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Umat Islam merupakan umat yang mayoritas di Indonesia. Idealnya, 
dengan jumlah yang mayoritas, umat Islam bisa menjadi umat yang kuat baik kuat 
secara aqidah (spiritual) maupun ekonomi (materilnya). Namun tidak demikian 
kenyataannya, banyak umat Islam yang terjebak oleh kondisi kemiskinan. Kalau 
kondisi kemiskinan ini tidak segera diatasi, maka akan terjadi seperti apa yang 
disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ”Hampir saja kefakiran/kemiskinan 
membawa kepada kekufuran”. Inilah realitas yang sering dihadapi oleh umat 
Islam apalagi di daerah-daerah terpencil yang sering menjadi basis kristenisasi. 
Sering kali terjadi konversi agama dengan alasan benturan ekonomi. Tentunya ini 
menjadi tanda tanya, tanggung jawab siapakah kondisi seperti ini? Kalau kondisi 
seperti ini berkaitan dengan persoalan aqidah, sejauh mana peranan para ulama, 
kyai, mubaligh, da’i atau tokoh-tokoh umat Islam mensikapi hal ini?  

Dalam dakwah Islam dikenal ada beberapa metode dakwah antara lain 
dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Dakwah bil hal ini lebih fleksibel diterapkan 
di masyarakat karena bisa dikemas melalui beberapa kegiatan, seperti pendidikan 
dan  pemberdayaan ekonomi, dengan harapan, kalau tingkat ekonominya kuat, 
maka akan kuat pula keimanan seorang muslim. 

Skripsi ini berusaha mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana peran 
tokoh agama Islam dalam mengentaskan kemiskinan dengan cara pemberdayaan 
ekonomi umat di Desa Dadap Ayu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul.  

Karena kajian ini merupakan kajian lapangan, maka data-data diperoleh 
melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif, dengan pendekatan norma-norma agama. 

Hasil akhir dari kajian ini adalah diperolehnya gambaran yang akurat 
tentang peran serta tokoh agama Islam dalam upaya pengentasan kemiskinan –
sebagai tanggungjawab dakwah Islam-- di Desa Dadap Ayu Kecamatan Semanu 
Kabupaten Gunungkidul. 
 

Kata kunci: dakwah bil hal, perekomonian Islam, sosiologi Islam, ulama. 
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