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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Manajemen 

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, 

management,  yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. 

Artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh 

individu atau kelompok dalam  upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu 

tujuan. Sedangkan secara terminologi pengertian manajemen, yaitu 

“Kekuatan yang menggerakkan suatu usaha yang bertanggung jawab atas 

sukses dan kegagalannya suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan 

tertentu melalui kerja sama dengan yang lain. (Yusuf, 2006:910) 

Dalam bahasa Arab istilah manajemen diartikan sebagai  an-nizam 

atau at- tanzhim, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala 

sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya.  (Al-Wajij, 2001:42) 

M. Manullang (1996:15) mengatakan bahwa manajemen adalah seni 

dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan daya 

untuk mencapai tujuan. 

Manajemen  dapat diartikan  sebagai kemampuan bekerja dengan 

orang lain dalam suatu kelompok yang terorganisasi guna mencapai sasaran 

yang ditentukan dalam organisasi ataupun  lembaga. 
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2.2 Unsur-Unsur Manajemen  

Budi Martono (1994: 16) mengemukakan  unsur-unsur manajemen 

terdiri dari : 

2.2.1 Manusia. Sarana penting atau sarana utama setiap manajer untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh individu-individu itu 

sendiri.  Berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat diperbuat dalam 

mencapai tujuan ditinjau dari sudut pandang seperti sudut pandang 

proses, perencanaan, pengorganisasian, stafing, pengarahan, dan 

pengendalian atau dapat pula kita tinjau dari sudut bidang, seperti 

penjualan, produksi, keuangan dan personalia. Bidang-bidang tersebut 

memerlukan sumber daya manusia.   

2.2.2 Materi. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan 

matrial atau bahan-bahan. Oleh karna itu, material dianggap pula 

sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan. 

2.2.3 Mesin. Dalam kemajuan teknologi, manusia bukan lagi sebagai 

pembantu mesin seperti pada masa lalu sebelum Revolusi Industri 

terjadi. Bahkan, sebaliknya mesin telah berubah kedudukannya 

menjadi pembantu manusia. 

2.2.4 Metode. Untuk melakukan kegiatan secara guna dan berhasil guna, 

manusia dihadapkan kepada berbagai alternatif cara menjalankan 

pekerjaan tersebut sehingga cara yang dilakukannya dapat menjadi 

sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan. 
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2.2.5 Uang. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedimikian 

rupa agar tujuan yang diinginkan tercapai. Kegiatan atau ketidak 

lancaran proses manajemen sedikit banyak dipengaruhi oleh 

pengelolaan keuangan. 

2.2.6 Pasar. Bagi badan yang bergerak dibidang industri maka sarana  

manajemen penting lainnya seperti pasar-pasar atau market. Untuk 

mengetahui bahwa pasar bagi hasil produksi jelas tujuan perusahaan 

industri tidak mustahil semua itu dapat diraih. sebagain dari masalah 

utama dalam perusahaan industri adalah minimal mempertahankan 

pasar yang sudah ada. Jika mungkin, mencari pasar baru untuk hasil 

produksinya. Oleh karena itu. market merupakan salah satu sarana 

manajemen penting lainnya. baik bagi perusahaan industri maupun 

bagi semua badan yang bertujuan untuk mencari laba. 

Dari beberapa defenisi di atas tentang manajemen, maka dapat 

disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses kerjasama atau mengatur 

yang melibatkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk menjalankan 

suatu usaha demi tercapainya tujuan bersama. 

2.3 Manajemen Dakwah 

2.3.1 Pengertian Manajemen Dakwah 

 Manajemen dakwah diartikan sebagai upaya penataan atau 

pengelolaan lembaga dakwah dalam upaya mencapai tujuan dakwah. 

Atau dapat dikatakan juga bahwa manajemen dakwah adalah 

pengelolaan lembaga dakwah dengan menerapkan fungsi-fungsi 
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manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

evaluasi dakwah dalam mencapai tujuan dakwah.  

 Shaleh (1993:123) mengemukakan bahwa manajemen 

dakwah merupakan proses perencanaan tugas, mengelompokkan 

tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam 

kelompok-kelompok tugas dan kemudian menggerakkan kearah 

pencapaian tujuan dakwah. 

 Manajemen dakwah dapat diartikan sebagai upaya 

merencanakan kegiatan dakwah, menyusun, mengelompokkan 

kegiatan dakwah, menghimpun dan menempatkan petugas dalam 

kelompok kegiatan dakwah, menggerakkan sehingga terlaksana 

kegiatan dakwah serta mengevaluasi kegiatan dakwah sehingga tujuan 

utama dakwah dapat tercapai. 

 Muchtarom (2007:15) mengemukakan bahwa manajemen 

dakwah merupakan alat untuk pelaksanaan dakwah agar dapat 

mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen dakwah berarti 

proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengendalian yang dimulai sebelum pelaksanaan 

sampai akhir kegiatan dakwah  melalui organisasi dakwah untuk 

mencapai tujuan dakwah. 
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2.3.2 Tujuan Manajemen Dakwah 

   Aktivitas dakwah khususnya dalam skala organisasi atau 

lembaga untuk mencapai suatu tujuan dibutuhkan sebuah pengaturan 

atau manajemen yang baik, dengan menerapkan fungsi-fungsi 

manajemen dalam proses dakwahnya. Mengenai fungsi manajemen 

telah banyak dikemukakan oleh para pakar khususnya pakar 

organisasi. Diantaranya dikemukakan oleh George R Terry, 

menurutnya hanya ada empat fungsi manajemen yaitu: planning 

(perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating 

(pelaksanaan) dan controlling (pengawasan). (Munir dkk 2009:66) 

   Tugas utama perencanaan dalam aktivitas dakwah adalah 

menentukan langkah dan program dakwah dalam menentukan setiap 

tujuan dakwah, menentukan sarana dan prasarana atau media dakwah, 

serta personel da’i yang akan diterjunkan, menentukan materi yang  

sesuai dan relevan, membuat asumsi berbagai kemungkinan yang 

dapat terjadi dan dapat mempengaruhi proses pelaksanaan program, 

serta cara menghadapinya dengan menentukan solusi alternatif. 

Sebelum menetapkan perencanaan dakwah, terdapat hal penting yang 

semestinya dilakukan dalam perencanaan dakwah, yaitu: 

pengumpulan data, mengetahui peta sosiologis medan dakwah, 

mengetahui profil umum da’i, analisis fakta data dan penyusunan 

rencana dakwah yang konkrit. (Tanjung, 2002:19) 
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   Tujuan manajemen dakwah ialah sasaran dakwah yang 

ingin dicapai yang dirumuskan secara pasti dan menjadi arah dari 

segenap tindakan yang dilakukan pimpinan. Tujuan manajemen 

dakwah tersebut diwujudkan dalam bentuk target atau sasaran konkret 

yang diharapkan dan diperjuangkan untuk dicapai. Untuk mencapai 

tujuan tersebut diperlukan tindakan kolektif dalam kerja sama, 

sehingga masing-masing anggota organisasi itu memberikan andil dan 

sumbangan menurut fungsi dan tugas masing-masing. 

2.3.3 Fungsi Manajemen Dakwah 

  Winardi (1993:63) mengemukakan bahwa Dalam 

manajemen yang dimaksud dengan fungsi adalah  tugas-tugas tertentu 

yang harus dilaksanakan sendiri.  Winardi mengemukakan bahwa 

diantara beberapa fungsi dasar manajemen yang meliputi perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), pergerakkan (actuating), 

Pengawasan (controlling). Berikut ini dapat dijelaskan fungsi-fungsi 

manajemen dakwah antara lain: 

2.3.3.1 Perencanaan Dakwah,  

  Wirojoedo (2002:6) mengemukakan bahwa 

Perencanaan terjadi di semua tipe kegiatan. Perencanaan 

adalah proses dasar memutuskan tujuan dan cara mencapainya. 

Perencanan dalam organisasi sangat esensial, karena dalam 

kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih dibanding 

fungsi manajemen lainnya. Planning (perencanaan) adalah 
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sesuatu kegiatan yang akan dicapai dengan cara dan proses, 

suatu orientasi masa depan, pengambilan keputusan, dan 

rumusan berbagai masalah secara formal dan terang. 

  Usaha dakwah akan dapat berjalan dengan efektif 

dan efisien manakala dipersiapkan dan direncanakan terlebih 

dahulu sebelumnya. Disamping itu perencanaan juga 

memungkinkan dipilihnya tindakan-tindakan yang tepat sesuai 

dengan situasi dan kondisi yang benar-benar dihadapi pada 

saat kegiatan dakwah diselenggarakan. Usaha dapat dikatakan 

efektif dan efisien apabila yang menjadi tujuan dakwah 

tersebut dapat dicapai. Hal ini dapat terjadi, sebab perencanaan 

mendorong pimpinan dakwah untuk lebih dahulu membuat 

perkiraan dan perhitungan mengenai berbagai kemungkinan 

yang akan terjadi dan dihadapi sesuai hasil pengamatan. Maka 

kegiatan-kegiatannya benar-benar dapat mencapai sasaran-

sasaran yang dikehendaki. 

  Dalam aktifitas dakwah perencanaan dakwah 

bertugas menentukan langkah dan program dalam menentukan 

setiap sasaran, menentukan sarana dan prasarana atau media 

dakwah, serta personil da’i yang akan diterjunkan. 

Menentukan materi (pesan dakwah) yang cocok untuk 

sempurnanya pelaksanaan, membuat asumsi berbagai 

kemungkinan yang dapat terjadi yang kadang-kadang dapat 
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mempengaruhi cara pelaksanaan program dan cara 

menghadapi serta menentukan alternatif-alternatif, yang semua 

itu merupakan tugas utama dari sebuah perencanaan. (Munir, 

2006:98) 

2.3.3.2 Pengorganisasian Dakwah 

  Stoner (2006:11) mengemukakan bahwa 

Mengorganisasikan adalah proses mengatur mengalokasikan 

pekerjaan, wewenang, sumber daya diantara anggota organisasi, 

sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi. 

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan 

kelakukuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka 

dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh 

kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu 

dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau 

sasaran tertentu. 

  Organisasi berfungsi sebagai prasarana atau alat dari 

manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka 

terhadap organisasi dapat diadakan peninjauan dari dua aspek. 

Pertama aspek organisasi sebagai wadah dari pada sekelompok 

manusia yang bekerja sama, dan aspek yang kedua organisasi 

sebagai proses dari penglompokan manusia dalam satu kerja 

yang efisien. 
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  Dengan pengorganisasian maka aktivitasaktivitas 

dapat disatukan dalam satu kesatuan yang saling berhubungan 

dari masing-masing bidang yang berbeda posisinya dan 

mempunyai satu tujuan yang sama, dalam satu wadah organisasi 

atau lembaga sesuai dengan bidangnya, agar tercipta satu 

hubungan yang kokoh dalam menjalankan aktivitasnya. 

2.3.3.3 Penggerakan Dakwah 

  Penggerakkan (Motivating) dapat didefinisikan:  

“Keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para 

bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja 

dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan 

efisien dan ekonomis”. (Siagian, tth. 128) 

2.3.3.4 Pengendalian Dakwah 

  Dale, (2001:10) mengemukakan bahwa Control 

(pengawasan) dapat diartikan perintah  atau pengarahan dan 

sebenarnya, namun karena diterapkan dalam pengertian 

manajemen, control berarti memeriksa kemajuan pelaksanaan 

apakah sesuai tidak dengan rencana. Jika prestasinya 

memenuhi apa yang diperlukan untuk meraih sasaran, yang 

bersangkutan mesti mengoreksinya. Penyelenggaraan dakwah 

dikatakan dapat berjalan dengan baik dan efektif, bila mana 

tugas-tugas dakwah yang telah diserahkan kepada para 
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pelaksana itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan rencana 

dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 

  Pengendalian atau pengawasan merupakan tindakan 

membandingkan hasil kegiatan dakwah dengan standar yang 

diharapkan. Karena dalam kegiatan pengawasan di dalamnya 

terdapat tugas mengevaluasi hasil dari kegiatan. Bila ternyata 

hasil tersebut menyimpang dari standar, maka perlu dilakukan 

tindakan perbaikan. Hal ini berguna untuk pedoman tindakan 

selanjutnya, agar dimasa yang akan datang tidak akan terjadi 

lagi kesalahan-kesalahan yang sama. 

  Bagi proses dakwah, bahwa fungsi pengawasan atau 

pengendalian ini sangat penting sekali, karena untuk 

mengetahui sampai dimana usaha-usaha dakwah yang 

dilakukan. Apakah sudah sesuai dengan program yang sudah 

ditetapkan. Ini tidak berarti tugas pengawas atau leader untuk 

meneliti kelemahan dari seorang da’i dalam menjalankan tugas 

tapi yang diawasi masalah penyimpangan yang terjadi antara 

program atau rencana yang sudah digariskan dengan 

pelaksanaannya. 

2.4 Shalat Berjamaah 

2.4.1 Pengertian Shalat Jama’ah 

  Glasse, (1999:487) mengemukakan shalat jamaah adalah 

shalat yang dikerjakan secara bersama-sama di bawah pimpinan 
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imam. Dalam shalat jama’ah ada dua unsur dimana salah  satu 

diantara mareka sebagai pemimpin yang disebut dengan imam, 

sementara  unsur yang kedua adalah mereka yang mengikutinya yang 

disebut dengan  ma’mum. (Al-Habsy, 1999:193) 

  Maka apabila dua orang sembahyang bersama-sama dan 

salah  seoarang dari mereka mengikuti yang  lain, maka keduanya 

disebut melakukan shalat berjamaah. 

  Shalat jamaah lebih baik (afdhal) karena mengandung 

hikmah yang  sangat besar. Di mana di dalamnya terdapat semangat 

persaudaraan (ukwah),  dan menambah semangat untuk melaksanakan 

ibadah, suasana kebersamaan  dan keteraturan di bawah pimpinan 

seorang imam. Umat muslim laki-laki  maupun perempuan yang 

berhimpun di suatu tempat (masjid) itu berdiri  berbaris, sebaris atau 

beberpa baris dan memilih salah satu dari mereka (laki- laki) sebagai 

imam yang akan memimpin shalat jamaah tersebut, maka shalat 

tersebut sudah merupakan shalat jamaah yang sempurna. Sembahyang 

lima waktu bagi laki-laki, berjamaah di masjid lebih baik dari pada 

sembahyang  berjama’ah di rumah, kecuali sembahyang sunnah, maka 

rumah lebih baik. 

2.4.2 Dasar Hukum Shalat Jama’ah 

  Jumhur ulama sependapat bahwa shalat berjama’ah secara 

umum  adalah lebih afdhal dari pada shalat sendirian. Namun dalam 
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keadaan-keadaan tertentu, para ulama berbeda pendapat tentang 

hukum shalat jamaah, yaitu :  

2.4.2.1 Malikiyah diantara mereka ada yang berpendapat bahwa 

shalat jamaah  sunnah muakkadah dan ada yang berpendapat 

fardhu kifayah. 

2.4.2.2 Hanabilah berpendapat wajib ‘ain atas orang-orang lelaki 

yang dapat melaksanakannya walaupun dalam keadaan 

musafir dan keadaan takut.  

2.4.2.3 Syafi’iyyah, menentukan kewajiban sebagai fardhu a’in, bila 

tidak ada di  suatu kota/desa selain dua orang muslim yang 

dapat berjama’ah, maka bagi mereka wajib melaksanakan 

tiap shalat fardhu dengan jamaah, agar mempertahankan 

syi’ar Islam dan sunnah Nabi, apabila jamaah sudah 

melaksanakan shalat maka berbalik hukumnya menjadi 

fardhu kifayah.  

2.4.2.4 Hanafiyah, berpendapat bahwa shalat jamaah adalah sunnah 

muakkadah hampir sama dengan wajib, berdosalah siapa 

yang biasa meninggalkannya. (Ibnu Hambal, tth:125) 

  Shalat berjama’ah diperintahkan untuk 

melaksanakan, dalam keadaan  apapun termasuk dalam 

keadaaan perang sekalipun. dapat kita lihat dalam firman 

Allah dalam surat an-Nisa ayat 102 : 
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                          ... 

 

   Terjemahnya: 

 

“Dan apabila engkau (Rasullah Saw) berada ditengah-

tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak 

melaksanakan shalat bersama-sama mereka, maka 

hendaklah segolongan dari mereka berdiri shalat 

bersamamu. (Kemenag RI, 2010:420) 

 

 Sedangkan dalam hadist Rasulullah banyak sekali yang 

menjelaskan  tentang keutamaan shalat berjamaah, antara lain sebagai 

berikut: 

رسول هلل صلي هللا عليه و سلم صالة الجما عت تفضل علي صالة الفذ بسبع و عشز ين عن ابن عمز قال 

 در جت )رواه البخا رى و مسلم(

 

 Artinya: 

 

“Dari Ibnu Umar, katanya Rasulullah telah bersabda : “Kebaikan  

sembah yang berjama’ah melebihi sembahyang sendirian sebanyak 

27 derajat. (HR. Bukhari dan Muslim). (Muslim, Tth:113) 

 

2.4.3 Syarat-Syarat Shalat Berjama’ah 

 

  Mughniyah, (2001:135) mengemuakakan bahwa shalat 

berjamaah harus  memenuhi syarat-syarat tertentu, ia membagi 11 

persyaratan yang harus  dipenuhi dalam melaksanakan shalat jamaah, 

antara lain: 

2.4.3.1 Islam menurut kesepakatan ulama. 

2.4.3.2 Berakal menurut kesepakatan ulama. 

2.4.3.3 Adil, menurut mazhab Imamiyah, Maliki dan Hambali, 

bahwa imam shalat  itu menunjukkan kepemimpinan, 
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sedangkan orang yang durhaka tidak pantas sama sekali 

untuk menjadi imam. Kemudian juga bahwa orang  yang 

merasa percaya kepada seorang laki-laki lalu ia shalat di 

belakangnya (menjadi makmum), kemudian ternyata orang 

tersebut fasik, maka dalam hal ini tidak wajib mengulangi 

shalatnya.  

2.4.3.4 Laki-laki, wanita tidak sah menjadi imam untuk laki-laki, dan 

sah apabila mengimami sesama kaum wanita, demikian 

menurut seluruh mazhab selain Maliki. Pertimbangan lain 

ketidakbolehan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah. 

2.4.3.5 Baligh, ini merupakan syarat pada Maliki, Hanafi dan 

Hambali. Sedangkan Syafi’i sah istida’ (mengikuti) dengan 

anak yang mumayiz (dapat membedakan yang baik dan yang 

buruk).  

2.4.3.6 Jumlah, seluruh ulama sepakat bahwa sekurang-kurangnya 

sah jamaah selain pada shalat jum’ata itu apabila jumlahnya 

dua orang, di mana salah satunya imamnya. 

2.4.3.7 Makmum tidak menempatkan dirinya di depan Imam, 

menurut semua pendapat semua ulama kecuali pada mazhab 

Maliki. Maliki mengatakan makmum tidak batal shalatnya 

walaupun ia berada di depan Imam.  

2.4.3.8  Berkumpul dalam satu tempat tanpa penghalang, Syafi’i 

mengatakan  bahwa jarak antara imam dan makmum bisa 
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lebih dari tiga ratus hasta, dengan syarat tidak ada 

penghalang antara keduanya. Hanafi berpendapat jika 

seorang yang berada di rumah dan posisinya  bergandengan 

dengan  masjid dan  hanya dipisahkan dengan dinding,  maka 

shalatnya sah dengan  syarat gerakan imam tidak samar bagi 

si miskin. Namun bila letaknya berjauhan dengan masjid dan 

dipisahkan dengan sungai misalnya, maka jamaahnya tidak 

sah. Maliki, perbedaan tempat tidak menjadi penghalang 

sahnya jama’ah, meskipun terhalang dengan jalan, sungai 

atau dinding selama makmum  masih bisa mengikuti gerakan 

imam dengan tapat. 

2.4.3.9 Makmum harus niat mengikuti imam. Makmum yang akan 

shalat di belakang seseorang harus berniat mengikuti shalat 

tersebut. Sebab jelas sekali bahwa sekedar shalat di belakang 

seseorang, atau di sampingnya, tanpa niat bukanlah disebut 

shalat jamaah. 

2.4.3.10 Shalat makmum dan imam harus sama, jumhur sepakat tidak 

sah jika terdapat perbedaan antara dua shalat dalam hak 

rukun dan perbuatannya. Seperti shalat dengan fardhu dengan 

shalat jenazah atau shalat ied.  

2.4.3.11 Bacaan yang sempurna, orang yang bacaannya baik (fasih) 

tidak boleh bermakmum kepada orang yang kurang baik 

bacaannya, demikian seluruh ulama. (Mughniyah, 1996:208) 
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2.5 Penyuluh Agama 

Penyuluhan Islam dalam bingkai ilmu dakwah adalah Irsyad Islam. 

Bimbingan penyuluhan agama Islam atau disebut dengan kata lain yaitu 

bimbingan keagamaan, yang merupakan proses pemberian bantuan terhadap 

individu agar individu dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi, membuat 

pilihan yang bijaksana dalam menyesuaikan diri dan lingkungan, serta dapat 

membentuk pribadi yang mandiri. Agama merupakan suatu ajaran yang 

datang dari Tuhan yang berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia 

agar mereka hidup bahagia dunia dan akhirat. 

Penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari 

sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat 

terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

bimbingan dan penyuluhan Islam adalah suatu proses pemberian bantuan 

yang terarah dan berkelanjutan kepada individu atau sekelompok individu 

agar dapat mengembangkan potensi diri yang dimiliki, membuat pilihan 

yang bijaksana dalam menyesuaikan diri dan lingkungan serta membentuk 

pribadi yang mandiri dengan menggunakan metode psikis yang sesuai 

dengan kondisi atau keadaan individu tersebut sehingga tercapai kehidupan 

di dunia dan akhirat. 
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2.5.1 Pengertian Penyuluh Agama 

Ghazali, (2004:23) mengemuakakn bahwa Penyuluh berasal 

dari kata “suluh” yang berarti “obor” atau “yang memberi terang” 

dengan penyuluhan diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap. Sedangkan dalam merumuskan defenisi 

agama merupakan bagian dari problem mengkaji agama secara ilmiah. 

Banyaknya defenisi agama malah mengaburkan apa sebenarnya yang 

hendak kita pahamidengan agama. ada empat pola dalam 

mendefenisikan agama yang melalui pola akar kata, pradigma 

deskripsi dan pola berkembang. 

Penyuluh agama Islam yang diberi tugas, tanggung jawab 

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 

melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama 

Islamterhadap” masalah keimanan (aqidah), masalah keislaman 

(syari`ah) dan masalah budi pekerti (akhlakul karimah). (Pranowo, 

2002:4) 

Tugas penyuluh agama Islam sekarang ini berhadapan 

dengan suatu kondisi masyarakat yang berubah dengan cepat yang 

mengarah pada masyarakat fungsional, masyarakat teknologis, 

masyarakat saintifik dan masyarakat terbuka. Dengan demikian, setiap 

penyuluh agama secara terus menerus perlu meningkatkan 

pengetahuan, wawasan dan pengembangan diri, dan juga perlu 

memahami visi penyuluh agama serta menguasai secara optimal 



 
 

26 
 

terhadap materi penyuluhan agama itu sendiri maupun teknik 

menyampaikannya. Sehingga ada korelasi faktual terhadap kebutuhan 

masyarakat pada setiap gerak dan langkah mereka. 

2.5.2 Peran Penyuluh Agama Islam 

Tugas penyuluh tidak semata mata melaksanakan penyuluhan 

agama  dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi 

keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa  bimbingan dan 

penerangan tentang berbagai program pembangunan. Ia berperan 

sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa 

masyarakat pada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi penyuluh 

agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi 

keagamaan maupun misi pembangunan. Penyuluh agama Islam juga 

sebagai panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi 

masyakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan  berbagai 

masalah yang dihadapi oleh umat Islam. 

Penyuluh agama sebagai figur juga berperan sebagai 

pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan 

masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka 

meyukseskan program pemerintah. Dengan kepemimpinanya, 

penyuluh agama Islam tidak hanya memberikan penerangan dalam 

bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata, akan tetapi Bersamasama 

mengamalkan dan melaksanakan apa yang diajurkan. Keteladanan ini 

ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan 
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penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan 

pemimpin.  

Penyuluh agama juga sebagai agent of change yakni berperan 

sebagai pusat untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik, 

dalam segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif 

atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena ia menjadi motivator 

utama pembangunan. Peranan ini penting karena pembangunan di 

Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi lahiriah dan 

jasmaniahnya, melainkan membangun segi rohaniah, mental 

spritualnya di laksanakan secara bersama-sama.  (Hamsi, 2014) 

2.5.3 Tugas, Fungsi dan Konsep Islam tentang Penyuluh Agama 

Tugas penyuluh tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan 

agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi 

keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan 

penerangan tentang berbagaiprogram pembangunan. Ia berperan 

sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa 

masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi 

penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan 

misi keagamaan maupun misi pembangunan. Penyuluh Agama Islam 

yang mempunyai SK sebagai Pegawai Negeri Sipil, Ia mendapat tugas 

sebagai Penyuluh Agama Islam Fungsional, yang mempunyai peranan 

sangat strategis, karena diberi tugas oleh pejabat yang berwenang 
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untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluh agama dan 

pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.  

Dalam lingkungan Kementerian Agama peranan penyuluh 

agama Islam sebagai ujung tombak Kementrian Agama, dimana 

seluruh persoalan yang dihadapi oleh umat Islam menjadi tugas 

penyuluh Agama untuk memberi penerangan dan bimbingan. 

Sehingga sebagai ujung tombak ia dituntut agar ujung tombak itu 

benar-benar tajam, agar dapat mengenai sasaran yang diinginkan. 

Bahkan kini, Penyuluh agama sering berperan sebagai corong dari 

Kementerian agama dimana ia ditugaskan. Peranan inilah yang sering 

memposisikan penyuluh agama sebagai mahkluk yang dianggap multi 

talenta. Oleh karena itu, penyuluh agama Islam perlu meningkatkan 

dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan kecakapan serta 

menguasai berbagai strategi, pendekatan, dan teknik penyuluhan, 

sehingga mampu dan siap melaksanakan tugasnya dengan penuh 

tanggung jawab dan betul-betul professional.  

Penyuluh Agama Islam Fungsional di dalam melaksanakan 

tugasnya, dibekali oleh surat tugas dan hal-hal yang berkenaan dengan 

hak-hak sebagai PNS diatur oleh Undang-undang. Akan tetapi sebagai 

seorang muslim, tugas menyampaikan penyuluhan agama ini 

merupakan kewajiban setiap muslim, pria atau wanita, karenanya ia 

harus menyadari bahwa tugas suci ini harus dapat dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan aktivitas penyuluhan tergantung 
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pada rencana yang telah disusun oleh penyuluh, sebab dengan 

perencanaan yang baik penyelenggaraan penyuluhan dapat berjalan 

lebih terarah dan teratur rapi. Sebagai seorang penyuluh Agama Islam 

yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan penyuluhan, 

sudah barang tentu berusahaagar ajaran Islam mudah diterima oleh 

masyarakat. Ia dituntut untuk mempersiapkan diri dengan berbagai 

ilmu pengetahuan, menguasai metode penyampaian, menguasai materi 

yang disampaikan, menguasai problematika yang dihadapi oleh obyek 

penyuluhan untuk dicarikan jalan penyelesaiannya, dan terakhir yang 

sering dilupakan adalah mengadakan pemantauan dan evaluasi. 

Kelompok binaan menurut sudut pandang tugas seorang 

penyuluh agama itu harus ada, karena tanpa kelompok binaan seorang 

penyuluh agama dalam melakukan tugas tanpa target dan tujuan yang 

jelas, sehingga apa yang telah dilaksanakan tidak akan membawakan 

hasil yang telah ditetapkan. Kitab Suci Al-qur'an secara eksplisit 

memerintahkan ummat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran 

islam secara total dan menyeluruh,utuh dan kaffah. Umat islam 

diperintahkan menjalankan ajaran berkaitan dengan kewajiban 

individu kepada Allah dan juga yang berkaitan dengan kewajibannya 

kepada lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya. 

Kemudian sebagai penyuluh agama yang ada di dalam 

kehidupan bersama dengan masyarakat. Melakukan beberapa 

perumusan kajian arah  kebijakan dalam pengembangan bimbingan 
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atau penyuluhan. Dengan melakukan  perumusan kajian arah 

kebijakan pengembangan bimbingan dengan sebuah tujuan  untuk 

terciptanya penyempurnaan. Terdapat tiga konsep yang dinilai dapat  

menjadikan semuanya dalam tatanan perbaikan, pertama, dengan 

menyusun  kerangka acuan, dua, menyiapkan dan pengelolaan bahan 

data atau informasi, dan  tiga, dengan menganalisa data serta 

informasi dalam merumuskan konsep kebijakan yang akan datang 

sebagai bentuk menyempurnakan. 

Dari berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh para 

penyuluh agama merupakan bentuk bagaimana para penyuluh 

memberikan pemahaman dan pengertian yang mendalam akan agama 

dan kepercayaan yang dianut. Dengan begini peran penyuluh agama 

diwilayah tersebut menjadikan sarana-sarana perkumpulan masyarakat 

sebagai media yang subur dalam menjalankan peranya yang 

disesuaikan dengan ketentuan pemerintah dan utamanya agama. 

2.6 Penelitian Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Hikmawati mahasiswi Program 

studi Manajemen dakwah dan komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul Manajemen Dakwah dalam 

Meningkatkan Perilaku Beribadah Santri Pondok Pesantren Putri Raudlatut 

Thalibin Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2016. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi manajemen dakwah pondok 

pesantren putri Raudlatut Thalibin Tugu Rejo Kecamatan Tugu Kota 
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Semarang dalam meningkatkan perilaku beribadah santri, dilakukan dengan 

merencanakan, mengorganisasi, mengaktualisasi dan mengawasi program 

dakwah perilaku beribadah santri melalui kegiatan mengkaji materi  kitab 

kuning, budaya pesantren yang dikembangkan baik bersifat mahdla dan dan 

ghairu mahdha. Dengan menjunjung tinggi budaya ta‟dzim dan perilaku 

santun terhadap sesama dan senioritas tercipta perilaku ibadah pada diri santri 

yang tidak hanya mengetahui ajaran Islam tetapi juga melaksanakan ajaran 

Islam dengan kesadaran sendiri. 2) Faktor pendukung manajemen dakwah 

pondok pesantren putri Raudlatut Thalibin Tugurejo Kecamatan Tugu Kota 

Semarang dalam meningkatkan perilaku beribadah santri diantaranya adalah 

faktor keinginan santri yang punya himmah untuk belajar, peran serta orang 

tua, kesadaran menjalankan ibadah jama‟ah dan mengaji, letak masjid yang 

berada di depan pondok pesantren dan pihak pengasuh dan ustadz yang selalu 

memberikan panutan dan bermasyarakat dengan baik. Sedangkan faktor 

penghambatnya adalah kekurangdisiplinan, efek perkembangan teknologi 

informasi, pergaulan yang semakin negatif, kurang nyamannya santri 

terhadap peraturan, sehingga membutuhkan keterlibatan santri, penegasan 

pengasuh yang lebih dan pengelolaan pendanaan yang lebih baik, 

peningkatan intensitas rapat dan kinerja pengurus dan pengasuh yang lebih 

dekat dengan santri untuk mengatasi efek negatif teknologi informasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hamidah mahasiswi Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta dengan judul Pengaruh Bimbingan Keberagaman Orang Tua 
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terhadap Minat Shalat Berjamaah Remaja di Masjid pada tahun 2014. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara bimbingan 

keberagamaan orang tua terhadap minat shalat berjamaah remaja di masjid. 

Penelitian yang dilakukan oleh Roslan mahasiswa Program Studi 

Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 

dengan judul Manajemen Dakwah dalam Meningkatkan Kualitas Jamaah Masjid 

Raya Nurul Iman di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone pada tahun 2017. Hasil 

penelitian menunjukkan  bahwa proses Manajemen Dakwah yang dilakukan 

pengurus Mesjid Nurul Iman Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone tidak terlepas 

dari fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pelaksanaan (actuating), pengendalian atau pengawasan 

(controlling). Dewan pengurus Masjid Raya Nurul Iman Lamuru salah satu 

program kerjanya adalah menyiapkan imam atau pengurus Masjid yang siap untuk 

menyampaikan dakwah dikalangan masyarakat atau jamaah khususnya di 

Kabupaten Bone. Pengurus Mesjid Nurul Iman Lamuru memberikan bimbingan 

atau pelatihan setiap pekan untuk menambah wawasan materi dakwah dalam hal 

menyampaikan dakwah kepada masyarakat atau jamaah. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya di atas maka penelitian yang 

penulis lakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya 

adalah sama-sama meneliti tentang manajemen dakwah sedangkan perbedaannya 

adalah pada penelitian ini penulis lebih  fokus pada manajemen penyuluh agama 

dalam meningkatkan intensitas shalat berjamaah di masjid Al-Iksan Desa 

Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe. Karena melihat dari 
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kondisi masyarakat di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat banyak 

masyarakat yang lebih mementingkan aktivitas lain seperti pergi bekerja, 

berkebun dan lainnya dari pada melaksanakan shalat berjamaah di masdjid. 

 


