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BAB II 

KAJIAN TEORI  

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Manajemen  

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa 

inggris,  management, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan dan 

pengelolaan. Artinya manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan 

oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi dalam mencapai 

suatu tujuan. 

Dalam bahasa Arab istilah manajemen diartikan sebagai an-nizam atau at-

tanzim, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan 

penempatan segala sesuatu pada tempatnya. 
15

 Pengertian tersebut dalam sekala 

aktivitas juga dapat diartikan sebagai aktivitas menertibkan, mengatur dan 

berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia mampu mengemukakan, 

menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, mengetahui prinsip-

prinsipnya serta menjadikan hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya. 

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh 

para ahli, diantaranya adalah: 

“The process of planing, organizing,leading,and controling the work of 

organization members and of using all availeabel organizational resources to 

reach stated organizatonal goals”
16

  

                                                             
15

  Al-Mu'ajm al-Wajiiz, Majma'ul-Lughoh al-Arrabiyyah, huruf Nuun 
16

  James A.F. Stoner,R.Edward Freeman, Daniel Gillbert,JR, Managemen Sixt Edition, 

New Jersey: Prentice Hall.1995.hlm 7. 



13 
 

 
 

Prof. Oey Liang Lee: “Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan mengontrolan dari human 

and natural resources.”
17

 

Dari beberapa pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengendalikan dan 

mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber 

daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien.
18

 

2. Pengertian Dakwah dan unsur-unsur dakwah 

2.1 Pengertian Dakwah 

Pengertian yang kedua yaitu pengertian dakwah, secara etimologis, 

dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a, yad'u' da'wan, du'a,
19

 yang diartikan 

sebagai upaya mengajak, menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan 

permintaan. Istilah ini sering diberi arti yang sama dengan istilah tabligh, amr 

ma'ruf nahyi munkar, mau'idzah hasanah, tabsyir, indzhar, washiyah, tarbiyah, 

ta'lim, dan khatbah. 

Secara istilah dakwah dapat didefinisikan sebagai aktivitas menyampaikan ajaran 

islam, menyeruh untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar serta 

memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia  untuk menuju kehidupan 

yang baik dan sesuai dengan nilai ajaran islam demi tercapainya kebahagian hidup 

didunia dan akhirat. Sesuai dengan nilai ajaran islam demi tercapainya kebahagian  

 

                                                             
17

 Drs. RB. Khatib Pahlawan kayo, Manajemen Dakwah dari Dakwah Konvensional 

Menuju Dakwah Professional, Jakarta: Amzah. Cet.1, 2007, hlm. 17 
18

 Munir M dan Wahyuni Illahi. 2006. Manajemen Dakwah, Cet I Kencana: Jakarta. hlm.11 
19

  Majma' al-Lughah al-Arabiyah, 1972: 286 
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hidup didunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat 

Ali Imran ayat 110: 

مْْ ُت ْن رَْ ُك يْ  ةْ  َخ مَّ تْْ ُأ ِرَج ْخ لنَّاسِْ ُأ ُرونَْ ِل ُم ْأ ُروفِْ َت ْع َم اْل   ِب
ونَْ. ُن ْؤِم اللَّهِْ َوتُ  ْونَْ ِب َه نْ  نِْ َوتَ  رِْ َع َك ْن ُم  اْل

 

Artinya : “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 

beriman kepada Allah”.(Q.S. Ali Imran:110)
20

 

Sedangkan menurut para ahli pengertian dakwah terdapat banyak definisi  

yang dikemukakan, diantaranya: 

1. Drs. Shalahuddin Sanusi menyatakan dakwah itu adalah usaha mengubah 

keadaan yang negatif menjadi keadaan yang positif, memperjuangkan 

yang makmur atas yang mungkar, memenangkan yang hak atas yang 

batal. 

2. Syeikh Ali Mahfudz mendefinisikan dakwah yaitu mendorong manusia 

agar memperbuat kebaikan dan menurut petunjuk, memerintah mereka 

memperbuat kebajikan dan melarang mereka dari perbuatan yang 

mungkar, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

3. H.A Timur Djailani M.A berpendapat bahwa dakwah ialah menyeru 

kepada manusia untuk berbuat baik dan menjauhi yang buruk sebagai 

pangkal tolak kekuatan mengubah masyarakat dari keadaan yang kurang 

                                                             
20

 Al-Aliyy.Al-qur’an dan terjemahannya.Bandung: CV Penerbit Diponegoro hlm :323 
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baik kepada keadaan yang lebih baik. Sehinggga merupakan suatu 

pembinaan.
21

 

Dari definisi-definisi tersebut, meskipun terdapat perbedaan dalam 

perumusan, dapat diambil kesimpulan bahwa dakwah adalah suatu kegiatan 

ajakan dan seruan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku yang 

dilaksanakan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain 

baik secara individu maupun kelompok agar timbul dalam dirinya suatu kesadaran 

internal dan sikap serta penghayatan dalam pengamalan ajaran agama dengan 

penuh pengertian tanpa paksaan. 

2.2 Unsur-unsur Dakwah 

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam 

setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah da’i (pelaku dakwah), mad’u 

(mitra dakwah), maddah (materi dakwah), wasilah (media dakwah), dan thariqah 

(metode). Munir menyebutkan unsur-unsur dakwah dibagi menjadi lima yaitu: 

a. Da’i (Pelaku Dakwah) 

Da’i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan 

ataupun perbuatan yang baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi 

atau lembaga. 

Kata da’i ini secara umum sering disebut dengan mubaligh (orang yang 

menyempurnakan ajaran islam) namun sebenarnya sebutan ini konotasinya sangat 

sempit karena masyarakat umum cenderung mengartikan sebagai orang yang 

                                                             
21

 Wahidin  Saputra. 2011. Pengantar Ilmu Dakwah. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 

hlm: 261 
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menyampaikan ajaran islam melalui lisan seperti penceramah agama, khatib 

(orang yang berkhutbah), dan sebagainya. 

Da’i juga harus tahu apa yang disajikan dakwah tentang Allah, alam 

semesta, dan kehidupan, serta apa yang dihadirkan dakwah untuk memberikan 

solusi, terhadap problema yang dihadapi manusia, juga metode-metode yang 

dihadirkannya untuk menjadikan agar pemikiran dan perilaku manusia tidak salah 

dan tidak melenceng. 

b. Mad’u (Penerima Dakwah) 

Unsur dakwah yang kedua adalah mad’u, yaitu manusia yang menjadi 

sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun 

sebagai kelompok, baik manusia yang beragama islam maupun tidak, atau dengan 

kata lain manusia secara keseluruhan. Sesuai dengan firman Allah QS. Saba‟ 28: 

ِّلنااِس بَِشرٗيإ َوهَِذيٗرإ  اٗة ن َّلا ََكٓف
ِ
َك إ منااِس ََّل يَۡعلَُموَوَمآ َأۡرَسلۡنَ َٰ

 
ِكنا َأۡكََثَ أ  ٨٢َن َومَ َٰ

Artinya: “Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat 

manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai 

pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada yang 

mengetahui”.(QS. Saba‟: 28)  

 

M. Munir mengelompokkan mad’u berdasarkan tipologi dan klasifikasi 

masyarakat. Berdasarkan tipe, masyarakat dibagi dalam lima tipe, yaitu: 

1. Tipe innovator, yaitu masyarakat yang memiliki keinginan keras  pada setiap 

fenomena sosial yang sifatnya membangun, bersifat agresif dan tergolong 

memiliki kemampuan antisipatif dalam setiap langkah. 
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2. Tipe pelopor, yaitu masyarakat yang selektif dalam menerima pembaharuan 

dengan pertimbangan tidak semua pembaharuan dapat membawa perubahan 

yang positif. Untuk menerima atau menolak ide pembaharuan, mereka 

mencari pelopor yang mewakili mereka dalam menggapai pembaharuan itu. 

3. Tipe pengikut dini, yaitu masyarakat sederhana yang kadang- kadang kurang 

siap mengambil resiko dan umumnya lemah mental. Kelompok masyarakat ini 

umumnya adalah kelompok kelas dua dimasyarakat, mereka perlu seorang 

pelopor dalam mengambil tugas kemasyarakatan. 

4. Tipe pengikut akhir, yaitu masyarakat yang ekstra hati-hati sehingga 

berdampak kepada anggota masyarakat yang skeptis terhadap sikap 

pembaharuan. Karena faktor kehati-hatian yang berlebih, maka setiap gerakan 

pembaharuan memerlukan waktu dan pendekatan yang sesuai untuk bisa 

masuk. 

5. Tipe kolot, ciri-cirinya tidak mau menerima pembaharuan sebelum mereka 

benar-benar terdesak oleh lingkungannya.
22

 

Berdasarkan data rumpun mad’u diatas dapat dikelompokkan menjadi lima 

tinjauan, yaitu: 

a) Mad’u ditinjau dari segi penerimaan dan penolakan ajaran agama 

islam, terbagi dua yaitu: muslim dan non muslim. 

b) Mad’u ditinjau dari segi tingkat pengamalan ajaran agamanya terbagi 

tiga, yaitu: dzalimum linafsih (orang fasik dan ahli masiat), sabiqun 

                                                             
22

 Munir, M.dan Wahyuni Illahi.2006. Manajemen Dakwah, Cet I Kencana: Jakarta: hlm. 
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bi al khairat (orang yang saleh dan bertakwa), muqtashid (mad’u 

yang labil keimanannya). 

c) Mad’u ditinjau dari tingkat pengetahuan agamanya, terbagi tiga 

yaitu: ulama, pembelajar, dan awam 

d) Mad’u ditinjau dari struktur sosialnya, terbagi tiga yaitu: pemerintah, 

masyarakat maju, dan masayarakat terbelakang. 

e) Mad’u ditinjau dari prioritas dakwah dimulai diri sendiri, keluarga 

dan masyarakat. 

c. Maddah (Materi Dakwah) 

Keseluruhan materi dakwah, pada dasarnya bersumber pada dua pokok 

ajaran islam, yaitu: 

1) Al Qur‟an 

Agama islam adalah agama yang menganut ajaran kitab allah yakni Al 

Qur‟an. Al Qur‟an merupakan sumber petunjuk sebagai landasan islam. Karena 

itu sebagai materi utama dalam berdakwah, Al Quran menjadi sumber utama dan 

pertama yang menjadi landasan untuk materi dakwah. Keseluruhan Al Qur‟an 

adalah materi dakwah.  

2) Hadis 

Merupakan sumber kedua dalam Islam. Hadis merupakan penjelasa-

penjelasan dari Nabi Muhammad dalam merealisasikan kehidupan berdasarkan Al 

Qur‟an. Dengan menguasai materi hadis maka seorang da’i telah memiliki bekal 

dalam menyampaikan tugas dakwah. 
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Secara konseptual pada dasarnya materi dakwah tergantung pada tujuan 

dakwah yang hendak dicapai. Namun, secara global materi dakwah dapat 

diklasifkasikan menjadi tiga pokok yaitu: 

a) Masalah keimanan (aqidah) meliputi: iman kepada Allah, iman kepada 

Malaikat-Nya, iman kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada rasul-rasul-

Nya, iman kepada hari akhir dan iman kepada qadha-qadhar. 

b) Masalah keislaman (syariat) meliputi: ibadah (dalam arti khusus) dan 

muamallah. 

c) Masalah budi pekerti (akhlakul karimah) meliputi: akhlak terhadap sang 

pencipta dan akhlak terhadap makhluk.
23

 

d. Wasilah (Media Dakwah) 

Unsur dakwah yang ke empat adalah wasilah (media dakwah), yaitu alat 

yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah (ajaran islam) kepada 

mad’u. Ya‟qub membagi wasilah dakwah menjadi lima macam diantaranya: 

1) Lisan adalah wasilah dakwah yang paling sederhana menggunakan lidah 

dan suara. Dakwah dengan wasilah ini dapat berbentuk pidato, ceramah, 

kuliah, bimbngan, penyuluhan, dan sebagainya. 

2) Melalui media cetak seperti tulisan, buku majalah, surat kabar, surat 

menyurat, spanduk, flash-card dan sebagainya. 

3) Melalui media tulis seperti lukisan, gambar dan karikatur. 
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4) Melalui audio visual yaitu alat dakwah yang merancang indra 

pendengaran atau penglihatan seperti televisi, film, slide, OHP, dan 

internet. 

5) Melalui akhlak seperti perbuatan-perbuatan nyata yang dilakukan da’i 

dalam mencerminkan ajaran Islam dapat dijadikan contoh dan dilihat, 

serta didengar oleh mad’u. 

e. Thariqah (Metode Dakwah) 

Metode dakwah, adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk 

menyampaikan ajaran materi dakwah (Islam). Sebagaimana yang tertulis dalam 

al-Qur‟an surat an-Nahl ayat 125: 

دۡ 
 
اِِت ِِهَ َأۡحَسُنُۚ أ م

 
ِدمۡهُم ِبٱ نَِةِۖ َوَج َٰ مَۡمۡوِعَظِة أ مَۡحس َ

 
مِۡحۡۡكَِة َوأ

 
َِّك ِبٱ ََلٰ َسِبيِل َرب

ِ
ُع إ

مُۡمهۡتَِديَن 
 
ۦ َوُهَو َأۡعََلُ ِبٱ اَك ُهَو َأۡعََلُ ِبَمن َضلا َعن َسِبيِِلِ نا َرب

ِ
 ٥٨١إ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk.” 

 

1) Bi al hikmah (kebijaksanaan), yaitu cara-cara penyampaian pesan-pesan 

dakwah yang sesuai dengan keadaan penerima dakwah. Operasionalisasi 

metode dakwah bil hikmah dalam penyelenggaraan dakwah dapat 

berbentuk: ceramah-ceramah pengajian, pemberian santunan kepada anak 

yatim atau korban bencana alam, pemberian modal, pembangunan 

tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. 
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2) Mau’idzah hasanah, yaitu nasehat yang baik, berupa petunjuk ke arah 

kebaikan dengan bahasa yang baik yang dapat mengubah hati agar 

nasehat tersebut dapat diterima, berkenaan di hati, enak didengar, 

menyentuh perasaan, lurus dipikran, menghindari sikap kasar dan tidak 

boleh mencaci/menyebut kesalahan audience sehingga pihak objek 

dakwah dengan rela hati dan atas kesadarannya dapat mengikuti ajaran 

yang disampaikan oleh pihak subjek dakwah bukan propaganda yang 

memaksakan kehendak kepada orang lain. 

3) Mujadalah atau diskusi apabila dua metode di atas tidak mampu 

diterapkan, dikarenakan objek dakwah mempunyai tingkat kekritisan 

tinggi seperti seperti, ahli kitab, orientalis, filosof dan lain sebagainya. 

Sayyid Qutb menyatakan bahwa dalam menerapkan metode ini perlu 

diterapkan hak-hak sebagai berikut: 

a) Tidak merendahkan pihak lawan atau menjelek-jelekan, mencaci, 

karena tujuan diskusi untuk mencapai sebuah kebenaran. 

b) Tujuan diskusi semata-mata untuk mencapai kebenaran sesuai dengan 

ajaran Allah. 

c) Tetap menghormati pihak lawan sebab setiap jiwa manusia 

mempunyai harga diri.
24

 

Apabila di tinjau dari sudut pandang yang lain, metode dakwah dapat di 

lakukan pada berbagai metode yang lazim di lakukan dalam pelaksanaan dakwah. 

Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut: 

                                                             
24

 Moh, Prof. Dr. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, Surabaya: Kencana, 2008. hlm. 218-219 
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1) Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah metode yang di lakukan dengan maksud untuk 

menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu 

kepada pendengar dengan menggunakan lisan. 

2) Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah metode yang di lakukan dengan menggunakan 

tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana ingatan atau pikiran seseorang dalam 

memahami atau menguasai materi dakwah, disamping itu, juga merangsang 

perhatian penerima dakwah. 

3) Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah sering di maksudkan sebagai pertukaran pikiran 

antara sejumlah orang secara lisan membahas suatu masalah tertentu yang di 

laksanakan dengan teratur dan bertujuan untuk memperoleh kebenaran. 

4) Metode Propaganda 

Metode propaganda adalah suatu upaya untuk menyiarkan Islam dengan 

cara mempengaruhi dan membujuk secara massal, persuasif, dan bersifat otoritatif 

(paksaan). 

5) Metode Keteladanan 

Dakwah dengan metode keteladanan atau demonstrasi berarti suatu cara 

penyajian dakwah dengan memberikan keteladanan langsung sehingga mad’u 

tertarik untuk mengikuti kepada apa yang dicontohkannya. 

6) Metode Drama 
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Dakwah dengan menggunakan metode drama adalah suatu cara 

menjajakan materi dakwah dengan memperuntukkan dan mempertontonkan 

kepada mad’u agar dakwah bisa tercapai sesuai yang di targetkan. 

7) Metode Silaturrahim 

Dakwah dengan menggunakan metode silaturrahim, yaitu dakwah yang di 

lakukan dengan mengadakan kunjungan kepada suatu objek tertentu dalam rangka 

menyampaikan isi dakwah kepada penerima dakwah. 

3. Pengertian Manajemen Dakwah 

Pengertian manajemen dakwah menurut shaleh sebagai proses 

perencanaan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana 

dalam kelompok-kelompok tugas kemudian menggerakkan pencapaian tujuan 

dakwah.
25

 

Inilah yang merupakan inti dari manajemen dakwah, yaitu sebuah 

pengaturan secara sistematik dan koordinatif dalam kegiatan atau aktifitas dakwah 

yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan dakwah. 

 

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa manajemen dakwah adalah upaya yang berkaitan dengan ketatalaksanaan 

maupun pengelolaan yang berhubungan dengan proses penyampaian ajaran Islam 

demi tercapainya tujuan dakwah. 

3.1  Dasar Hukum Manajemen Dakwah 
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Dakwah tidak dapat dilaksanakan secara asal-asalan diperlukan langkah-

langkah pengelolaan aspek-aspek dakwah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh 

Allah dalam beberapa Firman-Nya sebagai berikut:  

Q.S: an-Nahl ayat 125 

    ۖ ىْ  ادْعُْ   َل يلِْ ِإ ِب ةِْ َربِّكَْ َس َم ْك ِح اْل ةِْ ِب َظ ْوِع َم ةِْ َواْل َن َس َح  اْل
Artinya : “serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah 

(kebijaksaan) dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka 

dengan cara yang baik” (Q.S: an-Nahl:125) 

 

Firman tersebut menjelaskan bahwa dalam berdakwah , seorang da’i harus 

mampu memilih  dan menetapkan tatacara dakwah yang disesuaikan  dengan 

keadaan mad’u. Ringkasnya, dalil diatas menerangkan tentang perlunya 

pengelolaan teknik dakwah.  

Q.S: Ali imran ayat 104. 

مْْ ُت ْن رَْ ُك يْ  ةْ  َخ مَّ تْْ ُأ ِرَج ْخ لنَّاسِْ ُأ ُرونَْ ِل ُم ْأ ُروفِْ َت ْع َم اْل   ِب
ونَْ. ُن ْؤِم اللَّهِْ َوتُ  ْونَْ ِب َه نْ  نِْ َوتَ  رِْ َع َك ْن ُم  اْل

 

Artinya : “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang 

munkar, dan beriman kepada Allah”.(Q.S. Ali Imran :110)  

 

Secara tidak langsung, dalil diatas mengindikasikan perlu adanya 

pembagian kerja yang jelas (job description). Dengan demikian memang 

diperlukan adanya sistem manajemen (manajerial) dalam pelaksanaan dakwah 
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agar dapat terlaksana dan melaksanakan kebagian sesuai dengan kemampuan dan 

keahlian. 

Q.S al-Balad ayat 17 

ْبرَِّ َوتََواَصْوا آَهنُوا ال ِذييََّ ِهيََّ َكاىََّ ثُن َّ         َوتََواَصْوا بِالص 

  ﴿٧١﴾بِاْلَوْرَحَوةَِّ

Artinya:” Dan dia termasuk orang-orang beriman dan saling 

berpesan untuk bersabar dan berpesan  untuk saling berkasih  sayang.” 

 

Saling kerjasama adalah subtansi yang terkandung dalam dalil diatas. 

Kalimat dengan menggunakan kata “saling” mengindikasikan bahwa setiap orang 

memerlukan orang lain karena keterbatasan yang dimilikinya.  

Berdasarkan beberapa dalil diatas sangat jelas bahwa sistem manajemen 

dakwah juga menjadi  perhatian dalam firman Allah. Dengan demikian, 

manajemen dalam dakwah merupakan sebuah keharusan karena menjadi bagian 

dari firman Allah yang diperuntukkan bagi umat Islam. 

3.2 Tujuan Manajemen Dakwah 

Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai dan merupakan sebuah 

pedoman bagi manajemen puncak organisasi untuk meraih hasil tertentu atas 

kegiatan yang dilakukan dalam dimensi waktu tertentu. Tujuan diasumsikan 

berbeda dengan sasaran. Dalam tujuan memiliki target-terget tertentu untuk 

dicapai dalam waktu tertentu. Sedangkan sasaran adalah yang telah ditetapkan 

oleh manajemen puncak untuk menentukan arah organisasi dalam jangka panjang. 
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Menurut Asmuni Syukir dalam bukunya mengemukakan tujuan dakwah 

bahwa pada khususnya tujuan dakwah itu ialah: 

a) Mengajak umat manusia yang sudah memeluk islam untuk selalu 

meningkatkan taqwanya kepada Allah swt. 

b) Membina mental agama islam bagi kaum yang masih mualaf. 

c) Mengajak umat manusia yang belum beriman agar beriman kepada 

Allah (memeluk agama islam). 

d) Mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari 

fitrahnya.
26

 

Tujuan dakwah secara umum adalah mengubah perilaku sasaran agar mau 

menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik 

yang bersangkutan dengan masalah pribadi, keluarga maupun sosial 

kemasyarakatnya, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Sedangkan 

tujuan dakwah secara khusus dakwah merupakan perumusan tujuan umum 

sebagai perincian daripada tujuan dakwah. 

Tujuan manajemen dakwah tidak lain digunakan sebagai kerangka 

kegiatan dakwah sehingga akan memudahkan da’i dalam berdakwah sesuai 

dengan kerangka sehingga tujuan dakwah akan lebih mudah tercapai dengan 

permasalahan yang minimal.
27

 

Disebut dapat memudahkan kegiatan dakwah karena dalam lingkup 

manajemen dakwah terkandung proses-proses yan dibutuhkan dalam kegiatan 

dakwah yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 
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pengawasan. Secara umum manajemen dakwah merupakan sarana pembantu 

dalam kegiatan dakwah.  

3.3 Ruang Lingkup Manajemen Dakwah 

Ruang lingkup kegiatan dakwah dalam tataran manajemen merupakan 

sarana atau alat pembantu pada aktivitas dakwah itu sendiri. Karena dalam sebuah 

aktivitas dakwah itu akan timbul masalah atau problem yang sangat kompleks, 

yang dalam menangani serta mengantisipasinya diperlukan sebuah strategi yang 

sistematis. Dalam konteks ini, maka ilmu manajemen sangat berpengaruh dalam 

pengelolaan sebuah lembaga atau organisasi dakwah sampai pada tujuan yang 

diinginkan. 

Sedangkan ruang lingkup dakwah akan berputar pada kegiatan dakwah, di 

mana dalam aktivitas tersebut diperlukan seperangkat pendukung dalam mencapai 

kesuksesan. Adapun hal-hal yang mempengaruhi aktivitas dakwah antara lain 

meliputi: 

Ketiga ruang lingkup manajemen dakwah tersebut merupakan satu 

kesatuan yang saling berhubungan. Seorang da‟i tidak mungkin dapat 

merumuskan materi yang ideal tanpa mengetahui seluk beluk mad‟u yang 

dihadapi nya. 

a) Keberadaan seorang da’i, baik yang terjun secara langsung maupun tidak 

langsung, dalam pengertian eksistensi da’i yang bergerak di bidang 

dakwah itu sendiri. 

b) Materi merupakan isi yang akan disampaikan kepada mad’u, pada tataran 

ini materi harus bisa memenuhi atau yang dibutuhkan oleh mad’u, 

sehingga akan mancapai sasaran dakwah itu sendiri. 
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c) Mad’u kegiatan dakwah harus jelas sasarannya, dalam artian ada objek 

yang akan didakwahi.
28

 

4. Fungsi-fungsi Manajemen Dakwah 

4.1  Fungsi Perencanaan  (Planing/Takhthith) 

Segala aktivitas diharuskan adanya perencanaan. Perencanaan adalah 

pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus 

dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Dalam kaitannya dengan 

pengelolaan dakwah, bila perencanaan dilaksanakan dengan matang maka 

kegiatan dawah yang dilaksanakan akan berjalan secara terarah, teratur, rapi serta 

memungkinkan adanya pilihan tidakan-tindakan yang tepat sesuai dengan situasi 

dan kondisi. 

Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan dengan mempertimbangkan 

kondisi diwaktu yang akan datang dalam perencanaan dan kegiatan yang akan 

diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat.
29

 

Perencanaan merupakan starting point dalam aktivitas manajerial. Karena 

bagaimanapun sempurnannya suatu aktivitas manajemen tetap membutuhkan 

sebuah perencanaan.
30

 

Tanpa perencanaan yang matang, biasanya aktivitas tidak berjalan dengan 

baik, tidak jelas kemana arah dan target yang akan dicapai dari kegiatan itu serta 

sulitnya melibatkan orang yang lebih banyak. Keharusan melakukan perencanaan 

bisa kita pahami dari firman allah yang artinya: 
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 “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan”(QS. Al-Haashr ayat 18).  

 

Perencanaan juga merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan dalam 

administrasi. Rencana merupakan serangkaian keputusan sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang. Rencana yang baik hendaknya  

diarahkan kepada tujuan (goal oriented). Rencana secara jelas mengemukakan: 

1. Apa yang akan dicapai, berkenaan dengan penentuan tujuan. 

2. Mengapa hal itu perlu dilakukan, berkenaan dengan alasan atau 

motif perlunya kegiatan itu. 

3. Bagaimana akan dilaksanakan, berkenaan dengan prosedur kerja, 

sasaran dan biaya. 

4. Kapan akan dilaksanakan, penjadwalan kegiatan kerja atau 

pelaksanaan kegiatan sampai selesai. 

5. Siapa yang akan melaksanakan, berkenaan  dengan orang-orang 

yang turut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. 

6. Mengadakan penilaian, berkenaan dengan kegiatan, mana yang 

telah selesai, sedang dan akan diselesaikan. 

7. Kemungkinan-kemungkinan apa yang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan dan kegiatan mengadakan penyesuaian dan perubahan 

rencana.
31
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Sebuah perencanaan dikatakan baik jika memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

1. Didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan 

adalah baik. Standar baik dalam islam adalah yang sesuai dengan 

ajaran Al-Qur‟an dan as-sunnah. 

2. Dipastikan betul bahwa sesuatu yang dilakukan memiliki manfaat. 

Manfaat ini bukan sekedar untuk orang yang melakukan 

perencanaan, tetapi juga untuk orang lain, maka perlu 

memperhatikan asas maslahat untuk umat, terlebih dalam aktivitas 

dakwah. 

3. Didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang 

dilakukan. Untuk merencanakan sebuah kegiatan dakwah, maka 

seorang da’i harus banyak mendengar, membaca, dan memiliki ilmu 

pengetahuan yang luas sehingga dapat melakukan aktivitas dakwah 

berdasarkan kompetensi ilmunya. 

4. Dilakukan studi banding. Yaitu melakukan studi terhadap praktik 

terbaik dari lembaga atau kegiatan dakwah yang sukses 

menjalankan aktivitasnya. 

5. Dipikirkan dan dianalisis prosesnya, dan kelanjutan dari aktivitas 

yang akan dilaksanakan.
32

 

Sementara itu rosyad saleh dalam bukunya Manajemen Dakwah Islam 

menyatakan bahwa perencanaan dakwah adalah proses pemikiran dan 
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pengambilan keputusan yang matang dan sistematis, mengenai tindakan-tindakan 

yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka 

menyelenggarakan dakwah. Menurutnya terdapat beberapa langkah dalam proses 

perencanaan, yakni sebagai berikut: 

1. Perkiraan dan perhitungan masa depan 

2. Penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan 

dakwah yang telah ditetapkan sebelumnya. 

3. Penetapan tindakan-tindakan dakwah prioritas pelaksanaannya. 

4. Penetapan metode dakwah 

5. Penentuan dan penjadwalan tujuan 

6. Penetapan lokasi dakwah 

7. Penetapan biaya, fasilitas dan faktor-faktor lain yang diberlakukan 

bagi penyelenggarakan dakwah.
33

 

Hakikat dari suatu perencanaan ialah menyusun sistematika kegiatan 

yang  terjalin sedemikian rupa sehingga keseutuhan kegiatan tersebut dapat 

mencapai sasaran seefektif mungkin. Salah satu model perencanaan yang adikuat 

dalam rangka mencapai sasaran tersebut ialah perencanaan dengan suatu 

„pendekatan sistem‟ (system approach planning). 

Perencanaan dengan pendekatan sistem (PPS) ialah perencanaan yang 

dikembangkan melalui tahap-tahap: 

1. Identifikasi masalah 

2. Merumuskan dan memilih model-model pemecahan yang tepat 
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3. Menetapkan strategi pemecahan 

4. Mengevaluasi hasil implementasi model dan strategi pemecahan, 

dan 

5. Merevisi tiap tahapan proses dakwah.
34

 

Kalau merujuk pada ilmu manajemen, maka jenis-jenis perencanaan 

dakwah meliputi: 

1. Rencana Stategis vs. Rencana Operasional 

Rencana strategis merupakan rencana yang berlaku bagi seluruh 

organisasi, yaitu menentukan sasaran umum organisasi dan berusaha 

menempatkan organisasi tersebut kedalam lingkungannya. Sedangkan 

rencana operasional adalah rencana yang menempatkan rincian tentang cara 

mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Letak perbedaan kedua rencana 

tersebut terletak pada kerangka waktu, jangkauan, dan mencantumkan 

rangkaian sasaran organisasi yang telah ditentukan. 

Posisi dakwah dalam rencana ini adalah mencakup sudut pandang 

yang lebih luas karena mencakup segala aspek kehidupan. Pada akhirnya, 

rencana strategis mencakup perumusan sasaran, sementara rencana 

operasional mengamsumsikan adanya sasaran. Jadi rencana operasional 

merumuskan cara cara untuk mencapai sasaran tersebut.       

2. Rencana Jangka Pendek vs. Rencana Jangka Panjang 

Rencana jangka pendek adalah rencana dengan asumsi kerangka 

waktu paling tidak selama satu tahun. Sedangkan rencana jangka panjang  
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rencana dengan kerangka batas waktu tiga tahun keatas. Dalam program 

organisasi dakwah klasifikasi waktu ini bisa berlangsung sangat fleksibel, 

disesuaikan dengan kebutuhan umat atau kondisi yang berlaku. Dalam hal ini 

sebuah organisasi  dapat merancang batas waktu berapa saja yang diinginkan 

untuk tujuan-tujuan perencanaan.  

3. Rencana yang Mengarahkan (Directional) vs. Rencana Khusus 

Rencana directional lebih menekankan pengidentifikasian garis-garis 

pedoman umum. Rencana itu memberikan fokus, tetapi tidak mengunci para 

manajer kedalam sasaran khusus. Jadi, rencana directional adalah rencana 

yang fleksibel yang menetapkan pada pedoman umum. Sedangkan rencana 

khusus adalah sebuah rencana yang telah dirumuskan dengan jelas serta tidak 

menyediakan ruang bagi interpretasi. Oleh karenanya, sebuah manajemen 

harus fleksibel dalam menanggapi perubahan-perubahan yang sifatnya tak 

terduga.  

4. Rencana sekali pakai 

Rencana sekali pakai adalah rencana yang digunakan sekali saja 

secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan situasi 

khusus yang diciptakan sebagai respon terhadap keputusan-keputusan yang 

tidak terprogram yang diambil oleh para manajer. Kebalikan rencana ini 

adalah rencana tetap, yaitu rencana-rencana yang tetap ada memberikan 
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bimbingan bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang 

dalam organisasi.
35

 

4.2 Fungsi Pengorganisasian (Organizing/Thanzim) 

Agama Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan 

segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi. Kesungguhan dan keseriusan 

dalam mengorganisir sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Islam. 

Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yaitu upaya penyatuan sikap dan 

langkah dalam mencapai tujuan. Menurut Eri Sudewo koordinasi dapat terwujud 

karena beberapa faktor yaitu: 

1. Pimpinan  

Organisasi nirlaba sangat ditentukan dengan sikap pemimpin. Apa 

yang dikatakan pemimpin merupakan perintah inti koordinasi. 

2. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Baik buruknya koordinasi juga ditentukan oleh kapasitas dan 

kapabilitas SDM yang ada. SDM mencerminkan sosok organisasi. 

Anggota dengan kesadaran tinggi berbenah, jadi potensi baik untuk 

berjalan koordinasi. 

3. Sistem 

Organisasi yang memiliki sistem lebih mampu bertahan dalam waktu yang 

lebih lama.
36

 

Adapun Langkah-langkah pengorganisasian dakwah diantaranya: 
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a) Penentuan spesialisasi kerja 

Spesialisasi kerja diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang 

dalam melakukan pekerjaan yang ditekuninya,dan tugas-tugas organisasi 

dibagi menjadi pekerjaaan-pekerjaan terpisah “pembagian kerja”. 

b) Mendepartementalisasi dakwah 

Setelah unit kerja dibagi-bagi melalui spesialisasi kerja maka 

selanjutnya diperlukan pengelompokkan pekerjaan–pekerjaan yang 

diklasifikasikan melalui spesialiasi kerja, sehingga tugas yang sama atau 

mirip dapat dikelompokkan secara sama-sama, sehingga dapat di 

koordinasikan. 

c) Menentukan rantai komando 

Rantai komando adalah sebuah garis wewenang yang tidak terputus 

membentang dari tingkat atas organisasi terus sampai tingkat paling bawah 

dan menjelaskan hasil kerja dakwah ke depertemen masing-masing. Rantai 

ini memberikan sebuah kemudahan bagi para da’i untuk menentukan 

siapa-siapa yang harus dituju jika mereka menemui permasalahan dan juga 

kepada siapa mereka bertanggung jawab. 

d) Rentang kendali 

Rentang kendali merupakan konsep yang merujuk pada jumlah 

bawahan yang dapat disurvei oleh seorang manajer secara efisien dan 

efektif. 

e) Sentralisasi dan desentralisasi 
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Sentralisasi diartikan sebagai kadar sampai dimana pengambilan 

keputusan terkonsentrasi pada tingkat atas organisasi. Konsep ini hanya 

mencakup pada wewenang formal, yaitu hak-hak yang inhern dalam posisi 

seseorang. Sementara desentralisasi adalah pengalihan wewenang untuk 

membuat keputusan ke tungkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi. 

f) Menformalisasi dakwah 

Formalisasi dakwah adalah sejauh mana pekerjaan atau tugas-tugas 

dakwah dalam sebuah organisasi dakwah dibakukan dan sejauh mana 

tingkah laku, skill, dan keterampilan para da’i dibimbing dan diarahkan 

secara prosedural oleh peraturan. 

g) Penentuan strategi dan struktur dakwah 

Struktur organisasi dakwah adalah sarana untuk menolong para 

manajer dalam mencapai sasaran, karena sasaran dakwah itu dirumuskan 

dari strategi organisasi. Tegasnya, struktur organisasi dakwah harus 

mengikuti strategi dakwah. 

h) Penyelenggaraan dan desain organisasi dakwah 

Para da’i baik dalam satu tim atau perorangan membutuhkan 

informasi untuk mengambil keputusan dan menentukan strategis dakwah. 

penggunaan teknologi informasi sangat mempengaruhi cara anggota 

organisasi dakwah dalam berkomunikasi, menyampaikan informasi, dan 

dalam melaksanakan aktivitas mereka.
37

 

4.3 Fungsi Penggerakan (Actuating/Tawjih) 
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Pergerakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk 

mengawali dana melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan 

dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.  

Actuating adalah mengerakkan dan memberikan perintah. Perintah 

melakukan kerja terhadap seluruh bawahan untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi.
38

 

Actuating memiliki arti penting pada penyelenggaraan kegiatan organisasi 

karena juga merupakan inti dari manajemen. Tanpa adanya pergerakan, maka 

rencana yang telah tersusun tidak dapat terlaksanakan karena tidak ada tenaga 

pendorong bagi pelaksana untuk melakukan tugas-tugasnya dan bersedia 

melakukan kerja sama.  

Pergerakan disini merupakan langkah berikutnya setelah rencana 

ditetapkan dan diadakan pembagian tugas kepada para pelaksana dalam rangka 

mengerakkan pelaksana tersebut untuk segera melakukan kegiatan-kegiatan yang 

ada. Mengerakkan mempunyai arti penting dalam menyelenggarakan kegiatan 

organisasi karena merupakan inti dari manajemen. Dalam pelaksanaannya 

penggerakan yang dilakukan adalah: 

1. Pemberian motivasi 

2. Pembimbing 

3. Jalinan hubungan 

4. Penyelenggaraan komunikasi 

5. Pengembangan atau peningkatan pelaksana (developing people).
39
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4.4 Fungsi Pengawasan (Controling/Riqabah) 

Pengawasan merupakan proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan 

mencegah perdebatan yang menyalahi aturan dalam bahasa agama biasa disebut 

amar ma’ru nahi munkar. Tujuan pengawasan adalah untuk menjamin 

tercapainya tujuan organisasi. Caranya adalah mengembalikan atau meluruskan 

menyimpangan yang terjadi.  

Untuk dapat mengetahui apakah tugas-tugas telah dilaksanakan oleh para 

bawahan, bagaimana tugas-tugas tersebut dilaksanakan, sudah sejauh mana 

pelaksanaan tugas-tugas tersebut, apakah ada penyimpangan-penyimpangan, 

maka disinilah peran seorang pemimpin untuk senantiasa melakukan pengawasan 

terhadap berjalannya kegiatan-kegiatan diorganisasi yang ia pimpin. Dengan 

adanya pengawasan tersebut pimpinan dapat mengambil langkah-langkah 

pencegahan bila terdapat indikasi penyimpangan yang sedang berlangsung. 

Adapun pengertian pengawasan adalah suatu proses usaha untuk 

menjamin dan mempertahankan berbagai usaha dalam manajemen atau dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, agar sesuai dengan perencanaan semula.
40

 

Dalam organisasi Dakwah controling diartikan Riqabah, yang 

dimaksudkan sebagai sebuah kegiatan yang mengukur penyimbangan dari prestasi 

yang direncanakan dan menggerakkan tindakan korektif. Adapun unsur-unsur 

dasar pengendalian meliputi: 
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a) Sebuah standar spesifikasi prestasi yang diharapkan. Ini dapat berupa sebuah 

anggaran prosedur operasional, logaritma keputusan, dan sebagainya. 

b) Sebuah pengukuran proses riil 

c) Sebuah laporan penyimpangan pada unit pengendalian 

Seperangkat tindakan yang dapat dilakukan oleh unit pengendali untuk 

mengubah prestasi bila prestasi sekarang kurang memuaskan, yaitu seperangkat 

aturan keputusan untuk memilih tanggapan yang layak.
41

 

5. Majelis Taklim 

5.1 Pengertian Majelis Taklim 

Ungkapan kata majelis taklim sepertinya sudah menjadi istilah yang baku 

dikalangan masyarakat Indonesia. Ungkapan kata tersebut sudah tidak asing lagi 

ditelinga kita. Pada dasarnya kata majelis taklim itu berasal dari kata arab yang 

telah disadur kedalam bahasa Indonesia. Kata majelis taklim terdiri dari dua kata 

yaitu: kata majelis dan kata taklim. Kata majelis dalam bahasa arab berasal dari 

kata َََّجلَس yang berarti duduk, sedangkan kata majelis merupakan bentuk  isim 

makan (keterangan tempat) yang berarti tempat duduk.
42

 

Sedangkan kata taklim berasal dari kata َََّّمَُّ -َعلَن  yang mengandung arti تَْعلِْيوا َّ-يَُعلِّ

mengajarkan. Dengan demikian pengertian majelis taklim adalah “tempat untuk 

melaksanakan pengajaran dan syiar dakwah Islam”.
43

 

5.2 Dasar Hukum Majelis Taklim 
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Majelis Taklim memiliki dasar hukum yang kuat dalam dalam lembaga 

diniyah non-formal yang keberadaannya diakui dan diatur dalam: 

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. 

2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun2005 tentang standar nasional 

pendidikan. 

3. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan 

pendidikan keagamaan. 

4. Keputusan MA nomor 3 tahun 2006 tentang struktur departemen agama 

tahun 2006 

5.3 Fungsi Majelis Taklim 

Majelis taklim sebagai lembaga dakwah yang memberikan bimbingan dan 

penyuluhan serta pengajaran terhadap masyarakat yang tumbuh dan berkembang 

dari kalangan masyarakat itu sendiri, mempunyai tujuan bagi kemaslahatan umat 

manusia. Majelis taklim bisa dikatakan sebagai lembaga swadaya masyarakat 

yang hidupnya didasarkan pada taa’wun dan ruhama’u bainahum (tolong 

menolong dan berkasih sayang).
44

 

Maka sebagai lembaga dakwah  maupun sebagai lembaga pendidikan non-

formal islam majlis taklim mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Membina dan mengajarkan ajaran islam dalam rangka membentuk 

masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT. 

b. Sebagai ajang berlansungnya silaturahmi massal yang dapat 

menghidupkan dakwah dan ukwah Islamiyah. 
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c. Sebagai sarana dialog berkesinambungan antara ulama dan „umara dengan 

ummat.  

d. Sebagai media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan 

umat dan bangsa pada umumnya.  

Sedangkan menurut Slamet Muhaimin Abda menyebutkan bahwa fungsi 

majelis taklim adalah sebagai berikut:  

a. Amar ma’ruf nahi munkar  

b. Meluruskan aqidah  

c. Memotivasi umat untuk beribadah pada Allah SWT dengan sebaik-

baiknya. 

d. Menolak dan menyaring kebudayaan negatif yang dapat merusak aqidah 

dan keimanan.
45

 

Dari  uraian diatas dapat dikatakan bahwa kehadiran majelis taklim sangat 

efektif dalam usaha melakukan aktivitas dakwah. Pelaksanaan dakwah Islam 

dengan sistem dan perencanaan yang matang akan membuahkan hasil yang 

maksimal, karena pada prinsipnya dakwah bertujuan menegakkan Amar ma’ruf 

nahi munkar guna memperoleh kebahagian dunia dan akhirat. 

B. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu yang pernah diteliti oleh Miftakhul Jannah yang judul 

penelitian nya Manajemen Dakwah Pada Majelis Taklim Di Pondok Pesantren 

Nurul Mubin Balongpanggang Gresik. Metode Penelitiannya Menggunakan 

Kuatitatif dengan studi deskriptif. 
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Kesimpulannya  

 Perencanaan manajemen dakwah yang dilakukan organisasi Majelis 

Taklim Nurul Mubin berdasarkan pada syariat islam. dimana jamaah diajarkan 

ilmu pengetahuan tentang agama islam untuk memperkuat keimanan dan 

ketakwaan.dalam penelitian ini hanya peneliti hanya berfokus pada 

perencanaan,pengorganisasian dan kepemimpinan.  

 Ini sangat jelas berbeda dengan penelitian penulis yang lebih memusatkan 

pada seluruh aspek-aspek manajemen dakwah terhadap Majelis Taklim dalam 

menjalankan kegiatan dakwah di kota duri khususnya majelis taklim 

Baiturahman yang ada diduri. Dan disini penulis menggunakan Metode 

penelitian deskriftif kualitatif. 

C. Kerangka Berpikir 

 Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubugan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah 

yang penting.
46

 Untuk memahami manajemen dakwah pada Majelis Taklim 

Baiturahman di Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 

maka dilakukan dengan kerangka pikir sistematis yang meliputi sebagai berikut: 

Gambar 1 

Kerangka Berpikir 
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Manajemen dakwah dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila 

memenuhi seluruh aspek-aspek secara sistematis sebagai berikut: 

a. Perencanaan merupakan pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan 

selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. 

Hal yang terpenting dalam proses  perencanaan adalah kehadiran dan 

keikutsertaan seluruh anggota sebuah organisasi dalam menentukan 

perencanaan kerja organisasi. 

b. Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan 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. Penggerakan merupakan suatu aktivitas inti yang dilakukan pimpinan 

dalam mengerakkan semua elemen organisasi untuk melakukan semua 

aktivitas-aktivitas dakwah yang telah direncanakan dan disinilah semua 

rencana dakwah akan terealisasi. Dalam hal ini pimpinan harus bisa 

menggerakkan anggotanya untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan 

sebagai bentuk tanggung jawab termasuk memberikan motivasi dan 

bimbingan kepada anggota.   

d. Pengawasan adalah suatu proses usaha untuk menjamin dan 

mempertahankan berbagai usaha dalam manajemen atau dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, agar sesuai dengan perencanaan semula. 

Untuk dapat mengetahui apakah tugas-tugas telah dilaksanakan oleh para 

bawahan, bagaimana tugas-tugas tersebut dilaksanakan, sudah sejauh 
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mana pelaksanaan tugas-tugas tersebut, apakah ada penyimpangan-

penyimpangan, maka disinilah peran seorang pemimpin untuk senantiasa 

melakukan pengawasan terhadap berjalannya kegiatan-kegiatan 

diorganisasi yang ia pimpin. 

 

 


