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Latar belakang penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui segala aktivitas 

dakwah Guru Muhammad Noor di Desa Lepasan Kecamatan Bakumpai 

Kabupaten Barito Kuala, yang dimana kita ketahui kehadiran dakwah ditengah 

masyarakat sendiri sangatlah penting untuk wawasan keagamaan. Pada masa 

sekarang ini tidak dapat kita pungkiri lagi, aktivitas dakwah lebih sering dilakukan 

di masjid ataupun majelis-majelis ta’lim di rumah atau tempat lainnya, seperti hal 

nya yang dilakukan oleh pendakwah Guru Muhammad Noor, atau sebagian orang 

memanggil beliau Guru Muhammad, beliau adalah seorang pendakwah kelahiran 

Lepasan. Guru Muhammad Noor juga memiliki banyak jamaah yang dimana 

jumlah jamaah Guru Muhammad Noor berkisar paling sedikit sekitar 30-an orang 

dan paling banyak sekitar 300-an orang , yang dimana dalam seminggu beliau  

mengisi ceramah agama dari kampung ke kampung yang ada di Kabupaten Barito 

Kuala. Majelis beliau cukup banyak, diantaranya berada di kel. Lepasan, Banua 

Anyar, kel. Cerbon, Kota Marabahan, di kel. Julungan, dan di berbagai tempat 

lainnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yaitu 

tentang apa saja aktivitas dakwah Guru Muhammad Noor. 

 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan 

pendekatan kualitatif. Penulis mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan 

data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data ini 

penulis menggunakan cara deskriptif kualitatif terhadap data yang disajikan, 

sehingga permasalahan dapat tergambar antara hubungan yang satu dengan yang 

lainnya. 

 

Hasil dari penelitian ini yaitu aktivitas dakwah guru Muhammad Noor selain di 

Desa Lepasan sendiri beliau juga mempunyai beberapa majelis yang tersebar di 

Kabupaten Barito Kuala dan tidak hanya majelis saja, beliau juga sering dipanggil 

di acara-acara besar Islam diantaranya yaitu seperti acara maulid nabi, acara 

selamatan, isra’ miraj, dan Nuzulul Qur’an. 

 


