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ii

ABSTRAK

UPAYA LP2A DALAM MENINGKATKAN MUTU DA’I
BAGI MASYARAKAT DESA JATI BARU 

KECAMATAN TANJUNG BINTANG

Oleh
DIAN SEPTIANI

UpayaLembaga Pembina Pengamalan Agama (LP2A) merupakan cara dari 
LP2A (lembaga pembina pengamalan agama) dalam meningkatkan mutu da’i bagi 
anggota LP2A, dengan menggunakan metode dan strategi yang digunakanLembaga 
Pembina Pengamalan Agama (LP2A), dapat menunjang wawasan dan pengetahuan 
da’i. Dengan meningkatnya mutu da’i, membuat paraDa’i di LP2A menjadi contoh 
baik bagi masyarakat desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang. Dari sini diharapkan 
dengan upaya LP2A selain dalam meningkatkan mutu da’i,  tetapi juga dapat menjadi 
wadah para da’i agar anggotaLP2A dapat terorganisir secara baik

Betapa pentingnya upaya LP2A dalam meningkatkan mutu da’i bagi 
anggotanya. Kondisi yang demikian mendorong peneliti untuk merumuskan 
permasalahan yaitu: (1) bagaimana LP2A dalam meningkatkan kemampuan dan 
wawasan da’i di desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang? (2)  Bagaimana 
penerapanDa’i LP2A pada masyarakat di desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang?

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (field 
research), dengan sifat penelitian deskripstif, guna memberikan kejelasan terhadap 
masalah atau peristiwa yang diteliti. Dengan demikian yang menjadi populasi dalam 
penelitian ini adalah anggota da’i LP2A, dengan menggunakan metode populasi 
dalam pengambilan sampel keseluruhan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, upaya LP2A dalam meningkatkan 
mutu da’i adalah dengan cara diberikannya kegiatan pelatihan-pelatihan
mengkoordinir da’i serta manajemen infaq bagi anggota da’i LP2A, yang dapat 
membantu da’i dalam menambah kemampuan da’i dan wawasan bagi da’i. Sementara 
itu, aplikasi da’i di masyarakatdalam hal menambah wawasan pengetahuan 
keagamaan yang diberikan oleh da’i kepada masyarakat dapat menjadi panutan dan 
contoh bagi masyarakat. LP2A menggerakkan anggota da’i nya untuk memberikan 
ceramah serta contoh yang baik kepada masyarakat melalui diskusi, serta 
penyuluhan-penyuluhan keagamaan, agar masyarakat dapat memperluas 
pengetahuannya tentang keagamaannya.

Kata kunci: LP2A, Da’i, Masyarakat
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Artinya: 

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai 
pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia 
tiada mengetahui.”(Q.S Saba’: 28)

                                                          
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an tajwid terjemah, ( Syammil Al-Qur’an: Bandung, 2007) ,h.161 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan persepsi dan interprestasi yang berbeda-beda 

dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis perlu memberikan penegasan terhadap 

istilah-istilah yang dimaksud dalam judul “Upaya  LP2A (Lembaga Pembina 

pengamalan Agama) dalam Meningkatkan Mutu Da’i Bagi Masyarakat Desa 

Jatibaru”. berikut ini adalah beberapa istilah yang perlu penulis definisikan dalam 

judul tersebut.

Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud 

memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya1

LP2A (Lembaga Pembina pengamalan agama) adalah lembaga resmi 

bedasarkan  keputusan menteri Agama republik Indonesia nomor 513 tahun 

2003,lembaga pendidikan dan pengamalan Agama Islam. LP2A (Lembaga Pembina 

Pengamalan agama) dipandang menjadi alternatif yang strategis untuk mewadahi

para penyuluh Agama dalam memperkuat keberadaan penyuluh Agama dalam 

melakukan tugas dan fungsinya.2

Upaya LP2A yang penulis maksud adalah suatu usaha seperti menumbuhkan 

sikap dan perilaku agama dengan baik, mengembangkan kemampuan pelayanan 

pembinaan agama, mengembangkan semangat pengamalan agama, untuk 

                                                          
1 Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta : 

2008), h. 1787
2 Dokummntasi LP2A,srvey awal dilaksanakan tanggal 27 maret 2017.
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meningkatkan kwalitas da’i juga. Pengembangan dalam hal ini juga dilakukan dengan 

mengadakan pelatihan keorganisasian, pengkaderan, pelatihan adminitrasi organisasi, 

pelatihan manejemen organisasi.

Da’i adalah pelaku dakwah atau orang yang menjalankan aktivitas dakwah.3

Desa Jatibaru adalah desa yang terletak di kecamatan Tanjung Bintang provinsi 

lampung.

Berdasarkan penegasan judul di atas yaitu upaya LP2A dalam meningkatkan 

Meningkatkan mutu Da’i yaitu usaha meningkatkan pengamalan hidup beragama 

mengembangkan kemampuan pelayanan pembinaan agama, mengembangkan 

semangat pengamalan agama agar melebihi harapan untuk mejadikan kualitas Da’i 

yang ideal yaitu pengetahuan seorang Da’i harus memiliki pengetahuan tentanng 

dakwah, intregritas moral Da’i  harus memiiki kepribadian seperti keimanan yang 

tinggi, amanah, tanggug jawab, penuh rasa tanggug jawab,rasa kasih sayang,toleran, 

tawadlu, lapang dada, punya semangat yang tinggi agar dapat melakukan dakwah 

dengan baik untuk bisa diaplikasikan kepada masyarakat Desa Jatibaru yang terletak 

di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya mutu Da’i dalam pengetahuan dan latar belakang pendidikan yang 

hanya terbatas serta tidak menerapkan strategi, pendekatan, metode yang tepat 

dengan sasaran dakwah., Da’i yang bergabung di LP2A hanya sebatas untuk 

memenuhi kebutuhan finansial saja.

                                                          
3 Ropingi, Pengantar Ilmu Dakwah ( Malang: Madani, 2016), h. 50.



3

2. Judul ini sesuai dengan konsentrasi jurusan komunikasi dan penyiaran islam              

yaitu untuk meningkatkan kualitas Da’i agar dakwah lebih efektif.Tersedianya 

sarana dan prasarana,literature yang mendukung, data-data yang menunjang 

serta transportasi yang mudah dijangkau ketempat lokasi penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

LP2A adalah suatu Lembaga Pembina Pengamalan Agama pada hakikatnya 

merupakan organisasi berada di bawah koordinasi kementrian agama, landasan 

hukum berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang 

organisasi dan tata kerja kantor wilayah Departemen Agama Provinsi dan kantor 

Departemen Agama Kabupaten/kota sebagaimana telah di ubah, terakhir dengan 

keputusan menteri Agama nomor 480 tahun 2003, dan landasan hukum lainnya 

berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 513 Tahun 2003 tentang Anggaran 

Dasar rumah tangga Lembaga pendidikan dan pengamalan Agama  Islam (LP2A).4  

Organisasi ini dimulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga 

kelurahan/desa, LP2A berusaha membina masyarakat dengan berbagai kegiatan. 

LP2A memiliki lima seksi dengan tugas dan wewenang masing-masing. Yakni seksi  

pembinaan masyrakat pedesaan. masyarakat khusus,Pembina penyuluh 

honor,perpustakaan dan tamadun,pendidikan agama luar sekolah,.

Upaya LP2A(Lembaga Pembina Pengamalan Agama) untuk membentuk Da’i 

yang berkualitas yaitu dengan membentuk pertemuan Da’i  seluruh kecamatan 

                                                          
4 Dokumentasi LP2A, Survey awal dilakukan tanggal 27 maret 2017.
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Tanjung Bintang dengan menggunakan  metode yang bervariasi diskusi, Tanya 

jawab, dan meningkatkan jenjang pendidikan Da’i.

Memberdayakan LP2A sebagai pelaksana kegiatan dakwah, 

bimbingan/penyuluh dan pemberdayaan ekonomi umat dengan basis masyarakat 

pedesaan, mempunyai langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan 

melalui penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan agama islam di masyarakat, 

menyelenggarakan dakwah pada kelompok mayarakat khusus, membina, 

mengkoordinasikan dan memberdayakan penyuluh agama islam baik fungsional 

maupun honorer, membina dan menyelenggarakan pepustakan dan seni budaya yang 

bernafas Islam.

Sebagian besar lembaga dakwah Islam kurang terjun ke bawah, tetapi masih 

melakukan kegiatan yang cenderung elitis di gedung- gedung dan hotel bebintang, 

kalaupun ada kegiatan yang merakyat sifatnya masih memberi kesan amat politis, 

semua lembaga Islam atau organisasi Islam pada hakekatnya adalah lembaga dakwah 

dan tentu semuanya mempunyai program dakwah. Dan yang mepengaruhi lembaga 

tersebut adalah seorang Da’i.

Da’i adalah orang yang mengajak kepada orang lain baik secara langsung 

ataupun tidak langsung dengan kata-kata, perbuatan atau tingkah laku kearah kondisi 

yang lebih baik 5 Seorang Da’i dinilai masyarakat dari Mutu dakwahnya, sedangkan 

mutu Da’i adalah pendakwah yang memiliki citra image yang baik dalam masyrakat 

citra (image) bisa dipahami sebagi kesan berkenaan dengan penilaian terhadap 

seseorang, intansi maupun organisasi yang diciptakan Da’i sebagai hasil langsung 

                                                          
5 Slamet, Prinsip-prinsip Metodologi Dakwah ( Surabaya : PT Al-Ikhlas,1994), h. 57
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dari dakwahnya.6 Dengan demikian sangatlah jelas bahwa kepiawaian seorang Da’i 

dalam berdakwah benar-benar dipertaruhkan. Mengingat yang dibawa oleh seorang 

Da’i adalah segenap kompenen wahyu yang diturunkan oleh dzat yang suci maka 

nilai-nilai ketuhanan inilah yang sejatinya mesti tersampaikan,bukan malah 

sebaliknya. 

Menurut Ropingi dakwah yang efektif adalah dalam menjalankan dakwah, 

seorang da’i perlu menerapkan strategi:

1. Tujuan dakwah, baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek.

2. Obyek dakwah dengan segala kondisinya ( sistem dan kebijakan politik, 

struktur sosial, budaya, ekonoomi, pendidikan dan sebagainya).

3. Media dan fasilitas (logistik) yang tersedia.

4. Kepribadian dan kemampuan da’i.7

Menurut Gestalt dalam Ahmad Mubarok dakwah yang efektif itu di pandang 

dari kepribadian da’i, oleh karena itu, jika kepribadian seorang da’i sudah dipandang 

tinggi oleh masyarakat, maka pesan dakwahnya juga dianggap sebagai bagian stuktur 

kepribadiannya. Untuk membuat dakwah itu efektif maka harus memenuhi kriteria-

kriteria antara lain:

1. Memiliki Kualifikasi akademisi tentang Islam.

2. Memiliki Konsistensi antara amal dan ilmunya, seorang da’i sekurang-

kurangnya harus mengamalkan apa yang ia serukan kepada orang lain.

                                                          
6 Acep Aripuddin, Pengembangan  Metode Dakwah (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 44.
7 Ropingi, Pengantar Ilmu Dakwah (Malang : Madani, 2016),h. 126.
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3. Santun dan lapang dada 

4. Bersifat pemberani

5. Tidak mengharap pemberian orang 

6. Qona’ah atau kaya hati 

7. Kemampuan berkomunikasi

8. Tidak kikir ilmu

9. Anggun

10. Sabar

11. Materi dakwah yang persuasif 8

banyak masyarakat mengeluhkan tentang da’i yaitu penyuluh agama yang 

hanya menjadikan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan saja untuk penerapan 

agama tidak maksimal itu dilihat dari sebagian keaktifan para penyuluh membina 

masyarakat desa Jatibaru. 

Permasalahan pokok studi ini adalah  bagaimana meningkatkan kemampun 

dan wawasan Da’i agar mampu melakukan tugas dengan baik dan dapat 

mengembangkan potensi masyarakat khususnya di desa seperti desa Jatibaru dan 

meningkatkan pengamalan dakwah islam dikalangan masyarakat.

Dakwah merupakan kewajiban setiap manusia baik secara individu maupun 

kelompok atau dengan membuat suatu lembaga dakwah, organisasi dakwah seperti 

pondok pesantren, majelis ta’lim atau lembaga dakwah lainnya yang bergerak dalam 

berbagai aspek kehidupan berdasarkan firman Allah SWT dalam Qur’an. Surat Ali

Imran ayat 104

                                                          
8 Ahmad Mubarok, Psikologi Dakwah (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008), h. 162.
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Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar,

merekalah orang-orang yang beruntung.“9

Mencermati ayat di atas maka dapat diambil sebuah pesan bahwa, betapa 

pentingnya menyeru kepada kebenaran dan menyeru untuk mencegah kemungkaran 

dengan cara yang baik. Sejak lama para ulama menyebarluaskan nilai luhur Islam 

diseluruh pelosok negeri dengan cara berdakwah,sehingga umat pada setiap entitas 

masyarakat mampu menerima kebaikan, serta dengan adanya dakwah merupakan 

kewajiban setiap muslim, berarti dakwah merupakan tanggung jawab bersama, bukan 

tanggung jawab sebagian orang atau sekelompok orang. Hal ini akan membuat 

aktifitas dakwah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berbeda jika berdakwah 

hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab sekelompok orang, maka orang Islam 

yang tidak merasa berkewajiban menjalankan dakwah akan berbuat semaunya dan 

bahkan cenderung dapat merusak tatanan sosial dan program dakwah seperti LP2A.

D. Rumusan Masalah  

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana LP2A dalam meningkatkan kemampuan dan wawasan Da’i.

2. Bagaimana penerapan Da’i LP2A pada masyarakat.
                                                          

9 Departemen Agama  RI, Al-Quran Tadwid Terjemah, (Syamil Al-Qur’an : Bandung, 2007), 
h. 63.
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E. Tujuan Penelitiana

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari peneliti adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana LP2A dalam meningkatkan kemampuan 

dan wawasan Da’i 

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Da’i  LP2A pada masyarakat

2. Kegunaan  penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat : 

1. Bagi Akademisi Merupakan tambahan informasi yang bermaanfaat bagi 

pengembangan materi perkuliahan ilmu dakwah, dan sebagai sumber 

referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi  masalah yang sama 

atau terkait di masa yang akan datang.

2. Bagi Lembaga dapat dijadikan sumber informasi bagi perangkat struktural 

Desa Jatibaru dalam meningkatkan mutu da’i melalui LP2A.

F. Kajian Pustaka

Dalam kripsi Zaiki Payadi yang berrjudul “Komunikasi Dakwah  Penyuluh 

Agama Islam di KUA Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan “skripsi ini 

menjelaskan tentang penyuluh agama dalam menyampaikan pesan dakwahnya bagi 

masyarakat kecamatan Jati Agung, dengan menggunakan teknik dalam penyuluhan 

agama,selain menyampaikan pesan dakwah penyuluh agama islam juga bertugas 

sebagai penghulu nikah. Metode yang digunakan metode observasi, populasi, 
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interview.Dari hasil penelitian ini materi komunikasi dakwah pada dasarnya 

brsumber pada dua sumber pokok ajaran Islam yaitu Al’quran dan Hadis. Dengan 

menguasai A’quran dan Hadis maka penyuluh Agama telah mempunyai bekal dalam 

menyampaikan tugas dakwahnya.namun secara global dapatlah dikatakan bahwa 

materi komunikasi dakwah dapat diklarifikasikan menjadi 4 (empat) hal pokok 

seperti aqidah (keimanan), berarti berarti hal-hal yang bertalian dengan kepercayaan 

dan kimanan. Syariat islam dalam arti Islam adalah berubungan erat dengan amal 

lahir (nyata) dalam rangka mentaati semua aturan/hukum Allah guna mengatur hidup 

manusia.

Dalam skripsi Herlina Dona yang berjudul “Komunikasi Dakwah Peyuluh 

Agama Islam di Kelurahan Langkapura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung” 

skripsi ini membahas tentang materi yang di sampaikan penyuluh agama islam dan 

membahas faktor penghambat dan pendukung proses komunkasi dakwah.

Rumusan  masalah (1) bagaimana penyuluh agama dalam menyampaikan 

materi komunikasi dakwahnya dalam meningkatkan keimanan dengan ajaran-ajaran 

Agama Islam. (2) apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam komunikasi 

dakwah penyuluh agama di kelurahan Langkapura Kecamatan Kemiling. Untuk 

metode  menggunakan populasi dalam penelitian ini ada 5 orang yaitu 2 penyuluh 

agama dan 3 orang masyarakat yang ada didaerah pertamina Kelurahan Langkapura 

Kecamatyan kemiling. kemudian menggunakan metode penumpulan data yaitu: 

interview, observasi, dokumeentasi Hasil  dari penelitian ini adalah cara penyuluh 

agama dalam menyampaikan materi komunikasi dalam meninngkatkan keimanan 
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dengan ajaran-ajarran agama Islam kepada masyarakat yaitu dengan memberikan 

pesan dakwah dengan meyakinkan Majelis Ta’lim bahwa doktrin-doktrin islam 

tentang nilai-nilai dalam komunikasi dakwah yang baik dan benar dan memberikan 

penyuluhan secara rutin seminggu sekali setiap malam  jum’at sesudah magrib.secara 

global dapat dikatakan bahwa materi komunikasi dakwah penyuluh islam dapat 

diklarisifikan menjadi 5 hal pokok yaitu: aqidah,syariat,ibadah,budi pekerti,

muamalah.

Adapun faktor  pendukungnya yaitu adanya kesadaran pemahaman Majelis 

Ta’lim terhadap kewajiban agama, peran serta dorongan penyuluhy agama dalam 

meyakinkan para Majelis Ta’lim yang sudah baik dan benar menurut ajaran islam, 

adanya dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai, adanya  dukungan dari 

pihak camat, Lurah dan RT. Faktor penghambat yaitu  masih kurangnya rasa 

kesadaran para Majelis Ta’lim dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kegamaan, 

minimnya para pengajar menngaji bagi anak-anak, kurangnya kesadaran para Majelis 

Ta’lim tentang keutamaan sholat bejamaah.  

Yang membedakan penulis yang terdahulu adalah Upaya LP2A Dalam 

Meningkatkan Mutu Da’i Bagi Masyarakat Desa Kaliayu Kecamatan Tanjung 

Bintang ”. perbedaan skripsi penulis disini adalah membahas tentang upaya LP2A 

dalam meningkatkan mutu Da’i dan mengetahui bagaimana aplikasi melalui LP2A 

dalam meningkatkan mutu da’i dengan menggunakan metode populasi, pengumpulan 

data (observasi, interview, dokumentasi, analisa data.) hasil dari skripsi penulis 

mengethui kegiatan dan aplikasi yang diterapkan oleh LPP2A (Pembina Pengamalan 

Agama).
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G. Metodelogi Penelitian

Metode adalah cara yang telah diatur dan berfikir baik-baik untuk mencapai 

sesuatu maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya.10 Agar penelitian sripsi ini 

dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan,maka diperlukan metode yang sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas dan relevan dengan terknis pernulisan karya 

ilmiah.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis laksanakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu pernelitian 

lapangan.menurut Hadari Nawawi penelitian lapangan data kegiatan 

penelitian ini dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu,baik di 

lembaga-lembaga dan oganisasi kemasyarakatan maupun lembaga-

lembaga pemerintahan.11

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data 

tentang meningkatkan mutu Da’i merlalui LP2A (Lermbaga permbina 

pengamalan Agama) bagi masyarakat Desa Jatibaru.

b. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif  kualitatif , yaitu suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu 

sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.12

                                                          
10 A.A Waskito,Kamus Bahasa Indonesia  (Jakarta : Wahyu  Media,  2016), h. 261.
11 Hadari Nawawi,Metode penelitian Bidang Sosial (yogykarta : Gadjah Mada University 

Prees,1998), Cet. Ke- VIII, h.31.
12 Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor :Ghaila Indonesia, 2005) , h. 54.
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2. Populasi

a. Populasi

Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun 

pengukuran.baik kualitatif maupun kuantitatif daripada karakteristik 

tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas13 Sedangkan 

populasi dalam penelitian ini adalah 

1) Da’i sebagai penyuluh Agama honorer 8 orang

2) Da’i sebagai penyuluh Agama PNS 1 orang

Dikarenakan populasi hanya berjumlah 9 orang maka penulis 

menggunakan metode populasi. Dan sebagai Informn penulias dantu oleh 

pengurus majlis ta’lim Al-Munawaroh dan An-Nur

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa 

metode diantaranya :

a. Metode Observasi

Observasi ialah metode perngumpulan data melalui pengamatan 

langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung. Dalam hal ini 

peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitinya perlu 

mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati sercara langsung 

berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.14

                                                          
13 Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi peneltin sosial ( Jakata : Bumi 

Aksra , 2009), h. 27.
14 Ahsanuddin,Mudi, profersional Sosiologi (Jakarta : Mendiatama, 2004),h 44.
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Metode ini penulis gunakan sebagai metode penunjang untuk 

membantu mendapatkan data-data yang penulis teliti, yaitu tentang upaya 

LP2A(Lembaga Pembina Pengamalan Agama) dalam meningkatkan mutu 

Da’i bagi Masyaraka Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang.

b. Metode Wawancara (interview)

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua 

orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang 

melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang 

diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya .15

penulis menggunakan jenis interview (wawancara) bebas terpimpin 

yaitu pewawancara secara bebas bertanya apa saja dan harus 

menggunakan acuan pertanyaan lengkap dan terperinci agar data-data 

yang diperoleh sesuai dengan harapan,dengan menggunakan panduan 

wawancara. Alat pengumpul data ditunjukkan kepada informan yaitu 

anggota Majelis Ta’lim Almunawaroh dan Majeelis Ta’lim An Nur..

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah pengambilan data yang di peroleh 

melalui dokumen-dokumen  tertulis,  laporan dan surat-surat resmi.16

Metode dokumentasi digunakan sebagai meode bantu untuk 

menggali data mengenai serjarah berdirinya LP2A (Lembaga Pembina 
                                                          

15 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Araja grafindo 
persada,2010), h.50.

16 Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metode Penelitian Sosial (Jakarta : Bumi 
Askara, 2001), h. 73.
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Pengamalan agama, struktur kepengurusan, sarana prasarana yang ada, 

program-progrram desa, adminitrasi dan dokumen lainnya.

4. Metode Analisa Data

Setelah semua data terkumpul malalui pengumpulan data, maka tahap 

selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data,

penulisan menggunakan metode analisa kualitatif artinya penelitian ini dapat 

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

individu dan perilaku yang dapat diamati . 17 Dari data terkumpul maka

dijelaskan dalam bentuk uraian-uraian pokok dan dirangkai dengan teori-teori 

yang ada sekaligus sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan dalam 

permasalahan di atas, sehingga mendapatkan kesimpulan.

                                                          
17 De Lexi j, Meoloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,

1991),h.13. 



BAB II

DAKWAH DAN PENINGKATAN MUTU DA’I

A. Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Dakwah adalah sebagai suatu kegiatan untuk memotivasi orang dengan 

basirah, sedangkan basirah adalah mendorong seseorang dengan pengetahuan 

yang mendalam dengan tujuan agar motivasi ini tepat sasaran.1

Menurut Ahmad Mubarok dakwah adalah mengajak manusia ke jalan 

Allah agar mereka berbahagia di dunia dan diakhirat.2

Menurut Azyumardi Azra dakwah disebut juga komunikasi Islam karena 

unsur komunikasi tersebut berlandaskan pada nilai-nilai Islam yaitu Qur’an dan 

sunnah.3

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa dakwah adalah komunikasi 

islam serta penyampaian suatu pesan dakwah berupa motivasi yang berlandaskan 

pada nilai-nilai Islam yaiu Qur’an dan sunnah yang bertujuan agar orang lain 

mengikuti niai-nilai Islam sehingga berbahagia di dunia maupun diakhirat.

2. Unsur-unsur Dakwah

Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur dakwah adalah komponen-

komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah, unsuur-unsur itu dalah 

sebagai berikut:4

                                                          
1Ilyas Ismail filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam,(Jakarta: 

Kharisma Putra Utama, 2011), h.27.
2Ahmad Mubarok Psikologi Dakwah,(Jakarta :Pustaka Firdaus , 2008),h.19. 
3Azyumardi Azra Pengembangan Metode Dakwah,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2011),h.1.



16

1. Subjek dakwah

Subjek dakwah adalah pelaku dakwah atau orang yang menjalankan 

aktivitas dakwah. Da’i sering juga disebut kebanyakan orang dengan 

“mubaliq” yaitu orang yag menyampaikan ajarn islam.

2. Objek Dakwah

Objek dakwah adalah semua manusia,baik irinya sendiri maupun 

orang lain, objek atau sasaran dakwah diklasifikasikan menjadi beranka 

macam, misalnya menurut jumlah, jenis kelamin, tingkatan umur, 

tinkatan pendidikan , wilayah tempat tinggal, profesi, pendidikan , dan 

bahkan juga teologi dan keyakinan..

3. Materi Dakwah

Materi dakwah adalah pesan-pesan segala sesuatu yang harus 

disampaikan subjek dakwah kepada objek dakwah. Materi yang pada 

pokoknya meliputi tiga hal yaitu:

a. Aqidah yaitu sistem keimanan kepada Allah

b. Syari’ah yaitu serangkaian tuntunan ajaran islam tentang tata cara 

beribbadah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Muamalah adalah hubungan antara manusia.5

Sedangkan menurut K.H. Zaini Miftah materi dakwah yang perlu 

disampaikan adalah:

                                                                                                                                                                     
4 Ropingi el Ishaq, Pengantar Ilmu Dakwah,(Jawa Timur:Madani, 2016), h.51
5Ibid, h. 77
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a. Al-Qur’an dipelajari ayat-ayat mengandung basyiroh (berita 

menggembirakan) juga natziroh (berita- berrita ancaman)Respon / 

umpan balik.

b. Hadits Nabi,mempelajari hadits-hadits Naabi.

c. Keadaan situasi dan kondisi objek dakwah perlu diperhatikan, 

kemampun ekonomi, adat istiadat yang berlaku, kemampuan ilmu 

yang dimiliki mad’u.6

Dengan demikian, walau banyak perbedaan dalam menyampaikan 

materi dakwah tetapi pada hakikatnya Da’i menyampaikan materi yang 

baik dan dapat mengajak mad’u kearah yang lebih baik lagi.

3. Metode Dakwah 

Metode dakwah adalah ilmu yang mempelajari cara-cara berdakwah 

untuk mencapai tujuan dakwah. Dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh imam 

bukhari dan muslim disebutkan bahwa barang siapa yang melihat suatu 

keemungkaran hendaknya dia merubahnya dengan:

a. Tangannya (kekuasaannya) jika tidak sanggup dengan

b. Lisannya (nasihatnya) bila tidak sanggup juga maka dengan

c. Hatinya.yang ketiga ini adalah selemah-lemahnya iman.7

Dengan demikian, metode dakwah dengan cara yang halus, sangat 

berpengaruh untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain kepada kebaikan.

                                                          
6K..H Zaini Miftah, Forum Dakwah, (Jakarta : Pusat Dakwah Islamiyah, 1972), h. 459.
7Ropingi, Pengantar Ilmu Dakwah, Op.Cit,h. 104.
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4. Media Dakwah

Media dakwah secara etimologis media berasa dari bahasa latiin yaitu 

median. Adapun media yang dapat digunakan antara lain:

a. Lembaga pendidkan

Lembaga pendidikan fomal maupun non formal  menjadi media 

efektif untuk dakwah islamiyah.

b. Lingkungan keluarga dan sosial 

Pembentukan kepribadian anak, tidak hanya dapat dilakukan di 

lingkungan pendidikan perlu adanya lingkungan keluarga yang positiflah 

dalam membentuk karakter anak.

c. Media Massa

Media massa banyak macamnya seperti televisi, radio, buku, 

majalah/bulletin/tabloid, media sosial, media online.

Dari penjelasan diatar unsur-unsur yang meliputi dakwah adalah 

subjek dakwah, objek dakwah, materi dakwah,metode dakwah, dan media 

dakwah sehingga dakwah bisa mencapai tujuannya.8

5. Hukum Dakwah

Ada dua hukum berakwah, yaitu:

1. Hukum dakwah adalah fardlu kifayah. Pendapat ini berdasarkan ayat al 

Qur’an  surat Al Imran ayat104:

                                                          
8Ibid,h. 131.
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Artinya: ” dan hendaklah diantara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah 

dari yang mungkar. Merekalah orang- orang yang beruntung.”9

Ayat diatas dapat memberi pengertian bahwa dakwah berarti 

menjadi tanggung jawab sebagian orang saja. Tidak perlu semua umat 

Islam berdakwah. Dakwah dalam konteks ini adalah sebagaimana 

digambarkan memberikan peringatan kepada kaum menyangkut 

penjagaan diri (dari dosa).10

2. Hukum dakwah adalah Fardlu’ain, yakni berdakwah merupakan 

kewajiban setiap muslim.11 Pendapat ini didasarkan pada ayat al-Quran 

surat an-Nahl 125.

 ٱ
ۡ
 د

ُ
ٰ ع

َ
ِ ِ إ ِ

َ
 
َ

ِ
ّ َ
ِ ِ ر

ۡ
 
ۡ

 ِ
َ

 
َ
 ٱو

ۡ
 
ۡ َ

 ِ
َ
َ ٱِ

ۡ
 
َ

 ِ
َ

 ٰ
َ َ

 و
ۡ
ِ 

ُ
 ِ ِ َ ِ 

ۡ
َ
ۚ أ

ُ َ
 إِن 

َ َ
ر

 َ
ُ

 
ۡ َ

ُ أ
ََ

ِ 
ََ

 ِ ِ ِ
َ

َ ۦ
ُ َ
 و

ۡ َ
ُ أ

َ
 ِ  

ۡ
 
ۡ ُ ِ

َ
 َ  

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang 
baik.sesungguhnya tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 
tentang siapa yang tersesat dari jalan-nya dan Dialah yang 
lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”12

                                                          
9 Departemen Agama RI, Al-Quran Tadwid Terjemah,( Syaamil Al-ur’an : Bandung, 2007), 

h. 63.
10 Ropingi el Ishaq, Pengantar Ilmu Dakwah,(Jawa Timur:Madani, 2016), h. 26
11 Ibid
12 Departemen Agama RI, Al-Quran Tadwid Terjemah, Op.Cit, h. 281
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Ayat ini dipahami memerintahkan kepada Nabi dan umatnya untuk 

mengajak manusi ke jalan tuhan dengan berbagai jalan yang bisa 

ditempuh. Dalam ayat lain ditegaskan (QS.At-Taubah 67)
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Artinya: “Orang-orang munafik laki-laki dan perempua. Sebagian 
dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh 
membuat yang mungkar dan melarang berbuat yag ma’ruf dan 
mereka menggenggamkan tangannya (berlaku kikir). Mereka 
telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. 
Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang 
yang fasik.”13

Ayat diatas menjelaskan berarti dakwah adalah tanggung jawab 

bersama bukan tanggung jawab sebagian orang saja.

Pengertian di atas adalah bahwa hukum dakwah ada dua pendapat 

yaitu dakwah tidak wajib bagi semua umat islam hanya segolongan umat 

saja dan dakwah adalah wajib bagi umat muslim.

6. Tujuan Dakwah

Tujuan dakwah adalah tujuan diturunkannya agama Islam bagi umat 

manusia itu sendiri, yaitu untuk membuat manusia yang memiiki kualitas aqidah, 

ibadah, serta akhlaq yang mulia.14

Dari tujuan umum dakwah dan tujuan khusus dakwah adalah sebagai 

berikut : 

                                                          
13 Ibid. h. 197.
14 Ropingi el Ishaq, Pengantar Ilmu Dakwah ,Op.Cit,h.40.
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1. Mengubah pandangan hidup. Di dalam surah Al anfal ada menyebutkan 

tentang tujuan dakwah adalah menyadarkan manusia tentang kehidupan 

yang sebenarnya. Hidup bukanlah makan, minum dan tidur saja.

2. Mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya.

3. Mengajak kepada yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. 

Banyak ayat-ayat Qur’an yang boleh digali menerangkan tentang program 

amar ma’ruf nahi mungkar ini.15

Menurut Abdul Rosyad dalam Aep Kusnawan membagi tujuan dakwah 

menjadi dua yaitu tujuan utama dakwah dan tujuan departemental (tujuan 

perantara). 16 Tujuan utama dakwah adalah nilai hasil akhir yang ingin dicapai 

atau diperoleh oleh keseluruhan tindakan dakwah. Untuk tercapainya tjuan utama 

inilah, maka semua penyusunan rencana dan tindakan dakwah  harus ditunjukkan 

dan diarahkan.

Mansyur Amin membedakan tujuan yang hendak dicapai dengan 

beberapa kriteria:

1. Tujuan perorangan, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang mempunyai 

iman yang kuat, berperilaku yang sesuai dengan hukum yang telah 

disyaratkan oleh Allah SWT.

2. Tujuan untuk kelurga, yaitu terbentuknya keluarga bahagia, tentram dan 

cinta kasih antara anggota keluarga.

                                                          
15 Ibid, h.40.
16Aep Kusnawan, Ilmu Dakwah, ( Bandung :pustaka sinar harapan, 2004), h. 107.
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Tujuan masyarakat, yaitu terbentuknya masyarakat masyarkat sejahtera 

penuh dengan suasana keIslaman.17

Menurut pengertian di atas dakwah bertujuan membawa umat muslim 

kejalan yang benar dengan mengikuti Al- Qur’an dan sunnah agar dapat bahagia 

di dunia maupun di akhirat.

7. Langkah-Langkah Kegiatan Dakwah

1. Perencanaan kearah tujuan 

Menentukan dan mengidentifikasi hasil yang di inginkan dengan 

berimajinasi, memperkirakan dan memikirkan tindakan yang akan 

dilakukan pada waktu mendatang18 Dalam hal ini perencanaan kearah

tujuan yang diharapkan meliputi seluruh bagian-bagian tindakan yang 

mewujudkan totalitas perencanaan yang berkenaan dengan tujuan 

pembinaan yang ingin dicapai.

2. Perencanaan kebijakan 

Perencanaan yang mencakup formulasi kebijkan yang menentukan 

apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan (rencana 

kegiattan). Sebelum melakukan kegiatan pembinaan, telebih dahulu 

merencanakan (menentukan secara tegas) gambaran pembinaan yang 

akan dilakukan.

                                                          
17 Mansyur Amin, Metode Dakwah Islam, (Yogyakarta:sumbangsih, 1980, h.22-23.
18 Zaini Muctarom, Dasar-dasar Menejemen Dakwah, (Yogyakarta: Al-Amidah JKFA, 

1996), H.65.
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3. Perencanaan Metode

Perencanaan yang menggariskan tentang cara terbaik untuk 

melakukan kegiatan.19 Metode merupakan alat yang objektif, yang 

menjadi saluran yang berhubungan ide dan umat, yakni sifat, jalan atau 

cara yang dipakai dalam proses pembinaan. Penyelenggaraan dan tujuan 

pembinaan itu ditunjang dengan metode dan media yang efektif dan 

efesien.

4. Perencanaan Anggaran 

Perencanaan yang paling penting dalam setiap kegiatan yang terdiri 

dari data yang tersusun secara logis dan terperinci yang menggambarkan 

pemasukan dan penerimaan uang. Suatu kegiatan dapat berjalan dengan 

lancar dan sukses apabila didukung dengan dana yang pada khirnya 

diminta laporan pertanggung jawaban diakhir kegiatan.

5. Perencanaan Program

Suatu rencana tindakan yang dihimpun menjadi satu kesatuan 

program dan diarahkan kepada satu tujuan. Perencanaan ini memuat garis 

besar tindakan yang akan dilakukan.20Secara tegas fasilias yang 

mendukung, sumber dana, SDM yang potensial akan mencapai kepada 

tujuan yang di harapkan.

Menurut pengertian di atas langkah-langkah kegiatan dakwah yaitu: 

perencanaan kearah tujuan, perencanaan kebijakan, perencanaan metode, 

perencanaan anggaran, perencanaan program

                                                          
19 Ibid, h., 65.
20 Ibid, h, 66.
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B. Mutu Da’i

1. Pengertian Mutu da’i

Mutu adalah suatu kualitas, taraf atau derajat kecerdasan kepandaian.  

Berdasarkan elemen-elemen tersebut maka mutu dapat didefisinikan sebagai 

suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan prodak, jasa, manusia, proses 

dan lingkungan yang memenuhi bahkan melebihi harapan.21

Mustafa Assiba’i dalam buku Moh Ali Azi, mutu da’i adalah kualitas 

yang harus dimiliki seorang da’i ialah sebaiknya seorang da’i memiliki 

kecerdasan dan kepekaan. Orang yang bodoh dan tidak cerdik sangat sulit 

dijadikan pemimpin dalam bidamg pemikiran, perbaikan masyarakat,dan 

kerohanian.22

Dalam pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa mutu da’i adalah 

kemampuan dan wawasan da’i.

2. Da’i  dan Kepribadiannya

Koetjaningrat, dalam bukunya yang ber judul,”Pengantar Antropologi”, 

mengatakan bahwa kepribadian adalah susunan dari unsur-unsur akal dan jiwa 

yang menentukan tingkah laku atau tindkan seseorang.23 Sementara para 

psikoloq memandang kepribadian sebagai struktur dan proses-proses kejiwaan 

tetap yang mengatur pengalaman-pengalaman seseorang dan membentuk 

tindakan-tndakan dan respons terhadap lingkungannya dengan cara yang berbeda 

dengan orang lain.

                                                          
21 Waskito, Kamus Bahasa Indonesia,( Jakarta: Wahyu Media, 2015),h. 255
22Moh Ali Azi,Ilmu Dakwah, (Jakarta :Fajar Interpratama Mandiri, 2004), h. 220. 
23 Koetjaningkrat, Pengantar Antropologi, (Bandung : Waskita, 2012), h. 26.
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Seorang da’i yang tampil di mimbar harus menunjukkan pada khalayak, 

bahwa ia muncul di depan forum mad’u dengan persiapan yang matang. 

Kesiapan tersebut akan tampak pada gaya komunikasi yng meyakinkan. Hal 

tersebut tampak oleh komunikan atau mad’u dalam penguasaan da’i mengenai 

materi yang akan disampaikan. Karea pidato yang akan disampaikan dengan 

persiapan yang cukup akan kecil kemungkinannya untuk gagal.24 Ada sebuah 

ungkapan pemeo tentang sebuah kesiapan yaitu:

a. Kesungguhan (seriousness)

Seorang da’i yang sedang menyampaikan atau membahas suatu 

topik dengan menunjukka kesungguhan , akan menimbulkan sebuah 

kepercayaan dari mad’u kepadanya. Banyak juga para da’i menyisipkan 

humor-humor segar ke dalam dakwahnya, tetapi harus dengan hati-hati 

mereka menghindari diri dari julukan pelawak.

b. Ketulusan

Seorang da’i harus membawakan kesan kepada mad’unya, bahwa ia 

berhati tulus dalam niat dan perbuatannya.

c. Kepercayaan

Seorang da’i harus selau memancarkan kepastian. Ini harus selalu 

muncul dengan penguasaan diri dan situasi secara sempurna. Da’i harus 

selalu siap menghadapi situasi. Namun, kendatipun ia harus menunjukkan 

kepercayaan dirinya, jangan sekali-kali bersikap takabur.25

                                                          
24Wahyu Ilahi, Kounikasi Dakwah, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 78.
25 Ibid, h. 79.
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d. Ketenangan

Ketenangan yang ditunjukkan oleh seorang da’i Dalam berdakwah 

akan menimbulkan kesan kepada mad’u bahwa da’i merupakan orang yng 

sudah berpengalaman dalam menghadapi khalayak mad’u dan mengusai 

persoalan dan materi yang akan dibicarakan. Lebih-lebih apabila 

ketenangan tersebut diperlihatkan disaat seorang da’i menghadapi 

pertanyaan.

e. Keramahan

Keramahan da’i akan menimbulkan rasa simpati khalayak mad’u 

keepadanya.keramahan tidak berarti kelemahan tetapi mengespresikan 

sikap etis.

f. Kesederhanaan

Kesederhanaan sering menunjukkan sebuah keaslian dan kemurnian 

sebuah sikap. Kesederhanaan tidak hanya menyangkut hal-hal yang 

bersifat fisik, tetapi juga dalam penggunaan bahasa sebagai alat untuk 

menyampaikan dan menyalurkan pikiran dan perasaan.26

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa kepribadian adalah 

organisasi dinamis dari organ fisik dan psikis dari diri individu yang 

membentuk karakter yang unik dalam penyesuaian dengan 

lingkungannya. Maka berbagai faktor yang membentu kepribadian harus 

dikaji, baik faktor iinternal maupun ekternal. Dawah dalam islam 

merupakan tugas yang  sangat mulia, yang juga merupkan tugas para nabi 

dan rasul’ juga merupakan tanggung jawab setiap muslim.

                                                          
26 Ibid, h. 80.
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3. Kompetensi Da’i

kopetensi Da’i adalah sejumlah pemahaman, pengetahuan, penghayatan 

dan perilaku serta keterampilan yang harus dimiliki oleh para Da’i, baik 

kompetensi substantif maupun kompetensi metodologis:27

a. kompetensi sustantif

kompetensi sustansif yaitu komptensi yang harus dimiliki oleh 

seorang Da’i dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan kepribadian.

1. memahami agama Islam secara komperhensif, cepat dan benar.

2. Memilki akhlak yang baik (akhlaqul kharimah), seorang pribadi 

yang mnyampaikan ajaran yang mulia, dan mengajak orang 

menujunkemuliaan, tentulah seorang Da’i memiliki akhlaq mulia 

yang terlihat dalam seluruh aspek kehidupanya. Seorang Da’i harus 

memilki sifat shiddiq, amanah, sabar, tawaddhu’, adil, lemah 

lembut, selalu ingin meningkatkan kualitas ibadahnya dan sifat-sifat 

mulia lainya.28

3. Mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan yang relative luas

4. Memahami hakikat dakwah

5. Mecintai objek dakwh (mad’u) dengan tulus, mencintai mad’u 

merupakan salah satu modal dasar bagi seorang Da’i dalam 

berdakwah.29

6. Mengenal kondisi lingkungan dengan baik.

                                                          
27Wahyu Illahi, Komunikasi Dakwah , Op Cit,, h. 25
28Ibid
29Ibid
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7. Memiliki kejujuran dan rasa ikhlas, karena keikhlasan dan kejujuran 

metupakan factor yang sagat prinsip.

Menjadi seorang pendakwah atau Da’i harus ditunjang dengan ilmu 

yang luas, mampu memahami kondisi dan mempunyai sifat dan perilaku 

yang baik, karena setiap perkataan dan tindakannya akan sellau dijadikan 

cerminan oleh mad’u nya.

b. Kompetensi Metodologis

Kompetensi metodologis adalah sejumlah keampuan yang dituntut 

oleh seorang Da’i yang berkaitan dengan masalah perencanaan dan 

metode dakwah. Dengan ungkapan lain, kompetensi metodologis ialah 

kemampuan professional yang ada pada diri Da’i sehingga ia :

1. Mampu mengidentifikasi permasalahan dakwah yang dihadapi, 

yaitu mampu mendiagnosis dan menemukan kondisi objektif 

permasalahan yang dihadapi oleh objek dakwah.30

2. Da’i harus mampu mencari dan mendapatkan informasi mengenai 

ciri-ciri objek-objek dakwah serta kondisi lingkungannya.

3. Berdasarkan informasi yang diperoleh dengan kemampuan pertama 

dan kedua diatas seorang Da’iakan mampu menyusun langkah-

langah perencanaan bagi kegiatan dakwah yang akan dilakukan.31

4. Berkemampuan untuk merelisasikan perencanaan tersebut dalam 

kegiatan dakwah.

                                                          
30Ibid, h. 26.
31Ibid
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Menjadi seorang pendakwah atau Da’i merupakan kewajiban setiap 

umat Islam. Karenan di dalamnya terdapat kebikan-kebaikan yang di 

peroleh. Sehingga diharapkan seorang Da’i mampu merealisasikan 

perencanaan dalam kegiatan dakwah.

4. Kualitas Konsep Diri Da’i

Dakwah dalam Islam merupakan tugas yang sangat mula, yang juga 

merupakan tugas para nabi dan rasul, juga merupakan tanggung jawab setiap 

muslim. Sosok Da’i memiliki konsep diri, ada yang positif dan ada yang 

negative.32Jika seorang Da’i memiliki konsep diri yang positif, maka ciri –

cirinya adalah sebagai berikut :

a. Ia memiliki keyakinan bahwa ia mampu mengatasi masalah yang akan 

dihadapi. Apapaun kesulitan yang ia bayangkan, ia merasa yakin akan 

dapat menemukan jalan keluarnya.33

b. Dalam pergaulan dengan orang banyak, ia merasa setara dengan orang 

lain. Ia tidak merasa rendah diri, dan tidak kecil hati .

c. Jika suatu saat ia dipuji orang, ia tidak tersipu – sipu malu, karena ia 

merasa bahwa pujian itu wajar saja, sekedar mengungkapkan 

keberhasilan atau kelebihan yang ia miliki.34

d. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki kecenderungan yang tidak 

mungkin disetujui atau memuaskan seluruh masyarakat.

                                                          
32Faizah dan Lalu Muchsin Effendi,Psikologi Dakwah  (Jakarta Prenadamedia Group: 2006), 

h. 88
33Ibid
34Ibid
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e. Mampu memperbaiki diri. Karena sikap yang terbuka terhadap pujian dan 

cacian, maka ia mampu menerima kritikan dan saran – saran dari orang 

lain sebagai masukan untuk memperbaiki diri.35

Sedangkan Da’i yang mempunyai konsep diri negative, ciri – cirinya 

adalah sebagaiberikut :

1. Peka terhadap kritik..jika dikritik orang ia tidak tahan. Ia mempersepsi 

kritikan orang itu sebagai upaya untuk menjatuhkan dirinya.36

2. Jika dipuji, ia merasa sangat senang. Meski ia pura – pura 

menyembunyikan kesenangannya.

3. Ia bersikap hiperkritis, kelewat kritis terhadap orang lain, sehingga ia 

cenderung merendahkan dan meremehkan orang lain.

4. Ia merasa tidak disenangi orang lain. Ia merasa tidak diperhartikan, 

merasa tidak dianggap “orang” dan ditinggal.

5. Ia pesimis untuk bersaing dengan orang lain secara terbuka. 37

Seorang Da’i sudah seyogyanya memilki konsep diri yang positif. Karena 

dari konsepdiri positiflah akan lahir pola komunikasi yang positif dengan 

masyarakat mad’u. Sebagai orang yang harus mengetuk hati nurani dalam 

dakwahnya, seorang Da’i dituntut untuk memilki citra “terbuka” dihadapan 

mad’unya, dan hanya orang yang memilki konsep diri positiflah yang sanggup 

membuka diri.38

                                                          
35Achmad Mubarok, Psikologi Dakwah(Jakarta:Pustaka Firdaus,2008),h.136.
36Ibid,h.137
37Ibid,h.138.
38Ibid,h.139.
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5. Tugas dan Fungsi Da’i

Pada dasarnya tugas pokok Da’i adalah merealisasikan ajaran-ajaran Al-

Qur’an dan Sunnah di tengah masyarakat sehingga Al-Qur’an dan Sunnah 

dijadikan sebagai pedoman hidup dan penuntun hidupnya.39

Keberadaan Da’i dalam masyarakat luas mempunyai fungsi yang cukup 

menetukan.

a. meluruskan Aqidah.

b. memotivasi umat untuk beribadah dengan baik dan benar.

c. Menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar.40

Dengan adanya Da’i, diharapkan menjadi sebuah motivasi dalam 

melaksanakan ajaran-ajaran agama dan menjalankan kebaikan dalam 

menegakkan agama Islam.

Di samping fungsi di atas, seorang Da’i dalam menyampaikan 

komunikasi atau tabsyir kepada mad’u nya mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Menguatkan atau memperkokoh iman.

b. Memberikan harapan.

c. Menumbuhkan semangat untuk beramal.

d. Menghilangkan sifat-sifat keraguan. 41

Seorang Da’i harus mampu menguatkan iman mad’u dan menumbuhkan 

semangat mad’u nya untuk selalu beramal sholeh, agar mad’u selalu menjalankan 

perintah Allah SWT.

                                                          
39Ibid, h. 260
40ibid
41M. Munir, Metode Dakwah (Jakarta: Kencana, 2009), h. 261
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6. Prinsip-Prinsip Da’i

Prinsip  menurut bahasa Indonesia adalah asas kebenaran yang jadi pokok 

dasar orang berfikir, bertindak dan sebagainya.42

Seorang da’i harus terlebih dahulu menjalankan petunjuk agama sebelum 

memberi petunjuk kepada orang lain. Ia harus seperti minyak wangi, 

mengharumkan orang lain tapi dirinya memang lebih harum. Oleh kerena itu 

untuk menjadikan dakwah itu efektif, masyarakat dakwah khususnya para da’i 

harus memahami prinsip-prinsip dakwah sebagai berikut:43

1. Secara mental, da’i harus siap menjadi pewaris para nabi, yakni mewarisi 

kejuangan yang berisiko, semua nabi juga harus mengalami kesulitan 

ketika berdakwah kepada kaumnya meski sudah dilengkapi dengan 

mu’jizat.

2. Berdakwah itu harus dimulai dari diri sendiri.

3. Da’i haruus menyadari bahwa masyarakat membutuhkan waktu untuk 

dapat memahami pesan daakwah, oleh karena itu dakwah pun harus 

memperhatikan tahapan-tahapan, sebagaimana dahulu Nabi Muhammad 

harus melalui tahapan periode Mekkah dan peeriode Madinah.44

4. Da’i juga harus menyelami alam pikiran masyarakat sehingga kebenaran 

Islam bisa disampaikan dengan menggunakan logika masyarakat, 

sebagaimana pesan rasul

                                                          
42Waskito, Kamus Bahasa Indonesia, Op Cit, h.305.
43 Faizah, Psikologi Dakwah,(Jakarta: Rahmat Semesta, 2006),h. 2.
44Ibid, h..3.



33

5. Dalam menghadapi kesulitan da’i harus bersabar, jangan bersedih atas 

kekafiran masyarakat.

6. Citra positif akan sangat melancarkan dakwahya, sebaliknya citra buruk 

akan membuat semua aktivitas dakwah menjadi kontraproduktif. Citra 

positif bisa dibangun dengan kesungguhan dan konsistensi dalam waktu 

lama, tetapi citra buruk dapat terbangun seketika hanya oleh satu 

kesalahan fatal.

7. Da’i harus memperhatikan tertib urutan pusat perhatian dakwah, yaitu 

prioritas pertama brdawah sehubungan dengan hal-hal yang bersifat 

universal, yakni al khair (kebaikan), baru kepada amr ma’ruf dan baru 

kemudian nahi munkar. Al khair adalah kebaikan universal yag datangnya 

secara nomatif dari tuhan, seperti keadilan dan kejujuran, sedangkan al 

ma’ruf adalah suatu yang secara sosial dipandang sebagai kepantasan.45

Dari uraian di atas prinsip adalah tolak ukur berfikir seseorang agar 

tercapai tujuannya. Seorang da’i harus mempunyai prinsip agar dakwah 

berjalan efektiv.

                                                          
45 Ibid.
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7. Pemberdayaan Da’i

Pemberdayaan da’i menuut Fauzi Nurdin adalah sekumpulan tindakan 

yang dikembangkan ara da’i berrsama sekerlompok masyarakat agar mereka 

dapat mengatasi masalah sosialnya atau semua bntuk intervensi sosial yang 

tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan perorangan atau sekelompok 

masyarakat secara keseluruhan46

Konsep gerakan pemberdayan da’i sebagai berikut:47

1. Mengutamakan Inisiatif

2. Mengutamakan inovasi

3. Kreasi warga setempat 

Strategi pemberdayaan da’i yaitu masyarakat religious yaitu pola pikir, 

keyakinan dan kebenaran Islam.48

                                                          
46 Fauzi Nurdin, Pemberdayaan Da’i Dalan Masyarakat Lokal,(Jakarta:Gama media,2002), h. 

118.
47 Ibid. h.120.
48 Ibid. h. 121.



BAB III

LP2A DAN UPAYA LP2A DALAM MENINGKATKAN MUTU DA’I

A. LP2A ( Lembaga Pembina Pengamalan Agama) Kecamatan Tanjung 

Bintang

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran keadaan LP2A

secara umum, baik dari sejarah berdirinya, struktur organisasi, visi, misi , tujuan, 

fungsi LP2A dan perkembangannya hingga saat ini sehingga penulis dapat 

memperoleh gambaran yang jelas tentang situasi kondisi di LP2A kecamatan Tanjung 

Bintang tersebut.

1. Sejarah Berdirinya

LP2A pada hakikatnya merupakan oganisasi yang berada di bawah 

koordinasi kementrian Agama, organisasi ini ada mulai dari tingat pusat, 

provinsi, kabupaten, hingg kelurahan/desa., LP2A kecamatan Tanjung 

Bintang berusaha membina masyarakat dengan berbagai kegiatan.1

LP2A adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh departemen 

agama yang bersifat semi resmi, keberadaannya telah diakui oleh masyarakat, 

dan kehadirannya ditengah masyarakat telah disambut gembira dan diterima 

dengan senang. Sejarah LP2A yang lahir di jawa tengah tanggal 29 agustus 

1966, yang semula bernama pilot proyek pembinaaan mental Agama (P3A) 

dengan misi utamanya menanggulangi bahaya laten komunisme/ateishm dari 

                                                          
1Dokumentasi  LP2A (dicatat tanggal 5 desember 2017)
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gerakan G 30 S/PKI melalui program menggerakkan dan menumbuhkan 

kesadaran umat Islam mengamalkan ajaran agamanya serta memantapkan 

keimanan dan ketaqwaan, telah berhasil sangat positif menunjang tegaknya 

ideology pancasila. 2

Berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 25 tahun 1977 yang 

disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama nomor 62 tahun 1981 

tentang badan lemabaga pengalaman agama(LP2A), proyek pembinaan 

mental agama (P3A) diperluas kesuluruh Indonesia dan menjadi lembaga 

badan pembinaan pengalaman agama Islam di singkat LP2A.3

2. Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi

Menurut Data LP2A, visi, misi, tujuan, dan fungsi LP2A sebagai 

berikut:4

a. Visi

Terwujudnya masyarakat desa yang bergairah melaksanakan ajaran 

Islam, aktif dalam pembangunan bangsa dalam wadah Negara kesatuan 

republic Indonesia yang berdasarkan pancasila undang-undang 1945.5

b. Misi

a. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengalaman, dan 

pelayanan kehidupan beragama.

b. Meningkatkan penghayatan moral dan etika beragama.

                                                          
2ibid
3ibid
4Dokumentasi  LP2A (dicatat tanggal 5 desember 2017)
5Ibid
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c. Meningkatkan kualitas pendidikan beragama.6

d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.

e. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.

f. Memperkokoh kerukuna umat beragama.

g. Mengembagkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan 

wawasan kebangsaan Indonesia.

c. Tujuan

a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pembina LP2A dalam 

membangun peradaban masyarakat yang Islami.

b. Untuk menyamakan visi dan misi serta peran LP2A.

c. Untuk menambah wawasan dan pengembangan LP2A. 7

d. Fungsi

a. Mengenalkan peraturan dan menanamkan pentingnya pembinaan 

dan pengamalan agama.

b. Menumbuhkan sikap dan perilaku agama yang baik.

c. Mengembangkn kemampuan pelayanan pembinaan agama.

d. Mengembangkan semangat pengamalan agama.8

                                                          
6Ibid
7Dokumentasi  LP2A (dicatat tanggal 5 desember 2017)
8bid
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3. Struktur Organisasi

GAMBAR II
Struktur Organisasi LP2A kecamatan Tanjung Bintang9

4. Program Kerja

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi LP2A maka menetapkan 

program kerja sebagai berikut:

                                                          
9Dokumentasi LP2A (dicatat tanggal 5 desember 2017)

KETUA UMUM : AGUS SUGIARTO, M.Ag

Ketua 1 :Drs. H. Zulkifly Sagian, M.Pd Ketua II : Nurleili Lubis, S.Ag Ketua III: Zumaidi

Bendahara : H. Paidjo S. Soedarmo

Sekertaris II: Busro, S.Sos.ISekertaris I: Priyono Arya Winata, S.Pdi

BIDANG KEUANGAN
Koordinator: Darmizal , S.Ag, M.Si
Anggota:

1. H. Taswir Taslim
2. H. Baharuddin
3. H. Sidi toyo
4. H. Nasri

BIDANG PENERANGAN
Koordinator: H. Bustamman EFF 
Harahap
Anggota:

1. M. Thoha, S. Pdi
2. Drs. Nasuha
3. Sapurah SIQ
4. Ihsan Nasution, S.pdi
5. Syahbuddi Zakaria, M.ag

BIDANG PENDIDIKAN & Dakwah
Koordinator: H. Zamhariri, BA
Anggota:

1. Teguh Prasetyo
2. Zainal Arifin
3. Baroroh
4. Ruswandi
5. Rulian Widiyaasmara
6. Agusman
7. Haris Muta’alim
8. Pur Windaryani
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1. Menyelanggarakan system administrasi, dokumentasi dan pelayanan 

public yang baik dan akuntabel.

2. Peningkatan kualitas sumberdaya manuasia KUA yang handal dan 

professional.

3. Optimalisasi bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga 

sakinah.

4. Peningkatan pembinaan pengelolaan masjid, zakat, wakaf, Baitul Maal, 

dan infaq sosial yang professional dan produktif.10

5. Pembinaan dan pemberdayaan bimbingan manasik haji.

6. Memotivasi berkembangnya kesenian yang bernafaskan Islami seiring 

dengan daerah pariwisata, maka Islam dituntut mampu menuyuguhkan, 

mengembangkan kesenian- kesenian yang unik dan menarik, sehngga 

Islam ikut berperan dalam pembangunan daerah pariwisata, sehingga 

berkembanglah: kesenian hadrah, kesenian Qasidah, kesenian Nasyid.

7. Bermunculnya Majlis ta’lim di kecamatan Tanjung Bintang.

8. Memotivasi berdirinya TPA dan TPQ di masing-masing Masjid dan 

Mushala.11

B. Upaya LP2A Dalam Meningkatkan Mutu Da’i

Kehidupan masyarakat yang Islami, yang tercermin dalam diri setiap muslim 

di kecamatan Tanjung Bintang merupakan salah satu persyarat terwujudnya persatuan 

umat. Olehnya pembinaan dan pengamalan agama masih dirasakan sangat penting 

utuk diselenggarakan secara continue dan berkesinambungan. Lembaga Pembina 

                                                          
10Dokumentasi Pogram Kerja LP2A Tahun 2014-2017 (dicatat tanggal 5 desember 2017)
11 Ibid



40

pengamalan agama (LP2A) menjadi penyambung berbagai kepentingan pembinaan

keagmaan yang ada di masyarakat dalam menjalankan syariat Islam.

LP2A pada hakikatnya merupakan oganisasi yang berada di bawah koordinasi 

kementrian Agama, organisasi ini ada mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, 

hingga kelurahan/desa., LP2A kecamatan Tanjung Bintang berusaha membina 

masyarakat dengan berbagai kegiatan.  Berbagai kegiatan keagamaan yang ada di 

masyarakat di bawah koordinasi LP2A , melalui pembinaan yang di laksakan oleh 

LP2A, masyarakat semakin antusias untuk mengikuti pembinaan, dalam rangka 

pelaksanaan dan pengamalan nilai Agama.

Seperti yang ungkapkan oleh Agus Sugiarto selaku ketua umum LP2A 

Tanjung Bintang sebagai berikut:

“LP2A kecamatan Tanjung Bintang ini mbak, sangat membantu masyarakat 
dalam memperoleh tambahan ilmu keagamaan seperti contohnya bagaimana 
membangun keluarga yang sakinah menurut Islam, karena kita selalu 
mengadakan konsultasi di setiap majlis ta’lim sesuai dengan jadwal yang 
sudah di buat oleh LP2A di setiap kelompok majlis ta’lim”. 12

Sebagai lembaga semi resmi yang berada dalam lingkungan departemen, 

maka LP2A membantu masyarakat dalam menambah wawasan keIslaman melalui 

konsultasi pengajian yang di adakan di majlis ta’lim – majlis ta’lim yang menampung 

kelompok pengajian. Agar seluruh masyarakat faham akan syariat Islam dalam segala 

bidang, seperti pendidikan, dakwah, keuangan, dan keluarga.

Hal tersebut ditegaskan dari keterangan Bapak Agus Sugiarto sebagai berikut:
                                                          

12Wawancara dengan Bapak Agus Sugiarto (Di LP2A Kec. Tanjung Bintang, tgl 5 Desember 
2017)
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“Di sini ada penyuluhan secara persuasif kepada masyarakat, yang sifatnya 
mengajak masyarakat agar lebih memahami Islam dan dapat berbenah diri 
menuju hidup yang lebih baik lagi tanpa melakukan kesalahan dalam 
memaknai Islam yang sesungguhnya”. 13

Penyelenggaraan pembinaan pengamalan agama di kecamatan Tanjung 

Bintang adalah pelayanan penyuluhan dari LP2A dalam memberikan penjelasan 

bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah yang 

diajarkan kepada kelompok pengajian di majlis ta’lim tersebut, agar mereka faham 

bagaimana membangun keluarga yang harmonis.

Sebagaimana keterangan yang diungkapkan oleh ketua kelompok pengajian 

majlis ta’lim Al-Munawaroh, Ibu Wati :

“pengajian yang dilakukan oleh LP2A di laksanakan 1x dalam sebulan, dan 
bapak Agus langsung turun di lapangan mbak untuk menjelaskan kepada 
kami kelompok pengajian tentang hal-hal yang kami kurang fahami”.14

Adapun dalam proses upaya meningkatkan mutu da’i yang dilakukan oleh 

LP2A yang ada di Kecamatan Tanjung Bintang meliputi sebagai berikut.

1. Kegiatan LP2A Dalam Meningkatkan Mutu Da’i

LP2A merupakan lembaga yang menjadi wahana pemersatu umat 

Muslim di kecamatan Tanjung Bintang. LP2A juga sebagai lembaga yang 

turut membantu pemerintah khususnya yang ada di kecamatan Tanjung 

Bintang, dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan keagamaan. 

Adapun kegiatan LP2A meliputi sebagai berikut:

                                                          
13Ibid
14Wawancara dengan ketua Majlis Ta’lim Al- Munawaroh ibu Wati (Di Majlis Ta’lim Al-

Munawaroh, tgl 7 Desember 2017)
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a. Kegiatan Pelatihan

LP2A selalu memberikan kegiatan yang dapat membantu da’i dalam 

menambah kepercayaan diri da’i dan wawasan bagi da’i. Seperti kegiatan 

pelaihan Da’i. Pelatihan  dilakukan untuk melatih mental da’i dan LP2A 

berusaha menjadikan da’i menjadi a’i yang multitalenta. Seperti keteranga 

Bapak Agusman berikut ini:

“da’i di LP2A ini tidak hanya diberikan pelatihan ceramah saja mbak, 
namun ada juga pelatian Da’i . Pelatihan ini berikan untuk matih 
mental da’i dan membuat da’i agar bisa adil dalam memutuskan suatu 
perkara da melaih rasa percaya diri da’i.”15

Dengan diberikan pelatihan semacam ini, membuat para da’i anggota 

LP2A menjadi da’i yang serbaguna dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

Pelatihan dengan menggundang pemateri dari luar Lembaga Pembina 

Pengamalan Agama. Hal ini di ungkapkan 

Bapak Zaeinal Arifin mengungkapkan:

“Pelatihan ini dapat membantu da’i agar lebih kreatif dalam 
berdakwah mbak . selain dari materi dari luar kami LP2A melakukan 
praktik pelatihan yang sudah dibahas sebelumnya”16

        
Jadwal untuk pelatihan 

Jadwal Kegiatan
Jumlah total jam pelatihan adalah 7 jam dari pukul 09.00 WIB – 15.00 WIB.

Pemateri: Agus sugiarto
NO Waktu Kegiatan
1 8.00   – 08.30 Pembuakaan ceramah ketua lemaga
2 8.30   – 10.30 Manajemen pengelolaan diri ceramah

                                                          
15Wawancara dengan Bapak Agusman, Anggota LP2A Kecamatan Tanjung Bintang (15 

Desember 2017)
16Wawancara dengan  Bapak Zainal Arifin, Anggota LP2A Kecamatan Tanjung Bintang (15 

Desember 2017)
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3 10.00 – 11.00 Menejemen pengelolaan keuangan
4 11.00 – 12.00 Menejemen pengelolaan kegiatan usaha ceramah
5 12.00 – 12.45 ISOMA
6 12.45 – 13.15 Motivasi kerja ceramah
7 13.15 -  13.45 Pengetahuan dasar materi
8 13.45 – 14.30 Tanya jawab
9 14.30 – 15.00 Motivasi kerja

b. Konseling

Kegiatan pemberian konseling dai LP2A kepada masyarakat 

diharapkan dapat membantu masyarakat untuk berkonsultasi kepada 

anggota LP2A dalam menanyakan hal seputar keagamaan maupun hal yang 

lainnya seperti menjaga keluarga yang sakinah dan lainnya. Seperti 

keterangan bapak Agus Sugiarto:

“kami memberikan kegiatan konseling kepada masyarakat dengan 
harapan agar masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya dengan 
berkonsultasi kepada kami mbak, dan insyaallah kami siap membantu 
memberikan saran kepada masyarakat yang melakukan konsultasi. 
Jadi masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik-
baik.”17

LP2A merupakan wadah bagi masyarakat dalam menambah wawasan 

keIslaman dan juga wadah bagi masyarakat untuk bertanya jawab dengan 

da’i.

c. Mengkoordinir Da’i

Tugas LP2A selain memberikan pelatihan wawasan kepada da’i 

namun juga mengkoordinir da’i seperti hal kondisi diri dan juga kesehatan 

da’i, agar da’i siap menjalankan tugasnya. Seperti yang diungkapkan oleh 

bapak Teguh Prasetyo:

                                                          
17Wawancara dengan Bapak Agus Sugiarto (Di LP2A Kec. Tanjung Bintang, tgl 5 Desember 

2017)
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“kita sebagai anggota LP2A selalu dikoordinirkan mbak, mulai dari 
kondisi kesehatan. Koordinir disini yaitu LP2A memantau kondisi da;i 
agar da’i siap melakukan tugasnya dalam keadaan yang sehat dan 
siap.” 18

Dengan dikoordinirnya kondisi da’i oleh LP2A, membuat da’i selalu 

siap dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari LP2A.

d. Manajemen Infaq

LP2A merupakan wadah bagi kegiatan-kegiatan keIslaman. Seperti 

halnya LP2A juga melakukan kegiatan manajemen Infaq di masjid-masjid 

yang mempercayakan penjagaan infaq nya oleh LP2A. Berikut keterangan 

Ibu Hanafi:

“di kelompok pengajian saya mbak, kita selalu mengumpulkan uang 
infaq pada setiap pertemuan, dan kita selalu menjaga uang infaq 
dengan diberikan kepada bendahara kelompok pengajian, namun 
dengan adanya LP2A dengan kegiatan menejemen infaqnya, jadi kami 
gak perlu repot-repot menjaga sendiri, jadi kami titipkan di 
manajemen infaq LP2A. Dan ketika kami butuh untuk keperluan 
pengajian, kami bisa mengambilnya kapan saja mbak.”19

Kegiatan-kegiatan dari LP2A membawa tanggapan positif dari 

masyarakat maupun anggota LP2A itu sendiri. 

Upaya LP2A dalam meningkatkan mutu Da’i pun dapat berhasil 

dengan menggunakan metode yang di lakukan oleh LP2A, sebagaimana 

keterangan dari ketua LP2A kecamatan Tanjung Bintang:

“Di dalam upaya LP2A untuk meningkatkan mutu Da’i di kecamatan 
ini, kita menggunakan beberapa metode mbak. Seperti metode 
mengundang pemateri dari luar, lalu ada juga diskusi, dan yang 
terakhir itu tanya jawab mbak.”20

                                                          
18Wawancara dengan  Bapak Teguh Prasetyo,  Anggota LP2A Kecamatan Tanjung Bintang 

(15 Desember 2017)
19Wawancara Dengan Ibu Hanafii, Sekertaris Majlis Ta’lim An-Nur (6 desember 2017)
20Wawancara dengan Bapak Agus Sugiarto (Di LP2A Kec. Tanjung Bintang, tgl 5 Desember 

2017)
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Adapun metode yang digunakan seperti metode mengundang pemateri 

dari luar yaitu untuk pemberdayaan da’i dan memperluas ilmu pengetahuan 

da’i yang ada di kecamatan Tanjung Bintang, dan da’i pembangunan 

seperti membantu membangun masjid, TPA, dan TPQ. Agar terlaksananya 

upaya meningkatkan mutu da’i dengan baik dan berjalan lancar. Seperti 

keterangan Bapak Teguh Prasetyo berikut ini:

“dengan adanya kegiatan dari LP2A yang positif, mengajak 
masyarakat untuk lebih aktif menghidupkan kembali kegiatan yang 
ada di TPA dan TPQ yang sempat mati suri. Membuat masyarakat 
merasa senang dan semangat  untuk mengajak anak dan cucunya agar 
lebih aktif dalam mengaji dan memperluas ilmu agama mbak, jadi da’i 
dari LP2A ini sangat membantu masyarakat dengan motivasi nya 
mbak.”21

Da’i yang tergabung kedalam anggota LP2A juga merasa terbantu 

dengan dilakukannnya beberapa metode seperti metode mengundang 

pemateri dari luar, lalu diskusi, dan tanya jawab dalam meningkatkan mutu 

da’i. Seperti tanggapan bapak Zainal Arifin sebagai berikut:

“LP2A ini merupakan lembaga yang dapat membantu meningkatkan 
kualitas pendidikan agama dan dapat memberdayakan penyuluh 
agama, baik fungsional maupun honorer mbak dikalangan 
masyarakat.”22

Dengan meningkatan kualitas pendidikan agama kepada kalangan 

masyarakat dapat membantu masyarakat dalam memahami tugas da’i yang 

tidak hanya sebagai penceramah saja, namun juga dalam bidang pendidikan 

agama juga.

                                                          
21Wawancara dengan  Bapak Teguh Prasetyo,  Anggota LP2A Kecamatan Tanjung Bintang 

(15 Desember 2017)
22Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin, Anggota LP2A Kecamatan Tanjung Bintang (15 

Desember 2017)
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Seperti keterangan dari bapak Baororoh dan selaku anggota LP2A, 

sebagai berikut:

“dengan adanya LP2A itu tidak hanya membantu pengetahuan saja, 
tapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seperti LP2A 
menyalurkan bantuan disetiap desa, sebagai realisasi dari infaq yang 
dikumpulkan oleh LP2A. seperti contohnya bantuan sound system 
mbak yang di tujukan untuk masjid atau mushola di sana.”23

Jadi LP2A dapat membantu masyarakat dalam pengetahuan dan juga 

pemberdayaan ekonomi yang disambut antusias oleh masyarakat tersebut, 

sehingga da’i semakin meningkat mutunya dikalangan masyarakat. LP2A 

juga melalui da’i dapat meningkatkan penyuluhan seperti konsultasi 

masalah, sebagaimana keterangan Bapak Ruswandi  sebagai berikut:

“dengan adanya LP2A dapat membantu para penyuluh agama dalam 
meningkatkan pelayanan penyuluhan seperti konsultasi masalah 
agama kepada masyarakat setempat.”24

Dengan tugas LP2A dalam membantu penyuluhan agama dapat 

membuat masyarakat menemukan jawaban dari permasalahan yang di 

rasakannya. Selain itu juga LP2A mengadakan pelatihan mc untuk 

membantu anggota LP2A bisa dalam melakukan semua kegiatan, seperti 

keterangan Bapak Ruliyan Widiyasmara sebagai berikut:

“dengan adanya LP2A kita diajarkan tidak hanya berdakwah tetapi 
juga LP2A mengadakan pelatihan mc, yang dilakasanakan di balai 
desa dengan mengudang pemateri dari luar.”25

                                                          
23Wawancara dengan Bapak Baororoh, Anggota LP2A Kecamatan Tanjung Bintang (15 

Desember 2017)
24Wawancara dengan Bapak Ruswandi, Anggota LP2A Kecamatan Tanjung Bintang (15 

Desember 2017)
25Wawancara dengan Bapak Ruliyan Widiyasmara, Anggota LP2A Kecamatan Tanjung 

Bintang (15 Desember 2017)



47

Pelatihan dilaksanakan dengan tujuan agar para anggota LP2A tidak 

hanya bisa berdakwah saja, namun juga bisa menjadi mc di acara formal 

dan non formal juga. Dan dengan diadakannya pelatihan di LP2A juga, 

merupakan wadah bagi para pedakwah. seperti keterangan Bapak Agusman 

sebagai berikut:

“menurut saya LP2A merupakan wadah bagi para pendakwah, dan 
juga dengan adanya pelatihan di LP2A ini, da’i bisa lebih banyak tau 
tentang cara berdakwah yang baik, strateginya maupun media media 
yang digunakannya.”26

Dengan adanya pelatihan da’i di LP2A, dapat meningkatkan mutu da’i 

menjadi da’i professional dan di segani oleh masyarakat. Seperti 

keterangan Bapak Haris Muta’alim:

“Da’i dari anggota LP2A itu sangat berwawasan luas mbak, jadi 
beliau gak hanya ngisi ceramah aja, tapi mengisi kegiatan yang 
lainnya juga mbak, seperti penyuluhan bagi masyarakat, jadi 
masyarakat bisa tanya jawab langsung dengan da’i nya mbak. jadi 
memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan jawaban 
yang jelas.”27

Dengan wawasan yang dimiliki oleh da’i, anggota LP2A sangat 

dibutuhkan kinerjanya di dalam lingkungan masyarakat. Karena kegiatan 

LP2A tidak hanya memfokuskan pada ceramah saja, namun juga kegiatan 

yang lain. Seperti penyuluhan, konsultasi, serta menejemen infaq yang 

dapat mmbantu permasalahan masyarakat umum. Berikut juga keterangan 

dari Ibu Pur Windaryani selaku anggota LP2A:

                                                          
26Wawancara dengan Bapak Agusman, Anggota LP2A Kecamatan Tanjung Bintang (15 

Desember 2017)
27Wawancara dengan Bapak Haris Muta’alim, Anggota LP2A Kecamatan Tanjung Bintang 

(15 Desember 2017)
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“LP2A itu harapan masyarakat untuk kemajuan keagamaan nya mbak, 
karena dapat memperluas ilmu pengetahuan agama masyarakat. Tidak 
hanya penyuluhan dan ceramah saja, tapi LP2A juga banyak 
memberikan hal positif untuk masyarakat mengembangkan ilmu 
keagamaannya di sekitar lingkungannya.”28

LP2A selalu memberikan hal yang positif dengan berbagai metodenya, 

dan mengajak masyarakat kepada kebaikan. Dan membuat masyrakat 

semakin faham dan antusias dengan ilmu keagamaan yang telah di berikan 

oleh da’i dari LP2A.

2. Metode LP2A Dalam Meningkatkan Mutu Da’i

Pada umumnya penyuluhan LP2A memiliki metode dan strategi yang 

diangkat, Berhasil tidaknya tergantung dari metode yang digunakan. Adapun 

metode yang diterapkan oleh Bapak Agus Sugiarto dalam pemberian 

penyuluhan adalah sebagai berikut:

“Dalam penyuluhan ini, saya menggunakan metode dakwah seperti 
metode ceramah, Tanya jawab, serta praktek sesuai dengan ajaran 
islam”.29

Dalam penyuluhan yang diberikan oleh LP2A, menggunakan metode 

ceramah dengan kelompok pengajian. sebagai berikut:

a. Metode ceramah, da’i dari LP2A memberikan ceramah dengan materi 

keagamaan yang sederhana dan dapat difahami oleh masyarakat. 

Petugas LP2A melakukan penyuluhan di majlis ta’lim dengan 

kelompok pengajian. Metode ini diberikan kepada kelompok pengajian. 

Seperti keterangan sebagai berikut:

                                                          
28Wawancara dengan Ibu Pur Windaryani, Anggota LP2A Kecamatan Tanjung Bintang (15 

Desember 2017)
29Wawancara dengan Bapak Agus Sugiarto (Di LP2A Kec. Tanjung Bintang, tgl 5 Desember 

2017)
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“metode ceramah dengan kelompok pengajian merupakan salah satu 
metode yang saya gunakan dalam mengajak ibu-ibu kelompok 
pengajian secara halus untuk melaksanakan semua kewajibannya 
sebagai umat Muslim”.30

Da’i menggunakan metode ceramah dengan kelompok pengajian 

maupun masyarakat pada umumnya yaitu ceramah secara langsung 

dengan bertatap muka kepada masyarakat. Karena dengan metode 

ceramah ini, Da’i lebih bisa mengajak masyarakat secara halus untuk 

menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam , sehingga masyarakat 

lebih senang dalam melaksanakan pengajian rutin.

b. Metode Tanya jawab, selain menggunakan metode cearamah Da’i juga 

menggunakan metode tanya jawab. Bapak Agus Sugiarto

mengungkapkan bahwa:

“setelah ceramah secara langsung dengan masyarakat, saya 
memberikan masyarakat kesempatan untuk bertanya kepada saya 
dengan pertanyaan-pertanyaan seputar dengan keagamaan, agara 
masyarakat merasa puas dengan metode yang saya gunakan mbak ”.31

Dalam peggunaan metode ini Bapak Agus dan rekan-rekannya 

memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh 

masyarakat. Agar msayarakat mendapatkan jawaban yang pas dengan 

pertanyaan yang diajukannya.

                                                          
30Wawancara dengan Bapak Agus Sugiarto (Di LP2A Kec. Tanjung Bintang, tgl 5 Desember 

2017)
31Wawancara dengan bapak Agus Sugiarto (Di LP2A Kec. Tanjung Bintang, tgl 5 Desember 

2017)
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c. Metode Praktek, ketika metode ceramah dan tanya jawab sudah di 

berikan maka da’i juga menggunakan metode praktek. Berikut

keterangan Bapak Agus:

“selain menggunakan metode ceramah, tanya jawab, kami juga 
memberikan metode praktek mbak. Yaitu kita memberikan contoh 
tentang parktek umroh, manasik haji, memandikan jenazah, serta 
mengurus jenazah hingga selesai. Jadi masyarakat tau tata cara dan 
prakteknya mbak, jadi mereka faham dan tidak salah lagi.”32

Metode praktek sangat penting dalam penyampaian pengetahuan 

dari da’i, karena masyarakat akan mengikuti jika diberikan contoh 

secara langsung oleh da’i.

3. Strategi

Di dalam kegiatan LP2A, menggunakan berbagai macam strategi 

untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, seperti:

a. Pendekatan Melalui Tokoh Masyarakat

Didalam pelaksanaan LP2A, anggota LP2A menyampaikan 

penyuluhannya melalui tokoh masyarakat, seperti RT, RW, Tokoh Adat, 

dan Juga pemuda di desa tersebut. Agar masyarakat mau mengikuti 

pelaksaan acara yang diadakan oleh LP2A.

Sebagaimana keterangan Bapak Zainal Arifin sebagai berikut:

“jadi kami melakukan acara-acara yang diadakan oleh LP2A itu 
mengajak serta masyarakat mbak, kita mengajak dengan mendekati 
tokoh masyarakat nya, agar masyarakat mau ikut gabung dengan 
acara ini mbak.33

                                                          
32Ibid
33Wawancara Dengan Bapak Zainal Arifin, Anggota LP2A (15 Desember 2017)
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b. Konsultasi Kepada Penyuluh Agama Melalui Majlis Ta’lim

Selain strategi pendekatan dengan tokoh masyarakat, LP2A juga 

melakukan startegi yang lainnya dengan cara mengadakan konsultasi 

kepada penyuluh agama melalui majlis ta’lim pengajian. Agar anggota 

pengajian bisa berkonsultasi langsung dengan penyuluh agama dari LP2A. 

seperti keterangan di bawah ini:

“dengan adanya strategi yang kita buat yaitu masyarakat bisa 
berkonsultasi langsung dengan penyuluh agama, agar masyarakat 
bisa bertanya langsung, dan mendapatkan jawaban dihari itu juga 
mbak. jadi msyarakat merasa puas, dan terbantu dengan strategi ini.34

Karena jiwa manusia yang ingin tahu dan rasa penasaran yang sangat 

tinggi, sehingga LP2A menggunakan strategi konsultasi oleh masyarakat 

ini. Dan strategi ini sangat membantu agar masyarakat menemukan 

jawaban atas pertanyaannya selama ini yang ada di benaknya.

C. PENERAPAN DA’I (LP2A) LEMBAGA PEMBINA PENGAMALAN 

AGAMA DI MASYARAKAT

1. LP2A Pada Majelis Ta’lim Al Munawaroh

Pada hakikatnya manusia merupakan seseorang yang membutuhkan 

dorongan keagamaan yang dipimpin oleh orang yang dapat dipercaya olehnya. 

Begitupun dengan masyarakat, mereka membutuhkan pengetahuan tentang

pendidikan keagamaan dari Da’i yang dapat menjadi panutan dan contoh bagi 

masyarakat.

                                                          
34Ibid
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Sehingga LP2A menggerakkan anggota Da’i nya untuk memberikan 

ceramah, serta contoh yang baik kepada masyarakat melalui ceramah, diskusi 

serta paktek di majlis ta’lim ataupun konsultasi penyuluhan tentang keagamaan. 

Agar masyarakat dapat memperluas pengetahuannya tentang keagamaan. Karena 

Da’i merupakan orang yang sangat 

berpengaruh di kehidupan masyarakat luas.

Dalam menjalankan kegiatannya LP2A memiliki jadwal dan agenda yang 

telah di sesuaikan dengan jadwal majlis ta’lim di kecamatan tersebut dan jadwal 

dari LP2A itu sendiri. Sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan 

lancar dan sebagaimana mestinya. Adapun kegiatan LP2A dalam keterangan 

yang diberikan oleh ketua LP2A Kecamatan Tanjung Bintang sebagai berikut:

“di dalam kegiatan yang dilakukan oleh anggota LP2A dalam 
memberikan penyuluhan kepada masyarakat sudah terjadwal mbak, 
seperti di majlis ta’lim Al-Munawaroh yaitu sekali dalam sebulan, dan 
majlis ta’lim An-Nur yaitu 2 kali dalam sebulan.”. 35

Kegiatan yang dilakukan oleh LP2A untuk masyarakat yaitu seperti 

penyuluhan kepada masyarakat, serta konsultasi yang dilakukan oleh masyarakat 

kepada anggota LP2A. 

Masyarakatpun sangat antusias dengan adanya LP2A, seperti keterangan 

dibawah ini:

“dengan adanya da’i ini, bisa membantu ibu-ibu dalam memahami 
agama terlebih prakteknya mbak, seperti memandikan jenazah. Selama
ini kan ibu-ibu kalau disuruh mengurusi jenazah gak ada yang berani 
mbak, karena gak bisa. Makanya da’i bisa membantu ibu-ibunya dalam 
mendalami praktek jenazah.”36

                                                          
35Wawancara dengan bapak Agus Sugiarto (Di LP2A Kec. Tanjung Bintang, tgl 5 Desember 

2017)
36Wawancara Dengan Ibu Sunar, Wakil Ketua Majlis Ta’lim Al-Munawaroh (6 desember 

2017)
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Dengan adanya da’i anggota LP2A, dapat membantu masyarakat dalam 

memahami tata cara memandikan jenazah maupun praktek yang lainnya. 

Sehingga masyarakat sudah mulai berani untuk melakukan kewajibannya sebagai 

umat muslim untuk membantu sesamanya dalam hal duka maupun suka. Dan 

da’i pun ketika menyampaikan ceramahnya atau prakteknya tidak membeda-

bedakan umur mad’u, seperti keterangan Ibu Wati sebagai berikut:

“pak ustad itu kalau lagi ceramah atau ngasih contoh tentang manasik 
haji atau mengurusi jenazah tidak membedakan umur mad’u mbak, 
contohnya ada mbah-mbah yang gak faham-faham sama apa yang di 
sampein pak ustad, ya beliau itu ngulangi lagi mbak, sampe mbah nya 
faham. Makanya masyarakat disini seneng banget kalau pak ustad udah 
ngisi ceramah.”37

Dengan kerendahan hati dan rasa sabar yang dimiliki oleh para da’i,

membuat masyarakat semakin antusias dan senang dengan keberaaan da’i. 

Sehingga apa yang disampaikan oleh da’i selalu menjadi panutan masyarakat. 

Karena da’i menyampaikan ceramahnya dengan cara yang halus, dan dengan 

mengajak masyarakat melakukan perbuatan yang selalu baik.

2. LP2A Pada Majlis Ta’lim An-Nur

Kehidupan masyarakat yang Islami, yang tercerminan dalam diri setiap 

muslim di kecamatan Tanjung Bintang merupakan salah satu prasyarat 

terwujudnya persatuan umat. Olehnya, pembinaan dari LP2A masih dirasakan 

sangat penting untuk di selenggarakan secara bertahap dan berkesinambungan. 

LP2A kecamatan Tanjung Bintang berusaha menjadi penyambung berbagai 

kepentingan pembinaan keagamaan yang ada dimasyarakat dalam menjalankan 

syariat Islam. 

                                                          
37Wawancara Dengan Ibu Wati, Ketua Majlis Ta’lim Al-Munawaroh (6 desember 2017)
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Seperti keterangan dari Ibu Sri selaku Ketua Majlis Ta’lim An-Nur 

berikut ini:

“disini LP2A sangat berperan penting mbak dalam mengembangkan 
pengetahuan keagamaan masyarakat apalagi pada kelompok pengajian 
majlis ta’lim An-Nur, soalnya Da’i yang dari LP2A itu orangnya baik 
dan ramah-ramah. Makanya kelompok pengajian ini waktu pak ustad 
ceramah, dengerin dengan srius mbak, dan pak ustad juga ngisi ceramah 
gak bikin tegang karena di selingi humor jadi masyarakat cepet 
nyambung sama materi yang disampein pak ustad.”38

LP2A sangat mementingkan kebutuhan masyarakat terutama dalam 

bidang keagamaan, sehingga da’i yang di tugaskan oleh LP2A sangat memahami 

materi dakwah dan memahami kondisi masyarakat yang akan di hadapinya, 

sehingga tidak terjadi kesalahan ketika mengisi ceramah maupun mengadakan 

penyuluhan dan konsultasi dengan masyarakat. Da’i pun mengisi ceramah 

dengan materi-materi yang dapat dipahami dengan masyarakat, berikut 

keterangan Ibu Hanafi selaku Sekertaris Majlis Ta’lim An-Nur:

“pak ustad kalau ngisi ceramah itu sangat sederhana mbak, beliau 
mengajarkan tentang cara mengurusi jenazah, manasik haji maupun 
umroh dan hal-hal yang yang menjadi kewajiban umat Islam untuk 
dijalankan, seperti solat, dan puasa. Kalau ada yang nanya, beliau juga 
langsung mempraktekan mbak, misalnya kita nanya tentang cara manasik 
haji, beliau langsung ngajarin sampai kita bener-bener faham. Jadi 
masyarakat seneng dan puas mbak, kalau Da’i dari LP2A dateng ngisi 
ceramah, walaupun sebulan Cuma 2x.”39

Dengan materi yang sederhana, membuat masyarakat cepat memahami 

materi yang disampaikan oleh Da’i. Karena tidak semua masyarakat adalah orang 

yang dapat dengan cepat memahami isi ceramah yang sudah disampaikan oleh 

da’i. Karena tingkat pemahaman orang berbeda-beda. Dengan materi yang 

sederhana, masyarakat akan merasa senang dan mudah dalam memahami materi 

dakwah. 

                                                          
38Wawancara Dengan Ibu Sri, Ketua Majlis Ta’lim An-Nur (6 desember 2017)
39Wawancara Dengan Ibu Hanafii, Sekertaris Majlis Ta’lim An-Nur (6 desember 2017)



BAB IV

ANALISIS LP2A DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN 

WAWASAN DA’I DAN APLIKASI LP2A DALAM MENINGKATKAN 

MUTU DA’I PADA MASYARAKAT

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil  

wawancara dan observasi dengan beberapa responden yang berkaitan dengan judul 

karya tulis ini yaitu Upaya LP2A Dalam Meningkatkan Mutu Da’i Bagi Masyarakat 

Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang, yang kemudian dituangkan dalam 

penyusunan dalam bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan 

menganalisis data yang penulis kumpulkan. 

Sesuai dengan teknik analisa data yang penulis pilih yaitu menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisa data yang telah peneliti kumpulkan 

dari observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi selama peneliti mengadakan 

penelitian di LP2A kecamatan Tanjung Bintang, maka data yang diperoleh dan 

dipaparkan oleh peneliti akan dianalisa oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian, 

hasil yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut: 

A. LP2A Dalam Meningkatkan Kemampuan Dan Wawasan Da’i

LP2A pada hakikatnya merupakan organisasi yang berada di bawah 

koordinasi kementrian Agama, organisasi ini berusaha membina masyarakat dengan 

berbagai kegiatan. Namun LP2A lebih menekankan pembinaan kepada anggota nya 

dalam meningkatkan kemampuan dan wawasan Da’i. Pembinaan ini dilakukan 

langsung oleh ketua LP2A Kecamatan Tanjung Bintang, anggota LP2A juga sangat 
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antusias untuk mengikuti pembinaan dala rangka pelaksanaan dan pengamalan nilai 

agama.

Pembinaan ini diberikan atas dasar upaya LP2A dalam meningkatkan mutu 

da’i, LP2A memberikan kegiatan pelatihan yang dapat membantu da’i dalam 

menambah kepercayaan diri da’i dan wawasan bagi da’i. Seperti:

1. Kegiatan pelatihan

Sorang da’i harus memiliki jiwa kepemimpinan dan tangguh. Dan 

kegiatan pelatihan MC serta kepemimpinan ini, dilakukan untuk melatih 

mental da’i. LP2A berusaha menjadikan da’i menjadi da’i yang mulitalenta

dan dapat memimpin masyarakatnya kearah yang lebih baik, serta 

mengutamakan amal a’ruf nahi munkar. Dengan diberikan pelatihan semacam 

ini membuat para anggota LP2A menjadi da’i yang serbaguna dan dapat 

diandalkan oleh masyarakat.

2. Mengkoordinir Da’i

Selain memberikan pelatihan wawasan dan kemampuan kepada da’i, 

LP2A juga mengkoordinir da’i seperti hal nya melihat kondisi diri da’i dan 

juga kesehatan da’i. Agar da’i siap dalam menjalankan tugasnya secara mental 

nya dan juga secara fisiknya, dan membuat para anggota da’i merasa senang 

dengan kegiatan yang dilakukan oleh LP2A.

3. Managemen Infaq

LP2A merupakan wadah bagi kegiatan-kegiatan keIslaman. Seperti 

halnya LP2A melakukan kegiatan managemen infaq. Kegiatan-kegiatan dari 
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LP2A membawa tanggapan positif dari masyarakat maupun anggota LP2A itu 

sendiri. Karena anggota da’i harus mampu menguatkan iman mad’u dan 

menumbuhkan semangat mad’u nya untuk selalu beramal dan tidak ada 

keraguan di dalam dirinya untuk beramal.

Upaya LP2A dalam meningkatkan mutu da’i selain ditunjang dengan 

diberikannya pelatihan-pelatihan, namun juga diberikan ilmupengetahuan 

tentang wawasan keagamaan, agar wawasan anggota LP2A semakin luas dan 

dapat diberikan kepada masyarakat melalui ceramah, tanya jawab, dan juga 

penyuluhan yang dilakukan oleh anggota LP2A kepada masyarakat.

B. PenerapanDa’iLembaga Pembina Pengamalan Agama (LP2A) Pada

Masyarakat

PenerapanDa’iLembaga Pembina Pengamalan Agama kepada masyarakat 

dalam hal menambah wawasan pengetahuan keagamaan yang diberikan oleh da’i 

kepada masyarakat dapat menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat.LP2A 

mengeggerakkan anggota da’i nya untuk memberikan ceramah serta contoh yang baik 

kepada masyarakat melalui:

1. Diskusi antara da’i dan masyarakat dalam menambah wawasan pengetahua 

keagamaan masyarakat.

2. Penyuluhan-penyuluhan keagamaan, agar masyarakat dapat memperluas 

pengetahuannya tentang keagamaannya.

3. Konsultasi yang dilakukan oleh masyarakat kepada anggota LP2A
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Mutu da’i dapat meningkat bukan karena penilaian dari LP2A melainkan 

penilaian dari masyarakat, karena da’i merupakan orang yang sangat berpengaruh di 

kehidupan masyarakat luas. Dalam menjalankan kegiatannya LP2A memiliki jadwal 

dan agenda yang telah disesuaikan dengan jadwal majelis ta’lim dan jadwal dari 

LP2A kecamatan Tanjung Bintang. 

Sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan 

sebagaimana mestinya. Pembinaan dari LP2A dalam meningkatkan mutu da’i 

dimasyarakat sangat penting untuk diselenggarakan secara bertahap dan 

berkesinambungan. LP2A kecamatan Tanjung Bintang berusaha menjadi 

penyambung berbagai kepentingan pembinaan keagamaan yang ada di masyarakat 

dalam menjalankan syariat Islam.



BAB V

KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan 

terdahulu, maka dapatlah di ambil inti pembahasan atau kesimpulan dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. LP2A dalam meningkatkan kemampuan dan wawasan Da’i dengan 

memberikan kegiatan pelatihan-pelatihan da’i. Seperti, pelatihan MC dan 

kepemimpinan, brainstorming, mengkoordinir da’i, serta manajemen infaq 

bagi anggota da’i LP2A, yang dapat membantu da’i dalam meningkatkan 

kemampuan da’i dan wawasan bagi da’i.

2. Aplikasi LP2A dalam meningkatkan mutu da’i pada masyarakat dengan cara 

LP2A menggerakkan anggota da’i nya untuk memberikan ceramah serta 

contoh yang baik kepada masyarakat melalui diskusi, serta penyuluhan-

penyuluhan keagamaan, agar masyarakat dapat memperluas ilmu 

pengetahuannya tentang keagamaannya.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas peneliti sudah melakukan analisis data pada 

penelitian upaya LP2A dalam meningkatkan mutu da’i bagi masyarakat desa Jatibaru 

kecamatan Tanjung Bintang. Maka saran ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan dan pertimbangan oleh pihak-pihak yang terkait:
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1. Bagi pihak LP2A diharapkan supaya dapat menambah Da’i yang berwawasan 

lebih luas, agar bisa membawa masyarakat melangkah menuju hal yang lebih 

baik lagi.

2. Bagi pengelola LP2A khususnya di kecamatan Tanjung Bintang, harus 

meningkatkan mutu Da’i. Melakukan pelatihan-pelatihan khusus bagi Da’i

supaya dalam memberikan pengamalan agama bisa lebih efektif dan 

professional.

C. Penutup

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan 

hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari 

bahwa tulisan ini belum sempurna dan penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat 

bagi semua. Saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca dapat menjadikan 

tulisan ini lebih baik dan sempurna lagi. 

Akhirnya penulis berharap tulisan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya. Atas kesalahan yang penulis lakukan mohon dimaafkan dan 

kepada Allah SWT. Penulis mohon ampun. Semoga kita selalu dalam lindungan-Nya. 

Amin ya robbal alamin
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Lampiran- lampiran



Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Wawancara dengan Da’i

1. Sudah berapa lama menjadi anggota LP2A?

2. Apa tujuan dibentuknya LP2A?

3. Bagaimana proses upaya LP2A dalam meningkatkan mutu da’i?

4. Metode apa yang digunakan dalam upaya meningkatkan mutu da’i?

5. Strategi apa yang digunakan dalam upaya meningkatkan mutu da’i?

6. Berapa kali pertemuan dengan Majlis Ta’lim tersebut

7. Apa yang menjadi faktor penghambat terlaksananya LP2A dalam 

meningkatkan mutu da’i ini?

8. Dan apakah faktor pendukung upaya LP2A ini sehingga menjadi lebih 

efektif?



B. Wawancara Majelis Ta’lim

1. Apakah ibu senang dengan kegiatan yang dilakukan oleh LP2A?

2. Pernahkah ibu melakan konsultasi dengan da’i di LP2A?

3. Bagaimana pendapat anda tentang da’i di LP2A?

4. Bagaimana pendapat anda setelah mendapat ceramah dari da’i?

5. Apa pengaruh kepada anda setelah diberikan materi oleh da’i LP2A?



Lampiran 2

Pedoman Obervasi

Aspek aktifitas Hasil observasi

Proses upaya LP2A dalam meningkatkan 
mutu da’i

 menyimpulkan hasil proses upaya 
LP2A dalam meningkatkan 
kemampuan dan wawasan da’i

 aplikasi da’i bagi masyarakat



LAMPIRAN 3

PEDOMAN DOKUMENTASI

Sumber Dokumentasi Kebutuhan Dokumentasi Hasil Dokumentasi

Profil LP2A Kecamatan 
Tanjung Bintang

Gambaran Umum Lokasi

Data LP2A Kecamatan 
Tanjung Bintang

Wawancara dengan para 
da’i anggota LP2A



LAMPIRAN 4

DAFTAR NAMA SAMPEL

No Nama Usia Da’I

1 Ust. Agus sugiarto 45 Tahun Sebagai Da’i/Ketua LP2A

2 Ust. Agusman 40 Tahun Sebagai Da’i

3 Ust. Zainal Arifin 38 Tahun Sebagai Da’i

4 Ust. Baororoh 37 Tahun Sebagai Da’i

5 Ust. Ruliyan 
Widiasmara

38 Tahun Sebagai Da’i

6 Ust. Ruswandi 39 Tahun Sebagai Da’i

7 Ust. Haris mutaa’lim 45 Tahun Sebagai Da’i

8 Ustadzah Pur 
Windaryani

45 Tahun Sebagai Da’i

9 Ust. Teguh Prasetyo 40 Tahun Sebagai Da’i



LAMPIRAN 5

DAFTAR NAMA INFORMEN

NO Nama Jabatan

1 Ibu Wati Ketua Majlis Ta’lim Al-Munawaroh

2 Ibu Sunar Wakil ketua Majlis Ta’lim Al-
Munawaroh

3 Ibu Sri Ketua Majlis Ta’lim An- Nur

4 Ibu Hanafi Sekertaris Majlis Ta’lim An-Nur



Gambar 1. Gedung LP2A kecamatan Tanjung Bintang



Gambar 2. Peneliti melakukan interview dengan Ustad Agus Sugiarto di kantor LP2A



Gambar 3. Peneliti melakukan interview ibu sri, ketua Majlis Ta’lim An-Nur

Gambar 4. Pengajian Akbar yang di selenggarakan oleh LP2A



Gambar 5. Penyuluhan kepada Masyarakat oleh LP2A

Gambar 6. LP2A menyelenggarakan kegiatan pelatihan MC bagi anggota 
LP2A dan majlis ta’lim



Gambar 7. Kegiatan mingguan majlis ta’lim An-Nur

Gambar 8. Peneliti melakukan interview ibu Wati, ketua Majlis Ta’lim Al-
Munawaroh
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