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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Penyuluh Agama Islam (PAI) merupakan ujung tombak Kementrian 

Agama dalam melakukan perubahan di masyarakat. Keberadaan PAI di 

masyarakat sangatlah penting guna membangun mental, moral, dan nilai 

ketaqwaaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan 

umat dalam  berbagai bidang baik di bidang keagamaan maupun 

pembangunan. PAI juga berperan sebagai pemuka bimbingan masyarakat 

Islam, yang memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, luas dan 

permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. PAI juga dituntut harus 

mampu bertindak selaku motivator, fasilitator, dan sekaligus katalisator 

dakwah Islam  (Ahsan, 2013). 

Penyuluh Agama Islam fungsional memiliki tiga fungsi utama, yaitu 

fungsi informatif dan edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif. 

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada fungsi konsultatif. Dimana dalam 

praktiknya, fungsi PAI sebagai konsultatif jarang dilakukan di berbagai 

Kantor Urusan Agama, hal ini juga diungkap oleh Jaya (2017) dalam 

artikelnya yang berjudul “Revitalisasi Peran Penyuluh Agama Dalam 

Fungsinya Sebagai Konselor Dan Pendamping Masyarakat” menjelaskan 

bahwa refleksi terkait peran penyuluh agama selama ini menunjukan bahwa 

fungsi konsultatif dan advokatif mendapat porsi yang lebih kecil dari fungsi 
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informatif edukatif, padahal dua peran tersebut sangat penting dan mendesak 

mengingat masalah sosial di masyarakat semakin banyak. Dalam 

menjalankan fungsi konsultatif, PAI dapat berperan sebagai konselor 

masyarakat (Jaya, 2017). 

Menurut Jaya (2017) konselor (secara umum) diartikan sebagai 

orang yang memberi bantuan lewat proses wawancara atau tatap muka. 

Amin (2010) mendefinisikan konseling sebagai salah satu teknik dalam 

pelayanan bimbingan melalui wawancara yang dilakukan secara langsung 

dan tatap muka antara konselor dengan klien (konseli) dengan tujuan agar 

konseli mampu memperoleh pamahaman yang lebih baik terhadap dirinya. 

Pemahaman ini diperlukan agar konseli mampu memecahkan masalah yang 

dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki ke arah perkembangan 

yang optimal untuk mencapai kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial 

(Jaya, 2017). 

Kedudukan konseling dalam Islam merupakan  satu dari berbagai 

tugas manusia dalam membina dan membentuk manusia yang ideal atau 

yang bermanfaat bagi orang lain. Hal ini timbul didasari atas pandangan 

islam atas tabiat dan kepribadian manusia. Sebagaimana firman Allah SWT: 

ة   وَّ
ُ
ِ  ُكنُجۡه َخۡۡيَ أ ُمُروَن ة

ۡ
ۡخرَِجۡت لِننَّاِس ثَأ

ُ
ۡ أ ۡ ٱ َعيِ َن َىۡعُروِف َوَتۡنَهوۡ ٱل ِه ؤۡ َوثُ نَكرِ ىُ ل لَۡو وَ  ِوُنوَن ةِٱللَّ

هۡ َءاَوَي 
َ
َّ مَََكَن َخۡۡير َتَِٰب ٱۡمكِ  ُل أ ۡكََثُُهُه ٱمۡ ۚه ّوِۡنُهُه ٱلُۡىۡؤِوُنوَن وَ هُ ا ل

َ
 ُقوَن  سِ َفَٰ أ

Terjemahnya : 
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Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 

Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 

antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-

orang yang fasik (Qur’an 3 :110) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa indikator umat yang terbaik itu 

adalah menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar dan 

beriman kepada Allah. Ketika seseorang menyuruh orang lain berbuat yang 

ma’ruf (berbuat baik) berarti pada waktu yang bersamaan ia telah 

melaksanakan salah satu tugas konselor. Agar apa yang diharapkan dan 

dianjuran oleh konselor diikuti oleh orang lain (konseli), maka sebagai 

seorang konselor harus lebih dahulu memperaktekkan atau mencontohkan 

apa yang ia sampaikan  (Lubis, 2021). 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, Penyuluh 

agama Islam (PAI) fungsional yang ada di Kementerian Agama khususnya 

di Kota Kendari  berasal dari latar belakang yang mempunyai kualifikasi, 

namun bukan berasal dari jurusan kepenyuluhan. Sedangkan PAI Non PNS 

sebagian besar diantaranya berasal dari berbagai macam latar belakang yang 

tidak mempunyai kualifikasi. PAI Non PNS pada awalnya merupakan guru 

ngaji di satu lokasi yang kemudian diberi honor dan diangkat oleh 

pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan kesukarelawan 

mereka yang selama ini ikhlas mengajar di masyarakat. 

PAI PNS di berbagai KUA Kota Kendari berperan sebagai 

kordinator dari PAI Non PNS  dengan spesialisasi Pemberantasan Buta 

Huruf al-Qur’an, Keluarga Sakinah, Zakat Wakaf, Produk Halal, Kerukunan 
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Umat Beragama, Radikalisme dan Aliran Sempalan, dan Napza dan 

HIV/AIDS (Kemenag, 2017).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu PAI di Kantor 

Urusan Agama Kota Kendari, dapat diketahui bahwa PAI aktif dalam 

menjalankan fungsinya. Fungsi yang pertama adalah fungsi informatif dan 

edukatif, dimana didalam fingsi ini PAI biasanya menerima berbagai 

undangan dari masyarakat untuk membawakan ceramah. Dalam fungsi 

informatif dan edukatif ini juga PAI menjadi pengisi acara sebagai 

penceramah dalam kegiatan majelis taklim yang diselenggarakan oleh PAI 

Non PNS. Selain itu penyuluh juga menyelenggarakan berbagai kegiatan di 

masyarakat seperti kegiatan praktik penyelenggaraan jenazah.  Fungsi kedua 

adalah fungsi konsultatif, PAI sebagai konsultatif cukup aktif, tidak hanya 

konsultasi dalam bidang konseling, tetapi juga konsultasi dalam bimbingan 

urusan kemasjidan. Kegiatan konsultatif ini kemudian dimasukkan kedalam 

laporan kerja penyuluh yang dikenal juga laporan konsultasi perorangan 

atau kelompok. Untuk menunjang keberhasilan PAI dalam melakukan 

bimbingan konseling para penyuluh diberikan pelatihan diklat fasilitator. 

Dimana didalam diklat pelatihan tersebut para penyuluh akan diberikan 

materi-materi terkait bimbingan konseling. Dan fungsi ketiga yang 

dijalankan oleh PAI Kota Kendari adalah fungsi advokatif, fungsi ini 

bersifat insidental dimana didalam fungsi ini  penyuluh biasanya melakukan 

penyelesaian mediasi permasalahan terhadap suatu keluarga atau 

masyarakat. 
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Selain itu, respond masyarakat terhadap adanya pelayanan 

bimbingan konseling masyarakat oleh PAI di KUA  Kota Kendari 

menunjukkan respond yang positif. Dimana masyarakat sangat antusias 

yang ditunjukkan dengan mendatangi KUA dengan membawa 

permasalahannya untuk diselesaikan dan mencari solusi dari permasalahan 

tersebut.  

Pada penelitian ini, peneliti fokus terhadap peran PAI sebagai 

konselor masyarakat khususnya di KUA Kota Kendari. Adapun Penyuluh 

yang mempunyai tupoksi sebagai konselor masyarakat adalah hanya 

penyuluh fungsional/Penyuluh PNS saja dan tidak diperuntukkan oleh PAI 

Non PNS. PAI PNS hanya terdiri satu orang dalam satu Kantor Urusan 

Agama, sementara jumlah PAI Non PNS adalah sebanyak delapan orang 

Dalam memberikan konseling kepada masyarakat para penyuluh 

melakukan pengubahan perilaku agar sesuai dengan ajaran agama Islam 

yang dilakukan dengan berbagai cara melalui penyebaran informasi, 

komunikasi, motivasi dan edukasi baik secara lisan, tulisan, kepada 

kelompok binaan sehingga memunculkan pemahaman terhadap diri sendiri 

maupun lingkungan, selain itu juga dapat memunculkan pengetahuan dan 

kemauan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan yang 

bersifat keagamaan. 

Adapun urgensi dilakukan penelitian adalah untuk 

memperkenalkan PAI sebagai seorang konselor kepada masyarakat 

khususnya di Kota Kendari, dengan tujuan menarik perhatian masyarakat 
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agar melakukan bimbingan konseling ketika menghadapi berbagai 

masalah kepada PAI, khususnya persoalan rumah tangga. Sehingga angka 

perceraian di Kota Kendari dapat berkurang karena dalam kurun waktu 

2018 – 2020 jumlah perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak di 

Kota Kendari adalah sebagai berikut. Jumlah perceraian pada tahun 2018 

yang terdaftar sebanyak 832 kasus sedangkan yang diputuskan sebanyak 

699 kasus, di tahun 2019 jumlah perceraian yang terdaftar sebanyak 857 

kasus sedangkan yang diputuskan sebanyak 752 kasus dan tahun 2020 

jumlah perceraian yang terdaftar sebanyak 882 kasus dan yang diputuskan 

sebanyak 750 kasus  (Pengadilan Agama Kota Kendari  : 2021).  

Berdasarkan data di atas, kasus perceraian yang terdaftar dari tahun 

2018-2020 mengalami peningkatan, sedangkan perceraian yang 

diputuskan dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan dan juga 

penurunan. Hal yang menarik adalah data perceraian yang diputuskan 

selalu mengalami penurunan dari perceraian yang didaftarkan disetiap 

tahunnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum 

Pengadilan Agama Kota Kendari, Bapak Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., 

menjelaskan 

“Kasus perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Kota Kendari 

disetiap tahunnya  memang cukup banyak, akan tetapi jumlah kasus 

perceraian yang diputuskan selalu berkurang dari jumlah kasus yang 

terdaftar, biasanya pasangan yang mendaftarkan perceraian memilih untuk 

rujuk kembali, sehingga pendaftaran cerai dicabut. Karena, tidak semua 
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perkara perceraian yang diterima disini, seluruhnya dikabulkan. Karena 

ada juga yang dicabutkan perkaranya, tidak diterima dan ada yang gugur ” 

Pada tahap persidangan baik cerai gugat atau cerai talak, pada 

setiap sidang hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam 

sidang pertama, kedua belah pihak harus datang yang dikenal dengan 

mediasi.  

“Hakim setiap memulai sidang selalu menasihati kedua pasangan untuk 

kembali rujuk demi kebaikan berbaga pihak misal pertimbangan anak. 

Mereka dapat rujuk kembali jika hadir kedua belah pihak dalam 

persidangan. Mereka akan dinasihati oleh mediator, ada mediator hakim 

dan ada juga non hakim. Dan bisa saja melalui Penyuluh KUA yang 

membantu memediasi ketika dimasyarakat” (Hasil Wawancara Abdul 

Mukti Jasri Saleh, S.H, : 2021) 

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa penyuluh 

mempunyai peran melakukan mediasi di masyarakat untuk mencegah 

terjadinya perceraian demi terciptanya keluarga yang tetap utuh dan 

harmonis. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Penyuluh Agama 

Sebagai Konselor Masyarakat Di Kantor Urusan Agama  Kota Kendari”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Penyuluh Agama Islam di berbagai KUA Kota Kendari, bukan berasal dari 

jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, beberapa penyuluh berasal dari 

jurusan ekonomi, jurusan Pendidikan, dan lain-lain, sehingga hal ini dapat 
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memicu para Penyuluh Agama Islam mengalami berbagai  hambatan 

dalam menjalankan fungsinya sebagai konselor masyarakat. 

1.2.2 Tidak semua Penyuluh Agama Islam diberbagai KUA aktif dalam  

menjalankan fungsinya sebagai konselor masyarakat. 

1.2.3 Jumlah Penyuluh Agama Islam Fungsional disetiap KUA Kota Kendari 

lebih sedikit dibandingkan dengan Penyuluh Agama Islam Non PNS. 

Penyuluh Agama Islam Funmgsional berjumlah satu atau dua orang, 

sedangkan penyuluh Non PNS terdiri dari delapan orang.  

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang 

telah dipaparkan, penelitian ini hanya dibatasi dan berfokus pada Peran 

Penyuluh Agama Islam sebagai konselor masyarakat di KUA Kota 

Kendari. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, identifikasi 

masalah dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu:   

1.4.1 Bagaimana peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kota Kendari sebagai 

konselor Masyarakat ? 

1.4.2 Apakah hambatan-hambatan yang dialami Penyuluh Agama Islam di KUA 

Kota Kendari dalam menjalankan fungsinya sebagai konselor masyarakat? 
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1.4.3 Bagaimana strategi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami para 

Penyuluh Agama Islam di KUA Kota Kendari dalam menjalankan 

fungsinya sebagai konselor masyarakat ? 

1.5. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 

masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1.5.1 Untuk mengetahui bagaimana peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kota 

Kendari sebagai konselor masyarakat 

1.5.2 Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami Penyuluh Agama 

Islam di KUA Kota Kendari dalam menjalankan fungsinya sebagai 

konselor masyarakat. 

1.5.3 Untuk mengetahui strategi dalam mengatasi hambtan-hambatan yang 

dialami oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kota Kendari dalam 

menjakankan fungsinya sebagai konselor masyarakat. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini 

yaitu: 

1.6.1 Manfaat Teoritis   

a) Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan mengenai 

peran Penyuluh Agama Islam sebagai Konselor Masyarakat. 
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b) Dapat memberikan wawasan mengenai berbagai hambatan serta 

strategi yang dilakukan para Penyuluh Agama Islam dalam 

menjalankan fungsinya sebagai konselor masyarakat. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a) Bagi Kementrian Agama agar merekrut penyuluh baik fungsional 

maupun Non PNS yang berasal dari latar belakang kepenyuluhan agar 

dapat tercapainya pelaksanaan tugas  fungsi dari seorang penyuluh. 

b) Bagi penyuluh, agar mampu menjalankan tugas penuh dari seorang 

penyuluh. 

1.7. Definisi Operasional 

  Adapun istilah-istilah pokok yang perlu mendapat penjelasan adalah 

sebagai berikut : 

1.7.1 Penyuluh Agama Islam (PAI) merupakan seseorang yang mempunyai 

wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan 

penyuluhan di masyarakat  yang berlandaskan Al-Qur’an dan hadis. 

1.7.2 Konselor masyarakat merupakan orang yang memberi bantuan melalui 

proses wawancara secara langsung yang dilakukan secara berkelanjutan 

dan sistematis dengan tujuan membantu klien dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi  serta mampu memahami diri mereka sendiri. 

 

 

 


