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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang menugaskan umatnya 

untuk menyebarkan dan menyiarkan Islam kepada seluruh umat manusia. Sebagai 

suatu rahmat bagi seluruh alam yang ada, Islam dapat menjamin terwujudnya 

suatu kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, bilamana agama 

Islam ini mencakup segenap aspek kehidupan itu dijadikan sebagai pedoman 

hidup dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh umat manusia.
1
Agar tujuan 

dakwah dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan komponen serta unsur- 

unsur dakwah secara baik dan tepat, adapun salah satu komponen serta unsur- 

unsur dakwahyang paling utama adalah kegiatan Majelis Taklim. 

Majelis Taklim adalah tempat untuk memberikan pengajaran pengkajian 

agama islam. Pengertian Majelis Taklim adalah tempat berkumpulnya 

sekelompok orang untuk melakukan semua kegiatan yang berhubungan dengan 

Islam, sehingga dikenal sebagai majelis syuro, majelis hakim dan sebagainya.
2
 

Kehadiran Majelis Taklim dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi 

bagian dari kehidupan sosial yang semakin menguat hadir di tengah-tengah 

masyarakat. Majelis Taklim merupakan tempat pengajaran atau pendidikan agama 

Islam yang paling fleksibel dan tidak terikat oleh waktu.  

Majelis Taklim bersifat terbuka terhadap segala usia, lapisan atau strata 

sosial, dan jenis kelamin.Waktu penyelenggaraannya pun tidak terikat, bisa pagi, 
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siang, sore, atau malam. Tempat yang digunakannya pun bisa dilakukan dirumah, 

masjid, muṣallā, gedung, aula, halaman, dan sebagainya. Selain itu Majelis 

Taklim memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai lembaga dakwah dan 

lembaga pendidikan non formal. Fleksibilitas Majelis Taklim inilah yang menjadi 

kekuatan sehingga mampu bertahan dan merupakan lembaga pendidikan Islam 

yang paling dekat dengan umat (masyarakat). Majelis Taklim juga merupakan 

wahana interaksi dan komunikasi yang kuat antara masyarakat awam dengan para 

mu’alīm, dan antara sesama anggota jamaah Majelis Taklim tanpa dibatasi oleh 

tempat dan waktu. Majelis Taklim mempunyai peranan penting guna menciptakan 

pola pikir, sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Islam di masyarakat.
3
 

Berdasarkan sejarah kelahirannya, Majelis Taklim merupakan lembaga 

pendidikan tertua dalam Islam, sebab telah dilaksanakan sejak jaman Nabi 

Muhammad SAW,  meskipun pada waktu itu tidak disebut dengan istilah Majelis 

Taklim. 

Namun pengajian-pengajian Nabi Muhammad SAW yang berlangsung 

secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam ibnu Abu al- Arqam, dapat dianggap 

sebagai Majelis taklim dalam konteks pengertian sekarang. Kemudian setelah 

adanya perintah Allah swt untuk menyiarkan agamaIslam secara terang-terangan, 

pengajian seperti itu segera berkembang di tempat–tempat lain  yang  

diselenggarakan terbuka dan tidak lagi dilaksanakan  secara diam-diam. 

Dilihat dari jenisnya, majelis taklim yang ada pada zaman Nabi 

Muhammad SAW bersifat suka rela dan tanpa bayaran yang disebut dengan 

                                                             
3
Anitasari dkk, dini.2010.“Perempuan dan Majelis Taklim :Membicarakan Isu Privat 

Melalui Ruang Public Agama” Rahima Research Report.hlm. 4 

 



3 
 

 
 

halaqah, yaitu kelompok pengajian di mesjid Nabawi atau Masjid Al- Haram, 

biasanya ditandai dengan salah satu pilar mesjid untuk tempat berkumpulnya 

kelompok masing-masing dengan seorang sahabat. 
4
 

Pada periode Madinah, ketika Islam telah menjadi kekuatan politik 

praktis dalam masyarakat waktu itu penyelenggaraan majelis taklim dalam 

bentuk pengajian dan dakwah Rasulullah SAW berlangsung lebih pesat. 

Rasululah SAW duduk di mesjid Nabawi untuk memberikan pengajian kepada 

para sahabat  dan kaum Muslimin. 

Dengan metode dan sistem tersebut nabi muhammad saw telah berhasil 

menyiarkan agama Islam, sekaligus berhasil membentuk dan membina para 

pejuang Islam yang tidak saja gagah berani dan perkasa di medan perang dalam 

membela dan menegakkan Islam, tetapi tampil prima dalam mengatur pemerintah 

dan membina kehidupan sosial kemasyarakatan. 

Akhir-akhir ini perkembangan jumlah majelis taklim di Indonesia sangat 

signifikan, dengan ditandai semakin banyaknya jumlah majelis taklim yang 

hampir di setiap Rt di Indonesia dipastikan ada majelis taklim. Hal ini patut di 

syukuri, karena ini berarti eksistensi islam dan umatnya khususnya di Indonesia 

ini masih kuat. Namun jangan merasa puas dulu dengan perkembangan jumlah 

majelis taklim yang semakin bertambah, disana-sini masih banyak yang harus 

dibenahi di majelis taklim. Kebanyakan majelis taklim yang ada disekitar kita 

belum menerapkan  konsep manajemen dakwah dengan baik. Hal ini bisa 

dilihat dari seringnya majelis taklim yang bubar berantakan karena sangat 
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bergantung pada individu (perorangan), apabila orang tersebut sudah tidak ada 

maka bubarlah majelis taklim tersebut.Oleh karena majelis taklim apabila ingin 

tetap eksis harus menerapkan konsep manajemen dakwah yang baik, mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan yang dijalankan 

dengan professional. 

Secara spesifik di Kecamatan Mandau, terutama di lingkungan 

perkotaan, juga mempergunakan istilah majelis taklim untuk pengajian-

pengajian, lembaga-lembaga dakwah Islamiyah, yang sifatnya nonformal, 

seperti pesantren, madrasah, sekolah, mesjid-mesjid, maktab-maktab, surau-

surau bahkan tumbuh dari rumah ke rumah menamakan jama’ah pengajian 

mereka dengan majelis taklim. Di KelurahanDuri Timur keberadaan majelis 

taklim juga merupakan lembaga pendidikan masyarakat, yang tumbuh dan 

berkembang dari masyarakat Islam Kota Duri sendiri. Salah satunya Majelis 

Taklim yang ada di duri adalah Majelis Taklim Baiturrahman, yang 

kepentingannya untuk kemaslahatan umat Islam.Majelis Taklim ini juga 

mempunyai struktur kelembagaan, walaupun hanya dikelola oleh masyarakat 

setempat. Struktur kelembagaannya pun masih sangat sederhana dan 

menggunakan cara tradisional untuk menjalankan lembaga ini. Cara yang 

tradisonal  dalam menjalankan lembaga ini membuat jumlah anggota Majelis 

Taklim Baiturrahman dari waktu ke waktu kian mengalami penurunan. 

Beberapa  diantaranya alasan yang paling dominan yang dikemukan oleh 

pengurus  Majelis Taklim Baiturrahman adalah masalah pengkaderan.
5
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fenomena tersebut, hal ini tentu berkaitan dengan bagaimana manajemen 

Majelis Taklim Baiturrahman dijalankan. Dengan kata lain Majelis Taklim 

Baiturrahman membutuhkan konsep manajemen dakwah agar tujuan majelis 

taklim dapat tercapai dengan baik. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan signifikansi di atas diperlukan 

penelitian lebih lanjut, analisa yang mendalam, lugas dan sistematis, bagaimana 

kontribusi dan partisipasi aktif manajemen dakwah terhadap Majelis Taklim 

Baiturrahman di Kota Duri. 

Maka pada kesempatan ini penulis tertarik memilih judul 

“MANAJEMEN DAKWAH MAJELIS TAKLIM BAITURRAHMAN 

KELURAHAN DURI TIMUR KECAMATAN MANDAU KABUPATEN 

BENGKALIS”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari dari salah pengertian terhadap judul ini maka penulis 

kemukakan beberapa istilah sebagai berikut: 

1. Manajemen 

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengkoordinasian, dan mengontrolan dari human and natural 

resources.
6
 

Dengan penjelasan diatas penulis menguraikan manajemen adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu untuk 

mengelola suatu organisasi dalam upaya mencapai suatu tujuan bersama. 
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2. Dakwah 

Dakwah adalah suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan,tulisan, 

tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam 

usaha mempengaruhi orang lain secara individu maupun kelompok, agar timbul 

dalam dirinya suatu pengertian kesadaran, sikap penghayatan serta pengalaman 

terhadap ajaran agama sebagai pesan yang disampaikan kepadanya dengan tanpa 

adanya unsur-unsur paksaan.
7
 

Dengan penjelasan diatas penulis menjelaskandakwah adalah kegiatan 

yang bersifat menyeru dan mengajak orang untuk beriman dan taat kepada Allah 

sesuai dengan garis aqidah dan syari’at islam. 

3. Manajemen Dakwah 

Manajemen dakwah adalah proses perencanaan tugas, menghimpun dan 

menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas 

kemudian menggerakkan pencapaian tujuan dakwah.
8
 

Dengan penjelasan diatas penulis menguraikan manajemen dakwah 

adalah suatu kegiatan untuk mengelola dakwah agar tujuan dakwah tersebut 

dapat lebih mudah tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

a. Perencanaan  

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan 

pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan 

oleh siapa.
9
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Penulis menguraikan perencanaan adalah serangkaian keputusan 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang. 

b. Pengorganisasian 

Pengorganisasian merupakan satu proses di mana aktivitas kerja 

disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan 

sebuah organisasi.
10 

Juga dapat penulis uraikan seluruh proses pengelompokkan 

orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang 

sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat 

digerakkan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam mencapai 

tujuan. 

c. Penggerakkan 

Penggerakan adalah“adalah keseluruhan proses pemberian motif 

bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehinggga mereka mau 

bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien 

dan ekonomis.11 

Menurut penulispenggerakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

seorang manajer untuk memberikan perintah kepada bawahan agar 

bekerja sesuai perintah agar tujuan bersama dapat tercapai. 

 

d. Penggawasan 
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Pengawasan adalahsebuah proses pengamatan pelaksanaan dari 

seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin sepaya seluruh 

pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang sudah 

ditentukan sebelumnya.12. 

Menurut penulispengawasan adalah usaha untuk menjamin agar 

pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan disepakati 

bersama. 

4. Majelis Taklim 

Majelis Taklim dapat dipahami sebagai suatu institusi dakwah yang 

menyelenggarakan pendidikan agama yang bercirikan non formal.Tidak teratur 

waktu belajarnya, para pesertanya disebut jama’ah dan bertujuan khusus untuk 

usaha memasyarakatkan Islam secara sederhana.
13

 

Menurut penulis majelis taklim adalah sebuah tempat pengajaran atau 

pendidikan agama islam yang fleksibal, tidak terikat oleh waktu dan terbuka 

untuk semua kalangan dengan tujuan untuk memajukan umat.  

Majelis Taklim Baiturrahman Kelurahan Duri Timur adalah organisasi 

yang berdiri pada tahun 1997 dan merupakan salah satu bentuk respon atas 

aspirasi warga kelurahan Duri Timur Rt 028/Rw 06 yang menginginkan adanya 

wadah silaturrahmi antar sesama muslim yang pada saat itu belum ada.
 14
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C. Rumusan Masalah 

Merujuk latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Manajemen Dakwah Majelis Taklim Baiturrahman 

Kelurahan Duri Timur 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin di capai dari hasil penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan Manajemen Dakwah Majelis 

Taklim Baiturrahman Kelurahan Duri Timur. 

E. Manfaat  Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a) Sebagai syarat penyelesaian studi S.I di Jurusan Manajemen 

Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b) Sebagai referensi untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau dalam mengembangkan keilmuan 

dan bagi peneliti yang akan datang. 

2. Manfaat Institusi 

a) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai pedoman 

kepada pengurus dan anggota Majelis Taklim Baiturahman 

dalam mengelola Majelis Taklim Baiturrahman Kelurahan 

Duri Timur. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami serta menelaah 

penelitian ini, skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Berisikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Berisikan tentang Kajian Teori, Kajian Terdahulu dan Kerangka 

Pikir. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Berisikan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan 

Waktu Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Validitas 

Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM (Subyek Penelitian) 

Berisikan tentang Sejarah Singkat Majelis Taklim Baiturrahman, 

Visi dan Misi Majelis Taklim Baiturrahman, Struktur Organisasi 

Majelis Taklim Baiturrahman, Sarana dan Prasarana Majelis 

Taklim Baiturrahman dan Program Kegiatan Majelis Taklim 

Baiturrahman. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan Bab yang Menganalisa Tentang Fungsi Manajemen 

Dakwah yang dimulai dari proses Perencanaan, Pengorganisasian, 

Penggerakkan hingga Pengawasan Majelis Taklim Baiturrahman. 
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BAB VI : PENUTUP  

Berisikan Tentang Kesimpulan dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


