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ABSTRAK 

Pemberian imbalan dalam aktifitas dakwah sebenarnya bukanlah fenomena baru, 
sudah banyak terjadi dan sudah berlangsung lama, bahkan fenomena ini terjadi hampir 
disemua elemen masyarakat dan akitvitas keagamaan, baik itu aktifitas dakwah maupun 
aktifitas lain yang berhubungan dengan keagamaan. Hal ini sangat tampak dalam fenomena 
pengisian ceramah agama, baik itu dalam forum akademik maupun dalam forum ceramah 
agama umum di masyarakat, di dalamnya dapat ditemui banyak terjadi aktifitas pemberian 
imbalan dari pembuat acara kepada tokoh ustadz atau ustadzah yang mengisi ceramah 
tersebut. Fenomena dakwah ustad solmed yang beberapa saat lalu pernah mencuat ke publik 
adalah Da‟I yang sudah menjadi selebritis dikesankan memasang tarif yang komersil, dan 
diharuskan membayar uang muka (DP) terlebih dahulu layaknya artis yang memperkuat 
adanya komodifikasi dalam kegiatan keagamaan. Jika fenomena ini telah berlangsung lama 
dan dilakukan secara terus menerus tidaklah menutup kemungkinan adanya proses 
komodifikasi dalam aktifitas dakwah agama Islam. Lalu bagaimanakah fenomena terjadinya 
fenomena tersebut di lingkup yang lebih kecil yaitu kota surabaya dan bagaimanakah ustadz 
sendiri memaknai fenomena tersebut. 

Studi kualitatif ini mencoba mendiskripsikan bagaimana pemaknaan ustadz atau 
ustadzah terhadap pemberian imbalan dalam aktifitas dakwah agama Islam di Surabaya 
dengan subyek penelitian yaitu empat orang ustadz dan satu orag ustadzah yang ada di 
surabaya. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemberian imbalan dalam kegiatan dakwah 
ustadz atau ustadzah pada hakikatnya berkaitan dengan proses pertukaran sosial dimana 
ustadz dan ustadzah memaknai pemberian imbalan yang dilakukan oleh masyarakat kepada 
para pendakwah sebagai sebuah reward yang dalam konteks ini bermakna sebuah 
penghargaan terhadap aktifitas dakwahnya. Akan tetapi pemaknaan imbalan bagi ustadz atau 
ustadzah yang cangkupan dakwahnya meliputi berbagai wilayah diluar domisili kota tempat 
tinggalnya memaknai pemberian imbalan sebagai sebuah hal yang wajar karena sebagai 
jaminan untuk biaya akomodasi dan transportasi ustadz dan ustadzah tersebut. Pemberian 
imbalan dalam kegiatan dakwah merupakan refleksi dari prinsip-prinsip pertukaran sosial 
dimana kegiatan dakwah yang merupakan sebuah penyampaian nilai keagamaan yang 
dibutuhkan oleh masyarakat menjadi sebuah stimulus sehingga muncul pemberian imbalan 
sebagai bentuk penghargaan terhadap aktifitas dakwah dalam konteks kehidupan 
bermasyarakat.  

Keyword : pemberian, imabalan, aktifitas, Dakwah islam

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMBERIAN IMBALAN DALAM AKTIFITAS DAKWAH.... ASKHABI, MOH. AQIM




