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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Peran Penyuluh Agama Islam  

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang 

yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran 

mencangkup 3 (tiga) hal, yaitu :  

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 

b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh 

individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.  

c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat (Diana, dkk, 2017).   

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan 

pelaku dari sikap dinamis yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan 

berkelompok kemudian akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang 

satu dengan anggota masyarakat yang lainnya dengan adanya hubungan 

antara masyarakat inilah yang disebut dengan peran.  

2.1.1 Penyuluh Agama Islam (PAI) 

2.1.2  Pengertian Penyuluh Agama Islam (PAI) 

Penyuluh bermakna pemberi penerangan atau penunjuk jalan. 

Secara etimologis, penyuluhan berasal dari kata suluh yang searti dengan 
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obor, yang berarti pemberian penerangan. Penyuluh adalah proses 

pemberian bantuan yang dilakukan dalam suasana hubungan tatap muka 

antar dua orang karena keahlian yang ada dapat membantu yang lain untuk 

mampu mengatasi kesulitan yang dihadapinya. 

PAI adalah seorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan 

wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan 

keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama Islam 

(Astuti, 2020). 

Bedasarkan keputusan menteri negara koordinator bidang 

pengawasan pembanguna dan pendayagunaan aparatur negara nomor: 54 

/KEP /MK. WASPAN/ 9/1999. Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) yang di beri tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh 

yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan 

penyuluhan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. 

PAI merupakan ujung tombak Kementrian Agama dalam 

melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika 

perkembangan masyarakat Indonesia. Peranannya strategis dalam rangka 

membangun mental, moral dan nilai ketakwaan serta turut mendorong 

peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik 

keberagamaan maupun pembangunan (Muis. 2017). 

PAI Non PNS adalah PAI honorer yang diangkat dengan surat 

Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.  
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PAI Non PNS adalah seseorang yang diberi tugas, tanggungjawab, 

wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan 

penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa 

agama (Kemenag, 2017). 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

PAI adalah seseorang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab 

yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan dan 

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

2.1.3 Peran Penyuluh Agama Islam (PAI) 

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. 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 Islam (PAI) 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, PAI tidak hanya 
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memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata, akan 

tetapi Bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang diajurkan. 

Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga 

masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan 

ajakan pemimpin.  

PAI juga sebagai agent of change yakni berperan sebagai pusat 

untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di 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 (Muis, 

2017). 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa peran PAI 

adalah sebagai agen perubahan di  masyarakat yang memberikan 

penerangan melalui ucapan-ucapan yang akan membawa masyarakat ke 

arah yang lebih baik.  

2.1.4 Fungsi Penyuluh Agama Islam (PAI) 

Menurut Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan 

Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

54/KEP/MK.WASPAN/9/ tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama 

dan Angka Kreditnya, Pasal 1, menyebutkan bahwa yang dimaksud 

penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung 
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jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 

untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan 

kepada masyarakat melalui bahasa agama 

Berdasarkan Surat keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang 

Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

54/KEP/MK.WASPAN/9/ tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama 

dan Angka Kreditnya, Pasal 1 tersebut di atas, maka tugas penyuluhan 

agama melekat di dalamnya trilogi fungsi, yaitu: 

1. Fungsi Informatif dan Edukatif 

PAI dapat memposisikan dirinya sebagai dai yang berkewajiban 

mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik 

masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tutunan Al- quran dan 

sunnah Nabi dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai 

ajaran agama (Muis, 2017). 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi informatif 

merupakan fungsi yang harus dijalankan seorang penyuluh yang berperan 

sebagai da’i atau pendakwah di masyarakat yang menyampaikan 

kebenaran sesuai  dengan ajaran agama islam. 

2. Fungsi Konsultatif  

PAI turut memikirkan dan memecahkan persoalan yang dihadapi 

masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat 

secara umum (Muis, 2017). PAI menyediakan dirinya untuk turut 
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memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi 

masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan 

masyarakat secara umum. Penyuluh agama harus bersedia membuka mata 

dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat. Penyuluh agama 

menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk 

memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya. Maka dalam 

hal ini penyuluh agama berperan sebagai psikolog, teman curhat dan 

teman untuk berbagi (Fahrurrozi, 2021). 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi konsultatif 

merupakan fungsi yang harus dilaksanakan seorang penyuluh sebagai 

seorang konselor yang membantu masyarakat menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang dihadapi, serta membantu masyarakat memahami diri 

mereka sendiri. 

3. Fungsi Advokatif  

PAI memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan 

kegiatan pembelaan terhadap umat masyarakat binaanya terhadap berbagai 

ancaman, hambatan dan tangtangan yang merugikan akidah, mengganggu 

ibadah dan merusak akhlak (Muis, 2017). 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi advokatif 

merupakan fungsi yang dijalankan seorang penyuluh sebagai pendamping 

masyarakat dari berbagai ancaman. 
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2.2 Konselor Masyarakat 

Konseling berasal dari bahasa latin yaitu consilium yang 

mempunyai makna: dengan, bersama, menerima atau memahami. 

Sedangkan dalam bahasa latin Anglo-saxon berasal dari kata sellan yang 

mempunyai makna: menyerahkan atau menyampaikan. Sehingga dapat 

dikatakan konseling adalah interaksi yang: (a) terjadi antara dua orang 

individu, masing-masing disebut konselor dan klien; (b) terjadi dalam 

suasana yang professional; (c) dilakukan dan dijaga sebagai alat untuk 

memudahkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku klien (Laela, 

2017). 

Konseling merupakan suatu proses untuk membantu individu 

mengatasi hambatan-hambatan dalam perkembangan dirinya dan untuk 

mencapai perkembangan yang optimal dari kemampuan pribadi yang 

dimilikinya, proses tersebut dapat terjadi setiap waktu (Divisionof 

Conseling Psychology) (Laela, 2017). 

Carl Rogers, seorang psikolog humanis terkemuka berpandangan 

bahwa konseling merupakan hubungan terapi dengan klien yang bertujuan 

untuk melakukan perubahan self (diri) pada pihak klien (Laela, 2017). 

Tujuan konseling adalah terjadinya perubahan tingkah laku klien, 

oleh karena itu konselor hendaklah atau berupaya memusatkan perhatian 

kepada klien dengan cara mencurahkan segala daya dan upayanya demi 

perubahan pada diri klien kearah yang lebih baik yaitu teratasinya masalah 
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yang dihadapi. Satu hal yang tidak boleh terlupakan adalah konseling 

harus didasari atas penerimaan konselor secara wajar tentang diri klien, 

yaitu atas dasar penghargaan terhadap harkat dan martabat klien (Laela, 

2017). 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan konseling adalah proses pemberian bantuan yang 

dilakukan melalui wawancara konseling, oleh seorang ahli dalam hal ini 

disebut dengan konselor, kepada individu yang mengalami masalah yang 

disebut dengan klien dan bermuara pada teratasinya masalah yang 

dihadapi oleh klien (Laela, 2017). 

Untuk dapat menjalankan tugas sebagai seorang konselor dalam 

bimbingan konseling social/masyarakat adalah individu yang mempunyai 

latar belakang pendidikan akademik juga sebagai pekerja social. Agar 

tugas dan peranannya dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan 

berbagai persyaratan yang terkait dengan kualitas antara lain: (1) 

pemahaman diri; (2) kompeten; (3) memiliki kesehatan psikologis yang 

baik; (4) dapat dipercaya; (5) jujur; (6) kuat; (7) hangat; (8) responsive; (9) 

sabar; (10) sensitive dan (11) memiliki kesadaran yang holistik (Jaya, 

2017). 

Keberhasilan bersimpati dan berempati dari konselor juga akan 

sangat membantu keberhasilan proses konseling. Apabila merajuk kepada 

teori –teori konseling, setidaknya ada tiga cara konseling yaitu:  
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1. Konseling direktif (direktive counseling) 

 Konseling yang menggunakan metode ini, dalam prosesnya yang aktif 

atau paling berperan adalah konselor. Dalam praktiknya konselor berusaha 

mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya. Selain itu, konselor juga 

memberikan saran, anjuran dan nasihat kepada klien.  

2. Konseling nondirektif (non – directive counseling ) 

Dalam praktik konseling nondirektif, konselor hanya menampung 

pembicaraan, yang berperan adalah konselor. Klien atau konseli bebas 

berbicara sedangkan konselor menampung dan mengarahkan. 

3. Konseling Eklektif (Eclective counseling) 

Penggabungan kedua metode konseling di atas disebut metode 

aklaktif (eclective counseling). Penerapan metode dalam konseling adalah 

dalam keadaan tertentu konselor menasihati dan mengarahkan klien sesuai 

dengan masalahnya, dan dalam keadaan yang lain konselor memberikan 

kebebasan kepada klien untuk berbicara sedangkan konselor mengarahkan 

saja (Rahman, 2015). 

2.3 Hambatan Dalam Melakukan Bimbingan Konseling 

    Hambatan adalah sebuah halangan, rintangan, atau suatu keadaan yang 

tidak dikehendaki atau disukai kehadirannya, menghambat perkembangan 

seseorang, menimbulkan kesulitan baik bagi diri sendiri maupun orang lain 

dan ingin atau perlu dihilangkan (Utomo, 2009). 

   Menurut syah (2008) faktor-faktor penyebab timbulnya hambatan terdiri 

dari dua macam yaitu factor internal dan eksternal. Factor internal adalah 
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hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri sendiri. Factor 

eksternal adalah hal-hal atau keadaan yang datang yang datang dari luar 

individu (Utomo, 2009). 

Dapat disimpulkan bahwa hambatan adalah sebuah rintangan atau hal-hal 

yang tidak dikehendaki yang dapat menghambat seseorang dalam melakukan 

seseuatu.   

Menurut Yeo (2003) ada beberapa hal yang merupakan keterbatasan-

keterbatasan konselor sepanjang ia melaksanakan tugas profesionalnya, 

yaitu: 

1. Pengetahuan dan keterampilan  

Seringkali kita mendapai bahwa tidak semua orang yang masuk dalam 

profesi membantu (konseling) memiliki hambatan karena tidak dilengkapi 

dengan pengetahuan dan keterampilan konseling yang mencukupi. 

Konselor seringkali dihadapkan pada banyak teori tanpa mendapatkan 

keterampilan-keterampilan khusus agar dapat bekerja utuh. 

2. Usia dan pengalaman  

Usia dan pengalaman merupakan salah satu hal yang mungkin saja bisa 

jadi masalah atau hambatan dalam proses konseling. Klien melihat bahwa 

usia dan pengalaman konselor mempengaruhi klien untuk lebih mantap 

dalam mengambil keputusan. Hal ini dikarenakan konselor yang memiliki 

usia dan pengalaman yang mencukupi dilihat sebagai orang yang bijak. 

Klien mungkin merasakan perbedaan usia yang terlalu besar dan memilih 
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seseorang (konselor) yang kira-kira seusianya dengannya. Bagi konselor 

pemula, mereka sering menghadapi masalah karena kurang pengalaman. 

Dalam hal ini sebaiknya para konselor pemula tidak perlu merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan karena ia dapat meminta bantuan dari 

konselor senior atau supervisornya dan melakukan diskusi dengan sejawat. 

3. Kebudayaan, bahasa dan agama 

Dengan adanya keragaman ras, budaya, dan bahasa, maka konselor juga 

menghadapi kendala dalam praktiknya. Kebudayaan, bahasa, agama 

seringkali membuat ”gerakan” konselor terbatas. Hal ini menjadi masalah 

karena konselor belum sepenuhnya memahami budaya, bahasa atau agama 

klien. Pada kenyataannya setiap klien memiliki budaya, bahasa dan agama 

yang berbeda-beda, dan perbedaan itulah yang harus konselor pahami 

(Mulawarman, 2016). 

 Beberapa masalah umum yang dapat menghambat dalam suatu hubungan 

konseling, yaitu:  

1. Kebosanan  

Menurut Cavanagh, konselor pemula jarang mengalami kebosanan karena 

sifat baru dari pekerjaan mereka. Setiap saat mereka bertemu denga 

orang-orang yang mempunyai problem berbeda dan mencoba 

keterampilan dan tanggung jawab sebagai seorang konselor. Tetapi seperti 

halnya tingkah laku lain yang terus berulang, konseling dapat 

membosankan. Beberapa hal yang dapat timbul karena kebosanan adalah: 

Konselor mengambil jarak dari kliennya, makin lama makin menjauh. 
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Klien dapat merasakan hal ini, ia akan kehilangan rasa aman dan rasa 

diterima yang sangat penting bagi keberhasilan konseling. Konselor 

terkadang mengambil cara negatif dalam menangani kebosanannya. Ia 

mencoba mengangguk, tersenyum tapi tanpa tahu apa yang dibicarakan 

klien. Atau sebaliknya ia menjadi kurang perhatian, kurang konsentrasi 

dan mungkin malah memikirkan masalahnya sendiri..  

2. Hostilitas  

Hostilitas dapat mengacu pada fenomena psikis yang memaksakan orang 

lain bertindak atau berbuat menurut cara yang diharapkan membenarkan 

sistem konstruk orang. Konselor sering merasa dirinya nice people (orang 

baik) karena sudah membantu orang lain dan ia mengharap akan dihargai 

karena hal ini. Tetapi orang (klien) dalam konseling punya hostilitas 

terpendam yang harus diurai dahulu sebelum bisa melangkah maju. Jadi, 

mereka sering mengekspresikan hostilitasnya ini kepada konselor. 

Konselor sebaiknya memaklumi bahwa hal ini sering terjadi. Justru 

konselor yang harus mengurai apa yang melatar belakangi suatu hostilitas 

terjadi.  

3. Distansi emosional ( kesenjangan emosional)  

Konselor yang distan secara emosional tidak dapat ”masuk” ke dalam diri 

klien. Ia tidak dapat menyatukan dirinya dengan pikiran, perasaan dan 

persepsi klien sehingga bisa benar-benar berempati.  

4. Kelekatan emosional  
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Lekat emosional berarti bahwa konselor dan/atau klien bergantung pada 

yang lain untuk pemuasaan kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar 

yang terpenuhi dalam hubungan semacam ini merupakan kebutuhan untuk 

merasa aman, untuk menerima dan memberi cinta, untuk dikagumi dan 

dibutuhkan (Mulawarman, 2016). 

2.4 Strategi  Dalam Bimbingan Konseling 

    Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan 

gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu 

tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, memiliki 

tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip 

pelaksanaan gagasan secara rasional, efesiensi dalam pendanaan dan 

memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif (Tjiptono, 2000) 

   Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah 

pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, 

dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. 

Menurut Yusri (2013) keterampilan-keterampilan profesi konselor 

yang dapat dijadikan strategi untuk mengatasi hamabatan yang dialami 

seorang konselor sebagai berikut: 

a) Speaking Skill (Keterampilan Menyampaikan Gagasan/Berbicara), setiap 

konselor diharapkan memiliki keterampilan berbicara, bagaimana 

mengungkapkan gagasan dan pendapat dengan baik, serta memberikan 

pengarahan dengan baik. Konselor diharapkan dapat berkomunikasi secara 
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efektif. Untuk itu diperlukan penguasaan tidak hanya keterampilan 

berkomunikasi secara verbal, tetapi juga secara non verbal. 

b) Thinking Skill (Keterampilan Berpikir/Intelektual) kemampuan untuk 

mendayagunakan otak dengan optimal. Berpikir merupakan sebuah proses 

memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan (decision making), 

memecahkan masalah (problem solving), untuk itu diperlukan kemampuan 

berpikir kreatif, sistematis, integratif, logis/rasional, jernih, dan kritis. 

c) Interpersonal Skill (Keterampilan Menjaga Hubungan Antarpribadi). Agar 

komunikasi berjalan efektif dibutuhkan hubungan interpersonal yang baik. 

Taylor et. al (dalam Rakhmat 2002) menyatakan bahwa banyak penyebab 

dari rintangan komunikasi berakibat kecil saja bila ada hubungan baik di 

antara komunikan. Sebaliknya, pesan yang paling jelas, paling tegas, dan 

paling cermat tidak dapat menghindari kegagalan, jika terjadi hubungan 

jelek. 

d) Network Skill (Keterampilan Mengembangkan, Membangun Jaringan atau 

Meluaskan Hubungan Kerja). Konselor diharapkan berjiwa kosmopolit, 

yaitu mampu membangun kontak dengan dunia luar. Dengan membangun 

jaringan ke luar, maka akan bertambah wawasan, pandangan dan pola 

pikir. Para konselor akan banyak terbantu dalam menyelesaikan berbagai 

persoalan tertentu dengan adanya informasi-informasi dari luar. 

e)  Growth (Keterampilan Diri). Para konselor diharapkan, secara sadar, mau 

dan mampu untuk secara terus menerus mengembangkan diri ke arah yang 

lebih baik mampu memperlihatkan kemampuan diri secara optimal, dan 
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mampu mendorong diri sendiri untuk mengembangkan kapasitas prestasi 

secara optimal. Perlu kesadaran yang timbul dari dalam diri untuk mau 

menjadi manusia pembelajar.  

f) Dicipline (Disiplin). Ketaatan dan kepatuhan serta kerelaan dalam 

menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap konselor 

secara sadar dan sukarela harus taat pada berbagai ketentuan yang berlaku 

dan memenuhi standar nilai atau norma yang telah ditetapkan baik yang 

berlaku di lingkup organisasi, masyarakat, dan agama. Perasaan memiliki 

dan kecintaan terhadap pekerjaan harus dikembangkan dan menjadi 

komitmen dalam diri setiap konselor, sehingga akan selalu berusaha untuk 

memberikan yang terbaik dalam menjalankan profesinya 

2.4 Penelitian Relevan 

Adapun sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh penulis, perlu 

adanya pemaparan penelitian relevan agar dapat diketahui apakah terdapat 

kesamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian 

terdahulu. 

Pajar Hatma Indra Jaya. Desember 2017.  Revitalisasi Peran 

Penyuluh Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor Dan Pendamping 

Masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah ketidak populeran penyuluh 

agama terjadi karena profesi ini bergerak di wilayah “wacana teologi” 

semata, bahkan perannya terkesan hanya persoalan “teknis peribadatan” 

yang sebenarnya sudah bisa dilakukan oleh dai-dai lokal. Untuk menjadi 

profesi yang bernilai bagi masyarakat, penyuluh agama tidak boleh hanya 
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berfungsi sebagai agen informatif-edukatif yang mewujud dalam ceramah 

agama, namun penyuluh agama harus bisa menjadi pemungkin (enabler) 

dalam menyelesaikan semua persoalan masyarakat, baik masalah 

keagamaan ataupun non-keagama. Untuk itu penyuluh agama harus 

memainkan fungsinya sebagai konselor dan pendamping-advokat yang 

selama ini tidak banyak dijalankan.  

Nabilah Lukman Manu, Ahmad Subekti, & Fathurrahman Alfa, 

2020. Peranan Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan 

Terhadap Calon Mempelai Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan 

Klojen Kota Malang. Hasil dari penelitian ini adalah Peranan penyuluh 

agama dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Klojen. Dimaksudkan untuk membantu orang 

yang dibimbing supaya memiliki sumber pegangan keagamaan dalam 

memecahkan problem, keterlibatan penyuluh agama Islam dalam 

memberikan bimbingan terhadap calon mempelai dibutuhkan agar tidak 

terjadi kurang maksimalnya kinerja, sehingga memberikan kontribusi dan 

kooperatif yang baik dalam memberikan bimbingan penyuluhan agama 

Islam.  

Khomsiatul Inayah & Rini Laili Prihatini, 2021. Peran Penyuluh 

Agama dalam Menjalankan Fungsi Profesi untuk Kasus Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT) di Parung Bogor. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa Peran penyuluh agama dalam menjalankan fungsi informatif dan 

edukatif ialah menyampaikan informasi mengenai prosedur apabila 
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pasangan yang berkonflik memutuskan untuk bercerai, memberikan 

pengajaran di majelis ta’lim dan menjadi pemateri dalam kegiatan 

bimbingan perkawinan pra-nikah. Melakukan layanan konsultasi dengan 

masyarakat yang memiliki permasalahan rumah tangga sebagai fungsi 

konsultatif dan menjadi pendamping (mediator) pada masyarakat yang 

memiliki konflik rumah tangga sebagai fungsi advokatif. Faktor 

pendukung penyuluh dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga 

adalah kemampuan penyuluh melakukan metode penyuluhan, kerjasama 

antara penyuluh dan BP4, keterampilan penyuluh melakukan 

pendampingan bagi masyarakat yang berkonflik. Faktor penghambat 

penyuluh adalah keterbatasan fasilitas, jumlah SDM yang terbatas dan 

rendahnya kemampuan penyuluh memanfaatkan media massa dalam 

melakukan penyuluhan. 

Bob Andrian, 2019. Komunikasi Konsultatif Penyuluh Agama 

Islam Di Daerah Perbatasan Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Komunikasi PAI dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi pokok penyuluhan konsultatif kepada masyarakat di Daerah 

Perbatasan Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Kalimantan 

Barat, secara sistematis terjalin cenderung bersifat personal dan kelompok 

yang dialogis. Sifat sistematis tersebut, secara empirik terdeskripsikan 

melalui pola komunikasi yang digunakan oleh penyuluh di lapangan, yaitu 

Pola Rantai dan Pola Bintang. Faktornya ialah dikarenakan subjektivitas 

aktor komunikasi (Penyuluh dan Masyarakat Binaan) yang terbangun 
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mempengaruhi proses penyuluhan, baik itu situasional kondisi lingkungan 

geografisnya, kepribadian dan sosial budaya masyarakatnya. Sehingga, 

kecenderuangan pola komunikasi yang terbentuk juga lebih menekankan 

pada aspek sosial budaya dan keagamaan masyarakat di daerah perbatasan. 

Fahrurrozi, 2021. Revitalisasi Peran Dan Fungsi Penyuluh Agama 

Islam Dalam Pembimbingan Terhadap Masyarakat Di Kota Mataram. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya strategis untuk 

memperkuat tugas dan fungsi Penyuluh Agama dalam pembinaan 

masyarakat di Kota Mataram: Metode yang digunakan dalam 

melaksanakan bimbingan ini adalah dengan beberapa pendekatan. 

Pendekatan sosio kultural, pendekatan psikologis, pendekatan psycho 

religio, pendekatan politis dan beberapa metode. Dari pendekatan tersebut, 

maka penyuluh dalam melakukan penyuluhan dan bimbingan terhadap 

masyarakat wilayah dan kelompok sasaran adalah dengan metode: Metode 

Klasikal, Metode Kompetensi, Metode Partisipan, Metode 

Wawancara/tanya jawab 

Berdasarkan pada beberapa penelitian relevan di atas, menunjukan 

penelitian tentang Peran Penyuluh Agama Islam sebagai fungsi konsultatif 

sudah banyak dilakukan, namun tidak ada yang mengulas mengenai peran 

PAI sebagai konseling masyarakat yang bergerak dibidang konseling serta 

belum ada yang mengulas hambatan dan strategi yang dialami dan 

dilakukan oleh PAI dalam menjalankan fungsinya sebagai konselor 

masyarakat.  
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Maka penelitian ini akan berfokus pada peran PAI sebagai 

konselor masyarakat. Adapun sebagai pembeda dari penelitian lain adalah 

penelitian ini akan mengkaji sejauh mana PAI dalam menjalankan 

fungsinya sebagai konsultatif khususnya dalam layanan konseling kepada 

masyarakat yang dimana pada penelitiaan terdahulu belum ada yang 

mengkaji bagaimana peran, hambatan serta strategi yang dilakukan para 

PAI dalam menjalankan fungsinya sebagai konselor masyarakat. Oleh 

karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi apa yang belum 

dilakukan oleh penelitian terdahulu agar dapat mengetahui peran, 

hambatan serta strategi para PAI dalam menjalankan fungsinya sebagai 

konselor masyarakat. 

2.5 Kerangka Pikir 

Dalam penelitian ini mengkaji Peran PAI di KUA Kota Kendari sebagai 

konselor masyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa PAI di 

berbagai KUA Kota Kendari berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, 

bahkan bukan dari jurusan kepenyuluhan. Dengan latar belakang tersebut 

tentunya para PAI dapat mengalami hambatan-hambatan dalam menjalankan 

fungsinya sebagai konselor masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut berasal 

dari internal dan eksternal para penyuluh. Dan dari hambatan-hambatan 

tersebut para penyuluh akan mencari dan menemukan berbagai strategi untuk 

mengatasinya. Untuk menjadi konselor masyarakat penyuluh juga harus 

popular dikalangan masyarakat yang tidak hanya dikenal sebagai seorang 

pendakwah, guru ngaji, atau sebagai pembina majelis ta’lim, tetapi juga 
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sebagai konselor yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat 

sehingga masyarakat bisa terdorong melakukan konsultasi terhadap penyuluh 

dengan berbagai masalah yang dihadapi. Dan untuk mewujudkan semua itu 

pihak KUA juga harus bisa memperkenalkan fungsinya kepada masyarakat 

yang tidak hanya sebagai tempat rujukan nikah tetapi juga sebagai tempat 

yang membuka ruang untuk masyarakat dalam menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang dialami.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.1 Kerangka Pikir 

Internal Eksternal 

Penyuluh 

Agama Islam 

Peran 

Konselor 

Masyarakat 

Strategi 

Hambatan 


