dakwah, (Surabaya: Indah, 1993), h. 67
3 H. Hamzah Ya’qub, Publisistik Islam (Teknik Dakwah dan Leadership), (Bandung, CV.

Diponegoro, 1981), h. 32
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Jadi, jika dakwah itu dilaksanakan tanpa mempelajari keadaan ummat yang

dihadapi, maka akan gagal dan tidak berhasil dalam berdakwah. Oleh karena itu,

sebelum terjun ke gelanggang dakwah perlu dipelajari dan diselidiki keadaan

masyarakat (ummat) yang bersangkutan yang akan memudahkan pengambilan

kesimpulan, dan metode dakwah yang bagaimana yang harus dilaksanakan.

Dari observasi awal, penulis dapat menyimpulkan bahwa aktivitas keagamaan

yang dilaksanakan di masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pembinaan

rohani dan mental belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini disebabkan beberapa

faktor, yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempelajari

agama sebagai Way of Life, kurang konsistennya dalam mengamalkan ajaran agama,

dan kurangnya sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan keagamaan.

Berdasarkan kondisi objektif tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan

penelitian untuk mencari solusi dari fenomena-fenomena yang terjadi, dengan judul

“Aktifitas dakwah dalam pembinaan remaja masjid (studi di Desa Laosu Jaya

Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah aktivitas dakwah remaja masjid di Desa Laosu Jaya

Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe ?
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b. Bagaimanakah upaya peningkatan pembinaan rohani dan mental remaja

masjid di Desa Laosu Jaya Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui aktivitas dakwah remaja masjid di Desa Laosu Jaya

Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe.

b. Untuk mengetahui upaya meningkatkan pembinaan rohani dan mental

remaja masjid di Desa Laosu Jaya Kecamatan Bondoala Kabupaten

Konawe.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Diharapkan mampu memberikan kontribusi dan menjadi bahan referensi

bagi para Mubalig dalam menjalankan tugas mulia ini.

b. Diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Mahasiswa khususnya

bagi remaja masjid di Desa Laosu Jaya Kecamatan Bondoala Kabupaten

Konawe dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

c. Diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi kepustakaan lingkup

STAIN Kendari.
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D. Definisi Operasional

Untuk mengetahui interpretasi yang berbeda dalam menilai maksud dan

tujuan penulis, maka diuraikan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan aktivitas dakwah remaja masjid yaitu kegiatan-kegiatan yang

dilakukan oleh para remaja dalam berdakwah yaitu menhajak masyarakat

yasinan bersama, melakukan kultum (kuliah tujuh menit) setiap shalat magrib,

melaksanakan azan setiap waktu shalat dan melaksanakan kutbah setiap hari

jum’at dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti kegiatan isra mi’raj.

2. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pembinaan rohani dan mental

remaja masjid di Desa Laosu Jaya Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe

di antaranya: Bimbingan rohani dan mental, pengajian secara berkala, dan

kultum (kuliah tujuh menit).
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Dakwah

1. Definisi Dakwah

Secara etimologi “dakwah berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari

kata kerja " دعا،عودی،عوهد ” artinya ajakan, seruan, panggilan, undangan atau

mengajak, memanggil atau menyeru”.1 Adapun definisi dakwah dalam Islam adalah:

“Mengajak ummat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk

Allah dan rasul-Nya”. 2Orang yang menyeru atau pelaksana dakwah disebut “Da’i”,

sedangkan jika yang menyeru itu banyak (jama’) disebut “Du’ah”. Jadi, dakwah

secara etiomologi adalah menyeru, memanggil, mengajak atau mengundang umat

manusia untuk menerima dan mempercayai tentang keyakinan dan pandangan

hidupnya. Adapun secara terminologi, dakwah adalah :

Segala usaha dan kegiatan yang disengaja dan berencana dalam wujud sikap,
ucapan dan perbuatan yang mengandung ajakan dan seruan, baik langsung atau
tidak langsung ditujukan kepada orang perorangan, masyarakat atau golongan
supaya tergugah jiwanya, terpanggil hatinya kepada ajakan Islam untuk
selanjutnya mempelajari dan menghayati serta mengamalkannya dalam
kehidupan sehari-hari.3

Adapun dakwah menurut para ahli, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1 Zulkifli Mustan, Ilmu Dakwah,, (Makassar: Yayasan Fatiyah, 2005), h. 1
2 H. Hamzah Ya’qub, Publisistik Islam (Teknik Dakwah dan Leadership), (Bandung: CV.

Diponegoro, 1981), h. 13
3 Zulkifli Musthan, Op. cit., h. 2
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