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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

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. Hal ini menarik jika kita amati dalam perspektif 

sosiologi, jika fenomena ini telah berlangsung lama dan dilakukan secara terus 

menerus tidaklah menutup kemungkinan adanya proses komodifikasi dalam 

aktifitas dakwah agama Islam. Lalu bagaimanakah ustadz sendiri memaknai 

fenomena tersebut.   

Pada hakikatnya ustadz adalah orang yang sangat ahli dalam suatu 

bidang. 

Secara umum ustad adalah seseorang yang mempunyai wawasan mengenai 

keagamaan dan menjadi teladan bagi masyarakatnya. Hal tersebut sangat 

sederhana dan dapat dijangkau oleh siapapun bahwa ustadz adalah seseorang 

yang memiliki ilmu pengetahuan tentang kealaman dan keagamaan. Artinya 

dalam perspektif masyarakat Indonesia bahwa setiap orang yang memiliki 
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wawasan mengenai kealaman dan keagamaan, berpotensi menjadi ustadz selagi 

wawasan keilmuannya dapat menimbulkan rasa takut kepada Allah dan 

mengakui kebesaran-Nya. Ustadz memiliki posisi yang sangat penting dan 

dijadikan suri tauladan umat dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam pandangan 

islam dakwah dianggap sebagai usaha untuk menyebarkan ilmu, seperti dalam 

firman Allah SWT QS. Al-Maidah (5) 67 yang kurang lebih artinya:  

“Wahai Nabi! sampaikanlah apa yang diturunkan kepada kamu, jika 

kamu tidak melakukannya maka kamu tidak menyampaikan 

risalahNya”(Al-Maidah (5) 67)  

Oleh karena itu, usaha penyebaran ilmu agama islam dijelaskan dalam 

pokok-pokok ajaran islam oleh Allah melalui RasulNya. Firman Allah taala 

yang dimaksud yaitu:  

“Dan jangan kau berikan sesuatu dengan mengharapkan balasan yang 

banyak” (Al-Muddatsir: 6)  

“Sesungguhnya balasan bagiku hanyalah kepada Allah”(Yunus: 73)  

Berdasarkan kepada ayat di atas para ulama terdahulu menghukumkan 

bahwa mengambil imbalan untuk melakukan dakwah dalam penyebaran ilmu 

adalah tidak dibenarkan pada hukum asal. Mereka berpendapat bahawa dakwah 

adalah wajib, sesuatu kewajiban yang perlu ditunaikan tidak boleh diambil 

imbalan.  

Pendapat ini telah diterima oleh umat Islam sehingga terbina dalam diri mereka 

tanggapan bahawa  

a. Dakwah dan penyebaran ilmu adalah tugas keagamaan.  

b. Oleh karena itu adalah tugas yang suci (sacred).  
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c. Untuk memelihara kesuciannya ia perlu dilakukan dengan penuh 

keikhlasan dan jauh dari matlamat keduniaan.  

d. Mengambil imbalan untuk melakukan tugas ini adalah tercela dan 

bertentangan dengan hakikat di atas.  

Tanggapan ini terus dipegang hingga ke hari ini bahkan berkembang 

sehingga timbul semacam sinis dan penolakan (rejection) terhadap segala bentuk 

atau unsur-unsur pengambilan imbalan/untung (profiteering) dalam usaha 

dakwah dan penyebaran ilmu oleh para pendakwah. Maka wujud tanggapan atas 

pendakwah tertentu dan lembaga dakwah bahwa tugas wajib ini telah dijadikan 

sebagai kegiatan ekonomi (economic services) lalu timbullah istilah baru seperti 

dakwah komersial.   

Pada masa lalu agama dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Agama 

menjadi hal yang begitu penting dan sangat dijunjung tinggi oleh setiap 

penganutnya. Peran ustadz atau ustadzah pada kehidupan sosial salah satunya 

melakukan ceramah rohani secara rutin, ceramah tersebut biasanya dilakukan di 

ruang-ruang publik dan diberbagai acara keagamaan. Hampir semua persoalan 

sosial pada saat itu yang dialami masyarakat biasanya akan diceritakan kepada 

tokoh agama untuk dimintai pendapat. Para ustadz atau ustadzah menjadi 

konsultan dari persoalan sosial hingga problem keluarga. Persoalan sosial 

tersebut kini sudah terfragmentasi kedalam lembaga-lembaga khusus sesuai 

dengan keahlian dari pengelolaan lembaga tersebut. Jadi, dalam batas-batas 

tertentu modernisasi atau perkembangan ilmu pengetahuan memang telah 

menggeser posisi agama. Namun itu tidak semerta merta dapat dimaknai bahwa 

agama akan kehilangan fungsi dan menghilang dengan sendirinya. Sebenarnya, 
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meskipun lembaga-lembaga modern itu dianggap lebih berperan ketimbang 

tokoh-tokoh agama, namun nilai-nilai kepercayaan agama tampaknya masih 

menjadi pijakan bagi masyarakat. Kebutuhan manusia terhadap agama menjadi 

sesuatu yang inheren di dalam dirinya. Munculnya pendakwah-pendakwah muda 

selebritis yang kerap muncul di televisi merupakan cerminan dari kuatnya 

permintaan sekaligus pemberian otoritas kepercayaan kepada mereka.  

Tetapi pada saat ini sosok ustadz atau ustadzah tidak seperti sosok ustadz 

atau ustadzah ideal yang dijelaskan dalam paragraf diatas. Ustadz merupakan 

sosok yang digambarkan sebagai teladan dan menjalankan dakwahnya kepada 

masyarakat dengan penuh ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ini 

berbeda dengan keadaan ustadz saat ini. Dalam menjalankan dakwahnya 

berkaitan dengan ekonomi, uang yang menjadi tolak ukur dalam menjalankan 

dakwahnya. 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. Sangat berbeda dengan konsep dakwah media di Indonesia 

yang digambarkan dengan integritas dakwah, hal tersebut dapat dilihat dari 

uraian DR. H. Muchtar Ali (Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan 

Syariah) menjelaskan  bahwa Islam merupakan petunjuk yang penuh keberkahan 

dan kebaikan.  
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Bergersernya peran  ustadz dalam menjalankan dakwahnya dikarenakan 

dengan adanya komodifikasi dalam agama1. Komodifikasi agama adalah 

komersialisasi agama atau mengubah keimanan dan simbol-simbolnya menjadi 

komoditas yang dapat diperjual belikan untuk mendapat keuntungan. Potensi 

pasar ummat beragama di Surabaya lebih khusus lagi ummat Islam yang sangat 

menjanjikan, menjadikan peluang bisnis baru dalam menjual nilai-nilai agama, 

tentunya dengan tampilan yang mudah diterima. Akan tetapi tidak semua 

pendakwah dalam prakteknya menjadi komersil hal tersebut berada di ranah 

kyai-kyai tradisional hal tersebut sesuai dengan paper yang ditulis Dr.H.Muchtar 

Ali yang mengambil masalah mengenai adanya komersialisasi dakwah sebagai 

bentuk komodifikasi agama. 

Pemberian imbalan dalam aktifitas dakwah hal ini bisa terjadi karena 

motif sebuah pertukaran sosial atau bisa jadi merupakan sebuah komodifikasi 

agama, jika memandang dari sudut pandang komodifikasi terhadap agama hal ini 

seperti penelitian yang pernah dilakukan yaitu tentang Komersialisasi dakwah 

Sebagai bentuk Komodifikasi agama2, dimana didalam penelitian tersebut 

menyebutkan bahwasanya ustadz atau ustadzah saat ini mengalami disfungsi 

peran dan menjadikan dakwah sebagai sebuah komoditas ekonomi, sedangkan 

jika fenomena pemberian imbalan ini dipandang dari sudut pandang pertukaran 

sosial hal ini dapat dilihat seperti penilitian yang pernah dilakukan yaitu tentang 

Pemberian Hadiah terhadap Dosen dalam Perspektif Sosiologi3 dengan subjek 

yang agak berbedaakan tetapi bentuk pemberian imbalan atau hadiah yang 

                                                           
1
 Greg Fealy and Sally White. 2008. Consuming Islam : Commodified Religion and Aspiration 

Pietsm in Contemporary Indonesia 
2
 Ristiana, Juliana:2012 : Komersialisasi dakwah Sebagai bentuk Komodifikasi agama 

3
 sari, Yuliana W : 2010 : Pemberian Hadiah terhadap Dosen dalam Perspektif Sosiologi 
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sejenis, dari referensi tersebut penelitian ini menekankan pada bagaimana ustadz 

atau ustadzah memaknai pemberian imbalan dalam aktifitas dakwahnya. Dari 

sini fokus penelitian yang diambil adalah bagaimana pemaknaan ustadz atau 

ustadzah terhadap pemberian imbalan dalam aktifitas pendakwah agama Islam, 

sehingga nantinya bisa diketahui apakah pemberian imbalan tersebut merupakan 

sebuah proses komodifikasi aktifitas keagamaan atau sebuah pertukaran sosial. 
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1.2 Fokus Penelitian 

Bagaimana pemaknaan ustadz atau ustadzah terhadap pemberian imbalan 

dalam aktifitas dakwah agama Islam di Surabaya? 

 

1.3  Tujuan 

Mengetahui pemaknaan ustadz atau ustadzah terhadap pemberian 

imbalan dalam melakukan aktifitas dakwah di masyarakat Surabaya  

1.4 Manfaat 

Secara akademis: 

Manfaat penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan 

tambahan pengetahuan terhadap perkembangan kajian sosiologi 

agama. 

Secara praktis 

Manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan terhadap pemerintah atau MUI dalam 

pengambilan kebijakan terhadap kontain yang diampaikan alam 

aktifitas dakwah.  
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1.5 Kerangka Teori 

1.5.1  Teori Pertukaran Sosial George Homans  

Dalam teori pertukaran sosial dari George Homans yang terfokus pada 

pertukaran sosial yang menjelaskan perilaku sosial elementer di dalam kerangka 

penghargaan dan kerugian4 dan didalam teori pertukaran sosialnya Homans 

berusaha menjelaskan perilaku manusia yang terkategori berdasarkan beberapa 

proposisi, antara lain: 

Proposisi Sukses  

“Untuk semua tindakan yang diambil orang, semakin sering 

tindakan tertentu seseorang diberi penghargaan, orang itu semakin 

mungkin melakukan tindakan itu”. 5 

Homans merinci sejumlah hal tentang proposisi sukses. Pertama, 

meskipun secara umum benar bahwa penghargaan-penghargaan yang sering 

meningkat menyebabkan tindakan-tindakan tersebut semakin sering, resiprokasi 

tersebut tidak dapat berlanjut secara tidak terbatas. Pada titik tertentu para 

individu benar-benar tidak dapat bertindak seperti yang sering dilakukan. Kedua, 

semakin singkat jarak diantara perilaku dan penghargaan, semakin mungkin 

seseorang mengulangi perilaku itu. Sebaliknya semakin lama jarak di antara 

perilaku dan penghargaan semakin lebih berkurang kemungkinan pengulangan 
                                                           
4
 Ritzer, 2012: 716 

5
 Homans, 1976: 16 dalam Ritzer, 2012: 16 
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perilaku itu. Akhirnya, pandangan homans bahwa penghargaan yang sewaktu-

waktu lebih mungkin mendatangkan perilaku yang berulang daripada 

penghargaan yang teratur. Penghargaan yang teratur menjadikan kebosanan dan 

kejenuhan, sementara penghargaan pada jarak yang tidak teratur sangat mungkin 

mendatangkan perilaku yang berulang.6 

Proposisi Stimulus 

Jika dimasa lampau kejadian stimulus tertentu, atau sekumpulan stimuli, 

adalah kejadian ketika tindakan seseorang diberi penghargaan, maka semakin 

mirip stimuli masa kini dengan stimuli masa silam, orang itu semakin mungkin 

melaksanakan tindakannya, atau tindakan serupa7. 

Proposisi Nilai 

Semakin bernilai hasil tindakan seseorang bagi dirinya, semakin besar 

kemungkinan dia untuk melaksanakan tindakan itu8. Pada titik tersebut, Homans 

mengenalkan konsep mengenai ganjaran dan hukuman. Penghargaan adalah 

tindakan dengan nilai-nilai positif dan meningkatnya penghargaan lebih 

mungkin untuk menimbulkan perilaku yang diinginkan. Hukuman adalah 

tindakan dengan nilai negatif dan peningkatan di dalam hukuman berarti sang 

aktor kurang mungkin untuk mewujudkan perilaku-perilaku yang tidak 

diinginkan. Penghargaan sendiri terbagi menjadi dua yaitu sifat materialistik 

(misalnya, uang) atau altruistik (membantu orang lain). 

Proposisi Kejenuhan- Kerugian 

                                                           
6
 Ritzer, 2012: 719 

7
 Homans, 1974: 23 dalam Ritzer, 2012: 720 

8
 Homans, 1974: 25 dalam Ritzer, 2012: 721 
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Semakin sering seseorang dimasa lampau yang belum lama berselang 

menerima suatu penghargaan khusus, semakin kurang baginya nilai setiap unit 

penghargaan selanjutnya.9 

Proposisi Persetujuan agresi 

Proposisi A: ketika tindakan seseorang tidak mencapai penghargaan 

yang dia harapkan, atau menerima hukuman yang tidak dia harapkan, dia akan 

marah; dia lebih mungkin untuk melakukan perilaku agresif, dan hasil perilaku 

demikian menjadi makin berharga baginya. 

Proposisi B: Ketika Tindakan seseorang menerima penghargaan yang dia 

harapkan, khususnya suatu penghargaan yang lebih besar daripada yang dia 

harapkan, atau tidak menerima hukuman yang dia harapkan, dia akan merasa 

senang; dia menjadi lebih mungkin melaksanakan perilaku menyetujui, dan hasil 

dari perilaku demikian menjadi lebih bernilai baginya. 

Proposisi Rasionalitas 

Proposisi rasionalitas memberitahu kita bahwa kemungkinan orang 

untuk melakukan tindakan tergantung pada persepsi-persepsi mereka atas 

kemungkinannya untuk berhasil. Akan tetapi apa yang menentukan persepsi itu? 

Homans berargumen bahwa persepsi-persepsi mengenai apakah peluang-

peluang berhasil tinggi atau rendah dibentuk oleh keberhasilan di masa lampau 

dan kemiripan situasi sekarang dengan situasi sukses dimasa lampau. 

1.5.3 Kerangka Konseptual  

Berdasarkan kedua perspektif teoritis yang digunakan untuk menganalisa 

penelitian yang akan dilakukan, maka akan dijelaskan mengenai bagaimana 

                                                           
9
 Homans, 1974: 29 dalam Ritzer, 2012: 741 
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aplikasi teori tersebut agar dapat menganalisa permasalahan yang akan diteliti 

secara tajam dan mendalam. 

 

 

1.5.3.1 Konseptualisasi Permasalahan dengan Teori Pertukaran Sosial 

Proposisi sukses 

Dalam konteks ini, Homans menjelaskan bahwa tindakan akan semakin 

sering dilakukan ketika tindakan tersebut diberikan sebuah apresiasi atau 

penghargaan dari sinilah akan terlihat bahwa pemberian imbalan kepada ustadz 

dan ustadzah dalam setiap aktifitas dakwah merupakan bentuk apresiasi sukses 

dalam pemenuhan kebutuhan kebutuhan manusia terhadap agama yang inheren 

di dalam dirinya, sehingga masyarakat atau individu yang mengundang ustadz 

dalam aktifitas dakwah maupun ceramah tersebut memberikan sebuah 

apresissasi berupa imbalan walaupun ustadz tersebut tidaklah pernah meminta. 

Disisi lain, pemberian imbalan secara terus menerus tersebut akan menjadi 

sebuah kebiasaan dan menjadi perilaku yang teratur yang akan dilakukan kepada 

ustadz dalam setiap aktifitas dakwahnya. 

Proposisi Stimulus 

Pada masa lampau pemberian stimulus berupa imbalan kepada ustdaz 

dalam aktifitas dakawah merupakan serangkaian stimulus yang terjadi dimasa 

kini, dan akan mendapatkan respon berupa relasi yang baik antara masyarakat 

yang memiliki hajat dalam sebuah acara keagamaan dengan ustadz yang mengisi 

dalam acara tersebut. Hal ini jika dilakukan terus menerus dimasa yang akan 

datang pemberian stimulus ini akan terus berlangsung dan penerimaan imbalan 
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oleh ustadz ini merupaka juga bentuk stimulus dari sudut pandang ustadz, 

dimana masyarakat akan memandang baik dan memberi respon terus menerus 

berupa imbalan dalam setiap acara keagamaan lainnya. 

 

 

Proposisi Nilai 

Ketika penerimaan imbalan oleh ustadz ini akan menghasilkan repon dan 

pengharagaan berupa relasi yang baik, berarti pemberian imbalan dalam aktifitas 

dakwah ini bukanlah lagi suatu hal yang negatif dan akan bertolak belakang 

dengan hukun penraikan imbalan dalam aktifitas dakwah yang jelas dilarang 

oleh agama islam, justru akan mengandung nilai positif berupa motif ekonomi 

yang diperoleh oleh ustadz dan nilai positif bagi pemberi imbalan berupa relasi 

yang baik dan mungkin dapat diartikan sedekah baginya. 

Proposisi Kejenuhan-Kerugian 

 Ketika pemberian imbalan yang dilakukan di massa lampau dengan 

intensitas yang cukup sering maka nilai pemberian imbalan akan mencapai titik 

jenuh, dimana hal ini sangat berhubungan dengan jenis imbalan maupun nominal 

yang diberikan, sehingga jika dalam intensitas yang sering dalam pemberian 

imbalan akan menimbulkan kejenuhan, sehingga diperlukan ciri khas dan 

keunikan imbalan yang diberikan akan menimbulkan respon dan berbeda dan 

efektifitas yang berbeda juga terhadap respon. 

Proposisi Persetujuan Agresi 

  Dalam proposisi diatas ketika seorang ustdaz tidaklah mendapat respon 

berupa imbalan dalam aktifitas dakwahnya ustadz akan melakukakn tindakan 
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efektif berupa sebuah bentuk kekecewaan hal ini dapat dilakukan secara 

beragam biasanya jika dalam sebuah ceramah dengan situasi yang santai beliau 

akan menyampaikan atau melakukan sindiran tentang imbalan atau imbalan 

yang biasa diperoleh. Sehingga dengan cara tersebut jika terkabulkannya 

keinginan ustadz walaupuan secara tidak langsung akan menjalin relasi yang 

baik dengan orang yang mengundangnya. 

Proposisi Rasionalitas 

 Dalam proposisi rasionalitas pemberian imbalan dalam aktifitas dakwah 

ini, jika di respon oleh masyarakat menjadi hal wajar maka stimulus yang akan 

dilakukan oleh ustadz akan terus dilakukan dan akan terus menjalin relasi yang 

baik antara keduanya, akan tetapi jika respon yang diberikan ustad berupa 

penolakan akan pemberian isentif tersebut karena kesadarannya dalam 

pemahaman agama tentang larangan menerima imbalan dalam aktifitas dakwah, 

masyarakat nantinya tidak akan lagi memberikan stimulus berupa imbalan lagi 

dalam setiap aktifitas dakwahnya. 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Paradigma 

Berdasarkan fokus penelitian dan kerangka teoritis yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka paradigma yang digunakan adalah paradigma 

perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial adalah sebuah perspektif yang 

mengedepankan adanya pertukaran sosial diantara para aktor. Fokus utama 

paradigma perilaku sosial adalah perilaku para individu yang menjadi perhatian 
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khusus adalah penghargaan yang menghasilkan perilaku yang diinginkan dan 

hukuman yang mencegah perilaku yang tanpa pikir.10  

Paradigma perilaku sosial digunakan sebagai perspektif untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Dimana sesuai dengan garis besar paradigma 

ini yang membahas tentang perilaku individu dalam konteks melakukan 

tindakan rasional untuk mencapai sebuah reward. Begitu pula dengan 

permasalahan penelitian yang intinya mencangkup pemberian imbalan yang 

diberikan dalam aktifitas dakwah seorang ustadz apakah sesuai dengan prinsip-

prinsip pertukaran atau memang merupakan sebuah fenomena komersialisasi 

dalam berdakwah. 

Sebenarnya paradigma perilaku sosial adalah sebagai bentuk dari 

“behaviorisme sosial” yang mencakup tentang sosiologi behavioral dan sangat 

dekat dengan behaviorisme psikologi.11  

Sosiolog behavioral memerhatikan hubungan diantara efek-efek 

perilaku seorang aktor terhadap lingkungan dan dampaknya terhadap perilaku 

belakangan aktor itu. Jika reaksi tersebut telah memberi penghargaan pada 

sang aktor, besar kemungkinan perilaku yang sama dihasilkan di masa depan di 

dalam situasi-situasi yang serupa. Jika reaksi itu menyakitkan atau 

menghukum, perilaku itu kurang mungkin untuk terjadi di masa depan.12  

 

1.6.2  Pendekatan Penelitian 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, hal ini karena penelitian 

kualitatif dapat menjawab fokus penelitian secara tajam dan mendalam. Kata 

kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji 

secara ketat dan belum terukur (jika memang terukur) dari sisi kuantitas, 

jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Para peneliti kualitatif menekankan sifat 

realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan 

subyek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. 

Mereka mencari jawaban atas pertanyaan yang menyoroti cara munculnya 

pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya.13 

Dari penjelasan di atas terkait dengan penelitian yang dilakukan adalah 

peneliti ingin menekankan pada bagaimanakah pemaknaan ustadz terhadap 

pemberian imbalan dalam aktivas dakwah yang dilakukan. 

Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan 

peneliti ingin mempertimbangkan sudut pandang individu. Hal ini karena 

penelitian kualitataif menganggap dirinya dapat mendekati sudut pandang 

pelaku melalui wawancara dan observasi terinci. Selain itu peneliti memilih 

pendekatan kualitatif karena ingin mengupayakan deskripsi yang beragam 

karena penelitian kualitatif percaya bahwa deskripsi yang kaya tentang dunia 

sosial sungguh tak ternilai.14  

Disamping menggunakan pendekatan kualitatif, metode yang 

digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah studi kasus 

instrinsik. Robert K. Stake membedakan studi kasus menjadi tiga kategori yaitu 

studi kasus instrinsik, instrumental dan studi kasus kolektif. Penggunaan studi 
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kasus instrinsik (intrinsic case study) jenis ini ditempuh oleh peneliti yang 

ingin memahami sebuah kasus tertentu. Jenis ini ditempuh bukan karena suatu 

kasus mewakili kasus-kasus lain atau karena menggambarkan sifat atau 

problem tertentu, namun karena, dalam seluruh aspek kekhususan dan 

kesederhanaannya, kasus itu sendiri menarik minat. Untuk sementara seorang 

peneliti mengabaikan rasa keingintahuannya yang lain agar kasusnya dapat 

memunculkan kisah uniknya sendiri.15  

Disamping menggunakan pendekatan kualitatif, metode yang digunakan 

untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah studi kasus instrinsik. Robert 

K. Stake membedakan studi kasus menjadi tiga kategori yaitu studi kasus 

instrinsik, instrumental dan studi kasus kolektif. Penggunaan studi kasus 

instrinsik (intrinsic case study) jenis ini ditempuh oleh peneliti yang ingin 

memahami sebuah kasus tertentu. Jenis ini ditempuh bukan karena suatu kasus 

mewakili kasus-kasus lain atau karena menggambarkan sifat atau problem 

tertentu, namun karena, dalam seluruh aspek kekhususan dan 

kesederhanaannya, kasus itu sendiri menarik minat. Untuk sementara seorang 

peneliti mengabaikan rasa keingintahuannya yang lain agar kasusnya dapat 

memunculkan kisah uniknya sendiri.16  

Dalam konteks penelitian yang dilakukan peneliti memilih studi kasus 

intrinsik karena ingin memahami sebuah kasus tertentu khususnya kasus 

pemberian imbalan dalam aktifitas dakwah utamanya ceramah agama. 

Sebenarnya pemberian imbalan ini bersifat sederhana akan tetapi jelas dalam 

aturan agama islam bahwasanya tidak diperbolehkan mengambil imbalan 
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dalam aktifitas dakwah, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimanakah 

pemaknaan ustdaz mengenai pemberian imbalan dalam aktifitas dakwah 

apakah merupakan sebuah perilaku pertukaran ataukah merupakan sebuah 

aktifitas komersialisasi dalam aktifitas dakwah. Yang menjadi minat intrinsik 

disini adalah pemberian imbalan dalam aktifitas dakwah ini nanti apakah akan 

menjadi suatu yang biasa atau mengandung unsur-unsur tertentu dalam setiap 

aktifitas dakwah. 

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan menggunakan tipe penelitian 

deskriptif dimana dalam tipe penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan 

gambaran secara mendalam terhadap persoalan yang diteliti. Sehingga dalam 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagaimanakah 

pemaknaan pemberian imbalan dalam dakwah secara rinci dan mendalam. 

Oleh karena itu penelitian ini mendeskripsikan bagaimana ustadz memaknai 

pemberian imbalan dalam aktifitas dakwahnya ini menjadi suatu sarana dalam 

pertukaran sosial atau bagian dari komersialisasi dalam dakwah. 

1.6.3 Batasan Konsep 

untuk mempertajam analisa data maka peneliti merumuskan beberapa 

batasan konsep permasalahan yang dikaji 

1. Ustadz atau ustadzah 

Pada hakikatnya ustadz adalah orang yang sangat ahli dalam 

suatu bidang. Menurut pengertian ini, maka seseorang tidak pantas 

disebut Ustadz kecuali apabila dia memiliki keahlian dari 18 atau 12 

ilmu atau bidang studi. Dalam sastra Arab seperti ilmu nahwu, shorof, 
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bayan, badi', ma'ani, adab, mantiq, kalam, perilaku, ushul fiqih, tafsir 

dan hadits. 

Sedang di Indonesia, seperti disebut di muka, kata ustadz 

merujuk pada banyak istilah yang terkait dengan orang yang memiliki 

kemampuan ilmu agama dan bersikap serta berpakaian layaknya orang 

alim. Baik kemampuan riil yang dimilikinya sedikit atau banyak. Orang 

yang disebut ustadz antara lain: da'i, mubaligh, penceramah, guru ngaji 

Quran, guru madrasah diniyah, guru ngaji kitab di pesantren, 

pengasuh/pimpinan pesantren (biasanya pesantren modern). Sedangkan 

ustadzah dlam hal ini memiliki makna yang sama, hanya saja 

merupakan sebutan bagi perempuan. 

Dalam penelitian ini ustadz atau ustadzah yang dimaksud adalah 

da'i, mubaligh, atau penceramah yang biasa mengisi sebuah acara dalam 

sebuah aktifitas keagamaan.  

2. Dakwah  

Pengertian dakwah menurut istilah adalah menyeru, memanggil, 

mengajak dan menjamu, dengan proses yang berkesinambungan dan 

ditangani oleh para pengembang dakwah. Hal ini dikarenakan Islam 

adalah dakwah, artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya 

untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah 17 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dakwah adalah aktifitas 

penyebaran ajaran agama islam utamanya dalam bentuk ceramah-

ceramah agama di berbagai forum kajian maupun peringatan hari besar 
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tertentu. Dan dalam aktifitas ceramah inilah yang nantinya sering 

ditemukan fenomena pemberian imbalan yang akan diberikan oleh 

pihak yang mengadakan acara kajian tersebut kepada ustadz pengisi 

ceramah agama tersebut. 

 

 

3. Pemberian imbalan 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti kata imbalan yaitu 

imbalan n 1. Upah sebagai pembalas jasa; honorarium; 2. Balasan 

(berupa pujian, hukuman, dsb) atas tindakan yang sudah dilakukan18. 

Pemberian imbalan ini biasanya terjadi ketika seorang ustadz 

dalam beberapa kasus menerima imbalan setelah mengisi sebuah 

ceramah keagamaan maupun dalam aktifitas dakwahnya. Hal ini yang 

nantinya akan diteliti bagaimanakah ustadz tersebut memaknai imbalan 

yang diterima dalam setiap aktifitas dakwahnya. 

 

1.6.4 Penentuan Subyek Peneltian 

Berdasarkan fokus penelitian, seubyek dari penelitian ini adalah 

ustadzdan ustadzah yang berada di Surabaya yang didasarkan bahwa 

subjek tersebut sebagai aktor yang sesuai dalam tema penelitian yang 

diajukan dengan kriteria ustadz atau ustadzah yang sering (dengan 

intensitas paling tidak 1 minggu melakukan 1x ) mengisi ceramah, 

khutbah, atau acara talkshow keagamaan baik media telivisi maupun radio 
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yang juga pernah memperoleh atau diberi imbalan dalam aktifitas 

dakwahnya. 

Dalam penelitian ini subyek penelitian berjumalah lima orang, 

yaitu empat orang ustadz dan satu orang ustadzah. Adapun pengambilan 

subyek informan yang pertama yaitu AB merupakan informan yang 

diketahui peneliti sebagai pengisi kajian rutin di asrama yayasan AU 

surabaya, peneliti mengenal informan karena peneliti dalam setiap minggu 

dua kali bertemu dengan informan di asrama tersebut dan mengetahui 

aktivitas informan serta peneliti terlibat dalam kegiatan asrama tersebut. 

Informan yang kedua adalah AS yaitu seorang ustadz pendiri pesantren 

mahasiswa, peneliti mengetahui informan karena peneliti merupakan 

bagian dari peserta dalam kegiatan kajian pesantren mahasiswa yang 

dimiliki informan sehingga peneliti mengetahui aktivitas dakwah yang 

dilakukan informan AS. Informan yang ketiga yaitu BM seorang ustadz 

yang biasa mengisi kajian serta diskusi yang diselenggarakan oleh di  

kampus serta mengisi cermah di salah satu stasiun televisi di surabaya, 

peneliti mengenal informan karena peneliti sering mengundang informan 

dalam beberapa kesempatan kajian yang diadakan lembaga dakwah 

kampus. Informan yang ketiga yaitu YDK yaitu seorang ustadz pendiri 

yayasan AU  surabaya, peneliti mengenal informan karena informan 

terlibat dalam yayasan AU serta beberapa kegiatan cermah yang diisi oleh 

informan, peneliti memilih informan karena informan memiliki pandangan 

yang berbeda terkait pemberian imbalan terhadap kegiatan dakwahnya. 

Informan terakhir yaitu YS yaitu seorang ustadzah yang dikenal peneliti 
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karena beberapa kali pernah mengundang informan dan mengetahui bahwa 

YS. Peneliti mengetahui bahwa semua informan diatas menerima imbalan 

dalam kegiatan dakwahnya, selain itu semua informan diatas melakukan 

aktivitas dakwah minimal 2 kali dalam satu minggu, maka dari itu peneliti 

memilih semua informan tersebut sebagai subyek informan dalam 

penelitian ini   

Subyek penelitian ditentukan melalui purposive dimana para 

informan dipilih secara sengaja dengan kriteria yang telah ditetapkan, 

dalam kriteria utama yang ditetapkan oleh peneliti adalah informan yang 

pernah menerima imbalan dalam aktifitas dakwanya. 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa teknik 

pengumpulan data yaitu: 

1.. Wawancara 

Wawancara merupakan adalah satu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dan dalam penelitian yang 

akan dilakukan secara sengaja peneliti memilih wawancara untuk 

mendapatkan data yang mendetail mengenai permasalahan pemberian 

imbalan dalam aktifitas dakwah. Biasanya wawancara dalam penelitian 

kualitatif berlangsung dari alur umum ke alur khusus. Wawancara tahap 

pertama biasanya hanya bertujuan untuk memberikan deskripsi dan 

observasi awal periset perihal masalah dan subjek yang dikaji. Tema-

tema yang muncul pada tahap ini kemudian diperdalam, dikonfirmasikan 
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pada wawancara berikutnya, demikian seterusnya hingga mencapai titik 

jenuh. 

Untuk mendapatkan data yang mendalam, maka peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data melalui indepth interview. 

Melalui indepth interview diketahui informasi dari para informan dan 

digunakan untuk mengkaji permasalahan yang mendalam mengenai 

pemberian imbalan dalam dakwah. selain itu melalui indepth interview 

peneliti mendapatkan informasi yang unik hal ini terlihat dari adanya 

variasi data yang diperoleh peneliti dari para informan. Dalam proses 

wawancara yang dilakukan peneliti tidak hanya terpaku pada guide 

interview, namun peneliti lebih banyak melakukan eksplorasi dan 

melakukan probing terhadap informan agar peneliti dapat mengetahui 

secara lebih mendetail tentang alasan dan latar belakang pemberian 

imbalan dalam aktifitas dakwah. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan indepth interview 

sebagai teknik untuk mendapatkan data primer, selain itu untuk untuk 

mendukung penelitian yang telah dilakukan juga terdapat studi pustaka 

sebagai data sekunder untuk menjelaskan realitas empiris yang terdapat 

dilapangan dengan kajian teoritis sehingga didapatkan hasil penelitian 

yang relevan. 

Indepth interview yang dilakukan terhadap para informan 

menggunakan Guide Interview agar wawancara yang dilakukan 

berlangsung secara sistematis dan terstruktur namun dalam proses 

wawanacara berlangsung tidak hanya terbatas pada Guide Interview 
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namun peneliti juga terbuka terhadap hal-hal baru dan pernyataan yang 

diungkapkan oleh informan terkait dengan permasalahan penelitian yang 

dikaji. 

 

 

 

 

1.6.6 Teknik analisis Data 

  Pada tahap pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

dengan cara mengklasifikasikan dan mengkategorikan data berdasarkan 

beberapa tema sesuai fokus penelitiannya.(Suyanto&Sutinah, 2010: 173).  

1.6.6.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman  

Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang 

disebutnya sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal 

utama, yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang 

jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data 

dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut 

analisis (Miles dan Huberman, 1992 dalam Idrus, 2009:148). Berikut proses 

analisa data interaktif: 

1. Tahap pengumpulan data 

Dalam proses analisis data interaktif ini kegiatan yang pertama 

adalah proses pengumpulan data. Harap diingat bahwa kebanyakan data 

kualitatif adalah data berupa kata-kata, fenomena, foto, sikap, dan perilaku 
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keseharian yang diperoleh peneliti dari hasil observasi mereka dengan 

menggunakan beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi, 

dan dengan menggunakan alat bantu yang berupa kamera, video tape. 

1. Tahap reduksi data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data 

berlangsung secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian 

berlangsung. Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis 

sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, 

dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, 

cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. 

Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak 

diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk 

dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan 

proses verifikasi. 

2. Display data 

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah 

penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati 

penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang 

terjadi dan apa yang harus dilakukan. 
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3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan 

penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah 

ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan 

interpretasi yang dibuatnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam 

proses ini adalah melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang 

sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, 

berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di 

masyarakat). (Idrus, 2009:148-151) 

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan model 

analisis interaktif dari Miles dan Huberman untuk mengkategorikan data 

yang telah dikumpulkan melalui indepth interview. Kategorisasi data 

dilakukan agar peneliti dapat membahas permasalahan sesuai dengan 

konsep-konsep dan telah disusun sebelumnya. Selain itu kategorisasi data 

dilakukan agar peneliti dapat menjawab fokus penelitian berdasarkan teori 

pertukaran social.  
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Bagan 1.1 
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Transkrip Wawancara dan 
Pemetaan Informasi dari Para 
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Tahap III: 

Display Data 

Data Disajikan melalui 
Kutipan wawancara, Tabel 

Kategorisasi dan Bagan atau 
Peta konsep 

Tahap IV: 
Verifikasi dan 
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