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ABSTRAK

MASDIAN, NIM: 13 01  01 01 100, Partisipasi Kelompok Ibu Rumah Tangga
Dalam Meningktkan Pengetahuan Agama Islam Masyarakat Di Kelurahan
Lampeapi Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan, Skripsi Fakultas
Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN
Kendari, (dibimbingoleh :Dra. Hj. Marlina Gazali, M.pd.I).

Penelitian ini bermaksud mengemukakan secara kualitatif tentang Partisipasi
Kelompok Ibu RumahTangga Dalam Meningkatkan Pengetahuan Agama Islam
Masyarakat Di Kelurahan Lampeapi Kec.Wawonii Tengah Kab.Konawe Kepulauan,
masalah ini sangat urgen untuk dikaji secara ilmiah, adapun tujuan dalam penelitian
ini yaitu  untuk mengetahui Partisipsi Kelompok Ibu Rumah Tangga Dalam
Meningkatkan Pengetahuan Agama Islam Masyarakat Kelurahan Lampeapi Kec.
Wawonii Tengah Kab.Konawe Kepulauan.

Penelitian iniadalah penelitian Field Research (penelitian lapangan) yaitu
mengadakan penelitian secara langsung di lapangan. Untuk memperoleh data
digunakan tehnik pengumpulan data dengan cara observasi yaitu pengamatan
langsung di lapangan, interview yaitu mengadakan wawancara secara langsung
dengan melakukan Tanya jawab dengan responden, dan dokumentasi yaitu mencatat
dokumen- dokumen yang berhubungan dengan isi skripsi.  Tehnik analisis data yang
digunakan yaitu reduksi data adalah merangkum memilih hal-hal yang pokok
memfokuskan pada hal-hal yang penting, Verification adalah kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti
yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, penyajian data
adalah data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin
mudah dipahami.

Dari hasil kesimpulan data yang diperole htentang gambaran pengetehuan
agama Islam  terhadap masyarakat di Kelurahan Lampeapi Kec. Wawonii Tengah
Kab.Konawe Kepulauan,sangat  baik hal ini dapat dilihat dengan berbagai macam
kegiatan-kegiatan  ritual dan kegiatan keagamaan dapat berjalan dengan  baik seperti
har iraya, maulid nabi, isra miraj, majelis ta’lim, dan sebagainya.

Partisipasi Kelompok Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Pengetahuan
Agama Islam Masyarakat Di Kelurahan Lampeapi Kec. Wawonii Tengah Kab.
Konawe Kepulauan yaitu dengan cara melakukan yasinan setiap malam jum’at,
ceramah setiap minggu, maulid Nabi, isramirajdan melakukan tadarrus setelah selesai
shalat magrib berjama’a bersama ibu-ibu kelompok majelis ta’lim, setiap bulan suci
ramadhan kelompok majelis ta’lim mengadakan lomba, bentuk kegiatan lombanya
bermacam-macam. Untuk tingkat SD dan SMP menghafal ayat-ayat pendek, lomba
wudhu, lomba adzan, dan lomba sholat. Untuk orang dewasa di adakan tadarrus Al-
Quran.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang

Partisipasi merupakan bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat

secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya

(intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses

kegiatan yang bersangkutan. Secara umum, partisipasi dimaknai sebagai

kapasitas seseorang dalam upaya-upaya yang menentukan bagi kualitas hidup

yang dijalaninya.

Seiring perkembangan teknologi saat ini banyak dan berbagai cara

individu atau kelompok dalam upaya berpartisipasi yang bertujuan untuk

mengaplikasikan,mengabdikan diri atau menjalankan syariat Islam terhadap

generasi-generasi pemuda bangsa yang bertujan untuk menanamkan

pendidikan Islam sehingga akan terus berlangsung secara terus menerus

namun tidak terlepas dari hukum dan kaidah-kaidah agama yang  telah

ditetapkan oleh Al-Quran sebagai pedoman umat manusia  khususnya di

Indonesia yang merupakan mayoritas agama Islam.

Keluarga merupakan unit terkecil yang mempunyai peran yang sangat

penting sehingga merupakan motivasi dan pendukung sehingga dapat

melahirkan generasi yang mempunyai akhlak terdidik teruama dalam

meningkatkan kualitas iptekdan  imtaq seorang individu atau kelompok

sehingga peran  ibu rumah tangga akan menntukan kualitas anaknya kelak.

Tanggung jawab seorang Ibu rumah tangga sebagai pendidik bagi anak-

anak merupakan suatu kodrat yang telah terikat pada diri seorang Ibu

1
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sehingga seorang ibulah yang menentukan baik atau buruknya karakter yang

dimiliki seorang anak sejak lahir, kewajiban orang tua khususnya Ibu dalam

keluarga dapat memberikan kontribusi yang sangat positif bagi pertumbuhan

anaknya.

Untuk meningkatkan pendidikan Islam dibutuhkan partisipasi kaum

wanita khususnya Ibu rumah tangga karena dengan partisipasi kaum wanita

akan memberikan keselarasan serta kasih sayang dalam menjalankan

tanggung jawabnya, sebagai contoh kegiatan Islami, dengan sering

melakukan pengajian bersama,pembacaan yasin dan aktifitas lain

yangbertujuan untuk mendidik, sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-

Quran surah  At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

ِذْینَ  أَیُھَاْالَ ِغالَظٌ لنَّاُس َواْلِحَجَرةَُعلَْیھَاَملَئَِكةُ ھَاَاًراَوقًْودُ اَ َسُكْم َوأَْھلِْیُكْمناَْنفُ ْواقُْوا َمنُ اَ اَ یَ

نَ یَْفَعلُْوَن َمایُْؤَمُروْ وَ َرھُْم اَمَ اَ ماللھَ ِشَداٌدالَّیَْعُصْوَن 

Terjemah:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa
yang diperintahkan.(Qs. At-Tahrim ayat 6).1

Agama yang merupakan tujuan umat manusia telah menjadi

kebutuhan dasar manusia, bahkan belum munculnya peradaban manusia,

selain berfungsi sebagai identitas, agama juga berperan sebagai norma dan

1Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahanya, (PT. Sigma Examedia
Arkanleema, Bogor, 2007),h.560
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pengatur tingkah laku manusia yang utama karena bersumber pada Tuhan

yang maha esa sesuai kepercayaan umat yang beragama Islam.

Untuk mengetahui bagaimana “Partisipasi Kelompok  Ibu Rumah

Tangga Dalam Meningkatkan Pengetahuan Agama Islam Masyarakat Di

Kelurahan Lampeapi Kec. Wawonii Tengah  Kab. Konawe Kepulauan, dari

sudut pandang ilmiah dengan mengungkapkan fenomena-fenomena secara

obyektif di lapangan. selanjutnya, fenomene-fenomena tersebut akan

diungkapakan secara deskriptif berdasarkan pengamatan langsung di lokasi

penelitian dan kemudian akan dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang terjadi

di lapangan.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Gambaran  pengetahuan  agama Islam terhadap masyarakat di Kel.

Lampeapi Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan.

2. Partisipasi kelompok ibu rumah tangga dalam meningkatkan

pengetahuan agama Islam terhadap masyarakat di Kel. Lampeapi Kec.

Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan.
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C. Devinisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan presepsi dalam memaknai maksud penelitian

ini maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional judul sebagai

berikut:

1. Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu bentuk yang

melibatkan atau mengikutsertakan kelompok ibu rumah tangga dalam

suatu kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami di Kel. Lampeapi Kec.

Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan.

2. Ibu rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ibu berperan

sebagai pendidik bagi anak-anaknya.

3. Pengetahuan agama Islam yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan yang

memiliki landasan yang kokoh melalui Al-Quran dan assunnah ilmunya

sangat luas, tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan duniawi,

namun juga terkait dengan permasalahan ukhrawi.

D. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan  agama Islam terhadap

masyarakat di Kel. Lampeapi kec. Wawonii Tengah kab. Konawe

Kepulauan.

b. Untuk mengetahui partisipasi kelompok ibu rumah tangga dalam

meningkatkan pengetahuan agama Islam terhadap masyarakat di Kel.

Lampeapi Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan.



5

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi para kelompok ibu rumah tangga di Kec.

Wawonii Tengah agar selalu berpartisipasi terhadap peningkatan

pengetahuan agama Islam.

2. Sebagai bahan masukan bagi kelompok ibu rumah tangga akan

pentingnya pengetahuan agama Islam baik di lingkungan keluarga

maupun masyarakat.

3. Sebagai imformasi awal bagi peneliti yang akan mengkaji secara

mendalam masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Sebagai referensi bagi siapapun yang ingin mendalami masalah sesuai

denga kajian penelitian.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Hakekat Kelompok dan Rumah Tangga.

1. Deskripsi kelompok

Individu sebagai mahluk sosial tidak bisa dihindarkan dengan

interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial yang dijalin. Dilain

pihak individu juga tidak dapat lepas dari situasi tempat dia berada dan

situasi ini sangat mempengaruhi terhadap kelompok yang terbentuk

akibat situasi tersebut.

Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan
sosial yang mengadakan interaksi dan intensif yang memiliki tujuan
bersama, kelompok sebagai beberapa orang yang bergaul dengan yang
lain, selain itu adalah unit yang terdapat beberapa individu, yang
mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuan melalui cara dan
dasar kesatuan presepsi. 1

Berdasarkan pandangan diatas dapat memberikan gambaran yang

jelas bahwa interaksi antar anggota kelompok dapat menimbulakan kerja

sama apabila masing-masing anggota kelompok mengerti akan tujuan

yang dibebankan di dalam kelompok tersebut, adanya saling

menghormati diantara anggota-anggotanya,adanya saling menhargai

pendapat antara anggota lain, adanya saling keterbukaan, toleransi dan

kejujuran diantara anggota kelompok.

11Https://Www.Google.Co.Id/Url?Sa=T&Source=Web&Rct=J&Url. Di Unduh Pada Tanggal
27, Bulan 7. 2017

6
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Kelompoksebagai organisme hidup senantias memacu dirinya

mencapai tujuan kelompok. Kelompok memiliki karakteristik seperti

indivdu. Dalam kelompok sering terjadi frustasi, agresi, kemunduran,

disintegrasi, kekacauan, dan lain-lain. Seperti halnya individu, kelompok

mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dalam mengkoordinasi

aktivitas anggota, kelompok tidak jarang menemukan sejumlah hambatan

dan kesulitan, karena arah dan tujuan kelompok tidak jelas. Suatu

kelompok yang sedang dalam proses seringkali terjadi benturan-benturan

(conflik),  cara berfikir dan bertindak telah dewasa. Anggota-anggotanya

ingin bebas dan independent. Kelompok yang matang yaitu menciptakan

keterpaduan yang sehat dalam kelompok, mengetahui apa yang ingin

diperbuat kelompoknya. Bertanggung jawab atas memecahkan

masalahnya secara objektif, mengadakan pembagian tugas yang sesuai

dengan kemampuan anggotanya, menyusun dan membuat langkah-

lagkah kegiatan sesuai dengan situasi yang berkembang.

Kelompok  merupakan  suatu kesatuan sosial  yang terdiri dari

dua orang atau lebih yang menganggap diri mereka berada dalam suatu

kelompok.Selain itu Kelompok merupakan kegiatan pemberian

imformasi untuk keperluan tertentu bagi para anggota kelompok.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat memberikan makna bahwa

kelompok bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial terutama

kemampuan berkomunikasi peserta layanan. Selain itu kelompok juga

dapat mengembangkan tenggang rasa, saling mengormati dan empati
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serta berani mengemukakan pendapat.“Kelompok merupakan salah satu

kumpulan individu, dapat dikatakan sebagai kelompok adalah anggota

berusaha mencapai beberapa tujuan.”2

Berdasarkan pandangan diatas dapat kita simpulkan bahwa

kelompok memiliki beberapa tujuan diantaranya; membantu terbinanya

suasana keakraban dalam hubungan antar anggota kelompok,

mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan

kelompok, berusaha agar yang dilakuknya itu membantu tercapainya

tujuan bersama, membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha

mematuhinya dengan baik, serta benar-benar berusaha untuk secara aktif

ikut serta dalam kegiatan kelompok.

2. Deskripsi  Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan perwujudan bersatunya dua insan, laki-

laki dan perempuan dari dua keluarga yang berbeda  pola asuhnya

dengan karakter yang berbeda pula. Maka sangatlah wajar bila dalam

kehidupan rumah tangga akan menjadi permasalahan atau konflik

keluarga. Bersatunya dua insan ini terjadi dalam ikatan pernikahan yang

di awali dengan proses akad nikah.

Berdasarkan pandangan tersebut bahwa, dalam menjalankan

kehidupan rumah tangga ibarat sebuah kapal yang sedang mengarungi

2Http:// Journal. Unnes. Ac. Id /Sju / Index. Php /Jbk (2012) Di Unduh Pada Tanggal 26
November 2017
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sebuah bahtera di lautan. Kadang air laut tenang, kadang terdapat riak-

riak kecil, namun suatu saat juga akan menemui badai dengan angin dan

ombak yang besar.

Oleh karena itu Pasangan suami istri harus mampu menghadapi

berbagai kemungkinan tersebut dan mampu mengatasinya. dengan cara

saling meningkatkan dengan pasangan akan tujuan utama pernikahan

serta menjaga komitmen awal dari pernikahan yakni mengharap ridha

Allah SWT, saling bekerja sama dalam kondisi apapun sehingga mampu

membawa bahtera rumah tangga tersebut mencapai dermaga harapan,

menuju keluarga shakinnah, mawaddah, warrahma bahagia dunia

akhirat.“Setiap aktivitas rumah tangga muslim merupakn suatu  aktivitas

yang telah digariskan oleh syariat islam bukan atas dasar keinginan dan

selera tanpa dasar ketaatan”.3

Setiap keluarga muslim adalah “masjid” yang dapat memberikan

ketenangan dan pengalaman beragama bagi semua anggota keluarganya,

sebuah “madrasah” yang mengajarkan norma-norma Islam, sebuah

“benteng”  yang mampu melindungi anggota-anggota keluarga dari

berbagai gangguan (fisik dan non fisik), dan sebuah “rumah sakit” yang

mampu merawat dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani anggota-

anggotanya, adanya kewajiban bersama antara suami-istri untuk

mewujudkan generasi pengembangan dakwah di jalan Allah SWT.

3 Bunda Darosy Enda, Permata Hati Ibunda, (Semarang,, DNA Kreatif House 2015),h.
97.
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Rumah tangga diibaratkan sebagai dua sisi dari keeping uang

yang sama: bisa menjadi tambang derita yang menyengsarakan, sekaligus

menjadi taman syurga yang mencerahkan dan membahagiakan. Kedua

sisi itu rapat berhimpitan satu sama lain. sisi yang satu datang pada waktu

tertentu, sedangkan sisi lainnya datang menyusul kemudian. yang satu

membawa petaka yang lainya mengajak tertawa. Tentu saja, siapa pun

berharap rumah tangga yang dijalani adalah rumah tangga yang

memancarkan pantulan cintah dan kasih saying dari setiap sudutnya.

“Rumah tangga yang benar-benar menghadirkan atmosfir syurga

terpancar dengan keindahan, ketenangan, kedamaian, dan keagungan. ini

adalah rumah tangga dengan seorang nahkoda yang pandai, mahir dan

menyiasati perubahan-perubahan yang terjadi di setiap waktu.”4

Rumah tangga atau keluarga menjadi pangkal ketentraman dan

kedamaian hidup anggota keluarga. Oleh karena itu mengingat urgennya

berumah tangga, rumah tangga bukan hanya dipandang sebagai

persekutuan hidup terkecil, akan tetapi merupakan lembaga hidup

manusia yang dapat memberikan kemungkinan kebahagiaan atau

kesengsaraan terhadap anggota-anggota rumah tangga tersebut di dunia

maupun di akhirat.

Dengan demikian rumah tangga merupakan bagian yang tidak

dapat dipisahkan dari kehidupan anak. Sebab anak lahir dan akan

menuju pula pada rumah tangga.Rumah tangga juga menjadi penanggung

4Ibid. h.139
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resiko pertama dan utama bila anak tidak mendapatkan pendidikan yang

baik dari kedua orang tuanya, sehingga anak memiliki kepribadian yang

Islami.

Berdasarkan hal diatas, dapat kita simpulkan bahwa,  rumah

tangga adalah persekutuan hidup yang formal  dari orang tua sebagai

suami dan istri  serta persekutuan kodrat yang kekal  antara anak dengan

kedua orang tuanya. Disamping itu pulah timbul interaksi antara semua

unsur rumah tangga berdasarkan status dan peran mereka masing-masing.

Jadi suami, istri dan anak, masing-masing bertanggung jawab  atas

terjadinya persekutuan  hidup tersebut sebagai implikasi kehidupan

rumah tangga sebagai suatu system.

3. Peran Ibu Rumah Tangga

Pada umumnya ibu adalah seseorang yang memiliki hubungan

kedekatan sangat erat terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu ia memilki

peran yang sangat besar terhadap perkembangan anak-anaknya. “ibu

rumah tangga mempunyai tugas utama yang berkaitan langsung tidak

hanya sekedar memiliki keturunan, akan tetapi tidak terlepas dari pungsi

produksi (penghasilan) ekonomi dan fungsi edukatif (pendidikan).”5

Wanita dalam rumah tangga akan menempati berbagai fungsi, ada

yang menjadi istri, ibu, nenek, bibi dan sebagainya. Oleh karena itu, pada

5Farid Ma’ruf, Mengoptimalisasikan Peranan Ibu Rumah Tangga, Baitijannati,
Wapdress, Www.Google.Com, Diundu Pada Tanggal 15 Desember 2017
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perkembangan wanita dalam peranannya dalam keluarga dapat

bermakna, wanita sebagai istri dapat pula menjadi sebagai seorang ibu.

dalam sebuah rumah tangga wanita selain menjadi ibu rumah

tangga juga memiliki peran sebagai seorang istri, dimana istri harus

mampu menjaga kehormatan suaminya dengan menjaga diri dan harta

suaminya ketika suami tidak ada disampinganya, mensyukuri

pemberianya, dan tidak melupakankebaikannya sekecil apapun, adalah

salah satu istri mulia. Rasulullah bahkan mengingatkan balasan bagi

seorang istri yang kufur terhadap suaminya sebagai berikut:

Diperlihatkan neraka kepadaku, ternyata aku dapati penghuninya
adalah kaum wanita yang kufur.” Ada yang bertanya kepada beliau,
“apakah mereka kufur kepada Allah?” beliau menjawab:mereka
mengkufuri suami dan mengkufuri (tidak mensyukuri) kebaikannya.
Seandainya sala seorang dari kalian berbuat baik setahun penuh,
kemudian dia melihat darimu sesuatu yang tidak berkenan baginya
niscaya dia berkata: aku tidak perna melihat darimu kebaikan sama
sekali.” (HR. Bukhari no.29 dan MuslimNo.907)6

Ibu sebagai ibu rumah tangga memiliki peran sebagai pendidik

pertama dan utama bagi anak-anaknya, khususnya pada masa-masa balita

sampai anak tersebut beranjak dewasa kemudian menemukan pasangan

hidupnya.Keibuan adalah rasa yang dimiliki oleh seorang wanita,

karenanya seorang setiap wanita mendambakan kehadiran anak untuk

menyalurkan rasa keibuannya.

6Bmh, Berbagi Kemulian Hidup,(Jakarta,Pt. Mulia Mandiri Nusantara Raya,Issn 2337-
5485,  2016), h.13
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Ada empat pokok peran ibu rumah tangga yaitu:

1. Peran ibu sebagai individu adalah peranan dalam pembinaan agama

dan pribadinya,  mengingatbahwa jalan yang pertama dan mutlak

untuk mencapai kesejahteraan bagi individu adalah pembinaan

agama sebagai hak setiap manusia termaksud ibu rumah tangga.

2. Peranan ibu rumah tangga sebagai istri atau pendamping suami

adalah menegaskan citra sebagai istri dari suaminya Perdalam rumah

tangga, maka ada beberapa hal yang perlu dihayati dan diamalkan

menurut ajaran agama yaitu:

a. Berbakti kepada Allah SWT

b. Berusaha mencapai kebahagiaan hidup dan ahirat.

c. Menunaikan tugasnya dalam rumah tangga

d. Memberikan pelayanan kepada suami

3. Peran ibu sebagai pendidik bahwa peranan ini tersusun secara

integral dalam peranan rumah tangga dan keluarga, disamping

seorang istri sekaligus sebagai seorang pendidik bagi anak-anak dan

keluarganya.

4. Peranan ibu sebagai anggota masyarakat artinya disamping sebagai

individu, juga sebagai anggota masyarakat yang baik melalui

pembinaan keluarga yang baik pula, artinya masyarakat yang baik

berasal dari keluarga yang baik.
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“Peran seorang ibu rumah tangga adalah  untuk menjadikan rumah itu

sebagai sakan yakni  yang menyenangkan dan menentramkan seluruh

anggotanya”7

Seorang ibu mempunyai peranan penting dalam suatu kehidupan

keluarga, baik peranannya bagi suami maupun anaknya. Dalam kehidupan

berumah tangga, “Seorang ibu berkewajiban untuk melayani suami dan juga

anaknya dalam semua aspek yang ada dalam kehidupan kelurganya”8

Kewajiban seorang ibu tidak hanya belanja, memasak, mencuci,

berdandan, mengatur keuangan, dan melahirkan, serta merawat anak, akan

tetapi seorang ibu berperan yang lebih dominan dalam suatu  kehidupan

keluarga dibandingkan peran suami.

Masyarakat memandang ibu rumah tangga sebagai biasa-biasa saja

keluarganya sendiri lupan memberikan pujian dan penghargaan, sementara

dari diri sendiri tidak ada upaya meningkatkan kualitas diri sendiri, sehingga

menjadikan citra ibu rumah tangga terpuruk dalam kehidupanya.Masyrakat

beranggapan bahwa ibu rumah tangga tidak mampu memberikan nilai

tambah pada peran domestik mereka, selain hanya tukang masak, tukang

cuci dan tukang strika. Setelahmelakukantugas-tugasrumahtersebut,

kebanyakan  merekamemanfaatkanwaktuluanguntukhal-halkurang

bermanfaatsepertijalan-jalan diswalayan, tiduranatau bahkansaling mencari

kuturambut dengan tetangga.

7 Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, ( Jakarta,Mizan, 1997 ), h. 312

8Eprints.Ung.Ac.Id/1307/5/2012-2-87201-231407038-Bab2-22012013020654.Pdf. Di
Unduh Pada Tanggal 7, Bulan 7, 2017,



15

Dari pernyataan di atas bahwa untuk pekerjaan rumah tangga

hanyadiperlukanorangdengankemampuanseadanyasajasetiapiburumahtangg

a bisa melakukannya tanpa pendidikan sekalipun. Di Indonesia ada sekolah

kejuruanyangmendalamipekerjaan rumahtangga,tapibanyakyangmenilai

hasilnya  sekedar menciptakan ahli  masak,   ahli menjahit, namun belum

memahami hakikatsebuahpernikahandengansegalapermasalahannya.

Kini sudah waktunya ibu rumah tangga dipandang sebagai profesi

yang membutuhkan keahlian tinggi, tidak hanya sekedar dalam retorika, tapi

usaha yang dilakukan.9

Berdasarkan pandangan diatas dapat kita simpulkan bahwa, peran

ibu rumah tangga tidak hanya menjadi seorang individu dalam memberikan

pembinaan agama terhadap pribadinya, pendidik bagi anak-anaknya,

memberikan pelayanan yang baik kepada suami, serta memberikan

ketenangan bagi keluarganya akan tetapi ibu rumah tangga sebagai anggota

masyarakat yang mampu membina keluarganya menuju keluarga yang baik.

Selain berperan sebagai ibu yang mampu memberikan ketenangan

dalam kehidupan keluarganya seorang ibu rumah tangga juga mampu

menyiasati berbagai rintangan yang dihadapi seluruh anggota keluarganya,

terkadang tanpa harus memikirkan perasaanya sendiri,bahkan tidak seorang

pun yang memahami keadaan dan kondisi yang dialaminya demi untuk

tercapainya keluarga yang bahagia.

9Lib.Unnes.Ac.Id/17160/1/1201408037.Pdf. Di Unduh Pada Tanggal 8, Bulan 7, 2017.
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B. Hakekat  Pengetahuan Agama Islam dan Masyarakat.

1. Deskripsi pengetahuan agama Islam

Ilmu pengetahuan Islam merupakan Ilmu pengetahuan yang

memiliki karakteristik yang khas yang berbeda secara fundamental

dengan ilmu-ilmu yang dikembangkan di barat, baik landasan, sumber,

sarana, dan metodologinya. Dalam Islam ilmu pengetahuan memiliki

landasn yang kokoh melalui Al-qur’an dan Sunnah; bersumber dari alam

fisik dan alam metafisik; diperoleh melalui indra, akal, dan hati/intuitif.

Cakupan ilmunya sangat luas, tidak hanya menyagkut persoalan-

persoalan duniawi , namun juga terkait dengan permasalahan-

permasalahan ukhrawi “Kata ilmu berasal dari bahasa arab ‘ilm (‘alimah-

ya’lamu-‘ilm) yang berarti pengetahuan (al-ma’rifah), kemudian

berkembang mejadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami

secara mendalam. Dari asal kata ‘ilm selanjutnya di Indonesia akan

menjadi “ilmu atau ilmu pengetahuan.”10

Dalam presfektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam

hasil usaha yang sunggu-sunggu (ijtihad) dari para ilmuwan muslim

(“ulama/mujtahid”) atas persoalan-persoalanduniawi dan ukhrawi

dengan bersumber kepada wahyu Allah SWT.11

10Http://Ejournal.Stainpamekasan.Ac.Id (2008), Di Unduh 27 November 2017

11Https://Islamiced.Wordpress.Com/.../Ilmu...Islam/Pengertian-Dasar-Dan-Tujuan-
Pendidik. Di Uduh Pada Tanggal 9, Bulan 7, 2017.
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Kata ilmu berasal dari bahasa arab ‘ilm (alimah-ya’lamu) yang

berarti pengetahuan ( al-ma’rifah), kemudian berkembang menjadi ilmu

pengetahuan tentang hakekat sesuatu yang dipahami secara mendalam.12

Al-Quran dan Al-hadist merupakan wahyu Allah yang berfungsi

sebagai petunjuk (hudan) bagi umat manusia, termaksud dalam hal ini

adalah petunjuk tentang ilmu dan aktivitas ilmiah. Terbukti, ayat yang

pertama kali turun berbunyi; “Bacalah dengan menyebut nama tuhanmu

yang menciptakan”13 membaca dalam arti yang luas merupakan aktivitas

utama dalam kegiatan ilmiah. Di samping itu kata ilmu yang menjadi

dalam bahasa indonaesia bukan sekedar berasal dari bahasa arab. Tetapi

juga tercantum dalam Al-Quran. Kata ilmu disebut banyak 105 kali

dalam Al-Quran  sedangkan kata jadinya disebut sebanyak 744 kali. Kata

jadian yang dimaksud adalah; ’alimah (35 kali), ya’lamu (215 kali), i’lam

(31 kali,) yu’lamu (1 kali), a’lim (18 kali), ma’lum (13 kali), alamin (73

kali), ‘alam (3 kali), a’lam (49 kali) alim atau ulama (163 kali), allam (4

kali), allama (12 kali), yu’limu (16 kali), ‘ulima (3 kali), muallam (1

kali), dan ta’allma (1 kali) selain kata ilmu dalam Al-Quran juga banyak

disebut aya-ayat yang secara langsung atau tidak, mengarah pada

aktivitas ilmiah dan pengembangan ilmu, seperti perintah untuk berfikir,

merenung, menalar, dan semacamnya. Disamping Al-Quran, dalam

12Aaiil.Org/.../Indonesianbooksislamahmadiyya/.../Islamilmupengetahuan, Di Unduh Pada
Tanggal 7 Bulan 7, 2017.

13Al-Quran terjemahan,(bandung: Al-jumanatul ali,2005), h.598
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Hadist Nabi banyak disebut tentang aktivitas ilmiah, keutamaan

menuntut ilmu/ilmuwan dan etika dalam menuntut ilmu.

Islam. Agama samawi(langit) yang diturunkan oleh Allah SWT

melalui utusan-nya Muhammad SAW, yang ajaran-ajarannya terdapat

dalam kitab suci Al-Qur’an dan Sunnah  dalam bentukperintah-perintah,

larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia, baik

di dunia maupun di akhirat.

Kata Islam yang berasal dari kata aslama, yuslimu, Islam, mempunyai
beberapa arti yaitu: melepaskan diri dari segalah penyakit lahirdan batin,
kedamaian dan keamanan, sertaketaatan dan kepatuhan, kedamaian dan
keamanan, dan ketaatan  serta kepatuhan.14

Dalam Al-Quran kata Islam disebut sebanyak delapan kali yaitu

dalam surah Ali, Imran ayat 19 dan 85, surah al-Ma’idah ayat 3, surahal-

An’am ayat 125, surah az-Zumar ayat 22 surah as-saff ayat 7, surah al-

Hujurat ayat 17, dan surah at-Taubah ayat 74. Allah SWT berfirman

dalam surah Ali’Imran ayat 19 yang artinya: “sesungguhnya agama (yang

diridai) di sisi Allah hanyalah Islam,” dan dalam surah al-Ma’idah ayat 3:

“pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah

kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama

bagimu.” Orang yang memeluk agama Islam disebut muslim atau

muslimat.

Islam diturunkan sebagai pedoman agar manusia dapat

menentukan mana yang baik dan mana yang buruk serta yang hak dan

14 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2000), h.246
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yang batil. Sejak awal penciptaan manusia. Allah SWT telah

merenungkan agama pada manusia, yandg dibawah oleh seorang rasul

pada masa tertentu dan untuk bangsa tertentu. Hal itu terus berlangsung

sampai dtang Muhammad SAW, nabi dan rasul terahir yang diutus

membawa agama bagi seluruh umat manusia dan berlaku untuk

sepanjang zaman.

Sebagai agama yang melengkapi proses kesinambungan  wahyu,

Islam memiliki tujuh karakter ajaran:

yang pertama ajaranya sederhana, rasional  dan praktis. Islam

adalah agama yang tanpa mitologi. Islam membangkitkan kemampuan

berfikir dan mendorong manusia untuk menggunakan penalaranya,

disamping itu Islam tidak mengizinkan penganutnya berfikir dengan teori

kosong tetapi diarahkan pada pemikiran yang aplikatif.(QS.39:9,

QS.6:98, QS.2:269).

yang kedua kesatuan antara kebendaan dan kerohanian. Islam

tidak membagi kehidupan atas dunia bagian, yaitu material dan spiritual.

Menurut pandang Islam, kemajuan spiritual hanya dapat dicapai bila

manusia berada ditengah manusia yang lain di dunia dan keselamatan

spiritual baru dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya materiel.

Yang ketiga Islam memberi petunjuk bagi seluruh segi kehidupan

manusia meskipun sebagian petunjuk bersifat umum(QS.2:208).

Yang keempat keseimbangan antara individu  dan masyarakat.

Islam mengakui keberadaan manusia sebagai individu yang menganggap
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setiap orang memiliki tanggung jawab pribadi kepada tuhan, bahkan

Islam menjamin setiap hak-hak asasi individu dan tidak mengizinkan

adanya campur tangan orang lain didalam. (QS.52:39) namun dilain

pihak Islam mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri

manusia dan menyerukan individu-individu untuk memberi adil dalam

membina kesejatraan masyarakat. (QS.51:19)

Yang kelima keunipersalan dan kemanusiaan. Islam ditunjukkan

untuk seluruh umat manusia. Tuhan dalam Islam adalah tuhan

sekalian alam.(QS.1:2) dan Muhammad SAW adalah rasul tuhan

untuk seluruh umat manusia. (QS.7:158 dan QS.21:107) dalam Islam

seluruh umat manusia sama, apapun warna kulit, bahasa, ras atau

kebangsaan nya.

Yang ke enam  ketetapan dan perubahan. Al-Quran dan sunnah

yang berisi pedoman abadi dari tuhan tidak terikat oleh batasan ruang

dan waktu, bersifat abadi. Namun pedoman tersebut sering kali

bersifat umum atau secara garis besar, sehingga memberikan

kebebasan  pada manusia untuk berijtihad dan mengaplikasikan pada

setiap kondisi masyarakat. Yang ketujuh Al-Quran sebagai pedoman

suci umat Islam yang telah berumur lima belas abad, tetapi terjamin

kesucian dan kemurnianya.

2. Tujuan Pengetahuan Islam
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Syariat Islam yang diturukan Allah SWT kepada umat manusia

bertujuan  agar mereka dapat mencapai kemaslahatan baik di dunia

maupun di akhirat. “Kemaslahatan bagi manusia akan dapat tercapai

apabila terpelihara  lima hal,  yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan

harta”15

Berdasarkan pandangan diatas dapat kita simpulkan bahwa

syariat Islam pada dasarnya tidak memberatkan manusia. Karena

penetapannya ditempuh melalui beberapa pertimbangan yang mendasar,

diantaranya adalah segalah hukum yang ditetapkan tidak memberatkan,

penetapan suatu hukum yang ditujukan untuk mengubah  suatu kebiasaan

buruk masyarakat dilakukan secara berangsur-angsur,  penetapan suatu

hukum sejalan dengan kebutuhan dan kebaikan orang banyak, dan

hukum ditetapkan berdasarkan persamaan hak dan keadilan  yang merata

bagi semua orang.

Islam sebagai agama yang melengkapi proses ksinambungan

wahyu yang memiliki karakter denganajaran sederhana rasional dan

praktis, Kesatuan antara perbedaan dan kerohanian, islam memberi

petunjuk  bagi seluruh segi kehidupan manusia  meskipun sebagian

petunjuk bersifat umum, kesinambungan antara individu dan masyarakat,

keuniversalan dan kemanusian, ketetapan dan perubahan, Al-Qur’an

sebagai pedoman suci umat Islam terjamin kesucian dan

kemurniannya.Dari karakter tersebut, dapat memberikan cerahan bahwa

15Ibid. h. 250
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sesungguhnya Islam tidak mengizinkan  penganutnya berfikir dengan

teori kosong. Disamping itu Islam adalah agama tanpa mitologi Islam

membangkitkan kemampuan berfikir dan mendorong manusia untuk

mnggunakan penalarannya.

                     
                        

Terjemah:
( Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ) ataukah orang
yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena
takut kepada ( azab ) akhirat dan mengharapkan rahmat tuhanya?
Katakanlah. “apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan
orang-orang yang tidak mengetahui?” Sebenrnya hanya orang berakal
sehat yang dapat menerima pelajran. (QS. Az-zumar,39:9)16

Selain tujuan dan karakteristik, Islam memiliki aspek yaitu ajaran

Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, yaitu aspek-aspek

akidah/teologi, ibadah, hukum, tasawuf/mistisisme, filsafat, politik, dan

pembaruan.17

Berdasarkan pandangan diatas telah memberikan kejelasan

walaupun tidak terurai secara satu persatu bahwa ajaran Islam

menganjurkan umatnya untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran

serta peradaban telah mendorong umat Islam untuk mendalami dan

menguasai ilmu pengetahuan dan peradaban. Islam tidak menyukai

umatnya yang hidup dalam kebodohan.

3. Deskripsi masyarakat

16Kementrian Agama Ri, Al-Qur’an Dan Terjemah, ( Bandung,Hilal,2010 ), h. 458

17Op Cit. h. 253
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Dalam suatu Negara seperti Indonesia, dengan banyak suku

bangsa yang berbeda-beda, kita malah sering melihat bahwa disamping

berbagai macam lapisan sosial yang berlaku untuk seluruh Negara, ada

system-sistem pelapisan sosial yang  khusus, yang hanya berlaku untuk

tiap suku bangsa yang ada dalam Negara.

Adanya bermacam-macam wujud kesatuan kolektif manusia

menyebabkan bahwa kita memerlukan beberapa istilah untuk membeda-

bedakan berbagai macam kesatuan manusia.Kecuali istilah yang paling

lazim, yaitu masyarakat, ada istilah-istilah khusus untuk menyebut

kesatuan-kesatuan khusus yang merupakan unsur-unsur dari masyarakat,

yaitu kategori sosial, golongan sosial, komunitas kelompok, dan

perkumpulan.

Masyarakat. Seperti tersebut diatas, istilah yang paling lazim

dipakai untuk menyebut  kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam

tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari, adalah masyarakat.

Dalam bahasa ingris dipakai istilah society yang berasal dari kata

latinsocius, yang berarti “kawan” istilah masyarakat sendiri berasal dari

akar kata Arab syaraka yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”18

“Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul”

atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi” suatu kesatuan manusia

18 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi,  ( Jakarta,Rineka Cipta 2002 ), h.143
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dapat mempunyai prasarana melalui apa warga-warganya dan saling

berinteraksi”.19

Selain itu masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang

berintearksi menurut suatu system adat-istiadat tertentu yang bersifat

kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Berdasarkan padangan diatas bahwa, ikatan yang membuat suatu

kesatuan manusia itu menjadimasyarakat yaitu pola tingkah laku  yang

khas mengenai semua factor kehidupanya dalam batas kesatuan itu.

Masyarakat terbentuk dari individu-individu yang terdiri dari

berbagai latar belakangtentu akan membentuk suatu masyarakat

heterogen yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Dengan adanya

atau terjadinya kelompok sosial ini maka terbentuklah suatu pelapisan

masyarakat atau terbentuklah  masyarakat yang bersrata.

Dalam bahasa ingris masyarakat disebut society asal kata socius

yang berarti “kawan” istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata

arab syaraka yang berarti “ikut serta berpartisipasi”20

Saling bergaul tentu ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan

disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan melainkan unsur-unsur

kekuatan kaidah dan  lingkungansosial yang merupakan satu kesatuan.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan

istilah ilmiah saling beriteraksi suatu kesatuan manusia dapat mempunyai

19Ibid. h. 144

20Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Actadiurna/Article/Viewfile/2333/1887. Di
Unduh Pada Tanggal 8, Bulan 7,2017.
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perasaan agar warganya dapat saling berinteraksi. Negara moderen

misalanya,  merupakan kesatuan manusia dengan berbagai macam

prasarana, yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi, secara

intensif dan dengan frekuesi yang tinggi.

Selain itu masyarakat atau society adalah sekumpulan manusia

yang saling relatif mandiri, hidup bersama-sama cukup lama, mendiami

suatu wilayah tertentu. Memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan

sebagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut. Selain itu juga

masyarakat merupan kumpulan manusia yang saling bergaul dalam

kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat

istiadat tertentu yang bersifat kontiyu, dan terikat oleh suatu rasa identitas

bersama.

Sejak pada tahap tertentu pada masa prasejarah manusia telah hidup
dengan kelompok yang kemudian semakin berkembang dan semakin
rumit penataanya hingga membentuk masyarakat yang terdiri dari
sejumlah golongan dan bahkan strata. “Masyarakat adalah kumpulan dari
beberapa individu yang terintegrasi menjadi satu kesatuan”21

Dalam menjalankan peranya sebagai mahluk sosial dan tanggung

jawabnya sebagai bagian dari masyarakat setiap individu di tuntut untuk

berprilaku jujur, adil, sopan, peduli, disiplin tanggung jawab dan mampu

bekerjasama dengan baik serta selalu mengedepankan kepentingan

bersama demi terciptanya suatu tatanan kehidupan yang serasi, selaras

21Akper-Alikhlas.Com/Wp-Content/Uploads/(2016/02/)Kelompok-Sosial.Pdf Di Unduh
Pada Tanggal 7 Bulan 7 2017.
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dan seimbang sehingga tercipta suatu keharmonisan dalam kehidupan

bermasyarakat.

Masyarakat adalah golongan masyarakat kecil terdiri dari

beberapa manusia dengan atau karena sendirinya bertalian secara

golongan dan pengaruh- mempengaruhi satu sama lain.22

Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang didasarkan ikatan-

iakatan yang sudah teratur dan boleh dikatakan stabil. Sehubungan

dengan itu, maka dengan sendirinya masyarakat merupakan kesatuan

yang dalam pembetukanya mempunyai gejalah yang sama.

Masyarakat tidak dapatdibayangkan tanpa individu, seperti juga

individu tidak dapat dibayangkan tanpa adanya masyarakat. Betapa

individu dan masyarakat adalah komlementer dapat kita lihat dari

kenyataanya bahwa: “Manusia dipengaruhi oleh masyarakat demi

pembentukan pribadinya.Individu memengaruhi masyarakat dan bahkan

bias menyebabkan (berdasarkan pengaruhnya) perubahan besar

masyarakatnya”23

Setelah kita mengerti bahwa manusia adalah mahluk sosial yang

senantiasa berubah, maka sisi lain dari kehidupan manusia adalah bahwa

pada kenyataannya, bangunan sosial setiap masyarakat terdiri dari

lapisan-lapisan yang tidak terhindarkan. Pada prinsipnya manusia

22File.Upi.Edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR.../Pengertian_Masyarakat.Pdf. Di
Unduh Pada Tanggal 7, Bulan 7, 2017.

23Mansur, Konsep Dasar Sosiologi, ( Kendari, CV. Shadrah, 2009 ), h. 50
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kerapkali dihadapkan pada kenyataan sosial bahwa antara satu dengan

lain terdapat lapisan-lapisan yang variatif dengan motif yang berbeda-

beda.

Masyarakat merupakan orang dengan berbagai ragam kualitas diri

mulai dari yang tidak berpendidikan sampai pada yang berpendidikan

tinggi. Kualitas suatu masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan

para anggotanya, makin baik pendidikan anggotanya semakin baik pula

kualitas masyarakat secara keseluruhan.

Dengan adanya masyarakat tentu kita mengenal lembaga

kemasyaraktan dimana lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan

langsung dari istilah asing social-institution. Akan tetapai hingga kini

belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yng tepat untuk

menggambarkan isi social-institution tersebut. Ada yang menggunakan

istilah pranata sosial, tetapi social-institution menunjuk pada adanya

unsur-unsur yang mengatur prilaku warga masyarakat.“Pranata sosial

adalah suatu system tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada

aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan

khusus dalam kehidupan masyarakat.”24

Dari pandangan diatas menekankan pada sistem tata kelakuan

atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. Norma-norma

masyarakat yang mengatur  pergaulan hidup dengan  tujuan untuk

mencapai suatu tata tertib. Norma-norma tersebut apabila diwujudkan

24Ibid. h. 80
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dalam hubungan antar manuia  dinamakan social organisationi

(organisasi sosial). Didalam perkembangan selanjutnya, norma-norma

tersebut berkelompok-kelompok pada berbagai keperluan pokok

kehidupan manusia misalnya kebutuhan hidup kekerabatan menimbulkan

lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti keluarga batih, pelamaran,

perkawinan, perceraian, dan sebagainya.

Oleh karena itu lembaga kemasyarakan merupakan sebagai suatu

jaringan proses-proses  hubungan antar manusia dan antar kelompok

manusia yang berfungsi memelihara hubungan-hubungan tersebut, serta

pola-polanyasesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan

kelompoknya.

4. Peran masyarakat

Masyarakat merupakan lembaga pendidikan di lingkungan

keluarga dan lingkungan sekolah.Pada system pendidikan nasional

tercantum bahwa dalam rangka membangun masyarakat Indonesia

seutuhnya, pada hakektnya menjadi tanggung jawab seluruh bangsa

Indonesia dan dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Hal ini juga ditegaskan dalam rencana pembangunan lima tahun

pemerintah. Masyarakat ikut bertanggung jawab atas berbagai

permasalahan pendidikan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk

berpartisipasi, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Sisdiknas

Nomor 20 Tahun 2003 pasal 8 bahwa: “masyarakat berhak berperan serta
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dalam perencanaan, palaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program

pendidikan.”25

Berdasarkan hal tersebut di atas, yaitu agar dapat menjamin

pemerataan kesempatan dan kualitas pendidikan.dengan demkian

masyarakat mempunyai peran yang besar dalam pelaksanaan pendidikan

nasional antara lain: menciptakan suasana yang dapat menujang

pelaksanaan pendidikan dan ikut melaksanakan pendidikan non

pemerintah (swasta).

Masyarakat itu sendiri terbentuk karena adanya keinginan dari

individu-individu untuk bekerja sama.  Begitu pentingnya kerja sama

dalam kehidupan  masyarakat, sehingga banyak orang menganggap kerja

sama merupakan bentuk interaksi sosial yang penting dan utama.

Walaupun pada kenyataannya kita tidak dapat menghindari adanya

suasana  pertentangan atau konflik dalam masyarakat.

Peran masyarakat adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat, yaitu
proses komunikasi dua arah yang terus-menerus untuk menngkatkan
pengertian masyarakat secara penuah atas suatu proses kegatan,
bagaimana masyarakat terlibat dalam perubahan sosial yang
memungkinkan mereka mendapat keuntungan dari bagian kelompok
yang berpengaru, serta dari pemerintah kepada masyarakat tentang
kebijakan. 26

25Solikhin Djaelani, (Jurnal) Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Dan
Masyarakat,Stiakin, Issn 233-6686, Issn-L 2338-3321, h. 100-105, Di Unduh Pada 25 November
2017.

26Https://Aguss34drajat.Files.Wordpress.Com/2011/05/Peran-Serta-Masyarakat.Pdf. Di
Unduh Pada Tanggal 27, Bulan 7, 2017.
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Peran serta masyarakat dimana individu, keluarga dan lembaga

masyarakat termaksud swasta engambil tanggung jawab atas kesehatan

diri keluarga dan masyarakat mengembangkan kemampuan untuk

kesehatan diri, keluarga dan masyarakat, menjadi pelaku perintis

kesehatan dan pemimpin yang menggerakan kegiatan masyarakat

dibidang kesehatan berdasarkan atas kemandirian dan kebersamaan.

Peran serta masyarakat adalah konstribusi, sumbangan dan keikutsertaan
masyarakat dalam menunjang upaya peningkatan mutu pendidikan pada
masa sekarang tentunya ada juga perencanaan, pelaksanaan, dan
monitoring pendidikan melibatkan peran serta masyarakat. 27

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan  yang dapat memberikan

harapan dan kemungkinan lebih baik dimasa yang akan datang,

mendrong berbagai macam dan perhatian seluruh lapisan masyarakat hal

inilah yang melahirkan peran serta masyarakat.

Masyarakat diharapkan peranya dalam pelaksanaan dan

penyelenggaraan pendidikan terutama dalam mendidik moralitas/agama,

menyekolahkan anaknya, dan membiayai anak-anaknya, selain itu

masyarakat dapat terlibat dalam memberikan bantuan dana, pembuatan

gedung, era pendidikan, tehnik edukatif seperti proses belajar mengajar,

menyediakan diri menjadi tenaga pengajar, mendiskusikan pelaksanaan

kurikulum, membicarakan kemajuan belajar dan lain-lain.

5. Ciri-Ciri Masyarakat

27Http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php? Di Unduh Pada Tanggal 27, Bulan 7,
2017



31

Dalam ikatan adat istiadat khas yang meliputi sektor kehidupan

serta suatu kontinuitas dalam waktu, suatu masyarakat manusia hurus

juga mempunyai ciri lain, yaitu suatu rasa identitas diantara para warga

atau anggotanya, melakukan interaksi antara warga-warganya, adat-

istiadat, norma-norma, hukum dan dan aturan-aturan khas yang mengatur

seluruh pola tingkah laku warga Negara kota atau desa tertentu.

Berbicara mengenai ciri-ciri masyarakat, maka dapat dipaparkan

mengenai ciri-ciri masyarakat sebagai berikut:

1. Masyarakat adalah manusia yang hidup berkelompok, masyarakat
yang pertama adalah manusia yang hidup bersama dan membentuk
kelompok. Kelompok inilah yang nantinya membentuk sebuah
masyarakat. Mereka mengenali antara yang satu dengan yang lain
dan saling ketergantungan. Kesatuan sosial merupakan perwujudan
dalam hubungan sesame manusia ini. Seorang manusia tidak
mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa bergantung pada
manusia lain.

2. Masyarakat adalah yang melahirkan kebudayaan, masyarakat yang
berikutnya ialah yang melahirkan kebudayaan, dalam konsepnya
tidak ada masyarakat maka tidak budaya begitupun sebaliknya.
Masyarakatlah yang akan melahirkan kebudayaan dan budya itu
pula diwarisi dari generasi kegenerasi selanjutnya  dengan berbagai
proses penyesuaian.

3. Masyarakat yang mengalami perubahan, masyarakat yang
berikutnya adalah  yang mengalami perubahan sebagaimana yang
terjadi dalam budaya,  masyarakat juga turut mengalami perubahan,
suatu perubahan yang  terjadi karena factor-faktor yang bersal dari
dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya: dalam suatu penemuan
baru mungkin saja akan mengakibatkan perubahan  kepada
masyarakat itu.

4. Masyarakat adalah manusia yang berinteraksi,  masyarakat yang
berikutnya adalah manusia yang berinteraksi, salah satu syarat
perwujudan dari masyarakat ialah terdapatnya hubungan dan
bekerja sama diantara ahli dan ini akan melahirkan interaksi.
Interaksi ini boleh saja berlaku secara lisan maupun tidak dan
komunikasi berlaku apabila masyarakat bertemu diantara satu sama
lain.

5. Masyarakat terdapat kepemimpinan,  masyarakat yang berikutnya
yaitu terdapat kepemimpinan, dalam hal ini pemimpin terdiri
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daripada ketu keluarga, ketua kampong, ketua Negara, dan lain
sebagainya. Dalam suatu masyarakat melayu awal
kepemimpinannya bercorak tertutup, dalam hal ini disebabkan
karena pemilihan  berdasarkan keturunan.

6. Masyarakat adanya stratifikasi sosial, ciri-ciri masyarakat yang
terahir ialah adanya stratifikasi sosial yaitu meletakkan seseorang
pada kedudukannya dan juga peranan yang harus dimainkannya di
dalam masyarakat.28

Berdasarkan pandangan diatas dapat kita simpulkan bahwa,

masyarakat sebenarnya menganut system adaptif (mudah menyesuaikan

diri dengan keadaan)  oleh karena itu masyarakat mrupakan wadah untuk

memenuhi berbagai kepentingan dan tentunya juga untuk dapat bertahan.

C. Penelitian Relevan

Terkait penelitian releven dengan judul diatas telah diangkat dan

diteliti salah seorang mahasiswa STAIN Sultan Qaimuddin Kendari

yaitu sebagai berikut:

1. Aryati  dengan judul penelitian: partisipasi ibu rumah tangga dalam

upaya meningkatkan pendidikan agama islam di kelurahan lepo-lepo

kec. Baruga kota kendari mahasiswa jurusan tarbiyah, program studi

Pendidikan Agama IslamSTAIN Sultan Qaimuddin Kendari 2010.

2. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Hasil yang di capai dari upaya meningkatkan pendidikan agama

Islam gambaran pendidikan islam terhadap masyarakat dikelurahan

lepo-lepo kec. Baruga kota kendari, partisipasi ibu rumah tangga

dalam meningkatkan pendidikan islam dikelurahan lepo-lepo kec.

28Utsman Ali, Www.Pengertian Pakar.Com/2015/03 Pengertian Masyarakat Serta Ciri-
Ciri Masyarakat.Html
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Baruga kota kendari, upaya untuk meningkatkan pendidikan islam di

kelurahan lepo-lepo kec. Baruga kota kendari. yaitu meningkatnya

kegiatan-kegiatan yang bernuansa islami dalam hal ini kegiatan

majelis taklim yaitu mengaji  bersama, dan setiap malam jum’at

melakukan yasinan bersama serta partisipasi lainya yang bersifat

islami.

3. Adapun hasil dari penelitian ini adalah:

Penulisan skripsi di atas yang meneliti tentang   upaya meningkatkan

pendidikan agama islam penulisan skripsi di atas menunjukan bahwa

kelompok ibu rumah tangga sudah cukup memberikan konstribusi

yang positif  artinya para kelompok ibu rumah tangga sudah sering

mengikuti atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa

Islami dalam hal ini kegiatan majelis taklim yaitu mengaji bersama,

dan setiap malam jum’at melakukan yasinan bersama serta

partisipasi lainya yang bersifat Islami.

Sedangkan skripsi penulis mengangkat tentang meningkatkan

pengetahuan agama Islam masyarakat di Kelurahan Lampeapi Kec.

Wawonii Tengah kab. Konawe Kepulauan dengan hasil yang sama,

bahwa kelompok ibu rumah tangga sangat memberikan konstribusi yang

besar dalam peningkatan pengetahuan agama Islam dalam masyarakat.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang

hasilnya berupa data deskriptif melalui pengumpulan fakta-fakta dari kondisi

alami sebagai sumber langsung dengan instrument  dari peneliti sendiri.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di kelurahan lampeapi kec.Wawonii tengah

kab.Konawe kepulauan.Pemilihan lokasi dilakukan dengan terencana

bahwa peneliti ingin menyelidiki partisipasi kelompok ibu rumah tangga

Lokasi dalam meningkatkan pengetahuan agama Islam masyarakat di

kecamatan wawonii tengah.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 8 bulan

februari sampai dengan tanggal 11 bulan April Tahun 2017.

C. Sumber Dan Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif  berbeda dengan penelitian kuantitatif,

yang telah menetapkan populasi dan sampel. Mengacu pada hal tersebut maka

peneliti dalam menetapan sampel menggunakan system snowball sampling,

artinya sumber informan yang diperlukan berkembang terus sampai mendapat

jawaban yang memuaskan.“snowball sampling technique”. Unit sampel yang

35
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dipilih makin lama makin terarah sejalan dengan makin terarahnya focus

penelitian.1

Informan yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian

ini adalah beberapa kelompok sepertikelompok ibu rumah tangga, remaja

mesjid, majelis ta’lim, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah

Kelurahan Lampeapi. Mereka dijadikansebagai obyek informan sebab

peneliti menilai bahwa mereka inilah yang berkompeten memberikan

keterangan atau data yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan sebagai

berikut:

1. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung,
pada pengamatan langsung pada obyek yang diteliti. Dalam hal ini
observasi dilakukan  untuk mengamati kegiatan ibu rumah tangga di
Kecamatan wawonii tengah, kemudian menarik kesimpulan.

2. Interview (wawancara) yaitu tehnik pngumpulan data dengan cara
mengadukan wawancara langsung dengan imformasi yaitu dapat
memberikan imformasinya  yang dibutuhkan dan berkaitan dengan
masalah yang akan diteliti. Setiap diambil imformasi antara lain ibu
rumah tangga, tokoh masyarakat, tokoh agama di Kecamatan Wawonii
Tengah.

3. Dokumentasi adalah mengumpulkan, menghimpun, mencatat sekaligus
memeriksa dokumen yang berhubungan dengan penelitian.2

E. Tehnik Analisis Data

1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,(
Bandung,CV.ALVABETA 2009 ), h. 219

2Ibid.h. 231
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Dalam rangka mendapatkan data yang valid dan cocok disajikan

berkaitan dengan judul skripsi ini, penulis menganalisis data-data yang telah

diperoleh dengan menggunakan pola sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu merangkum memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah dalam pengumpulan
data.

2. Verification, yaitu kesimpulan awal yang dikemukakan masi bersifat
sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang
kuat yang mendukung pada tahap pengumulan data berikutnya.

3. Penyajian data, yaitu data terorganisasikan, tersusun dalam pola
hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.3

F. Keabsahan Data

Guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan obyektif diperlukan

kredibilitas data bermaksud untuk membuktikan bahwa apa yang

berhasildikumpulkan sesuai denganapa yang terjadi. Kriteria kredibilitas data

(validitas) digunakan untuk menjamin bahwa data atau imformasi  yang

dikumpulkan mengandung kebenaran baik bagi pembaca maupun subyek

yang diteliti. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukanmelalui

“perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan tringgulasi sumber

data dan teknik.” Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan, dalam hal ini peneliti kembali
kelapangan melakukan pengamatan , wawancara dengan sumber
data yang perna ditemui maupun yang baru. Dalam hal ini peneliti
dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab,
semakin tebuka, saling mempercayai, sehingga tidak ada imformasi
yang disembunyikan.

3Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,( Bandung, CV.ALFABETA,  2007 ),  h. 90
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2. Meningkatkan ketekunan, peneliti melakukan pengamatan secara
lebih cermat dan berkesinambungan. Dalam hal ini kepastian data
dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi, dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan
berbagai waktu.4

Tringgulasi dalam hal ini ada dua yakni tringgulasi sumber data dan

tringgulasi teknik, yaitu:

1. Tringgulasi sumber data adalah pengujian kredibilitas data yang
dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui
beberapa sumber.

2. Tringgulasi teknikadalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik
yang berbeda.

3. Tringgulasi waktu adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan
dengan cara mengecek data pada waktu dan situasi yang
berbedapada sumber yang sama.5

Langkah selanjutnya adalah melakukan member chek yaitu proses

pengecekkan data kepada pemberi data dengan tujuan untuk mengetahui

sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan

sebelumnya. Dalam member chek peneliti menemui kembali subyek

penelitian untuk mengecek keabsahan data hasil wawancara yang telah

dilakukan sehingga meningkatkan kredibilitas data.

4Ibid. h. 121

5ibid. h.122
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Lampeapi Kec. Wawonii Tengah

1. Keadaan Geografis

a. letak, batas dan luas wilayah.

Kelurahan lampeapi merupakan salah satu kelurahan yang berada di

wilayah kecamatan wawonii tengah, Kabupaten konawe kepulauan yang

juga merupakan  ibu kota kecamatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

1) sebelah utara berbatasan dengan kebun milik masyarakat

2) sebelah selatan berbatasan dengan desa lamongupa.

3) sebelah timur berbatasan dengan desa wungkolo.

4) sebelah barat berbatasan dengan desa lampeapi baru.1

dari batas-batas sebagaimana diuraikan di atas,  kelurahan lampeapi

menpunyai luas wilayah kurang lebih 1.933 Ha, dengan perincian

menurut lingkungan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Luas wilayah kelurahan lampeapi menurut lingkungan
Nama Lingkungan Luas Wilayah (Ha) Persentase

Lingkungan I

Lingkungan II

Lingkungan III

640

760

533

33,10

39,31

27,57

Jumlah 1.933 100

Suber Data: Kantor Kelurahan Lampeapi, Februari 2016

1Sumber Data: Kantor Kelurahan Lampeapi, Februari 2017.

39
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pada table diatas memperlihatkan bahwa lingkungan yang paling

luas wilayahnya adalah lingkungan II dengan luas wilayah 760 Ha atau

39,31 %, sedangkan lingkungan sempit wilayahnya adalah lingkungan III

dengan luas wilayah 533 Ha atau 27,57 %.

dari data tersebut diatas diketahui bahwa letak kelurahan lampeapi

sangat strategis dimana kelurahan lampeapi dikelilingi  oleh tiga desa dan

juga terletak di poros jalan lingkar pulau Wawonii.

b. Topografi.

Kelurahan Lampeapi mempunyai keadaan permukaan bumi yang

relatif datar. hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan Wawonii Tengah

bagian timur (termaksud wilayah Kelurahan Lampeapi) merupakan

dataran rendah, hal ini dibuktikan dengan mengalirnya sungai lampeapi

yang terletak di sebelah timur  dan juga merupakan batas antara

Kelurahan Lampeapi dengan desa wungkolo.

c. Iklim

keadaan iklim wilayah Kelurahan Lampeapi tidak jauh berbeda

dengan keadaan iklim yang terdapat pada desa/Kelurahan lain di sulawesi

tenggara.

Kelurahan lampeapi adalah beriklim tropis sebagaimana halnya

dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Tipologi iklim kelurahan

Lampeapi dapat diklasifikasikan dalam dua musim hujan dan musim

kemarau.musim hujan dapat terjadi antara bulan November sampai bulan

juni. sedangkan musim kemarau dapatterjadi antara bulan juli sampai
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dengan bulan oktober, dan biasanya keadaan tidak menentu karena sering

terjadinya musim hujan dan musim kemarau yang panjang. keadaan

perubahan musim yang tidak menentu tersebut sehingga dapat

mempengaruhi kehidupan penduduk Kelurahan Lampeapi pada

umumnya. dimana pada musim kemarau yang panjang mengakibatkan

keringnya sumur-sumur yang berada di wilayah tersebut, dan akibat

musim hujan yang panjang menybabkan meluapnya sungai Lampeapi

sehingga membanjiri sebagian rumah-rumah penduduk.

2. Keadaan Demografi

1. Jumlah penduduk.

Jumlah penduduk Kelurahan Lampeapi sampai tanggal 30 april 2016

tercatat 576 jiwa yang terdiri dari laki-laki 279 jiwa dan perempuan 297

jiwa. dari jumlah penduduk tersebut, terdiri atas 157 kepala keluarga

(KK). yang tersebardalam tiga lingkungan yaitu lingkungan I, lingkungan

II dan lingkungan III.

2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin

Jika dilihat dari komposisi penduduk Kelurahan Lampeapi dapat

menunjukkan bahwa penduduk yang berusia muda lebih banyak apabila

dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia tua.Sedangkan

komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat memperlihatkan

bahwa jenis kelamin perempuan lebih banyak bila dibandingkan dengan

jenis kelamin laki-laki.
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Untuk mengetahui dengan jelas jumlah penduduk Kelurahan

Lampeapi menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada

table berikut:

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Kelurahan Lampeapi Menurut Kelompok
Umur dan Jenis Kelamin.

Kelompok Umur

Jenis Kelamin

Jml. Jiwa PersentaseL P

0 – 5

6 – 10

13 – 16

17 – 25

26 – 35

36 – 50

51 – 100

23

46

21

49

35

48

38

28

52

30

57

49

51

49

51

98

51

106

84

99

87

8,9 %

17,0 %

8,9 %

18,4 %

14,6 %

17,2 %

15,1 %

Jumlah 286 345 576 100 %

Sumber Data : Kantor Kelurahan Lampeapi, Februari 2016.

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa jumlah penduduk usia

produktif 17 – 60 tahun yaitu 376 jiwa dari 576 jiwa jumlah penduduk

usia non produktif 0 – 5 tahun 51 jiwa dari 576 jiwa jumlah penduduk

Kelurahan Lampeapi.

Data diatas menunjukkan bahwa julah penduduk dengan jenis

kelamin perempuan lebih banyak bila dibandingkan dengan jenis kelamin
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laki-laki, dan jumlah penduduk yang berusia muda lebih banyak bila

dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia tua.

3. Keadaan Sosial Budaya

a. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.

Tingkat pendidikan masyarakat memegangperan yang sangat penting

dalam menentukan segala aspek kehidupan sosial.sebagaimana halnya di

Kelurahan Lampeapi. Hal ini terlihat bahwa jumlah lulusan pendidikan

dasar sampai dengan tingkat pendidikan tinggi dari tahun ketahun terus

bertambah.

Untuk mengetahui dengan jelas tingkat pendidikan  penduduk

Kelurahan Lampeapi  menurut tingkat pendidikan.

Tabel 3 : Jumlah Penduduk Kelurahan Lampeapi Menurut Tingkat
Pendidikan.

Tingkat Pendidikan Pria Wanita Jumlah Persentase

Tidak Sekolah

Tidak Tamat SD

PAUD

S D

S MP

S M A

D2

S1

11

38

44

46

45

72

7

5

115

29

57

51

59

80

11

6

26

67

101

97

104

152

18

11

4,5 %

11,6 %

17,5 %

16,8 %

18,1 %

26,4 %

3,1 %

1,9 %

Jumlah 268 308 576 100 %

Sumber Data : Kantor Kelurahan Lampeapi, Februari 2016
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Berdasarkan tabel diatas, jumlah tertinggi penduduk Kelurahan

Lampeapi menurut tingkat pendidikan yaitu SMA berjumlah 152 jiwa

atau 26,4 % dan jumlah terendah yaitu pendidikan SI 11 jiwa atau 1,9%

dari total 576 jiwa jumlah penduduk Kelurahan Lampeapi.

b. Jumlah penduduk Menurut Agama.

Peduduk yang mendiami wilayah Kelurahan Lampeapi jika dilihat

dari tingkat pemeluk agama, dapat menunjukkan bahwa 100 %

pendudukya memeluk agama Islam.hal ini dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 4 : Jumlah Penduduk Kelurahan Lampeapi Menurut Agama.

Agama Pria Wanita Jumlah Persentase

Islam

Kristen

Hindu

Budha

224

-

-

-

343

-

-

-

576

-

-

-

100

-

-

-

Jumlah 224 343 576 100

Sumber Data : Kantor Kelurahan Lampeapi, Februari 2016.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan  bahwa keseluruhan

penduduk Kelurahan Lampeapi  memeluk agama Islam  yakni 576orang

atau 100 %, dan tak 1 pun penduduk Kelurahan Lampeapi memeluk

agama lain selain agama Islam.
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dari data tersebut diatas sesuai dengan hasil pengamatan dilakukan

penulis bahwa keseluruhan penduduk di Kelurahan Lampeapi memeluk

agama Islam. Hal ini dapat dilihat dengan adanya lembaga keagamaan

yang aktif sebagai sarana pendidikan yang terdapat di Kelurahan

Lampeapi seperti Majelis Ta’lim, Remaja Masjid dan Taman Pengajian

Al-Quran (TPA).

c. Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa.

Keseluruhan  penduduk yang mendiami wilayah Kelurahan

Lampeapi adalah suku Wawonii yang merupakan penduduk asli pulau

Wawonii. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kantor

kelurahan Lampeapi  yang menyatakan: “semua warga di kampung ini

merupakan orang Wawonii asli.  adapun dengan mereka yang menikah

dengan suku lain seperti Tolaki, maka mereka ikut dengan suami atau

istri mereka ketanah Tolaki. Begitu pula dengan suku-suku lain” 2

d. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Lampeapi pada umumnya

beraneka ragam yaitu Petani, Nelayan,  Pedagang, Pegawai Negri Sipil

(PNS) Pensiunan, POLRI,  TNI, Wirasswasta. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

2Masryani, Lurah Lampeapi, Wawancara, Lampeapi,Tanggal  10 Februari 2017.
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Tabel 5 : Jumlah Penduduk Kelurahan Lampeapi Menurut Mata
Pencaharian.

Jenis Mata Pencaharian Pria Wanita Jumlah

Petani

Pedagang

P N S

P O L R I

TNI

Pensiunan

Wiraswasta

136

-

7

1

-

8

-

-

-

5

-

-

6

-

136

-

12

1

-

14

-

Jumlah 152 11 163

Sumber Data : Kantor Kelurahan Lampeapi, Februari 2016.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk yang

mata pencaharianya sebagai Petani adalah yang sebesar yaitu 136 orang

sedangkan mata pencaharian POLRI adalah yang terkecil yaitu 1 orang

dan yang tidak ada sama sekali adalah Nelayan, TNI, Pedagang, dan

Wiraswasta dari jumlah penduduk Kelurahan Lampeapi sebagai mata

pencaharian tetap.

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa penduduk Kelurahan

Lampeapi secara kseluruhan belum memliki / tidak bekerja berjumlah

413 orang yang terdiri dari anak-anak, pelajar dan mahasiswa, dan orang

tua yang suda lanjut usia.
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4. Keadaan Sarana Dan Prasarana Keagamaan

Sarana merupakan suatu hal yang sangat mendasar  bagi suatu

lingkungan konsentarsi penduduk, dimana ketersediaanya sangat

membantu upaya masyarakat dalam menciptakan suasana lingkungan

yang kondusif serta sebagai alat dalam mengembangkan  potensi dasar

keagamaan  warga masyarakat yang dimilikinya.

Sejalan dengan itu, sarana keagamaan dalam masyarakat

khususnya Kelurahan Lampeapi  merupakan hal yang sangat urgen

ketersediaanya dalam mengembangkan potensi dasar keagamaan

masyarakat di daerah tersebut. Seperti yang telah dikemukakan

sebelumnya,  bahwa masyarakat khususnya di Kelurahan Lampeapi 100

% penduduknya memeluk agama Islam.

Adapun keadaan sarana keagamaan di Kelurahan Lampeapi adalah

sebagaimana dijelaskan  kepala  Kelurahan Lampeapi sebagai berikut:

Sampai pada tahun 2016 ini, umat Islam di daerah ini telah

membangaun rumah ibadah berupa   Masjid dan  Musollah berjumlah 5

buah. khususnya  di Wilayah Kelurahan Lampeapi.3

Berdasarkan  hal tersebut diatas, dapat kita menyimpulkan bahwa

umat Islam di Kelurahan Lampeapi telah memiliki rumah ibadah baik

Masjid maupun Musollah dalam melaksanakan aktivitas ritual

keagamaanya. Selanjutnya dari sarana peribadatan tersebut, dari hasil

3Masryani, Lurah Lampeapi, Wawancara, Lampeapi, Tanggal 11 Februari 2017.
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pengamatan peneliti di Lapangan, terlihat kondisinya ada yang telah

baik dan adapula yang belum rampung.

Sejalan dengan uraian diatas, maka dari hasil observasi peneliti di

Lapangan tentang aktivitas keagamaan  yang dilakukan di berbagai

rumah ibadah yang ada di Kelurahan Lampeapi terlihat seluruhnya

difungsikan dengan baik oleh umat Islam yang ada di Kelurahan

Lampeapi.

Prasarana bagi suatu organisasi merupakan hal yang dibutuhkan,

dimana sarana akan dapat berfungsi  dengan baik bila ditunjang dengan

adanya prasarana yang baik. Oleh sebab itu eksistensi prasarana perlu

mendapatkan porsi perhatian yang serius.

Prasarana keagamaan merupakan segala sesuatu yang dapat

menjadi penunjang terselenggaranya kegiatan ritual warga masyarakat

dalam suatu lingkungan secara baik dan benar  serta lancar, dimana

sarana prsarana keagamaan ini seperti Imam Masjid, buku-buku

keagamaan yang ada di Masjid.

Adapun keadaan prasarana keagamaan di Kelurahan Lampeapi dari

hasil pengamatan peneliti, terlihat telah baik.  Hal ini ditandai dengan

adanya pengurus-pengurus Agama seperti Imam, Majelis ta’lim, TPQ

sehingga tidak mengherankan bila ada kegiatan keagamaan baik berupa

Aqidah atau Potong rambut, Perkawinan, Kematian, Syukuran dan

sebagainya, dapat berjalan dengan lancar karena telah tersedia Imam

pengurus keagamaan.
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B. Gambaran Pengetahuan Agama Islam Terhadap Masyarakat Di

Kelurahan Lampeapi.

Pengetahuan agama Islam merupakan  jalan menuju kearah yang lebih

baik artinya, pengetahuan Islam adalah pengetahuan yang mengarahkan

manusia menujujalan yang di ridhai Allah SWT, yang telah di landasi dengan

Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena pengetahuan agama Islam

mengajarkan umat manusia agar selalu berbuat dan bertindak sesuai dengan

koridor-koridor yang telah ditentukan.Ketentuan itu datangnya dari Allah

SWT melalui kitabnya yaitu Al-Quran.

Untuk mengetahui gambaran umum pengetahuan agama Islam di

kelurahan Lampeapi yang menjadi tolak ukur adalah pelaksanaan kegiatan-

kegiatan ritual keagamaan  di Wilayah tersebut berupa:

1. Kegiatan ritual di Kelurahan Lampeapi diantaranya:

a. Pelaksanaan shalat jum’at

Pengetahuan agama Islam sangat penting bagi proses

perkembangan dan pertumbuhan manusia, dimana pengetahuan agama

Islam ini sangat megutamakan norma-norma agama, sehingga dalam

berbuat dan bertindak tidak mengikuti kemauan dan hawa nafsunya.

Oleh karena itu, pengetahuan agama Islam sangat menentukan situasi

dan kondisi  yang Islami dalam suatu Wilayah termaksud Kelurahan

Lampeapi. Kondisi pengetahuan agama Islam di kelurahan Lampeapi

suda cukup optimal dalam pengamalan ritual, Hal ini dapat kita lihat

pada setiap jum’at, pada umumnya penduduk Kelurahan Lampeapi
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berbondong-bondong menuju kemasjid untuk melaksanakan shalat

jum’at, pada jumlah Masjid / Musollah di Kelurahan Lampeapi

berjumlah 5 buah dan semuanya dipadati oleh jamaah jum’at.

Hasil wawancara dengan salah satu informan yaitu tokoh agama

menyatakan bahwa:

Alhamdulillah pelaksanaan shalat jum’at Nampak sangat ada dan
lancar sesuai yang diharapkan, sebelum jum’at orang-orang suda
tau dan siap untuk melaksanakan shalat  jum’at serta antusias
yang besar dalam melaksanakan shalat jum’at sangat besar, Hal
ini dapat dibuktikn dengan  jumlah jamaah pada waktu shalat
cukup banyak mudah-mudahan hal ini dapat bertahan sampai
seterusnya.4

Hal ini di perkuat salah satu remaja Masjid bahwa:

Kondisi jamaah setiap pelaksanaan shalat  jum’at cukup padat
karena kesadaran serta antusias yang besar setiap umat Muslim
terkhusus kaum Adam merupakan salah satu kewajiban untuk
selalu ingat melaksanakan shalat jum’at, semoga ini dapat
bertahan dan  lebih ditingkatkan lagi sesuai yang kita harapkan
bersama oleh warga Kelurahan Lampeapi.5

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat kita menyimpulkan bahwa

kondidisi pengetahuan agama Islam di Kelurahan Lampeapi sudah

cukup optimal melaksanakan dan mengamalkan ajaran agama Islam

sala satunya yaitu pada saat pelaksanaan shalat jum’at para warga

dengan rasa sadar berbondong-bondong menuju kemasjid untuk

meleksanakan  kewajibanya sebagai umat muslim, dan hal ini juga

sangat positif bagi proses perkembangan dan pertumbuhan sekaligus

4M. Junaid Yahya, Tokoh Agama, Wawancara, Lampeapi, Tanggal 12 Februari 2016.

5Iman, Remaja Masjid, Wawancara, Lampeapi, Tanggal 12 Februari 2016.
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proses pembiasaan bagi para remaja agar mereka selalu terbiasa

dengan hal-hal yang positif.

b. Pelaksanaan dan perayaan hariraya idul fitri dan idul adha:

Hasil wawancara dengan tokoh agama mengatakan bahwa:

pelaksanaan hari raya idul fitri dan idul adha merupakan
kewajiban bagi setiap umat Muslim untuk melaksanakanya. Hal
ini juga merupakan hari kemenangan bagi umat muslim serta
salah satu kebahagiaan bagi kita semua utamanya umat Muslim
karena bisa berkumpul dengan keluarga dan lebih mempererat
ikatan silaturahmi bagi kita semua.6

Sejalan dengan itu salah satu informan menyatakan bahwa:

Apabila hari raya idul fitri dan idul adha  tiba saya merasa senang
gembira karena saya dapat berkumpul dengan keluarga, anak,
yang sekolahnya di Kendari dapat berkumpul kembali, selain
berkumpul dengan keluarga serta dapat menjalin silaturahmi
dengan salin memaaf-maafkan antara satu dengan yang lainya. 7

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat memberikan kejelasan

kepada kita bahwa pelaksanaan hari raya idul fitri dan hari raya idul

adha di Kelurahan Lampeapi dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat

dibuktikan  dengan setiap warga karena dengan datanganya hari raya

idul fitri dan idul adha dapat berkumpul dengan keluarga untuk

menjalin silaturrahmi dan saling memaafkan antara yang satu dengan

yang lainnya. Pelaksanaan hari raya ini berjalan dengan kondusif

tanpa ada hambatan-hambatan yang dapat membatalkan pelaksaan

hari raya idul fitri dan idul adha.

- Perayaan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra mi’raj

6M. Junaid Yahya, Tokoh Agama, Wawncara, Lampeapi, Februari Tanggal 12 Februari
2017.

7Daniyati, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Lampeapi, Tanggal 12 Februari 2017.
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Perayaan hari besar Islam di Kelurahan Lampeapi dapat

terlaksana sebagaimna mestinya. Hal ini merupakan partisipasi dari

warga di Kelurahan Lampeapi  khususnya bagi kelompok ibu rumah

tangga untuk menyisipkan waktu dan tenaganya untuk merayakan hari

besar Islam ini seperti Maulid Nabi dan Isra mi’raj dan sebagainya.

Hasil wawancara dengan salah satu informan:

Saya selaku ketua majelis ta’lim di Kelurahan ini besar peran saya
sehingga pelaksanaan hari besar Islam ini dapat berjalan dan
terlaksana dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan karena
selain itu juga ini merupakan salah satu kegiatan  kami selaku
kelompok majelis ta’lim.8

Senada dengan perkataan ketua Majelis Ta’lim diatas, ditambah

lagi oleh salah satu informan bahwa:

Setiap ada perayaan hari-hari besar Islam di Kelurahan ini semua
warga dan saya selaku Lurah di Kelurahan Lampeapi sangat
mendukung dan berpartisipasi dengan adanya kegiatan seperti ini
demi terlaksananya perayaan ini dan ini juga bagin dari kegiatan
kelompok ibu-ibu Majelis Ta’lim.9

Berdasarkan pernyataan diatas, terlihat jelas bahwa perayaan hari-

hari besar Islam di Kelurahan Lampeapi dapat berjalan dengan baik,

hal ini karena para warga khususnya kelompok ibu rumah tangga

dapat menyadari bahwa perayaan tersebut merupakan perayaan untuk

mengenang dan sekaligus sebagai pelajaran yang berharga bagi kaum

muslimin pada umumnya dan pada khususnya bagi kelompok ibu

rumah tangga di Kelurahan Lampeapi.

8Adeyan, Ketua Majelis Ta’lim, Wawancara, Lampeapi, Tanggal  13 Februari 2017.

9Masryani, Lurah Lampeapi, Wawancara, Lampeapi, Tanggal  13 Februari 2017.
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2. Kegiatan keagamaan di Kelurahan Lampepi

Secara umum gambaran pengetahuan agama Islam di Kelurahan

Lampeapi dapat berjalan dengan baik karena semua penduduk di

Kelurahan Lampeapi semua memeluk agama Islam serta dapat di

buktikan dengan berbagai aktivitas keagamaan di Kelurahan

Lampeapi, dapat terlaksana secara langsung baik kegiatan keagamaan

berupa ritual atau pengapdian diri kepada Allah SWT, Majelis Ta’lim

Remaja Masjid,  TPQ Pengajian-pengajian dan lain-lain. Sehubungan

dengan hal tersebut Lurah lampeapi mengatakn bahwa:

Kegiatan keagamaan di Kelurahan Lampeapi sangat aktif dan
berjalan dengan baik dan lancar, hal ini dapat kita lihat dengan
berbagai kegiatan ritual  keagamaan para warga sangat
berpartisipasi khusunya kelompok ibu-ibu rumah tangga dalam
hal ini kelompok Majelis Ta’lim meraka sangat antusias apabila
ada kegiatan keagaman, seperti mengadakan pengajian-pengajian
bagi kelompok Majelis Ta’lim ini menandakan antusias yang
tinggi bagi warga Kelurahan Lampeapi. 10

Berdasarkan pernyataan Lurah Lampeapi ada beberapa kegiatan

keagamaan yang dapat dilakukan oleh warganya khususnya di

Kelurahan Lampeapi diantaranya:

- Majelis Ta’lim

\Majelis Ta’lim di kelurahan ini sangat aktif melaksanakan

kegiatan-kegiatan keagamaan, hal ini dapat ditandai dengan berbagai

macam kegiatn-kegiatan yang diprogramkan oleh Ketua Majelis

Ta’lim di wilayah ini, seperti yasinan setiap malam jum’atnya,

10Masryani, Lurah Lampeapi, Wawancara, Lampeapi, Tanggal 13 Februari 2017.
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mengadakan tadarus Al-Quran setelah selesai melaksanakan shalat

Magrib berjamaah, Cerama-ceramah yang bernuansa Islami,

mengadakan pengajian setiap ada yang meninggal, mengadakan

lomba setiap bulan suci ramadhan,tempat pelaksanaanya di Masjid

dan di Rumah-rumah kegiatan ini dilaksanakan 5 kali sebulan. Hal ini

sebagaimana yang diungkapkan salah satu informan bahwa:

Kami selaku pengurus Majelis Ta’lim di Kelurahan Lampeapi
senantiasa melaksanakan dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang
bernuansa Islami yang bertujuan untuk menambah wawasan  kami
tentang pengetahuan Islam terutama dalam memberantas butabaca
tulis Al-Quran, khususnya di Kelurahan Lampeapi ini.
pelaksanaanya di masjid dan kami juga adakan kunjungan rumah,
dalam satu bulan di laksanakan lima kali kemudian isi materinya
berupa ceramah-ceramah yang berkaitan dengan pengetahuan
agama Islam.11

Pernyataan ini diperkuat oleh salah satu informan mengatakan
bahwa:

Kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu kelompok majelis Ta’lim di
kelurahan Lampeapi yaitu yasinan, tadarus Al-Quran, kultum setiap
bulan suci ramadhan mereka mengadakan lombah bentuk kegiatan
lombahnya bermacam-macam ada untuk tingkat SD sampai orang
dewasa, untuk tingkat SD sampai SMP menghafal ayat-ayat
pendek, lomba wudhu, lomba adzan, lomba shalat. untuk orang
dewasa diadakan lombah tadarus Al-Quran.

Berdasarkan hal diatas, bahwa Majelis Ta’lim di Kelurahan

Lampeapi dapat bejalan dengan baik artinya bahwa Majelis Ta’lim di

Kelurahan ini sangat aktif.Hal ini dapat kita lihat dengan berbagai

kegiatan yang diprogramkan dan dilaksanakan oleh para pengurus

Majelis Ta’lim di Kelurahan Lampeapi.

11Nur Alam, Pengurus Majelis Ta’lim, Wawancara, Lampeapi, Tanggal 14 Februari
2017.
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- Remaja Masjid

Remaja masjid di Kelurahan Lampeapi ini terlihat memang begitu

tidak terlalu aktif disebabkan kesibuka-kesibukan di luar yang padat,

namun setiap bulan suci ramadhan remaja masjid di Kelurahan ini

selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan- kegiatan keagamaan seperti

adzan di Masjid, jadi protokol, membersihkan dan lain sebagainya.

Hasil wawancara dengan ketua remaja masjid bahwa:

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa remaja masjid di Kelurahan
Lampeapi ini terlihat memang tidak begitu aktif akan tetapi setiap
bulan suci ramadhan kami sebagai remaja masjid juga ikut terlibat
dalam kegiatan keagamaan seperti jadi pembawa acara dalam
setiap kegiatan keagamaan di Masjid yang adzan setiap pelaksanan
shalat adalah remaj masjid dan lain sebagainya12.

Berdasarkan hal diatas, dapat kita simpulkan bahwa remaja masjid

di Kelurahan Lampeapi terlihat tidak terlalu begitu akti setiap harinya

karena kesibukan-kesibukan mereka di luar yang padat.

- TPQ

Taman pengajian di Kelurahan Lampeapi  sangat banyak yang aktif

,dapat kita buktikan dengan banyaknya tempat pengajian baik di

Masjid maupun di Rumah warga unrtuk memberikan pengajian

kepada anak-anak kelak mereka  menjadi manusia yang bermanfaat

bagi dirinya maupun orang lain.

Berdasarkan hal diatas, sejalan dengan yang diungkapkan oleh guru
TPQ bahwa:

12. Muh.Munsir, Ketua Remaja Masjid, Wawancara, Lampeapi, Tanggal 14 Februari
2017.
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Alhamdulillah, anak-anak  yang datang mengaji di  sini sangat
banyak bukan hanya anak-anak yang berusia remaja saja akan
tetapi anak-anak yang masih kecil-kecil dan bahkan di antar oleh
orang tua mereka, karena keinginan yang besar dari orang tuanya
agar anak mereka dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar,
bahkan orang tua mereka  berharap agar anak-anak mereka biasa
menjadi hafis Al-Quran. 13

Berdasarkan yang telah diungkapkan oleh guru TPQ, dapat

memberikan pemahaman kepada kita bahwa TPQ di Kelurahan

Lampeapi sangat aktif, hal ini dapat ditandai dengan banyaknya peserta

TPQ yang datang pada saat pengajian.

C. Partisispasi Kelompok Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan

Pengetahuan Agama Islam Terhadap Masyarakat Di Kelurahan

Lampeapi.

Partisipasi kelompok ibu rumah tangga pengetahuan agama Islam

masyarakat di Kelurahan Lampeapi, hal itu sangat dibutuhkan untuk

meningkatkan dan mengembangkan  pengetahuan Islam di Kelurahan

Lampeapi, karena dengan  peran serta kelompok ibu rumah tangga dalam

mengikuti dan melaksanakan kegiatan ataupun perayaan keagamaan di

wilayah ini sangat penting.

Sejalan dengan uraian diatas, bahwa kelompok  ibu rumah tangga

sangat dibutuhkan dalam menyukseskan serta mengikuti berbagai macam

kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di wilayah ini diantaranya Majelis

Ta’lim, melakukan yasinan setiap malam jum’atnya, tadarus Al-Quran,

mengadakan ceramah-ceramah yang bernuansah Islami, serta

13M. Junaid Yahya, Tokoh  Agama, Wawancara, Lampeapi, Tanggal 14 Februari 2017.
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melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi dan Isra

mi’raj.

senada dengan itu, Lurah Lampeapi mengatakan bahwa:

Antusias kelompok ibu rumah tangga dalam berbagai kegiatan ataupun
peran serta dalam sebuah majelis ta’lim sangat besar dan luar bias,
karenakekompakan dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan
kegiatan-kegiatan Islami tidak ditemukan tingkat kesulitan.Ini terlihat
ketika ada peringatan maulid nabi, isra mi’raj para kelompok ibu rumah
tanggalah yang berpartisipasi langsung demi menyukseskan peringatan
tersebut.14

Dalam berbagai macam kegiatan keagamaan dapat dibuktikan

dengan keikutsertaan atau partisipasi langsungpara kelompok ibu rumah

tangga khususnya di Kelurahan Lampeapi.

Hasil wawancara dengan salah satu informan bahwa:

Setiap kegiatan keagamaan dapat terlaksana dengan baik berkat
kekompakan para kelompok ibu rumah tangga dalam hal ini ibu-ibu
majelis ta’lim, selain itu tak lupa pula kerja sama antara tokoh agama
dan tokoh masyarakat  demi terselenggaranya sebuah kegiatan. Harapan
kami semua semoga apa yang dilakukan dalam kegiatan keagamaan
yang diprogramkan oleh ibu-ibu majelis ta’lim dapat bernilai pahala
disisi Allah SWT, dan apa pula yang diajarkan senantiasa bukan hanya
dihayati tetapi diamalkan  di tingkatkan lagi dan jangan terhenti begitu
saja. 15

Berdasarkan keterangan diatas, kita dapat memberikan kejelasan

terhadap kita semua bahwa memang pada prinsipnya partisipasi kelompok

ibu rumah tangga dalam meningkatkan pengetahuan agama Islam melalui

implementasi kegiatan-kegiatan atau peran serta dalam sebuah majelis

ta’lim  sangat dibutuhkan dan sangat menentukan perkembangan serta

14Masryani, Lurah Lampeapi, Wawancara, Lampeapi, tanggal 15 Februari 2017.
15Nasaruddin G, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Lampeapi, Tanggal 15 Februari 2017.
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peningkatan pengetahuan agama Islam di wilayah tersebut khususnya di

Kelurahan Lampeapi.

Secara umum ada empat pokok peran ibu rumah tangga yaitu:

1. Peran ibu sebagai indidvidu adalah peranan dalam pembinaan agama dan

pribadinya, mengingat bahwa jalan yang pertama dan mutlak untuk

mencapai kesejateraan bagi individu adalah pembinaan agama sebagai

hak setiap manusia termasuk ibu rumah tangga.

2. Peran ibu rumah tangga sebagai istri atau pendamping suami adalah

menegaskan citra sebagai istri dari suaminya dalam rumah tangga, maka

ada beberapa hal yang perlu dihayati dan diamalkan menurut ajaran

agama yaitu:

a. Berbakti kepada Allah SWT

b. Berusaha mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat

c. menunaikan tugasnya dalam rumah tangga

d. memberikan pelayanan kepada suami

3. Peran ibu sebagai pendidik bahwa peran ini tersimpul secara tegral dalam

peranan rumah tangga dan keluarga, disamping seorang istri sekalgus

menjadi sebagai seorang pendidik bagi anak-anaknya dan keluarganya.

4. peranan ibu sebagai anggota masyarakat artinya dia disamping sebagai

individu juga sebagai anggaota masyarakat yang berkewajiban

mendorong terciptanya masyarakat yang baik melaluipembinaan

keluarga yang baik pula. artinya masyarakat yang baik berasal dari

keluarga yang baik.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diperoleh, penelitian ini dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Gambaran pengetahuan agama Islam masyarakat di Kelurahan Lampeapi

sangat baik hal ini dapat dilihat dengan berbagai macam kegiatan-

kegiatan ritual dan kegiatan keagamaan dapat berjalan dengan baik

seperti pelaksanaan shalat jum’a,t hari raya idul fitri dan idul adha,

maulid nabi, isrami’raj, majelis ta’lim TPQ dan lain sebagainya.

2. Partisipasi kelompok ibu rumah tangga dalam meningkatkan

pengetahuan agama Islam di Kelurahan Lampeapi sangat berperan aktif,

hal ini dapat dibuktikan dengan keaktifan serta keterlibatan secara

langsung dalam mengikuti dan melaksanakan kegiatan-kagiatan ritual

dan keagamaan yang dilaksanakan di Kelurahan Lampeapi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis

menyarankan:

1. Partisipasi kelompok ibu rumah tangga sangatlah dibutuhkan untuk

meningkatkan pengetahuan agama Islam khususnya di Kelurahan

Lampeapi sehingga para kelompok ibu rumah tangga selalu

meluangkan  waktu dan tenaganya untuk berpartisipasi secara

langsung.
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2. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat agar selalu memberikan

semangat, arahan dan masukan kepada kelompok ibu rumah tangga

dalam sebuah majelis agar kiranya dapat menanamkan rasa percaya

diri untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan ritual maupun

kegiatan keagamaan.

3. Lurah dan Ibu lurah di kelurahan Lampeapi selaku pimpinan dalam

wilayah dapat menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka

melaksanakan aktivitas keagamaan  di wilayahnya, sehingga dapat

menunjang terlaksananya kegiatan tersebut secara optimal.
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