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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Islam adalah agama dakwah yaitu agama yang mengajak dan memerintahkan 

umatnya untuk selalu menyebarkan dan menyiarkan ajaran Islam kepada seluruh 

umat manusia.1 Dakwah pada mulanya dipahami sebagai perintah Allah SWT yang 

tertuang dalam al-Qur’an. Bagi setiap Muslim yang taat kepada Allah SWT, maka 

perintah berdakwah itu wajib dilaksanakan. Ketika dakwah dilaksanakan dengan 

baik, lalu disadari bahwa dakwah itu merupakan suatu kebutuhan hidup manusia.2 

Ketika dakwah disadari sebagai suatu kebutuhan hidup, maka dakwah menjadi suatu 

aktivitas setiap Muslim kapanpun dan di manapun mereka berada. Kemudian 

aktivitas dakwah berkembang dalam berbagai situasi dan kondisi dengan berbagai 

dinamikanya.3 

Keharusan tetap berlangsungnya dakwah Islamiyah di tengah-tengah 

masyarakat adalah tugas sebagai manusia Muslim karena berdakwah menjadi 

tanggung jawab setiap ummat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Firman Allah 

SWT dalam kitab suci al-Qur’an, surat al- Imran ayat 104 : 

                                                           

1Abd. Rosyad Shaleh, Managemen Dakwah Islam, (Bulan Bintang, Jakarta, 1987), hlm. 1 
2Nasrudin Harahap, Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka 

Pesantren), hlm. 5. 
3Djamaluddin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problema-

Problema Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 35. 
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ر  ف   ٱل ر أمر بٱل ر  د إل ٱلخ م أَم  لت ِم

فلح م ٱل ٰل  ْ أ  

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar ; 

merekalah orang-orang yang beruntung”.4 

Dari firman Allah SWT di atas kita dapat mengambil pengertian bahwa 

setelah masing-masing berusaha memperbaiki diri sendiri, agar memikirkan pula 

nasib orang lain. Dakwah dapat dilakukan baik melalui struktur yang ada dalam 

kekuasaan yang disebut sebagai dakwah struktural maupun dakwah yang 

menekankan pendekatan Islam kultural yang disebut dakwah kultural.5 Dakwah 

kultural merupakan kegiatan dakwah yang memanfaatkan adat, tradisi, seni dan 

budaya lokal dalam proses menuju kehidupan islami. 

Ajaran Islam dapat berpengaruh bagi umat manusia dalam segala 

kehidupannya tidak memandang perbedaan ras, suku, warna kulit maupun 

kebangsaan. Hal ini terlihat dari historis Islam itu sendiri bahwa proses syiar Islam 

telah mampu menyatukan masyarakat semenanjung Arab hingga hampir keseluruh 

penjuru dunia dengan historis yang berbeda-beda, sejalan dengan misi ajaran islam 

sendiri bersifat universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, 

dimanapun dan kapanpun ia berada. Tersebarnya islam ke penjuru dunia hingga saat 

ini tidak lain melalui perjuangan dakwah, peran para khalifah yang mampu 
                                                           

4 Munzier Suparta dan Harjani Hefn, Metodologi Dakwah, (Jakarta: Rahmat Semesta, 2003 ), 
hlm 8. 

5 Muhammad Sulthon, Desain Ilmu Dakwah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 26 
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mewujudkan cita-cita Islam yaiu rahmatan lil’alamin. Mampu mengikuti 

perkembangan zaman dalam bingkai perubahan sosial.  

Di bumi nusantara ini penyebaran Islam melalui dakwah sebagai upaya 

transformasi nilai-nilai ajaran islam yang dilakukan dengan damai, baik melalui para 

pedagang muslim, perkawinan serta peranan ulama sebagai mubaligh. Proses 

islamisasi itu dapat diterima dengan mudah dengan melakukan adaptasi kultural 

masyarakat setempat. Misalnya, di Jawa Tengah pertunjukan wayang kulit oleh sunan 

kalijaga. Hal inilah yang mendukung persebaran ajaran islam yang sifatnya dinamis 

dengan kondisi masyarakat sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan mudah oleh 

masyarakat setempat.  

Dakwah Islamiyah dalam masyarakat telah banyak dijadikan media 

pendekatan dakwah islam di nusantara, karena pada masa sekarang dakwah islamiyah 

mengarah pada bagaimana seseorang berprilaku di masyarakat, apakah itu pejabat 

atau rakyat biasa. Seseorang yang memiliki agama yang baik akan tercermin dalam 

kehidupannya dan keberadaannya di bumi Allah SWT, ini akan membawa 

kemanfaatan bagi semesta alam. Begitu juga sebaliknya mereka yang agamanya tidak 

terpelihara dengan baik mereka akan membawa keburukan bagi alam ini atau bahkan 

menjadi pembuat kerusakan bagi alam ini. Fenomena saat ini adalah penyalahgunaan 

wewenang kekuasaan dan jabatan yang diberikan oleh negara yang masih menjadi 

perhatian kusus di negara ini. 
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Adapun faktor yang melanda negeri ini yakni lemahnya sistem pengawasan 

oleh instansi yang terkait, kurangnya kesadaran terhadap agama dan lemahnya 

masyarakat terhadap kesadaran agama pula. Hal ini di sebabkan lemahnya 

pengetahuan tentang agama yang melekat pada diri mereka. Jadi, untuk menjawab 

problem di atas, Islam hadir sebagai falsafah hidup yang berdasar nilai-nilai ilahiyah 

baik yang termuat dalam al-Qur’an maupun sunnah Rasul yang menjadi kebenaran 

secara mutlak.  

Agama Islam mengandung ajaran-ajaran untuk menjadi petunjuk umat 

manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup baik material maupun spiritual, 

individual maupun masyarakat, di dunia ataupun akhirat. Oleh karena itu, sewajarnya 

mereka mentaati ajaran-ajaran agama dan melaksanakan ajaran-ajaran yang 

terkandung di dalamnya, dalam rangka bertakwa kepada Allah SWT.6 Islam 

mengajarkan prinsip-prinsip yang logis yang termuat dalam sumber suci illahiyah 

yang suda ada sejak abad-abad yang lalu. 

Sesuai dengan ajaran al-Qur’an, Islam mengajarkan bagaimana taat kepada 

Allah SWT dan RasulNya, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an 

sura an-Nisa ayat 80: 

ً ْم حف ْ ل لَ ف أْرسْل  ْ ت م  َّ ْد أط  لَرس ف ط   ْ   م

                                                           
6Asep Seaful Muhtadi, dan Agus Ahmad Safei, Metode Penelitian Dakwah, (Bandung: 

Pustaka Setia), hlm, 17 
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Artinya: “Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. 

Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu 

untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”7 

Kemudian Rasulullah SAW bersabdah: 

ّ لَ ص  ّ   ْ س ر   ، ق  ر ْ ر   ْ ب أ  ْ    دْ  ف  ْ   ط أ  ْ م : “م لَ س    ْ ل    
ْ  ْ م   ّ   ط أ  م  ْ ْد أط ْر ف م ْْ ط   ْ م ص ّ  ْد  ْ ف ص

 ْ ص ْد  ْر ف م ْْ ر  مْسلم  ” . ْص  خ ْل .ر   

Artinha: “Siapa saja yang taat kepadaku, ia taat kepada Allah dan siapa saja yang 

durhaka kepadaku, ia telah durhaka kepada Allah, siapa saja yang taat kepada 

pimpinannya, ia telah taat kepadaku, dan siapa saja yang  durhaka kepada 

pimpinannya ia durhaka kepadaku.”8 

 Berdasarkan ayat dan hadits di atas, dijelaskan bahwa sebagai orang muslim 

harusla taat kepada Allah SWT dan RasulNya serta para pemimpin (pemerintah). 

Sehingga dapat dikatakan, setiap aparatur Negara tentunya harus patuh terhadap 

ajaran yang ada, kemudian mencerminkan sikap profesionalisme terhadap tugas dan 

tanggung jawab sebagai dasar dalam bekerja. Apabila sikap profesionalisme 

dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ada, maka 

tugas dan tanggung jawabnya akan sesuai harapan bangsa dan Negara. 

                                                           
7Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci 

al-Qur’an Depag RI.2004) hlm 91. 
8Imam Nawawi, Terjemahan Riyadus shalihin Jilid 1, (Jakarta : Pustaka Amani, 1999), hlm 

616. 
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 Polisi Republik Indonesia (POLRI) saat ini, dikenal masyarakat sebagai 

aparatur penegak hukum,  tentunya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya 

secara benar. Seiap diri anggota POLRI harus berprilaku baik terhadap atasannya, 

terhadap sesama anggota, keluarga, dan masyarakat. Kemudian menegakkan hukum 

kepada masyarakat harus sesuai dengan peraturan dan perundang- undang yang 

berlaku, dan dilandasi sesuai dengan keikhlasan. Islam telah mengajarkan bagaimana 

bertanggung jawab, pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara, serta 

agama.  Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT: 

ْد  ْل إْثم  ل  ا ت   ْ لتَ ِر  ْل ل  ت   

Artinya : “dan tolong-menolongla kamu dalam (mengerjakan) kewajiban dan taqwah 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S Al-

Maidah : 2).9 

Berdasarkan uraian disatas dapat dipahami bahwa aspek agama, sangat 

menentukan tugas dan tanggungjawab POLRI, sesuai dengan nila-nilai dan ajaran 

Islam yang terkandung didalamnya. Islam telah jelas menganjurkan berbuat baik 

terhadap sesama dan Islam melarang terhadap perbuatan pelanggaran dan hal ini 

sejalan dengan apa yang terkandung dalam kode etik kepolisian. Karena pada 

dasarnya Pembinaan Rohani sangatla menentukan setiap jati diri anggota POLRI, 

Artinya harusla  memahami agama, sehingga mampu mengamalkan secara benar. 

Tentunya hal ini sangat membanggakan, sebagai aparatur penegak hukum, harusla 
                                                           

9 Departemen Agama RI, Agama dan Terjemahannya, (Bandung : Syamil Qur’an, 2009), hlm 
106. 
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menjalankan peraturan dan menjadi pelindung, pengayom, dan melayani masyarakat. 

Disebutkan dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  

tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal (2) menyebutkan bahwa: Fungsi 

kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat. 

Instansi POLDA Sumatera Selatan adalah suatu organisasi tertinggi di POLRI 

di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. POLDA SUMSEL mempunyai peranan penting 

dalam pembinaan personil khususnya pelajaran agama dan Pembinaan Rohani, agar 

personil POLRI yang bertugas berpedoman pada kode etik yang ada. Untuk itu dalam 

pembinaan anggota POLRI di POLDA SUMSEL memiliki staf yang mengurusi 

bidang pembinaan personil, yakni Binrohjas, bidang Binrohjas (Pembinaan Rohani 

dan Jasmani) langsung diawasi oleh karo Watpres SDM POLRI (Kepala Biro 

Perawatan  Personil Staf Sumber Daya Manusia Polisi Republik Indonesia), secara 

tidak langsung, POLRI yang ada diseluru Indonesia ada binaan satu, itula yang 

disebut unsur komando.10 

 Dalam aspek pembinaan rohani, POLDA SUMSEL selalu intens dalam 

melakukan pembinaan rohani dan jasmani bagi anggotanya, selama ini suda 

dilakukan pembinaan rohani dan jasmani secara baik, dibuktikan dengan antusias 

personil khususnya beragama islam sangat tinggi, terutama keaktifan jamaah masjid, 

                                                           
10 Soni Kurniadi, “Pola Komunikasi Binrohtal Islam Dalam Pembinaan Personil di Polda 

DIY: Study Terhadap Dinas Pembinaan  Rohani dan Mental Polda DIY”, Skripei Fakultas Dakwah, 
2012, hlm. 10. 
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dan kegiatan keagamaan. Hal ini membuktikan kesadaran setiap personil akan 

kualitas keagamaan, serta tidak meninggalkan kegiatan rutinitas tugas pokok anggota 

POLRI. Melalui binrohjas di POLDA SUMSEL diharapkan setiap anggota kepolisian 

mampu meningkatkan kualitas spiritual dan menjadi penegak hukum yang adil dan 

benar, serta menjadi contoh bagi instansi Kepolisian lain. Sehingga selain kualitas 

melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, bekal spiritual sangatla penting di 

Markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan agar terbina dengan baik. 

Berdasarkan gambaran    latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang AKTIVITAS DAKWAH ISLAMIYAH Studi 

terhadap Program Keagamaan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, ada sebuah 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan itu adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana konsep dan hubungan antara Dakwah Islamiyah dengan program 

keagamaan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ? 

2. Bagaimana aktivitas dakwah Islamiyah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ? 

3. Bagaimana manajemen strategi Dakwah Islamiyah Program Keagamaan 

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengetahui konsep dan hubungan antara Dakwah Islamiyah dengan 

program keagamaan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan  

b. Mengetahui aktivitas program keaagamaan dakwah Islamiyah yang ada di 

instansi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan 

c. Mengetahui dan menjelaskan strategi strategi Dakwah Islamiyah program 

keagamaan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan 

2. Manfaat penelitian  

a. Memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat tentang  aktivitas 

dakwah Islamiyah dengan program keagamaan Kepolisian Daerah Sumatera 

Selatan 

b. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  instansi  terkait 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan- 

kebijakan dalam kegiatan pengembangan organisasi. 

c. Memberikan khasanah keilmuan, baik bagi penulis, dunia pendidikan islam, 

maupun instansi POLDA SUMSEL 
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D. Tinjauan Pustaka 

Untuk menghindari terhadap kemungkinan kesamaan dalam penulisan sejenis, 

maka penyusun telah melakukan penelusuran terhadap proposal ini, diantaranya 

penemuan-penemuan itu adalah sebagai berikut: 

Skripsi Mohamad Makmurun (2014) yang berjudul “Pengembangan 

Kepribadian Muslim Bagi Anggota POLRI di POLDA D.I Yokyakarta. Untuk itu 

dalam pembinaan anggota POLRI di Anggota POLRI di POLDA D.I Yokyakarta 

memiliki staf yang mengurusi bidang pembinaan personil, yakni Binrohtal, bidang 

Binrohtal (Pembinaan Rohani dan Mental) langsung diawasi oleh karo Watpres SDM 

POLRI (Kepala Biro Perawatan  Personil Staf Sumber Daya Manusia Polisi Republik 

Indonesia). Sementara faktor penghambat dari pengembangan kepribadian Bagi 

Anggota POLRI di POLDA D.I Yokyakarta, meliputi pengetahuan keagamaan yang 

berbeda-beda, kurang aktifnya anggota muda dalam mengikuti pembinaan di Masjid 

Babussalam POLDA DIY dan pebugasan dari anggota tersebut. Sedangkan faktor 

pendukung dari pengembangan kepribadian muslim, meliputi sistem komando yang 

terpusat, adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, dan fasilitas yang memadai 

guna menujang pembinaan anggota POLRI di POLDA DIY. 

Skripsi Muhammad Hasan (2009) Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang, dengan judul “Peran Polisi dalam Penanganan kasus 

kekerasan dalam ruma tangga”(studi di Polres Batu)”.11 Penelitiannya 

                                                           
11Muhammad Hasan, “Peran Polisi dalam Penanganan kasus kekerasan dalam ruma 

tangga”, (studi di Polres Batu)”. (Malang: Skripsi, Fakultas Hukum UMM, 2009.)  
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menyimpulkan bahwa peran kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam 

ruma tangga mempunyai beberapa kendala. Saran, perlunya  peningkatan fasilitas 

pendukung dan sumber daya manusia serta peran dari masyarakat.  

Skripsi Mohamad Mizan (2012) yang berjudul “Kegiatan Keagamaan Islam 

dalam Membentuk Kepribadian Muslim bagi Anggota TNI Angkatan Darat Satuan 

Kompi Kavaleri Panser (KIKAVSER) 2/BS Yogyakarta.”12 Skripsi ini mengangkat 

tentang kegiatan keagamaan melalui mekanismenya yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi/pengontrolan yang melibatkan unsur komando, staf dan 

anggota melalui dua metode yakni metode ceramah dan metode keteladanan 

kepemimpinan, pendekatannya melalui pendekatan pertisipatif, pendekatan budaya 

dan  pendekatan kolaboratif. Sementara faktor penghambat yang di hadapi adalah 

adanya perbedaan pengetahuan keagamaan Islam antara personil yang berbeda, 

terkait dengan usia kematangan mental personil dan disertai dengan minimnya pelajar 

agama Islam, bahkan ada penegasan yang dilakukan sewaktu-waktu. Sedangkan 

faktor pendukungnya yakni adanya support dari atasan atau pihak komando, hal ini 

tidak bisa dipungkiri karena TNI memkai komando terpusat serta memiliki SDM 

yang berkualitas. 

Selama penulis melakukan penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang 

berkenaan dengan tema sentral pembahasan penulis belum menemukan satupun 

pembahasan mengenai Aktivitas Dakwah Kultural (Studi terhadap Program 

                                                           
12 Mohamad Mizan ,” Kegiatan Keagamaan Islam dalam Membentuk Kepribadian Muslim 

bagi Anggota TNI Angkatan Darat Satuan Kompi Kavaleri Panser (KIKAVSER) 2/BS Yogyakarta” 
Skripsi, Fakultas Tarbyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. 
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Keagamaan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan). Maka dari itu penulis tertarik 

untuk membahas tema ini.  

E. Kerangka Teori  

 Dakwah secara etimologis, berasal dari bahasa Arab, yaitu da’aa, yad’uu, 

da’wantan, du’a, yang berarti mengajak, menyeru, memanggil, dan mengundang. 

Kata dakwah ini dalam al-Qur’an dapat diperguanakan dalam arti menyeru kepada 

yang baik maupun yang buruk. Di tempat lain dakwah bisa juga berarti do’a atau 

permohonan. Jadi, pengertian dakwah dari segi bahasa itu bermakna luas dan netra, 

karena ia bisa berarti mengajak, memanggil atau mengundang orang untuk hal-hal 

yang benar atau yang tidak benar.13 

 Sedangkan menurut istilah atau terminologis, menurut Syekh Ali Mahfudz, 

dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan mengikuti petunjuk, 

memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar untuk 

kebahagiaan dunia dan akhirat.14 Dakwah menurut  Menurut Prof. Thoha Yahya 

Umar,  dakwah ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang 

benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di 

dunia dan akhirat.15 M. Quraish Sihab dalam bukunya Al-Qur’an menyebutkan, 

“Dakwah adalah seruan atau kepada keinsyafatan, atau usaha untuk mengubah situasi 

                                                           
13 Nasrudin Harahap, Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka 

Pesantren), hlm 51. 
14 Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas), hlm 19.  
15 Faiza. Dan Lalu Muchlisin Effendi. Psikologi Dakwah.(Kencana: Fajar Interpratama. 

2006), hlm. 4 
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kepada situasi yang lebih baik dan sempurna baik terhadap pribadi maupun 

masyarakat”. 

 Dakwah Islamiyah adalah mengajak manusia untuk menunjuk dan 

membimbing manusia dalam mengatur hidup dan kehidupannya guna mencapai 

kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi, dakwah islamiyah mengajak manusia 

melaksanakan ajaran Islam dalam segalah aspek kehidupannya. Oleh karena itu 

kegiatan masyarakat dalam keagamaan sangatla penting karena dengan kegiatan 

islamiyah inila bisa meluruskan umat manusia dari kesesatan. Dengan adanya 

kegiatan dakwah islamiyah kepada msyarakat bisa membawa manusia pribadi yang 

sempurna, pembangunan masyarakat yang semburna dan mengajak umat manusia 

kejalan Allah SWT. Adapun kegiatan keagamaan adalah perbuatan, tindakan, 

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat karena kegiatan keagamaan yang 

menyangkut kepercayaan dalam bentuk ibadah sebagai bukti ketaatan kepada Allah 

SWT. 

 Menurut Prof. A. Hasjmy “dakwah Islamiyah yaitu mengajak orang lain untuk 

meyakini danmengamalkan aqidah dan syariat Islamiyah yang terlebih dahulu telah 

diyakini dan diamalkan. Dengan demikian keadaan masyarakat yang jauh dari nilai-

nilai keagamaan, sebisa mungkin untuk bisa dijadikan dekat kepada Agama tidak 

hanya itu akan tetapi dilakukan upaya agar dia dapat mengamalkan ajaran Agama 

Islam tersebut dengan sebaik-baiknya. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Dilihat dari objek kajian dan orientasi yang hendak dicapai, kajian ini 

merupakan penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Kepolisian Daerah 

Sumatera Selatan yang menggunakan metode kualitatif,16  metode kualitatif 

digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang pasti yang 

merupakan suatu nilai balik data yang tampak. metode kualitatif tidak menekankan 

pada generalisasi.17 Adapun yang dimaksud kualitatif menurut David Williams dalam 

buku Lexy J. Moleong adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan 

menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik 

secara alamiah.18 

 Sedangkan menurut Kirk dan Miller pada mulanya bersumber pada 

pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. 

Pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu. Untuk 

menemukan sesuatu dalam pengamatan, pengamat harus mengetahui apa yang 

menjadi ciri sesuatu itu. Untuk itu pengamat mulai mencatat atau menghitung dari 

                                                           
16Inti dari pendekatan kualitatif ini adalah upaya “memahami” atau vestehen dari sasaran 

kajian atau penelitiannya. Ini berbeda dengan pendekatan kuantatif yang intinya mengukur. Karena 
dasar dari pendekatan kualitatif atau etnografi dalam antropologi adalah pemahaman, konteks 
kebudayaan dari masalah yang dikaji menjadi amat penting. Karena itu, dalam pendekatan kualitatif 
tersebut cirinya yang mendasar, yang membedakannya dari pendekatan kuantitatif, adalah “holistik” 
atau “sistemik”. Lihat, Parsudi Suparlan, “Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Antropologi”, 
Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar Disiplin Ilmu (Bandung: Nuansa bekerja sama 
dengan Pusjarlit, Cet. I, 1998), hlm. 87. 

17 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 
(Bandung: Alfabeta, 2011), hal 15 

18Lexy J. Moleong Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 
h. 1. 
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satu, dua, tiga, dan seterusnya. Berdasarkan pertimbangan dangkal demikian, 

kemudian peneliti menyatakan bahwa penelitian kuantitatif mencakup setiap jenis 

penelitian yang didasarkan atas perhitungan persentase, rata-rata, dan perhitungan 

statistik lainnya. Dengan kata lain, penelitian kuantitatif melibatkan diri pada 

perhitungan atau angka atau kuantitas.19  

 Alasan penulis memilih penelitian kualitatif, karena penelitian ini melihat 

fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan situasi sosial yang diteliti 

yang berkaitan dengan pengembangan program keagamaan di POLDA Sumatera 

Selatan. Penelitian ini harus memahami interaksi sosial secara kompleks sehingga 

akan menghasilkan pola-pola hubungan yang jelas.20  

2. Subjek Penelitian 

 Maksud dari subyek penelitian ini merupakan subyek yang dituju untuk 

diteliti oleh peneliti, yang berupa unit analis, yakni subyek yang menjadi pusat 

perhatian atau sasaran peneliti. Adapun subyek penelitian adalah: 

a. Pimpinan POLDA Sumatera Selatan beserta staf yang mengurusi di 

bawahnya 

b. Anggota POLRI di POLDA Sumatera Selatan 

c. Beberapa pihak yang terkait dalam pelaksanaa Program Keagamaan di 

POLDA Sumatera Selatan 

                                                           
19Kirk, Jarome dan Marc L. Miller, Reliability and Validity in Qualitative Research, Vol.1, 

Beverly Hills: Sage Publication, 1986), hlm. 12. 
20 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 

(Bandung: Alfabeta, 2011), hal 35 
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3. Tekni Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang muda 

dibaca dan diinterpretasikan.21 Penyusunan menggunakan analisis kualitatif, analisis 

kualitatif ini merupakan analisis dengan cara menganalisis data dengan penjelasan 

yang sejelas-jelasnya, atau secara sederhana, Analisis kualitatif adalah analisis data 

dengan menggunakan penjelasan. Metode analisis kualitatif, yakni memperkuat 

analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang telah terkumpul, 

selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang 

berangkat dari teori atau kaida yang ada. Metode ini digunakan ntuk menganalisis 

bagaimana Program Keagamaan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. 

4. Sumber data  

Secara umum, penelitian ini dilakukan dengan dua model yaitu: Pertama, 

pengamatan langsung terhadap kegiatan rutinitas program keagamaan di POLDA 

Sumatera Selatan. Kedua, studi kepustakaan terhadap berbagai dokumen-dokumen 

yang tersedia di Polda Sumatera Selatan dan dilengkapi dengan studi kepustakaan dan 

kajian-kajian teoritis sosial lainnya. Semua itu untuk menelusuri dan mencari dasar-

dasar yang berkaitan erat dengan penelitian secara teoritis. 

5. Metode pengumpulan data 

Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan 

beberapa teknik antara lain:  

                                                           
21 Masri Singarimbun. Dan Sofyan Efendi. Metode Penelitian Survei. (Jakarta: LP3S. 1989). 

Hlm 263. 
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a. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah 

wawancara dalam bentuk “bebas terpimpin” disini peneliti mempunyai otoritas di 

dalam mengajukan bentuk pertanyaan, dan informasi bebas dalam memberikan 

jawaban. Adapun Informan yang akan diwawancarai ialah orang-orang yang 

berkompeten dalam bidang tersebut, langlah-langkah wawancara yang  dipakai 

adalah sebagai berikut: Pertama, penentuan siapa yang akan diwawancarai, yang 

dianggap menguasai seputar tema pokok kajian. Kedua, penentuan topik atau tema 

sebagai wujud bahan wawancara. Ketiga, membuat dan mempersiapkan pertanyaan-

pertanyaan yang akan dipakai. Keempat, membuat perencanaan dan pengadaan 

persiapan yang matang untuk pelaksanaan wawancara. Kelima, pencatatan data-data 

hasil wawancara. Keenam, menyusun data-data yang telah diperoleh, dan teruji 

validitas dan reliabilitasnya, sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan.22 

b. Observasi 

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang 

berupa peristiwa atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar.  Observasi dapat 

dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.  Pada observasi langsung 

dapat dilakukan dengan mengambil peran atau tak berperan. alam penelitian ini, 

dilakukan observasi berperan serta, yaitu dengan cara   mendatangi   peristiwanya.  

                                                           
22Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 

135. 
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c. Dokumentasi 

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data 

karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk 

menguji, menafsikran, bahkan untuk meramalkan. Dokumen digunakan untuk 

keperluan penelitian, menurut Guba dan Lincoln, karena alasan-alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan seperti berikut ini: Pertama, dokumen digunakan karena 

merupakan sumber stabil, kaya, dan mendorong. Kedua, berguna sebagai bukti untuk 

suatu pengujian. Ketiga, keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif 

karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks. 

Keempat, dokumentasi relatif murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus 

dicari dan ditemukan. Kelima, hasil kajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.23 

Berkenaan dengan teknis penulisan, penulis berpedoman pada arsi-arsip yang 

ada di POLDA Sumatera Selatan dan buku Pedoman Penulisan Skripsi, Universitas 

Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.24 Sedangkan untuk penerjemahan ayat-

ayat al-Qur’an, penulis berpedoman pada al-Qur’an dan Terjemah Departemen 

Agama RI.25 

 

                                                           
23Guba, Egon G. dan Yvonna S. Lincoln, Effective Evaluation (San Fransisco: Jossey-Bass 

Publisher, 2001), hlm. 161. 
24Hamida, dkk. Pedoman Penulisan Skripsi, (Palembang: IAIN Raden Fatah Palembang, 

2009). 
25Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci 

al-Qur’an Depag RI, 2004). 
  



19 

 

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

 BAB I, : Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka 

teori penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. 

 BAB II, : Konsep dakwah islamiyah didalam bab ini menjelaskan tentang 

pengertian dakwah islamiyah, fungsi dan tujuan dakwah Islamiyah, materi dan 

sumber dakwah Islamiyah, hubungan antara dakwah islamiyah dengan program 

keagamaan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. 

 BAB III, : Berisi tentang profil Kepolisian Daerah Sumatera 

Selatan dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum Kepolisian 

Daerah Sumatera Selatan, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi. 

 BAB IV : Aktivitas program dakwah islamiyah  Kepolisian Daerah 

Sumatera Selatan berisi tentang, aktivitas program keagamaan dakwah islamiyah 

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, faktor penunjang dan penghambat program 

keagamaan  dakwah islamiya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, manajemen 

strategi program keagamaan dakwah islamiya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.  

 BAB V : Penutup merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi. 

Bagian ini berisi kesimpulan, saran-saran, lampiran-lampiran, dan daptar pustaka. 


