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KATA PENGANTAR 
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″Upaya Da'i Memotivasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Qurban Di Gampong 
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Salam kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada 

alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Proposal ini disusun sebagai salah satu 

syarat untuk mengajukan skripsi agar dapat menyelesaikan studi jenjang Strata I (S1) 
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Kala Langsa. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak akan berhasil dan selesai tanpa 

bantuan berbagai pihak. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak 

terimakasih, semoga Allah SWT akan memberikan kepada mereka kebaikan dan 

kemulian-Nya.  

Pertama sekali kepada kedua orang tua yang telah banyak berjasa demi 

kelangsungan pendidikan penulis. Tak lupa pula kepada saudara-saudara dan handai 

taulan yang telah memberikan motivasi dan doa demi kesuksesan penulisan skripsi ini. 

Kemudian kepada Bapak Drs. H. Zakaria, AB, MM dan Bapak Ismail Sulaiman, M. 

Mar.Com selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu dalam 

memberikan arahan-arahan dan bimbingan dalam penyempurnaan skripsi penulis.  

Pada kesempatan ini ucapan terimakasih kepada Bapak Ketua Jurusan, Ketua 

Prodi, Staf Pengajar, Staf Administrasi, Staf Kepustakaan serta rekan-rekan mahasiswa 
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atas segala bantuan, saran dan motivasi positifnya sehingga menimbulkan semangat 

penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. 

Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Geuchik 

Gampong Blang Miduen dan Da'i Kecamatan Julok beserta seluruh masyarakatnya yang 

telah telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk penulis wawancarai 

sebagai sumber data dalam penyelesaian skripsi ini  

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak akan berhasil dan selesai tanpa 

bantuan berbagai pihak. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima 

kasih, semoga Allah Swt akan memberikan kepada mereka kebaikan dan kemulian-Nya. 

Disini juga penulis mengharapkan adanya masukan yang membangun demi 

kesempurnaan tulisan ini yang membawa manfaat kepada penulis khususnya dan 

pembaca umumnya.Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 
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ABSTRAK 

 

Qurban sebagai salah satu bentuk syi’ar islamiyah merupakan ekspresi dari rasa 
keimanan  dan  ketaqwaan  kepada  Allah Swt. Perwujudannya bukan sekedar dalam 
bentuk kegiatan pembinaan penghayatan ajaran atau memperbaiki penghayatan ajaran, 
melainkan menuju kepada sasaran yang lebih luas, yaitu sebagai pelaksanaan 
keseluruhan ajaran dalam kehidupan keseharian pada setiap individu muslim yang 
menyangkut semua sektor kehidupan. Oleh karena itu, begitu pentingnya dalam 
melaksanakan qurban sebagai syi'ar islamiyah agar di dalam masyarakat tertanam nilai-
nilai keagamaan baik dari pola pikir, selera, pandangan, sikap, ataupun prilaku, agar 
terdapat kehidupan individu yang penuh dengan ketaqwaan. 
Berdasarkan latarbelakang maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah 
bagaimanakah upaya da'i memotivasi masyarakat melaksanakan qurban di Gampong 
Blang Miduen Kecamatan Julok dan Kendala-kendala apa saja yang dihadapi da'i dalam 
upaya memotivasi masyarakat melaksanakan qurban di Gampong Blang Miduen 
Kecamatan Julok  
Penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode diskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Gampong Blang Miduen Kecamatan Julok 
Kabupaten Aceh Timur. Sumber data dalam Penelitian ini berupa data primer yang 
diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder berasal dari literatur. Untuk 
memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan teknik pengumpulan 
data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan kesimpulan ditarik secara deduktif 
yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum.  
Hasil penelitian dari keseluruhan analisis penelitian Upaya motivasi yang dilakukan da'i 
melalui dakwahnya berhasil meningkatkan pelaksanakan kurban di gampong Blang 
Miduen Kecamatan Julok. Kendala-kendala yang dihadapi da'i dalam memberi motivasi 
terhadap ibadah kurban dalam masyarakat adalah sikap pesimistis masyarakat. tingkat 
kemiskinan dan pendidikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang mencakup dan mengatur segala aspek kehidupan 

manusia guna memperoleh ridha dari Allah SWT. Islam adalah agama risalah 

yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang berkembang melalui aktivitas dakwah 

yang dilaksanakan oleh para pengikutnya sejak zaman Rasulullah SAW sampai 

sekarang. Islam adalah agama yang di dalamnya terdapat kewajiban untuk 

menyebarluaskan kebenaran dalam mengatur segala aspek kehidupan orang 

mukmin. Islam merupakan kesatuan, keseluruhan, tidak merupakan aspek agama 

di satu pihak dan aspek sosial dan politik di pihak lain.  

Islam lewat doktrin-doktrin aqidahnya mengajarkan tentang keimanan 

yang benar, dan lewat doktrin syariahnya mengajarkan bagaimana berhubungan 

dengan Allah Swt. Ajaran-ajaran yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim 

diantaranya ajaran yang bersifat perintah yaitu melaksanakan rukun Iman, mulai 

dari iman kepada Allah Swt sampai iman kepada qadla dan qadar, dan rukun 

Islam mulai dari mengucap dua kalimat syahadat sebagai pengakuan kepada Allah 

Swt sampai melaksanakan ibadah haji. Dalam bingkai rukun Islam yang ke lima 

yaitu melaksanakan ibadah haji pada bulan Dzulhijjah ada satu kegiatan yang 

tidak dapat dipisahkan yaitu melaksanakan ibadah qurban.  

Dalam Islam, ibadah qurban memiliki kedudukan yang agung. Yang 

dimaksud berqurban ialah menyembelih hewan qurban dan mensyukuri nikmat 

Allah, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Kautsar, ayat : 1-2. 
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Artinya: (1) Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang 

banyak, (2) Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan 

berqurbanlah. 

Berkurban merupakan salah satu syi'ar Islam yang disyariatkan. Qurban 

sebagai salah satu bentuk syi’ar islamiyah merupakan ekspresi dari rasa keimanan  

dan  ketaqwaan  kepada  Allah Swt. Perwujudannya bukan sekedar dalam bentuk 

kegiatan pembinaan penghayatan ajaran atau memperbaiki penghayatan ajaran, 

melainkan menuju kepada sasaran yang lebih luas, yaitu sebagai pelaksanaan 

keseluruhan ajaran dalam kehidupan keseharian pada setiap individu muslim yang 

menyangkut semua sektor kehidupan.  

Oleh karena itu, begitu pentingnya dalam melaksanakan qurban sebagai 

syi'ar islamiyah agar di dalam masyarakat tertanam nilai-nilai keagamaan baik 

dari pola pikir, selera, pandangan, sikap, ataupun prilaku, agar terdapat kehidupan 

individu yang penuh dengan ketaqwaan, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-

Hajj, ayat : 33. 

                     

     

Artinya: Demikianlah (perintah Allah) dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-

syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. 

Syi'ar Allah ialah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji 

dan tempat-tempat mengerjakannya. Waktu untuk menyembelih qurban adalah 4 

hari, pada hari Idul Adha setelah selesai shalat Idul Adha dan tiga hari setelahnya. 
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Oleh karena itu barangsiapa berqurban sebelum shalat Idul Adha atau setelah 

matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah maka qurbannya tidak sah.1 

Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa binatang qurban harus berupa 

binatang ternak, yaitu unta, sapi dan kambing, baik berupa kambing lokal maupun 

kambing domba (kibasy), berdasarkan firman Allah dalam QS. Al Hajj, ayat : 34. 

                        

                                         

 
Artinya:  Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (qurban), 

supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang 

telah direzkikan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan 

yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan 

berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada 

Allah) 

Dilihat dari sudut kebahasaan, kata syariat (syari'ah) berarti jalan tempat 

keluarnya air untuk minum. Kemudian bangsa Arab menggunakan kata ini untuk 

konotasi jalan lurus. Dan pada saat dipakai dalam pembahasaan hukum menjadi 

bermakna segala sesuatu yang disyari'atkan Allah kepada hamba-hambaNya 

sebagai jalan lurus untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.2  

 

 

__________________ 

1 
Aris Munandar., Tatacara Qurban Tuntunan Nabi SAW, (Yogyakarta: Media Hidayah. 

2003), hal. 31.  
 

2 
Dede Rosyadah., Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Dirasah Islamiyah III, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada. 2008), hal. 2-3.  
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Gampong Blang Miduen adalah salah satu gampong di Kecamatan Julok 

Kabupaten Aceh Timur. yang seluruh penduduknya beragama Islam dengan 

sumber mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar petani, pekerja swasta, 

pedagang, buruh, dan ada juga yang PNS, maka gampong Blang Miduen dapat 

dikategorikan kedalam golongan ekonomi menengah ke bawah, karena memiliki 

ciri-ciri yang sama dalam ukuran pendapatan. Secara umum gambaran masyarakat 

tersebut adalah sebagaimana berikut: 

a. Tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah, modal dan 
keterampilan, dan sebagainya 

b. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan 
kekuatan sendiri, seperti untuk memperoleh tanah garapan/modal usaha 

c. Tingkat pendidikan mereka sangat rendah, tidak sampai tamat sekolah 
dasar, karena harus membantu orang tua mereka mencari tambahan 
penghasilan 

d. Kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas (self employed) 
e. Banyak yang hidup di kota berusia muda dan tidak mempunyai 

keterampilan.3 
 
Gampong Blang Miduen merupakan salah satu gampong di Kecamatan 

Julok Kabupaten Aceh Timur yang seluruh penduduknya beragama Islam. 

Mengingat penduduknya beragama Islam, idealnya suasana dan aktivitas syiar 

islamiyah seperti berqurban sangat kental dan menonjol. Kondisi tersebut masih 

ditunjang fakta bahwa umat Islam Di Gampong Blang Miduen Kecamatan Julok 

secara umum menganut faham Ahlussunnah Waljamaah. Dengan adanya 

kesamaan pandang ini tentunya akan lebih mudah dalam mengarahkan serta 

memberikan pengertian-pengertian dalam menjalankan syariat agama, seperti 

pentingnya berqurban. Akan tetapi, hal itu tidak mudah untuk diwujudkan.  Sebab  

 

_______________ 

3 M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar: Teori Dan Konsep Ilmu Sosial (Bandung: 
Refika Aditama, 2006), h. 228. 
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banyak faktor eksternal yang mempengaruhi masyarakat Gampong Blang Miduen 

yang memperlemah pembentukan kepribadian mereka, di samping beberapa 

faktor internal dari dalam diri mereka sendiri yang sangat berpengaruh bagi 

mereka. 

Masalah yang mendasari masih belum menonjolnya aktivitas qurban 

tersebut antara lain adalah masih kurangnya aktivitas dakwah, rendahnya tingkat 

perekonomian masyarakat di Gampong Blang Miduen Kecamatan Julok 

menyebabkan masyarakat masih mengutamakan peningkatan kesejahteraan 

ekonomi dibandingkan dengan melakukan aktivitas keberagamaan, dan masih 

rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan masyarakat masih sulit 

memahami arti berqurban yang sesungguhnya. 

Sementara itu, ditinjau dari segi kuantitas, sebenarnya di Kabupaten Aceh 

Timur mempunyai jumlah da’i yang cukup banyak. Jika para da’i tersebut dalam 

melakukan aktivitas dakwahnya terfokus, terukur, terarah, dan optimal dapat 

dipastikan kondisi keberagamaan di Gampong Blang Miduen Kecamatan Julok 

tersebut akan meningkat. Dengan demikian, hal ini menuntut kontribusi dan 

partisipasi aktif para da’i dalam melakukan syi'ar Islamiyahnya. 

Oleh karenanya peran para da’i diperlukan untuk mendorong masyarakat 

agar tertanamnya kembali nilai-nilai keagamaan baik terhadap pola pikir, selera, 

pandangan, sikap, ataupun prilaku sehingga masyarakat mau dan berminat 

melakukan qurban tanpa adanya paksaan dan pengawasan. Dari uraian di atas 

diketahui senantiasa ada sesuatu yang mendorong seseorang berbuat. Sesuatu 

yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu disebut motif. Tanpa motif 

orang tidak akan melakukan apa-apa. Motif bagi manusia merupakan dorongan, 
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keinginan, hasrat yang menjadi penggerak yang berasal dari dalam diri manusia, 

yang memberi arah tujuan dan arah kepada tingkah laku. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang adanya fenomena empiris yang 

menarik untuk dikaji, dimana di satu sisi pihak masyarakat dengan segala problem 

ekonominya, namun mau melaksanakan ibadah kurban karena adanya dorongan 

dari para da'i yang selalu memberikan bimbingan melalui dakwahnya. Ini 

mendorong ketertarikan penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih 

jauh pelaksanaan qurban di Gampong Blang Miduen Kecamatan Julok dengan 

judul "Upaya Da'i Memotivasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Qurban Di  

Gampong  Blang Miduen Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur" 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berpijak pada latar belakang di atas, agar pembahasan dalam penulisan ini 

terarah dan tidak ada kesalahan interpretasi, maka dapatlah dirumuskan 

permasalahan yang menjadi fokus dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:   

1. Bagaimanakah upaya da'i memotivasi masyarakat melaksanakan qurban di 

Gampong Blang Miduen Kecamatan Julok ?   

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi da'i dalam upaya memotivasi 

masyarakat melaksanakan qurban di Gampong Blang Miduen Kecamatan 

Julok ?  

 

C. Batasan Istilah 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul, maka perlu 

kiranya penulis menjelaskan istilah-istilah: 



7 
 

1. Upaya Da'i 

Upaya da'i terdiri dari dua suku kata, yaitu upaya dan da'i. Upaya 

adalah usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 

persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya. Dengan 

demikian upaya diartikan kegiatan dengan mengerahkan  tenaga  (pikiran  atau 

badan) untuk mencapai suatu maksud.4 Sedangkan da’i adalah orang yang 

berdakwah/pendakwah.5  

Dengan demikian upaya da'i yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah merupakan upaya pendakwah atau da'i yang dilaksanakan untuk 

mempengaruhi cara berfikir dan bertindak masyarakat dalam kegiatan qurban 

di Gampong Blang Miduen Kecamatan Julok. 

2. Memotivasi Masyarakat 

Menurut Sardiman, motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha 

untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan 

ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk 

meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu.6 Masyarakat dapat 

diartikan  segolongan  orang  yang  mempunyai  kesamaan  tertentu.7 Dengan 

demikian memotivasi masyarakat dalam skripsi ini  adalah  serangkaian  usaha  

 

________________ 

4 
Argo Wikanjati Dan Tim Saujana Media, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, 

Mahasiswa Dan Umum, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2012), hal. 481. 
 

5 
Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 

Pedidikan Nasional, 2008), hal. 308. 
 
6 

AM. Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2009), hal. 75. 

 

7 
Dendy Sugono, Kamus…., hal. 924. 
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untuk menyediakan kondisi tertentu sehingga tumbuhnya kesadaran 

masyarakat untuk melaksanakan ibadah qurban sebagaimana disyariatkan 

dalam agama. 

3. Qurban  

Secara sederhana qurban dapatlah diartikan persembahan kepada 

Tuhan.8  Sedangkan qurban yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah 

binatang ternak yang disembelih pada hari-hari Idul Adha untuk 

menyemarakkan hari raya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Pada prinsipnya penelitian ini diarahkan pada upaya penyajian suatu 

diskriptif hasil penelitian lapangan.  Adapun  tujuan  yang ingin dicapai dalam 

penelitian dan pembahasan ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui upaya-upaya da'i memotivasi masyarakat dalam 

melaksanakan qurban di Gampong Blang Miduen Kecamatan Julok  

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi da'i dalam upaya 

memotivasi masyarakat melaksanakan qurban di Gampong Blang Miduen 

Kecamatan Julok 

2. Manfaat Penelitian 

Setelah tercapainya tujuan penulisan di atas, maka berikut penulis 

mengemukakan beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain: 

 
________________ 

8
 I b i d, hal. 783. 
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a. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini digunakan untuk memberikan sumbangan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang dakwah dalam 

masalah qurban. 

b. Manfaat praktis 

 Bagi da'i agar dapat digunakan untuk mencari kiat-kiat yang tepat lagi 

bijaksana dalam upaya memeningkatkan keinginan berqurban 

masyarakat gampong Blang Miduen Kecamatan Julok.  

 Bagi masyarakat gampong Blang Miduen diharapkan akan menambah 

wawasan rasa keberagamaannya sehingga akan menambah 

keinginannya berpartisipasi melaksanakan qurban sebagai salah satu 

bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT.  

 Sedangkan bagi akademisi diharpkan akan berguna dalam 

memperkaya khazanah keilmuannya khususnya ilmu dibidang 

dakwah, terutama yang berkaitan dengan ibadah qurban. 

 

E. Hipotesis  

Menurut Moh. Nazir, hipotesis tidak lain dari jawaban sementara terhadap 

masalah penelitian, yang kebenarannya harus diuji secara empiris.9 Dengan kata 

lain hipotesis adalah asumsi untuk menguji kesesuaian dengan fakta dan 

memberikan arah kepada suatu penelitian sebagai jawaban sementara terhadap 

masalah.  Berpijak  dari  uraian  ini,  maka  penulis  menetapkan  hipotesa  sebagai 

 

________________ 

9
 Moh, Nazir, Metode Penelitian, (Ciawi-Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), hal. 251. 
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berikut: "Upaya da'i memotivasi masyarakat mempunyai korelasi positif dalam 

melaksanakan qurban di Gampong Blang Miduen Kecamatan Julok Kabupaten 

Aceh Timur" 

 

F. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini memberikan uraian mengenai: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, hipotesis serta sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan Teori, yang meliputi: pengertian da'i, pengertian 

motivasi, da'i sebagai motivator dan qurban dalam Islam. 

Bab III adalah metodelogi penelitian yang didalamnya berisikan tentang 

pendekatan dan jenis penelitian,  lokasi dan waktu  penelitian,  subyek  penelitian, 

sumber data, instrumen dan pengumpulan data, teknik analisa data dan pedoman 

penulisan. 

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. Berisikan paparan data yang 

meliputi gambaran objek penelitian, upaya da'i memotivasi masyarakat 

melaksanakan qurban di Gampong Blang Miduen Kecamatan Julok serta kendala 

yang dihadapi da'i dalam upaya memotivasi masyarakat melaksanakan qurban di 

Gampong Blang Miduen Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. 

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan yang dapat 

ditarik dari hasil penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran-

saran sebagai sumbangan pikiran dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat Gampong Miduen Kecamatan Julok dan pembaca umumnya. 




