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ABSTRAK 

Irna Yuliana. 105 271 105 818. 2022. Persepsi Masyarakat Terhadap Korelasi 

antara Ucapan dan Akhlak Dai di Desa Bissoloro, dibimbing oleh Abbas dan 

Sudir Koadhi.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara ucapan dan 

akhlak Dai di Desa Bissoloro, untuk mengetahui faktor penghambat dan 

pendukung korelasi antara ucapan dan akhlak Dai di Desa Bissoloro serta untuk 

mengetahui persepsi masyarakat terhadap korelasi antara ucapan dan akhlak Dai 

di Desa Bissoloro. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 

penentuan lokasi yang terletak di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten 

Gowa yang berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dan dengan menggunkan 

teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korelasi antara ucapan dan akhlak 

Dai di Desa Bissoloro ada masyarakat yang mengatakan sesuai dan ada yang 

mengatakan  tidak sesuai sebagaimana ucapan sebagai pesan dakwah yang 

dibarengi dengan akhlak yang baik, telah tersampaikan dan dicontohkan oleh Dai 

dan ada juga yang hanya menyampaikan pesan dakwah tapi tidak dicontohkan 

atau hanya sebatas retorika saja. Faktor penghambat korelasi antara ucapan dan 

akhlak Dai di Desa Bissoloro lebih kepada sorotan masyarakat terhadap Dai 

meliputi semua aspek kehidupannya baik dalam segi ucapan, sikap dan perbuatan 

atau akhlaknya bahkan ibadahnya yang akan selalu dihubungkan dengan 

profesinya, anggapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap Dai terkadang 

mengesampingkan kemanusiawian kehidupan Dai sehingga kemungkinan 

buruknya ketika masyarakat mendapati cela pada seorang Dai maka akan menjadi 

kesalahan besar bahkan pesan dakwah akan sulit tersampaikan lagi. Faktor 

pendukungnya ialah masyarakat di Desa Bissoloro itu sendiri mayoritas Islam dan 

menjadikan Dai sebagai teladan dalam segala hal juga dengan kesadaran sendiri 

atas ilmu yang dimiliki oleh beberapa orang maka dengan itu menjadi pegangan 

bagi mereka atau Dai untuk mengamalkan kemudian menyampaikan kepada 

masyarakat. Untuk persepsi masyarakat itu sendiri ialah mereka menganggap Dai 

sebagai teladan maka apa yang diucapkan harus sesuai dengan apa yang dia 

lakukakan, Dai harus mampu menjadi panutan atau teladan dalam segi ucapan dan 

amalan dengan begitu masyarakat akan lebih mudah menerima pesan dakwah dari 

ucapan dan akhlaknya.  
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