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ABSTRAK 
 

Tokoh agama adalah sosok mulia yang setiap perbuatannya senantiasa 
menjadi panutan. Dari kedudukannya yang sangat penting ditengah masyarakat, 
seorang tokoh agama Islam harus mampu menciptakan jalinan komunikasi yang 
erat antara dirinya dan masyarakat. Dakwah dan pengajian selalu di adakan di 
mesjid dan di balai-balai pengajian, kemudian para tokoh agama tersebut juga 
telah melakukan hal yang baik di Gampong ini melalui tingkah laku dan etika 
maupun pengorbanan dalam berbagai hal. Namun, yang terjadi pada masyarakat 
hanya segelintir orang yang mendengar dan melakukan hal tersebut dan 
selebihnya hanya mendengar saja tanpa mengamalkannya. Oleh karena itu, 
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana profil tokoh agama Islam 
yang menjadi tauladan bagi masyarakat. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan rancangan 
studi kasus observasional. Maka, penelitian ini menggunakan data primer yaitu 
data yang secara langsung dari sumber utama dan data sekunder sebagai 
memperkuat jawaban dari data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data 
dilakukan dengan pengolahan seperangkap hasil, baik dari penemuan-penemuan 
baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil tokoh agama Islam sebagai 
tauladan bagi masyarakat menurut pandangan masyarakat Gampong Blang itu 
melalui ketauladanannya antara lain; tetap mengajak masyarakat menuju jalan 
Allah dengan bijaksana, di setiap pertemuan, baik pertemuan yang disengaja 
maupun yang tidak disengaja selalu memberikan pendidikan/pembelajaran yang 
bermanfaat pada maasyarakat dan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap 
pembangunan Gampong seperti mesjid ataupun tempat ibadah lainnya, maupun 
kepada masyarakatnya untuk menjadi lebih baik. 

 

v 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tokoh agama merupakan tokoh sentral yang sangat berperan penting 

disetiap lingkungan desa maupun kota. Tokoh agama memegang peranan penting 

dalam upaya pembinaan keagamaan, termasuk upaya pembinaan akhlak 

masyarakat. Partisipasi aktif tokoh agama dalam pembinaan masyarakat 

merupakan suatu aktifitas yang dianjurkan dalam ajaran Islam. 

Yang tua memberikan contoh yang baik dipandang dari agama Islam. 

Begitu pula halnya para tokoh agama di suatu gampong yang dianggap menjadi 

tauladan masyarakat sekitar, bukan hanya ucapan mereka saja yang dipandang 

nasehat tetapi etika pemuka agama juga dipandang sebagai tauladan bagi 

masyarakat. 

 

                                

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 
yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali 
Imran: 104)1 

 

1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, (Bandung:  PT Sygma 
Examedia Arkanleema, 2007), hal. 63 
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Jika kita melihat kembali masa lalu, telah jelas ujian bagi tokoh agama 

Islam yang paling hebat adalah para Nabi. Kemudian orang-orang  yang  saleh, 

para da’i/mubaligh  yang  menyeru dan mengajak manusia untuk mentauhidkan 

Allah SWT., dan ikhlas dalam beribadah. Dalam persiapan diri, para Nabi dalam 

melakukan dakwah, maka yang paling utama mereka membekali diri dengan 

akhlakul karimah. Satu pedoman yang paling bijak bagi para tokoh agama Islam 

adalah melakukan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. 

Sebab tokoh agama Islam di masyarakat menjadi suri tauladan secara langsung 

baik prilaku, sikap perbuatan maupun perkataannya. Jalan yang harus ditempuh 

selanjutnya, para tokoh  agama Islam harus berusaha membersihkan jiwa. 

Orang-orang paling mulia dan baik adalah orang-orang yang 

mengorbankan seluruh hidupnya untuk menyeru kepada kebenaran di tengah-

tengah masyarakat serta menghancurkan kebatilan. Para tokoh agama Islam 

memiliki ilham yang mana merupakan martabat yang tinggi dalam dirinya yang 

selalu menghubungkan dengan Allah SWT., di dalam hatinya ada bisikan-bisikan 

yang benar yang berada pada lisannya karena tergisik dari hati yang bersih. 

Melihat fenomena yang terjadi di Gampong Blang, Kecamatan Langsa 

Kota dewasa ini, masyarakatnya tidak dapat dikatakan masyarakat yang awam. 

Karena media teknologi bukanlah suatu barang yang langka bagi masyarakat di 

gampong ini. Satu sisi media teknologi membawa dampak yang positif saat 

dinikmati, tetapi di sisi lain media teknologi membawa dampak yang negatif 

untuk dinikmati masyarakat.  
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Kondisi ini telah dilihat dan dialami oleh peneliti saat ini, seakan-akan 

tokoh-tokoh agama di gampong ini tidak memberikan arahan yang baik pada 

masyarakat. Padahal dakwah dan pengajian selalu diadakan di mesjid dan di balai 

pengajian, kemudian para tokoh tersebut juga telah melakukan hal yang baik di 

gampong ini melalui tingkah laku dan etika maupun pengorbanan dalam berbagai 

hal. Namun yang terjadi pada masyarakat hanya segelintir orang yang mendengar 

dan melakukan arahan tokoh tersebut dan selebihnya hanya mendengar saja tanpa 

melakukan. Atas fenomena inilah peneliti berkeinginan untuk membuat suatu 

penelitian yang berjudul “Profil Tokoh Agama Islam Sebagai Tauladan Bagi 

Masyarakat Menurut Pandangan Masyarakat Gampong Blang” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana profil dan sikap keteladanan yang ditampilkan oleh tokoh 

agama Islam di Gampong Blang ? 

2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tokoh agama Islam di 

Gampong Blang ? 

3. Bagaimana ketauladanan yang diinginkan oleh masyarakat Gampong 

Blang terhadap para tokoh agama Islam ? 
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C. Penjelasan Istilah 

1. Profil 

Profil jika dilihat dari Kamus Bahasa Indonesia yang berarti tampang2. 

Jadi, profil yang dimaksud adalah tampang atau wujud yang memberikan fakta 

atau hal-hal khusus seorang tokoh agama yang ditampilkan dalam kehidupan 

bermasyarakat baik di luar maupun di Gampong Blang sendiri.  

2. Tokoh Agama Islam 

Tokoh pemuka agama Islam terdiri dari dua makna kalimat, yakni “tokoh 

agama” dan “Islam”. Tokoh agama diartikan pimpinan keagamaan desa; orang 

yang memegang peranan kegiatan keagamaan suatu desa/kampong.3 Sedangkan 

Islam merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW., dengan 

berpedoman pada Al-qur’an yang diturunkan kedunia melalui wahyu Allah 

SWT.4 Jadi, tokoh agama Islam yaitu seseorang yang diibaratkan sebagai 

pemandu terhadap orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan hidup di 

dunia dan akhirat, pastinya tetap dengan berpedoman pada Al-Qur’an yang telah 

di wahyukan kepada Rasulullah SAW. 

3. Tauladan 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “tauladan” biasa disebut dengan 

“teladan” yang berarti sesuatu yang patut ditiru dan dicontoh.5 Jadi sikap teladan 

yang dimaksud adalah sikap keteladanan tokoh agama Islam yang patut dijadikan 

2 Meity Taqdir Qodratiilah, Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, (Jakarta: Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan , 2011), hal. 428 

3 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 
1986), hal. 735-736 

4 Suganda Poerwakaradja, Ensiklopedi Pendidikan, Cet. III, (Jakarta: Sinar Agung, 1982), 
hal. 44 

5 Meity Taqdir Qodratiilah, Kamus…, hal. 541 
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contoh oleh masyarakat dan dapat pula diamalkan ketauladanan tersebut di dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4. Pandangan 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pandangan adalah suatu hasil perbuatan 

memandang (memperhatikan, melihat).6 Pandangan yang dimaksud peneliti 

adalah suatu penglihatan atau pengamatan masyarakat terhadap tokoh agama 

Islam di Gampong tersebut.  

5. Masyarakat 

Masyarakat adalah sekumpulan orang atau masyarakat yang hidup 

bersama dalam suatu tempat ikatan-ikatan dan aturan yang tertentu.7 Masyarakat 

yang peneliti maksud adalah komunitas manusia yang telah mendiami sebuah 

daerah tertentu dalam jumlah yang banyak. 

6. Gampong Blang 

Gampong Blang adalah sebuah gampong yang berlokasi di Kecamatan 

Langsa Kota, Aceh. Gampong ini sudah dipandang maju karena terletak di pasar 

Kota Langsa.  

 

 

 

 

 

 

6 Ibid,  hal. 389 
7 Muhammad Ali, kamus Bahasa Indonesia Modern, (Jakarta: Amelia, 2003), hal. 409 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitin 

ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui profil dan sikap keteladanan yang ditampilkan oleh 

tokoh agama Islam di Gampong Blang. 

2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tokoh agama Islam di 

Gampong Blang. 

3. Untuk mengetahui keteladanan yang diinginkan oleh masyarakat 

Gampong Blang terhadap para tokoh agama Islam. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini antara lain: 

a. Bertambahnya pengetahuan masyarakat bahwa dengan mengikuti dan 

mengamalkan ketauladanan tokoh agama Islam sama halnya seperti 

menjalankan perintah rasul. 

b. Bagi peneliti bertambahnya wawasan, pengetahuan dan kontribusi 

yang beragam di dunia dakwah. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peneliti 

berikutnya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi penulis penelitian ini dapat menjadi bahan dan sebuah sumber 

wacana dalam memahami isi dari pada pembahasan penelitian ini yang 
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berjudul “Profil Tokoh Agama Islam Sebagai Tauladan Bagi 

Masyarakat Menurut Pandangan Masyarakat Gampong Blang.” 

b. Bagi masyarakat Gampong Blang 

1) Penelitian ini dapat mengetahui tokoh agama Islam yang menjadi 

suri tauladan dan mengamalkan segala hal yang disampaikan oleh 

tokoh agama di Gampong Blang. 

2) Penelitian ini dapat menjadi salah satu pedoman bagi tokoh agama 

Islam dalam meningkatkan ketauladanan bagi masyarakat dan bagi 

kebaikan Gampong Blang ini sendiri. 

 
 




