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Dengan rahmat dan hidayah Allah Subhanallohu Wa 

Ta’ala. Buku ini dapat penulis selesaikan sekalipun dalam 

bentuk yang sederhana. Allamdulillah, shalawat dan 

salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW. 

Penulisan ini berawal dari ramatamahnya Masya-

rakat Kampung Tanjung Sebauk dan mayoritas masya-

rakat beragama Islam. Dengan potensi letak wilayah, 

Tanjung Sebauk terletak di tepi laut, dekat dengan kantor 

wali kota tanjung pinang dan berdampingan dengan 

Kelurahan  (senggarang) yang daerahnya sering berdata-

ngan pengunjung yang bukan saja dari orang orang lokal, 

tidak kurang juga pendatangnya dari orang orang  luar, 

bahkan dari  Negara tetangga 

Apabila dilihat dari hasil identifikasi terhadap kon-

disi obyektif penghidupan di masyarakat Tanjung Sebauk 

belum menunjukkan kesan adanya potensi yang melebihi 

dari yang lain. Dan kenyataan yang ada, kita jumpai 

keadaannya sama dengan kampung kampung yang lain 

Sedangkan agama mengajarkan jangan mensia-sia 

kan sesuatu dari nikmat Allah. Dengan kondisi ini, di 

perlukannya usaha pembinaan pengamalan ajaran ajaran 

agama. 

Peranan Agama sangatlah penting dalam kehidu-

pan, karena pada hakikatnya agama adalah suatu landa-

san utama, untuk terbentuknya masyarakat yang sejah-

tera, bermoral, dan berakhlakul karimah. Masyarakat 

yang mengamalkan agama akan berbeda dengan masya-

rakat yang tidak mengamalkan agama. 
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Dan hasil penulisan ini diharapkan dapat mena-
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masyarakat. Dengan yakin atas kelemahan dan keter-

batasan penulis menyadari banyaknya kekurangan pada 

penulisan ini. Dengan besar harapan adanya kesempatan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Masyarakat Kampung Tanjung Sebauk adalah salah 

satu dari kampung kampung yang ada di Kecamatan Kota  

Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Terletak di tepi laut dan 

dekat dengan Kantor Wali Kota Tanjung Pinang. Letak 

Tanjung Sebauk berdampingan dengan  senggarang yang da-

erahnya sering berdatangan pengunjung yang bukan saja dari 

orang orang local, tidak kurang juga pendatangnya dari orang 

orang  luar, bahkan dari  Negara tetangga. 

Tanjung Sebauk  diuntungkan dengan lingkungan dan 

keadaan yang berpotensi. Dan masyarakat Tanjung Sebauk   

juga menujukkan keunggulannya. Adanya keinginan yang 

kuat, semangat dan tidak malu untuk melakukan sesuatu yang 

positif.        

Apabila dilihat dari hasil identifikasi terhadap kondisi 

obyektif penghidupan di masyarakat Tanjung Sebauk tidak   

menunjukkan kesan adanya potensi yang melebihi dari yang 

lain. Dan kenyataan yang ada, kita jumpai keadaannya sama 

dengan kampung kampung yang lain. Berarti masyarakat 

Tanjung Sebauk belum mengambil manfaat dari berbagai 

nikmat yang telah Allah berikan. Sedangkan agama menga-

jarkan jangan menyia-nyiakan sesuatu dari nikmat Allah. De-
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ngan kondisi ini, tersingkap begitu le-mah pengamalan ajaran 

ajaran agama. 

Peranan pendidikan agama sangatlah penting dalam ke-

hidupan, karena pada hakikatnya pendidikan agama adalah 

suatu landasan utama, untuk terbentuknya masyarakat yang 

sejahtera, bermoral, dan berakhlakul karimah. Masyarakat ya-

ng berpendidikan agama akan berbeda dengan masyarakat 

yang tak berpendidikan sama sekali. Orang yang beriman  

akan selalu berpikir, pada setiap apa yang akan dilakukannya 

dan selalu merendahkan diri dari apa yang dimiliki, seperti 

dalam pribahasa Indonesia “padi semakin berisi semakin me-

runduk.” Beda halnya dengan orang yang  tak terdidik agama 

sama sekali, mereka akan selalu bertindak tanpa memikirkan 

apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam fikirannya hanyalah 

bagaimana memperoleh keuntungan sebanyak banyaknya dan 

apa yang di cita citanya tercapai. Dan tidak perduli orang lain 

dan lingkungan rugi dan menderita. 

Praktek kehidupan yang merugikan masyarakat dan li-

ngkungan, tidak ada diajarkan dalan agama. Masyarakat re-

ligi bersifat dan bersikap berdasarkan apa yang diajarkan aga-

ma, melalui pendidikan agama yang merupakan proses pendi-

dikan dan memberikan pengetahuan, membentuk kepriba-

dian, sikap serta keterampilan masyarakat dalam mengamal-

kan norma, nilai, serta ajaran agamanya. Bagi masyarakat 

Islam yang taat menjalankan ajaran agama akan memperoleh 
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kesuksesan hidup, bahagia dan sejahtera. Sebab dalam agama 

hanya  mengajarkan cara cara hidup orang sukses. Hal ini ya-

ng menjadi sebab dasar landasan. Supaya potensi yang ada 

dapat diambil manfaatnya oleh  masyarakat Tanjung Sebauk, 

harus ada upaya meningkatkan perhatian dan motivasi berupa 

pendidikan dan pemahaman agama, training dalam kehidupan 

yang harus didampingi. 

Oleh karenanya, perlu dilakukan penelitian ini dilihat 

begitu urgent bagi masyarakat Tanjung Sebauk khususnya 

dan sebagai khazanah bagi dunia keilmuan  

Dari fakta tersebut yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah pokok dalam buku ini sebagaimana berikut ini: 

1. Bagaimana Dinamika Masyarakat Tanjung Sebauk 

Ditinjau Dari Sosiologi Agama 

2. Seberapa besar Peranan Ajaran Agama Ditinjau Dari 

Sosiologi dalam Dinamika Masyarakat Tanjung Se-

bauk  

Setelah membaca buku ini, pembaca dapat merasakan 

besarnya keuntungan dalam kehidupan,  antara lain: 

1. Dengan Peranan Ajaran Agama Ditinjau Dari Sosio-

logi dalam Dinamika Masyarakat Tanjung Sebauk 

ada keyakinan dalam diri akan datang kesuksesan 

dalam usaha yang gigih. Dengan melaksanakan pe-

rintah perintah dan meninggalkan larangan larangan 

Allah Sang pencipta dan penguasa yang sempurna. 
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Dia tidak butuh pada sesuatu, tetapi dialah yang 

memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh 

makhluknya.  

2. Dengan Peranan Ajaran Agama Ditinjau Dari Sosio-

logi dalam Dinamika Masyarakat Tanjung Sebauk 

ada keyakinan dalam diri akan tebentuk sikap kreatif  

yang dapat mengembangkan dan memanfaatkan po-

tensi dan kemampuan diri dengan baik dan benar. 

3. Dengan Peranan Ajaran Agama Ditinjau Dari Sosio-

logi dalam Dinamika Masyarakat Tanjung Sebauk 

ada keyakinan dalam diri akan dapat mencari solu-

sidalam setiap permasalahan untuk diri sendiri dan 

orang lain. 

Masyarakat Kampung Tanjung Sebauk yang berada sa-

ngat strategis dan memiliki banyak potensi, keadannya belum 

nampak pemanfaatan potensi yang ada secara maksimal.Dari 

profil Tanjung Sebauk terpampang jelas sebanyak 29 dari 

101 KK yang tidak mempunyai pekerjaan. Dan tingkat pen-

didikan dari 293 jiwa diantaranya 12 jiwa  berpendidikan ta-

mat S1, 11 jiwa hanya sampai tamat D1-D3, 34 jiwa hanya 

sampai tamat SMA, 32 jiwa hanya sampai tamat SMP, dan 

yang  14 jiwa hanya sampai tamat SD, dan 27 jiwa belum 

tamat SD. 

Dengan kondisi tinggkat SDM yang lemah seperti ini, 

sulit untuk menghadapi kehidupan yang serba canggih dan 
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bernilai mahal. Sudah tentu masyarakat dengan kondisi yang 

lemah dan kekurangan material tidak akan mampu bertahan. 

Tetapi melalui  ajaran agama yang merupakan proses pendi-

dikan dan memberikan pengetahuan, membentuk kepribadi-

an, sikap serta keterampilan masyarakat, dalam mengamal-

kan norma, nilai, serta ajaran agamanya akan membawa peru-

bahan da kemajuan. 

A Multi Ali menyebutkan hubungan antara agama dan 

masyarakat sebagai dua hal yang saling mempengaruhi. Aga-

ma mempengaruhi jalannya aktifitas masyarakat, demikian 

juga pertumbuhan masyarakat, sangatlah di pengaruhi pemi-

kiran terhadap agama. 

Peranan pendidikan agama sangatlah penting dalam ke-

hidupan, karena pada hakikatnya pendidikan agama adalah 

suatu landasan utama, untuk terbentuknya masyarakat yang 

sukses ,kratif, dan bermoral, yang berakhlakul karimah. Ma-

syarakat yang berpendidikan agama akan berbeda dengan 

masyarakat yang tak berpendidikan sama sekali. Dia akan se-

lalu berpikir pada setiap apa yang akan dilakukannya dan se-

lalu merendahkan diri dari apa yang dimiliki, seperti dalam 

pribahasa Indonesia “padi semakin berisi semakin merun-

duk.” Dan tidak menyerah dengan keadaan yang sulit dan 

serba keterbatasan. Beda halnya dengan orang yang tak ter-

didik sama sekali mereka hanya pasrah dengan keadaan. Ka-

laupun berbuat akan selalu bertindak tanpa memikirkan apa 
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yang akan terjadi selanjutnya. Dalam fikirannya hanyalah ba-

gaimana memperoleh keuntungan sebanyak banyaknya dan 

segala cita citanya tercapai. Dan tidak perduli orang lain dan 

lingkungan rugi dan menderita. 

Praktek kehidupan yang merugikan masyarakat dan li-

ngkungan, tidak ada diajarkan dalan agama. Masyarakat reli-

gi bersifat dan bersikap berdasarkan apa yang ada dalam ajar-

kan agama, melalui  pendidikan agama yang merupakan pro-

ses pendidikan dan memberikan pengetahuan, membentuk 

kepribadian, sikap serta keterampilan masyarakat dalam me-

ngamalkan norma, nilai, serta ajaran agamanya. Dalam hal 

inilah, Mukti Ali menilai perkembangan agama sangat dina-

mis dan tergantung dari pemahaman serta peraktek social ke 

agamaan masyarakat sehingga layak menjadi lahan penelitian 

sebab apa yang diperaktekkan masyarakat merupakan bagian 

dari agama sebagai sebuah kajian ilmiah, karena ajaran aga-

ma melahirkan gejala social. Dalam pendapat lain, seperti hal 

nya Amin Abdullah, kajian tersebut sebagai kajian agama se-

cara historis sebab agama sebagai fenomena manusiawi. Aga-

ma juga mengambil bentuk dalam berbagai dimensi waktu 

dan tempat.
1
  

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menganalisis    

Dinamika Masyarakat Tanjung Sebauk Ditinjau Dari Sosiolo-

                                                 
1M Amin Abdullah, Studi Agama Islm, Normativitas atau Historitas , 2002, Cet. 
III, Yogyakarta. Pustaka Pelajar 
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gi Agama, penulisan ini merupakan penulisan yang bersifat 

kualitatif yaitu menurut Jane Richi, kualitaif adalah upaya un-

tuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya dalam dunia 

dari segi konsep, prilaku, persepsi, dan persoalan manusia ya-

ng diteliti.
2
 Dalam penulisan ini menggerliunakan penulisan 

jenis deskriptif kualittatif dengan libra'ry  research, yakni ber-

sifat statement atau pernyataan serta oposisi oposisi yang di 

kemukakan dalam syariat islam oleh para cendikiawan atau 

para ulama‟ sebelunnya
3 

Dalam penulisan ini, penulis melakukan dengan cara 

menuliskan, mengklasifikasikan dan mengkajinya dengan 

metode deskriptif analisis dan deskriptif kualitatif. 

Data yang diperoleh akan di pilih pilih kemudian akan 

dilakukan pengelompokkan atas data yang sejenis. Dan selan-

jutnya akan dianalisis isinya secara kritis untuk menapatkan 

suatu informasi yang kongkri dan memadai. Menurut Nasu-

tion,  analisa data adalah peoses menyusun data agar dapat di-

tafsrkan.
4
Adapun metode penulisan yang digunakandalam 

penulisan ini adalah: Metode analisis deskritif, yaitu usaha 

untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data dan kemu-

dian dialukan ana-lisis pada data tersebut 
5. 

                                                 
2.Lexy J Moloeng, Metodologia penelitia Kualitatif,(2005) Bandung: Rosdakarya, 
hal .6                                                              
3.Ibid,  hln.164 
4.S. Nsotion, Metode Penelitian Naturalistik,(1998) Bandung: Hlm.126 
5.Winarno Surahman, Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik (Bandung  : 
Tarsito,1990),Hlm.139 
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Deduksi yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari yang 

umum ke yang khusus, hal ini merumuskan cara atau proses 

berfikir Indukasi yatiu berangkat dari fakta fakta atau peris-

tiwa peristiwa khusus dan kongkrit, kemudian digenera-

lisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.  

Data di dalam penulisan ini mengunakan data Peneli-

tian Kepustakaan (Library Research). Dalam studi kepusta-

kaan, penulis mencari data primer yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diketengahkan untuk dijadikan landasan 

teoritis bagi penulisan yang akan dilakukan. Bahan-bahan ya-

ng digunakan dalam penelitian ini melalui 2 (dua) sumber 

data, yakni: sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Sumber primer yaitu data yang dikumpulkan diolah dan di 

sajikan oleh penulis dari sumber pertama atau sumber asli 

yang memuat informasi atau data tersebut. Sumber data pri-

mer dalam penelitian ini adalah data Tanjung Sebauk yang 

diperoleh dari Kelurahan Senggarang 

Sedangkan sumber data sekundermerupakan data yang 

mendukung data utama atau memberikan penjelasan menge-

nai data primer.
 
Data sekunder dalam penulisan ini adalah 

data yang diperoleh dari lapangan. Data yang berasal dari or-

ganisasi, kelompok, dan seorang tokoh berbagai macam akti-

fitas. Dengan menggunakan data Studi Kepustakaan. Data 

yang diperoleh melalui penulisan kepustakaan yang bersum-

ber dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, doku-
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men resmi di Kantor Lurah, naskah publikasi, secara Defi-

nitif, analisa data merupakan proses pengorganisasian data 

pengaturan data kedalam katagori dan suatu uraian dasar, se-

hingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipo-

tesis kerja seperti yang dirumuskan.
6
 

Penulisan pada buku yang berjudul Dinamika Masya-

rakat Tanjung Sebauk Ditinjau Dari Sosiologi Agama, 

penulis membagi dalam lima bab, setiap bab menjelaskan 

masalah yang saling terkait dari bab satu sampai bab lima. 

Se-hingga hasil yang diharapkan dalam penulisan ini bisa 

tercapai. Adapun gambaran pembahasan disetiap babnya ada-

lah: Bab pertama terdiri dari pendahuluan yang berisi ten-

tang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua 

terdiri dari kajian teoritis tentang Dinamika Masyarakat Tan-

jung Sebauk dari nama kampong, geografis Tanjung Sebauk, 

potensi Tanjung Sebauk, kondisi Tanjung Sebauk. Bab ketiga 

terdiri dari kajian tentang Peranan Ajaran Agama Ditinjau 

Dari Sosiologi dalam Dinamika Masyarakat Tanjung Sebauk, 

pada bab ini pembahsannya tentang Peranan Ajaran Agama 

dan Tinjau Sosiologi Dinamika Masyarakat Tanjung Sebauk. 

Bab keempat terdiri dari pembahasan yang akan memaparkan 

hasil penulisan dan gambaran dari apa yang didapat oleh pe-

nulis, dari penulisannya tentang Dinamika Masyarakat Tan-
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jung Sebauk Di-tinjau Dari Sosiologi Agama. Bab kelima 

merupakan penutup yan terdiri dari kesimpulan dari hasil 

penulisan dan saran untuk permasalahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

BAB II 

DINAMIKA MASYARAKAT TANJUNG SEBAUK 

KONDISI WILAYAH 

 

A. Sejarah Singkat Tanjung Sebauk  

Tanjung Sebauk adalah sebuah kampung tua yang bera-

da di kelurahan senggarang, kecamatan tanjungpinang kota, 

kota tanjung pinang, sebenarnya wilayah yang satu tanah de-

ngan Tanjung Sebauk ini  merupakan sebuah pulau, namun 

pemisah antara darat dan lautnya hanya sebuah sungai yang 

sempit yang bernama sungai terusan, sungai ini memanjang  

dari sungai carang  menuju  kampung madung, sehingga ini-

lah pulau yang bisa dibilang tidak kasat mata 

Menurut cerita orang tua yang bernama Pak Jubir, ora-

ng tua kelahiran Bulan Mei 1939, warga Tanjung Sebauk ya-

ng merupakan Sesepuh Tanjung Sebauk. Asal nama Tanjung 

Sebauk berasal dari bahasa melayu lama yang terdapat dalam 

sebuah kamus kecil sastra lama yang memiliki arti jauh/ tem-

pat yang paling jauh, kata ini berawal dari cerita bahwa-sanya 

di zaman pusat pasar berada di hulu riau, ada beberapa orang 

yang berasal dari sebauk di tanyakan “darimana asal mu?”, 

itu pertanyaan yang dilayangkan orang, yang ketika itu bera-

da dipasar, maka sekumpulan orang tersebut menjawab “ka-

mi dari Tanjung Sebauk/atau tempat yang paling jauh. 

Tidak diceritakan secara ditail tentang Tanjung Sebauk, 

khususnya tentang siapa pendiri kampung, dan tahun berapa 
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kampung tersebut ada, namun menururut cerita salah seorang 

tokoh adat yang berada di Tanjung Sebauk, ada 3 orang  to-

koh yang terkenal pada awal berdirinya Tanjung Sebauk, 

yakni, Datuk Muharram, Datuk Pakau, dan Datuk Singung. 

Dan ketiga tokoh ini lah yang terkenal oleh masyarakat. 

Kampung sebauk sebagai orang yang berperen penting dalam 

pengembangan Tanjung Sebauk pada awal berdirinya. Ketiga 

tokoh tersebut dibuktikan dengan adanya makam tokoh ter-

sebut yang berada di wilayah Tanjung Sebauk  sebagai wujud 

pembuktian akan adanya ketiga tokoh tersebut yang berperan 

pada masa lampau. 

B. Letak Geografis 

Wilayah Tanjung Sebauk merupakan bagian dari Kelu-

rahan Senggarang Kecamatan Tanjungpinang Kota. Tanjung 

Sebauk secara geografis berada pada posisi 104 ֯25‟10”BT-

104֯23‟45”BT dan 0 ֯58‟25”LU -0 ֯59‟44”LU. 

Secara administrasi Tanjung Sebauk terletak di wilayah 

Kelurahan Senggarang Kecamatan Tanjungpinang Kota Pro-

vinsi Kepulauan Riau. Wiayah Tanjung Sebauk secara admi-

nistrasi dibatasi oleh: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Pemerintah Kabu-

paten Bintan 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Senggarang Be-sar 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanjung Geliga 

4. Sebelah Timr berbatasan dengan Senggarang Pusat. 
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Luas wilayah Tanjung Sebauk yaitu 6 Km. Luas lahan 

yang terbagi dalam beberapa peruntukan seperti perdagangan, 

perikanan, pertambangan atau galian, fasilitas umum, pemu-

kiman, kegiatan sekolah dan hutan. Iklim Tanjung Sebauk 

sama seperti tempat-tempat lain yang berada di wilayah Kota 

Tanjungpinang yaitu iklim kemarau dan penghujan. Namun 

kadangkala keadaan musim yang demikian tidak dapat dija-

dikan pedoman karena saat ini telah terjadi perubahan musim 

diseluruh dunia diakibatan ol-eh pemanasan global. 

C. Monografi Tanjung Sebauk  

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jumlah penduduk Tanjung Sebauk sampai tanggal 30 

November 2019 mencapai 293 jiwa. Penduduk Tanjung Se-

bauk berdasarkan data yang diperoleh dari ketua RT.01 dan 

RW.06 setempat sampai akhir bulan Agustus terdiri dari laki-

laki berjumlah sebanyak 50 jiwa dan prempuan 40 jiwa. 

Mayoritas suku bangsa yang mendiami Tanjung Sebauk ini 

terdiri dari suku asli Melayu, dan suku pendatang seperi Jawa 

dan Tionghoa. Dan untuk lebih jelasnya mengenal jumlah 

penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini: 

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin   

No  Jenis Kelamin  Jumlah (Jiwa) Jumlah KK 

1 Laki-laki 158  

2 Perempuan 135  

  Jumlah  293 101 

Sumber : Profil  Tanjung Sebauk 
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2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

Sebagian besar mata pencaharian penduduk yang bera-

da di Tanjung Sebauk adalah nelayan, meskipun begitu kehi-

dupan penduduk di  Tanjung Sebauk sangat bergantung pada 

hasil tangkapan laut. Selain melaut penduduk Tanjung Seba-

uk juga mencari pemasukan lewat hasil penjualan ikan. Ham-

pir seluruh hasil tangkapan nelayan itu kemudian dijual ke 

tempat penampungan yang ada di Tanjung Sebauk. 

Untuk kaum perempuan dewasa yang ada di Tanju-ng 

Sebauk ini sebagian besar pekerjannya ialah mengurus ru-

mah tangga. Untuk lebih jelasnya mata pencarian Tanjung 

Sebauk dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah Jiwa 

1 Tidak Bekerja  29 

2 Nelayan  48 

3 Pedagang  13 

4 Petani  3 

5 Pegawai  7 

6 Jumlah 100 

Sumber: Profil  Tanjung Sebauk 

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama  

Agama merupakan kepercayaan manusia yang didapat 

melalui Wahyu Tuhan terhadap keberadaan Tuhan dan digu-

nakan sebagai pedoman hidup manusia. Berikut ini adalah 
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tabel jumlah penduduk Tanjung Sebauk berdasarkan keperca-

yaan atau agama yang mereka anut. 

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 
   No Agama  Jumlah Jiwa 

1  Islam          281 

2            Budha      12 

   Jumlah     293 

   Sumber : Profil  Tanjung Sebauk 

Kategori penduduk berdasarkan agama untuk masyara-

kat Tanjung Sebauk dapat di kategorikan masyarakat yang 

mendekati homogen. Hal ini disebabkan sebagian besar ma-

syarakat Tanjung Sebauk menganut agama Islam. 

Secara budaya pegangan agama Islam ini merupakan 

suatu yang didapat dari hubungan kekeluargaan dan kekera-

batan yang kental diantara mereka. Selain itu perkembangan 

agama berkembang berdasarkan garis keturunan orang tua 

sampai anak cucu (keturunan).  

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Pendidikan merupakan salah satu hal penting untuk 

memajukan Tanjung Sebauk. Tolak ukur tingkat kesejahtera-

an dan tingkat perekonomian suatu  biasanya dilihat dari ting-

kat pendidikan yang ada di tersebut. Dengan tingkat pendidi-

kan yang tiggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan 

dan tingkat kecakapan juga akan mendorong munculnya tum-

buh dan keterampilan kewirausahaan dan kemudian akan 

mendorong munculnya lapangan pekerjaan yang baru dan de-
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ngan sendirinya akan membantu program pemerintah  untuk 

membuka lapangan pekerjaan yang baru guna untuk menga-

tasi tingkat pengangguran. 

Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam pola pi-

kir individu, selain itu akan mudah menerima perkemba-ngan 

informasi dan teknologi yang semakin canggih. Berikut ini 

merupakan tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pen-

didikan akhir penduduk  Tanjung Sebauk antara lain: 

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No         Pendidikan Jumlah Jiwa 

1 Belum Tamat Sd 27 

    2 SD 14 

       3 SMP 32 

      4 SMA 34 

      5 D1-D3 11 

      6 SARJANA S1 12 

 Jumlah 130 

  Sumber: Profil  Tanjung Sebauk 

D. Sarana dan Prasarana  

Sarana dan Prasarana merupakan saah satu penunjang 

bagi kemajuan sebuah Tanjung Sebauk  khususnya bagi pem-

bangunan dan pengembangan daerah. Sarana dan Prasarana 

yang terdapat di Tanjung Sebauk dapat dilihat dibawah ini: 

Tabel 1.5. Sarana dan Prasarana 

   No         Nama Objek Jumlah 

1 MASJID 1 

2 TPA 1 

3 PAUD 1 
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4 POSKAMLING 1 

5 POSYANDU 1 

6 PUSKESMAS 1 

7 LAPANGAN SEPAK BOLA 1 

8 PELABUHAN NELAYAN 1 

9 PERPUSTAKAAN MINI 1 

 JUMLAH 9 

      Sumber : Profil  Tanjung Sebauk 

E. Potensi Kampung Tanjung Sebauk  

Adapun potensi yang unggul di Tanjung Sebauk ada-

lah budaya masyarakat Tanjung Sebauk  yang masih berkem-

bang sampai saat ini salah satunya Celoteh Anak-anak Tanju-

ng Sebauk yang diperankan sendiri oleh Anak-anak Tanjung 

Sebauk sejak tahun 2008. Celoteh anak Sebauk pernah me-

wakili Provinsi Kepulauan Riau ke Provinsi Bengkulu. Ce-

loteh ini sangat memukau dengan keyakinan dialog yang utuh 

memakai Bahasa Melayu dengan materi kelisanan syair dan 

pantun mampu mengkomunikasikan pesan-pesan yang segar, 

lucu, serta komunikatif. 

Celoteh dalam Bahasa melayu sehari-hari bermakna 

bertutur, becakap yang sulit untuk dihentikan atau berhenti, 

biasanya dilakukan oleh Emak-emak kita dirumah saat geram 

melihat kelakuan Anak-anak yang merisaukan hatinya, maka 

Emak-emak akan berceloteh sepanjang hari dan setiap saat. 

Sebagai sebuah kenamaan seni pertunjukan yang meramukan 

berbagai cabang seni Tradsional yang ada di Negeri kita, ada 

tarian, ada musik, ada nyanyian, ada syair dan penonton.  
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Pola pertunjukannya, para pelaku lebih banyak duduk, 

berdiri atau berjalan lebih disebabkan karena pergantian 

permain. Bermain dalam posisi duduk besila untuk lelaki dan 

bertimpuh untuk perempuan. Tema atau cerita yang diusung 

berganti-ganti, tergantung siapa yang memesan dan siapa 

yang menonton, Celoteh dimainkan biasanya pendek antara 

12-15 Menit. Celoteh anak Sebauk tidak dapat dipisahkan 

dengan seorang guru yang bernama Hidayat Falansuka, Seo-

rang guru SD beliaulah pelatih dan sutradara. 

Masyarakat Tanjung Sebauk selain mampu berdrama, 

mereka juga dapat membuat berbagai macam makanan yang 

bahan mentahnya dari laut seperti makanan otak otak, maka-

nan salai, kerupuk, bakso. Makanan makanan semua itu dibu-

at agar tidak mubazir, terbuang dengan mudahnya tidak 

memberikan manfaat sedikitpun. Dengan usaha sedikit, se-

mua bahan makan yang ada dapat bertahan lebih lama. Se-

hingga bisa dimakan pada waktu yang akan datang dan lebih 

lama. Kemapuan masyarakat Tanjung Sebauk yang dapat 

dilakukan oleh mereka hanya sampai disitu.Untuk lebih dari 

itu tidak mampu, seperti penyajian atau pengemasan yang le-

bih indah dan menarik, pemasaran keluar daerah, membuat 

terobosan dan inovasi baru. Dari keadaan yang ada, mereka  

bukan hanya dihadapi dengan keterampilan yang terbatas, ja-

ngankan dalam hal modal, keadaan ekonomi merekapun  le-

mah untuk kebutuhan mereka sendiri sudah susah. 
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Sesungguhnya Usaha pemerintah untuk pembangunan 

kampung sebauk telah usaha dalam berbagai upaya untuk 

memajukan dan mensejahterakan dengan melakukan berbagai 

upaya melalui program-program dan kucuran. Dengan hara-

pan agar warga atau masyarakat Tanjung sebauk dapat hidup 

dengan kondisi lebih baik dan layak .Dengan berbagai ma-

cam pembangunan dan program-program yang diadakan oleh 

pemerintah sesungguhnya semua itu akan berdampak pada 

peluang kerja bagi masyarakat. Membuat masyarakat  mem-

punyai banyak pilihan kerja.
7
 Dan dapat memilih peker-jaan 

sesuai dengan keahlian dan kemampuan. Dahulu masya-rakat 

Tanjung sebauk untuk memenuhi keperluan hidupnya hanya 

bergantung dengan hasil laut apabila keadaan atau cuaca ti-

dak menguntungkan masyarakat Tanjung sebauk tidak dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Dengan program-program dan target target pembangu-

nan pemerintah memberikan peluang memperoleh kebutuhan 

hidup dengan Banyaknya pilihan kerja. Banyaknya peluang 

kerja dan juga meningkatnya hasil pendapatan kerja. Bagi 

orang yang gigih ulet dan bersemangat dia akan dapat melihat 

peluang peluang kerja yang menguntungkan tetapi bagi mere-

ka yang hanya berpangku tangan hanya menunggu kesempa-

tan dan tidak berpikir apa yang bisa dibuat sehingga menda-

                                                 
7Prasojo, Zaenuddin Hudi. "Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan." 
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 21.2 (2013): 420. 
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tangkan keuntungan atau mendatangkan uang selain berpikir 

dan berusaha agar  mendatangkan kesuksesan keberuntungan 

hendaknya diiringi dengan ibadah kepada Tuhan Yang Maha 

Kuasa sehingga apa yang kita usahakan semua itu menda-

tangkan keridhoannya sehingga Allah memberikan keberun-

tungan dan kesuksesan padanya. 

Sebelum jauh pembicaraan ini, penulis akan menyam-

paikan apa yang dimaksud dengan “Dinamika Masyarakat” 

yang berarti hubungan (interaksi). Sehingga definiisi masya-

rakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama 

sama disuatu tempat dan saling berinteraksi dalam komonitas 

yang teratur.   

Pengertian masyarakat menurut para ahli (pengertian 

masyarakat ciri-ciri hal 6) Agar lebih memahami apa definisi 

masyarakat maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa 

ahli: 

1. Paul B Harton  

 Menurut beartown pengertian masyarakat adalah se-

kumpulan manusia yang relatif Mandiri hidup bersama-sama 

dalam waktu itu relatif cukup lama Yami suatu wilayah ter-

tentu memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan bagian 

besar kegiatan dalam kelompok manusia tersebut 

2. Ralp Linton 

Menurut ralp Linton pengertian masyarakat adalah ke-

lompok manusia yang hidup dan bekerja sama cukup lama 
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sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan meng-

anggap di diri mereka sebagai satu kesatuan sosial de-ngan 

batas-batas yang dirumuskan secara jelas 

3. John J macionis  

Menurut John definisi masyarakat ada-lah orang-orang 

yang berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki 

budaya bersama 

4. Soerjono Sukanto 

Menurut Soerjono pengertian masyarakat adalah pro-

ses terjadinya interaksi sosial suatu. Interaksi sosial tidak 

akan mungkin terjadi apabila tidak menulis dua saran yaitu 

interaksi sosial komunikasi 

5. Selo Soemardjan  

Menurut Selo pengertian masyarakat adalah orang-ora-

ng yang hidup  bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan  

Suatu daerah bisa dikatakan ada masyarakat, apabila 

masyarakat tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Berada di daerah yang jelas, jelas bertempat tinggal ada 

satu wilayah yang pasti hidup bersama-sama dan memi-

liki hubungan hidup yang teratur 

2. Hidup Berkelompok, tidak dikatakan mayarakat apa-

bila orang orangnya tidak ada kebersamaan, tegur sapa. 

Orang yang bermasyarakat saling membutuhkan dari 

berbagai  pihak. 

3. Ada istilah yang satu membutuhkan yang lain tidak 

atau sebaliknya dari sinilah akan  berkembang dari ma-

syarakat kecil menjadi lebih besar masyarakat masyara-

kat yang lemah menjadi kuat. 
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4. Ada tradisi, yaitu suatu tata cara atau ketentuan-keten-

tuan yang berlaku di tengah masyarakat tersebut yang 

tidak bisa mereka tinggalkan. Ketentuan-ketentuan ya-

ng berlaku dalam masyarakat diyakini akan mendatang-

kan kebaikan dan keuntungan jadi tidak mungkin Ora-

ng yang meninggalkan atau suka dengan kerugian. Su-

atu masyarakat tidak akan mungkin punah melainkan 

akan langgeng karena tradisi berlaku di masyarakat ter-

warisi oleh anak cucu mereka yang akan menjadi ge-

nerasi penerus 

5. Terdapat Interaksi Sosial antara satu individu dengan 

yang lain. Dan ini akan terjadi apabila  diantara mereka 

saling berjanji unuk melakukan suatu kegiatan. Perte-

muan yang kebetulan tidak bisa dibilang adanya inte-

raksi. Sebab tidak akan ditetahui berapa lama meraka 

akan saling bertemu.                          

6. Terdapat pemimpin, aturan dan norma dibutuhkan 

dalam suatu masyarakat agar kehidupan harmonis dapat 

ter-wujud untuk itu dibutuhkan pemimpin yang layak 

cakap dan berwibawa untuk menjalankan dan mengurus 

masyarakat untuk itu itu untuk itu harus yang menerima 

atau siap menerima amanah. 

7. Harus ada ada sosial kehidupan akan berjalan dengan 

baik teratur terarah dan tercapai suatuprogram ,maka 

diperlukannya stratifikasi dalam pengaturan kerja da-

lam menentukan teknis dan kebijaksanaan sesuai de-

ngan kemampuan dan keilmuannya. 

 

Pada penelitiaan ini, Dinamika Masyarakat Penulis me-

mahami definisinya sebagaimana seorang ahli yang bernama 

Ralp Linton, menurut ralp Linton pengertian masyarakat ada-

lah kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama cukup 

lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan me-

nganggap di diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan 

batas-batas yang dirumuskan secara jelas.   
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Perkembangan dan perubahan pada suatu masyarakat 

tentu akan terjadi, yang namanya makhluk hidup diakan ber-

gerak gerak atau beraktifitas. Sudah menjadi hukum dalam 

kehidupan beraktifitas akan mendatangkan keuntungan dan 

kebaikan atau kerugian dan keburukan. Suatu aktifitas akan 

berasil apabila terancang dengan baik dan maksimal. Ini juga 

belum menjamin keberhasilannya jika ada seseorang yang 

berbuat sesuka hatinya tidak mengikuti ketentuan dan kese-

pakatan bersama. 

Sesungguhnya tidak ada dalam masyarakat perbuatan 

perbuatan diluar ketentuan ketentuan yamg telah disepakati. 

Maka diperlukan sosialisasi, sehingga semua paham dan me-

ngerti akan apa yang harus dilakukan dan yang akan dipe-

roleh. Dengan faham maksud suatu kerjasama maka tercip-

talah kondisi yang kondusip aman dan terpecaya. Sebagai-

mana yang digambarkan oleh Charles H. Cooley sebagai 

berikut:
8
Kerjasama timbul apabila seseorang menyadari bah-

wa mereka mempunyai kepentingan kepentingan yang sama 

dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup penge-

tahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk mema-

hami kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran akan ada-

nya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organi-

sasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama 

                                                 
8Prof. DR. Soerjono Soekanto, DRA.Budi Sulistyowati. MA., sosiologi suatu 
pengantar, 2014. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2014 hal. 66 
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nama yang berguna. Munculnya ketidak nyamanan dan 

hilangnya kepercayaan dalam kehidupan berkelompok atau 

bermasyarakat, pada umumnya  muncul oknom atau kelom-

pok yang berbuat tidak  ada dalan kesepakatan. Bahkan mere-

ka ada yang menginginkan kekuasaan dan jabatan dengan 

menghianati kebersamaan, kelompok bahkan masyarakat. Se-

mua perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan meng akibat-

kan perpecahan didalam masyarakat hingga timbul perubahan 

struktur. Hal ini dilakukan untuk tercapainya tujuan dengan 

menciptakan keadaan yang stabil dan terpecaya. 

Jadi agar terciptanya keadaan tersebut diperlukan so-

sok seorang pemimpin dengan ideologinya yang tepat dan ce-

pat dapat dibuat.
9
Apabila seorang pemimpin hadir ditengah 

tengah masyarakat dengan kemampuan tersebut maka terba-

yangkan perubahan perubahan dan kemajuan kemajuan yang 

akan terjadi secara teori. Perlu diingat sesungguhnya daerah 

yang dipimpin dengan orang yang memiliki kemampuan ter-

sebut, tinggal satu point yang harus diwujud. Banyak orang 

yang kurang mengikut sertakan bahkan banyak yang ti-dak 

menyadari bahwa sesuatu itu terjadi karenanya. Semua akan 

sadar dengan penuh kenyesalan ketika menghadapi kebun-

tuan dan kegagalan. Barulah mereka mendatangi orang orang 

baik, orang orang ikhlas. Merka adalah „Abdullah ( Hambah 

Allah), Habibullah (orang yang dikasihi Allah). Dan sadarlah 

                                                 
9 Ibid. Hal.144 
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mereka bahwa semua ini ada yang mengatur, tidak terjadi de-

ngan semaunya. Dialah Allah yang Maha Berkehendak dan 

Berkuasa. Orang seperti inilah yang ada harapan kehidupan-

nya lebih baik di hari hari yang akan datang. Sedangkan ora-

ng yang tidak sadar, tidak mau tobat dan dekat sama Allah 

Yang Maha Kuasa. Kehidupan mereka susah dan menderita. 

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Thoho :124
10 

 

Jadi layak bagi orang yang jauh dari Allah kehidupanya 

banyak masalah  tidak ada kesudahannya karena Allah sudah 

buat keputusan kehidupan mereka susah penuh dengan pen-

deritaan. Bagaimana mereka dapat menyelesaikan semua uru-

san yang mereka tidak peham dan tidak memperoleh petun-

juk. Untuk diri sendiri saja  tidak mampu untuk menyelesai-

kannya. Dan bagaimana dapat menyelesaikan atau mengurus 

masalah orang banyak. Sosok seorang pemimpin dengan 

ideo-loginya yang tepat dan cepat dapat dibuat. Ini adalah 

Kemampuan khusus yang yang tidak dimiliki oleh se-tiap 

orang. Dan kemampuan untuk berbuat mengikuti ideo-logi 

tersebut, bukan orang biasa, tetapi kemampuan yang dimiliki 

oleh orang orang khusus. Kerja yang mulia hanya dapat di 

lakukan oleh manusia yang mulia pula. Objek yang mulia 

dikarenakan prediketnya. Dan sabjeknya disebut yang mulia. 

Jadi tidak bisa orang yang jahat dikatakan mulia tetapi dia 

                                                 
10Departemen Agama RI,  Al Hidayah A Qur’an Tafsir Perkata (Jakarta : CV. 
kalim 2011), Hlm.322 
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dikatakan hina. Sedangkan orang yang baik tidak bisa dika-

takan hina karena prediket dan objeknya baik maka tingkat-

annya mulia atau baik. 

Dari prilaku manusia lahirlah kepribadian.
11

Karena ke-

pribadian terbentuk dari prilaku. Setiap orang yang ingin tahu 

kepribadian seseorang, kepribadian teman, kepribadian suatu 

kelompok, atau kepribadian suatu negara, maka yang akan 

dipandang adalah prilaku orangnya. 

Tidak dikatakan berkepribadian bagi mereka yang pan-

dai berkata kata. Kekuatan kepribadian ada pada Kesiapan di 

dalam memberikan jawaban dan tanggapan, maksudnya disi-

ni berbuat, prilaku. Dasar-dasar pokok perilaku seseorang 

merupakan faktor faktor biologis dan psikologi. Menjadi per-

hatian khusus bagi ahli sosiologi pada kepribadian yang ter-

wujud dalam interaksi, faktor-faktor biologis dan psikologis 

juga penting baginya karena ada hubungannya sosiologi 

dalam perkembangannya dengan interaksi biologis dan psiko-

logis. 

Faktor-faktor biologis dapat mempengaruhi kepribadian 

secara langsung misalnya seorang yang mempunyai badan 

yang lemah atau fisik dapat mempunyai sifat rendah diri yang 

besar beberapa faktor biologis yang penting adalah Misalnya 

sistem saraf watak seksual proses pendewasaan dan juga 

                                                 
11Beta, A. Rivai. "Efektivitas Komunikasi Interpersonal dalam Menumbuh-
kan Kepribadian Islami pada  Anak." Lentera 18.1 (2016). - journal1.iain-
samarinda.ac.id Hal.144 
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kelainan kelainan biologis faktor-faktor psikologis kepriba-

dian adalah unsur temperamen kemampuan belajar perasaan 

keterampilan keinginan dan lain-lain sebagainya 

Dari faktor-faktor biologis psikologis dan sosiologis, 3 

faktor ini merupakan organisasi yang mendasari tindakan-

tindakan setiap individu kelompok maupun masyarakat. 
12

 

Proses perubahan dan perkembangan masyarakat akan 

berjalan dengan baik. Maka hendaklah masyarakat benar be-

nar mengikuti 3 faktor dasar dalam setiap melakukan akti-

fitas. Interaksi dan komunikasi antar masyarakat akan terjadi 

dengan baik bagi masyarakatnya yaang memiliki fisik yang 

sehat. Tidak mungkin mampu bersikap baik bagi orang yang 

menderita tensi ketika dihadapkan masalah yang rumit, seper-

ti harus menerima atau sabar dalam menghadapi kerugian se-

hingga terlepas dari kekebangkrutan yang tidak diinginkan. 

Dari sini dapat kita fahami pentingnya faktor biologis. 

Masyarakat yang sehat fisiknya tidak cukup untuk 

melakukan proses perubahan dan perkembangan dalam berin-

teraksi dan berkomunikasi dengan baik. Jika tidak mampu 

menguasai dirinya. Dari sinilah dibutukannya faktor faktor 

psikologis. Orang inilah yang mampu melakukan asimilasi, 

yaitu orang yang mampu menyesuaikan kemauannya dengan 

kemauan yang lain. Masyarakat  yang mampu melakukan asi-

                                                 
12 Op. Cit. Hal  Prof. DR. Soerjono Soekanto, DRA.Budi Sulistyowati. MA., 
sosiologi suatu pengantar,2014. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2014 hal. 
160 
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milasi mempunyai apa yang orang lain atau masyarakat lain 

punya karena dapat berbaur pada masyarakat yang maju dam 

memiliki keunggulan. Adapun faktor-faktor yang dapat mem-

permudah terjadinya suatu asimilasi antara lain adalah:
13

 

1. Toleransi  

2. kesempatan kesempatan yang seimbang di bidang 

ekonomi 

3. sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya  

4. sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam  

masyarakat 

5. persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan perka-

winan 

6. campuran amal gamation 

7. adanya musuh bersama dari luar 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13Ibid. Hal.75 
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                                        BAB III 

PERANAN AJARAN AGAMA DITINJAU DARI 

SOSIOLOGI 

 

 

A. Keyakinan  Akan  Terwujudnya  Keinginan 

Islam adalah nama dari suatu agama. Agama Islam dia-

jarkan oleh Nabi Muhammad SAW. yang ajarannya berasal-

kan dari Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. Sesembahanya orang 

orang Muslim yang bertaqwa. Ajaran Islam bersifat rahmatal 

lil‟alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala  

dalam al qur‟an surat al anbiya‟ ayat 107
14

 yang berbunyi  

                

Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, mela-

inkan untuk  (menjadi )  rahmat   bagi semesta alam”. 

Dari firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. tersebut bah-

wa Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. merahamati semua makhluk 

Nya. Dan tidak mencari  kenikmatan dan keuntungan dari 

makhluknya. Seperti perintah sholat dalam Islam wajib di 

kerjakan, bukanlah perintah itu untuk kepentingan Allah Sub-

hanahu Wa Ta‟ala. Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. 

ingin memberikan rahmat, kenikmatan bagi orang  yang men-

dirikan sholat. Sepertisetiap orang yang bermasalah ingin 

memperoleh penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. 

                                                 
14Departemean Agama RI. Al Quran Tafsir Perkata. Jakaerta. Penerbit: CV. 
Kalim. Hlm. 332 
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Artinya :“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai peno-

longmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat,  

kecuali bagi orang-orang yang khusyu. 

Ada suatu qaul yang mengatakan duniya Allah Subha-

nahu Wa Ta‟ala  cipta kan untuk manusia. 

           انذويا خهقت نكم واوتم خهقت ألخزة    

 Artinya: “Dunia diciptakan untuk Dan. kalian diciptak-

an  untuk akhirat”  

Pada dunia ada air, udara, tanah, angin, matahari, bu-

lan dan bintang laut beserta isinya, tanah, tumbuh tumbuhan, 

hewan. Dan sesungguhnya semua itu diciptakan Allah Subha-

nahu Wa Ta‟ala untuk manusia. Sebagaimana firman Allah 

Subhanahu Wa Ta‟ala  dalam al qur‟an surat Al isra ayat 70;  

                          

                 

 

Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan an-

ak-anak Adam, Kami angkat mereka didaratan dan dilautan, 

Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebih-

kan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanya-

kan makhluk yang telah Kami ciptakan.” 
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Maksudnya: Allah Subhanahu Wa Ta‟ala  memudahkan 

bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan (Transportasi) 

di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan.
15

 

Allah Subhanahu Wa Ta‟ala mengangkat derajat dan dihan-

tarkan nya ke pintu kebahagiaan bumi langit dan seisinya, di 

ciptakan dan di sediakan  untuk kepentingan umat manusia. 

Artinya dipersilahkan untuk manusia memanfaatkan dan me-

nikmati. Dari ikan binatang yang dapat dimakan, dan seba-

gian dapat dikendarai, sampai kepada ada tumbuh-tumbuhan,  

buah-buahan,  mutiara mutiara di dalam laut, logam di dalam 

bumi,  matahari dan berjuta-juta kekayaan lainnya yang ada 

di dalam alam jagat raya ini. Sangatlah besar perhatian Islam 

pada manusia. Fasilitas disiapkan dilengkapi dan semua ke-

butuhan dicukupi. Dalam pandangan Islam ini semua tanda 

besarnya perhatian Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. kepada ma-

nusia. Dan juga sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu 

Wa Ta‟ala. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia 

Allah Subhanahu Wa Ta‟ala adalah yang maha sempurna  ya-

ng tidak membutuhkan dari segala perbuatan Nya. Manusia-

lah yang butuh dari semua perbuatan ciptaan Allah Subha-

nahu Wa Ta‟ala. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa 

Ta‟ala. dalam Al Qur‟an Surat Fathir:15. 

                            

                                                 
15  Drs. H. Moh. Zuhuri. Himpunan Khutbah.Jakarta. Pustaka Amani. Hlm.7 
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Artinya: “Hai manusia,  kamulah yang berkehendak ke-

pada Allah Subhanahu Wa Ta‟ala ; dan Allah Subhanahu Wa 

Ta‟ala Dialah yang Maha Kaya ( tidak memerlukan sesuatu )  

lagi Maha Terpuji.” 

Allah Subhanahu Wa Ta‟ala  Yang Maha Kaaya tidak 

membutuhkan lagi sesuatu karena Dia kaya,  jadi semuanya 

Dia punya. Dia Mempunyai segala galanya yang manusia 

punya, tetapi manusia tidak tahu apalagi punya, apa yang ada 

pada Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. Maka hanya kepunyaan 

Allah Subhanahu Wa Ta‟ala  segala gala pujian.  

Jadi hendaklah kita fahami ajaran ajaran islam menge-

nalkan diri sendiri. Di antara ajaran Islan yang pertama sete-

lah seseorang menerima Islam dan Allah Subhanahu Wa 

Ta‟ala  menjadi sesembahannya (Tuhan). Maka Setiap mual-

laf yang baru mengikrarkan syahadatain, dia harus menger-

jakan mandi wajib. Bersih dan suci dalam ajaran Islam men-

dapat perhatian besar. Kondisi kotor  akan menimbulkan ma-

salah baik bagi seseorang dan masyarakat. Orang yang tidak 

menjaga kebersihan hidupnya tidak sehat dan bisa menjadi 

sumber penyakit, tempat berkebangnya penyakit. Sebagaima-

na Firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. dalam Al Qur‟an 

Surat Al Baqarah:10 
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Artinya :“Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditam-

bah Allah Subhanahu Wa Ta‟ala  penyakitnya; dan bagi me-

reka  siksa  yang pedih, disebabkan mereka berdusta.” 

Dalam hati mereka ada penyakit. Yakni keyakinan me-

reka lemah terdahap kebenaran Nabi Muhammad s.a.w. 

Kelemahan keyakinan itu, menimbulkan kedengkian,  iri-hati 

dan dendam terhadap Nabi s.a.w, agama dan orang-orang 

Islam. Dengan tidak memperhatikan atau peduli pada keber-

sihan yakni tidak bersungguh sungguh untuk mendapatkan 

membersihkan keraguan terhadap kebenaran ajaran yang di-

sampaikan oleh nabi Muhammad SAW yang bisa mengaki-

batkan sakitnya hati.   

Kehidupan menjadi tidak nyaman lagi, masalah ber-

munculan, musibah dan bencana menghajar. Begitu besar 

akibat dari tidak respon dengan kebersihan baik secara lahir 

dan batin. Bagi orang yang suka kotor jangankan meraih 

kehidupan akhirat kehidupan dunia saja dia susah dan akan 

menderita. Tidak ada orang yang mau dekat dengannya, se-

bab tidak ada orang yang senang dengan kondisi yang kotor 

apalagi berbauh yang tidak sedap.  

Dari ajaran kebersihan dalam Islam hendaknya terbuka 

pemikiran kita dan membentuk keyakinan, betapa besarnya 

dampak kebersihan dari perbuatan seseorang pada kehidupan 

dunia dan akhirat. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa 

Ta‟ala. dalam Al Qur‟an Surat Al Baqarah:148 
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Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sen-

diri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lomba-

lah (dalam mem-buat) kebaikan. di mana saja kamu berada 

pasti Allah Subhanahu Wa Ta‟ala  akan mengumpulkan ka-

mu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Subha-

nahu Wa Ta‟ala  Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

Sabda Rasulullah : 

 ان مه خياركم احسىكم اخالقا

Artinya:”Sesungguhnya yang terbaik diantara kamu 

semua adalah yang terbaik akhlaknya. HR Bukhar Muslim.”
16

 

Persaingan Islam menciptakan kondisi yang baik bukan 

hanya bersifat perintah. Dengan  diciptakannya semangat ber-

saing berarti  mengajak berbanyak banyak beramal, berbuat 

kebaikan. Dan menjadikan diri orang baik. Dan menjadi se-

bab orang lain menjadi baik. Islam bukan pembicaraan be-

laka dan simbul simbul. Sikap dan perbuatan yang di kede-

pankan. Orang yang beakhlak baik adalah orang yang di-

senangi dan diakui oleh orang lain. Mereka adalah orang ya-

ng tahu tentang sopan santun,  ketika bersama orang-orang 

dimulikan, dihormati,sanak saudara  dan anak serta semu ora-

ng. Ajaran ajaran yang mengandung nilai nilai luhur. 

                                                 
16Dja’far mir 2019, Khutbah Jumat. Bandung PT. Al Mara’arif.   Hlm.41 
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Syekh Taqiyyuddin dalam  kitabnya menerangkan yang 

dimaksud : kesopanan dalam Islam hakikinya meliputi segala 

segi kehidupan,  baik pekara soal masalah duniawi maupun 

ukhrowi,  baik hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta 

‟ala maupun masyarakat.
17

Waktu berhadapan dengan Allah 

Subhanahu Wa Ta‟ala. ketika kita sholat diatur dengan tata 

cara yang lengkap dan sempurna. Di Ajarkan juga oleh Islam 

sopan santun dengan cara cara tertentu. Sehingga setiap per-

buatan memperoleh natijah. Kebaikan kebaikan yang sa-ngat 

bermanfaat bagi pelaku,  pihak lain dan masyarakat pada 

umumnya. 

Keinginan terbentuknya masyarakat yang baik dan suk-

ses. Agama mengajarkan agar setiap orang Islam yang mem-

punyai anak dan telah sampai berumur tujuh tahun,  hendak-

lah dilatih agar mengerjakan sholat. Hadirnya orang orang 

yang hebat pada masa yang akan datang adalah anak anak 

kita sekarang. Apabila dia disiapkan sejak kanak kanak deng-

an berbagai macam ilmu,  dialah pemimpin,  ilmuan,  pengu-

saha, ulama dimasanya yang aka datang. Dia bagian dari ma-

syarakat yang dipandang sukses. Berikanlah mereka modal 

dan solusi masalah Sebagaimana sabda Nabi Muhammad 

SAW; 

ًَ انصالة نسبع سىيه   رواخ انتزمذي  عهمىاانصب

                                                 
17 Ibid. Hlm.41 
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Artinya:“Ajarkanlah anakmu sholat, bila sudah beru-

mur 7 tahun.”( HR.Tirmizi ) 

Islam memerintahkan agar melatih anak mengerjakan 

sholat adalah membentuk orang orang atau calon masyarakat 

yang hidup dimasa akan datang berkeyakinan benar,  berilmu 

pengetahuan dan berwawasan yang luas. Memiliki adab,  so-

pan dan santun. Mengikuti keinginan ilahi bukan keinginan 

hewani. Semua itu adalah nilai milai yang tebentuk dari  me-

ngerjakan sholat. Sabda Nabi yang lain: 

        احسىىا اَدَبَهم 

Mafhum hadits ini bahwa orang islam harus mengajari 

anak anak adab, agar mereka memiliki akhlak yang luhur. Ja-

ngan dibiarkan mereka tumbuh dan berkembang dengan se-

maunya. Dan jangan pula lingkungan yang membentuk dan 

mewarnainya. Tapi jadikanlah  anak anak kita sebagai contoh 

dan teladan bagi teman teman sepermainannya. Perkataan an-

ak kita yang baik baik,  sopan dan santun didengar oleh te-

man temannya. Dan Mereka akan menirukannya cepat mau-

pun labat.  

Membentuk manusia yang baik dan berbudi luhur,  

anak anak lah waktu yang tepet usianya. Usia anak anak ada-

lah usia mencontoh dan mengikuti. Dan kemampuan fisik dan 

ingatan anak anak sangatlah baik sehingga mereka dengan 

mudah menguasai dan mempraktekannya. Supaya semua ora-

ng apakah dewasa atau anak dengan mudah dan cepat dalam 
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mengambil sikap dan keputusan yang benar tanpa ragu, dari 

dini harus dikenalkan terus dengan istilah istilah,  atau bentuk 

bentuk kebenaran apa saja menurut agama.Kita harus fahami, 

kata dini disini bukan yang dimaksud anak anak,  dan orang 

tua sudah terlambat. Dini  dimaksud disini adalah kita jangan 

menunda nunda waktu atau kesempatan. Sehingga mereka 

dewasa tidak canggung, ragu ragu, apalagi  takut.
18

Kondisi 

kondisi yang tidak benar seperti ini, tidak ada bagi mereka 

yang sudah kenal dan terbiasa melakukannya yang benar. 

Orang yang peka dengan kebenaran akan mudah muncul ke-

benaran dan berkembang bersama orang yang pemberani 

yang benar. Jangan menghina, dalam ajaran islam tidak ka-

lah penting dengan yang llain dalam ajaran Islam. Selain kita 

diajarkan agar berbuat baik,  sopan dan santun dituntun atau 

diajarkan agar memeliharan suasana jangan keruh apalagi 

merusaknya. Seseorang yang suka berbuat sopan santun,  dan 

meniggalkan perbuatan yang orang lain  tidak suka. Maka dia 

akan banyak teman, orang pada suka bergaul dan memban-

tunya apabila dia susah. 

Apabila kita tidak bisa menjaga lisan kita dari perka-

taan yang dapat menyakiti hati, akan menjadikan sumber ma-

lapetaka bagi yang punya lidah. Sebab lidah yang kemarin 

teman kita tetapi karena lidah bisa menjadi musuh kita dalam 

                                                 
18Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Reigius di Sekolah : Upaya Mengembang 
PAI dari Teori ke Aksi (Malang: UIN Maliki Pres,2010), hlm. 131 
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selimut, yang sukar lagi untuk bersenda gurau. Ini adalah sa-

lah satu kasus di masyarkat akibat dari kata kata atau lidah.   

Imam Al Ghazali pernah berkata sesungguhnya menter-

tawakan manusia yang mengandung penghinaan serta mere-

mehkan adalah termasuk dosa besar. Ada banyak sekali fak-

tor faktor yang menyebabkan manusia suka menghina dan 

meremehkan orang lain. Diantaranya adalah karena merasa 

ada lebihan dan iri dengki. Padahal telah dikatakan 
19

 

 نكم شىئ مزيت 

Aritnya:“Bagi Tiap tiap sesuatu mempunyai   keistime-

waan sndiri sendiri.”           

 Untuk menjaga kebaikan kebaikan yang telah ada, 

Rasulullah pernah bersabda agar kita diam kalau perkataan 

kita tidak menambah kebaikan. Karena dengan kata kata yang 

tidak ada gunanya,  tidak bernilai menurut agama. Hanya 

akan mendatangkan keburukan. Dunia dan akhirat menjadi 

rusak. Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. berfirman dalam Al Qur-

‟an Surat Al Hujarat,  ayat 11 

                         

                            

      

                    

                                                 
19Dja’far mir 2019, Op. Cit. Hlm. 75 
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Artinya :“Hai orang-orang yang beriman,  janganlah se-

kumpulan orang laki-laki  merendahkan kumpulan yang lain,  

boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan 

jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan 

lainnya,  boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan ja-

nganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil 

dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk pa-

nggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan 

Barangsiapa yang tidak bertobat,  Maka mereka Itulah orang-

orang yang zalim.” 

1. Jangan mencela dirimu sendiri, Maksudnya ialah 

mencela antara sesama mukmin  karana orang-orang  

mukmin seperti satu tubuh. 

2. Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai 

oleh orang yang digelari,  seperti panggilan kepada 

orang yang sudah beriman, dengan panggilan seper-

ti: Hai fasik,  Hai kafir dan sebagainya. 

IsIam melarang umatnya melakukan perbuatan yang 

berlebihan. Perbuatan berlebihan adalah tidak baik. Bisa me-

nimbulkan perbuatan yang tidak baik.  Setan suka dengan 

perbuatan yang tidak baik. Sikap berlebihan dapat menim-

bulkan kemiskinan,  keributan dan perkelahian. Walaupun 

harta milik kita sendiri halalan thoiban dapat mendatangkan 
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malapetaka. Pada harta fitnah bagi tuannya dan manusia pada 

umumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. 

dalam Al Qur‟n Surat An al anfal ayat 28  

                           

Artinya :“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-

anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di 

sisi Allah Sub-hanahu Wa Ta‟ala pahala yang besar.” 

Pada surat yang lain, Allah Subhanahu Wa Ta‟ala ber-firman 

dalam Al Qur‟an Surat Attaghobun,  ayat 14-15  

 

 

 

 

 

Artinya: “Hai orang-orang mukmin, Sesung-guhnya di 

antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi mu-

suh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan 

jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni 

(mereka) Maka Sesungguhnya Allah Subha-nahu Wa Ta‟ala  

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya har-

tamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu),  dan di 

sisi Allah Subhanahu Wa Ta-‟ala pahala yang besar.” 

Kalimat ini (Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan 

anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu) Maksudnya: 
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kadang-kadang isteri atau anak dapat menjerumuskan suami 

atau Ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ti-

dak dibenarkan agama. Sabda Nabi 
 20

                                                    

 ان نىعم هللا تعانً اعذاء قيم مه هم يارسىل هللا ؟ قال

 : انذيه يحسذون انىاس عهً ما اتاهم هللا مه فضهه 

Artinya:“Sesungguhnya pada nikmat Allah Subhanahu 

Wa Ta‟ala  ta „ala itu terdapat musuh musuh, beliau bertanya: 

Siapakah musuh musuh itu yaa Rasulullah? Beliau bersabda 

merka ialah orang orang yang mendengki orang lain terhadap 

anugrah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta‟ala ” 

Sebagaimana Sabda Nabi SAW. diatas,  bisa terjadi se-

orang ayah melakukan kesalahan sebab tuntutan susu anak 

dengan kondisi ekonomi yang buruk harus mencuri untuk 

mendapatkannya,  dan dari rengekan istri yang menuntut kuat 

agar keinginannya terpenuhi sehingga seorang suami bertin-

dak anarkis. 

Bagi orang yang sungguh sungguh menggunakan har-

tanya yang halal saja, masih ada kemungkinan tidakan keja-

hatan. Dari orang orang yang iri dan dengki. Mereka tidak se-

nang dengan kenikmatan harta benda,  naik jabatan, dihor-

mati yang Allah Subhanahu Wa Ta‟ala  berikan. Supaya se-

mua bentuk kejahatan tidak terjadi seorang ayah,  suami dan 

semua manusia hendaklah saling mengajak mengamalkan 

                                                 
20 Usman Al Khaibawi, Darratun Nasihin, ( Semarang : Al Munawar, 93) hlm. 
247 
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ajaran agama semaksimal mungkin. Sehingga Allah Subha-

nahu Wa Ta‟ala  memberikan pertolongan. Keadaan di ma-

syarakat akan menjadi baik sebab orang  orang tetap bertahan 

pada kebaikan. 

 ال يزال انىاس بخيز مانم يتحاسذوا 

Artinya : tetap saja orang orang itu baik,  selama mere-

ka itu tidak saling dengki mendengki. 

Satu sebab umum menjadikan keadaan tidak aman  ma-

syarakat resah, susah, tidak ada lagi kenyamanan, sampai pa-

da tidak tewujudnya keamanan karena suburnya fitnah. Tidak 

mungkin keadaan aman sedangkan fitnah subur. Dan dampak 

fitnah menimbulkan perpecahan.
21

Fitnah yang dibuat oleh 

orang orang yang iri dan dengki. Kata Rasulullah perbuatan 

ini seperti api dalam sekam. 

Keinginan masyarakat pada suatu kampung adanya per-

kembangan dan kemajuan. Ada dalam kehidupan yang bisa 

didapati dan dinikmati. Secara umum masyarakat tidak me-

ngejar kehidupan yang berlebihan, penuh dengan berbangga 

bangga, apalagi sampai bermewah mewah (berlebih lebihan). 

Untuk mewujudkan keininan masyarakat, bukan me-

ngedepankan cacian hinaan, hujatan bahkan menghancurkan. 

Ajaran agama mengajak agar saling harga menghargai dalam 

kehidupan pada setiap aktifitas. Menyanjung kerja orang dan 

                                                 
21Latif, U. (2015). Konsep Fitnah Menurut Al-Qur’an. Jurnal Al-Bayan/VOL,  
22(31). 
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membagi hasil kerja kita. Sikap menyenangkan hati orang 

adalah suatu perbuatan yang mulia.  Dapat memperindah sua-

sana dan timbulnya semangat fokusnya bekerja. 

Dapatnya berbuat dengan adanya kekuatan. Kekuatan 

yang pertama harus dimiliki adanya azzam untuk berbuat. 

Tidak akam mungkin berbuat seseorang yang tidak mem-

punyai keinginan yang kuat. Maka perlu di ciptakan suasana 

suasana yang memagnit. Adanya penghargaan dan penghor-

matan. Ketika nilai nilai manfaat dan keuntungan sudah disa-

dari barulah masyarakat siap untuk berkompetisi. Mengamal-

kan firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. dalam Al Qur‟an 

Surat Al Maidah ayat 48 dan Al Baqarah 148 

            \      

                               

                             

                           

               

Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur-

an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang se-

belumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) 

dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka pu-

tuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan 

dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan 
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meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk 

tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan 

yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu 

dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji 

kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-

lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kemba-

li kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa 

yang telah kamu perselisihkan itu, 

1. Maksudnya: Al Quran adalah ukuran untuk menen-

tukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan da-

lam Kitab-Kitab sebelumnya. 

2. Maksudnya: umat Nabi Muhammad s.a.w. dan um-

at-umat yang sebelumnya. 

                             

                  

Artinya :“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendi-

ri) yang ia menghadap kepadanya. Maka ber-lomba-lombalah 

(dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti 

Allah Subhanahu Wa Ta‟ala akan mengumpulkan kamu 

sekalian (pada hari kiamat). Sesungguh-nya Allah Subhanahu 

Wa Ta‟ala  Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

Berlomba lomba dalam kebaikan. Dari ini agama me-

nghendaki agar umat ini atau masyarakat mencapai peringkat 

terbaik artinya berprestasi. Orang yang memperoleh prestasi 
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baik, cara memperolehnya melalui seleksi kompetisi. Mereka 

yang memperoleh adalah orang yang giat militan,  tidak mu-

dah putus asah. Agar terlahirnya generasi yang berprestsi, ki-

ta harus banyak perhatian memotifasi dan mensport dari 

segala aspek,  diantaranya:
22

 

Pertama, Kita harus banyak memberikan pujian dan 

sanjungan.
23

Walaupun tidak ada perkembangan yang berar-ti, 

tepi yakinlah dengan berbuat itu adalah suatu kebaikan. Per-

tahankan terus semangat perjuangan, ceria, kekompakkan, 

persatuan dan keinginan berbuat yang terbaik. Inilah modal 

dasar untuk memperoleh prestasi. 

Kedua, Tingalkan mencaci maki kesalahan ataupun 

kelalaian.Tetapi fahamilah sebab kejadian, anggaplah keja-

dian yang tidak meneyenangkan itu menjadi sport agar fokus 

dan siap. 

Ketiga, cabar bawa dia akan keberhasilan bahwa kamu 

sanggup, bisa melakukannya dengan baik, ada kesempatan 

untuk melakukannya dengan lebih baik, jangan biarkan sema-

ngatnya lemah apalagi sampai menyerah,  tapi tanamkan tek-

an berbuat yang terbaik 

Keempat, biasa bekerjasama untuk meningkatkan pe-

ngetahuan dan kemampuan. Dapatkan kawan yang bisa me-

                                                 
22 Ngainun Naim, Character Bulding ( Jogjakarta: Arruz Media, 2012 ),hlm. 178 
23Rahmawati, N. L. (2019). Ekspresi Bahasa Nilai Sopan Santun Cerminan 
Budaya Jawa Pada Masyarakat Arek Surabaya: Kajian Etnolinguistik (Doctoral 
dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA). 
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nambah ilmu pengetahuan dan siap membantu kita ketika kita 

membutuhan pertolongan dan bantu. Jadi tidak boleh cuek 

apalagi sombong. Manusia bukanlah makhluk sempurna jadi 

dalam perjalanan hidup sangat banyak membutuhkan perto-

longan. 

Kebiasaan tolong menolong menjadi budaya dalam 

suatu masyarakat. Merupakan awal terkikisnya permasalahan 

yang mungkin tidak dapat diselesaikan oleh seseorang. Dan 

menjadi peluang besar meraih kesuksesan. Contoh masalah 

waktu bagi orang yang sibuk menjadi rumit karena dapat 

mendatangkan keburukan bagi mereka walaupun mereka me-

miliki sesuatu yang lebih seperti uang, apabila tidak dapat 

membagi waktu. Bagi orang biasa dapat membantu atau me-

lakukan sesuatu untuk orang yang tidak memiliki kesempatan 

melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Sebalik-

nya, bagi orang yang biasa biasa dalam aktifitasnya hanya 

mendapatkan atau menghasilkan sesuatu yang tidak banyak,  

boleh jadi tidak mencukupi dari kebutuhan yang ada. Jadi 

mereka bisa bekerjasama saling bantu membantu. 

Kurang berminatnya seseorang bekerjasama adanya 

per-geseran dari nilai nilai sosial. Apabila mengghadapi ujian 

orang seperti ini akan terasa sakit sekali. Dia harus menyele-

saikan dengan seorang diri. Tidak ada orang yang membantu-

nya. Beginilah akibat  tidak mensyukuri nikmat persaudaraan 

dengan tidak menjaga hubungan Dalam kehidupan seseorang 
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tidak selalu menyenangkan. Dalam kehidupan ada kesenang-

an dan ada juga kesusahan. Dan tidak ada seorangpun dalam 

kehidupannya, yang akan selalu susah atau akan selalu sena-

ng. Sebagaimana  firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. dalam 

Al Qur‟an surat Ibrahim, Ayat 7  

                             

    

Artinya:”Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memak-

lumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami 

akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu meng-

ingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat 

pedih". 

Kesusahan dan kesenangan bukan hanya bersifat mate-

ri. Dalam Islam diajarkan setiap manusia akan mengadapi co-

baan berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, stres
 

Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. dalam Al 

Qur‟an surat Al Baqarah Ayat 155-157 

                      

                          

                           

         

Artinya:“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan 

kepadamu, dengan sedikit ketakutan, ke- laparan, kekurangan 
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harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira 

kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang 

apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lil 

laahi wa innaa ilaihi raaji'uun mereka Itulah yang mendapat 

keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka 

dan mereka Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” 

Dari ayat tersebut Islam mengajarkan pada kenikmatan 

ada kesenangan dan ada kesusahan. Kenikmatan akan menda-

tangkan kesenagan dan kebahagiaan apabila seseorang me-

nggunakannya sesuai dengan ajaran agama. Masyarakat yang 

mengamalkan ajaran agama merasakan kenikmatan karena 

ajaran berdasarkn fitrah manusia.
24

Sebaliknya kenikmatan 

akan mendatangkan kesusahan dan malapetaka apabila digu-

nakan tidak sesuai dengan ajaaran islam. Islam tidak menga-

jarkan hanya sampai pada kerjasama dan bersahabat dalam 

pergaulan, tetapi Islam mengharapkan hubungan itu sampai 

pada tingkatan persaudaraan.
 
Sebagaimana firman Allah Sub-

hanahu Wa Ta‟ala. dalam Al Qur‟an surat Al Hujarat,  Ayat 

10 

                         

      

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya ber-

saudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara 
                                                 
24Aly, S. (2015). Kedudukan agama dan negara: perspektif pemikir muslim 
abad   pertengahan ibn taymiyyah. ILMU USHULUDDIN, 2(3), 255-276. 
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kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah Subhanahu 

Wa Ta‟ala ,  supaya kamu mendapat rahmat” 

Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. memerintahkan kepada 

umat Islam agar selalu memperbagus hubungan antar sauda-

ra. Kita ketahui bahwa saudara adalah bahagian dari dirinya, 

artinya tidak mungkin ada seseoarang yang akan merugikan, 

kita merasakan suasana dalam keadaan sama. 

Apabila ajaran Islam dijadikan pedoman bagi masya-

rakat maka tidak mungkin ada keributan apalagi kerusakan. 

Dan tidak dijumpai orang yang bermasalah karena semua 

orang akan berusaha membantu dan menyesikannya. Untuk 

memperoleh kemudahan, kesenangan, dan kebahagiaan Is-

lam menganjurkan umatnya agar mengerjakan sesuatu secara 

profisional. Pada pandangan logotrapi, susahnya kekurangan 

harta orang bisa mencari tapi kekurangan jiwa susah di obati. 

Mereka mengalami serba bosan, hampa, putus asa, kehila-

ngan minat, ghairah hidup keinginannya mati. Mereka yang 

mengikuti pandangan ini berada pada tingkatan kehidupan 

terpandang dan fasilitas yang dimiliki mereka melebihi dari 

pada kecukupan.
25

Supaya tidak dialami oleh setiap orang 

padang-an logotrapi, dan dipandang bahayanya padangan ini,  

penga-jaran ajaran agama dan suasana pengamalan agama di 

masya-rakat harus ditingkatkan secara maksimal. Secara oto-

                                                 
25Hanna Djumhana Bastaman, Integasi Psikologi Dengan Islam,Menuju Psikologi 
Islam Cet. III (yogyakarta: Pustaka Pelajar,2001), hlm. 197 



50 
 

matis mendominan budaya luar dalam kehidupan masya-

rakat,  tampa terkendali dipraktekkan oleh masyarakat sebe-

lum memperoleh kejelasan tentang manfaat dan mudhorat-

nya, mengandung nilai nilai kebaikan atau keburukan. De-

ngan sikap yang ceroboh akan merugikan diri sendiri dan da-

pat merugikan masyarakat, mereka orang orang yang ada di 

sekitarnya. Apabila kemerosotan moral generasi muda terjadi 

dan tidak disadari dalam waktu yang lama maka akan rusak 

keamanan dan kenyamanan dari nilai nilai kebaikan yang 

sudah ada dengan budaya asing yang merugikan.
26

 

 Kejadian dari satu peritiwa dan peritiwa yang lain,  dan 

keadaan alam yang ada membentuk keyakinan dan mem-

benarkan ajaran agama berupa keberhasilan bagi orang orang 

yang gigih dan terwujud keinginan bagi orang orang yang de-

kat dengan Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. Sehingga kekuatan 

keyakinan menguasai semangat beraktifitas untuk mewujud-

kan keinginan. Masyarakat yang giat dan bersemangat berak-

tifitas ka-rena mereka tahu untuk apa hidup didunia ini. Un-

tuk apa Allah Subhanahu Wa Ta‟ala  ciptakan manusia hidup 

didunia ini. Masyarakat yang tahu atau faham akan kehidu-

pan ini, dia akan terus berbuat kebaikan,  dan berbuat kebai-

kan kebaikan baru yang lain. Firman Allah Subhanahu Wa 

Ta‟ala. dalam Surat Al Mulk,  ayat 2 : 

                                                 
26 Jannah, A. N. (2017). Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam surat An-Nisa’ayat 
36-38 (Doctoral disertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim). 
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Artinya: “Yang menjadikan mati dan hidup, supa ya 

Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik 

amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” 

Firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. Telah difahami 

oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dengan semangat 

hidup para sahabat   Hidup mulia atau mati syahid: 

  اعش كزيما او مت شهيذا                           

Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. dalam Surat 

Ali Imran,  ayat 110 : 

                    

                             

                

Artinya : “Kamu adalah umat yang terbaik yang di-

lahirkan untuk manusia,menyuruh kepada yang ma'ruf,  dan 

mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Sub-

hanahu Wa Ta‟ala Sekiranya  ahli kitab beriman, tentulah itu 

lebih baik bagi mereka,  di antara mereka  ada yang berim-an, 

dan kebanyakan mereka  adalah  orang-orang yang fasik.” 

Setelah tahu penghuni nerakapun,  minta agar diberikan 

kesempatan hidup untuk berbuat satu kebaikan. Sebagaimana 
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firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. dalam Surat As Sajadah,  

ayat 12 yang artinya :  

“Dan jika Sekiranya kamu melihat mereka ketika ora-

ng-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya dihada-

pan Tuhannya, (mereka berkata): "Ya Tuhan Kami, Kami te-

lah melihat dan mendengar, Maka kembalikanlah Kami (ke-

dunia), Kami akan mengerjakan amal saleh, Sesungguhnya 

Kami adalah orang-orang yang yakin." 

Keuntungan orang yang suka berbuat kebaikan, me-

reka mendapatkan berbagai macam kenikmatan disurga. Dan 

didunia memperoleh kemudahan untuk mandapatkan apa ya-

ng diinginkannaya. Banyak orang yang suka dan memban-

tunya. Dan dijadikan penguasa.
27

Siapa yang tidak suka di-

bantu dan ditolong. Tentu tidak ada orang yang tidak suka di-

perlakukan dengan baik dan sopan. Dengan banyak berbuat 

kebaikan, tentu banyak juga orang yang suka kepadanya,  dan 

ingin membantu dan menolong, bila ada kesempatan. Deng-

an harapan tidak hanya selalu menerima, yang sekali kali ada 

juga memberi. Dan wajar, jika masyarakat yang sudah ba-

nyak dapat kebaikan dan berkeinginan menjadikan pemimpin 

atau raja. Keadaan akan tetap terkendali aman dan damai,  

apabila masyarakanya selalu bersyukur dan bersabar. Suka 

mengerjakan kebaikan sebagaimana ajaran agama. Ajaran ya-

ng sesuai dengan keinginan masyarakat yang tidak menghen-

                                                 
27Kajian Islam tentang Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan Anak 

http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/234
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daki adanya sesuatu yang menghalangi. Sehingga tidak dapat 

berjalan sebagaimana mestinya dan merugikan
28.

Tidak ada 

jaminan kebaikan apakah keamanan dan kedamaian bila 

standar kebaikannya menurut pendapat setiap orang masing 

masing. Kehidupan bermasyarakat diatur dalam Islam. Ba-

nyak ayat ayat  dan hadist hadist yang menjelaskan tentang 

aturan  

B. Kreatif Dapat Mengembangkan dan  Memanfaatkan  

Potensi 

 

Potensi merupakan sesuatu kemampuan diri yang dapat 

diusahakan agar lebih baik, berkembang, dan menguntung-

kan. Dengan berbagai program kita akan memperoleh ber-

bagai mengalaman yang akan mendatangkan manfaat dan 

keuntungan. Ada satu Firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. Yang 

begitu mencabar kita, supaya menjadi orang yang maju,  ta-ngguh,  

dan berkembang,  yaitu surat Arra‟du   ayat 11 

                   

                    

                         

Artinya:“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang 

selalu mengikutinya bergiliran,  di muka dan dibelakangnya, 

mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu Wa 

                                                 
28Akmal, A. M. (2018). Konsepsi Ulama Dalam Alquran. Ash-Shahabah, 4(2), 
174-182.             
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Ta‟ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta‟ala tidak me-

robah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah kea-

daan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

Subhanahu Wa Ta‟ala menghendaki keburukan terhadap se-

suatu kaum,maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-

kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia.”Bagi tiap-tiap 

manusia ada beberapa Malaikat yang tetap menjaganya seca-

ra bergiliran dan ada pula beberapa Malaikat yang mencatat 

amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat ini ia-

lah Malaikat yang menjaga secara bergiliran itu,  disebut Ma-

laikat Hafazhah. Tuhan tidak akan merobah Keadaan mereka,  

selama mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran 

mereka. 

Pada ayat tersebut diatas terdapat 3 pelajaran yang da-

pat kita ambil, yaitu: Pertama :manusia di jaga oleh Allah 

Subhanahu Wa Ta‟ala dengan diperintahkannya malaikat su-

paya menjaga manusia
29

. Dan kedua manusia dipercayah oleh 

Allah Subhanahu Wa Ta‟ala, untuk menentukan kehi-dupnya, 

senang apa susah,  menderita apa bahagia. Ajaran Islam begi-

tu memahami keinginan manusia. Keperluan hidup manusia 

disediakan dan keberadaannya. Keamanan, keselamatan di-

jamin Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. Dan dipersilahkan memi-

lih dan di tentukan sendiri kehidupan seperti apa yang men-

                                                 
29Fath, A. F. (2015). Metodologi Tafsir Ayat dengan Ayat Lain dan Konsep 
Kesatuan Al-Qur’an.    EL-HIKMAH, 8 (1), 73-73. 
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jadi keinginan,  yang menjadi cita citanya selama ini. Maka 

berbuatlah, maka kreatiflah, lakukanlah penemuan penemu-

an,  berkaryalah. 

Dan ajaran agama dari ayat tersebut yang ketiga adalah 

bahwa Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. yang 

Maha Berkehendak dan Maha Kuasa yang berkeinginan ha-

dirnya kebaikan kebaikan, perkembangan dan kemajuan. Pa-

da ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Ta‟ala menyampaikan 

“apabila Allah Subhanahu Wa Ta‟ala menghendaki kegaga-

lan atas usahamu niscaya tidak ada yang bisa menghindar 

dari keburukan itu (berupa kegagalan). 

Perlu kita fahami  Keburukan yang Allah Subhanahu 

Wa Ta‟ala  kehendaki berupa ketidak berhasilnya usaha yang 

besar menjadikan kerugian yang besar. Ini bukanlah kebu-

rukan atau kesalahan yang besar,  karena Allah Subhanahu 

Wa Ta‟ala  yang Maha Tahu, IlmuNya Yang Maha Luas pasti 

akan melakukan yang terbaik. Dan tidak akan berbuat yang 

memalukan  apalagi yang akan mengakibatkan kehinaan. 

Sebagai contoh,  tidak ada orang yang berkeinginan di-

sakiti dan di hina. Kenyataan dilapangan masih ada orang 

minta dipotong bagian tubuhnya. Sebelum dipotong minta di-

suntuk lagi,  berulang kali. Orang yang tidak faham dan tidak 

hati hati akan berkata bodahnya jadi orang, berbuat yang me-

rugikan. Sedangkan orang yang minta disuntik dan dipotong 

maka dia terselamat dari ancaman penderitaan yang panjang 
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dan akan berakhir kematian kematian. Kemudahan dan ke-

suksesan akan selalu bersama dengan orang orang yang yakin 

pada ajaran agama. Dari Orang orang yang yakin dan menga-

malkan ajaran agama lahirlah masyarakat yang sejahtera dan 

bahagia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. 

qur‟an surat al Anfal (8) ayat 96-99 

                          

                   

     

Artinya: “Jikalau Sekiranya penduduk negeri negeri be-

riman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepa-

da mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka men-

dustakan (ayat-ayat Kami) itu,  Maka  Kami siksa mereka di 

sebabkan perbuatannya.”  

Jadi bisa kita pahami bahwa ajaran Islam bukan hanya 

membahas masalah keyakinan saja. Ajaran agama Islam sa-

ngat luas, keimanan seseorang belum dikatakan sempurna 

apabila tidak mengamalkan seluruh ajaran Islam. Di antara 

ajaran Islam ada Imaniyah,  ubudiyah,  muamalah,  dan akh-

lak. Pada ajaran agama Islam, ada ajaran yang khusus berhu-

bungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta‟ala yang disebut 

hablumin Allah, dan habluminannas yaitu ajaran yang ber-

hubungan sesama manusia, serta ajaran tentang lingkungan 

dengan dirinya. Bagi orang Islam yang beriman, tidak bisa 
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hanya mentaati salah satunya saja sebagai bukti dia orang 

yang beriman. Manusia adalah makhluk yang berkreativitas,  

memiliki kemampuan daya cipta.
30

Berbeda pada zaman pri-

mitif,  manusia telah memanfaatkan potensi alam yang ada di 

sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan beberapa lama. Ke-

mudian manusia menyadari bahwa sumber daya yang selama 

ini digunakan memiliki keterbatasan, sementara kebutuhan 

terus meningkat. 

Kesadaran inilah mendorong manusia berfikir meman-

faatkan keterbatasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan ya-

ng beragam kadar kemampuan dalam diri seseorang memang 

berbeda ada yang tinggi dan rendah tidak semua potensi tidak 

semua potensi manusia dapat diwakili dengan nilai rapor atau 

ijazah tidak berarti kamu tidak boleh pintar. Tetapi kamu 

perlu menyadari bahwa nilai rapot yang bagus bukanlah satu-

satunya jaminan untuk meraih keberhasilan sering orang yang 

dari segi akademis kurang menonjol tetapi sukses menjadi 

pengusaha, memiliki beberapa perusahaan. Pernah kamu me-

ngambil sebuah benda misalnya sebuah sedotan dan perta-

nyaan kepada kita sendiri. Benda ini untuk apa,  jika kamu 

menjawabnya untuk menjeda minuman kamu masih berpikir 

dengan cara biasa Akan tetapi jika kamu menangnya tidak 

hanya sebagai sedotan,  tetapi sebuah plas-tik yang berwarna-

                                                 
30Mawaddah, S. (2018, March). Mengembangkan Kemampuan Berpikir Lo-
gis Dengan Pendekatan Etnomatematika. In Prosiding Seminar Nasional 
Pendidik Dan Pengembang Pendidikan Indonesia (Pp. 501-511). 
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warni berarti kamu sedang menggunakan Daya kreativitas,  

kamu akan melihat bahwa, sedotan itu bisa dimanfaatkan,  

untuk membuat bunga plastik atau tirai jendela,  sesuatu yang 

sudah dianggap lazim tidak akan membatasi sebuah kreativi-

tas sebab selalu ada alternatif untuk segala sesuatu. 

Supaya kreativitas kita jelas,  terarah,  dan dapat maksi-

mal mendatangkan manfaat. Jadi apa yang dimaksud kreati-

vitas? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menguraikan 

bahwa kreativitas adalah kemampuan mencipta atau daya cip-

ta. Para ahli mendefinisikan pengertian kreativitas. Kreativi-

tas. George P. Boulden dalam bukunya “Mengembangkan 

Kreativitas Anda” menyebutkan bahwa kretivitas adalah 

proses menantang ide-ide dan cara-cara melakukan hal-hal 

yang sudah diterima untuk menemukan solusi atau konsep 

baru.
31

Tony buzan dalam bukunya 10 cara menjadi orang je-

nius kreatif menyebutkan bahwa aktivitas adalah kemampuan 

untuk ide-ide baru menyelesaikan masalah dengan cara yang 

kas meningkatkan imajinasi perilaku dan produktivitas. Da-

lam pengertian sederhana kreativitas adalah kemampuan se-

seorang untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa ga-

gasan atau karya nyata yang relatif berbeda dari yang sudah 

ada. Maksud sikap kreatif disini yang dimiliki orang orang 

yang  mandiri. 

                                                 
31Dwi Prabowo. Kreatif Untuk Mandiri (Klaten : Penerbit Cempaka Putih. 
2009). Hlm. 4 



59 
 

Kemandirian mengandung pengertian sebagai berikut: 

1. Suatu keadaan seseorang yang memiliki hasrat ber-

saing untuk maju demi kebaikan dirinya 

2. Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi memiliki keper-

cayaan diri 

3. Dalam menjalankan tugas-tugasnya ia melakukan tu-

gas yang diyakini benar meskipun dia dikritik atau 

diancam orang lain 

4. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya 

ia mau mengakui kesalahan secara terbuka dan ber-

usaha belajar dari kesalahan. Dia mau mengambil 

resiko dan mau berupaya keras meraih prestasi. 

Orang yang mandiri, adalah orang yang mampu  mem-

program emosinya.
32

Dari aktifitas yang tidak jelas, yaitu ak-

tifitas yang tidak mendatangkan manfaat hanya tertawa tawa, 

senang senang. Tidak tahu perubahan kebaikan apa yang ter-

jadi. Dan keuntungan apa yang diperoleh. Boleh jadi keru-

gian. Sedangkan orang yang mampu memprogram emosinya 

akan memperoleh perubahan positif dalam kehidupannya. 

Mereka memperoleh perubahan dan kemajuan karena tidak 

ada pada mereka sifat bergantung dengan keadaan yang le-

mah dan sulit. Sehingga mereka dapat melakukan kreati-vitas 

                                                 
32 Rahmasari, L. (2016). Pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi 
dan kecerdasan spiritual terhadap kinerja karyawan. Majalah Ilmiah Infor-
matika, 3(1). 
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yang membawa ke tingkat kemajuan. Dan secara tidak lang-

sung, lingkungan didekatnya memperoleh kebaikan juga.

 Keadaan ekonomi,  bagi Orang yang mandiri bukan lah 

masalah besar. Kehidupan yang baik bukan ditentukan oleh 

ekonomi tetapi ditentukan sejauh mana seseorang mampu 

mengatur dan menggendalikan keuangannya. Dengan mengu-

tamakan pengeluaran yang membawa perkembangan baik 

dan mana pengeluaran yang hanya menghabiskan dana. Pe-

ngeluaran dana yang membawa perubahan baiknya sedikit di 

kurangi anggaran atau ditiadakan.
33

 

Orang yang paling miskin, hidup bukan hanya berke-

kurangan tapi sampai tahapan tidak punya harta apa apa,  ke-

cuali pakaian yang ditubuhnya. Apabila memiliki kemandiri-

an, dia bisa hidup tanpa memohon belaskasihan. Akal dan 

tenaganya dengan kemandiriannya dia masih tetap hidup dan 

kondisi akan dengan kesempatan datang. 

Menuggu datangnya kesempatan, baik bagi orang orang 

yang tidak menyakini ajaran ajaran agama, maka sulit bagi 

mereka untuk menerima apalagi mengikutinya. Sedangkan 

mereka tidak bisa lari dari kenyataan yang ada, mau tidak 

mau harus menerima kenyataan yang ada. Jangan
34

sampai 

                                                 
33Iswahyudin, I. Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa Terhadap 
Sisa Lebih  Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kabupaten/kota Di Sulawesi 
Tengah. Katalogis, 4(6). 
34 Friz, O. (2015). Hubungan Antara Harga Diri Terhadap Resiliensi (Keta-
ngguhan Diri) Pada Remaja di SMA Kartika I-5 Padang. Fakultas Kepe-
rawatan. 
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ada keyakinan yang buruk berupa tidak ada harapan. Bagi 

orang yang beriman, dia yang yakin masih bisa berbuat untuk 

mendapatkan keinginannya. Dengan cara berdoa dan melaku-

kan kebaikan atau amal sholeh. Dengan kebaikan yang dila-

kukan, Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. bisa memberikan peru-

bahan atau solusi. Dengan rajinnya ada orang yang kasihan 

dan mau memberikn solusi,  jujurnya,  tutur bahasanya atau 

kebaikan yang lainnya. 

Intelektual, kemandirian seseorang sangat didukung 

dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang 

dihadapi. Dengan keilmuan dan pengetahuan, kemandirian 

seseorang akan kokoh. Semua tantangan dan rintangan yang 

menghadang dapat diselesaikan.
35

Orang seperti ini akan dija-

dikan figur di masyarakat, tempat bertanya bagi orang yang 

tidak tahu dan sangat di butuhkan di masyarakat. Kehidu-

pannya akan bahagia didunia dan diakhirat.  

Sebagaimana sabda Rasulullah :  

مه اراد انذويا فعهيه بانعهم,  ومه اراداالخزة فعهيه بانعهم ومه 

 ارادهما  فعهيه بانعهم

Artinya: Barang siapa menginginkan kehidupan dunia 

maka wajib dengan berilmu,  dan barang siapa menginginkan 

kehidupan akhirat maka wajib dengan berilmu, dan barang 

siapa yang meninginkan kehidupan dunia dan akhirat maka 

                                                 
35Munir, M., & Rizkyantha, O. (2019). Studi terhadap Pemikiran Lasa Hs me-
ngenai Kepemimpinan Perpustakaan. Media Pustakawan, 25(2), 39-46. 
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wajib dengan berilmu sosial,  aspek ini menunjukkan oleh ke-

mampuan mengadakan interaksi dengan orang lain dan dan 

tidak menunggu aksi dari orang lain. Interaksi baik seseorang 

akan membuahi berbagai kebaikan. Orang yang bejiwa sosial 

ada ditengah masyarakat, berarti adanya kebaikan yang dia 

lakukan. Kata pepatah arab man yazro‟ yahshud artinya siapa 

yang menanam dia yang akan memanen. Orang sosial berbuat 

kebaikab akan memperoleh kebaikan.
36

 

Dengan penjelasan di atas kamu memperoleh gambaran 

bahwa gambaran bahwa sikap Mandiri tidak berarti menyen-

diri atau menganggap dirinya tidak membutuhkan orang lain 

dalam kemandirian terdapat aspek sosial yaitu kemampuan 

berinteraksi dengan orang lain dalam kemandirian terdapat 

aspek sosial yaitu kemampuan berinteraksi dengan orang 

lain. Gambaran orang yang tidak Mandiri,  berikut ini adalah: 

1. Adanya ketakutan atau kekhawatiran salah untuk 

berbuat,  melakukan sesuatu 

2. Sikap dan tingkah lakunya didasarkan pada yang di 

katakan orang lain bukan atas inisiatif sendiri 

3. Adanya perasaan malu untuk bertindak atau mengu-

capkan perasaan 

4. Sering tinggal di dalam suasana yang menyenangkan 

lebih suka menghindari resiko dan selalu Minta pen-

dapat orang lain 

5. Berupaya menutupi kesalahan atau kelemahan 

6. Cepat putus asa ketika hasil tidak sesuai rencana 

atau seperti yang di inginkan 

                                                 
36Suripto, T. (2016). Manajemen Sdm Dalam Prespektif Ekonomi Islam: 
Tinjauan Manajemen Sdm Dalam Industri Bisnis. JESI (Jurnal Ekonomi 
Syariah Indonesia), 2(2), 239-250. 
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7. Sering mencari jalan pintas yang mudah untuk men-

capai tujuan 

8. Tidak memiliki inisiatif sesuatu yang dikerjakan ber-

dasarkan perintah dan dan setiap perintah atau tugas 

dianggap sebagai beban 

 

Diantara faktor yang mempengaruhi kemandirian da-

lam masyarakat semakin tertekan dengan beban kehidupan 

karena mengharapkan perhatian dan pertolongan dari orang 

lain. Sedangkan orang yang satu dengan orang yang lain da-

lam masyarakat mempunyai masalah dan beban kehidupan 

masing-masing maka masyarakat yang terdapat banyak ora-

ng-orang yang tidak Mandiri mewarnai Kampung tersebut 

atau menjadi masyarakat yang tidak mandiri,  masyarakat le-

mah, masyarakat Tertinggal.
37

Ada beberapa hal yang mem-

pengaruhi kemandirian seseorang
38

, yang berasal dari diri 

sendiri atau faktor endogen, seperti faktor keturunan kon-disi 

fisik ataupun kesehatan dan kepribadian. Segala sesuatu di 

bawah sejak lahir adalah bekal dasar bagi perkembangan ke-

pribadian selanjutnya keinginan untuk memberi akan sangat 

kuat, jika berasal dari kesadaran diri sendiri. Bagi seseorang 

memiliki keinginan kuat untuk Mandiri ia akan belajar meng-

hilangkan ketergantungan pada orang lain, meskipun lingku-

                                                 
37Jaya, Pajar Hatma Indra. "Dakwah Pembebasan: Sebuah Cerita Dari Saung 
Balong,  Majalengka, Jawa Barat." Jurnal Dakwah 13.2 (2012): 161-176. 
38Yasdar, M., and Muliyadi Muliyadi. "Penerapan Teknik Regulasi Diri (self-
regulation) untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Mahasiswa Program 
Studi Bimbingan Konseling STKIP Muhammadiyah Enrekang." Edumaspul-
Jurnal Pendidikan 2.2 (2018): 50-60. 
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ngannya masih memberikan berbagai kemudahan. Faktor ek-

sogen atau faktor internal adalah semua pengaruh yang bera-

sal dari luar individu. Faktor eksogen sangat mempengaruhi 

perkembangan kepribadian seseorang, lingkungan, keluarga, 

masyarakat, sekolah, dan pertemanan, akan membentuk ke-

biasaan hidup lingkungan yang baik penuh keteladanan,  ke-

kuatan yang adil, akan terpengaruh positif terhadap pemben-

tukan kepribadian. Sebaliknya lingkungan yang amburadul 

tidak menerapkan norma dan tidak memberikan teladan yang 

baik, akan berpengaruh negatif. Faktor eksogen terdiri atas 

faktor orang,  tua sekolah,  dan pertemanan.  

Faktor utama yang mempengaruhi kemampuan keman-

dirian seseorang adalah orang tua. Mereka adalah orang ya-

ng mengurus segala-galanya dan memperhatikan semuanya 

dengan harapan anaknya ada dalam kondisi baik, aman,  tum-

buh dan berkembang dengan baik. Semua sikap dan sifat 

orang tua menyentuh jiwa anak, yang dilakukan terekam pada 

pandangan, yang diucapkan terekam pada pendengaran. 

Bentuk pendidikan dan pola asuh dari orang tua sangat 

mempengaruhi kemandirian, karena sifat mandiri pada se-

seorang pada dasarnya tidak muncul begitu saja. Masa anak -

anak hanya memperhatikan dan mendengar lalu mencobo 

meniru tingkah laku dan pola orang-orang yang ada di seki-

tarnya. Kalau sejak kecil sudah dibiasakan mandiri,  misalnya 

terbiasa bangun pagi membereskan tempat tidur sendiri man-
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di sendiri dalam memberi kebebasan berinovasi,  kebiasaan 

itu akan tertanam dalam diri sampai dewasa
39

. Sikap orang 

tua yang tidak memanjakan anak ini akan men-dorong anak 

berkembang secara wajar. Besar sekali peran orang tua untuk 

menghadirkan masyarakat baik dan berguna atau orang orang 

yang benar dan mengurangi orang yang merugikan. Jadi pe-

ran aktif orang tua sangat menentukan. Pada orang tua yang 

senantiasa menjaga komunikasi dengan baik. Komunikasi 

dua arah antara anak dan orang tua, bisa menghindari kesa-

lahpahaman, dan bisa saling memahami ketika kamu harus 

pulang terlalu malam dari biasanya dengan kamu minta izin, 

dan kamu sebagai anak juga komunikasikan keinginan daya 

cipta dan keluh kesah kepada orang tua. Komunikasi tidak 

hanya dilakukan secara formal tetapi bisa dilakukan dalam 

suasana santai dan lebih bersifat kekeluargaan. 

Kelanjutan pembentukan kemandirian pada seseorang 

adalah pendidikan formal atau kelem bagaan,  setelah didasari 

dengan pendidikan keluarga.
40

Sekolah memiliki peranan pen-

ting dalam pembentukan kemandirian. Sekolah adalah tempat 

untuk memperolehnya berbagai ilmu pengetahuan. Dan men-

jadi tempat training, latihan melakukan sesuatu yang didasar-

kan pemahaman dan pedoman yang membimbing  kepada 

                                                 
39Maryatun, Ika Budi. "Peran pendidik PAUD dalam membangun Karakter 
Anak." Jurnal Pendidikan Anak 5.1 (2016). 
40Bafadhol, Ibrahim. "Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia." Edukasi 
Islami: Jurnal Pendidikan Islam 6.11 (2017): 14. 
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kebenaran dan keuntungan. Kita sama-sama ketahui, setiap 

orang yang ingin belajar atau menyerahkan anaknya disuatu 

tempat pendidikan, agar dapat ikut belajar wajib mematuhi 

aturan-aturan yang ditetapkan. Masuk dan belajar harus me-

ngikuti aturan, dengan masuk, sekolah seseorang sudah didi-

dik agar memahami nilai waktu, aturan,  keadaan,  sikap wak-

tu kita berada tempat sekolah. pada saat belajar berada di 

dalam ruangan guru selalu menerapkan siswa untuk menger-

jakan sendiri ujian, kecuali dalam kerja kelompok,  ada juga 

diberi tugas piket, tugas menjadi kelompok, dan tugas-tugas 

dalam sebuah ke kepanitiaan. Begitu rapi dan tersusunnya 

program-program dan sekaligus aturan-aturan yang harus di 

jalani,  supaya sukses dan mencapai target tujuan. 

Sekolah yang merupakan tempat menciptakan manusia 

yang berilmu pengetahuan dan bersikap baik. Berulang kali 

dengan kesabaran seorang guru menyampaikan tanpa bosan, 

serta selalu mengingat Ingatkan agar anak didiknya mengua-

sai keilmuannya dan mampu mempraktekkannya. Kenyataan 

masih didapati didikannya tidak mengerti bahkan tidak tahu 

dan perilakunya tidak baik,  besar kemungkinan si penuntut 

ilmu dia tidak mengikuti aturan-aturan yang ada secara baik 

atau tidak paham tidak bertanya. Anak anak yang tidak men-

taati peraturan, hidup dengan semaunya tanpa tujuan yang 

jelas, besar kemungkinan mereka dimasyarakat yang suka 

menjadi masalah. Mereka tidak bisa diajak bekerjasama, ti-
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dak mempunyai keinginan yang serius dan senangnya hura 

hura. Diantara teman-teman kita mempunyai peran yang sa-

ngat penting, karena ada teman yang menjadi kekuatan bagi 

kita untuk mendapati sebuah cita-cita yang kita inginkan
41

. 

Sebaliknya ada juga teman teman kita yang mereka dapat me-

nggagalkan program kita. Untuk itu ajaran agama meng-

ingatkan agar kita hati-hati dan waspada. 

Masyarakat yang orang orangnya memiliki sikap man-

diri berarti masyarakat tersebut siap untuk maju dan berkem-

bang. Kemandirian suatu masyarakat terlihat dari keinginan, 

pemikiran, dan sikap kreatifnya. Secara fisiologis, keman-

dirian ditunjukkan oleh kemampuan seseorang untuk memu-

tuskan sesuatu dalam kehidupannya atau sesuatu tanpa ban-

tuan orang lain
42

. Orang yang mandiri mampu mengambil 

keputusan setelah mempertimbangkan manfaat dan kerugian 

yang akan dialaminya. Merekalah orang berpotensi yang la-

yak memperoleh keberuntungan.   

Membangun masyarakat dalam Islam pada dasarnya 

adalah kelanjutan dari usaha pembentukan dan pembinaan 

pribadi muslim. Unit terkecil dalam masyarakat adalah ke-

luarga. Keinginan lahirnya masyarakat utama dilakukan de-

ngan membina keluarga sesuai karakteristik Islam. Keluarga 

                                                 
41Nurcahyani, Ni Made, and IGA Dewi Adnyani. "Pengaruh  
42Hendrawan, Josia Sanchaya, and Hani Sirine. "Pengaruh Sikap Mandiri, 
Motivasi, Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha (Studi 
Kasus pada Mahasiswa FEB UKSW Konsentrasi Kewirausahaan)." AJIE-
Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship 2.03 (2017): 291-314. 
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yang dibangun atas dasar cinta karena Allah Subhanahu Wa 

Ta‟ala  subhanahu wa ta‟ala yang didalamnya terdapat suami 

istri yang memahami hak dan kewajiban mereka sesuai sya-

riat,  dan memiliki komitmen yang kuat mendidik anak-anak 

mereka menjadi Insan Rabbani mandiri dan bermanfaat,  ya-

ng melayani dan bertanggung jawab.  

Masyarakat secara umum disatukan oleh kesamaan asal 

usul (keturunan, suku kelompok), kemaslahatan dan kea-

manan yang sama. Masyarakat dalam Islam disatukan dengan 

kesatuan Iman (aqidah) Sebagaimana firman Allah Subhana-

hu Wa Ta‟ala. dalam alqur‟an surat al a‟raf ayat 172 dan ke-

satuan pedoman hidup (QS. Ali Imran ayat 103). Masyara-kat 

utama menurut Islam adalah sekelompok individu (manusia) 

yang sepakat menjadikan Alquran sebagai Imam, meneladani 

sunnah Nabawiyah, dan kehidupan para sahabatnya yang mu-

lia, mereka berhimpun dalam jalinan Iman tauhid, untuk 

mencapai tujuan yang sama. Masyarakat utama merupakan 

bentuk dari wadah persatuan (yang menghimpun segenap ak-

tivitas dan sumber-sumber daya umat Islam atas dasar iman 

tauhid), sistem yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa 

Ta‟ala subhanahu wa ta‟ala, masyarakat yang mencerminkan 

dakwah dan bergambar peradaban mulia, yang membawa 

perjalanan dunia pada jalur yang benar,  mereka memiliki ko-

mitmen dengan ajaran yang diyakini dan aktif bersama ma-

syarakat membuat kemajuan dan menegakkan kebenaran se-
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bagaimana ajaran agama. Masyarakat utama menurut Fron 

Dar Al-„adl organisasi yang komitmen menegakkan Kea-

dilan,  melindungi hukum-hukumnya, dan menyebarkannya 

ke seluruh bumi, serta dipimpin oleh orang yang adil,  mam-

pu berjihad, sehat panca indra dan tidak cacat, memiliki visi 

dalam upaya memakmurkan masyarakat, berani dan gigih 

melindungi rakyat.
43

Kewajiban Imamah dalam masyarakat 

Islam adalah 
21

mempersatukan dunia Islam dalam suatu front 

yang berwibawa, sehingga menjadi polisi dunia, yang me-

ngemban misi :
44

 

1. Mengajak manusia menyembah rabb yang maha esa 

(Allah Subhanahu Wa Ta‟ala),  sesuai dengan tata 

cara yang diteladankan Nabi Muhammad. 

2. Menjalankan prinsip Amar ma‟ruf dan nahi munkar 

3. Menyampaikan dakwah kepada semua orang,  dan 

4. Menghapuskan fitnah dari seluruh dunia 

Membangun masyarakat utama harus dimulai dengan 

menanamkan pemahaman kepada setiap pemeluk Islam bah-

wa Islam bukan hanya agama, tetapi juga sebuah komunitas 

yang mempunyai kepentingan dan tujuan-tujuan tersendiri 

bukan hanya agama individu, melainkan juga merupakan 

kolektivitas. Sebagai kolektivitas, Islam mempunyai kesada-

ran struktur, dan mampu melakukan aksi bersama,  Dengan 

                                                 
43Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, Menuju Jamaatul Muslimin, ( Jakarta: 
Rabbani Press,1993) Cet-3,hlm 104-133 
44Ibid, hlm. 135 
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kesadaran ini, umat Islam tidak tinggal diam dalam sejarah  

islam peran kendali. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta-

‟ala. menegaskan hal ini dalam firmannya Quran Surat Ali 

Imron ayat 110 

                 

                        

                 

Artinya:“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahir-

kan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan men-

cegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subha-

nahu Wa Ta‟ala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu 

lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, 

dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.“         

Ayat di atas, dalam konteks ilmu sosial dapat ditafsir-

kan sebagai seruan untuk melakukan humanisasi, liberalisme, 

transmisi. Meminjam istilah Kuntowijoyo yang mana tak mu-

runa Bil Ma‟ruf itu berarti humanisasi dalam budaya,  mo-

bilitas dalam kehidupan sosial, pembangunan dalam ekono-

mi, dan rekulturasi  dalam politik. Pendekatan kultural dan 

evolusioner  termasuk dalam substansi  makna ta‟muruna bill 

ma‟ruf.
45

 Sarana ta‟muruna bil ma‟ru ini adalah dakwah. Se-

dangkan tu‟minuna billah berarti transcendental. Jadi pem-
                                                 
 
45Fadlullah, S.Ag., M.Si.Dinamika Sistem Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta 
Pusat: Diadit Media, 2008),hlm. 49 
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bentukan masyarakat islam dilakukan dengan jalan dakwah : 

menjelaskan prinsip-prinsip islam pada seluruh manusia me-

lalui berbagai media,  dan menyampaikan agar mereka faham 

dengan ajaran islam dan tunduk kepada ajaran Islam. Untuk 

membina dan membentuk masyarakat yang baik melalui dak-

wah. Dan masyarakat yang terbaik, terbina dan terbentuk 

dengan dakwah adalah masyarakat yang buat dakwah seba-

gaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala  dalam al qur‟an 

surat ali imran ayat 110. 

Proses pendekatan mendawakan islam dilakukan se-

cara  bertahap. Tahapan dakwah itu sendiri,  dalam sejarah is-

lam periode awal dilakukan sebagai berikut: 

Pertama kontak pribadi ( Ittishal Fardi ) 

Tahapan rahasia (sirriyah) dalam dakwah. Mulai dari 

keluarga dan orang-orang dekat. Program kerja membina ja-

maah pada tahapan ini hanya beredar di lingkungan pim-

pinan. Assabiqun awwalun . Program yang Bersifat struktural 

(tanzhimy) Wajib dirahasiakan. Sedangkan yang bersifat cul-

tural,  pemikiran dan nilai ruhaniyah  harus dijelaskan sesuai 

dengan  program.  

Kedua Kontak umum (Ittisol Jama‟i)        

 Tahapan kedua dakwah dilakukan secara terbuka (ja-

hriyah) melalui tabligh. Setelah terbentuk dan berkembang 

pembinaan jamaah atau masyarakat tempatan. Kita menghim-

bau pada orang orang yang ada kemampuan dan kesiapan un-
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tuk membuat program membinaan masyarakat di tempat lain. 

Dengan harapan tersebarnya hidayah dan terbentuknya ma-

syarakat masyarakat yang memperoleh kebahagiaan dunia 

dan akhirat. Tabligh berarti menyampaikan
46

 informasi gem-

bira, opini public dan menbersihkan mitos-mitos atau keya-

kinan yang salah di masyarakat. Media yang digunakan an-

tara lain:   

1. Mengumpulkan manusia dalam satu jamuan makan 

dirumah,  kemudian menyampaikan maksud dan tu-

juan hidup serta prinsip-prinsip dakwah kepada me-

reka. 

2. Kumpulkan manusia di berbagai tempat umum se-

perti seminar konferensi Talk Show dan lain-lain 

kemudian menyampaikan risalah Allah Subhanahu 

Wa Ta‟ala  kepada  mereka.  

3. Mengunjungi di daerah-daerah terpencil dan tempat-

te-mpat pertemuan (fasilitas menyampaikan dakwah 

kepa-da mereka). 

4. Berkirim surat kepada pemimpin-pemimpin negara 

untuk mengajak kepada Islam 

5. Melalui media media dan internet 

Keberasilan dakwah didukung dengan akhlak dakwah. 

Itu adalah kasih sayang, kesabaran, keberanian, kebaikan dan 

                                                 
46Mahlufi, Nizam. Kegiatan tabligh penyandang tuna rungu: Studi deskriptif pada 
kegiatan tabligh  penyandang tunarungu di Majlis Ta’lim Al-Latifah Buah Batu. Diss. 
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. 
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kelembutan. Media yang dilakukan dalam tahapan ini adalah 

melalui ta‟lim dan Tazkiyah an-nafs, seperti yang dilakukan 

Rasulullah SAW. di rumah Al Arqom bin Abi Arqom. Dalam 

menghadapi segala ujian, karena dapat dihindari tindakan ya-

ng merugikan. Sehingga sukses proses pembinaan masyara-

kat (jamaah). 

Dalam dunia yang dikuasai materialisme dan sekula-

risme,  kedudukan transendensi makin penting. Umat Islam 

mempunyai kepentingan untuk memasukkan kesadaran spiri-

tual akan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari termasuk po-

litik
47.

 Di Indonesia kerja transendensi dalam kehidupan neg-

ara secara sadar dinyatakan dalam konstitusi pasal 29 ayat 1 

UUD 1945 (versi Piagam Jakarta):48 negara berdasarkan 

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan kewajiban syari‟at 

Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diktum ini pada tanggal 18 

Agustus diubah menjadi Negara berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.  Dibagian lain,  sila ke 4 pancasila juga dite-

gaskan.. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan da-

lam permusyawaratan perwakilan. Dalam literatur Islam,  ka-

ta hikmah berarti Alquran,  sunnah Nabawi rasionalitas il-mu. 

Dengan demikian, kehidupan negara, termasuk seluruh kon-

sensus atau ijma‟, mufakat, dan produk-produk hukum seperti 

                                                 
 47Kurniawan, Puji. "Pengaruh Politik Terhadap Hukum." Jurnal Al-Maqasid: 
Jurnal Ilmu    Kesyariahan Dan Keperdataan 4.1 (2018): 29-42. 
48.Nurhadi, nurhadi. "Ideologi Konstitusi Piagam Madinah dan Relevan-
sinya dengan Ideologi   Pancasila.” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Kon-
stitusi 4.1 (2019): 107-129 
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undang-undang dan lain-lain yang yang ditetapkan melalui 

mekanisme permusyawaratan ijtihad kolektif para Wakil 

Rakyat harus bersesuaianan tidak bertentangan dengan kitab 

suci teladan para nabi dan rasionalitas. 

Kehidupan bermasyarakat, termasuk seluruh konsensus 

(ijma') atau permufakatan dan produk-produk hukum- undang 

undang dan lain-lain, yang ditetapkan melalui mekanisme 

Syura (permusyawaratan), ijma kolektif para wakil rakyat, 

harus bersesuaian dan tidak bertentangan dengan kitab suci, 

teladan para nabi dan  rasionalitas. 

Prinsip humanisasi, liberasi dan transendensi dalam ko-

munitas (masyarakat) Islam di atas memberikan gambaran 

yang jelas bahwa umat Islam harus terlibat  aktif. Keterliba-

tan itu sendiri menghendaki kemampuan umat Islam menge-

nali posisi umat dalam menafsirkan realitas sosial lingkungan 

strategi yang melingkupinya. Sehingga kebenaran dan keadi-

lan benar-benar tegak.          

C. Terwujudnya Harapan  

Tiada saat-saat penuh masalah melebih saat adanya pe-

njajahan
49

. Keadaan, masalah demi masalah datang bertubi-

tubi, seolah-olah tiada pernah putus mendatangi dan mewar-

nai kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Satu masalah 

                                                 
49Andreas, Ricco, and Nandha Risky Putra. "Islam Dan Nilai Toleransi 
Dalam Mencari Keadilan  Sosial: Telaah Atas Konsistensi Perjuangan Masya-
rakat Di Daerah Moro-Moro." Nizham Journal of Islamic Studies 6.1 (2018): 83-
93. 
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yang berat belum terselesaikan sudah datang permasalahan 

permasalahan yang lain yang sama berat dan rumitnya. Bah-

kan lebih berat dari permasalahan yang ada. Begitu keadaan-

nya seakan-akan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia 

hanya untuk menerima dan harus menyelesaikan permasala-

han. Permasalahan yang harus diselesaikan bukan hanya per-

masalahan pribadi, masyarakat atau lingkungan, bangsa,  sa-

mpai pada tahapan harus menyelesaikan permasalahan atau 

tuntutan bangsa  asing pada masa penjajahan. Permasalahan 

terbesar bangsa Indonesia yang harus dihadapi dan diselesai-

kan adalah menumpas penjajah sampai pada tahapan meraih 

kemerdekaan. 

Pada saat kemerdekaan tercapai bahasa Indonesia sudah 

tidak tertekan dan tersiksa oleh bangsa asing yang ingin me-

nguasai negara ini dan memiliki kekayaan yang ada. Seda-

ngkan permasalahan permasalahan yang lainnya masih me-

warnai dan menekan kehidupan masyarakat bangsa Indo-

nesia. sehingga keadaan kehidupan belum sampai sebagai-

mana keinginan rakyat Indonesia. 

Siapa pun orangnya, dari manapun asal, suku, dan ba-

ngsanya ada keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang 

layak, bahagia dan sejahtera. Setidak-tidaknya
50

keinginan ya-

ng didapatkan kemerdekaan atau kebebasan untuk berbuat 

                                                 
50Harahap, Musaddad. "Refleksi Dinamika Kebebasan Akademis dalam 
Pendidikan Islam. " Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah 1.1 (2017): 87-
103. 
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dan menentukan kehidupan sekarang dan kehidupan pada 

masa yang akan datang. 

Dalam berbagai media, masyarakat Indonesia masih 

berada pada tantangan yang bisa menjerumuskan masyarakat 

kepada berbagai macam konflik dan kerugian
51

. Sebab apa 

yang mereka dengar, mereka lihat, mereka terima, dan apa 

yang mereka rasakan, harus terlebih dahulu mereka pahami,  

simpulkan dan tentukan,  setelah ada kepastian dan keputusan 

baru tahu apa yang harus mereka lakukan. Seperti yang 

mendominasi dalam berbagai media ada aspek negatif, seper-

ti konflik, korupsi, menyalahgunakan dana yang yang diama-

nahkan, proses pembagian keuntungan atau lobby, Saling me-

mbentangkan kesalahan antar perkumpulan dan pemimpin, 

bekerja sama untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan 

walaupun harus bekerja sama dengan mereka yang sudah je-

las keburukannya.  

Kondisi semacam ini terus saja menghiasi berbagai me-

dia yang ada, media televisi, media cetak hingga media Ma-

ya. Rasanya sangat jarang ada berita yang mencerahkan dan 

memberikan optimisme. Misalnya, Bagaimana gambaran ma-

sa depan kehidupan baru tahun kedepan,  Bagaimana usaha-

usaha positif dan konstruktif dalam berbagai bidang, sudah 

                                                 
51Istiyanto, S. Bekti. "Telepon Genggam Dan Perubahan Sosial Studi Kasus 
Dampak Negatif Media Komunikasi dan Informasi Bagi Anak-Anak di 
Kelurahan Bobosan Purwokerto Kabupaten Banyumas." Jurnal Komunikasi 
Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia 1.1 (2016): 58-63. 
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sampai dimana langkah-langkah pembangunan yang telah di 

capai Bagaimana mengatasi ber-bagai persoalan secara um-

um sehingga masalah tersebut tidak muncul lagi. Dalam aja-

ran agama Islam orang yang berbuat baik akan mendapatkan 

kebaikan, tetapi informasi media tidak sesuai dengan keingi-

nan ajaran agama sebagaimana yang kita peroleh dari keba-

nyakan berbagai media. selalu informasi yang kita dapatkan 

orang yang berbuat kebaikan harus menghadapi berbagai ke-

sulitan dan penganiayaan. Sedangkan orang-orang yang me-

lakukan kesalahan, berbuat jahat, bahkan penganiaya mem-

peroleh kemudahan hidup dan kenikmatan yang diinginkan. 

Pada diakhir kehidupannya memperoleh kesempatan untuk 

bertaubat dan kematian Khusnul Khotimah. Inilah kehidupan 

yang digambarkan dan menjadi keinginan oleh orang-orang 

yang bodoh. Orang-orang yang tidak mengetahui agama,  

berkata: hidup kaya-raya, berbuat suka-suka, mati masuk sur-

ga. Mereka yang merubah, dengan memutarbalikkan ajaran 

agama. Firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala Subhanahu Wa 

Ta'ala dalam Alquran surat Thaha ayat 124 yang artinya: dan 

barangsiapa yang enggan mengikuti petunjuk, sesungguhnya 

Ia akan menjalani kehidu-pan yang sempit. Dan kami akan 

mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. 

pada ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta‟ala  subhanahu 

wa ta'ala berfirman Barang siapa yang selalu mengikuti pe-

tunjuk ku dan bertaqwa akan memperoleh solusi masalah dan 
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rezki yang tida disangka sangka. Firman Allah Subhanahu 

Wa Ta‟ala  Subhanahu Wa Ta'ala dalam Alquran surat At 

thalaq ayat 2-3. 

Apabila perkataan orang-orang bodah (yang tidak me-

ngetahui agama) diikuti sama halnya dengan tidak menggu-

nakan kecerdasan yang kita miliki. Kondisi ini sangat ber-

bahaya dikalangan masyarakat yang tingkat kemampuannya 

lemah. Lemah pengetahuannya, lemah ekonaminya, dan le-

mah keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. Se-

andainya orang orang yang mempunyai kemampuan lemah 

hanya beberapa orang alias jumlahnya sedikit,  yang mereka-

kan manusia juga punya fikiran dan perasaan. Kalau tidak 

ada solusi untuk mereka,  artinya ada golongan orang yang 

dirugikan. 

Semua itu merupakan dinamika kehidupan, jangankan 

yang hidup di perkotaan dan penuh dengan kehiruk pikukkan, 

mereka yang hidup diperdesaan saja merasakan ke-rumitan. 

Jadi berbicara mesalah memanglah perlu, tetapi ingat banyak 

berbicara tanpa suatu tindakan bukan menjadi solusi. Dan 

mengetahui benar dan salah,  baik dan buruk,  bukan merupa-

kan satu keuntungan kalau tidak diikuti dengan suatu tinda-

kan dan perbuatan. Pentingnya harapan ada pada seseorang.
52

 

Akan menjadi kekuatan bagi seseorang untuk memperjuang-

                                                 
52Wahono, Joko. "Pentingnya Organisasi Dalam Mencapai Sebuah Tujuan." 
Academy Of  Education Journal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 5.1: 71-
79. 
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kannya sampai sekses. Apabila harapan bermakna cita cita. 

Dengan cita cita seseorang tidak pandang orang dan keadaan,  

apakah berbakat dan memilik fasilitas.
53

Semua orang berhak 

memi-liki cita cita. Dan tidak ada orang lain yang dapat me-

nghalangi apalagi melarang cita cita orang lain. Orang yang 

bersemangat,  kuat, terhormat,  mereka adalah orang yang ti-

dak mempunyai cita cita hanya satu. Memiliki banyak akti-

fitas,  selesai satu pekerjaan akan mengerjakan pekerjaan ya-

ng baru. Sehingga apa saja yang dimiliki orang bisa jadi dia 

juga memiliknya, tetapi orang lain belum tentu mempunyai 

apa yang di milikinya. 

Harapan seseorang, apabila bermakna khayalan tidak 

akan mempunyai kekuatan dan dorongan. Ada harapan yang 

lebih indah dan menyenangkan tetapi tidak akan terwujud 

itulah mimpi
54

. Khayalan yang didorong dengan keinginan 

yang begitu kuat maka akan terjadilah mimpi yang indah. 

Adakah nilai keindahan dalam suatu mimpi. Jika ada,  tidak 

lain jawabannya adalah bunga mimpi. 

                                

 

 

 

 

                                                 
53 Tausiyahku.(2017). Op. Cit. hlm. 149 
54Manizar, Elly. "Optimalisasi pendidikan agama islam di sekolah." Tadrib: 
Jurnal Pendidikan Agama Islam 3.2 (2017): 251-278. 
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BAB IV 

DINAMIKA MASYARAKAT TANJUNG SEBAUK 

DITINJAU DARI SOSIOLOGI AGAMA 

 

A. Bagaimana Dinamika Masyarakat Tanjug Sebauk   Di 

Tinjau Dari  Sosiologi  Agama 

 

Apabila dipandang dari sisi agama masyarakat Tan-

jung Sebauk adalah masyarakat yang satu. Sebab masyarakat 

Tanjung Sebauk hanya mempunyai dua keyakinan agama 

yaitu Islam dan Budha. Penganut agama Budha berjumlah 12 

orang dari 293 orang. Istilah penulis mengatakan masyarakat 

Tanjung Sebauk adalah masyarakat yang satu karena suasana 

kehidupannya diwarnai kehidupan Islam. Demikianlah kea-

daan yang seharusnya, ketika kita bersama dengan masya-

rakat Tanjung Sebauk ada sapaan dan  salam  diantara sesama 

orang islam.     

 Walaupun Tanjung sebauk statusnya berada di ibu-kota 

tetapi letaknya berada di pinggiran pantai, jauh dari kepada-

tan kota, pertokoan, pasar dan kemajuan. Tanjung sebauk 

terletak di wilayah Kota yang mempunyai kesempatan besar 

untuk berkembang lebih cepat. Berada pada tempat yang 

mempunyai banyak peluang cantik yang dimiliki masyarakat 

Tanjung Sebauk, sayangnya banyak yang  tidak sampai kepa-

da mereka. Sebab ada beberapa hal, maksud hal yang be-sar 

adalah lemahnya pendidikan dan keterampilan. Dari profil 

Tanjung Sebauk pada tabel tingkat pendidikan hanya ada 12 
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orang yang memperoleh pendidikan Strata 1. Dan informasi 

dari tokoh masyarakat bapak M.Sidik dan Ketua Desa Tan-

jung Sebauk Bapak Kasim, yang melanjutkan pendidikan ku-

liah anak-anak Tanjung Sebauk tidaklah banyak. Dari yang 

kuliah pada umumnya tidak selesai. Faktor umum tidak kuli-

ah dan tidak selesai perkuliahan masalah dana. Sangat mem-

prihatinkan apabila kondisi masyarakat seperti ini. Pendidi-

kan merupakan salah satu alat penting untuk menghadapi  ke-

majuan dan membawa kepada  kemajuan  dan perkembangan 

juga. Tolak ukur tingkat kesejahteraan dan tingkat perekono-

mian suatu kampung biasanya dilihat dari tingkat pendidikan 

yang ada. Dengan pendidikan pengetahuan masyarakat, keil-

muan masyarakat, pemahaman masyarakat, masyarakat bersi-

kap akan lebih bijaksana, dan mempunyai banyaknya kete-

rampilan dan keahlian. Kecakapan inilah yang dibutuhkan 

masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan kampung 

tercintanya. 

Dari prestasi prestasi yang pernah diraih masyarakat 

Tanjung Sebauk, tidak ada yang  memandang rendah. Pada 

sejak tahun 2008. Celoteh anak Sebauk pernah mewakili 

Provinsi Kepulauan Riau ke Provinsi Bengkulu. Celoteh ini 

sangat memukau dengan keyakinan dialog yang utuh mema-

kai Bahasa Melayu dengan materi kelisanan syair dan pantun 

mampu mengkomunikasikan pesan-pesan yang segar, lucu, 

serta komunikatif. Celoteh dalam Bahasa melayu sehari-hari 
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bermakna bertutur, bercakap yang sulit untuk dihentikan atau 

berhenti, biasanya dilakukan oleh Emak-emak kita dirumah 

saat geram melihat kelakuan Anak-anak yang merisaukan 

hatinya, maka Emak-emak akan berceloteh sepanjang hari 

dan setiap saat. Sebagai sebuah kenamaan seni pertunjukan 

yang meramukan berbagai cabang seni Tradsional yang ada 

di Negeri kita, ada tarian, ada musik, ada nyanyian, ada syair 

dan penonton.   

Interaksi antara yang satu dengan yang lain dalam ce-

lote anak sebauk, tergambarkan komunikasi sosial yang ba-

gus. Celote anak sebauk benar benar menggambarkan kehi-

dupan nyata yang unsur unsur dari dalam kehidupan sehari 

hri. Dari pak RT. Bu RT,abang, adik, kakak, Pakci makci, 

dan bayi pun diajak.          

 Masyarakat Tanjung Sebauk selain mampu berdrama, 

mereka juga dapat membuat berbagai macam makanan yang 

bahan mentahnya dari laut seperti makanan otak otak, maka-

nan salai, kerupuk, bakso. Makanan makanan semua itu di-

buat agar tidak mubazir, terbuang dengan mudahnya tidak 

memberikan manfaat sedikitpun. Dengan usaha sedikit, se-

mua bahan makan yang ada dapat bertahan lebih lama. Sehi-

ngga bisa dimakan pada waktu yang akan datang dan lebih 

lama. Kemapuan masyarakat Tanjung Sebauk yang dapat 

dilakukan oleh mereka hanya sampai disitu. Untuk lebih dari 

itu tidak mampu, seperti penyajian atau pengemasan yang 
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lebih indah dan menarik, pemasaran keluar daerah, membuat 

terobosan dan inovasi baru. Dari keadaan yang ada, mereka  

bukan hanya dihadapi dengan keterampilan yang terbatas, 

jangankan dalam hal modal, keadaan ekonomi merekapun 

lemah, untuk kebutuhan harian mereka sendiri saja, keada-

annya lebih kurang.     

 Menurut kakek Juber kelahiran bulan Mei tahun 1939, 

berumur lebih kurang 81. Pernah menjabat sebagai Kadus 

sejak tahun 1982 sampai tahun 2000. Beliau berkata permasa-

lahan dasar masyarakat Tanjung Sebauk adalah lemahnya pr-

aktik pengamalan agama dalam kehidupan, beliau sangat 

prihatin saat ini kondisi akhlak generasi atau akhlak generasi. 

seperti tegur sapa yang muda kepada yang tua, cara dan ber-

komunikasi. Terkhusus pengamalan agama secara pribadi. 

Kata kakek Juber masalah rezeki atau ekonomi tergantung 

orangnya. siapa saja yang mau berusaha ada rezekinya. Pen-

ting usaha bukan untuk kaya, sekedar hidup keperluan ada 

kalau kita mau usaha.    

 Masyarakat Tanjung Sebauk yang beriman kepada 

Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. Harus berjuang, semangat, un-

tuk meraih kehidupan yang gilang gemilang. Walau di masa 

silam, Kamu pernah jaya. Jangan menunda nunda untuk ber-

karya. Masa depanmu akan menyenangkan. Kita masyarakat 

Islam bukan sekedar dipeintahkan allah Subhanahu Wa Ta-

‟ala beraktifitas. Allah Subhanahu Wa Ta‟ala Subhanahu Wa 
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Ta‟ala  melihat dan menilai, siapa yang terbaik memenang-

kan pelombaan 

                            

                  

Artinya :”Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sen-

diri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lom-

balah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada 

pasti Allah Subhanahu Wa Ta‟ala  akan mengum-pulkan 

kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Sub-

hanahu Wa Ta‟ala  Maha Kuasa atas segala sesuatu.  

Setiap masyarakat harus ikut pertandingan. Pertandi-

ngan ini bukan sekedar kegiatan yang berakhir menang atau 

kalah. Sangat dibutuhkan dari pertandingan in, dapat dike-

tahui seberapa besar kemajuan yang terjadi pada diri. Dari ini 

agama menghendaki agar umat ini atau masyarakat mencapai 

peringkat terbaik artinya berprestasi. Orang yang memper-

oleh prestasi baik, cara memperolehnya melalui seleksi kom-

petisi. Mereka yang memperoleh adalah orang yang giat mi-

litan,  tidak mudah putus asah. Agar terlahirnya generasi yang 

berprestsi, masyarakat tanjung sebauk harus mempersiapkan 

dunia yang kreatif dan produktif ada suasana yang memo-

tivasi dan mensport da-ri segala aspek,  diantaranya:  

Pertama, kita harus banyak memberikan pujian dan 

sanjungan. Walaupun tidak ada perkembangan yang berarti,  
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tepi yakinlah dengan berbuat itu adalah suatu kebaikan. Per-

tahankan terus semangat perjuangan, ceria, kekompakkan,  

persatuan dan keinginan berbuat yang terbaik. Inilah modal 

dasar untuk memperoleh prestasi. 

Kedua, tingalkan mencaci maki kesalahan ataupun ke-

lalaian. Tetapi fahamilah sebab kejadian, anggaplah kejadian 

yang tidak meneyenangkan itu menjadi sport agar fokus dan 

siap.  

Ketiga,  cabar bawa dia akan keberhasilan bahwa ka-

mu sanggup, bisa melakukannya dengan baik, ada kesem-

patan untuk melakukannya dengan lebih baik, jangan biarkan 

semangatnya lemah apalagi sampai menyerah, tapi tanamkan 

tekan berbuat yang terbaik. 

Keempat,  biasa bekerjasama untuk meningkatkan pe-

ngetahuan dan kemampuan. Dapatkan kawan yang bisa me-

nambah ilmu pengetahuan dan siap membantu kita ketika kita 

membutuhan pertolongan dan bantu. Jadi tidak boleh cuek 

apalagi sombong. Manusia bukanlah makhluk sempurna jadi 

dalam perjalanan hidup sangat banyak membutuhkan per-

tolongan.  

Kebiasaan tolong menolong menjadi budaya dalam sua-

tu masyarakat. Merupakan awal terkikisnya permasalahan ya-

ng mungkin tidak dapat diselesaikan oleh seseorang. Dan 

menjadi peluang besar meraih kesuksesan. Contoh masalah 

waktu bagi orang yang sibuk menjadi rumit karena dapat 
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mendatangkan keburukan bagi mereka walaupun mereka me-

miliki sesuatu yang lebih seperti uang,  apabila tidak dapat 

membagi waktu. Bagi orang biasa dapat membantu atau mel-

akukan sesuatu untuk orang yang tidak memiliki kesempatan 

melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Sebalik-

nya, bagi orang yang biasa biasa dalam aktifitasnya hanya 

mendapatkan atau menghasilkan sesuatu yang tidak banyak,  

boleh jadi tidak mencukupi dari kebutuhan yang ada. Jadi 

mereka bisa bekerjasama saling bantu membantu. 

Masyarakat yang dapat berkembang dan maju, lang-kah 

dan gerak orang orangnya tidak tersandat dan terhenti. Ka-

rena jalannya atas kemauan sendiri. Dia tidak habis dengan 

masalah. Melainkan masalahlah yang diselesaikan-nya. Itulah 

yang dikenal dengan Masyarakat  Mandiri. 

Masyarakat yang orang orangnya memiliki sikap man-

diri berarti masyarakat tersebut siap untuk maju dan berkem-

bang. Kemandirian suatu masyarakat terlihat dari keinginan, 

pemikiran, dan sikap kreatifnya. Secara fisikologis, keman-

dirian ditunjukkan oleh kemampuan seseorang untuk memu-

tuskan sesuatu dalam kehidupannya atau sesuatu tanpa bantu-

an orang lain
55

.Orang yang mandiri mampu mengambil ke-

putusan dengan mempertimbangkan manfaat dan kerugian 

                                                 
55Hendrawan, Josia Sanchaya, and Hani Sirine. "Pengaruh Sikap Mandiri, 
Motivasi, Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha (Studi 
Kasus pada Mahasiswa FEB UKSW Konsentrasi Kewirausahaan)." AJIE-
Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship 2.03 (2017): 291-314. 
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yang akan diperolehnya.Berikut ini ada beberapa kiat untuk 

membangun kemandirian dalam diri: Membentuk pikiran 

positif. 

Ada diantara kita seseorang yang yang sering ragu-ragu 

untuk mengambil keputusan sendiri. Keraguan keraguan ter-

sebut mungkin dipengaruhi oleh pikiran-pikiran negatif,  se-

perti rasa takut dan kurang yakin pada diri sendiri. Yakinkan 

diri sendiri bahwa kamu bisa. Kamu akan bisa melakukan 

apapun Jika kamu berpikiran bahwa kamu bisa. Dorongan 

dari diri sendiri dapat membantumu mencapai proses yang 

kamu harapkan. Katakan kamu harus bersekolah di kota lain 

yang jauh dari orang tua. wajar pada awalnya kamu ragu dan 

takut karena harus belajar melakukan semuanya sendiri. 

Dengan berpikiran positif,  kamu akan menganggapnya se-

bagai sebuah tantangan atau latihan kemandirian yang nanti-

nya akan bermanfaat bagi diri sendiri. Pada masyarakat kam-

pung Tanjung Sebauk apabila orang-orangnya memiliki pe-

mikiran positif ada harapan kehidupan yang akan datang le-

bih baik dan Cemerlang. Pemikiran positif merespon segala 

sesuatu bernilai baik dan akan mendatangkan perubahan-

perubahan yang membawa kepada kemajuan. Dari pemikiran 

positif akan terbentuk suatu semangat pada diri yang memoti-

vasi untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Tidak ada 

keraguan dan ketakutan, semua yang dilakukan dengan dasar 

latihan, ketidakberhasilan atau kegagalan menjadi suatu hal 
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yang biasa bagi para pelajar. Banyaklah pengalaman dan ke-

terampilan yang dimiliki bagi mereka yang berpikiran positif. 

Sehingga mereka memiliki peluang keberuntungan yang be-

sar. Dengan banyaknya keterampilan yang dikuasai dan pe-

ngalaman yang dimiliki sehingga memiliki banyak pengeta-

huan yang sengat membantu menyelesaikan masalah untuk 

merubah keadaan menjadi lebih baik dan memperoleh pres-

tasi prestasi yang lebih Gemilang. 

Dengan pemikiran positif rintangan-rintangan kehidu-

pan dapat dihadapi dan dilalui dengan baik. Contoh dengan 

menjaga amanah kepercayaan yang diberikan, pekerjaan yang 

harus dilakukan dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan 

kehati-hatian. Sehingga tumbuh Simpati pimpinan atas pe-

kerjaan yang telah dilakukannya. Ketika diserahkan peker-

jaan bagian kebersihan, hasilnya tidak hanya debu yang hi-

lang, tetapi sampai Pada tahapan keadaan menjadi Cemerla-

ng. Berusaha melakukan sesuatu dengan baik sampai mem-

peroleh prestasi. Walaupun dari pekerjaan-pekerjaan kecil,  

pekerjaan-pekerjaan yang kurang diminati orang seperti clea-

ning service bagian kebersihan. pada orang yang berprinsip 

atau memiliki pemikiran positif tidak ada padanya sesuatu 

kebaikan kan yang kecil. Dalam pandangan mereka sesuatu 

yang besar dimulai dari yang kecil,  dari yang kecil dan ber-

kualitas akan mewujudkan yang besar dan memiliki nilai 

dengan harga yang besar. Mungkin dari hasil yang diperoleh 
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sangat ekonomis. Tetapi dari Sisi promosi sangat baik untuk 

perkembangan yang akan datang. Dapat membuka peluang-

peluang pekerjaan yang lebih luas karena kualitas diri telah 

dikenal. 

Salah satu cara untuk selalu memiliki pikiran positif 

adalah memperbanyak pergaulan dengan orang-orang yang 

juga berpikiran positif. Orang yang berpikiran positif biasa-

nya menghargai diri sendiri dan memandang hidup dari sisi 

baik yang mendatangkan manfaat. Dalam pertemanan di su-

atu lingkungan, tentu kita bisa membedakan mereka yang 

berpikiran positif, dan mereka yang suka meremehkan dan 

pesimis.  

Keinginan kesuksesan bagi setiap masyarakat ( tanjung 

sebauk), orang-orangnya harus berfikiran bersih dan jernih. 

Untuk mempermudah bermunculan ide-ide yang bagus dan 

berhimpunnya kekuatan untuk beraktifitas. Merupakan suatu 

kemustahilan bagi orang yang berfikiran  tidak menyenang-

kan dan mendatangkan keuntungan. Kehidupannya bergairah 

dan mempunyai kepercayaan diri yang kuat. 

Keberhasilan orang-orang saat ini berawal dari khaya-

lan mereka dulu. Begitu kekuatan keinginan mereka terhadap 

sesuatu,  seolah-olah seperti orang-orang yang sedang mimpi 

diwaktu tidurnya dan seperti orang tersadar dari mabuk da-

lam khayalan nya. Ketika melihat keberhasilan yang ada 

didepan mata. Diantara kita banyak yang beranggapan bahwa 
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suk-ses hanyalah milik orang-orang yang merupakan saja,  

atau orang yang mempunyai fasilitas, hanya orang yang 

berkulit saja. Padahal, Allah Subhanahu Wa Ta‟ala sudah 

menjanjikan kesuksesan itu bagi siapa saja yang mau bekerja 

sekeras,  tidak perduli orang kaya miskin, pintar atau tidak,  

yang membedakan sukses atau tidak sukses adalah kemauan 

kita dalam meraih cita-cita yang kita inginkan dan disertai 

keyakinan yang bersifat haqqul yakin. Kedengarannya mu-

dah, tapi terasa susah ketika diterapkan dalam kehidupan se-

hari-hari.    

Untuk menumbuhkan haqqul yakin masyarakat Tan-

jung Sebauk harus berpikiran positif (positive thinking). Ber-

pikir positif bisa dilatih dengan berpikir yang baik-baik ten-

tang hal yang akan mendatangkan manfaat dan keuntungan. 

Caranya berlatih setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap 

detik dan setiap saat. Berlatih tanpa henti, belajar tanpa bo-

san, sukses pun akan datang terlihat di depan mata dan terasa 

bahagia di dalam jiwa. Orang yang berhasil mensetting piki-

rannya hanya untuk hal-hal yang positif biasanya lebih aktif 

dan produktif dibandingkan dengan mereka yang hanya 

terbiasa berpikiran negatif. Bagaimana tidak,  biasanya orang 

yang berpikiran negatif hanya fokus pada hal yang menurut-

nya tidak bisa dilakukan, alias hanya memikirkan kekurangan 

dan kelemahan dirinya sendiri. mereka tidak sempat memi-

kirkan bagaimana cara mendapatkan solusi masalah yang me-
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reka sedang hadapi dan berusaha memajukan dan mengem-

bangkan diri, untuk mengangkat kepribadian mereka. 

Lain halnya dengan orang-orang yang selalu mengisi 

pikirannya dengan hal-hal positif. ketika mereka meyakini 

suatu keinginan, maka mereka akan mudah berpikir bahwa 

mereka bisa melakukannya dengan baik, bahkan mereka akan 

mengerahkan seluruh tenaga, potensi dan segala yang ada un-

tuk mewujudkan untuk mewujudkan keinginannya itu. Dari 

sikap ini, muncullah sikap aktif dan produktif. Orang yang 

aktif dan produktif tidak akan mungkin terjebak sibuk di 

dalam kelemahan dan kekurangan dirinya.  Dia akan melesat 

keluar ke zone yang aman dan meninggalkan mereka yang 

berpikiran negatif.     

 Dengan berpikiran positif, masyarakat Tanjung Se-bauk 

akan selalu siap menghadapi tantangan tantangan baru yang 

mampir dihadapannya. masyarakat Tanjung Sebauk ber-pikir 

dan berkeyakinan bahwa mereka dapat menyelesaikan ma-

salah dengan penyelesaian yang baik. Nah,  berawal dari ber-

pikiran positif kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk 

mencapai hasil yang terbaik. melalui kerja keras dan keya-

kinan yang kuat.    

 Masyarakat Tanjung Sebauk harus memastikan tidak 

ada di antara mereka yang mempunyai pemikiran pemikiran 

negatif. Pemikiran pemikiran yang akan mendatangkan ke-

rugian. Pemikiran yang menyebabkan tidak bersemangat un-
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tuk beraktivitas dan pemberian nilai gagal pada suatu suatu 

pekerjaan yang yang belum dilakukannya. Dan sangatlah fa-

tal bagi suatu masyarakat yang mem vonis dirinya tidak ma-

mpu,  jelek dan tidak dapat berbuat sesuatu. Akibat cara ber-

pikir yang salah keadaan tidak akan berubah. Kemungkinan 

keadaan akan berubah tapi dari keadaan yang kurang dan le-

mah akan menjadi keadaan yang lebih memburu. Semua ini 

terjadi dari buah pikiran yang buruk tadi. contoh orang yang 

berpikiran negatif belum berkerja sudah berkata pasti gagal 

nih! seperti kita mana mungkin bisa, daripada malu-maluin 

sudah lebih baik tinggalkan saja,  jangan sombong,  jangan 

belagak. Perasaan ketakutan, was-was, jangan ada pada ma-

syarakat Tanjung sebauk pemikiran-pemikiran yang mele-

mahkan dan mematikan aktivitas. Apa yang kita takutkan !  

Ke-mungkinan benar-benar terjadi amat sangat kecil. Kega-

galan terjadi pada dasarnya ada pelajaran yang bermanfaat 

bagi ya-ng mengalaminya, memang terasa pahit bagi yang 

mengalami kegagalan. Besar kecilnya suatu ujian yang da-

tang pada seseorang, ada hubungannya dengan besar kecilnya 

kualitas orang yang menerima ujian dan besarnya nikmat 

yang akan diperoleh.       

 Dalam ajaran Islam ujian membawa rahmat dan ke-

baikan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada 

Allah Subhanahu Wa Ta‟ala Bagi orang-orang yang lalai uji-

an sebagai teguran dan peringatan,  supaya orang orang yang 
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lalai dan melakukan kesalahan segera bertaubat dan mau 

memperbaiki kesalahannya. Orang pada umumnya menya-

dari bahwa soal ujian untuk tingkat SMA lebih berat diban-

dingkan dengan soal ujian untuk tingkat SMP. Setiap ma-

syarakat yang ingin maju apabila mendapatkan ujian,  coba-

an, atau kegagalan. Pemikiran yang harus dimunculkan ada-

lah kejadian ini bukanlah suatu keburukan tetapi kita dituntut 

untuk meningkatkan usaha agar lebih baik lagi. Dari kega-

galan yang kita alami akan mendapatkan ilmu dan manfa-

atnya agar tantangan hidup yang akan datang dapat kita sele-

saikan dengan lebjh baik dan sempurna. Dan kita semakin 

matang dalam memahami kondisi dan ujian yang dating. 

 Senantiasa berpikiran positif akan menjadikan hidup ki-

ta lebih teratur. Dalam keseharian,  kita selalu melakukan hal-

hal positif yang lahir dari pikiran positif kita. banyak hal-hal 

yang bisa dilakukan masyarakat Tanjung Sebauk,  Salah satu 

cara yang harus kita lakukan sering membaca buku buku ya-

ng akan menambah ilmu dan pengetahuan kita dan yang me-

nggambarkan kepada kita kehidupan yang sedang terjadi, 

membuat kita termotivasi untuk mendapatkan pengalaman-

nya dan keberhasilan. Besar sekali pengaruh yang terjadi pa-

da diri kita kesan mempengaruhi cara bekerja dan pola ber-

pikir. Kata-kata motivasi banyak sekali kita bisa dapatkan 

seperti mefollow akun media sosial yang dapat menumbuh-

kan motivasi dalam diri kita. Dengan membaca kata-kata 
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motivasi,  keseharian kita akan senantiasa dikelilingi oleh hal 

hal yang menolong kita yang yang menginformasikan kita 

dan yang mengajari kita serta membantu. Pelan-pelan pola 

pikir kita akan berubah berkembang dan maju. Semua ini ter-

jadi seiring dengan bertambahnya wawasan pengetahuan dan 

kemampuan kita.    

 Senantiasa masyarakat Tanjung Sebauk menjaga kei-

nginan dan kemampuannya mengikuti ajaran agama sebagai 

pedoman untuk mencapai keinginan yang telah lama diha-

rapkan.  Meskipun,  kenyataan yang terjadi di lapangan ada-

nya berbagi rintangan dengan keinginan yang kuat dan dan 

mengikuti pedoman, hal sesulit apapun akan menjadi mudah 

untuk dilakukan  masyarakat Tanjung Sebauk akan memper-

oleh keinginannya.     

 Berbeda halnya jika kita berpikiran negatif,  semudah 

apapun akan menjadi sangat sulit dilakukan. Keberhasilan ke-

hidupan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri. Orang lain 

tidak memiliki hak untuk menentukan keinginan dan masa 

depan seseorang apalagi suatu masyarakat. Mereka hanya bi-

sa memberikan bantuan berupa saran dan pandangan. Kehi-

dupan kita tidak akan menemui kebahagiaan jika kita sebagai 

penentu dan penggerak terlalu risau dengan perkataan perka-

taan yang disampaikan kepada kita apakah lagi itu hal-hal 

yang sepele. Seperti memikirkan pandangan orang lain atas 

tiap keinginan yang telah kita tentukan langkah-langkahnya. 
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Memikirkan dan terlalu khawatir atas apa yang dipi-kirkan 

dan dikatakan orang lain, kita tidak akan pernah me-raih 

kemajuan.  

Pembangunan Tanjung Sebauk   

 Hidup bukan soal pikiran, pandangan, dan perkataan 

orang lain. Ingat! perjalanan hidup dan nasib seseorang tidak-

lah sama. Gunakanlah waktu sebaik mungkin,  perjalanan ki-

ta masih panjang. keinginan kita masih banyak yang belum 

tercapai.  Jadi, fokus saja dengan apa yang kita jalani dan kita 

putuskan saat ini. Hidup ini akan berjalan sesuai dengan apa 

yang yang kita pikirkan dan yakini,  berjalan dengan ukiran 

yang telah kita buat.     

 Alasan kuat yang ada di balik setiap keinginan, yang 

membuat kita bisa maju 1 langkah ke depan adalah dengan 

memiliki pikiran positif dan usaha keras. Sebesar apapun ke-

inginan masyarakat Tanjung  Sebauk. Sekuat apapun pikiran 

positif di dalam otak, ia tidak akan berarti apa-apa, ketika kita 

hanya berdiam diri menunggu keadaan yang bersahabat dan 

siap membantu tanpa berbuat dan melakukan sesuatu. Se-

hingga semua keinginan kita yang bagus-bagus hanya berada 

di akal dan pikiran kita saja. Semuanya hanya menjadi berupa 

khayalan. Setelah kita berfikir, merenungkan dan terbentuk 

menjadi sebuah keinginan. Tanpa melakukan perjuangan 

keras untuk mewujudkan semua itu adalah cara yang paling 

indah untuk menyiksa diri.   
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 Bukanlah perilaku orang-orang yang beriman, mereka 

yang tidak mau beramal dengan apa yang mereka percaya 

dan yakin akan kebaikan dan keuntungan (ada pada Al qur-

'an).  Ini bukanlah ciri orang yang beriman tetapi ciri orang-

orang munafik. Orang seperti ini tidak akan kenal dengan 

Allah Subhanahu Wa Ta‟ala  Subhanahu Wa Ta'ala sebab de-

ngan dirinya saja dia tidak mau patuh yang merupakan bukti 

iman pada diri yang sesungguhnya.  Allah Subhanahu Wa 

Ta‟ala ar-rahman dialah yang Maha Pengasih. Seluruh Rah-

mat nikmat dialah pemiliknya. Orang yang tidak mau patuh 

dengan ajaran agama sama dengan ingin kesusahan. 

Orang patuh dan taat pada agama memiliki keyakinan 

benar, bahwa dirinya akan dapat meyelesaikan ujian dengan 

baik, sebab Allah akan membimbing dan membantu. Tidak 

mudah menyerah dan pesimis menghadapi masalah. Kita me-

nyerah, karena hanya melihat berapa jauh lagi jarak yang ha-

rus kita tempuh, bukan berapa jauh kaki kita telah mela-

ngkah. Sebagus apapun keinginan jika hanya sebatas mimpi? 

Berjuang enggan, memikirkan rencana dalam menggapainya 

pun tidak mau. Apa yang salah? Apakah kita tidak yakin? 

Setiap keinginan punya pintu masuknya masing-masing, ter-

gantung apakah kita percaya diri untuk mengentuk pintu dan 

membukanya, atau hanya berdiri di depan pintu itu dan ber-

kata, pintu ini terlalu mewah, sedangkan aku orang biasa-

biasa saja. Memandangnya saja sudah cukup bagiku. Seperti 
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Inilah, cara pandang yang salah dan merugikan. Setiap ke-

inginan mempunyai jalannya masing-masing, semua tergan-

tung apakah niat kita dengan sepenuh hati, atau hanya ke-

inginan sebatas impian, dan sudah cukup ada dalam kha-

yalan, berupa kata-kata indah dan selalu muncul Andaikata, 

Seandainya, begini dan begitu, pasti aku bahagia. 

Berhentilah kamu berandai-andai dan katakan aku me-

lakukan ini dan aku akan memperoleh keinginanku. Dan 

harus berkeyakinan bahwa kita akan berhasil, maka kita akan 

benar-benar dapatkannya. Allah Subhanahu Wa Ta‟ala Sang 

Pencipta yang maha pengasih dan maha penyayang telah 

menciptakan kita sebagai hambanya dengan kesempurnaan. 

kita adalah yang terbaik diantara seluruh makhluk ciptaan-

Nya. Kita adalah pemenang, salah satu yang berhasil dari 

miliaran sperma yang berjibaku melihat demi menggapai satu 

impian, yaitu sel telur.     

 Ingat ! Proses kejadian makhluk yang sangat lama dan 

rinci  adalah manusia. dan makhluk yang diciptakan paling 

sempurna adalah manusia. Makhluk yang urusannya diserah-

kan kepadanya baik dan buruk hanyalah manusia, dengan 

dibekali akal dan nafsu. Merenungkan perjalanan terjadinya 

manusia ada kisah yang indah yang digambarkan dalam Al-

quran, kami menciptakan manusia dari saripati yang berasal 

dari tanah.  Dalam kehidupan asal usul manusia mempunyai 

makna yang sangat Penting. Bisa menjadi pendorong untuk 
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kemajuan dan mencapai kesukseasan. Dengan diberikan akal 

manusia ditantang untuk menunjukkan dirinya yang mulia, 

mempunyai kemampuan untuk merubah keadaan yang lebih 

baik. Sebagaimana keinginan Allah Subhanahu Wa Ta‟ala  

Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia diserahkan ( khalifah). 

agar mengatur dunia ini. dan membuktikan bahwa manusia 

bukanlah makhluk yang rendah dan hina pendapat para 

malaikat yang mengatakan manusia hanyalah makhluk yang 

akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. 

Manusia diciptaka dari saripati tanah. Tanah yang kita 

kenal bukan bermakna kehinaan atau kerendahan. Bagi sese-

orang yang mau memahami dan mengerti. Orang tersebut 

akan kenal dengan tanah. Tidak ada cerita tanah mendatang-

kan kerugian kerugian, bencana bagi manusia dan seluruh ya-

ng ada di atasnya. Bumi membalas kebaikan ke kepada selu-

ruh makhluk yang ada di atasnya. Bumi diinjak-injak, dicang-

kulin, dikencingin, diberakin, tidak ada satupun yang dicela-

kakan oleh bumi walaupun mereka semua bersikap kasar dan 

berbuat yang tidak menyenangkan, bumi memberikan balasan 

yang baik dan menyenangkan kepada mereka semua. Maksud 

bumi di sini adalah Tanah. Tanah mengeluarkan pohon jadi 

pohon keluar keindahan, kerindangan kenyamanan, bahkan 

memberikan kenikmatan. baik yang bisa dimakan digunakan 

dan dimanfaatkan. Ada sebuah kalimat dalam agama yang 

mengatakan seorang anak adalah lukisan orang tuanya. Ma-
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syarakat memahami bahwa sifat dan perilaku anak secara 

umum tidak akan lari dari sifat dan perilaku orang tuanya. 

Orang tua adalah Asal dari kejadian manusia (bayi, anak). 

memperhatikan dari asal dan proses kejadiannya, Manusia 

adalah makhluk yang berada dalam posisi aman mengun-

tungkan dan berguna. Manusia menjadi bukti dan saksi akan 

keesaan Allah Subha-nahu Wa Ta‟ala  Subhanahu Wa Ta'ala. 

Manusia penjelas akan kemahakuasaan alah, kemaha berke-

hendaknya Allah Subhanahu Wa Ta‟ala Subhanahu Wa Ta-

'ala di atas segala-galanya. Salah satunya Manusia bukanlah 

makhluk yang membuat kerusakan. Sebaliknya manusia ada-

lah makhluk satu-satunya yang mengajak seluruh makhluk  

agar sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta‟ala  Subhanahu 

Wa Ta'ala sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa 

Ta‟ala. Jadi sudah waktunya harus percaya diri bahwa bisa 

berbuat yang terbaik karena Allah Subhanahu Wa Ta‟ala 

telah banyak memberikan kebaikan kebaikan.  

 Masyarakat Tanjung Sebauk giat beraktivitas dengan 

sifat optimis. Adanya keyakinan yang bulat dari suatu kei-

nginan dan yakin akan manfaat dan keuntungannya. Ajaran 

optimis diperintahkan pada umatnya, lakukan segala sesuatu 

sesuai dengan aturan sehingga mendapatkan hasil yang mak-

simal. Setiap manusia diciptakan dengan dua potensi yang 

sama, yaitu kesehatan dan kesempatan. Kesuksesan mereka 

ditentukan dari bagaimana potensi itu dikelola. 
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 Peluang adalah uang kehidupan. Sukses kita bergan-

tung pada Bagaimana cara kita menabung nya. Manusia kata 

Hasan Al bashri hanyalah sekumpulan hari-hari, satu hari da-

rimu pergi satu bagian dari Mu ikut pergi. begitulah kehi-

dupan.       

 Sudah lemah, pesimis lagi!   

 Jangan salah memaknai kata optimis. Menurut KBBI 

Optimis adalah orang yang selalu berharap dan berpandangan 

baik dalam menghadapi segala hal. Berpandangan baik dalam 

menghadapi segala hal artinya cara berpikir atau kacamata 

yang digunakan untuk memandang dunia berada pada per-

spektif yang baik. Dengan kata lain, kita selalu percaya bah-

wa segala sesuatu di tempatkan pada tempatnya, tanpa alasan 

apapun. Semua memiliki pelajaran berharga yang dapat kita 

proyeksikan sebagai tenaga kehidupan untuk menggapai ke-

inginan keinginan kita.    

 Jadi, Optimis adalah selalu yakin bahwa segala sesuatu 

ditempatkan mestinya. Ada suatu pelajaran yang dapat kita 

lakukan dalam menggapai keinginan keinginan yang besar. 

Caranya akan muncul sendiri, muncul dari komitmen dan ke-

yakinan pada apa yang kita inginkan. Dan bagian terpenting 

yang perlu kita lakukan adalah jatuh pada keisti-qomahan dan 

kesabaran. Menuggu datangnya kesempatan,  baik bagi orang 

orang yang tidak  menyakini ajaran ajaran agama, maka sulit 

bagi mereka untuk menerima apalagi mengikutinya. Sedang-
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kan mereka tidak bisa lari dari kenyataan yang ada,  mau ti-

dak mau harus menerima kenyataan yang ada. Jangan sampai 

ada keyakinan yang buruk  berupa tidak ada harapan.
56

 Bagi 

orang yang beriman, dia yang yakin masih bisa berbuat untuk 

mendapatkan keinginannya. Dengan cara berdoa dan melaku-

kan kebaikan atau amal sholeh. Dengan kebaikan yang dila-

kukan, Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. Bisa memberikan peru-

bahan atau solusi. Dengan rajinnya ada orang yang kasihan 

dan mau memberikan solusi,  jujurnya,  tutur bahasanya atau 

kebaikan yang lainnya. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja 

keras. Kerja keras melambangkan kegigihan dan keseriusan 

mewujudkan cita-cita titik sebab, hidup yang dijalani dengan 

kerja keras akan memberikan nikmat yang semakin besar 

manakala mencapai kesuksesan.  

 Penanaman nilai kerja keras pada masyarakat bisa dia-

nalogikan dengan banyak hal. Dunia pertanian dapat dijadi-

kan contoh mengenai bagaimana pentingnya kerja keras. Pro-

ses penanaman sebuah tanaman merupakan proses cari men-

cari dan mematangkan lahan, mencari benih, melakukan pe-

nanaman, penyiraman, dan pemupukan hingga menjaga lahan 

dari berbagai gangguan. Jika kita ingin mendapatkan buah 

yang baik, proses tersebut harus dijalani dengan serius satu 

persatu. Pada titik inilah akan terlihat perbedaan antara petani 

                                                 
56Friz, O. (2015). Hubungan Antara Harga Diri Terhadap Resiliensi (Keta-
ngguhan Diri) Pada Remaja di SMA Kartika I-5  
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yang menjalani proses dengan kerja keras dan yang tidak. 

petani yang melakukan kerja keras tentu akan mendapatkan 

hasil panen yang lebih baik dibandingkan dengan petani yang 

menjalankan proses tersebut dengan santai saja. 

 Dalam dunia pendidikan demikian juga adanya. Pelajar 

yang sukses adalah yang menjalani proses pembelajaran seca-

ra serius dan kerja keras. Sangat jarang ada siswa yang bisa 

sukses tanpa belajar Teteh hampir dapat dipastikan bahwa 

belajar yang sukses adalah pelajar yang memiliki tradisi kerja 

keras. Pentingnya kerja keras ini juga pernah dinyatakan oleh 

seorang ahli, Lord Chesterfield, dia mengatakan: Berusahalah 

meraih yang terbaik dan segala hal, dalam kebanyakan hal itu 

dicapai. Namun, mereka yang ingin melakukannya nya akan 

tetap gigih mempertahankannya, kan lebih mendekati apa 

yang mereka inginkan ketimbang mereka yang malas dan 

patah semangat, hingga hanya akan menjadikan mereka gagal 

dalam meraih apa yang menjadi Keinginan akhirnya menjadi 

putus asa.       

 Kerja keras ini penting sekali di tengah budaya instan 

yang semakin mewabah dalam berbagai bidang kehidupan. 

Harus ditanamkan pemahaman dan kesadaran di dalam ma-

syarakat Tanjung Selor, bahwa tidak ada orang yang bisa 

mendapatkan apa yang dicita-citakan tanpa kerja keras apa 

yang menjadi keinginan masyarakat Tanjung sebauk tidak 

bisa dicapai kan diri pada nasib dan keadaan titik sebab, yang 
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akan mengubah kehidupan kita adalah kita sendiri. Ling-

kungan atau masyarakat tidak bisa diwakili oleh masyarakat 

lain. Mereka mungkin bisa mempengaruhi dan menolong te-

tapi yang menentukan nasib dan masa depan Hanyalah kita 

sendiri.       

 Namun demikian, membentuk mental kerja keras tidak-

lah mudah. Masalah Sebesar apapun pada dasarnya adalah 

dari kita sendiri, masalah yang besar itu adalah malas. Ke-

malasan menjadikan kita pesimis dalam menghadapi Berba-

gai macam hal. Apabila mental kita bermasalah, hidup men-

jadi tidak bergairah, program-program terbengkalai, jangan-

kan menguruskan yang lain dirinya pun sudah tidak becus, 

semuanya tidak teratur. Semakin kita mengikuti ke-engganan 

diri, penyakit tersebut semakin menyebarkan racunnya Hidup 

terasa pahit dan sakit. Membiarkan rasa enggan dan tidak 

gairah beraktivitas, mengakibatkan pemikiran kita pun rusak. 

dalam merespon setiap masalah membuahkan hasil yang ti-

dak membangun dan membawa kema-juan. Supaya keadaan 

tidak menjadi fatal dibutuhkan tindakan sergap dan mengam-

bil solusi yang tepat cepat. Untuk mengatasi keengganan, ti-

dak ada kegerahan  sebab  keadaan dan kemampuan masya-

rakat Tanjung Sebauk harus mengatakan tidak ada persahaba-

tan atau pertemanan pada keangkuhan dan keengganan. Ber-

sikap perang dengan keengganan, ketidak gairah, dan kema-

lasan adalah sikap bagi masyarakat yang orang-orangnya nya 
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ingin berubah maju dan berkembang. Salah satu sikap perang 

yang muncul dari masyarakat yang mau berubah berpihak 

pada pemikiran yang membuahkan aktivitas. Mengikuti ber-

bagai macam program untuk mendapatkan keterampilan. De-

ngan disiplin dan kesungguhan agar berhasil terbukti kemam-

puan ilmu yang didapatinya. Tanpa fokus tanpa fokus pada 

masalah yang dihadapi, mustahil ada keberhasilan memiliki 

keterampilan dan kemampuan berkembang. Jadi fokusnya, 

masyarakat Tanjung  sebauk harus mengikuti proses pembia-

saan diri. Tidak bisa dipungkiri disiplin dan beraktivitas me-

merlukan pemaksaan diri untuk melakukan sesuatu, kita ha-

rus memaksakan diri untuk berbuat baik, diri beraktivitas 

sesuai jadwal atau program.  

B. Seberapa besar Peranan Ajaran Agama Ditinjau Dari 

Sosiologi Dalam Dinamika Masyarakat Tanjung 

Sebauk 
 

Berdasarkan mengamalkan ajaran agama seseorang dan 

terkhusus Masyarakat Tanjung Sebauk akan ada keinginan 

kuat untuk membuat perubahan dan kemajuan. Dengan amal-

an agama yang telah dilakukan secara rutin membentuk jiwa 

disiplin, tekun dan sabar. Inilah kunci utama dari kerja keras. 

Tidak ada di dunia ini suatu prestasi yang didapatkan tanpa 

kerja keras. Tanpa kerja keras, apa yang kita cita-citakan ha-

nya akan menjadi mimpi belaka. 

Kerja keras adalah kata-kata yang begitu akrab deng-an 

orang-orang yang menghendaki kesuksesan. Masyarakat Tan-
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jung sebauk harus mengetahui kondisi yang masih berada 

pada kemampuan untuk melakukan kerja keras, atau apa indi-

kator dari kerja keras, ketika belum tercapai keinginan kita 

akan meningkatkan daya dan dan upaya, dan berfikir apalagi 

yang harus kita lakukan. 

Kerja keras disini merupakan  kemampuan seseorang 

untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan atau 

karya nyata yang relatif berbeda dari yang sudah ada. Kerja 

keras dapat dilakukan seseorang,  apabila miliki kekuatan se-

perti berikut:  

1. Suatu keadaan seseorang yang memiliki hasrat ber-

saing untuk maju demi kebaikan dirinya 

2. Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi memiliki keper-

cayaan diri. 

3. Dalam menjalankan tugas-tugasnya Ia melakukan 

tugas yang diyakini benar Meskipun dia dikritik atau 

diancam orang lain.  

4. Bertang-gungjawab terhadap Apa yang dilakukan-

nya Ia mau mengakui kesalahan secara terbuka dan 

berusaha belajar dari kesalahan. Dia mau mengambil 

resiko dan mau berupaya keras meraih prestasi. 

Sikap tersebut di atas, kita sudah membuat keputusan 

menjadi orang yang berhasil. dasar kita menjadi berhasil hal 

yang harus kita lakukan pertama kali adalah berani mela-
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kukan. Seseorang sudah berani mencoba, Berarti ia sudah 

maju satu langkah daripada mereka yang Hanya berdiam diri 

melihat orang lain mengejar impiannya. Dengan kita berbuat, 

berarti kita telah melangkah dari satu tahapan ke tahapan 

berikutnya. Setiap tahapan kita akan memperoleh pengetahu-

an dan keterampilan yang berbeda dengan tahapan yang lain-

nya. Kesuksesan tidak berpihak pada sesuatu. Tidak ada ke-

tentuan yang mengatakan bahwa kesuksesan hanyalah mini 

anak muda atau dewasa, kaya atau miskin, perempuan atau 

laki-laki. Cantik atau jelek, jika kita tidak berhenti berusaha 

maka kesuksesan dalam genggaman. Sesungguhnya semua 

yang kita Coba lakukan,  tidak sadar kita berada pada suasana 

belajar. Dilakukan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati ak-

an membantu kita menjadi orang yang ahli. setiap orang yang 

ahli pada sesuatu bidang apalagi ahli banyak bidang akan 

banyak orang yang mencarinya mau bertanya atau belajar, 

ditawari pekerjaan, dan ditawari mau gaji berapa asal bekerja 

sama saya. Dan bukan gambaran orang yang, bagi mereka 

yang sebagai berikut ini, adalah: Adanya ketakutan atau ke-

khawatiran salah untuk berbuat, melakukan sesuatu sikap dan 

tingkah lakunya didasarkan pada yang dikatakan orang lain 

bukan atas inisiatif sendiri adanya perasaan malu untuk ber-

tindak atau mengucapkan perasaan sering tinggal di dalam 

suasana yang menyenangkan lebih suka menghindari resiko 

dan selalu Minta pendapat orang lain serupaya menutupi ke-
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salahan atau kelemahan bukan berusaha merubah sepat putus 

asa ketika hasil tidak sesuai rencana atau seperti yang di 

inginkan ,sering mencari jalan pintas yang mudah untuk men-

capai tujuan, tidak memiliki inisiatif sesuatu yang dikerjakan 

berdasarkan perintah dan setiap perintah atau tugas dianggap 

sebagai beban.  

Ketika kita menghadapi berbagai masalah dan rintang-

an dalam kehidupan. Begitu beratnya dirasakan muncul da-

lam perasaan untuk menyerah. Semua orang akan melaku-

kan hal yang sama apabila sudah tidak mampu dan tidak ada 

jalan keluar. Berbeda dengan orang-orang yang beriman ke-

pada Allah, memiliki pandangan yang berbeda. Semakin be-

sar harapan memperoleh kesuksesan dan keberuntungan yang 

besar. Kesulitan bermakna kemudahan. Sebagaimana firman 

allah dalam al-qur'anul karim yang artinya sesungguhnya ber-

sama kesulitan ada kemudahan. Dan kalimat tersebut diulangi 

lagi sebagai pelengkap sesungguhnya bersama kesulitan itu 

ada kemudahan. Dari sini orang-orang yang beriman sudah 

jelas akan memperoleh keberhasilan. Keberhasilan akan dipe-

roleh dengan sungguh-sungguh berusaha. Maksud berusaha 

di sini dengan berdoa dan bekerja keras. Kita akan menda-

tangkan hasil yang kita inginkan. Dan doa akan memberikan 

kepada kita nilai hasil dari apa yang kita kerjakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Setelah dilakukan analisis, dirumuskan pada bab penda-

huluan dan membahas serta menganalisa pada bab selanjut 

nya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dinamika Masyarakat Tanjung Sebauk 

a. Sejarah Singkat Tanjung Sebauk 

Asal nama Tanjung Sebauk berasal dari bahasa me-

layu lama yang terdapat dalam sebuah kamus ke cil 

sastra lama yang memiliki arti jauh/tempat yang pa-

ling jauh, kata ini berawal dari cerita bahwasanya di 

zaman pusat pasar berada di hulu riau, ada beberapa 

orang yang berasal dari sebauk di tanyakan “dari-

mana asal mu?”, itu pertanyaan yang dilayangkan 

orang, yang ketika itu berada dipasar, maka sekum-

pulan orang tersebut menjawab “kami dari Tanjung 

Sebauk/atau tempat yang paling jauh. 

b. Letak Geografis 

Wilayah Tanjung Sebauk merupakan bagian dari 

Kelurahan Senggarang Kecamatan Tanjungpinang 

Kota. Tanjung Sebauk secara geografis berada pada 

posisi 104 ֯25‟10”BT-104 ֯23‟45”BT dan 0 ֯58‟25”LU -

0֯59‟44”LU 
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c. Monografi Tanjung Sebauk 

Mata Pencaharian kebanyakan nelayan 48 %, pega-

wai hanya 7jiwa, Petani 3% jiwa, tidak bekerja, jum-

lah agama hindu 12 jiwa dan semua beragama Islam 

semua 281%. Pendidikan yang menyelesaikan sam-

pai tamat Sarjana belum tentu setap tahun ada 1 jiwa 

d. Adapun potensi yang unggul di Tanjung Sebauk 

adalah budaya masyarakat Tanjung Sebauk yang 

masih berkembang sampai saat ini salah satunya Ce-

loteh Anak-anak Tanjung Sebauk yang diperankan 

sendiri oleh Anak-anak Tanjung Sebauk sejak tahun 

2008. Celoteh anak Sebauk pernah mewakili Provin-

si Kepulauan Riau ke Provinsi Bengkulu. 

Mereka juga dapat membuat berbagai macam maka-

nan yang bahan mentahnya dari laut seperti makanan 

otak otak, makanan salai , kerupuk, bakso. Makanan 

makanan semua itu dibuat agar tidak mubazir, terbu-

ang dengan mudahnya tidak memberikan manfaat 

sedikitpun 

2. Peranan Ajaran Agama Ditinjau Dari Sosiologi 

Sesuatu yang berharga, yang kita miliki tidak akan ber-

arti apa apa. Bahkan akan menjadi sampah, apabila itu benda. 

Jangan biarkan apa yang  kita miliki hilang tampa memberi-

kan manfaat dan keberuntungan karena Allah berikan bukan 

unuk disia siakan. Ingat, banyak orang yang susah dan terti-
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nggal sebab dari kesombonang dan keengganan yang mengu-

asai diri seseorang. Belajarlah mengambil manfaat dari yang 

ada di sekeliling kita. Jika itdak mampu belajarlah, sekurang 

kurangnya bertanya. Banyaknya pengetahuan yang kita miliki 

smakin  banyak yang dapat kita raih. Dan semakin kreatif  

maka banyak yang akan kita dapat. 

Masyarakat Tanjung Sebauk mempunyai pelu-ang yang 

besar untuk memperoleh kemajuan dari le-tak kampung yang 

setrategis dan keterampilan yang ada. Untuk itu tingkatakan 

kemampuan dalam hal : 

a. Keyakinan pemahaman dalam menghadapi  masalah 

b. Tingkatkan kreatifitas baik secara perkumpulan, or-

ganisasi, ataupun pribadi 

c. Wujudkan keinginan dengan memperaktekkan aja-

ran agama secara istiqomah dan sabar. 

B. SARAN 

1. Untuk penyempurnaan penelitian ini, perlu adanya pe-

mbahasan lebih lanjut dan khusus dengan waktu dan 

perhatian yang bagus akan memberikan keputusan ke-

putusan yang memuaskan 

2. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari pembahasan 

ini hendaknya tidak hanya penelitian pada dunia pen-

didikan. 

3.  Diharapkan dapat menjadi tambahan Khazanah 

pemikiran ilmu yang baru. 
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GLOSARIUM 

Ajaran : Segala sesuatu yang diajarkan; nasihat; pe-

tuah; petunjuk; aturan yang datangnya dari 

Al Qur‟an dan Hadits 

Asal : Yang menjadi sebab-sebabnya (tentang sua-

tu peristiwa atau kejadian); sebab mulanya
 ; 

keadaan (nama,tempat, wujud, rupa, dan se-

bagainya) yang semula; pangkal permulaan 

Berlebiihan : Berbuat yang tidak sesuai arahan dan  con-

toh; aneh-aneh atau tidak sewajarnya (tenta-

ng tingkah laku): tingkahnya 

Datuk : Gelar kehormatan bagi orang yang dituakan 

(berpangkat tinggi, tinggi martabatnya): pe-

nghulu adat 

Dinamika : Gerak (dari dalam); tenaga yang mengge-

rakkan; semangat; kekuatan yang dimiliki 

sekumpulan orang dalam masyarakat yang 

dapat menimbulkan perubahan dalam tata 

hidup masyarakat yang bersangkutan; gerak 

masyarakat secara terus-menerus yang me-

nimbulkan perubahan dalam tata hidup ma-

syarakat yang bersangkutan 

Faham : (Telah dapat) menangkap (memahami, tahu) 

apa yang dimaksud oleh sesuatu 

Faktor : Sesuat hal (keadaan, peristiwa) yang ikut 

menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya 

sesuatu 

Hulu : Suatu tempat ( di Riau ),bagian tubuh dari 

leher ke atas; kepala, pangkal; awal 

Keyakinan : Sesuatu yang diterima seseorang dan di pa-

kai sebagai pedoman sebagaimana diteri-ma 

dari masyarakat sekeliling 
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