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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Islam adalah agama dakwah yaitu agama yang menugaskan umatnya 

untuk menyebarluaskan dan menyiarkan Islam kepada seluruh umat. Dalam 

mengajak umat agar mau menerima sekaligus melaksanakan ajaran-ajarannya 

di segala aspek kehidupan, maka diperlukan strategi yang tepat. Karena tanpa 

strategi yang tepat, bukan hanya menimbulkan keengganan obyek dakwah 

untuk menerima ajaran Islam, namun juga sering mengakibatkan larinya obyek 

dakwah dari Islam. Untuk menghindari hal tersebut, maka subyek dakwah 

(muballigh) harus menggunakan strategi yang tepat dan dapat dimengerti oleh 

obyek dakwah. Dakwah menghadapi berbagai persoalan seiring persoalan yang 

dihadapi manusia. Disatu sisi, kemajuan–kemajuan yang dicapai dalam bidang 

kehidupan manusia dapat mendukung pelaksanaan dakwah, namun pada sisi 

lain, akibat kemajuan tersebut dapat memunculkan tantangan baru. Dakwah 

yang dilakukan Nabi Muhammad saw. merupakan usaha untuk memperbaiki 

akhlak serta syariat Islam yang mempunyai tujuan kebahagiaan dan 

kesejahteraan baik di dunia dan akhirat. Meskipun pada saat itu yang dihadapi 

Nabi Muhammad saw. adalah masyarakat majemuk dan plural, bahkan saat ini 

ummat Islam juga masih menghadapi masyarakat yang berbeda-beda sehingga 

perlu dilakukan dakwah secara multi kultural. Baik dilihat dari segi sosial, 

kultur maupun struktur. Sehingga untuk mencapai tujuan akhir dari dakwah 
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tersebut, dibutuhkan wadah/ tempat yang mampu digunakan sebagai saluran 

untuk bertindak. (Asep, 2012:1) 

Munir, (2009:17) mengemukakan bahwa dakwah mengandung arti 

sebagai suatu kegiatan panggilan, ajakan, seruan baik dalam bentuk lisan, 

tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan 

berencana dalam usaha memengaruhi orang lain baik secara individulal 

maupun kelompok agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran 

sikap, penghayatan serta pengamalan terhadap ajaran agama sebagai pesan 

yang disampaikan kepadanya tanpa adanya unsur paksaan. 

Menurut Abdul Aziz dalam buku Endang As Aliyudin (2009:4) 

mengemukakan bahwa, dakwah itu berarti memanggil, menyeru perbuatan atau 

perkataan untuk menarik manusia kepada sesuatu. Artinya proses penyampaian 

pesan-pesan tertentu baik berupa ajakan maupun seruan. Dalam dakwah ada 

yang namanya proses mengajak dan orang yang mengajak atau menyeru itu 

disebut da’i dan orang yang diajak disebut mad’u. 

Nawawi, (2008:269) mengemukakan bahwa dakwah dapat dipandang 

sebagai aktualisasi iman (teologis) yang dimanefestasikan dalam suatu sistem 

kegiatan manusia beriman di bidang kemasyarakatan. Dakwah dilaksanakan 

secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan 

bertindak dari manusia pada dataran kenyataan individual dan sosio kultural 

guna mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan 

dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dakwah tidak akan berhasil jika 

hanya menunggu hidayah saja tanpa diusahakan, karena memang kewajiban 
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bagi setiap muslim untuk berdakwah. Namun aktivitas dakwah yang dilakukan 

oleh manusia itu tidak dapat lepas dari Hidayah atau petunjuk Allah swt. 

Kepada setiap orang yang dikehendaknya. Sebagaimana Allah swt. berfirman 

dalam Q.S Al-Qashash/28: 56 

                                    

Terjamahnya: 

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada 

orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada 

orang yang dikehendaki dan Allah lebih mengetahui orang-orang 

yang mau menerima petunjuk. (Kementrian Agama, 2010:392) 

 

Dalam pelaksanaan dakwah peran penyuluh agama sangat 

menentukan berhasil atau tidaknya dakwah tersebut. Kalau kita meminjam 

istilah komunikasi. Penyuluh agama dapat dikategorikan sebagai komunikator 

yang bertugas menyebarkan dan menyampaikan informasi-informasi dari 

sumber (source) melalui saluran (channel) yang sesuai pada komunikan 

(receiver). Untuk menjadi komunikator yang baik dituntut adanya kredibilitas 

yang tinggi, yaitu suatu tingkat kepercayaan yang tinggi padanya dari 

komunikasi sesuai dengan yang diinginkan. Kegagalan pelaksaan dakwah yang 

sering terjadi disebabkan karena ketidakpahaman dan kurang telitinya seorang 

penyuluh tokoh agama dalam menentukan strategi dakwah. 

Manajemen dakwah yang perlu dikembangkan di Masjid Al-Iksan 

adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan 

pengawasan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu sistematis dalam mengajak 

jamah untuk meningkatkan perilaku ibadah sholat berjamah dalam 
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merealisasikan ajaran dalam kehidupan sehari-hari guna mendapatkan ridho 

Allah swt. 

Manajeman dakwah dalam meningkatkan perilaku intensitas shalat 

berjamah di masjid al-Ikhsan sangat diperlukan dan merupakan kebutuhan, 

karena hanya dengan manajemen yang baik akan dapat dicapai tujuan bersama, 

baik secara hasil-guna maupun berdaya-guna. Berdaya-guna dalam arti 

digunakannya sumber daya, dana dan sarana sehemat mungkin tetapi tetap 

dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dan dalam waktu yang tepat pula. 

Sedangkan berhasil-guna dalam arti tujuannya dapat tercapai dengan lebih baik 

dan tidak gagal. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dakwah tidak akan 

berkembang dan mencapai titik maksimal jika tidak adanya strategi dakwah 

yang matang. Perlu adanya strategi dakwah yang matang untuk menghadapi 

berbagai objek dakwah yang ada, terutama dakwah penyuluh agama dalam 

meningkatkan intensitas shalat berjamaah di masjid al-Iksan Desa Lahotutu 

Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe. 

Berdasarkan hasil pengamatan awal, penulis melihat banyak masjid 

yang jama’ahnya kurang khususnya di masjid al-Iksan Desa Lahotutu 

Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe. Dengan demikian 

manajemen penyuluh agama sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran 

para muslim setempat untuk melakukan sholat berjama’ah di masjid. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul Manajemen Penyuluh  Agama Dalam Meningkatkan 
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Intensitas Sholat Berjama’ah Di Masjid Al-Iksan Desa Lahotutu Kecamatan 

Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana manajemen penyuluh agama dalam meningkatkan 

intensitas shalat berjama’ah di masjid al-Iksan Desa Lahotutu 

Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe ? 

1.2.2 Apa saja faktor penghambat dan pendukung dakwah penyuluh agama 

dalam meningkatkan intensitas shalat berjama’ah di masjid al-Iksan 

Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe ? 

1.3 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat mengambil 

2 tujuan dari penulisan proposal penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 

1.3.1 Untuk mengetahui manajemen penyuluh agama dalam meningkatkan 

intensitas shalat berjama’ah di masjid al-Iksan Desa Lahotutu 

Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe. 

1.3.2 Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dakwah 

penyuluh agama dalam meningkatkan intensitas shalat berjama’ah di 

masjid al-Iksan Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat 

Kabupaten Konawe. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan Penulis dari penelitian ini adalah 

memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan 

dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu: 

1.4.1 Aspek teoritis,  

Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang 

dakwah penyuluh agama dalam meningkatkan intensitas shalat jama’ah 

yang berkaitan dengan penelitian. 

1.4.2 Aspek Praktis 

1.4.2.1 Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat dipakai 

serta dipelajari sebagai tambahan informasi mengenai 

manajemen penyuluh agama dalam meningkatkan intensitas 

shalat berjama’ah di masjid al-Iksan Desa Lahotutu Kecamatan 

Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe. 

1.4.2.2 Bagi Akademik 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan lebih dalam 

terhadap strategi dakwah penyuluh agama dalam 

meningkatkan intensitas shalat berjama’ah di dalam kehidupan 

sosial sebagai langkah awal untuk meningkatkan intensitas 

shalat berjama’ah yang diajarkan khusus Fakultas Ushuluddin, 

Adab dan Dakwah Program Studi Manajemen Dakwah IAIN 

Kendari. 
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1.4.2.3 Bagi Penulis 

a) Memenuhi kewajiban Penulis sebagai mahasiswa tingkat 

terakhir dalam menyusun skripsi untuk persyaratan meraih 

gelar Strata I (SI) di Fakultas Ushuluddin, Adab dan 

Dakwah Program Studi Manajemen Dakwah IAIN Kendari. 

b) Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi 

Penulis terhadap  manajemen penyuluh agama dalam 

meningkatkan intensitas shalat berjama’ah di masjid al-

Iksan Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat 

Kabupaten Konawe. 

1.5 Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan presepsi pembaca mengenai 

maksud penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan definisi dari setiap 

variabel judul. Adapun variabel dari setiap judul dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

5.1 Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

penyusunan, pengarahan dan pengawasan yang sudah ditetapkan terlebih 

dahulu untuk mengajak manusia dalam merealisasikan ajaran dalam 

kehidupan sehari-hari guna mendapatkan ridho Allah swt. 

5.2 Penyuluh agama adalah adalah orang yang memiliki keunggulan dan 

kemampuan dalam ilmu agama Islam. 

5.3 Shalat berjama’ah adalah shalat yang dikerjakan secara bersama-sama di 

bawah pimpinan imam. 
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Adapun manajemen penyuluh Agama dalam penelitian ini adalah cara 

yang dilakukan oleh orang yang  memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan 

yang menjadi  pemimpin dalam suatu masyarakat untuk memberikan 

pengarahan hidup yang baik sesuai ketentuan Allah yakni meningkatkan 

intensitas shalat berjamaah di masjid  agar masyarakat tersebut dapat 

mencapai  kebahagiaan dunia akhirat. 


