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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

  Agama adalah risalah yang disampaikan tuhan kepada Nabi 

sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna dipergunakan 

manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata serta 

mengatur hubungan dengan dan tanggung jawab kepada Allah, kepada 

masyarakat serta alam sekitarnya. 
1
 

  Agama merupakan  suatu hal yang dijadikan sandaran penganutnya 

ketika terjadi hal-hal yang berada di luar jangkauan dan kemampuannya 

karena sifatnya yang supra-natural sehingga dapat mengatasi masalah-

masalah yang non-empiris. Peran agama Islam dalam mengatasi persoalan-

persoalan yang timbul di masyarakat yang tidak dapat dipecahkan secara 

empiris karena adanya keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian. Oleh 

karena itu, diharapkan penganut agama Islam menjalankan fungsinya 

sehingga masyarakat merasa sejahtera, aman, stabil, dan sebagainya.
2
 

Secara historis, agama merupakan salah satu bentuk legitimasi 

yang paling efektif. Agama juga memberi makna pada kehidupan manusia 
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serta memberikan penjelasan yang paling sempurna dan komprehensif 

tentang seluruh realitas. Agama Islam merupakan naungan yang 

melindungi manusia dari keputus-asaan, kekacauan, dan situasi tanpa 

makna. Agama merupakan tumpuan dan harapan sosial yang dapat 

dijadikan solusi terhadap berbagai situasi yang disebabkan oleh manusia 

itu sendiri.  

Agama adalah ciri utama kehidupan manusia dan dapat dikatakan 

sebagai satu kekuatan paling dahsyat dalam mempengaruhi tindakan 

seseorang. Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam hidup dan 

kehidupan manusia baik secara pribadi maupun secara kelompok.  

Bagi penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran tentang 

kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia serta petunjuk-

petunjuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat, yaitu manusia yang 

bertakwa kepada Allah Swt, beradab, dan manusiawi. hal yang 

membedakannya dari cara hidup makhluk lain. Perbedaan tersebut 

mewujudkan impian dan keyakinan manusia dalam beragama. Dalam 

ajaran agama, semua perilaku tidak hanya sebatas materi karena materi 

hanyalah alat menuju dunia yang immaterialistik.
3
 

Agama islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT 

kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini melalui utusan-Nya yaitu 

Nabi Muhammad SAW. Agama Islam merupakan agama tauhid yang di 

dalamnya mengandung berbagai ajaran baik perikehidupan dan hubungan 
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manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, dan 

hubungan manusia dengan makhluk lain. Agama islam harus disampaikan 

kepada seluruh umat manusia sehingga mereka mengenal Allah Swt dan 

ajaran yang diturukan kepada para Rasul-nya, agar mereka dapat 

mempelajari dan mengamalkan ajaran islam dengan sempurna. 

Dakwah berasal dari bahasa arab yaitu da’a, yad’u, da’watan yang 

artinya mengajak, memanggil atau menyeru. Dakwah merupakan suatu 

kegiatan yang mengajak manusia ke jalan yang benar dan mencegah yang 

salah sesuai dengan Al-Qur‟an dan Hadits. 

Pada masa modern ini dakwah tidak hanya menyampaikan 

kemudian membiarkan. Tetapi perlunya pendampingan dan bimbingan 

secara terus- menerus agar tujuan dakwah kita bisa maksimal dan berhasil 

mencapai tujuan dakwah, yang mana tujuan dakwah tersebut terbagi 

menjadi dua yaitu tujuan utama dan tujuan umum. 
4
Tujuan utama 

merupakan garis pokok yang menjadi arah semua kegiatan dakwah, yaitu 

perubahan sikap dan perilaku mitra dakwah sesuai dengan ajaran islam. 

Sedangkan tujuan khusus harus realistis, konkrit, jelas dan dapat diukur. 

Dalam hal ini Ustadz Akhmadi sebagai seorang da‟i mempunyai 

peranan untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Karena dari 

pengamatan peneliti yang memang secara umum di Desa Babai 

Kalimantan Tengah ini masih banyak masyarakat yang menyibukkan diri 
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dengan bekerja dalam urusan dunia saja sehingga lupa dengan urusan 

keagamaan. 

Berdasarkan fenomena tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “Peran Ustaz Akhmadi dalam 

Dakwah Islamiyah di Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten 

Barito Selatan Kalimantan Tengah”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Peran Ustaz Akhmadi Dalam Dakwah Islamiyah di Desa 

Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Provinsi 

Kalimantan Tengah ? 

2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Ustaz Akhmadi Dalam 

Dakwah Islamiyah di Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten 

Barito Kalimantan Tengah ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari hasil penelitian ini adalah untuk mencari dan 

mempelajari serta untuk mengetahui apa yang menjadi dasar rumusan 

masalah pada penelitian itu sendiri : 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Ustaz Akhmadi dalam Dakwah 

Islamiyah di Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito 

Selatan Provinsi Kalimantan Tengah  
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2. Untuk mengetahui Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Peran 

Ustaz Akhmadi Dalam Dakwah Islamiyah di Desa Babai Kecamatan 

Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah 

D. Signifikasi Penelitian   

1. Manfaat Praktis 

a. Memberikan tambahan pengetahuan dan sumbangan untuk 

memperkaya khazanah ilmu pengetahuan 

b. Bagi lembaga dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran 

dan bahan masukan serta pertimbangan dalam upaya 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan  

2. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah 

terhadap ilmu pengetahuan dan sebagai bahan tambahan 

pengetahuan serta pengembangan pengalaman. 

b. Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai bahan informasi 

serta acuan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian. 

c. Untuk menambah khazanah pengetahuan sekaligus menjadi 

rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya terkait dengan yang 

sama. 

3. Manfaat Akademis 
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a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka lahan 

pengetahuan dan memperbanyak studi keilmuan tentang 

keagamaan. 

b. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk rujukan dan 

bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

E. Definisi Operasional 

1. Peran dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki arti seperangkat 

tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di 

masyarakat
5
. Sedangkan makna peran dalam skripsi peneliti yaitu 

suatu perilaku atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang da‟i atau 

ustaz dalam dakwah islamiyah khususnya di Desa Babai Kalimantan 

Tengah. 

2. Ustaz adalah seseorang yang membimbing, menuntun, memberi 

tauladan, dan membantu mengantarkan mad‟unya ke arah kedewasaan 

jasmani dan rohani.
6
 

3. Kata dakwah secara bahasa berasal dari kata da’a-yad’u-da’watan, 

yang berarti panggilan, seruan atau ajakan. Sedangkan secara istilah, 

dakwah berarti kegiatan yang yang bersifat mengajak dan memanggil 
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orang untuk taat kepada Allah SWT sesuai dengan akidah, syariah dan 

akhlak Islamiah. 

4. Dakwah Islamiyah adalah mengajak orang lain untuk meyakini dan 

mengamalkan aqidah dan syariah islamiyah yang terlebih dahulu telah 

diyakini oleh pendakwah itu sendiri. 

F. Penelitian Terdahulu 

Penulis melakukan tinjauan atas penelitian yang serupa serta 

relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga posisi penelitian 

ini menjadi lebih jelas di antara penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Adapun penelitian yang serupa adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi milik Deri Pratama S. Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 

2014, dengan Judul “Peran Tokoh Agama Terhadap Perilaku Keagamaan 

Masyarakat Desa Way Patai Kecamatan Sumber Jaya Lampung Barat”. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan 

kualitatif dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan apa saja peran tokoh agama terhadap perilaku keagamaan 

masyarakat serta untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan tokoh 

agama dalam bidang sosial keagamaan di Desa Way Patai Kecamatan 

Sumber Jaya Lampung Barat. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan 

adalah untuk mengetahui bagaimana peran Ustaz Akhmadi S.Pd.I dalam 
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Dakwah Islamiyah dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam 

dakwah Ustadz Akhmadi S.Pd.I 

2. Skripsi milik Siti Nurjanah, Mahasiswi IAIN Metro Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 2015, dengan judul 

“Peran Tokoh Agama Dalam Membina Kegiatan Keagamaan Remaja 

Islam Masjid (RISMA) Di Desa Sritejo Kencono Kota Gajah Lampung 

Tengah”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan 

pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini bertujuan 

untuk menjelaskan bagaimana peran tokoh agama dalam membina 

kegiatan keagamaan remaja islam masjid (RISMA) di Di Desa Sritejo 

Kencono Kota Gajah Lampung Tengah. Sedangkan penelitian yang 

penulis lakukan adalah untuk mengetahui bagaimana peran Ustaz 

Akhmadi dalam Dakwah Islamiyah dan apa saja faktor pendukung dan 

penghambat dalam dakwah Ustaz Akhmadi. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian ini akan penulis sajikan dalam beberapa bab, 

yakni sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, 

penelitian terdahulu dan sistematika penelitian. 

BAB II Kajian Teori, yang memuat pengertian peran, pengertian peran 

ustaz, pengertian dakwah, pengertian islamiyah. 
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BAB III Metode  penelitian, bab yang didalamnya menjabarkan 

pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi 

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data 

dan pengecekan keabsahan data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat deskripsi dari hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi penelitian mengenai Peran Ustaz 

Akhmadi dalam Dakwah Islamiyah di Desa Babai. 

BAB V Penutup, di dalamnya berisikan simpulan secara keseluruhan dari 

hasil penelitian dan saran-saran.  


