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Kata Kunci : Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam Dakwah Islamiyah 

 

Penelitian ini berlatar belakang bahwa masyarakat Kecamatan Banjarmasin Barat 

adalah masyarakat yang religius dilihat dari banyaknya tempat ibadah serta adanya kegiatan 

keagamaan seperti majlis taklim, dan kegiatan keagamaan lainnya, sudah mempengaruhi 

tingginya tingkat kegiatan peranan penyuluh agama Islam fungsional dalam dakwah Islamiyah.   

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: apa saja peranan penyuluh agama 

Islam fungsional dalam dakwah Islamiyah di Kecamatan Banjarmasin Barat dan apa saja faktor 

penunjang dan penghambat penyuluh agama Islam fungsional dalam dakwah Islamiyah di 

Kecamatan Banjarmasin Barat. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peranan penyuluh agama Islam fungsional dalam dakwah Islamiyah di Kecamatan Banjarmasin 

Barat, serta mengetahui faktor penunjang dan penghambat penyuluh agama Islam fungsional 

dalam dakwah Islamiyah di Kecamatan Banjarmasin Barat.  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif, dilakukan dengan mengadakan 

pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk menggali data yang diperlukan. Sedangkan yang 

menjadi subjek dalam penelitian adalah penyuluh agama Islam fungsional yang berada di 

Kecamatan Banjarmasin Barat berjumlah 7 orang, adapun objeknya peranan penyuluh agama 

Islam fungsional dalam dakwah Islamiyah di Kecamatan Banjrmasin Barat, serta faktor 

penunjang dan penghambat penyuluh agama Islam fungsional dalam melakukan dakwah 

Islamiyah di Kecamatan Banjarmasin Barat. Tenik pengumpulan data yang digunakan adalah 

obsevasi, wawancara dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, peranan penyuluh agama Islam fungsional dalam Dakwah 

Islamiyah di Kecamatan Banjarmasin Barat terbilang baik. Adapun peranan yang dilakukan 

dalam Dakwah Islamiyah meliputi: majlis taklim, penasehatan perkawinan calon pengantin 

(catin), bimbingan dan penyuluhan, lembaga pemasyarakatan (LP). Faktor penunjang  dalam 

dakwah Islamiyah dilihat dari daya tarik kepribadian dan karakter meliputi: tingginya intensitas 

dakwah, materi yang disampaikan, serta antusias masyarakat, masyarakat yang religius, sarana 

transportasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah: fasilitas, kehadiran mad’u, kurangnya 

tenaga penyuluh agama Islam fungsional. 

 


