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ABSTRAK

NAMA : RIANTI
NIM : 13030102003
JUDUL: “Peranan Penyuluh Agama Dalam Menanggulangi Fenome Hamil di Luar

Nikah di Desa Tabanggele Kecamatan Anggalomoare Kabupaten
Konawe”. Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (IAIN) Kendari.
Dibimbing oleh Sri Hadijah Arnus, S. Sos., M.Si

Media massa tidak segan menampilkan informasi tentang adanya remaja
yang berprestasi dan juga ada remaja yang melakukan tindakan atau perbuatan yang
merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar. Dampak negatif yang dapat
ditimbulkan oleh kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dalam hal ini
kemorosotan moral remaja yang berasal dari media visual maupun audio visual.
Sebagai contoh media televisi yang muncul setiap hari misalnya gosip-gosip dan
berita kriminal, serta banyaknya tayangan film yang belum tersensor secara baik.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (a) Untuk mengetahui peran Penyuluh
agama dalam menghadapi fenomena hamil di luar nikah di Desa Tabanggele
Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe. Anggalomoare Kabupaten Konawe.
(b) Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan pengahambat penyuluh
agama di Desa Tabanggele Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe.

Jenis  penelitin ini adalah penelitian kualitatif. Informan  penelitian ini adalah
penyuluh agama di desa Tabanggele, kepala desa Tabanggele, sekdes Tabanggele dan
masyarakatnya pada remaja hamil di luar nikah. Teknik analisis data menggunakan
langkah-langkah: Pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi dan
penegasan kesimpulan dan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Peranan penyuluh agama di desa
Tabanggele yaitu dia menikahkan, selain juga dia menikahkan dia juga mengadakan
pengajian dan tanya jawab dan baca tulis al-qur’an. Keberadaan  penyuluh agama di
tengah masyarakat sangat strategis. (2) Faktor pendukung Berdasarkan penjelasan
sebelumnya bahwa keberadaan seorang penyuluh agama sangat membantu
masyarakat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti baca tulis Al-Qura’an,
ceramah agama, yasinan, dengan tersebut maka kesadaran masyarkat untuk
senantiasa membangun hubungan yang baik kepada masyarakat dengan tujuan agar
lebih baik, menambah keharmonisan keluarga serta meningkatkan ketakwaan kepada
Allah Swt. (3) Faktor penghambat dalam kegiatan seorang penyuluh agama di desa
Tabanggele yaitu, kurangnya masyarakat berinteraksi, kurangnya bekerja sama dalam
menyelesaikan suatu masalah. dalam Dakwah atau bimbingan yang dilakukan oleh
seorang penyuluh agama di desa Tabanggele dikatakan berhasil membawa pengaruh
perubahan bagi kehidupan masyarakat.
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KATA PENGANTAR

ِحْیمِ  ْحَمِن الرَّ بِْسِم ّهللاِ الرَّ

ِ َربِّ اْلَعالَِمْیَن. َوأَْشَھُد أَْن الَ إِلََھ إِالَّ هللاُ َوْحَدهُ الَ َشِرْیَك لَُھ، َوأَْشَھُد أَنَّ  َّ ِ ًدا اَْلَحْمُد  ُمَحمَّ
ٍد َعْبِدَك َوَرُسْولِكَ َعْبُدهُ َوَرُسْولُُھ. اَللَُّھمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوَباِرْك  َعلَى ُمَحمَّ

Puji syukur penulis mengucapkan kehadirat Allah Swt yang telah

melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis dapat menyelesaikan

penyusunan Hasil ini, meskipun dalam bentuk yang sederhana, walaupun didalamnya

masih banyak terdapat kekurangan. Hasil ini yang berjudul “Peranan Penyuluh

Agama Dalam Menanggulangi Fenomena Hamil Di Luar Nikah Desa Tabanggele

Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe”. Dan shalawat serta salam semoga

tetap tercuhrahkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, para

sahabat, serta umat islam yang tetap istiqomah pada ajaran Rasulullah Saw, yang

telah memperjuangkan Islam dan merupakan agama yang diridhoi Allah Swt.

Penulis berusaha sebaik mungkin dalam penyusunan hasil ini namun, tetap

saja masih jauh dari kesempurnaan, oleh karna itu penulis mohon maaf dan memohon

ampunan kepada Allah Swt. Dalam upaya penyelesaian hasil penelitian ini, tidak

sedikit hambatan yang penulis hadapi baik dari segi waktu, tenaga, pikiran dan

financial, akan tetapi bahwa setiap kesabaran itu baik jika dibarengi dengan berdo’a

kepada Allah serta berusaha semaksimal mungkin, sehingga hambatan tersebut dapat

dilewati.
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Selesainya penulis Hasil ini tentu diperoleh dari berbagai pihak secara

langsung maupun tidak langsung. Oleh karna itu, penulis menyampaikan penghagaan

yang terbaik dan ucapan terima kasih kepada yang telah memberikan bantuan,

terutama kepada kedua orang tua penulis yang tercinta ( Bapak Tebi dan Ibu Rosmini

) dengan penuh kesabaran yang besar dan mencurahkan kasih sayangnya serta

memberikan motivasi baik moral maupun spiritual. Ucapan terima kasih atas do’a

dan restu kalian.

Terkhususnya kepada Ibu Sri Hadijah Arnus, S.Sos.,M.Si. selaku pembibing

yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis dan terselesaikan. Mulai

dari sejak awal penulisan proposal hingga penyelesaian hasil ini. Selain itu penulis

mengucapakan terimakasih kepada:

1. Bapak  Dr. H. Nur  Alim, M. Pd, selaku Rektor IAIN Kendari yang telah

berusaha dengan segala kemampuan untuk mengembangkan Lembaga

Pendidikan Tinggi Agama Islam dan memberikan kesempatan kepada penulis

untuk menjadi bagian dari keluarga besar IAIN Kendari yang ikut serta

menuntut ilmu di dalamnya.

2. Bapak  Drs. Amri, M. Th.I, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan

Dakwah yang telah banyak memberikan motivasi dalam penyelesaian hasil ini.

3. Ibu Sitti Fauziah M., S.Pd.I., M. Pd. Selaku penguji yang telah banyak memberi

motivasi kepada peneliti hingga sampai ujian hasil.

4. Ibu FatiraWahida, M. Ag. Selaku penguji yang selaluh memberikan

pemahaman terhadap peneliti hingga bisa ketahap ujian skripsi.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang

Media massa tidak segan menampilkan informasi tentang adanya remaja

yang berprestasi dan juga ada remaja yang melakukan tindakan atau perbuatan yang

merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar. Dampak negatif yang dapat

ditimbulkan oleh kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dalam hal ini

kemorosotan moral remaja yang berasal dari media visual maupun audio visual.

Sebagai contoh media televisi yang muncul setiap hari misalnya gosip-gosip dan

berita-berita kriminal, serta banyaknya tayangan film yang belum tersensor secara

baik.

Begitupun dampak negatif yang ditimbulkan oleh dunia digital saat ini,

misalnya telepon genggam yang memiliki fasilitas intenet, memungkinkan para

remaja membuka situs-situs porno secara bebas, dan belum lagi akses-akses informasi

lainnya. Keadaan ini memungkinkan anak-anak dengan leluasa keluar masuk warnet

untuk hal-hal yang membahayakan dan merusak perkembangan mental dan moralitas

mereka. Oleh karena itu, orang tua sebagai pendidik pertama dan utama harus

memperhatikan pertumbuhan perkembangan anak-anaknya, sebagaimana yang

dijelaskan oleh Gunarsa bahwa perkembangan moral seorang anak banyak

dipengaruhi oleh masyarakat (lingkungan),
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