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BAB II 

KAJIAN  TEORI DAN KERANGKA PIKIR  

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Strategi  

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun 

waktu tertentu. Menurut Rangkuti, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. 

Tujuan utamanya adalah agar organisasi atau lembaga dapat melihat secara 

objektif Kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat 

mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.
1
  

Strategi menurut Purnomo Setiawan Hari sebenarnya berasal dari 

bahasa Yunani “Strategos”diambil dari kata Stratos yang berarti militer dan 

Ag yang berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan 

sebagai general ship yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal 

dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan 

perang.
2
 

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah 

serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja 

perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan 

lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan 

jangka panjang).  

Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.
3
Strategi menurut 

Anwar Arifin adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan 

yang akan dijalankan guna mencapai tujuan.
4
 

                                                 
1
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Menurut Samsul Munir Amin strategi adalah konsep dan atau upaya 

untuk mengerahkan dan mengarahkan potensi dan sumber daya ke dalam 

rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
5
 

Suhandang mengatakan strategi terdiri dari tiga elemen, yaitu:
6
 

a. Sasaran (goals)  

Apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pencapaian tujuan. Tujuan 

akhir dari dakwah adalah ingin menciptakan masyarakat madani.yang 

islami. Selain dari itu sasaran tersebut terbagi lagi menjadi tiga tingkatan 

menjadi: 

1. Visi yang merupakan kerangka acuan kegiatan nyata yang terpadu 

2.  Misi yaitu banyaknya sasaran yang harus dicapai sebagai tugas dan   

prinsip utama guna mewujudkan visi 

3. Tujuan –tujuan (objectives), yaitu tujuan-tujuan yang khusus dan 

spesifik harus dicapai demi tercapainya tujuan akhir yang telah 

ditentukan sebelumnya.  

b. Kebijakan (policies), merupakan garis pedoman untuk bertindak guna     

mencapai sasaran atau tujuan –tujuan tadi. 

c. Rencana–rencana (plans), merupakan pernyataan dari tindakan terhadap 

apa yang diharapkan akan terjadi. Seperti halnya dalam upaya dakwah 

islamiyah, kita harus bisa memperhitungkan berapa banyak atau luas 

mad’u yang mau dan mampu menerima gagasan ataupun saran yang 

diberikan. 

Menurut Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi pengertian dakwah 

secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da’a, 

yad’u,da’wan, du’a yang diartikan sebagai mengajak/meneyeru, memanggil, 

seruan, permohonan, dan permintaan. Istilah ini sering diberi arti yang sama 

                                                 
5
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dengan istilah-istilah tabligh, amr ma’ruf dan nahi munkar, mau’idzhoh 

hasanah, tabsyir, indzar, washiyah, tarbiyah, ta’lim, dan khotbah.
7
 

Dengan melihat beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa strategi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui menuju target yang 

diinginkan. Strategi yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama 

dan pola keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi. 

Strategi juga sebagai perumusan visi dan misi suatu organisasi atau 

perusahaan.  

Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki 

tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaandan memiliki 

taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Sedangkan strategi dakwah 

artinya metode, siasat, taktik atau manuver yang dipergunakan dalam 

aktivitas dakwah (kegiatan) dakwah. Untuk mencapai keberhasilan dakwah 

Islam secara maksimal, maka diperlukan berbagai faktor penunjang, 

diantaranya adalah strategi dakwah yang tepat sehingga dakwah Islam 

mengena sasaran dan tercapainnya khairu ummah. Seorang da’i harus 

mempunyai visi, misi dan tujuan dalam menyampaikan pesan kepada 

mad’unya, karena dakwah harus disampaikan secara teratur dan terorganisir 

supaya masyarakat paham akan pentingnya pemahaman Islam. 

 

2. Pengurus  Masjid 

a. Pengertian Pengurus  

Pengurus Masjid adalah orang yang bertugas menjaga, mengurus, 

merawat Masjid agar fungsi Masjid dapat dimaksimalkan sebaik mungkin. 

Idealnya pengurus Masjid harus seorang muslim yang memiliki 

kepribadian Islami dengan sejumlah ciri yang harus lekat pada dirinya, 

memiliki wawasan yang luas, baik menyangkut masalah keislaman, 

keMasjidan, kemasyarakatan maupun keorganisasian dan memiliki 
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kemampuan manajerial dalam pengelolaan Masjid dengan segala 

aktifitasnya.
8
 

Apabila kepengurusan Masjid menggunakan manajemen yang baik, 

ada banyak manfaat yang akan diperolehnya 

a) Tujuan atau target kemakmuran Masjid yang hendak dicapai akan 

terumuskan dengan jelas dan matang, karena salah satu fungsi utama 

manajemen adalah perencanaan.  

b) Usaha mencapai tujuan pemakmuran Masjid bisa dilaksanakan secara 

bersama-sama dengan kerja sama yang baik melalui koordinasi yang 

rapi, sehingga meskipun tugas pengurus  berat, dapat dilaksanakan 

dengan ringan.  

c) Dapat dihindari terjadinya tumpang tindih antara pengurus yang satu 

dengan pengurus yang lain, karena dalam kepengurusan akan 

dijelaskan masing-masing porsi pekerjaan yang harus dilaksanakan 

dan tanggung jawab yang harus diemban. 

d) Pelaksanaan tugas-tugas memakmurkan Masjid dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efesien.  

e) Pengontrolan dan evaluasi dapat bisa dilakukan dengan menggunakan 

standar atau tolak ukur yang jelas.  

f) Gejala penyimpangan kerja dapat dicegah, karena mudah 

mendeteksinya, dan bila penyimpangan betul-betul terjadi bisa 

dihentikan.  

Pengurus Masjid tentu saja sangat besar perannya dalam 

memakmurkan Masjid, pengurus Masjid harus benar-benar solid, mulai 

dari jumlahnya yang cukup memiliki semangat kerja memiliki pemahaman 

yang utuh tentang Masjid yang ideal, memahami tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai pengurus yang tertera dalam struktur dan job description 

(uraian kerja) dan meningkatkan kemampuan kerja dalam kapasitasnya 

sebagai pengurus Masjid.  

                                                 
8
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Disamping itu, konsolidasi pengurus Masjid juga bisa dilakukan 

dengan rapat-rapat rutin agar selalu terpantau perkembangan kerja 

pengurus dan komunikasi yang intensif antar sesama pengurus dalam 

mengemban amanat kepengurusan Masjid. 

 

b. Masjid  

1. Pengertian Masjid 

Masjid menurut bahasa Arab berasal dari kata sajada (fi’il madhi) 

yang berubah menjadi Masjidun(Isim Makan) yang mengikuti tasrif 

tsulasi mujarrod bab dua (Sajada - Yasjidu) yang artinya tempat sujud. 

Sedangkan menurut istilah adalah bangunan yang didirikan khusus 

sebagai tempat ibadah kepada Allah SWT, baik sholat maupun kegiatan 

sosial lainnya yang tujuannya mengembangkan masyarakat Islam.
9
  

Kata Masjid terulang sebanyak dua puluh delapan kali didalam 

Al-Quran. Dari segi bahasa, kata tersebut terambil dari akar kata 

sajada-yasjidu, yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh 

hormat dan takzim. Meletakkan dahi, kedua tangan, lutut, dan kaki ke 

bumi, yang kemudian dinamai sujud oleh syariat, adalah bentuk lahiriah 

yang paling nyata dari makna-makna diatas. Itulah sebabnya mengapa 

bangunan yang dikhususkan untuk melaksanakan shalat dinamakan 

Masjid, yang artinya "Tempat Bersujud."  

Masjid adalah tempat Muslim berkumpul. Sembahyang lima 

waktu sehari semalam menjadikan mesjid tempat berkumpulnya 

Muslim sekitar mesjid lima kali sehari. Sembahyang Jum’at pula 

membuat pula mesjid tempat berkumpul dan bertemunya anggota 

masyarakat Muslim yang lebih luas. Mesjid adalah pula tempat 

mengumumkan hal-hal penting yang menyangkut hidup masyarakat 

                                                 
9
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Muslim. Suka dan duka dan peristiwa-peristiwa yang langsung 

berhubungan dengan kesatuan sosial di sekitar Masjid.
10

 

Masjid bagi ummat Islam merupakan salah satu instrument 

perjuangan dalam menggerakan risalahyang dibawa Rasulullah dan 

merupakan amanah beliau kepada kita umatnya.Masjid tidak hanya 

sekedar tempat sujud atau i’tikaf. Kalau hanya sekedar sujud untuk 

menghadap dan shalat kepada Allah SWT sebenarnya secara umum, 

kecuali 5 tempat (kuburan, tempat perhentian binatang ternak, jalan 

umum, toilet, di atas Ka’bah) semua permukaan bumi ini sah dijadikan 

sebagai tempat sujud.Masjid bagi umat Islam merupakan kebutuhan 

mutlak yang harus ada dan sejak awal sejarahnya Masjid merupakan 

pusat segala kegiatan masyarakat Islam. Pada awal Rasulullah hijrah ke 

Madinah maka salah satu sarana yang dibangun adalah Masjid. 

Sehingga Masjid menjadi point of development.
11

 

 

2. Fungsi Masjid  

Al-Quran menyebutkan fungsi Masjid antara lain didalam firman-

Nya: (QS An-Nur[24]: 36-37), artinya yaitu: 

 Bertasbihlah kepada Allah di Masjid-Masjid yang telah 

diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya 

pada waktu pagi dan petang, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh 

perniagaan, dan tidak (pula) oleh jual-beli, atau aktivitas apa pun dan 

mengingatAllah, dan (dari) mendirikan shalat, membayarkan zakat, 

mereka takut kepada suatu hari yang (di hariitu) hati dan penglihatan 

menjadi guncang.(QS An-Nur [24]: 36-37) 

 

Fungsi utama Masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT, 

tempat sholat dan tempat beribadat kepadanya. Lima kali sehari 

semalam umat Islam dianjurkan mengunjungi Masjid guna 
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2002, h. 127. 
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melaksanakan shalat jamaah. Masjid juga tempat yang paling banyak di 

kumandangkan nama Allah.melalui, azan, iqomat, tasbih, tahmid, tahlil, 

istighfar dan ucapan lain yang di anjurkan di baca di Masjid sebagai 

bagian dari lafadz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah. 

Selain itu fungsi Masjid antara lain :  

a) Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadat dan 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

b) Masjid adalah tempat kaum muslimin beri’tikaf, membersihkan diri,  

menggembleng hati untuk membina kesadaran dan mendapatkan 

pengalaman batin atau keagamaan sehingga selalu terpelihara 

keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.  

c) Masjid adalah tempat bermusyawarah bagi kaum muslimin guna 

memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.  

d)  Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan 

kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan.  

e) Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan 

kegotong roongan di dalam mewujudkan kesejah teraan bersama 

f) Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wacana untuk 

kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.  

g)  Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader 

pimpinan umat.  

h) Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan 

membagikannya. 

 i)  Masjid tempat melaksanakan pengaturan..
12
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3. Kegiatan Dakwah Pengurus  Masjid  

Untuk mencapai suatu Masjid yang berfungsi untuk mencapai dan 

menciptakan masyarakat yang ideal tentu tidak mudah. Kita harus 

memiliki jamaah yang saling kasih mengasihi, kita memiliki pengurus 

yang memiliki pengetahuan yang luas, kegiatan yang padat dan 

strategis, dana yang besar, dan sistem yang efektif.  

Dalam ilmu manajemen biasanya proses itu dimulai dari 

penetapan tujuan. Tujuan ini dijabarkan lagi dalam bentuk berbagai 

macam standar atau ukuran agar dapat dispesifikasikan dan dijadikan 

sebagai fokus dan ukuran.Standar ini dijabarkan lagi dalam bentuk 

kegiatan-kegiatan yang menopang tercapainya tujuan tadi. Kegiatan ini 

dikelompokkan dalam satu set kegiatan yang sama, mirip dan relepan. 

Kegiatan ini merupakan upaya untuk mencapai tujuan Masjid 

yang ingin kita capai sesuai dengan peranan Masjid yang ideal. 

Kegiatan yang akan dilakukan harus dijabarkan dari tujuan yang hendak 

dicapai. Sehingga semua langkah yang akan dilakukan benar-benar 

ingin merealisir tujuan yang ingin dicapai. 

Kegiatan-Kegiatan dakwah Pengurus  Masjid dengan 

menggunakan cara atau metode sebagai berikut:
13

 

 

c. Mengelola 

1.  Pengertian Mengelola 

Mengelola/Manejemen secara etimologi, kata manajemen berasal  

dari bahasa  Inggris,  management  berarti ketatalaksanaan, tata 

pimpinanan, dan pengelolaan. Artinya, manajemen adalah sebagai suatu 

proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya 

koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. 
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Dalam bahasa Arab, istilah manajemen diartikan sebagai annizam 

atau at-tanzhim, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala 

sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya.
14

Adapun unsur-

unsur manajemen itu terdiri dari; man, money, metode, machines, 

materials, dan market, disingkat 6 M. Manajemen berasal dari kata to 

manage yang artinya mengatur. Timbul pertanyaan tentang: apa yang 

diatur, apa tujuan diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, dan 

bagaimana mengaturnya.
15

 

Dalam skala aktivitas manajemen dapat diartikan sebagai aktivitas 

mengatur, menertibkan dan berpikir yang dilakukanoleh seseorang, 

sehingga mampu mengemukakan, menata,merapikan segala sesuatu yang 

ada di sekitarnya sesuai dengan prinsip-prinsip serta menjadikan hidup 

lebih selaras, serasidengan yang lainnya. 

 

2.  Tujuan Mengelola 

Secara umum tujuan dakwah adalah untuk menuntun dan 

memberikan arah agar pelaksanaan dakwah dapat diwujudkan secara 

professional dan proporsional. Artinya dakwah harus dapat dikemas dan 

dirancang sedemikian rupa, sehingga gerak dakwah merupa upaya nyata 

yang sejuk dan menyenangkan dalam usaha meningkatkan kualitas 

akidah dan spiritual, sekali kualitas kehidupan social, ekonomi, budaya 

dan politik umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

Searah dengan itu, pendekatan pemecahan masalah harus 

merupakan pilihan umat dalam dakwah. Untuk pengembangan strategi 

pendekatan pemecahan masalah tersebut penelitian dakwah harus 

dijadikan aktivitas pendukung yang perlu dilakukan, karena dari hasil 

penelitian akan diperoleh informasi kondisi objek di lapangan baik yang 
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berkenaan masalah internal umat sebagai objek dakwah maupun 

hambatan dan tantangan serta faktor pendukung dan penghambat yang   

dapat dijadikan potensi dan sumber pemecahan masalah umat di 

lapangan.  

Jadi, pada hakikatnya tujuan manajemen dakwah disamping 

memberikan arah juga dimaksudkan agar pelaksanaan dakwah tidak lagi 

berjalan secara kenvensional seperti tabligh dalam bentuk pengajian 

dengan tatap muka tanpan pendalaman materi, tidak ada kurikulum, jauh  

dari interaksi yang dialogis dan sulit untuk dievaluasi keberhasilannya.  

Meskipun didasari bahwa kita tidak boleh menafikan bagaimana 

pengaruh positif kegiatan tabligh untuk membentuk opini masyarakat 

dalam menyikapi ajaran Islam pada rukun waktu tertentu terutama pada 

lapisan masyarakat menengah ke bawah. Akan tetapi, agaknya metode itu 

tidak mungkin lagi dipertahankan seluruhnya kecuali untuk hal-hal yang 

bersifat informative dan bersifat massal, karena dalam konteks keimanan 

sudah semakin tidak digemari terutama oleh muda dan kaum 

intelektual.
16

 

 

d. Kegiatan Dakwah 

1.  Pengertian Kegiatan 

Kegiatan adalah suatu peristiwa atau kejadian yang pada umumnya 

tidak dilakukan secara terus menerus. Penyelenggara keitan itu sendiri bisa 

merupakan badan, instansi pemerintah, organisasi, orang pribadi, lembaga, 

dll. Biasanya kegiatan dilaksanakan dengan berbagai alasan tertentu, mulai 

dari peringatan ulang tahun sebuah organisasi, kampanye sebuah partai 

politik, atau bahkan sosialisasi sebuah kebijakan pemerintah. Dalam kamus 

besar bahasa Indonesia kegiatan adalah aktivitas, usaha, pekerjaan atau 

kekuatan dan ketangkasan serta kegairahan.
17
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2.  Pengertian Dakwah 

Dakwah adalah mengajak manusia dalam kebaikan dan 

menunjukkan mereka jalan yang benar dengan cara yang amar ma’ruf nahi 

munkar.
18

Asmuni Syukir memberikan pengertian bahwa dakwah secara 

istilah dapat diartikan dari satu segi atau dua sudut pandang, yakni 

pengertian dakwah yang bersifat pembinaan dan pengertian dakwah yang 

bersifat pengembangan. Pengertian dakwah yang bersifat pembinaan adalah 

suatu usaha mempertahankan, melestarikan dan menyempurnakan umat 

manusia agar mereka tetap beriman kepada Allah, dengan menjalankan 

syari’at-Nya. Sehingga mereka menjadi manusia yang hidup bahagia di 

dunia maupun di akhirat. Sedangkan pengertian dakwah yang bersifat 

pengembangan adalah usaha mengajak umat manusia yang belum beriman 

kepada Allah SWT, agar menaati syari’at Islam (memeluk agama Islam) 

supaya nantinya dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia maupun di 

akhirat.
19

 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian dakwah adalah mengajak, menyeru, memanggil atau membawa 

umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk  

Allah dan Rasul-Nya, baik dengan pembinaan agar memeluk dan menaati 

syari’at Islam guna menuju jalan yang diridhai Allah SWT. agar dapat 

hidup bahagia di dunia dan akhirat. Adapun bentuk media yang dapat 

digunakan dalam berdakwah sebagai berikut: 

a. Media     Dakwah Bil qalam 

Pengertian dakwah bil qalam yaitu mengajak manusia dengan cara 

bijaksana kepada jalan yang benar menurut perintah Allah Swt. lewat seni 

tulisan.  Pengertian 
20

dakwah bil qalam menurut Suf Kasman yang 
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mengutip dari Tasfir Departemen Agama RI menyebutkan definisi dakwah 

bil qalam, adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan 

yang benar menurut perintah Allah Swt. melalui seni tulisan. 

Penggunaan nama “Kalam” merujuk kepada firman Allah SWT, 

“Nun, perhatikanlah Al-Qalam dan apa yang dituliskannya” (Q.S. Al-

Qolam:1).Maka, jadilah Dakwah Bil kalam sebagai konsep “dakwah 

melalui pena”, yaitu dengan membuat tulisan di media massa. Karena 

menyangkut tulisan, Dakwah Bil kalam bisa diidentikkan dengan istilah 

“Da’wah Bil Kitabah” (dakwah melalui tulisan).  Keunggulannya yaitu : 

Materi dapat mengena langsung dan dapat di kenang oleh mad’u, 

seandainya lupa bisa di lihat dan di pelajari lagi materi dakwahnya, dan 

dapat di pelajari dan di hafal. Kelemahannya yaitu : Mengeluarkan biaya 

besar, tidak semua orang bisa membaca, karena sasaran dakwah tidak 

hanya pada anak remaja dan dewasa, anak kecil dan orang tua pun menjadi 

sasaran dakwah, dan tidak sedikit orang yang malas membaca, mereka 

lebih senang mendengarkan dan melihat. 

 

b. Media Dakwah Bil Lisan 

Menurut Natsir, Moh dakwah bil-lisan ini biasanya bersifat tabligh, 

dalam pengertian sempit, yakni sebatas “menyampaikan” saja, ajaran Islam 

kepada seseorang atau sekelompok orang, untuk mengikuti titah perintah 

Allah SWT, hal demikian biasanya hanya bersifat anjuran, ajakan atau 

penyampaian informasi, misi saja, sedangkan dakwah bil-haal, ialah 

dakwah yang dilakukan disamping dengan lisan, juga dengan amal 

perbuatan, dengan memberikan contoh, teladan kepada orang lain, sehingga 

diharapkan orang lain akan dapat mengikuti perbuatan atau contoh teladan 

yang baik itu.
21

 

Berdasarkan pada makna dan urgensi dakwah, serta kenyataan 

dakwah yang terjadi di lapangan, maka di dalam Al-Quran al-Karim telah 
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meletakkan dasar-dasar metode dakwah dalam sebuah surat an-Nahl ayat 

125 yang artinya: “ serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang 

baik” 

Dari  ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa metode 

dakwah meliputi: hikmah, mau’idhah hasanah, dan diskusi dengan cara 

yang baik. Menurut Imam al-Syaukani, hikmah adalah ucapan-ucapan yang 

tepat dan benar, atau menurut penafsiran hikmah adalah argumen -rgumen 

yang kuat dan meyakinkan. Sedangkan mau’idhah hasanah adalah ucapan 

yang berisi nasihat-nasihat yang baik dimana ia dapat bermanfaat bagi 

orang yang mendengarkannya, Sedangkan diskusi dengan cara yang baik 

adalah berdiskusi dengan  cara yang paling baik dari cara-cara berdiskusi 

yang ada.
22

. 

                         Adapun dakwah bil lisan mencakup beberapa hal diantaranya: 

1. Media  Dakwah bil Hikmah 

   Kata “hikmah” dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 20 kali, baik dalam 

nakirah maupun ma’rifat. Bentuk masdarnya adalah “hukuman” yang 

diartikan secara  makna aslinya yaitu mencegah. Jika dikaitkan dengan 

hukum berarti mencegah dari kedzaliman, dan jika dikaitkan dengan 

dakwah maka berarti menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam 

melaksanakan tugas dakwah. Menurut al-Ashma’i  asal mula didirikan 

hukuman (pemerintahan) ialah untuk mencegah manusia dari perbuatan 

zalim.
23

  

Keunggulan Dakwah Bil Hikmah yaitu : Sifatnya yang sederhana, tidak 

memerlukan biaya yang besar, dan tidak memerlukan keterampilan yang 

lebih.
24

  Kelemahannya yaitu : Terkadang membuat mad’u jadi jenuh dan 

bosan, cenderung mad’u pasif, dan tidak kontekstual dengan mad’u. 

2. Media Dakwah Al Mau’idhah Al-Hasanah 
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Terminologi mau’idhah hasan dalam prespektif dakwah sangat 

popular, bahkan dalam acara-acara seremonial keagaman (baca dakwah 

atau baligh) seperti Maulid Nabi dan Isra’ Mi’raj, istilah mau’idhah 

hasanah mendapat porsi khusus  dengan sebutan “acara yang ditunggu-

tunggu” yang merupakan inti acara dan biasanya menjadi salah satu target 

keberhasilan suatu acara. Namun demikian agar tidak menjadi salah 

paham, maka di sini akan dijelaskan pengertian mau’idzah hasanah. 

Secara bahasa mau’idzah hasanah terdiri dari dua kata yaitu mau’idzah 

dan hasanah. Kata mau’idzah berasal dari bahasa Arab yaitu wa’adza-

ya’idzu-wa’dzan yang berarti nasehat, bimbingan, pendidikan, dan 

peringatan. 

Keunggulan Al Mau’idhah Al-Hasanah yaitu : Pesan-pesan atau 

materi yang di sampaikan bersifat ringan dan informatif, tidak 

mengundang perdebatan, dan sifat komunikasinya lebih banyak searah 

dari dai ke audiens.
25

  Kelemahannya yaitu : Materi tidak akan selamanya 

mengena dengan kebutuhan mad’u yang bersifat dinamis, tidak 

kontekstual dengan mad’u, dan tidak lebih dari kurangnya penguasaan 

metodologi dakwah, baik pada ranah dai, materi, maupun mad’u.
26

  

3.  Media Dakwah Al-Mujadalah Bi-al-Lati Hiya Ahsan 

Al-Mujadalah merupakan tukar pendapat yang dilakukan oleh dua 

pihak secara sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan 

agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan 

argumentasi dan bukti yang kuat. Antara satu denagn yang lainnya salaing 

menghargai dan menghormati penapat keduannya berpegang pada 

kebenaran, mengakui kebenaran pihak lain dan ikhlas menerima hukuman 

kebenaran tersebut.
27

 

Keunggulan Al-Mujadalah Bi-al-Lati Hiya Ahsan yaitu : Suasana 

dakwah akan tampak lebih hidup, dapat menghilangkan sifat-sifat 

individualistik, menimbulkan sifat-sifat yang positif yaitu berpikir 
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sistematis dan logis, dan materi akan dipahami secara mendalam. 

Kelemahannya yaitu : Bila terjadi perbedaan pendapat antara dai dengan 

penanya atau sasaran dakwah akan memakan waktu yang banyak untuk 

menyelesaikannya, penanya kadang-kadang kurang memperhatikan jika 

terjad penyimpangan, dan jika jawaban dai kurang mengena pada sasaran 

pertanyaan, penanya dapat menduga yang bukan-bukan terhadap dai, 

misalnya dai di rasa kurang pandai atau kurang memahami materi yang di 

sampaikan.
28

 

 

c.    Media Dakwah Bi al-Hal 

Dakwah bi al-Hal adalah dakwah yang mengedepankan perbuatan 

nyata. Hal ini dimaksudkan agar penerima dakwah (al-Mitra dakwahlah) 

mengikuti jejak dan hal ikhwal da’i (juru dakwah). Dakwah jenis ini 

mempunyai pengaruh yang besar pada diri penerima dakwah. Pada saat 

pertama kali Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, beliau mencontohkan 

Dakwah bil-Hal ini dengan mendirikan Masjid Quba dan mempersatukan 

kaum Anshor dan kaum Muhajirin dalam ikatan ukhuwah Islamiyah.
29

 

Adapun beberapa hal yang mendasari keefektifan metode dakwah, 

yaitu: 

1.  Untuk melakukan atau meningkatkan sesuatu ada dua hal dasar 

yang mempengaruhi watak manusia yaitu pengaruh luar atau lingkungan 

dan pengaruh dari dalam atau keturunan. Dengan demikian aktivitas suatu 

kelompok sosial akan sangat mempengaruhi individu yang berada 

disekitarnya. Dalam dakwah Islam da’i (kelompok sosial kolektif) akan 

mempengaruhi mad’u. 

2.   Suatu kelompok manusia akan menjadi masyarakat yang 

sebenarnya bila mana anggota masyarakat telah melakukan imitasi yaitu 
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saling tiru meniru, saling ikut mengikuti dan saling contoh mencotoh 

terhadap aktifitas anggota lainnya. 

3.   Bersamaan dengan terjadinya struktur dalam interaksi 

kelompok, maka terbentuklah norma-norma tingkah laku khas antara 

anggota kelompok. Norma ini merupakan pedoman untuk mengatur 

pengalaman dan tingkah laku individu manusia dalam berbagai situasi 

social. Contoh lain dari metode dalam dakwah bi al-hal adalah metode 

kelembagaan, yaitu pembentukan dan pelestarian norma dalam wadah 

oraganisasi sebagai instrumen dakwah. Untuk mengubah perilaku anggota 

melalui isntitusi. Pendakwah harus melewati proses fungsi- fungsi 

manajemen yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

penggerakkan (actuating), dan pengendalian (controlling).
30

    

Keunggulannya yaitu : Dai dapat mengetahui langsung apa 

permasalahan mad’unya tentang agama, dapat menaungi umat Islam dari 

kebutaan agama, dan materi dapat mengena langsung, sesuai dengan 

kebutuhan mad’u. Kelemahannya yaitu : Masyarakat jarang yang 

menggunakan lembaga tersebut, memerlukan keterampilan yang lebih, dan 

mengeluarkan biaya yang besar. 

Adapun penggolongan media dakwah di atas (bil Lisan, bil Kalam 

dan bil Hal) dapat dilihat di tabel sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 Penggolongan Media  Dakwah 

 

Bentuk Dakwah bil Lisan Bentuk Dakwah bil 

Kalam 

Bentuk Dakwah bil 

Hal 

Metode Mauizah al 

Hasanah (ceramah)  

Metode Karya tulis, 

seperti : Tulisan 

Metode 

Pemberdayaan 

Al Mujadalah (diskusi), al 

Hikmah,Konseling, 

Diayah ila al Khayr, Amar 

bi al Makruf, Nahy bi al 

Munkar, Tasyhid, ibda bi 

al Nafsik, Nazh al alamiy, 

Ibarat al Qasas, Amsal, 

Tabsyir, Tazkiyah, Doa, 

Tasyir, Tandzir, Tadzkir, 

pendidikan dan pengajaran 

agama, percakapan antar 

pribadi, demonstrasi, 

dakwah bil qolbi, bit 

taubah dan bil jidaal. 

ilmiah, spanduk, 

cerita, berita, tulisan 

sastra, yang 

semuanya bersifat 

mengajak kepada 

kebaikan dan 

melarang kepada 

kemungkaran. 

metode 

kelembagaan, 

metode 

mengunjungi 

rumah (home visit), 

metode dakwah bil 

yaad, bin nikah, bil 

maal, bil hijrah, bil 

jihad, dan bil rihlah 

 Sumber:  Dhyaurahman, 2017 
31

 

 

3. Cara Mengelola Kegiatan Dakwah 

Fred R. David mengatakan bahwa dalam proses strategi ada 

tahapan-tahapan yang harus ditempuh, yaitu:  

a. Perumusan Strategi 
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Pada tahap ini adalah proses merencanakan dan menyeleksi 

berbagai strategi yang akhirnya menuntun pada pencapaian misi dan 

tujuan organisasi. 

b. Implementasi Strategi 

Implementasi Strategi disebut juga sebagai tindakan dalam strategi, 

karena implementasi berarti memobilisasi untuk mengubah strategi 

yang dirumuskan menjadi suatu tindakan. Agar tercapai kesuksesan 

dalam implementasi strategi, maka dibutuhkan disiplin, motivasi, dan 

kerja keras.  

c. Evaluasi Strategi 

Evaluasi strategi adalah proses dimana pimpinan  

membandingkan antara hasil-hasil yang diperoleh dengan tingkat 

pencapaian tujuan. Tahap akhir dalam strategi adalah mengevaluasi 

strategi yang telah dirumuskan sebelumnya.
32

 

Kegiatan dakwah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip 

manajemen, kegiatan dakwah dikatakan berjalan secara efektif bilamana 

yang menjadi tujuan benar-benar dapat dicapai, dan dalam 

pencapaiannya dikeluarkan pengorbanan yang wajar. Atau lebih tepatnya 

jika kegiatan lembaga dakwah yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip 

manajemen akan menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh 

lembaga tersebut.  

Strategi yang didukung dengan metode yang baik dalam pelaksanaan 

program yang akurat, akan menjadikan kegiatan dakwah menjadi matang 

dan beroientasi jelas di mana cita-cita dan tujuan yang telah 

direncanakan. Setiap kegiatan dakwah dibutuhkan sebuah pengaturan 

atau manajerial yang baik, ruang lingkup kegiatan dakwah merupakan 

sarana atau alat bantu pada kegiatan dakwah itu sendiri. 

Bila komponen dakwah yaitu da’I, mad’u, materi dan media bila 

diolah dengan menggunakan manajemen yang baik maka kegiatan 
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dakwah akan berlangsung secara lancer sesuai tujuan yang diinginkan, 

karena sebuah kegiatan apapun sangat memerlukan sebuah pengelolaan 

kegiatan yang tepat bila ingin kegiatan itu berjalan secara sempurna. 

Strategi atau cara mengelola kegiatan dakwah menurut Munir adalah 

sebagai berikut:
33

 

1. Perencanaan Strategi (Takhthith) 

Takhthith dakwah merupakan starting point dari kegiatan dakwah 

untuk memperoleh hasil yang optimal. Perencanaan menjadi fungsi 

yang utama dalam kegiatan dakwah yang merupakan titik tolak dari 

pelaksanaan kegiatan selanjutnya. 

2. Pengorganisasian, Penyusunan (Thanzhim) 

Pengorganisasian merupakan langkah pertama  kearah pelaksanaan 

rencana yang telah tersusun sebelumnya. Pengorganisasian dalam 

pandangan Islam bukan semata-mata merupakan wadah akan tetapi 

lebih menekankan  bagaimana pekerjaan dapat dilakukan secara rapi, 

teratur dan sistematis. 

3. Penggerakan Dakwah (Tawjih) 

Dalam proses penggerakan dakwah seua aktivitas dakwah terlaksana, 

dimana semua rencana dakwah akan terealisasi. 

4. Pengawasan, Evaluasi (Taqabah) 

Tujuan diberlakukannya program evaluasi adalah untuk mencapai 

konklusi dakwah yang evaluative dan evaluasi dakwah dapat 

menjamin terlaksananya perjalanan dakwah. 

 

B.  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang berjudul “ Manajemen Pengurus  Masjid Agung 

Tegal Dalam Melaksanakan Kegiatan Dakwah”. Ini merupakan salah 

satu upaya penulis untuk mencoba mengetahui bagaimana manajemen 

Pengurus  di Masjid Agung Tegal, Hasil penelitian ini menunjukkan 
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bahwa manajemen Pengurus  Masjid Agung Tegal mencakup beberapa 

langkah dalam menyusun program berjangka yang bertujuan 

melancarkan semua kegiatan yang ada. Ada beberapa tahap yang 

digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dakwah di Masjid Agung Tegal 

sesuai dengan fungsi-fungsi yang digunakan yabg pertama adalah 

perencanaan proses ini di laksanakan oleh Pengurus  Masjid Agung 

Tegal. 

  Sebelum melaksanakan kegiatan dakwah perencanaan ini di bagi 

menjadi dua yaitu perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka 

pendek. Perencanaan jangka panjang contohnya adalah seperti 

melaksanakan program TPQ untuk anak dan remaja kemudian yang 

kedua adalah rencana jangka pendek berupa pengajian rutin. Fungsi yang 

kedua adalah pengorganisasian fungsi inidi terapkan untuk pembagian 

fungsi, tugas dan tanggung jawab kepada semua pengurus. Fungsi yang 

ketiga adalah penggerakan fungsi ini di diterapkan untuk membantu 

masyarakat yang sedang mengalami kesusahan dengan memberikan 

santunan kepada keluarga yang meninggal dunia baik dalam bentuk uang 

maupun perlengkapan pemakaman.  

 Kemudian fungsi terakhir adalah pengawasan, fungsi ini diterapkan 

oleh Pengurus  Masjid untuk menghimpun dana Masjid. Pengurus  

Masjid Agung Tegal dalam melaksanakan semua kegiatannya selalu 

melalui proses-proses untuk pemakmuran Masjid, sehingga semua 

kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus  Masjid berjalan dengan 

efektif. Fungsi manajemen merupakan salah satu acuan pengurus  Masjid 

untuk memakmurkan Masjid.
34
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C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan 

sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat 

indikator yang melatar belakangi penelitian ini. Dalam kerangka 

pemikiran ini peneliti akan mencoba menjelaskan masalah pokok 

penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori 

dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam hal ini 

pendekatan teori yang digunakan lebih mengacu pada konsep teori Munir 

mengenai Strategi manajemen dakwah. Untuk lebih jelasnya gambaran 

tentang kerangka fikir ini dapat dilihat melalui tabel dibawah ini : 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Media Bil-Lisan 

a. Pengajian  

b. Kajian tahsin quran 

2. Media Bil-Hall 

a. Melaksanakan  

shalat berjamaah 

b. Santunan fakir 

miskin anak yatin 

3. Media dengan tulisan 

a. Buletin 

b. Mading  informasi  
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