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ABSTRAK 

Ariska Putri, Tria 2019. Strategi Tokoh Masyarakat Dalam Pengamalan 

Kegiatan Keagamaan di Dusun Keling Desa Pengkol Kauman Ponorogo. 

Skripsi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Dosen Pembimbing Muhammad 

Widda Djuhan, S.Ag, M.Si. 

Kata Kunci: Strategi, Tokoh Masyarakat, Pengamalan Kegiatan Keagamaan.  

   Agama merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. 

Agama berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan terhadap tuhan dan alam 

ghaib, pengaturan tentang upacara ritual serta aturan dan norma yang 

mengikat pengikutnya. Agama sebagai pedoman bagi umat manusia. 

Manusia tanpa agama diibaratkan seperti orang yang bisa berjalan tetapi 

dalam keadaan buta. Individu tidak mampu mengambil keputusan dalam 

berbuat serta menentukan sikap tanpa adanya bantuan dari orang lain. Oleh 

karena itu dibutuhkan peran sosok pemimpin yang mampu menuntun 

individu kedalam kebaikan.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bentuk-bentuk 

kegiatan keagamaan di dusun Keling desa Pengkol Kauman Ponorogo (2) 

mengetahui tentang strategi yang dilakakukan Tokoh Masyarakat dalam 

pengamalan shalat berjamaah dan pengajian di dusun Keling desa Pengkol 

Kauman Ponorogo. (3) mengetahui faktor penghambat pengamalan shalat 

berjamaah dan pengajian di dusun Keling desa Pengkol Kauman 

Ponorogo. 

  Untuk menjawab pertanyaan diatas, peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus yang bertempat di dusun 

keling desa pengkol kauman ponorogo. Pengumpulan data dilakukan 

dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis 

data menggunakan analisis model Miles & Huberman dengan langkah-

langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi.  

  Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: 1). Bentuk-bentuk 

kegiatan keagamaan yang ada di dusun Keling desa Pengkol Kauman 

Ponorogo diantaranya: shalat berjamaah, pengajian dan TPA (Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an). 2). Strategi yang dilakukan Tokoh Masyarakat 

dalam pengamalan shalat berjamaah dan pengajian diantaranya: 

menyampaikan informasi melalui media elektronik, mengumandangkan 

adzan tepat waktu serta memanfaatkan jabatan atau pangkat untuk 

mempengaruhi masyarakat mengikutinya. 3). Faktor penghambat upaya 

pengamalan shalat berjamaah dan pengajian diantaranya, kurang nya 

kesadaran dan minat masyarakat terhadap shalat berjamaah dan pengajian, 

rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dusun keling desa pengkol 

kauman ponorogo serta faktor ekonomi yang memicu masyarakat lebih 

mementingkan pekerjaan ketimbang dengan ibadah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. 

Agama berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan 

terhadap tuhan dan alam ghaib, pengaturan tentang upacara-upacara ritual 

serta aturan dan norma yang mengikat pengikutnya.
1
 Dalam beragama ada 

tiga tingkatan yaitu: Islam, Iman dan Ihsan. Ketiganya tak bisa dipisahkan, 

diibaratkan seperti segitiga sama sisi yang sisi satu berkaitan dengan sisi 

lainnya. Disamping ada hubungan diantara ketiganya, juga terdapat 

perbedaan yang menjadi identitas masing-masing. Iman lebih menekankan 

pada segi keyakinan dalam hati. Islam merupakan sikap untuk berbuat dan 

beramal. Ihsan merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan.
2
 

Dalam ajaran agama Islam kebutuhan terhadap agama disebabkan 

manusia selaku makhluk tuhan dibekali dengan berbagai potensi (fitrah) 

yang dibawa sejak lahir. Salah satu fitrah tersebut adalah kecenderungan 

terhadap agama. Prof. Dr. Hasan Langgulung mengatakan: “ salah satu ciri 

fitrah ini ialah bahwa manusia menerima Alloh sebagai Tuhan dengan kata 

lain manusia itu adalah dari asal mempunyai kecenderungan beragama 

sebab agama itu sebagian dari fitrah-Nya.” Dengan demikian anak yang 

baru lahir sudah memiliki potensi untuk menjadi manusia yang bertuhan. 

                                                           
1
 Khozin, Khazanah Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,  2013), 

51.  
2
 Abu El-Zafira, Pelajaran Aqidah dan Tauhid (Yogyakarta: Spirit For Education And 

Development, 2011), 34.  
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Karena adanya fitrah ini maka manusia selalu membutuhkan pegangan 

hidup yang disebut agama. Manusia merasa bahwa dalam jiwanya ada 

suatu perasaan yang mengakui adanya yang maha kuasa tempat mereka 

berlindung dan memohon pertolongan.
3
 

Agama yang diwahyukan kepada Rosululloh Saw. Mengandung 

implikasi kependidikan yang bertujuan untuk menjadi rahmat bagi 

sekalian alam. Dalam agama Islam terkandung potensi yang mengacu 

kepada kedua fenomena perkembangan yaitu: pertama, potensi psikologis 

dan pedagogis yang mempengaruhi manusia untuk menjadi pribadi yang 

berkualitas baik dan menyandang derajat mulia melebihi makhluk-

makhluk lainnya. Kedua, potensi pengembangan kehidupan manusia 

sebagai khalifah di muka bumi yang dinamis dan kreatif serta responsif 

terhadap lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang alamiah maupun 

ijtimaiyah di mana Tuhan menjadi potensi sentral perkembangannya.
4
 

Seiring perkembangan zaman, agama ini mulai tergerus dengan 

teknologi yang semakin canggih. Pengaruh dari globalisasi telah merubah 

cara hidup manusia sebagai individu, sebagai warga masyarakat dan 

sebagai warga bangsa. Tidak seorang pun yang dapat menghindari dari 

arus globalisasi. Akibat pengaruh ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

globalisasi telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang ada dalam kehidupan 

masyarakat. Nilai-nilai tradisional yang sangat menjunjung tinggi 

moralitas kini sudah bergeser seiring dengan pengaruh iptek dan 

                                                           
3
 Jalaludin, Psikologi Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 103-105.  

4
 Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 3-

4.  
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globalisasi. Di kalangan remaja begitu terasa akan pengaruh iptek dan 

globalisasi. Pengaruh hiburan cetak maupun elektronik menjurus pada hal-

hal yang negatif.
5
  

Anak adalah generasi masa depan. Di pundak anaklah rancang 

bangun masa depan bangsa dan negara dibebankan. Oleh sebab itu, 

kegiatan mendidik dan menyiapkan generasi muda bukan tugas dan peran 

yang gampang. Proses ini membutuhkan kesadaran, kesiapan, kesabaran, 

keuletan, dan ketangguhan. Proses ini pula tidak dapat dikerjakan oleh 

orang per orang atau satu instansi saja, akan tetapi membutuhkan kerja 

sama secara komprehensif dan menyeluruh. Keluarga, sekolah, 

masyarakat, pemerintah dan media perlu bahu membahu bekerja sama 

secara kompak untuk mewujudkan cita-cita bersama.
6
 Tidak hanya dalam 

peningkatan kualitas pengamalan agama saja yang perlu ditingkatkan 

namun dari segi Pendidikan anak juga harus diperhatikan oleh orang tua. 

Dalam menghadapi arus globalisasi yang begitu pesat, orang tua 

memiliki tantangan yang paling berat dalam menghadapinya, karena orang 

tua bertanggung jawab mendidik dan membesarkan sejak dini dengan 

menanamkan nilai-nilai agama Islam agar terbentuk akhlak dan berbudi 

pekerti yang baik. Tidak hanya dari sisi orang tua yang bertanggung jawab 

namun dari sisi lain juga ikut bertanggung jawab seperti tokoh agama, 

perangkat desa, masyarakat sekitar serta lingkungan mereka berada. 

                                                           
5
 Khoiriyah, Menggagas Sosiologi Pendidikan Islam  (Yogyakarta: Teras,  2012), 157-

158.  
6
 Moh, Haitami Salim, Pendidikan Agama Dalam Keluarga Revitalisasi Peran Keluarga 

Dalam Membangun Generasi Bangsa Yang Berkarakter (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 7.  
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Mereka ikut andil dalam membentuk dan mewujudkan masyarakat yang 

religius. 

Realita yang terjadi, akibat pengaruh arus globalisasi yang semakin 

pesat, marak penyimpangan yang dilakukan masyarakat, baik yang 

berbentuk tindakan kekerasan, pergaulan bebas, penyalah gunaan obat-

obat terlarang dan sebagainya. Penyimpangan-penyimpangan itu muncul 

akibat dari lemahnya pengamalan agama Islam pada diri masyarakat. 

Apabila masyarakat berpegang teguh pada ajaran agama Islam dalam 

menghadapi tantangan globalisasi maka perbuatan menyimpang tidak akan 

terjadi. Oleh karena itu tugas kita sebagai khalifah di muka bumi yakni 

menjaga, memelihara, mewujudkan kemakmuran, mewujudkan 

keselamatan dan kebahagiaan dengan cara beriman dan beramal shaleh.
7
 

Menyikapi pengaruh globalisai dibutuhkan sosok seorang 

pemimpin yang mampu membuat perubahan pada masyarakat. Namun 

sekarang ini peran tokoh agama masih sangat minim dalam membina 

ibadah masyarakat. Fenomena yang demikian juga terlihat di salah satu 

dusun Keling desa Pengkol Kauman Ponorogo. Hal ini terlihat ketika 

peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat 

sekitar. Peneliti melihat kepedulian tokoh agama yaitu kyai dan ustadz di 

dusun tersebut terhadap masyarakat masih kurang bahkan hubungan sosial 

antara tokoh agama dan masyarakat kurang baik. Kepedulian seorang 

Tokoh Masyarakat yaitu kepala dusun terhadap pengamalan kegiatan 

                                                           
7
Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 

2008), 23.  
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keagamaan di dusun Keling desa Pengkol Kauman Ponorogo sangatlah 

terlihat.  

Tokoh Masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam 

suatu lingkungan masyarakat. Ia memiliki peran penting dalam 

pengamalan kegiatan keagamaan yang ada di dusun Keling desa Pengkol 

Kauman Ponorogo. Sebab Tokoh Masyarakat merupakan panutan 

masyarakat dalam segala permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. 

Masyarakat dusun Keling desa Pengkol Kauman Ponorogo condong lebih 

mempercayai seorang kepala dusun dalam melakukan perubahan. 

Masyarakat Dusun Keling dalam kesehariannya masih jauh dari 

nilai-nilai agama Islam, kebanyakan dari mereka masih belum 

melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Mereka 

memilih untuk duduk di warkop ketika adzan.
8
 Hal ini terjadi karena 

beberapa faktor: pertama karena kurang nya pemahaman masyarakat 

tentang agama Islam, kedua keterbatasan ekonomi mayoritas mata 

pencarian masyarakat dusun Keling desa Pengkol Kauman Ponorogo yaitu 

bergantung pada pertanian dan perkebunan bahkan diantara mereka ada 

yang menjadi tenaga pekerja luar negeri, ketiga faktor pendidikan yang 

sangat rendah rata-rata pendidikan mereka hanya sampai tingkat SMP/Mts, 

keempat rasa keingintahuan tentang agama masih rendah.
9
 

Dengan demikian dibutuhkan peran yang kondusif dari seorang 

Tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, ketua karang taruna dan 

                                                           
8
 Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/04-III/2019 Dalam Lampiran Penelitian ini. 

 
9
 Lihat Transkip Wawancara Nomor 15/W/31-III/2019 Dalam Lampiran Penelitian ini. 
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masyarakat lain untuk saling bekerja sama membangun masyarakat yang 

religius. 

Dari fenomena yang terjadi, peneliti tertarik untuk mengkaji dan 

meneliti lebih dalam tentang “Strategi Tokoh Masyarakat Dalam 

Pengamalan Kegiatan Keagamaan Di Dusun Keling Desa Pengkol 

Kauman Ponorogo”.  

 

B. FOKUS MASALAH 

Banyak variabel yang dapat ditindak lanjuti dalam penelitian ini. 

Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai keterbatasan 

yang ada, baik waktu, dana dan tenaga maka dalam penelitian ini peneliti 

melakukan batasan masalah yaitu Strategi Tokoh Masyarakat Dalam 

Pengamalan Kegiatan Keagamaan Di Dusun Keling Desa Pengkol 

Kauman Ponorogo.  

 

C. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana Bentuk-bentuk Kegiatan Keagamaan di Dusun Keling Desa 

Pengkol Kauman Ponorogo? 

2. Bagaimana Strategi Tokoh Masyarakat Dalam Pengamalan Shalat 

Berjamaah dan Pengajian di Dusun Keling Desa Pengkol Kauman 

Ponorogo? 

3. Apa Saja Faktor Penghambat Upaya Pengamalan Shalat Berjamaah dan 

Pengajian di Dusun Keling Desa Pengkol Kauman Ponorogo? 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk Mengetahui Bentuk-bentuk Kegiatan Keagamaan di Dusun 

Keling desa Pengkol Kauman Ponorogo. 

2. Untuk Mengetahui Strategi yang dilakukan Tokoh Masyarakat Dalam 

Pengamalan Shalat Berjamaah dan Pengajian di Dusun Keling Desa 

Pengkol Kauman Ponorogo. 

3. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Upaya Pengamalan Shalat 

Berjamaah dan Pengajian di Dusun Keling Desa Pengkol Kauman 

Ponorogo. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pengamalan kegiatan keagamaan didusun Keling desa Pengkol 

Kauman Ponorogo. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Tokoh Masyarakat 

Dapat dijadikan bahan masukan dan referensi dalam pengamalan 

kegiatan keagamaan di dusun Keling desa Pengkol Kauman 

Ponorogo.  

b. Bagi penulis  
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Sebagai sarana belajar dalam menyelesaikan suatu masalah dan 

menambah kemampuan berfikir dan memperluas pengetahuan serta 

dapat menambah pengalaman praktis dalam pengadaan penelitian. 

c. Bagi penulis lain 

Untuk memberikan inspirasi sekaligus motivasi bagi peneliti lain, 

khususnya mahasiswa IAIN Ponorogo untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut yang terkait dengan gagasan peneliti. 

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan 

pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada di kandungannya. 

Adapun sistematikanya sebagai berikut: 

BAB I: Merupakan Pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memaparkan 

pola dasar dari keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika pembahasan.   

BAB II: Telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori. Bab  ini  

berfungsi untuk menengahkan acuan teori yang digunakan sebagai 

landasan melakukan penelitian yang terdiri dari pengertian strategi, 

indikator keberhasilan dakwah, strategi peningkatan kualitas jamaah, 

faktor penghambat dakwah, pengertian tokoh masyarakat, peran tokoh 

masyarakat, bentuk-bentuk kegiatan keagamaan diantaranya: pengajian, 

TPA dan shalat berjamaah.  
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BAB III: Metode penelitian. Bab ini adalah metode penelitian yang berisi 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi peneliti, data 

dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV: Deskripsi data. Merupakan laporan hasil penelitian meliputi hal-

hal yang di dapat dari observasi/penelitian. Data secara umum tentang 

dusun Keling desa Pengkol Kauman Ponorogo berupa sejarah berdirinya, 

letak geografis, struktur organisasi, jumlah penduduk, tingkat pendidikan 

masyarakat desa pengkol kauman ponorogo, mata pencarian masyarakat 

desa pengkol kauman ponorogo. Data khusus membahas tentang bentuk-

bentuk kegiatan keagamaan di dusun keling desa pengkol kauman 

ponorogo, strategi yang dilakukan Tokoh Masyarakat dalam pengamalan 

shalat berjamaah dan pengajian di dusun keling desa pengkol kauman 

ponorogo, faktor apa saja yang menghambat pengamalan shalat berjamaah 

dan pengajian di dusun Keling desa Pengkol kauman Ponorogo. 

BAB V: Pembahasan. Menganalisis data yang telah diperoleh dalam 

penelitian. Dalam bab ini berisi tentang analisis bentuk-bentuk kegiatan 

keagamaan di dusun Keling desa Pengkol Kauman Ponorogo. Strategi 

Tokoh Masyarakat dalam pengamalan shalat berjamaah dan pengajian di 

dusun Keling desa Pengkol Kauman Ponorogo. serta faktor penghambat 

dalam pengamalan shalat berjamaah dan pengajian di dusun Keling desa 

Pengkol Kauman Ponorogo.  
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BAB VI: Penutupan. Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diambil dari 

rumusan masalah, serta berfungsi mempermudah para pembaca dalam 

mengambil inti dari isi.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN ATAU KAJIAN 

TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alaina Alfi Rohmatik pada tahun 2017 

dengan judul “ Pemahaman dan Pengamalan Agama Islam Siswa SMK 

Islam Sudirman Tingkir Salatiga Tahun Pelajaran 2016/2017”. Hasil 

penelitiannya sebagai berikut: pertama, Pemahaman agama Islam 

siswa SMK Islam Sudirman Tingkir Salatiga sangat beragam, ada 

siswa yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama Islam, juga 

siswa yang masih kurang pemahamannya tentang agama Islam. Siswa 

yang tinggal di panti asuhan dan yang tinggal di rumah dengan 

pengawasan orang tua pemahamannya lebih baik dari pada siswa yang 

tinggal di rumah namun tidak mendapat pengawasan dari orang 

tuanya. Kedua, pengamalan agama Islam siswa SMK Islam Sudirman 

Tingkir Salatiga yang tinggal di panti asuhan dan yang tinggal di 

rumah dengan pengawasan orang tua lebih disiplin dalam hal shalat, 

puasa dan mengaji. Tetapi sebaliknya siswa yang tinggal di rumah 

yang kurang pengawasan dari orang tua dalam hal shalat, puasa dan 

mengaji terbengkalai. Jika dalam kedisiplinan dan hidup bersih, 

mereka selalu menerapkan perilaku disiplin dan hidup bersih, meski 

terkadang ada beberapa siswa yang masih terlambat dalam berangkat 

ke sekolah. Pengamalan agama Islam di bidang sosial sudah baik, 
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interaksi siswa dengan teman dan lingkungan sangat baik. Ketiga, 

faktor yang mendorong pengamalan Agama Islam Siwa SMK Islam 

Sudirman Tingkir Salatiga adalah faktor kesadaran individu dan 

bawaan siswa yang rajin, peran orang tua, peran pengasuh panti asuhan 

serta peran guru. faktor penghambatnya yakni individu siswa yang 

malas, faktor pergaulan, faktor ketidak pedulian orang tua serta faktor 

kondisi luar masyarakat yang berbeda.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fannanah Al Firdausi pada tahun 2015 

dengan judul “Pengamalan Nilai-Nilai Agama Islam Pada Remaja 

Masjid Sabilillah Malang”. Hasil penelitiannya sebagai berikut: 

pelaksanaan pengamalan nilai-nilai agama Islam pada remaja masjid 

Sabilillah Malang adalah shalat berjamaah. Akhlak yaitu sopan santun 

remaja masjid pada orang yang lebih tua dan sesamanya. Nilai aqidah 

yaitu mengikuti majlis ta‟lim yang ada dan pengaplikasiannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Nilai syariah yaitu cara berpakaian dalam 

kehidupan sehari-hari dan keikut sertaan mereka dalam kegiatan-

kegiatan yang diselenggarakan di masjid Sabilillah Malang. Adapun 

faktor pendukung baik intern maupun ekstern menjadi motivasi dalam 

mengatasi penghambat pengalaman nilai-nilai agama Islam yang 

dipengaruhi lingkungan maupun pergaulan. Sedangkan pihak takmir 

dan pembina masjid selalu memberikan pembinaan dan dorongan 

positif bagi para remaja masjid dalam mengatasi hambatan tersebut. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Nizamuddin pada tahun 2016 dengan 

judul “Peran Tokoh Masayarakat Dalam Pengamalan Ibadah Bagi 

Masyarakat Kuta Cot Glie”. Hasil penelitiannya sebagai berikut: tokoh 

masyarakat sangat berperan dalam membimbing dalam hal ibadah. 

Tokoh masyarakat sangat perlu memberikan pengamalan ibadah 

tersebut karena tokoh masyarakat merupakan salah satu orang yang 

penting dalam kehidupan masyarakat umum. Dalam memberikan 

pengamalan ibadah tokoh masyarakat mendapatkan kendala. Kendala  

yang ditemukan tokoh masyarakat yakni kurangnya pemahaman 

tentang ilmu agama dan keterbatasan ekonomi sehingga pelaksanaan 

pengamalan ibadah masih tersendat-sendat dan mengalami kesulitan 

bahkan diantara mereka ada yang sama sekali tidak mau melaksanakan 

pengamalan ibadah. Upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat 

dalam pengamalan ibadah diantaranya: pengadakan pengaajian di 

masjid atau meunasah. Memberikan pembinaan kepada masyarakat 

mengenai pengamalan ibadah. Pembinaan yang dilakukan dengan cara 

pendidikan ataupun pengajaran.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah 

penelitian pertama terfokus pada pemahaman dan pengamalan agama 

Islam pada siswa SMK Islam Sudirman Tingkir Salatiga yang tinggal di 

panti asuhan dan di rumah dengan pengawasan orang tua dibandingkan 

dengan siswa SMK Islam Sudirman Tingkir Salatiga yang tinggal di 

rumah namun tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua. Penelitian 
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kedua terfokus pada pengaplikasian nilai-nilai agama Islam dalam 

kehidupan sehari-hari terutama bagi para remaja masjid Sabilillah Malang. 

Penelitian ketiga terfokus pada peran tokoh masyarakat dalam 

meningkatkan pengamalan ibadah dalam diri masyarakat Kuta Cot Glie. 

Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pengamalan kegiatan 

keagamaan khususnya shalat berjamaah di dusun Keling Desa Pengkol 

Kuaman Ponorogo. 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Strategi  

a. Strategi 

Strategi merupakan cara atau metode yang efektif mengajak 

manusia kepada ajaran Alloh sehingga terealisasikan kehendaknya 

di muka bumi. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan 

(planning) dan management untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi 

untuk mencapai tujuan strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta 

jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus 

menunjukkan bagaimana teknik (cara) operasionalnya. Dengan 

demikian strategi dakwah merupakan perpaduan dari perencanaan 

dan management dakwah untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam 

mencapai tujuan strategi dakwah harus dapat menunjukkan 

bagaimana operasionalnya secara teknik harus dilakukan, dalam 
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arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu 

bergantung pada situasi dan kondisi.
10

 

Sejarah menunjukkan bahwa mengajak orang kepada 

kebaikan dan perbuatan kebajikan serta mencegah kemungkaran 

tidak mudah, apalagi masa kini. Oleh karena itu dibutuhkan 

strategi yang relevan sesuai dengan kebuTuhan masyarakat. 

Strategi berasal dari bahasa Yunani yakni strategia yang berarti 

kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata 

strategia bersumber dari kata strategos yang berkembang dari kata 

stratos (tentara) dan kata agein (memimpin). Istilah strategi dipakai 

dalam konteks militer sejak zaman Yunani-Romawi sampai masa 

awal industrialisasi. Kemudian istilah strategi meluas ke berbagai 

aspek kegiatan masyarakat, termasuk dalam bidang komunikasi 

dan dakwah. Hal ini penting karena dakwah bertujuan melakukan 

perubahan terencana dalam masyarakat dan hal ini telah 

berlangsung lebih dari seribu tahun lamanya.
11

 

Strategi menurut Arifin adalah keseluruhan keputusan 

kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai 

tujuan, jadi merumuskan strategi dakwah berarti memperhitungkan 

kondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang dihadapi di masa 

depan, guna mencapai efektivitas atau mencapai tujuan. Dengan 

strategi dakwah berarti dapat ditempuh beberapa cara memakai 
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 Syamsuddin, Pengantar Sosiologi Dakwah (Jakarta: Kencana, 2016), 147.  
11

 Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer Sebuah Studi Komunikasi (Yogyakarta: Graha 
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komunikasi secara sadar untuk menciptakan perubahan pada diri 

khalayak dengan mudah dan cepat.
12

  

Strategi juga dapat dikatakan sebagai pendekatan secara 

keseluruhan yang berkaitan dengan implementasi ide atau gagasan, 

perencanaan dan pelaksanaan sebuah kegiatan dalam kurun waktu 

tertentu. Pada awalnya kata strategi dipergunakan hanya untuk 

kepentingan militer namun semakin berkembangnya zaman kini 

strategi dapat berkembang ke berbagai bidang yang berbeda. 

Penggunaan strategi perlu dibedakan dengan taktik (kiat) yang 

memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih 

singkat meskipun kedua kata tersebut sering dicampuradukkan. 

Dalam dakwah Islam strategi dapat dibedakan dengan taktik. 

Sebagai contoh strategi dakwah yang dilakukan walisongo  dalam 

kurun waktu masa kehidupan para walisongo secara keseluruhan, 

berbeda dengan taktik yang dilakukan oleh sunan kalijaga dalam 

penyebaran Islam melalui kesenian wayang.
13

 

Secara garis besar ada dua strategi yang dapat digunakan 

dalam pengembangan dakwah Islam: pertama, strategi dakwah 

dilihat dari tujuan yang hendak dicapai. Kedua strategi dakwah 

dilihaat dari sisi pendekatan dakwah. Kedua strategi tersebut dalam 
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 Abdul Basit, Filsafat Dakwah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 165.  
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aplikasinya tidak harus berjalan secara linear dan strict, melainkan 

saling memperkuat atau bersifat komplementer.
14

 

1) Strategi dakwah dilihat dari tujuan dakwah 

Dilihat dari tujuan dakwah. Ada dua strategi yang 

dikembangkan dalam penyebaran dakwah Islam yaitu, strategi 

tawsi‟ah (penambahan jumlah umat Islam) dan tarqiyah 

(peningkatan kualitas umat Islam). Strategi tawsi‟ah untuk 

meningkatkan jumlah umat Islam yang belum memeluk agama 

Islam sedangkan strategi tarqiyah diarahkan untuk 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan orang yang telah 

memeluk Islam. Jika dicermati dari berbagai aktivitas dakwah 

yang ada, tampak bahwa orientasi strategi dakwah yang 

dilakukan selama ini lebih mengarah pada strategi tarqiyah. 

Banyak praktik keagamaan yang dipadukan antara ajaran Islam 

dengan tradisi. Dengan demikian strategi tarqiyah perlu 

didekatkan dengan kebuTuhan dasar audience (masyarakat) 

sehingga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik 

serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
15

 

2) Strategi dakwah dilihat dari pendekatan dakwah. 
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Dilihat dari sisi pendekatan dakwah Islam ada dua strategi 

yang dapat diterapkan dalam pengembangan dakwah yaitu: 

strategi dakwah kultural dan strategi dakwah struktural.
16

 

Strategi dakwah kultural muncul ketika arus globalisasi 

mampu mengubah pola tingkah laku manusia sebagai individu, 

masyarakat, maupun bangsa dalam suatu negara. Untuk 

mengatasi tantangan globalisasi, salah satu upaya yang dapat 

dilakukan dengan mengembangkan strategi dakwah kultural. 

Menurut syamsul hidayat, dakwah kultural merupakan 

kegiatan dakwah yang memerhatikan potensi dan 

kecenderungan manusia sebagai makhluk berbudaya, guna 

menghasilkan budaya alternatif yang Islami yakni berbudaya 

dan peradapan yang dijiwai oleh pemahaman, penghayatan, 

pengamalan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an dan 

As-Sunnah serta melepaskan diri dari budaya yang dijiwai oleh 

kemusyrikan, bid‟ah, dan khufarat. 

Strategi dakwah struktural adalah strategi dakwah yang 

dilakukan melalui jalur kekuasaan. Menurut Kuntowijaya, 

strategi struktural memakai struktur teknis berupa birokrasi ke 

pengambilan keputusan politik. Sedangkan menurut 

Muhammad Sulthon strategi struktural mengambil bentuk dan 

masuk dalam kekuasaan, terlibat dalam proses ekskutif, 
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legislatif dan yudikatif. Aktivitas dakwah struktural banyak 

memanfaatkan struktur sosial, politik, ekonomi guna 

menjadikan islam sebagai basis ideologi negara atau 

setidaknya memanfaatkan perangkat negara untuk mencapai 

tujuan dakwah. Seorang kyai yang menjadi anggota dewan 

perwakilan rakyat memiliki peluang besar dalam 

mengaplikasikan strategi dakwah struktural. Kyai dapat 

menjadi pelopor untuk membuat peraturan yang mencegah 

KKN.
17

 

b. Cara atau strategi dakwah antara lain sebagai berikut:  

Memilih waktu kosong dan kegiatan terhadap kebutuhan audiens. 

Usahakan agar mereka tidak jenuh dan waktu mereka banyak terisi 

dengan petunjuk, pengajaran yang bermanfaat, dan nasihat yang 

baik. Jangan memerintahkan sesuatu yang jika tidak dilakukan, 

menimbulkan fitnah. Menjinakkan hati dengan harta dan 

kedudukan. Menjinakkan hati dengan kedudukan merupakan 

bagian dari strategi yang bijak. Karena nabi Muhammad Saw 

pernah bersabda kepada kaum ansar ketika beliau lebih 

mementingkan pemberian kepada orang-orang yang bukan ansar. 

Menjinakkan hati dengan memberi maaf ketika dihina, berbuat 

baik ketika disakiti, bersikap lembut ketika dikasari dan bersabar 

ketika di dhalimi. Cemoohan dibalas dengan kesabaran, ketergesa-
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gesaan dibalas dengan kehati-hatian. Ketika memberi nasihat 

jangan menunjuk langsung kepada orangnya tetapi berbicara 

dengan sasaran umum seperti yang sering dilakukan nabi 

Muhammad Saw ketika beliau menegur sahabat yang mengesang 

ingus pada saat shalat. Memberikan sarana yang mengantarkan 

pada tujuannya. Memberikan perumpamaan-perumpamaan.
18

 

c. Strategi Pengembangan Kualitas Jamaah 

Metode dan strategi pengembangan kualitas jamaah pada dasarnya 

dikembangkan dari prinsip-prinsip berikut:
19

 

Pembinaan dan peningkatan wawasan jamaah dalam pemahaman 

sikap, dan aktivitasnya tentang ajaran Islam yang berkaitan dengan 

aspek-aspek kehidupan yakni, aqidah, ibadah dan akhlak. 

Keluarga, sosial kemasyarakatan, politik, kewarganegaraan, 

ekonomi, pendidikan. 

1).  Pembinaan dan peningkatan wawasan jamaah tentang nilai-

nilai kebersamaan, persatuan dan kesatuan. 

2). Pembinaan dan peningkatan wawasan jamaah tentang 

kedudukan, fungsi, dan tugasnya baik secara individu 

maupun kolektif. 
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3). Pembinaan dan peningkatan wawasan jamaah tentang 

kreativitas dan pemberdayaan dalam sosial ekonomi dan 

budaya. 

4).  Pembinaan dan peningkatan wawasan jamaah dalam sikap 

ta‟awun, toleransi, dan kerja sama. 

d. Strategi Dakwah pada Masyarakat Desa 

Dari prinsip-prinsip tersebut dapat dirumuskan beberapa model 

metode pengembangan dakwah di masyarakat pedesaan yaitu, 

sebagai berikut. 

1) Menggunakan pendekatan bahasa, struktur dan kultur yang 

relevan dengan masyarakat pedesaan sederhana dapat 

dipahami dan sesuai dengan kebuTuhan. 

2) Melalui pendekatan dan kerjasama dengan tokoh panutannya. 

3) Menggunakan bahasa lisan yang komunikatif dalam memberi 

penjelasan sehingga mudah difahami dan diamalkan. 

4) Menggunakan pendekatan karya nyata, yaitu memprioritaskan 

kebuTuhan real masyarakat secara umum. 

5) Meningkatkan sikap gotong royong dan kepedulian sosial 

terhadap sesama 

6) Membantu mencari solusi dari problematika yang dihadapi.
20

 

e. Faktor Penghambat Dakwah 
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Dalam menyampaikan dakwah pastilah kita menemukan 

beberapa kendala ataupun hambatan. Tidak semua proses dakwah 

berjalan dengan baik. Dibawah ini beberapa faktor yang 

menghambat proses dakwah:
21

 

1) Kurangnya hubungan dengan masyarakat. Kehidupan yang 

terasing dari masyarakat lain, menyebabkan warga masyarakat 

yang terasing itu terkungkung pola-pola pemikirannya oleh 

tradisi. 

2) Terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini 

disebabkan oleh karena hidup masyarakat tersebut terasing 

atau tertutup bahkan mungkin karena dijajah oleh masyarakat 

lain. 

3) Sikap tradisional. Suatu sikap yang mengagung-agungkan 

tradisi dari masa lampau atau anggapan bahwa tradisi mutlak 

tidak dapat diubah, menghambat jalannya dakwah, hal tersebut 

akan berbahaya apabila golongan tradisional tersebut 

menguasai masyarakat. 

4) Rasa takut akan terjadi keguncangan pada integrasi 

kebudayaan. Kekhawatiran terhadap unsur yang bisa 

menggoyahkan integrasi kebudayaan dan menyebabkan 

perubahan-perubahan pada aspek tertentu dari masyarakat.
22
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5) Penggunaan media dan pemilihan metode yang tidak tepat 

sehingga khalayak lebih banyak menggunakan daya 

tangkalnya (kepala batu) dari pada daya serapnya. Banyak 

metode yang relevan dan tepat dapat dipilih sesuai dengan 

kondisi dan situasi khalayak. Demikian juga banyak media 

yang dapat dipilah dan di pilih agar dakwah dapat lebih efektif 

menjangkau khalayak dalam jumlah besar dalam waktu yang 

bersamaan. 

6) Penggunaan lambang yang tidak mampu ditangkap atau 

dimengerti oleh komunikan atau khalayak.  

7) Tekanan citra dakwah dan islam yang mungkin tidak sesuai 

dengan realitas yang sesungguhnya, karena media massa tidak 

berpihak pada dakwah. Media massa yang tidak berpihak pada 

dakwah dan islam dapat merekayasa opini sehingga citra 

dakwah menjadi buruk dimata dan benak publik.
23

 

Selain itu ada hambatan lain yang terjadi pada masyarakat. 

Hambatan-hambatan yang dimaksud itu dapat bersifat internal pada 

diri khalayak seperti faktor psikologi dan fisik yang berbentuk 

filter konseptual (kesadaran aku). Faktor yang ikut berpengaruh 

terhadap jiwa keagamaan antara lain: hereditas, tingkat usia, 

kepribadian dan kondisi kejiwaan seseorang. 
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Sedangkan faktor eksternal dapat berupa pengaruh 

kelompok atau pemimpin pendapat (opini) dan juga lingkungan, 

umumnya ada tiga lingkungan yang mempengaruhi seseorang 

diantaranya: lingkungan keluarga, lingkungan institusindan 

lingkungan masyarakat.
24

  

f. Indikator Kualitas Dakwah 

Kita dapat mengetahui kualitas pengamalan agama islam 

seseorang pada dakwah dengan beberapa indikator yang telah 

ditentukan, diantaranya yakni Cara penyampaian pesan dakwah 

menggunakan metode yang beragam, tetapi secara umum ada dua 

bentuk pesan dakwah yaitu, pesan yang bersifat informatif dan 

pesan yang bersifat persuasif. Kedua pesan tersebut pada intinya 

bertujuan untuk memberikan pengetahuan (wawasan) mengubah 

sikap dan perilaku individu, kelompok, atau masyarakat. Untuk 

mencapai tersebut maka pesan dakwah perlu disampaikan secara 

efektif. 
25

 

Dalam teori komunikasi, efektif tidaknya komunikasi 

bergantung pada pesan, pesan bergantung pada isi pesan. 

Efektivitas pesan bergantung pada komunikator yang menyusun 

pikiran berdasarkan sistematika berfikir. Efektivitas pesan 

bergantung pada proses pelaksanaan pesan yang di dalamnya 

terkait dengan metode dan media yang digunakan, situasi dan 
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kondisi saat proses pesan dilaksanakan tempat pelaksanaan pesan 

kapasitas penerima pesan.
26

 

Dalam kegiatan dakwah efektivitas penyampaian pesan 

dakwah selain elemen komunikator dan proses dakwah ditentukan 

pada terjadinya perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku 

penerima pesan dakwah. Dakwah kurang memberikan kemanfaatan 

manakala tidak terjadi perubahan pada objek dakwah ketika 

dakwah telah disampaikan. Untuk mengetahui adanya perubahan 

dan menjadi bahan untuk evaluasi pada kegiatan berikutnya maka 

diperluka adanya indikator untuk mengukur keberhasilan dakwah. 

Indikator keberhasilan dakwah dapat diukur pada 

perubahan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif 

ada beberapa ukuran yang dapat dijadikan standar untuk 

mengetahui keberhasilan dakwah, yaitu:  

1) Jumlah pemeluk islam semakin bertambah baik pada tingkatan 

lokal, nasional maupun internasional. Penambahan tersebut 

bukan karena adanya unsur pemaksaan oleh sistem atau negara 

yang mengharuskan penduduknya memeluk agama islam, 

tetapi karena berhasilnya aktivitas dakwah dan adanya 

kesabaran dari masing-masing individu. 

2) Bertambahnya jumlah organisasi pergerakan dan pranata sosial 

yang ada di masyarakat. Dengan semakin banyaknya 
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organisasi dakwah dan organisasi kemasyarakatan yang 

bernafaskan islam akan mempercepat perubahan dan 

peningkatan kualitas umat islam. Program-program kegiatan 

dakwah akan semakin bervariasi dan akan memenuhi berbagai 

tuntutan masyarakat dalam memahami ajaran islam. 

3) Tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan 

dakwah semakin banyak. Masyarakat tidak hanya bergantung 

pada aktivitas dakwah yang dilaksanakan oleh para ulama, da‟i 

tokoh agama, perangkat desa atau para ahli bidang lainnya. 

Dakwah merupakan kewajiban individu yang mesti 

dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
27

 

Adapun secara kualitatif, indikator keberhasilan dakwah 

dapat diamati pada perubahan yang terjadi pada individu, 

kelompok atau masyarakat yang berupa pemahaman, penghayatan, 

dan pengamalan ajaran islam di masing-masing wilayah sesuai 

dengan kekhasannya masing-masing. Ukuran keberhasilan dakwah 

pada individu bukan hanya dilihat dari penampilan fisik saja, tetapi 

perlu diamati secara komprehensif dalam praktik kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Begitu pula dalam pengelolaan 

lembaga dakwah tidak hanya memiliki banyak lembaga yang 

berpapan nama saja, tetapi tidak ada kegiatan dan program yang 

dijalankan. Lembaga dakwah yang berhasil adalah lembaga yang 
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dikelola secara profesional dan memberikan manfaat bagi 

masyarakat, khususnya bagi anggota lembaga dakwah. 
28

 

Keberhasilan dakwah juga bisa diukur dari orientasi 

dakwah. Sekarang ini orientasi dakwah hendaknya diarahkan 

kepada: dakwah tabligh akbar menuju dakwah riset dan aksi, 

dakwah teks-normatif, menuju dakwah organisasional dan 

struktural, strategi dakwah yang monoton menuju strategi dakwah 

yang dinamis dan multidialog, serta berkonsentrasi pada social 

welfare (kesejahteraan sosial).  

Untuk mengetahui keberhasilan dakwah yang lebih jelas 

dan terukur diperlukan adanya perencanaan dakwah yang 

sistematis. Seorang atau da‟i sebelum melaksanakan dakwah 

hendaknya menyusun rencana yang akan dilaksanakan, kemudian 

rencana tersebut disesuaikan dengan objek dakwah yang telah 

ditentukan.  

2. Tokoh Masyarakat 

a. Urgensi Tokoh Masyarakat 

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan nasiol No. 2 

Tahun 1999 pasal 47 disebut bahwa masyarakat sebagai  mitra 

pemerintah memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan 

serta dalam penyelenggaraan pendidikan secara nasional.  

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 pasal 
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2 menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan 

berfungsi ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan 

mengembangkan pendidikan nasional. Pada pasal 3 juga disebutkan 

bahwa peran serta masyarakat bertujuan mendayagunakan 

kemampuan yang dimiliki masyarakat.
29

 Didalam suatu masyarakat 

biasanya ada orang-orang tertentu yang menjadi tempat bertanya 

dan tempat meminta nasehat anggota masyarakat lainnya mengenai 

urusan-urusan tertentu. Hal tersebut diperoleh bukan karena jabatan 

resminya, melainkan karena kemampuan dan hubungan antar 

pribadi mereka dengan anggota masyarakat.
30

 

Didalam kehidupan masyarakat, tokoh masyarakat 

menduduki posisi yang penting, oleh karena itu tokoh masyarakat 

di anggap orang serba tahu dan mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap masyarakat. Sehingga segala tindak tanduknya merupakan 

pola aturan yang patut diteladani oleh masyarakat, serta  

memberikan pengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya. 

Penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, 

kemampuan dan kepiawaiannya serta segala tindakan dan 

ucapannya akan diikuti oleh masyarakat. 

Kategori tokoh masyarakat terbagi menjadi dua yaitu: 

1)  Tokoh masyarakat formal 
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Tokoh masyarakat formal adalah seseorang yang ditokohkan 

karena kedudukannya atau jabatannya dilembaga pemerintah 

seperti: camat, kepala desa/lurah, ketua RT/RW dan lain 

sebagainya. 

2) Tokoh masyarakat Informal Tokoh masyarakat informal adalah 

seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat dilingkungannya 

akibat dari pengaruh, posisi dan kemampuannya yang diakui 

oleh masyarakat di lingkungannya yaitu:  tokoh agama, tokoh 

adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan lain-lain 

Menurut Anne Ahira tokoh masyarakat merupakan 

kekayaan pengetahuan maupun kesuksesannya dalam menjalani 

kehidupan. Tokoh masyarakat menjadi contoh atau teladan bagi 

orang lain karena pola pikir yang dibangun melalui pengetahun 

yang dimiliki sehingga dipandang sebagai seseorang yang pandai 

dan bijaksana dalam pelaksanaannya.
31

  

Tokoh masyarakat mempunyai ciri-ciri, diantara ciri-ciri 

tokoh masyarakat tersebut adalah: 

1) Tokoh masyarakat memiliki hubungan sosial lebih luas daripada 

para pengikutnya. 

2) Lebih sering bertatap dengan media masa. 

3) Sering mengadakan perjalan keluar dan lebih sering 

berhubungan dengan agen-agen pembaharu. 
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4) Tokoh masyarakat memiliki keahlian atau pengetahuan yang 

luas.
32

 

Pentingnya keterlibatan para tokoh formal seperti Camat, 

Dinas/Instansi terkait, kepala KUA Kecamatan, Para  Lurah, 

Penyuluh Agama dengan tokoh informal seperti Tokoh Agama, 

Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan lainnya adalah sangat strategis 

dalam upaya mengembangkan ketahanan masyarakat lokal, yang 

masing-masing mereka memiliki fungsi yang berbeda.
33

   

Kesadaran tokoh-tokoh masyarakat tersebut sangat 

membantu dalam upaya menetralisir suasana bila sewaktu-waktu 

terjadi konflik. Adanya interaksi sosial dan dialog antar tokoh lintas 

agama serta lintas budaya melalui berbagai media dan forum 

komunikasi juga sangat penting supaya terjadi proses pendekatan 

untuk lebih saling memahami dan menerima perbedaan antar 

kelompok keagamaan. Selain itu sekaligus meningkatkan 

kesadaran akan perlunya kebersamaan dan kerjasama sosial untuk 

kepentingan bersama. 

b. Peran Tokoh Masyarakat 

Tokoh masyarakat formal maupun informal mempunyai 

peranan penting dalam perubahan sosial dan roda kehidupan sosial 

keagamaan. Keberadaan mereka mempunyai pengaruh untuk 

memberi pencerahan kepada masyarakat ketika berada pada 
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kondisi tertentu, sikap dan tingkah laku mereka menjadi panutan 

yang secara langsung membangun karakter masyarakat dan 

membangun sistem serta tradisi yang ada dalam masyarakat. 

Terkhusus tokoh agama sering kali memiliki peran ganda. 

Selain pemimpin keagamaan, mereka juga sebagai agen 

pengembangan masyarakat dan tokoh kunci dalam melestarikan 

kekayaan tradisi untuk menciptakan tertib sosial, bahkan tidak 

sedikit pemuka agama sebagai panutan masyarakat juga sebagai 

tokoh sosial budaya, polotik, pendidik, dan ekonomi.
34

 

Dalam pelaksanaannya tokoh masyarakat berperan sebagai 

berikut:  

1) Mediator  

Tokoh masyarakat sebagai perantara penengah , sebagai wakil 

masyarakat, sebagai pengantar dalam menjalin kerjasam, 

keharmonisan diantara masyarakat serta antara pemeluk agama 

dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingan di 

masyarakat.  

2) Fasilitator 

Tokoh   masyarakat   sebagai       wadah   Aspirasi   masyarakat, 

membantu masyarakat   dalam upaya penyelesaian konflik 

sosial dan agama   di tengah masyarakat melalui kegiatan 

kegiatan Non Formal. 
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3) Pembimbing  

Tokoh Masyarakat sebagai pembimbing yakni berperan sebagai 

menanamkan prinsip-prinsip etik dan moral masyarakat dalam 

upaya dan strategi penyelesaia konflik sosial dan agama   

dalam hal tersebut peran tokoh masyarakt menuntut peran aktif 

para tokoh masyarakat dalam meletakkan landasan moral, 

etis,dan spiritual serta meningkatkan pengalaman agama, baik 

dalam kehidupan pribadi dan sosial. 

4) Panutan  

Dalam hal ini, tokoh masyarakat dengan bekal ilmu yang 

dimilikinya, memberikan tuntunan serta memberkan contoh 

yang baik kepada warganya.
35

 

Selain itu, tokoh masyarakat juga mempunyai kedudukan 

yang harus kita jaga. Karena kedudukan tokoh masyarakat ini bisa 

diperoleh berdasarkan pengetahuannya, kebijaksanaan budi pekerti, 

dan kesuksesan dalam menjalani kehidupan dimasyarakat. Oleh 

karena itu kebijaksanaan dan pengetahuan yang dimiliki tokoh 

masyarakat biasanya menjadi panutan bagi orang-orang yang 

sesuai dengan bidangnya masing-masing dari tokoh tersebut. 

Sehingga keberadaan tokoh masyarakat mempunyai peranan sangat 

penting yang pertama sebagai pengendali sosial dalam masyarakat. 

Selanjutnya yang kedua tokoh masyarakat juga mempunyai peran 
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sebagai penjaga dan penegak nilai-nilai serta norma-norma yang 

ada dimasyarakat. Ketiga tokoh masyarakat juga berperan sebagai 

sosok yang mampu memecahkan berbabagai permasalahan yang 

terjadi. Maka dari itu, peran tokoh masyarakat itu sangat penting 

sekali dimata masyarakat dalam melakukan pembinaan agama pada 

remaja. Keempat tokoh masyarakat juga mempunyai peran penting 

dalam memberikan bimbingan  dan pengarahan kepada remaja 

dalam pembentukan kepribadian yang baik. Agar remaja juga 

memiliki nilai agama yang baik, maka peran tokoh masyarakat 

yang kelima itu tokoh masyarakat juga harus bisa menjadi sosok 

motivator dan pembimbing.
36

 Dalam peranan motivator tokoh 

masyarakat harus memberikan motivasi-motivasi yang dapat 

membangun dan membentuk kepribadian remaja menjadi arah 

yang lebih baik serta selalu membimbing secara terus menerus 

sehingga mencapai keberhasilan. 

3. Kegiatan Keagamaan 

a. Pengertian Keagamaan  

Kata keagamaan merupakan sebuah istilah yang mendapat 

imbuhan dari kata dasar “agama” yang mendapat imbuhan awalan 

“ke-“dan”an” yang menunjukkan kata sifat, yaitu suatu hal yang 

bersifat dan berhubungan dengan agama. Agama adalah undang-

undang ilahi yang didatangkan Allah untuk menjadi pedoman 
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hidup dalam kehidupan di alam dunia untuk mencapai akhirat. Ada 

beberapa makna agama diantaranya: Agama merupakan sistem 

kepercayaan dan peribadatan yang digunakan oleh berbagai bangsa 

dalam perjuangan mereka mengatasi persoalan-persoalan tertinggi 

dalam kehidupan manusia. Agama adalah kebutuhan jiwa (psikis), 

pandangan hiup, kelakuan, dan cara menghadapi tiap-tiap masalah. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa keagamaan adalah segala bentuk perbuatan, tindakan dan 

aktivitas yang sengaja dilakukan oleh manusia dengan didasarkan 

kepada nilai-nilai atau norma-norma yang berpangkal kepada 

ajaran-ajaran agama yang telah menjadi kebiasaan hidup sehari-

hari. Sedangkan pengertian kegiatan keagamaan menurut Asyumi 

yaitu suatu usaha mempertahankan, melestarikan, dan 

menyempurnakan umat manusia agar agar mereka tetap beriman 

kepada Allah SWT, dengan menjalankan syari‟at Islam sehingga 

mereka menjadi manusia yang hidup bahagia didunia dan diakhirat. 

Berdasarkan pengertian diatas yang dimaksud pengamalan 

kegiatan keagamaan adalah suatu proses pelaksanaan, pemberian 

bantuan terhadap individu sesuai dengan ajaran agama agar mampu 

hidup sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT sehingga 

dapat mencapai kebahagian hidup didunia dan diakhirat. Hal 

tersebut dapat dipahami bahwa pengamalan kegiatan  keagamaan 

adalah sebagai upaya membangun, memperbaiki dan 
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mempertahankan keadaan diri seseorang dalam menghayati agama 

secara lebih mendalam. 

b. Bentuk-bentuk Aktivitas Kegiatan Keagamaan 

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali aktivitas-

keagamaan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Aktivitas-

aktivitas tersebut dapat berupa shalat berjama‟ah, pengajian, 

tahlilan, TPA, Madrasah Diniyah, dan lain sebagainya. Hal tersebut 

dapat dijelaskan seperti dibawah ini: 

1) Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPA/TPQ) adalah lembaga atau 

kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non 

formal jenis keagamaan islam yang bertujuan untuk 

memberikan pengajaran bacaan, hafalan, dan pemahaman al-

qur‟an serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia 

sekolah dasar.
37

  

Tujuan Taman Pendidikan Al-Qur‟an adalah menyiapkan 

landasan rohani, emosi dan tradisi bagi anak sebagai generasi 

Qur‟ani.
38

 Sedangkan tujuan penyelenggaraan TPA adalah 

menyiapkan anak didiknya agar menjadi generasi muda yang 

qur‟ani yaitu generasi yang mencintai Al-Qur‟an, berkomitmen 
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dengan Al-Qur‟an dan menjadikan Al-Qur‟an sebagai bahan 

bacaan dan pandangan hidup sehari-hari.
39

 

Dasar pendirian Taman Pendidikan Al-Qur‟an. Ditinjau 

dari segi yuridis ada beberapa produk peraturan perundang-

undangan yang secara langsung atau tidak langsung dapat 

dijadikan keberadaan TPA yaitu:
40

 pancasila, UUD 1945, UU 

No 2 Tahun 1989, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 

tentang Pendidikan Luar Sekolah, Surat Permendagri dan 

Menteri Agama No 128 Tahun 1982 dan 44a Tahun 1982 

tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur‟an Bagi 

umat muslim dalam rangka upaya peningkatan penghayatan 

pengalaman al-Qur‟an dalam kehidupan sehari-hari. 

Materi TPA Secara umum yang diajarkan pada TPA adalah 

belajar membaca al-qur‟an dan praktik sholat sebagai materi 

pokok dan materi penunjang adalah menulis huruf al-qur‟an, 

hafalan do‟a sehari-hari, dan hafalan surat pendek.
41

 

Sedangkan materi lain yang disampaikan yakni tentang 

pengetahuan keagamaan, keterampilan keagamaan, 
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pengalaman keagamaan, keyakinan keagamaan dan 

penghayatan keagamaan. 
42

 

2) Pengajian 

Para ahli berbeda pendapat dalam mendefinisikan arti 

pengajian. Diantara pendapat-pendapat mereka ialah: menurut 

Muhzakir mengatakan bahwa pengajian ialah istilah umum 

yang digunakan untuk menyebut berbagai kegiatan belajar dan 

mengajar agama. Menurut sudjoko prasodjo mengatakan 

pengajian ialah kegiatan pendidikan yang bersifat secara 

umum.
43

 Jadi pengajian adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh sekumpulan orang untuk mendapatkan suatu ilmu atau 

pencerahan. 

Pengajian merupakan salah satu bentuk dakwah, bila dilihat 

dari metode yang efektif guna menyebarkan agama Islam. 

Disamping itu pengajian juga termasuk dalam pokok syiar dan 

pengembangan agama Islam. Dalam masyarakat primitif istilah 

pengajian sering disebut dengan tausiyah ataupun dakwah 

islamiyah karena tujuannya menyiarkan agama Islam kepada 

masyarakat secara umum. Pengajian juga termasuk dalam 

dakwah islamiyah yang menyeru kepada amar ma‟ruf nahi 

mungkar.  
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Dalam penyelenggaraan pengajian metode ceramah 

merupakan cara-cara tertentu yang disampaikan oleh seorang 

da‟i kepada mad‟u untuk mencapai tujuan atas dasar hikmah 

dan kasih sayang. Pada hakekatnya dakwah atau pengajian 

mengajak manusia pada kebaikan dan petunjuk Alloh Swt. 

Menyeru masyarakat kepada kebiasaan baik dan melarang 

masyarakat untuk melestarikan kebiasaan buruk.  

Tujuan pengajian Untuk mencapai tujuan dakwah maka 

penyelenggaraan pengajian harus disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi obyek yang akan dilibatkan demi berjalannya 

proses pengajian dengan baik dan sesuai yang diharapkan. 

Tujuan pengajian juga termasuk dalam tujuan dakwah karena 

didalamnya berisi muatan-muatan agama Islam. Menjadikan 

umat muslim konsisten dalam memurnikan ketauhidan, 

mengingat akhirat dan kematian serta menjalankan risalah 

Rasululloh Saw. 
44

 

Unsur-unsur pengajian sebagaimana yang dikatakan bahwa 

pengajian merupakan dakwah islamiyah sehingga unsur-unsur 

pengajian pun sama dengan unsur-unsur dakwah islamiyah 

dimana terdiri dari: da‟i, mad‟u, metode, materi, dan tujuan.  

3) Shalat berjamaah 

a) Pengertian shalat berjamaah 
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Shalat berjamaah termasuk sunnah muakkad (sunnah yang 

sangat ditekankan) bagi laki-laki dan perempuan pada 

shalat lima waktu. Kecuali ulama Malikiyyah dan 

Hanabilah menurut mereka shalat berjamaah adalah wajib. 

Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama 

sehubungan dengan hukum shalat yang harus dikerjakan 

secara berjamaah. Pada suatu saat berjamaah menjadi 

fardhu bagi shalat itu sendiri, seperti ketika tertinggal satu 

raka‟at pada shalat jum‟at. Pada saat lain berjamaah 

menjadi syarat sah shalat seperti shalat hari raya, shalat 

terawih, dan shalat witir pada bulan ramadhan yang 

dianjurkan untuk berjamaah. Adakalanya berjamaah 

adalah mubah (boleh) seperti dalam shalat sunnah biasa. 

Dalil tentang di syariatkannya shalat berjamaah datang 

dari al-qur‟an dan sunnah rasulullah. Adapun dalil al-

qur‟annya adalah firman alloh.
45

 

 َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم فَأََقْمَت ََلُُم الصَّالَة 

Artinya: Dan apabila kamu berada di tengah-tengah 

mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan salat 

bersama-sama mereka” (Q.S An-Nisa‟: 102).
46

 

Shalat adalah kewajiban bersifat individual (fardl 

„ain) yang penyelenggaraannya disunahkan berjamaah 

(khususnya untuk shalat wajib) seperti tercermin dalam 
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hadist yang artinya, shalat berjamaah lebih utama dengan 

nilai dua puluh derajat ketimbang shalat sendiri”. 

Meskipun hanya ada satu makmum dan seorang imam, 

walaupun salah satunya anak kecil atau seorang 

perempuan tetap termasuk shalat berjamaah.
47

 

Dalam berbagai ayat Alloh menyerukan kepada kita 

untuk memperkokoh jalinan tali silaturahmi, menanamkan 

kepekaan sosial. Shalat berjamaah adalah pintu masuk 

untuk menggapai solidaritas dan jalinan sosial untuk 

menopang ukhwah islamiyyah. 

“Wahai manusia, sesunggahnya kami telah 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

Sesunnguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi 

alloh adalah yang paling bertakwa”. (Q.S Al-Hujarat: 13) 

 

Berpeganglah kamu semua kepada tali alloh dan 

jangna lah kamu bercerai berai (Q.S Ali- Imran: 103) 

 

“Dan tolong menolonglah kamu dalam 

mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan janganlah kamu 

tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. 

(Q.S Al- Maidah:2) 

Pesan semakna dengan mudah juga dapat kita 

temukan dalam hadist rasululloh SAW. Diantaranya: 

“wajib atas kamu berjamaah, jagalah dirimu dari 

memisahkan diri, karena setan bersama orang yang 

menyendiri.....barang siapa ingin kehidupan surga, dia 

wajib berjamaah (HR. Turmudzi). 
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Dengan berjamaah umat akan saling mengenal 

(Ta’aruf). Ta‟aruf dalam ajaran Islam merupakan jendela 

yang dapat mengakses persaudaraan dengan sesama 

bahkan dengan seuruh manusia. Modal dasar dalam 

memandang fakta sosial yang plural. Dengan mengenali 

orang lain, diharapkan kita bisa saling mengenali dan 

mampu menjadi diri sendiri. Melalui berjamaah orang lain 

tidak ditempatkan sebagai neraka seperti yang dituduhkan. 

Siapa yang shalatnya dapat memperkaya pengalaman 

ruhaniah sekaligus memantulkan dampak positifnya bagi 

lingkungan. Siapa yang shalatnya lalai dan hanya 

mengejar target material.
48

 

Nabi mengatakan bahwa shalat berjamaah jauh 

lebih utama ketimbang shalat munfarid (sendiri) dengan 

rasio perbandingan 27:1. Tentu saja hitungan ini tidak 

hanya mengacu kepada anka yang dinisbahkan kepada 

pahala, namun karena memang di balik berjamaah 

tersimpan hikmah sosial yang tidak ditemukan ketika 

shalat sendirian. Berjamaah merupakan miniatur 

kehidupan sosial. Terdapat pemimpin (imam) dan yang di 

pimpin (makmum) dalam sebuah ruang yang suci yaitu 
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masjid dengan sistem shaf yang ditekankan tertib, lurus, 

rapat dan tidak menyisaakan ruang kosong.  

b) Syarat shalat berjamaah 

Shalat berjamaah dikatakan sah apabila terdapat seorang 

imam dan makmum. Apabila shalat berjamaah tidak ada 

kedua unsur tersebut maka tidak dikatakan sah.  Adapun 

Syarat menjadi imam diantaranya: Islam, Baligh, Berakal, 

Laki-laki tulen,  Membaguskan bacaan pada bacaan wajib 

yang tidak sah shalat kecuali dengan membacanya,  Bebas 

dari kotoran najis, Suci dari hadas dan najis, Mampu 

melafadzkan huruf sebagaimana mestinya, Imamnya bukan 

masbuq.  

Syarat menjadi makmum: Posisinya tidak berada didepan 

imam, Memperhatikan dan mengikuti gerakan imam, Niat 

menjadi makmum,  Shalatnya imam dan makmum sederajat, 

Antara imam dan makmum mengerjakan shalat yang sama.
49

 

c) Hal-hal yang menggugurkan syarat shalat berjamaah 

Terdapat keringanan dalam shalat (yang syarat sahnya 

dikerjakan dengan berjamaah), dikerjakan tanpa berjamaah 

karena beberapa hal berikut: Ketika cuaca sangat dingin dan 

hujan lebat, Khawatir terjadi suatu hal yang menyakiti, Orang 

buta yang tidak ada penuntunnya dan tidak mampu 
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mengarahkan dirinya, Sedang sakit, Sedang ingin buang 

hajat, Ketika makanan telah tersaji, Ketika sangat mengantuk, 

Ketika pikiran terganggu dengan berbagai hal yang 

menggelisahkan.
50

 

d) Keutamaan shalat berjamaah 

Islam menganjurkan agar shalat wajib lima waktu sehari 

semalam itu dikaukan secara jamaah, meskipun shalat dapat 

dilakukan secara pribadi. Makin banyak anggota jamaah akan 

semakin baik, meskipun shalat jamaah itu dapat dilakukan 

hanya dengan seorang imam dan seorang makmum. Shalat 

berjamaah mengandung keutamaan yang besar yaitu 

pahalanya 27 kali lipat daripada shalat dikerjakan seorang 

diri.  

Shalat disamping berfungsi sebagai pembinaan pribadi 

seorang muslim juga mempunyai fungsi sosial. Oleh karena 

itu dalam islam belum memadai bilamana shalat itu 

dikerjakan secara idividu yang mementingkan diri dari orang 

banyak dimana seseorang hidup. Dalam hal ini islam 

menyariatkan shalat berjama‟ah. Pelaksanaan shalat 

berjamaah ini sangat dianjurkan (sunnah muakkad dan ada 

juga yang berpendapat wajib) terutama dimasjid. Pada suatu 

ketika nabi SAW pernah berniat hendak membakar rumah 
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orang yang menentang shalat berjamaah (HR 

Muttafaq‟alaih).
51

 Sekalipun shalat berjamaah ini tidak wajib, 

namun dia lebih afdal dikerjakan dengan ganjaran pahala dua 

puluh tujuh derajat dibandingkan dengan shalat sendirian. 

(HR Muttafaq‟alaih). Shalat berjama‟ah banyak mempunyai 

manfaat yang mendalam. Yang terpenting diantaranya adalah 

memperlihatkan kesamaan, kekuatan barisan, kesatuan 

bahasa, pendidikan untuk mematuhi peraturan-peraturan atau 

keputusan bersama demi mengikuti pemimpin dan 

mengarahkan kesatuan tujuan yang maha tinggi, yaitu, 

mencari keridhaan Alloh SWT. Melalui shalat berjamaah 

akan terbina sikap saling mengenal, saling menasehati dan 

memberikan pelajaran, tumbuhnya rasa kasih sayang dan 

tolong menolong atas kebaikan dan taqwa. Disamping itu 

dapat juga memperhatikan orang-orang yang lemah, sakit, 

dan orang yang dalam kesusahan, sehingga persoalan-

persoalan mereka dapat diatasi.
52

 

Islam tidak menjadikan pertanda masuknya waktu shalat 

dengan cara membunyikan lonceng, meniup terompet atau 

menyalakan api sebagaimana agama-agama terdahulu. Akan 

tetapi islam menciptakan cara lain yang mengandung syar‟i, 

panggilan dengan suara keras, lantunan irama syar‟i yang 
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memberi bekas dan mempunyai makna yang realitas. Cara ini 

dikenal dengan istilah adzan yang dilakukan sebelum shalat. 

Kalimat-kalimat adzan itu dikumandangkan dari tempatnya, 

lalu dijawab oleh kaum muslimin sehingga mereka 

berkumpul lima kali sehari semalam di masjid untuk 

melakukan shalat berjamaah.
53

 

Disamping adanya keutamaan itu, shalat berjamaah 

mempunyai arti amat besar dalam kehidupan sosial. Shalat 

jamaah melatih taat kepada pimpinan dan pimpinan supaya 

bertindak bijaksana dengan memperhatikan jamaah yang di 

pimpinnya, shalat jamaah menanamkan rasa kebebasan, 

persaudaraan dan persamaan.
54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53

 Ibid.,  
54

 Asep Muhyidin dan Asep Salahudin, Shalat Bukan Sekedar Ritual, 283.  



 

52 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif, menurut Bogdan dan Tylor mendefinisikan metode penelitian 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. 

Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara 

terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan 

perilaku individu atau sekelompok orang.
55

 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Di mana peneliti 

merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif 

menekankan makna daripada  generalisasi. 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh 

teori, tetapi dipandu oleh  fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian 

di lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif 

berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat 

dikontruksikan menjadi hipotesis atau teori. 
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Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif, analisis data 

dilakukan untuk membangun hipotesis dan teori. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan sejak peneliti menyusun proposal, 

melaksanakan pengumpulan data di lapangan, sampai peneliti 

mendapatkan seluruh data.
56

 

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human 

instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, 

maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga 

mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkontruksi situasi sosial 

yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.
57

 Untuk dapat menemukan 

data yang jelas dan rinci, diperlukan suatu pengamatan yang intensif 

terhadap aktifitas yang dilakukan oleh subjek dan wawancara yang 

mendalam pula kepada informan. 

Dalam hal ini, jenis penelitian kulitatif  yang digunakan penulis 

adalah studi kasus. Dalam studi kasus penulis mencoba mencermati 

individu atau sebuah unit secara mendalam. 

B. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif bertujuan mendapatkan laporan yang apa 

adanya dengan sedikit atau tanpa interpretasi atau campur tangan atas 

kata- kata lisan informan dan dengan sedikit atau tanpa penafsiran atas 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Dalam penelitian ini 
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peneliti bertindak sebagai partisipan aktif. Dalam hal ini peneliti 

berinteraksi sosial dengan subjek dalam penelitian dan selama itu data 

dalam bentuk catatan lapangan secara sistematis dan berlaku tanpa 

gangguan.  

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di desa Pengkol kauman Ponorogo. 

Desa pengkol memiliki 3 dusun diantaranya dusun Keling, dusun krajan 

dan dusun tengah. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik melakukan 

penelitian nya di dusun Keling desa Pengkol Kauman Ponorogo. Adapun 

alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut, dusun keling memiliki 

kegiatan keagamaan yang sangat banyak dibandingkan dengan dusun 

lainnya. Diantara kegiatan keagamaan yang di miliki yakni pengajian rutin 

setiap 1 bulan, yasinan, ziarah wali, mengadakan takziah, mendirikan 

TPQ. Disamping kegiatan keagamaan yang di miliki, di dusun keling juga 

memiliki problematika yang dihadapi masyarakat diantaranya tingkat 

pendidikan rendah, kenakalan remaja, pengamalan agama Islam rendah.  

D. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek tempat asal data dapat diperoleh, dapat 

berupa bahan pustaka, atau orang (informan). Adapun unit analisis adalah 

satuan tertentu yang diperhitungkan dan ditentukan oleh peneliti dari 

subjek penelitian. Adapun objek penelitian adalah masalah pokok yang 
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dijadikan fokus penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian.
58

 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Pencatatan sumber data utama ini melalui wawancara dan pengamatan 

berperan serta yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan 

melihat, mendengar dan bertanya.  

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua 

yaitu: 

1. Sumber data primer adalah berupa kata-kata dan tindakan, sumber data 

tertulis, foto dan jawaban dari informan hasil catatan lapangan.
59

  

Sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti diantaranya: 

a. Perangkat desa yakni kamituo dusun keling desa pengkol kauman 

ponorogo untuk mencari data tentang pengamalan agama Islam 

khususnya shalat berjamaah. 

b. Tokoh agama dusun keling desa pengkol kauman ponorogo untuk 

mencari data tentang peran dalam meningkatkan pengamalan 

agama islam khususnya shalat berjamaah. 

c. Sesepuh dusun keling desa pengkol kauman ponorogo untuk 

mencari data tentang kondisi masyarakat dusun keling desa 

pengkol dari dulu hingga sekarang. 
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d. Masyarakat dusun keling desa pengkol kauman ponorogo untuk 

mencari data tentang seberapa besar pengaruh perangkat desa 

yakni kamituo dalam meningkatkan pengamalan agama islam 

khususnya shalat berjamaah.  

2. Sumber data sekunder  meliputi dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian misalnya foto, video kegiatan keagamaan dan buku-buku 

yang berhubungan dengan deskripsi dusun Keling desa Pengkol 

Kauman Ponorogo. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan pada natural 

setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participan 

observation), wawancara tidak terstruktur (in depth interview), dan 

dokumentasi. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan instrumen 

diantaranya: observasi, wawancara dan dokumentasi.  

1. Observasi 

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan 

terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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Lazimnya menggunakan teknik yang disebut observasi. Observasi 

merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari 

fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk 

menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena secara 

sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah 

dirumuskan. 

Peneliti melakukan observasi partisipasi moderat di dusun keling 

desa Pengkol Kauman Ponorogo meliputi seluruh masyarakat yang 

ada di dusun tersebut. Hal yang di observasi oleh peneliti untuk 

mendapatkan data diantaranya: Bentuk-bentuk kegiatan keagamaan 

yang ada di dusun Keling Desa Pengkol Kauman Ponorogo, 

pengamalan shalat berjamaah dan pengajian. Peneliti juga melakukan 

pengamatan letak geografis dusun Keling desa Pengkol Kauman 

Ponorogo. Peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 

tidak langsung kepada obyek penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-

jawaban responden. Teknik wawancara memiliki kelebihan dan 

kekurangan. 

Karena wawancara bukan pekerjaan yang mudah, pewawancara 

harus dapat menciptakan suasana santai tapi serius artinya bahwa 

wawancara dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. 
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Suasana ini sangat penting dijaga, agar responden mau menjawab apa 

saja yang dikehendaki oleh pewawancara dengan jujur. Oleh karena 

sulitnya pekerjaan ini maka sebelum interview pewawancara harus 

tahu cara memperkenalkan diri, bersikap dan mengadakan langkah-

langkah wawancara dan sebagainya. 

Pihak yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Bapak kamituo dusun Keling desa Pengkol Kauman Ponorogo 

untuk mendapatkan data yakni tugas perangkat dalam dusun keling 

desa pengkol kauman ponorogo, peran perangkat desa dalam 

pengamalan shalat berjamaah dan pengajian, strategi yang digunakan 

tokoh masyarakat dalam pengamalan shalat berjamaah dan pengajian, 

hambatan dalam upaya pengamalan shalat berjamaah dan pengajian. 

Bapak khatamat sebagai tokoh agama di dusun Keling desa 

Pengkol Kauman Ponorogo untuk mencari data tentang peran tokoh 

agama dalam pengamalan shalat berjamaah dan pengajian, kendala-

kendala yang dialami tokoh agama dalam meningkatkan pengamalan 

shalat berjamaah. 

Sesepuh dusun keling desa pengkol kauman ponorogo untuk 

mencari data tentang sejarah dusun keling, kondisi masyarakat dari 

dulu hingga sekarang, letak geografis. 

Masyarakat dusun keling desa pengkol kauman ponorogo untuk 

mencari data tentang peningkatan pengamalan shalat berjamaah, 
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pengaruh tokoh masyarakat dalam pengamalan shalat berjamaah dan 

pengajian.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-

barang yang tertulis.
60

 Teknik ini adalah cara mengumpulkan data 

melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip, buku, foto, 

transkrip dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
61

 

Dalam penelitian ini dokumentasi yang diambil peneliti adalah: 

sejarah dusun keling desa pengkol kauman ponorogo, struktur 

pemerintah desa Pengkol Kauman Ponorogo, letak geografis desa 

Pengkol Kauman Ponorogo, serta dokumen lain yang mendukung 

penelitian ini.  

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di 

informasikan kepada orang lain. Analisis data dapat dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan yang 

akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. 
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Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola 

hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang 

dirumuskan selanjutnya dicarikan data secara berulang-ulang sehingga 

dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut ditolak atau diterima. 

Langkah-langkah analisis data diantaranya: 

1. Data reduksi (reduksi data) 

  Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat 

kategori. Dengan demikian data yang telah di reduksi memberikan 

gambaran jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, proses ini berlangsung selama 

penelitian ini dilakukan dari awal sampai akhir penelitian. 

Data yang direduksi adalah data-data tentang profil desa 

Pengkol Kauman Ponorogo, letak geografis desa pengkol kauman 

ponorogo, visi dan misi desa pengkol kauman ponorogo, struktur 

pemerintahan desa pengkol kauman ponorogo, data tentang kondisi 

masyarakat dusun keling desa pengkol kauman ponorogo, 

pengamalan kegiatan keagamaan di dusun keling desa pengkol 

kauman ponorogo, faktor penghambat upaya pengamalan kegiatan 

keagamaan di dusun keling desa pengkol kauman ponorogo.  

2. Penyajian data (Data Display) 
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Penyajian data adalah penyajian data ke dalam pola yang 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, teks naratif yang menarik, 

bagan, grafik, metrik dan jaringan. Dalam proses ini peneliti 

mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori dan 

kelompok-kelompok. Kemudian melakukakan display data secara 

sistematik agar peneliti mudah untuk memahami apa yang terjadi. 

Dalam proses ini data diklasifikasikan sesuai dengan tema-tema. 

Data yang disajikan adalah struktur pemerintahan desa 

pengkol kauman ponorogo, hasil wawancara tentang bentuk-

bentuk kegiatan keagamaan yang ada di dusun keling desa pengkol 

kauman ponorogo. strategi tokoh masyarakat dalam pengamalan 

shalat berjamaah dan pengajian, dan hasil wawancara tentang 

faktor penghambat upaya pengamalan kegiatan keaagamaan di 

dusun keling desa pengkol kauman ponorogo.  

3. Penarikan Kesimpulan (verification)  

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran 

mengenai suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat berhubungan 

kausal atau interaktif hipotesis atau teori. 
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Dalam penelitian kualitatif secara umum proses analisis 

datanya mencangkup mereduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Antara satu proses dan proses lainnya saling berkaitan.  

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan konstruk (konsep) berkaitan dengan suatu kepastian 

bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. 

Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang 

tepat.  

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 

pengamanan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, 

kajian kasus negative dan pengecekan anggota
62

. Dalam penelitian ini, uji 

kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 

dilakukan dengan:  

1. Pengamatan yang Tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, peneliti 

membaca seluruh catatan hasil penelitian secara cermat, sehingga 

dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya. Sebagai bekal peneliti 

untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai 
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referensi buku maupun hasil penelitian buku atau dokumentasi-

dokumentasi yang terkait dengan penemuan yang diteliti. 

2. Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada  empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan  

penggunaan:  sumber, metode, penyidik, dan teori.
63

 Menurut patton 

ada 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai 

keabsahan yaitu: 

a. Triangulasi data. Menggunakan berbagai sumber data, seperti 

dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan 

mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki 

sudut pandang yang berbeda. 

b. Triangulasi pengamat. Adanya pengamat di luar peneliti yang 

turut memeriksa hasil pengumpulan data. 

c. Triangulasi teori. Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk 

memastikan bahwa data yang terkumpul sudah memenuhi syarat. 

d. Triangulasi metode. Penggunaan berbagai metode untuk meneliti 

suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang 
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ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara 

dilakukan.
64

 

3. Pengecekan Sejawat melalui Diskusi 

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi 

analitik dengan rekan-rekan sejawat, seperti teman-teman  mahasiswa. 

Melalui diskusi ini banyak pertanyaan dan saran. Pertanyaan yang 

berkenaan dengan data yang belum bisa terjawab, maka peneliti 

kembali ke lapangan untuk mencari jawabannya. Dengan demikian 

data semakin lengkap. 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini ada 3 tahapan dan 

ditambah dengan tahap terkahir dari penelitian yaitu tahap penulisan, 

laporan hasil penelitian. Tahapan-tahapan penelitian tersebut adalah: 

1. Tahapan Pra Lapangan 

Tahapan ini dilakukan sebelum terjun ke lapangan serta 

mempersiapkan perlengkapan penelitian dalam rangka penggalian 

data. 

2. Tahapan Penggalian Data 

Tahapan ini merupakan eksplorasi secara terfokus sesuai dengan 

pokok permasalahan yang dipilih sebagai fokus penelitian. Tahapan 

ini merupakan pekerjaan lapangan di mana peneliti ikut serta melihat 
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aktifitas dan melakukan interview, pengamatan dan pengumpulan data 

serta peristiwa-peristiwa yang diamati. Membuat diagram-diagram 

kemudian menganalisa data lapangan secara intensif dilakukan setelah 

pelaksanaan penelitian selesai. 

3. Tahapan Analisa Data 

Tahapan ini dilakukan beriringan dengan tahapan pekerjaan 

lapangan. Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan 

masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai 

penulisan hasil penelitian. 

4. Tahapan Penulisan Laporan 

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir setelah ketiga tahapan di 

atas dilaksanakan. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN  

A. Deskripsi Data Umum 

1. Gambaran Umum dusun Keling desa Pengkol kauman Ponorogo 

Desa pengkol merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan 

kauman tepatnya timur kota ponorogo. Desa pengkol berjarak sekitar 4 

Km dari pusat kota ponorogo. Desa pengkol termasuk desa kawasan 

perkantoran dan kawasan campuran dengan topografi lahan dataran 

rendah. Desa pengkol terdiri dari 3 dusun yaitu: Dusun Krajan, Dusun 

Tengah dan Dusun Keling.
65

 

2. Letak geografis  

Batas wilayah desa pengkol adalah: sebelah Utara Paju, Kecamatan 

Ponorogo, sebelah Selatan Ngampel Kecamatan Balong, sebelah 

Timur Madusari Kecamatan Siman, sebelah Barat desa Bringin 

Kecamatan Kauman.  

Luas lahan secara menyeluruh yang dimiliki desa pengkol kauman 

ponorogo lebih kurang dari 182,60 Ha meliputi tanah, sawah, 

pemukiman, perkebunan, kuburan, pekarangan, perkantoran dan 

prasarana umum lainnya seperti masjid, jembatan, pasar, toko. 
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Akses ke desa pengkol merupakan jalan desa dalam bentuk aspal 

yang dihubungkan dengan jalan utama desa ke pedukuhan. Fasilitas 

umum yaitu kantor balai desa, pasar desa, sekolahan.
66

 

3. Struktur pemerintahan 

Meliputi pemerintahan desa dan BPD 

a. Kepala desa 

b. Sekertaris desa 

c. Kepala seksi pemerintahan 

d. Kepala seksi pembangunan 

e. Kepala seksi kesejahteraan rakyat 

f. Kepala seksi umum 

g. Kepala seksi keuangan 

h. Kepala dusun 

Disamping struktur pemerintahan, desa pengkol kauman ponorogo 

memiliki lembaga kemasyarakatan meliputi: LKMD, LPMD, PKK, 

RW, RT, Karang Taruna, Kelompok Tani.
67

 

4. Kependudukan Desa 

Jumlah penduduk desa pengkol kauman Ponorogo adalah 3.340 

jiwa dengan rincian jumlah laki-laki 1.655 orang dan jumlah 

perempuan 1.685 orang. Jumlah tersebut menurut distribusi umur 

dikelompokkan sebagai berikut:  
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Kependudukan Desa 

Tabel 4.1 

usia laki-laki 

(orang) 

perempuan 

(orang) 

usia laki-laki 

(orang) 

perempuan 

(orang) 

0-12 

bulan 

19 18 39 30 32 

1 20 11 40 23 23 

2 7 14 41 25 24 

3 17 20 42 18 19 

4 14 10 43 28 29 

5 12 12 44 39 39 

6 17 18 45 24 28 

7 14 22 46 14 14 

8 19 12 47 16 20 

9 12 13 48 23 20 

10 11 13 49 20 16 

11 14 15 50 30 24 

12 21 24 51 22 20 

13 24 23 52 20 13 

14 27 30 53 45 47 

15 24 25 54 36 33 

16 18 20 55 32 34 

17 24 26 56 24 21 

18 23 28 57 14 24 

19 20 21 58 21 23 

20 20 23 59 9 8 

21 28 23 60 10 9 

22 26 32 61 11 7 

23 26 24 62 8 9 

24 22 27 63 7 8 

25 25 24 64 9 11 

26 23 38 65 10 8 

27 14 16 66 11 9 

28 15 15 67 9 10 

29 28 26 68 17 16 

30 28 26 69 19 30 

31 10 7 70 27 23 

32 18 16 71 35 36 

33 24 28 72 27 23 

34 36 39 73 24 22 

35 39 40 74 31 30 

36 12 13 75 27 29 

37 44 42 diatas 75 21 29 
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38 34 32 total 1.665 1.685 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah 

penduduk desa pengkol kauman ponorogo, menurut jenis kelamin nya 

jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah 

penduduk laki-laki.
68

  

5. Tingkat Pendidikan  

Dalam rangka membentuk generasi penerus bangsa yang cakap 

akan ilmu pengetahuan dan terampil dibutuhkan pendidikan yang 

tinggi untuk merubah suatu negara menjadi maju. Pendidikan sangat 

penting untuk generasi dimasa depan. Berdasarkan tingkat pendidikan 

formal di desa pengkol dapat dikelompokkan sebagai berikut:  

Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.2 

No Tingkat Pendidikan Laki-laki 

(orang) 

perempuan 

(orang) 

1. usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK  28 31 

2. usia 3-6 Tahun yang sedang TK/Play 

Grup 

27 33 

3. usia 7-18 Tahun yang tidak pernah 

sekolah 

2 2 

4. usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah 211 220 

5. usia 18-56 Tahun tidak pernah sekolah 75 135 

6. usia 18-56 Tahun tidak tamat SD 115 135 

7. usia 18-56 Tahun tidak tamat SLTP 412 425 

8. usia 18-56 Tahun tidak tamat SLTA 981 615 

9. Tamat SD/ Sederajat 581 611 

                                                           
  

68
 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 05/D/06-III/2019 Dalam Lampiran Penelitian Ini.  

 

 



 

70 
 

10. Tamat SMP/ Sederajat 481 318 

11. Tamat SMA/ Sederajat 117 123 

12. Tamat D-1/ Sederajat 7 4 

13. Tamat D-2/ Sederajat 4 6 

14. Tamat D-3/ Sederajat 3 4 

15. Tamat S-1/ Sederajat 4 5 

16. Tamat S-2/ Sederajat   

 Jumlah 3.048 2.630 

 Jumlah Total  5.678 

 

Berdasarkan tabel diatas bahwa sebagian besar pendidikan di desa 

pengkol kauman ponorogo tidak tamat SLTA. Sebagian besar 

masyarakat hanya sampai lulusan SD. Tingkat pendidikan di desa 

pengkol kauman ponorogo masih terbilang sangat rendah.
69

 

6. Kondisi Perekonomian 

Kondisi perekonomian dusun keling desa pengkol kauman 

ponorogo tidak lepas dari peran masyarakat dalam berusaha 

mengembangkan perekomonian keluarganya masing-masing. Secara 

umum masyarakat dusun keling desa pengkol kauman ponorogo 

bekerja sebagai petani, pekebun, pedagang, pertukangan, pegawai 

negeri sipil dan lain-lain. Dengan beraneka ragam jenis pekerjaan 

masyarakat maka kondisi perekonomian keluarga juga berbeda-beda. 

Dusun keling desa pengkol kauman ponorogo memiliki area pertanian 

yang sangat luas sehingga mayoritas penduduknya bermata pencarian 

petani.  
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Jika dilihat dari kebutuhan rumah tangga, rata-rata masyarakat 

dusun keling desa pengkol mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari walaupun dengan keterbatasan. Sebagian dari mereka ada yang 

bekerja diluar negeri untuk mengadu nasib guna memenuhi kebutuhan 

hidup, karena mencari pekerjaan di desa sangat sulit. Ada juga 

sebagian masyarakat yang kehidupannya dibawah garis kemiskinan 

sehingga masih membutuhkan perhatian yang khusus dari pemerintah 

desa. Berikut ini daftar mata pencarian yang ada di dusun keling desa 

pengkol kauman ponorogo.
70

 

Mata Pencarian 

Tabel 4.3 

No.  Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan 

1. Petani 215 217 

2. Buruh tani 411 415 

3. Buruh migrant - - 

4. Buruh migrant Lk - - 

5. PNS 1 3 

6. Pengrajin industri 

rumah tangga 

5 4 

7. Pedagang keliling 1 12 

8. TNI 1 - 

9. Polri - - 

10. Peternak 2 - 

11. Montir 2 - 

12. Pensiunan 

PNS/POLRI/TNI 

3 - 

13. Pengusaha kecil dan 

menengah 

2 2 

14 Karyawan swasta 6 4 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Bentuk-bentuk Kegiatan Keagamaan di Dusun Keling desa 

Pengkol Kauman Ponorogo.  

Masyarakat dusun keling tergolong abangan, yakni mereka 

melaksanakan ajaran agama Islam namun tidak taat dalam artian masih 

banyak kewajiban yang tertinggal yakni shalat fardhu, zakat mal, puasa 

ramadhan dan lainnya. Masih banyak yang mengkonsumsi minuman 

keras terutama anak muda dan hiburan yang paling digemari adalah 

orkes. Seperti yang diungkapkan oleh mbah sarijem 

“Masyarakat sini itu faham akan kewajiban sebagai seorang muslim, namun 

dalam hal pengamalan masih enggan melakukannya. Pengamalan agama 

Islam masih terbilang rendah khususnya pada shalat berjamaah, kami 

membutuhkan bimbingan dan arahan dari seorang tokoh atau kyai. 

Sebagian besar masyarakat sini senang ziarah makam untuk mendoakan 

orang-orang yang sudah meninggal dan mengharapkan keberkahan dari 

alloh, namun ada juga yang masih melakukan perbuatan yang melanggar 

misalnya mabuk-mabukan, meninggalkan shalat dan enggan untuk 

berpuasa dibulan ramadhan.”
71

 

 

Masyarakat dusun keling termasuk daerah yang bernuansa 

keagamaan seperti halnya dengan dusun lain pada umumnya. Sebagian 

besar masyarakat dusun keling pemeluk Islam. Hal ini didukung 

dengan adanya sarana ibadah yaitu: satu masjid yang bernama 

Istiqomah dan 5 mushola yang tersebar disetiap rt. Disetiap RT 

terdapat satu imam shalat sekaligus sebagai pemimpin keagamaan di 

RT tersebut.   
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Dibuktikan oleh peneliti pada saat melakukan observasi pada 

tanggal 27 Februari di dusun keling desa pengkol kauman ponorogo 

tepatnya di mushola al-Faruq. Peneliti ikut serta dalam kegiatan TPQ 

yang ada di dusun keling tersebut. Kegiatan TPQ beroperasi pada 

pukul 15.00 hingga selesai. Sebelum kegiatan TPQ dimulai anak-anak 

dibiasakan untuk shalat ashar berjamaah. Ibu-ibu yang mengantarkan 

anaknya juga ikut shalat berjamaah bersama.
72

 Sambil menunggu guru 

datang, anak-anak menyiapkan tempat dengan rapi. Setelah guru 

datang, pembelajaran diawali dengan berdoa bersama. Setelah berdoa 

selesai, anak-anak menghampiri guru masing-masing sesuai dengan 

tingkat Iqro‟ dan Al-Qur‟an. Disela-sela menunggu giliran mengaji 

anak dilatih untuk menulis apa yang sudah dibaca.  

Anak-anak yang mengaji mulai dari TK hingga SD. Sebagian dari 

mereka yang sudah lulus SD tidak mau melanjutkan mengaji lagi, 

karena merasa malu. Materi yang disampaikan meliputi tajwid, 

makhroj huruf, dan tata cara menulis arab yang benar. Anak-anak juga 

diajari menulis dan mewarnai gambar. Observasi yang dilakukan 

peneliti dikuatkan oleh ibad, guru TPQ di dusun keling desa pengkol 

kauman ponorogo 

“Anak-anak yang mengajinya belum terlalu lancar belum bisa dinaikkan ke 

jilid berikutnya. Sebelum adanya kenaikan jilid, anak harus melalui pre tes 

yang akan dites oleh guru yang berkompeten dalam bidangnya. Dengan 

diadakanya tes ini kemampuan anak akan semakin meningkat. Metode yang 

kami gunakan yakni sorogan. Selain mengaji mereka juga diajarkan cara 

menulis huruf arab dan mewarnai gambar-gambar yang bernuansa agama 
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seperti gambar masjid, kaligrafi dll. Dengan adanya selingan dalam belajar 

al-Qur‟an membuat anak senang dan semangat untuk terus mengaji.” 
73

 

 

Selain mengaji pada anak-anak, kegiatan keagamaan juga 

dilaksanakan di dusun keling desa pengkol kauman ponorogo seperti 

pengajian. Kegiatan keagamaan lain juga dilakukan seperti ketika ada 

peringatan hari besar Islam, masyarakat dusun keling mengadakan 

kegiatan yang berbasis agama contohnya: yatiman, halal bihalal, 

istighosah. Seperti yang dikatakan bapak soyar bahwa 

“Kegiatan keagamaan yang ada di dusun keling diantaranya: pengajian 

rutin, jamaah yasin, jamaah takziah, ziarah wali. Disamping kegiatan 

tersebut setiap peringatan hari besar agama Islam seperti peringatan isra‟ 

mi‟raj, maulid nabi muhammad SAW, awal bulan hijriyah yakni muharram, 

hari raya idul fitri dan idul adha, masyarakat dusun keling selalu 

mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat kearah 

yang lebih baik. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di dusun keling ini 

sangat berdampak baik pada masyarakat, yang awalnya masyarakat enggan 

melakukan ibadah kini mulai melaksanakan ibadah seperti contoh ziarah 

wali, jamaah takziah, jamaah shalat dan pengajian.” 
74

 

 

Perkataan bapak soyar diatas dikuatkan oleh bapak khamat selaku 

ketua RT di dusun keling desa pengkol kauman ponorogo bahwa: 

“Kalau masalah agama masyarakat sini tidak terlalu terbuka. Tapi kami dan 

masyarakat  yang didukung oleh kepala dusun mengadakan berbagai 

kegiatan keagamaan semata-mata untuk mengajak masyarakat 

melaksanakan kewajiban agama diantaranya yakni shalat berjamaah. Besar 

harapan kami dengan diadakannya kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut 

dapat meningkatkan kualitas pengamalan agama Islam pada masyarakat. 

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kami sebagai tokoh agama atau 

tokoh masyarakat untuk membuat suatu perubahan kearah yang lebih baik, 

yakni dengan mengajari anak belajar dan mengenal huruf arab sejak kecil, 

memberikan arahan dan pemahaman mengenai hikmah-hikmah shalat 

berjamaah supaya mereka sadar akan pentingnya agama bagi kehidupan.” 
75
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Dari segi shalat berjamaah di dusun keling desa pengkol kauman 

ponorogo dari hari ke hari semakin membaik hal ini disampaikan oleh 

takmir masjid al-Istiqomah  

“Saya selaku takmir masjid  di dusun keling mengetahui perubahan dan 

peningkatan yang signifikan terjadi pada jamaah kami. 3 tahun terakhir ini 

jamaah shalat kami dari hari ke hari semakin bertambah meski tidak 

langsung drastis. Yang dulunya masyarakat belum sadar akan kewajiban 

untuk menunaikan ibadah shalat secara berjamaah kini mulai sadar dan 

menunaikan shalat secara berjamaah.” 
76

 

 

Pernyataan takmir masjid ini juga dikuatkan oleh mas Toni 

“Alhamdulillah mbak ada peningkatan yang terjadi di dusun keling ini. 

Awalnya jamaah shalat kami sedikit kini mulai bertambah seiring waktu. 

Kebanyakan masyarakat sini shalat  jamaahnya hanya maghrib dan isya 

mbak,kalau subuh dhuhur dan ashar jarang jamaah yang pergi ke masjid. 

hal ini dikarenakan kesibukan mereka di sawah. Karena mayoritas 

masyarakat dusun keling desa pengkol kauman ponorogo adalah petani.” 
77

  

 

 

Seperti yang diungkapkan mbah tukio salah satu jamaah di dusun 

keling desa pengkol kauman ponorogo. 

“Saya awalnya jarang menunaikan shalat lima waktu apalagi untuk sholat 

berjamaah dimasjid, Semenjak dibangun mushola yang dekat dengan 

rumah, lama kelamaan saya malu karena dekat dengan mushola tapi tidak  

shalat berjamaah dimushola. Kini saya mulai sadar, Setiap mendengar 

adzan dikumandangkan saya bergegas untuk pergi ke mushola untuk 

menunaikan shalat berjamaah.” 
78

 

 

 

Selain dari shalat berjamaah, peningkatan juga terjadi pada jamaah 

pengajian yang telah diadakan oleh masyarakat dusun keling yang 

didukung oleh kepala dusun. Hal ini disampaikan oleh penanggung 

jawab kegiatan pengajian rutin 
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“Pengajian rutin ini awal mula diadakan dari jamaah yasin bapak yang 

bertempat di rumah salah satu jamaah. Seiring berjalannya waktu pengajian 

ini tanpa disadari berjalan begitu natural. Kemudian kami mempunyai usul 

untuk pengalihkan pengajian rutin tersebut dimasjid agar dapat dihadiri 

oleh semua kalangan baik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ataupun 

remaja.” 
79

 

 

Hal senada juga disampaikan oleh bu romlah bahwa: 

“Kalau dilihat dari perkembangan zaman dulu hingga sekarang, dusun 

keling ini mengalami peningkatan dan perubahan yang banyak mbak. 

Orang tua dulu ada yang berbuat kurang baik sekarang kan sudah 

meninggal, jadi jika ada sedikit yang berbuat kejahatan, mereka terbawa 

dengan tetangga, teman dan saudara yang mulai berubah baik, jadi mereka 

juga ikutan berubah baik mbak. Kegiatan keagamaan juga ditingkatkan 

seperti pengajian rutin, ziarah wali, yasinan, tahlilan.” 
80

 

 

 

Adapun hasil observasi yang penulis dapatkan pada tanggal 22 

Maret 2019 pada pukul 19.30 di Masjid Al-Istiqomah dusun keling 

desa pengkol kauman ponorogo bahwa yang mengikuti pengajian rutin 

jamaahnya tidak menentu. Awal pula diadakana pengajian yang 

mengikuti pengajian hanya 20 orang dari kalangan ibu-ibu dan anak-

anak. Dari kalangan jamaah bapak-bapak sangat sedikit sekali yang 

mengikutinya. Dipertemuan berikutnya ada peningkatan jamaah yang 

mengikutinya hingga saat ini. Pengajian rutin dilaksanakan setiap 35 

hari sekali pada sabtu wage pukul 19.30 yang dipimpin oleh seorang 

ustaz, kyai atau mubaligh yang sudah didatangkan dari luar desa untuk 

mengisi ceramah didusun keling.
81

 Adapun materi yang disampaikan 

seputar kehidupan sehari-hari seperti contoh jual beli, hikmah shalat 

berjamaah, tata cara shalat, selain itu materi yang disampaikan juga 

terkait aqidah dan syariah. 
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Ibu sulastri mengatakan selaku jamaah pengajian. 

“Saya senang diadakan pengajian rutin ini, disamping menambah wawasan, 

saya juga bisa belajar banyak dari apa yang disampaikan oleh ustadz, kyai 

ataupun mubaligh dikehidupan sehari-hari. Selama saya tinggal berpuluh-

puluh tahun baru kali ini ada pengajian rutin yang berjalan hingga saat ini 

yang ada di dusun keling. Biasanya ada pengajian namun tidak bertahan 

lama, paling lama 5-6 bulan saja.” 
82

 

 

Dari pemaparan yang disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa 

bentuk-bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di dusun keling 

desa pengkol kauman ponorogo memiliki dampak positif bagi 

masyarakat setempat. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di dusun 

keling desa pengkol perlahan membuat perubahan yang semakin baik 

pada perilaku masyarakat.  

2. Strategi Tokoh Masyarakat Dalam Pengamalan Shalat Berjamaah 

dan Pengajian di Dusun Keling Desa Pengkol Kauman Ponorogo. 

Kepala dusun merupakan salah satu tokoh masyarakat yang 

bersifat informal, beliau di tunjuk dan ditugaskan untuk membantu 

kepala desa mengurusi suatu wilayah yang telah ditetapkan nya. 

Kepala dusun bagian dari tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh 

penting pada masyarakat di wilayahnya. Sosok kepala dusun dinilai 

oleh masyarakat sebagai seorang pemimpin yang mampu 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang di hadapi oleh masyarakat. 

Baik pada persoalan perekonomian, sosial maupun keagamaan. 

Peranan Kepala dusun disamping mensejahterakan masyarakat, beliau 
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juga memperhatikan dalam hal ibadah masyarakat. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh pak Heru:  

“Kepala dusun memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat 

dusun keling. Kegiatan apapun yang diadakan masyarakat tidak akan 

berhasil tanpa dukungan kepala dusun. Oleh karena itu, kemajuan yang 

dialami dusun keling ini berkat gotong royong antara masyarakat dan tokoh 

masyarakat setempat.” 
83

 

 

 

Hal ini juga senada seperti yang dikatakan oleh pak udin masyarakat 

dusun keling bahwa  

“Kepala dusun disamping tugasnya mensejahterakan masyarakat, beliau 

juga peduli terhadap masyarakat dalam beribadah terlebih untuk sholat 

berjamaah dimasjid.  Salah satu cara yang beliau lakukan untuk senantiasa 

mengingatkan masyarakat nya dalam shalat berjamaah yaitu dengan 

mengumandangkan adzan tepat pada waktunya. Setelah suara adzan 

berkumandang, masyarakat berdatangan pergi ke masjid untuk menunaikan 

shalat berjamaah bersama.” 
84

 

 

 

Dalam menjalankan segala kegiatan, partisipasi masyarakat sangat 

dibutuhkan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

mengikuti setiap kegiatan, seorang pemimpin harus memberikan hak 

masyarakat diantaranya yakni hak untuk menyampaikan 

pendapat/memberikan usul, hak untuk mendapatkan informasi, hak 

mendapatkan pelayanan baik sosial maupun agama.  

Berawal dari usulan jamaah yasin yang didukung oleh kepala 

dusun, masyarakat ingin mengadakan pengajian rutin yang bertempat 

dimasjid. Hal ini semata-mata dilakukan untuk membuat suatu 

perubahan yang baik. Terlebih dusun keling terkenal dengan sebuah 

dusun yang memiliki berbagai penyimpangan. Diantaranya yaitu 
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masyarakat terkenal suka judi, mabuk-mabukan, mencuri dan 

perbuatan menyimpang lainnya. Untuk merubah kebiasaan buruk yang 

ada di masyarakat dusun keling desa pengkol kauman ponorogo, 

kepala dusun, tokoh agama beserta masyarakat bahu membahu 

melakukan perubahan dengan membuat berbagai kegiatan keagamaan 

yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, 

remaja dan anak-anak guna meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap kewajibannya sebagai umat Islam.  

Berhasil tidaknya suatu dakwah itu tergantung strategi atau cara 

yang digunakan dalam penyampaian tujuan dakwah tersebut. Cara 

yang digunakan hendaknya disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan 

dari masyarakat setempat. Seperti yang terjadi di dusun keling desa 

pengkol kauman ponorogo, untuk meningkatkan jamaah shalat, setiap 

mau mengadakan suatu kegiatan kepala dusun melaksanakan 

musyawarah yang bertempat dimasjid, hal ini dilakukan untuk 

membiasakan masyarakat pergi ke masjid meskipun belum untuk 

shalat berjamaah setidaknya mereka sudah mulai terbiasa dengan 

suasana masjid. Seperti yang dikatakan bapak kamituo selaku kepala 

dusun keling desa pengkol kauman ponorogo 

“Saya tidak memiliki strategi khusus mbak, cuman setiap akan diadakan 

kegiatan keagamaan apapun saya selalu menyampaikan informasi tersebut 

pada khalayak umum melalui speaker aktif, jamaah yasin, dan dari rumah 

ke rumah. masyarakat dusun keling mayoritas beragama Islam, namun pada 

realitanya sangat sedikit yang mau melaksanakan kewajiban-kewajiban 

yang telah dibebankan kepada masyarakat, diantaranya sholat berjamaah, 

menghadiri pengajian, yasinan rutin dan tahlilan. Mereka lebih memilih 
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untuk bekerja mencari nafkah keluarga dibandingkan dengan menghadiri 

pengajian dan tahlilan.” 
85

 

 

“Kesadaran yang dimiliki masyarakat pun juga dibilang sangat rendah. 

Rendahnya kesadaran masyarakat ini dipicu dari kurang nya pengetahuan 

tentang agama Islam oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu peran 

sosok pemimpin, tokoh agama ataupun tokoh masyarakat sangatlah 

dibutuhkan di dusun keling ini, terlebih dalam mengajak masyarakat untuk 

melakukan ibadah karena kalau tidak ada sosok pemimpin, baik dari tokoh 

agama ataupun tokoh masyarakat yang memotivasi untuk melakukan 

ibadah, pengamalan agama Islam di dusun keling ini semakin memudar 

seperti dalam melakukan shalat berjamaah.” 
86

 

 

 

Seperti yang dikatakan oleh mbah karimun salah satu jamaah di 

dusun keling desa pengkol kauman ponorogo 

“Biasanya seusai sholat jamaah, saya tidak langsung pulang, saya dan 

jamaah lain sering duduk diserambi masjid sembari berbincang-bincang. 

Kami sering membicarakan bagaimana masjid ini agar selalu ramai dan 

banyak jamaahnya. Saya ingin kedepannya masjid ini selalu ramai dan 

banyak jamaahnya. Selain itu kami juga mengadakan Kegiatan yang 

dilakukan di masjid diantaranya yakni pengajian, TPA bagi anak-anak, 

terkadang sesekali kami juga melakukan musyawarah yang bertempat di 

masjid.” 
87

 

 

   

Dari beberapa penyampaian informan tersebut nampak bahwa 

sangat dibutuhkan peran sosok pemimpin yang mengerti kebutuhan 

masyarakat. Sosok pemimpin yang menjadi panutan serta memiliki 

berbagai cara/metode ataupun strategi untuk mengajak dan memotivasi 

masyarakat untuk melaksanakan pengamalan agama Islam agar 

menjadi insan yang taat kepada Alloh SWT dan bahagia didunia dan 

akhirat. Strategi atau cara yang disampaikan oleh beberapa informan 

yakni dengan mengadakan kegiatan keagamaan akan meningkatkan 

                                                           
  

85
 Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/04-III/2019 Dalam  Lampiran Penelitian Ini.  

86
 Ibid.,  

  
87

 Lihat Transkip Wawancara Nomor 06/W/15-III/2019 Dalam  Lampiran Penelitian Ini.  



 

81 
 

pengamalan agama Islam masyarakat dusun keling desa pengkol 

kauman ponorogo.  

Hal ini dibuktikan oleh peneliti pada saat observasi yang dilakukan 

pada tangga 16 Maret 2019 pada pukul 16.00 bahwa, ketika ada info 

atau kegiatan keagamaan yang akan diselenggarakan di dusun keling 

desa pengkol kauman ponorogo kepala dusun keling selalu 

menyampaikan informasi tersebut memalui speaker aktif di masjid.
88

 

Hal ini selalu dilakukan oleh kepala dusun setiap kali ada informasi 

tujuannya agar seluruh masyarakat mendengar dan berbondong-

bondong menghadiri pengajian. Cara lain juga dilakukan oleh kepala 

dusun dan tokoh masyarakat lainnya yakni menyampaikan informasi 

kegiatan keagamaan pada jamaah yasin.  

3. Faktor Penghambat Upaya Pengamalan Shalat Berjamaah dan 

Pengajian di Dusun Keling Desa Pengkol Kauman Ponorogo 

Dalam berdakwah atau mengajak seseorang kearah yang lebih baik 

pasti tidak mudah. Pasti kita akan menemukan beberapa hambatan-

hambatan atau kendala yang akan menghambat kita dalam 

menyampaikan kebaikan. Kendala ini bisa dari berbagai pihak, 

misalnya dari masyarakat sendiri atau dikatakan mad‟u dan juga dari 

tokoh masyarakat atau tokoh masyarakat. Berikut merupakan paparan 

dari beberapa tokoh dan masyarakat setempat.  
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Kepala dusun mengatakan bahwasanya:  

“Faktor yang menghambat dalam pengamalan shalat berjamaah yakni 

kurang nya minat dari warga untuk pergi ke masjid, selain itu kesadaran 

dalam beribadah masing kurang. Di sisi lain masyarakat sini kalau untuk 

pergi ke masjid kadang masih canggung terlebih pada bapak-bapak. Bapak-

bapak dusun sini sering nya pergi ke warung mbak, kalau untuk ke masjid 

masih kurang.” 
89

 

 

Hal senada juga dikatakan oleh bapak khamat selaku ketua RT 

bahwa: 

“Kendala warga dusun keling dalam menjalankan perintah agama Islam 

yakni sedikit sekali dari kami yang sadar akan pentingnya agama untuk 

kehidupan. Sebagian dari mereka belum sadar akan kewajibannya sebagai 

seorang muslim. Itulah kendala yang perlu diatasi mbak. Selain itu karna 

mayoritas mata pencarian kami petani, jadi banyak waktu kami habiskan 

disawah.” 
90

 

 

Disamping karna kurangnya kesadaran pada masyarakat serta 

diikuti minat masyarakat yang kurang dalam pengamalan agama Islam, 

ada kendala lain yang menghambat dalam mengajak masyarakat pada 

kebaikan diantaranya seperti yang dikatakan bu romlah  

“Sebenarnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan agama Islam sudah 

mulai muncul mbak, hal ini bisa dilihat dari antusias dan partisipasi 

masyarakat dalam mengikuti pengajian rutin mulai membaik. Dari 

jamaahnya pun juga alhamdulillah banyak. Yaa meski banyak dari 

kalangan ibu-ibu dan anak-anak saja. Para jamaah bapak-bapak masih 

butuh peningkatan lagi apalagi yang remaja. Dalam pendanaan untuk 

pengajian alhamdulillah selalu tercukupi mbak. Dana untuk pengajian rutin 

ini diambilkan dari uang khas jamaah yasin baik itu bapak-bapak maupun 

ibu-ibu. Yang menjadi hambatan kami yakni ketika warga lelah dalam 

bekerja, sebagian dari mereka tidak mau menghadiri pengajian mbak. 

Faktor ekonomi yang kurang stabil juga membuat masyarakat sini lebih 

memilih bekerja ketimbang pergi ke pengajian.” 
91

 

 

Selain dari kesadaran, minat yang kurang serta faktor ekonomi dari 

masyarakat setempat, mereka juga kalah dengan kebiasaan lingkungan 

yang kurang agamis. Seperti yang dikatakan bu Sulastri 
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“Masyarakat sini kalau membicarakan soal agama yang terlalu fanatik 

kurang respon mbak, contohnya kenduri dikatakan bid‟ah, tahlilan 

dikatakan bid‟ah dan lain-lain. Masyarakat sini masih kental dengan ajaran 

nenek moyang dahulu, disisi lain juga dipicu oleh pendidikan yang rendah 

pada masyarakat. Sebagian besar dari kami hanya lulusan sd, kami lebih 

memprioritaskan pada ekonomi yang menjanjikan dalam kehidupan 

ketimbang pendidikan sehingga pemahaman dan pengamalan agama Islam 

dalam kehidupan masih kurang.” 
92

  

 

 

Hal senada juga dikatakan ibu Sri Rahayu 

“Tingkat pendidikan didusun keling ini perlu adanya peningkatan, sebagian 

besar dari kami pendidikannya masih rendah. Kami berharap anak-anak 

kami tidak mengalami hal sepura seperti orang tua nya. Oleh karena itu 

kami berusaha untuk menyekolahkan anak-anak kami sejak dini. Kami juga 

berupaya mengenalkan anak-anak pada agama melalui mengaji TPA pada 

sore hari. Anak-anak sini kalau tidak disuruh untuk TPA mereka 

menghabiskan waktunya untuk bermain mbak. Saya sebagai orang tua 

khawatir akan masa depan mereka jika tidak dibentengi dengan pendidikan 

dan ilmu agama sejak dini. Melihat kasus-kasus dan perkembangan iptek 

yang semakin membludak sebagai orang tua khawatir jika terjerumus pada 

hal-hal yang kurang baik.” 
93

 

 

Seperti apa yang dikatakan oleh mbak Ibad selaku guru TPQ Al-

Faruq mengenai faktor penghambat pengamalan kegiatan keagamaan. 

“Sebenarnnya tidak ada kendala mbak dalam mengaji, Cuma kami 

kekurangan tenaga guru dalam menyampaikan materi. Pengkondisian anak 

untuk belajar masih kurang maksimal. Hal ini akan berdampak pada 

kualitas mengaji anak.” 
94

 

 

 

Dari beberapa pendapat informan dapat disimpulkan bahwa faktor 

yang menghambat pengamalan shalat berjamaah dan pengajian di 

dusun keling desa pengkol kauman ponorogo yakni kurangnya 

kesadaran masyarakat untuk melaksanakan shalat berjamaah serta 

minat yang kurang pada masyarakat, faktor yang kedua dari segi 

ekonomi yang kurang stabil, hal ini di picu karena mayoritas penduduk 
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dusun keling desa pengkol kauman ponorogo adalah petani dan faktor 

ketiga yakni tingkat pendidikan yang masih rendah.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Bentuk-bentuk Kegiatan Keagamaan di Dusun Keling desa 

Pengkol Kauman Ponorogo 

Pengamalan kegiatan keagamaan adalah suatu proses pelaksanaan, 

pemberian bantuan terhadap individu sesuai dengan ajaran agama agar 

mampu hidup sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT sehingga 

dapat mencapai kebahagian hidup didunia dan diakhirat. Hal tersebut 

dapat dipahami bahwa pengamalan kegiatan  keagamaan adalah sebagai 

upaya membangun, memperbaiki dan mempertahankan keadaan diri 

seseorang dalam menghayati agama secara lebih mendalam. 

Bentuk-bentuk Aktivitas Kegiatan Keagamaan dalam kehidupan 

bermasyarakat banyak sekali. Aktivitas kegiatan keagamaan tersebut 

diantaranya: shalat berjama‟ah, memperingati kelahiran Nabi Muhammad 

Saw, halal Bihalal pada hari raya idhul fitri, pengajian, tahlilan, yasinan, 

istiqosah, TPA, Madrasah Diniyah, dan lain sebagainya.
95

  

Kegiatan keagamaan yang ada di Dusun Keling Desa Pengkol 

Kauman Ponorogo untuk menunjang tercapainya tujuan yang diharapkan 

diantaranya: pengadakan pengajian rutin, ziarah wali, jamaah takziah, 

jamaah yasinan, mengadakan TPQ untuk generasi anak-anak dan remaja.  

Berbagai kegiatan keagamaan ini semata-mata bentuk strategi yang 

dilakukan tokoh masyarakat dalam pengamalan agama Islam. Kegiatan 
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apapun yang dilakukan di Dusun Keling Desa Pengkol Kauman Ponorogo 

tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi dari masyarakat 

dan dukungan dari tokoh masyarakat setempat. Oleh karena itu dibutuhkan 

sosok seorang pemimpin yang memiliki kharisma, kewibawaan, serta 

tanggung jawab yang mampu mengendalikan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan untuk bersikap, berbuat dan berperilaku. Selain 

faktor dari luar, faktor dalam diri seorang pemimpin juga dibutuhkan. 

Pemimpin harus mampu menjadi teladan yang baik dalam ucapan dan 

perbuatan disemua tempat, mengayomi masyarakat, mengatasi kesulitan 

serta mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat 

yang di pimpinnya.  

Pengajian merupakan salah satu bentuk dakwah, bila dilihat dari 

metode yang efektif guna menyebarkan agama Islam. Disamping itu 

pengajian juga termasuk dalam pokok syiar dan pengembangan agama 

Islam. Dalam masyarakat primitif istilah pengajian sering disebut dengan 

tausiyah ataupun dakwah islamiyah karena tujuannya menyiarkan agama 

Islam kepada masyarakat secara umum. Pengajian juga termasuk dalam 

dakwah islamiyah yang menyeru kepada amar ma‟ruf nahi mungkar. 

Dalam penyelenggaraan pengajian metode ceramah merupakan cara-cara 

tertentu yang disampaikan oleh seorang da‟i kepada mad‟u untuk 

mencapai tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Pada hakekatnya 

dakwah atau pengajian mengajak manusia pada kebaikan dan petunjuk 



 

87 
 

Alloh Swt. Menyeru masyarakat kepada kebiasaan baik dan melarang 

masyarakat untuk melestarikan kebiasaan buruk.
96

 

Keberadaan sarana dan prasarana ibadah yang memadahi membuat 

masyarakat Dusun Keling Desa Pengkol Kauman Ponorogo mengalami 

peningkatan. Peningkatan pada keagamaan terjadi disemua kalangan, 

mulai dari anak-anak hingga dewasa.  Untuk anak-anak Dusun Keling 

Desa Pengkol Kauman Ponorogo diadakan TPQ tempat belajar al-Qur‟an. 

Anak diajarkan mengenal huruf arab sejak dini, agar ketika dewasa 

menjadi anak yang mampu membaca, memahami serta mengamalkan isi 

kandungan dari al-Qur‟an secara baik dan benar. Untuk remaja dan dewasa 

diadakan berbagai kegiatan keagamaan untuk meningkatkan pengamalan 

agama Islam. Kegiatan tersebut diantaranya mengadakan pengajian, 

pengadakan ziarah wali, pengikuti jamaah yasin, mengikuti jamaah 

takziah, menjenguk masyarakat yang sedang sakit.  

Peningkatan yang terjadi di Dusun Keling Desa Pengkol Kauman 

Ponorogo dari hari ke hari mengalami peningkatan dan perubahan yang 

signifikan. Yang awalnya masyarakat sedikit sekali yang sadar akan 

perintah dan kewajiban dalam mengamalkan agama Islam , kini berangsur-

angsur mulai membaik dan berubah. Adanya kegiatan keagamaan yang 

dilaksanakan di Dusun Keling Desa Pengkol Kauman Ponorogo membuat 

tingkat kesadaran akan agama semakin meningkat. Peningkatan tidak akan 
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berhasil tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dan dukungan dari tokoh 

masyarakat setempat.  

Bentuk partisipasi masyarakat Dusun Keling Desa Pengkol 

Kauman Ponorogo yakni dengan menghadiri pengajian rutin. Seperti pada 

tujuan pengajian yakni menyebarkan kebaikan, amar ma‟ruf nahi mungkar 

yang akan berdampak pada perilaku masyarakat. Dalam pengajian rutin, 

masyarakat di timpa berbagai ilmu tentang tata cara shalat yang benar, 

keutamaan-keutamaan shalat berjamaah, keutamaan bergotong royong, dll. 

Sehingga persaudaraan dan kesatuan masyarakat Dusun Keling Desa 

Pengkol Kauman Ponorogo nambak baik.  

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk aktivitas 

kegiatan keagamaan yang ada di dusun Keling desa Pengkol Kauman 

Ponorogo diantaranya: mendirikan TPA (Taman Pendidikan Al-Qur‟an, 

pengajian dan shalat berjamaah. Secara tidak langsung kegiatan 

keagamaan yang diadakan di dusun Keling desa Pengkol Kauman 

Ponorogo membuat perubahan dan perbaikan pada masyarakat setempat.  

B. Analisis Strategi Tokoh Masyarakat Dalam Pengamalan Shalat 

Berjamaah dan Pengajian di Dusun Keling Desa Pengkol Kauman 

Ponorogo 

Mengajak orang kepada kebaikan dan perbuatan kebajikan serta 

mencegah kemungkaran tidaklah mudah, apalagi masa kini. Banyaknya 

problem dan tantangan membuat seorang tokoh masyarakat atau pemuka 

masyarakat kesulitan untuk menyampaikan pesan dakwahnya. Oleh karena 
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itu dibutuhkan strategi yang relevan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.
97

 

Strategi menurut Arifin adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang 

tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan, jadi merumuskan 

strategi dakwah berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan 

waktu) yang dihadapi di masa depan, guna mencapai efektivitas atau 

mencapai tujuan. Strategi juga dapat dikatakan sebagai pendekatan secara 

keseluruhan yang berkaitan dengan implementasi ide atau gagasan, 

perencanaan dan pelaksanaan sebuah kegiatan dalam kurun waktu tertentu. 

Istilah strategi dalam berdakwah sering berkaitan dengan metode. Metode 

dalam kegiatan dakwah berarti suatu cara yang dipergunakan oleh subyek 

dakwah dalam menyampaikan materi atau pesan-pesan dakwah kepada 

obyek dakwah.
98

 

Adapun strategi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam 

pengamalan shalat berjamaah dan pengajian diantaranya yakni dengan 

mengumandangkan adzan tepat pada waktunya, mengajak masyarakat 

sekitar untuk melaksanakan shalat berjamaah dimasjid, selain itu ketika 

akan mengadakan suatu kegiatan, menyampaikan informasi melalui alat 

elektronik agar infomasi yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat 

luas. Menyebaran informasi melalui speaker masjid, melalui sosial media 

seperti whattsap, facebook dan lain-lain.  
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Tidak semua individu mampu mengambil keputusan yang 

berkaitan dengan perubahan sikap, opini dan perilakunya. Dalam hal ini 

individu memerlukan bantuan orang lain dalam pengambilan keputusan. 

Orang lain yang dapat membantu dan berperan sebagai tempat bertanya 

bagi banyak orang disebut pemimpin pendapat. Orang-orang yang 

berperan dan berpengaruh dalam masyarakat yakni pemimpin resmi 

(formal) yaitu orang-orang yang mempunyai fungsi dalam masyarakat 

berdasarkan pengangkatan secara resmi seperti pejabat pamong praja, 

kepala desa, camat, bupati, guru, dosen, polisi, militer dan lain-lain. 

Sedangkan pemimpin informal yaitu orang-orang yang terkemuka dalam 

masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang tidak diangkat secara resmi 

tetapi cukup berpengaruh terhadap masyarakat di sekitarnya seperti ulama, 

mubalig dan lain-lain.
99

 

Pada kenyataan di Dusun Keling Desa Pengkol Kauman Ponorogo, 

Tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang cukup besar dalam 

pengambilan keputusan individu untuk bersikap dan berbuat. Terlebih 

dalam melaksanakan pengamalan agama Islam. Masyarakat Dusun keling 

termasuk abangan, mereka sadar akan kewajiban namun sedikit sekali 

yang melakukannya. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

pengamalan agama Islam khususnya shalat berjamaah tokoh masyarakat di 

Dusun Keling Desa Pengkol Kauman Ponorogo memiliki beberapa strategi 

untuk mengajak masyarakat dalam pengamalan agama Islam.  
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Seperti yang dilakukan oleh pak Sunoto selaku kepala Dusun di 

Dusun Keling Desa Pengkol Kauman Ponorogo bahwa: untuk 

mewujudkan masyarakat yang religius, masyarakat yang taat kepada 

perintah Alloh SWT, beliau melakukan berbagai cara untuk mengajak 

masyarakat mengamalkan agama Islam pada shalat berjamaah. Cara yang 

beliau lakukan yakni dengan menyampaikan setiap informasi yang 

diterimanya melalui speaker aktif masjid atau mushola dengan tujuan agar 

seluruh masyarakat Dusun Keling Desa Pengkol Kauman Ponorogo 

mendengar kemudian mengikuti kegiatan yang disampaikan oleh kepala 

Dusun. Selain menginformasikan di khalayak umum, beliau juga aktif 

berkomunikasi dengan masyarakat sehingga tau apa yang menjadi 

kebutuhan masyarakatnya.  

Dalam ilmu komunikasi dikenal dengan istilah komunikasi dua 

tahap yang mana pemimpin menampung semua informasi dan pemikiran-

pemikiran yang dioperkan oleh media massa dan seterusnya kemudian 

dilanjutkan kepada individu lainnya. Sehingga akan menghasilakan sebuah 

keputusan yang diambil oleh individu. Keputusan yang dimaksud disini 

yakni sebuah keputusan individu untuk mengamalkan agama Islam dalam 

kehidupan sehari-hari.
100

  

Esensi tujuan dakwah tidak akan berhasil apabila hanya 

menggunakan satu strategi atau metode. Tidak semua metode berfungsi 

secara optimal. Metode disesuaikan dengan karakteristik obyek 
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(masyarakat). Tidak semua metode ceramah cocok digunakan untuk 

masyarakat yang fanatik pada keyakinannya. Maka dibutuhkan sebuah 

strategi atau metode yang relevan sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai namun juga mengetahui kebutuhan dari masyarakat.  

Dari beberapa metode dakwah yang dikemukakan para ahli, jika 

dilihat secara global dapat dibagi menjadi tiga yaitu: dakwah bil al-kitabah 

yaitu, berupa buku, majalah, surat, surat kabar, spanduk, pamflet, lukisan-

lukisan dan sebagainya. Dakwah bi al-lisan meliputi ceramah, seminar, 

simposium, diskusi, khutbah, sarasehan, brain storning, obrolan dan 

sebagainya. Dakwah bi al hal berupa perilaku yang sopan sesuai dengan 

ajaran Islam, memelihara lingkungan, tolong-menolong sesama, 

membantu fakir miskin, memberikan pelayanan sosial dan sebagainya. 

Dakwah fardiah yakni metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada 

orang lain. Dakwah fardiah dilakukan tanpa persiapan yang matang dan 

tersusun secara tertib. Misalnya pada saat mengunjungi orang sakit, 

mengunjungi orang yang kesusahan, takziah kepada orang yang 

meninggal, menghadiri acara tahniah (ucapan selamat), dan upacara 

kelahiran (tasmiyah).  

Dari data diatas dapat dianalisis bahwa strategi yang dilakukan 

tokoh masyarakat Dusun Keling Desa Pengkol Kauman Ponorogo tersebut 

sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kepala Dusun Keling 

Desa Pengkol Kauman Ponorogo, ketua RT, serta tokoh masyarakat 

setempat. Yang awalnya mereka masih banyak yang meninggalkan ajaran 



 

93 
 

agama Islam khususnya shalat berjamaah, kini dengan strategi yang 

digunakan tokoh masyarakat membuat masyarakat Dusun Keling Desa 

Pengkol Kauman Ponorogo berangsur-angsur mulai membaik dan ada 

perubahan yang positif.  

C. Analisis Faktor Penghambat Upaya Pengamalan Shalat Berjamaah 

dan Pengajian Di Dusun Keling Desa Pengkol Kauman Ponorogo 

Dalam psikologi agama menjelaskan bahwa ada beberapa faktor 

yang menghambat dalam pengamalan agama Islam diantaranya: faktor 

internal dan faktor eksternal.
101

 Hambatan-hambatan yang dimaksud itu 

dapat bersifat internal pada diri khalayak seperti faktor psikologi dan fisik 

yang berbentuk filter konseptual (kesadaran). Faktor yang ikut 

berpengaruh terhadap jiwa keagamaan antara lain: hereditas, tingkat usia, 

kepribadian dan kondisi kejiwaan seseorang. Sedangkan faktor eksternal 

dapat berupa pengaruh kelompok atau pemimpin pendapat (opini) dan juga 

lingkungan, umumnya ada tiga lingkungan yang mempengaruhi seseorang 

diantaranya: lingkungan keluarga, lingkungan institusi dan lingkungan 

masyarakat. 

Mengajak seseorang kepada kebaikan merupakan suatu perbuatan 

yang mulia di sisi Alloh SWT. Karena sulitnya mengajak seseorang 

kepada kebaikan pasti menemukan beberapa kendala atau hambatan yang 

muncul. Hambatan adalah suatu problem yang membuat kita kesulitan 

dalam proses berdakwah.  
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Seperti halnya yang dialami oleh tokoh masyarakat Dusun Keling 

Desa Pengkol Kauman Ponorogo. Dalam proses merubah dan mengajak 

masyarakat kepada kebaikan, beliau mendapati berbagai masalah dalam 

prosesnya, diantaranya: kesadaran dari masyarakat mengenai agama masih 

sangat rendah. Kesadaran yang rendah ini dipicu dari pengaruh nenek 

moyang dahulu yang masih kental dengan adat istiadat. Di sisi lain 

masyarakat dusun keling desa pengkol kauman ponorogo menutup diri 

dari adanya perubahan. Minat dan motivasi untuk menjalankan ibadah 

masih kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat disibukkan dengan 

pekerjaan, yang sebagian besar dari mereka adalah petani dan pedagang. 

Selain itu karena sedikit orang tua yang mengajarkan anaknya tentang 

ibadah hal ini berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak 

diusia remaja. Mereka lebih mementingkan sesuatu yang sudah menjamin 

kesejahteraan dalam hidupnya ketimbang dengan sesuatu yang belum 

pasti.  

Pada proses berdakwah hambatan bisa terjadi diberbagai aspek. 

Seperti halnya pada penggunaan media dan pemilihan metode yang tidak 

tepat sehingga khalayak lebih banyak menggunakan daya tangkalnya 

(kepala batu) dari pada daya serapnya.
102

 Banyak metode yang relevan dan 

tepat dapat dipilih sesuai dengan kondisi dan situasi khalayak. Demikian 

juga banyak media yang dapat dipilah dan di pilih agar dakwah dapat lebih 

efektif menjangkau khalayak dalam jumlah besar dalam waktu yang 
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bersamaan. Seperti yang ada di Dusun Keling Desa Pengkol Kauman 

Ponorogo, untuk menyampaikan kebaikan, jika cara yang dilakukan 

kurang tepat, maka masyarakat banyak yang acuh tak acuh terhadap 

kegiatan keagamaan yang dilaksanakan.  

Hambatan lain dalam tantangan dakwah adalah tekanan citra 

dakwah dan Islam yang mungkin tidak sesuai dengan realitas yang 

sesungguhnya, karena media massa tidak berpihak pada dakwah. Media 

massa yang tidak berpihak pada dakwah dan Islam dapat merekayasa opini 

sehingga citra dakwah menjadi buruk dimata dan benak publik. Selain itu 

kurangnya hubungan dengan masyarakat. Terlambatnya perkembangan 

ilmu pengetahuan. Sikap tradisional yakni suatu sikap yang mengagung-

agungkan tradisi dari masa lampau atau anggapan bahwa tradisi mutlak 

tidak dapat diubah, menghambat jalannya dakwah, hal tersebut akan 

berbahaya apabila golongan tradisional tersebut menguasai masyarakat. 

Dari penjelasan diatas dapat dianalisis bahwa faktor yang 

menghambat jalannya dakwah ada beberapa diantaranya: kesadaran dari 

masyarakat yang rendah, minat dan motivasi terhadap pengamalan agama 

Islam khususnya shalat berjamaah kurang serta tingkat pendidikan 

masyatakat juga sangat rendah.  
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk-bentuk kegiatan keagamaan yang ada di dusun Keling desa 

Pengkol Kauman Ponorogo diantaranya yakni: melaksanakan shalat 

berjamaah, mendirikan TPA (Taman Pendidikan Al-Qur‟an) dan 

pengajian.  

2. Strategi yang dilakukan tokoh masyarakat dalam pengamalan shalat 

berjamaah dan pengajian di dusun Keling desa Pengkol Kauman 

Ponorogo diantaranya: dengan menyampaikan segala informasi 

tentang kegiatan keagamaan melalui media elektronik agar semua 

masyarakat dapat mendengarnya. Strategi kedua yakni 

mengumandangkan adzan tepat waktu, ketiga yakni memanfaatkan 

jabatan atau pangkat untuk mempengaruhi masyarakat mengikutinya.  

3. Faktor penghambat upaya pengamalan shalat berjamaah dan pengajian 

di dusun Keling desa Pengkol Kauman Ponorogo ada tiga diantaranya: 

kesadaran dan minat yang rendah, tingkat pendidikan yang kurang 

serta faktor ekonomi yang memicu masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari. Faktor-faktor ini menghambat proses tokoh masyarakat 

dalam meningkatkan masyarakat yang religius, masyarakat yang taat 

akan agama serta masyarakat yang berakhlakul karimah.  
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B. Saran-saran 

1. Diharapkan tokoh masyarakat di dusun keling desa pengkol kauman 

ponorogo lebih aktif dalam menjalankan tugas, tidak hanya tugas 

dalam pembangunan secara material namun juga harus memperhatikan 

pembangunan secara inmaterial seperti tingkat keagamaan masyarakat 

yang masih rendah. Dibutuhkan keterlibatan yang mendukung antara 

tokoh agama, perangkat desa, tokoh masyarakat serta masyarakat 

setempat guna mewujudkan sebuah dusun yang agamis, dusun yang 

maju dan sejahtera dalam berbagai aspek baik dalam perekonomian, 

pendidikan maupun agama.  

2. Diharapkan untuk masyarakat dusun keling desa pengkol kauman 

ponorogo, teruslah memperbaiki diri untuk mewujudkan masyarakat 

yang harmonis, guyup rukun dan sejahtera. Pantang menyerah dalam 

berbuat kebaikan, senantiasa istiqomah di jalan Alloh serta terus 

semangat dalam menuntut ilmu demi kelansungan hidup yang bahagia 

serta terciptanya generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa.  
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