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Kata Kunci: Peranan, Penyuluh Agama, Majelis Taklim 

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa penyuluh agama merupakan salah 

satu profesi yang memiliki peranan penting dalam menyebarkan dakwah Islam. 

Penyuluh agama sudah diberikan tugas dan wewenang oleh kementerian agama 

berperan untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat guna terciptanya 

moral, etika yang baik, serta ketakwaan kepada Allah SWT.  

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan 

penyuluh agama dalam membina majelis taklim Babussalam di Kecamatan Satui 

Kabupaten Tanah Bumbu dan apa saja faktor pendukung dan penghambat  

penyuluh agama dalam membina majelis taklim Babussalam Kecamatan Satui 

Kabupaten Tanah Bumbu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field  

research), penulis melakukan wawancara kepada pengurus dan jemaah majelis 

taklim Babussalam untuk menggali data mengenai peranan penyuluh agama 

dalam membina majelis taklim Babussalam. Penulis juga melakukan observasi 

dan dokumentasi untuk menggali data yang terkait dengan peranan penyuluh 

agama dalam membina majelis taklim Babussalam di Kecamatan Satui Kabupaten 

Tanah Bumbu. 

 

Hasil penelitian ini yaitu peranan penyuluh agama dalam membina majelis 

taklim Babussalam di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yaitu memimpin 

kegiatan zikir dan selawat, tadarus Al-Qur’an, serta pengajian kitab Fathul Qarib 

dan Ilmu Tasawuf dan apa saja faktor pendukung dan penghambat  penyuluh 

agama dalam membina majelis taklim Babussalam Kecamatan Satui Kabupaten 

Tanah Bumbu. Dengan adanya pembinaan majelis taklim Babussalam dapat 

membuat para jemaahnya untuk selalu berada di jalan kebaikan dan majelis taklim 

ini juga banyak diminati oleh masyarakat dari beberapa desa di Kecamatan Satui. 

Dengan adanya peranan penyuluh agama ini dapat mengurangi dampak-dampak 

yang negatif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kecamatan Satui Kabupaten 

Tanah Bumbu. 

 

  


