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PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Memahami perkembangan ajaran Islam pada akhir-akhir ini menuntun kita 

kepada pengkajian yang semakin meluas terhadap pemikiran-pemikiran yang 

dianut oleh masyarakat dalam menjalankan syariat Agama Islam.Hal ini 

dikarenakan banyaknya ajaran yang berbeda terutama terkait masalah lembaga 

dan organisasi yang bergerak berdasarkan ajaran agama Islam tersebut. Dimana 

lembaga dan organisasi tersebut mempunyai metode dan pesan tersendiri kepada 

umat yang menganut ajaranya.  

Dakwah islamiyah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW telah berhasil 

membentuk masyarakat Islami. Oleh karena itu perjalanan yang menuju sebuah 

masyarakat ideal, mutlak memerlukan proses dakwah. Hal ini disebabkan karena 

dakwah akan memberikan landasan filosofis serta member kerangka dinamika dan 

perubahan sistem dalam proses perwujudan masyarakat yang adil dan 

makmur.1Karena pada hakekatnya dakwah adalah menyeru kepada umat Islam 

untuk menuju kepada jalan kebaikan, memerintah yang ma’ruf dan mencegah dari 

yang munkar dalam rangka memperoleh kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan 

di akhirat.2Sebagaimana dalam Firman Allah QS. Ali-Imran /3:110                                                             1Amrullah, Ahmad, Dakwah Islam Dan Perubahan Sosial, (Yogyakarta : Primaduta, 
1983), h.285  2Rafi’udin dan Maman Abdul Jaliel, Prinsip Dan Strategi Dakwah, (Bandung : CV 
Pustaka Setia, 1997), h.25 
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Artinya :  

kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 
beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih 
baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan 
mereka adalah orang-orang yang fasik.3 

 

Dari berkembangnya berbagai ajaran ini maka diperlukan sebuah manajemen 

dakwah yang baik agar bisa meningkatkan kualitas masyarakat terhadap berbagai 

ajaran yang hendak disampaikan dan diterapkan sehingga bisa mewadahi pesan 

dalam dakwah kepada umatnya. Dimana keberadaan metode dakwah diperlukan 

dalam mengorganisasikan masyarakat didalam sebuah wadah yang dikelola secara 

baik dan teratur dalam  manajemen yang sesuai, sehingga bisa menjadi acuan 

yang benar-benar dianut oleh umat.  

Agar menghasilkan hal seperti diatas, diperlukan proses manajemen yang 

baik dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, 

organizing, actuating, dan controlling yang baik. Dakwah secara terorganisir 

merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan, apalagi obyek dakwah yang 

semakin beragam dan berbeda saat ini, dengan obyek dakwah yang semakin 

beragam, dengan permasalahan yang semakin beragam pula. Penyelenggaraan                                                             3Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung; Pustaka,2005), h. 50. 



3    dakwah akan berjalan secara efektif apabila terlebih dulu dilakukan identifikasi 

dan antisipasi masalah-masalah yang akan dihadapi. 

Dalam hal ini Pondok Pesantren Khairussunan Nahdlatul Wathan 

menerapkan manajemen dakwah melalui lembaga Pondok Pesantren yang dibuat 

sebagai sarana untuk memberikan pengajaran yang mendalam terhadap ajaran 

Islam kepada para santri yang mengikutinya. Sehingga sedikit atau banyak 

tentunya dalam melaksanakan kegiatannya di dalam Pondok Pesantren ini 

memerlukan penerapan yang sesuai mengenai teori fungsi-fungsi manajemen 

dalam manajemen dakwah agar maksud dan tujuan yang diinginkan bisa tercapai. 

Sehubungan dengan hal yang di atas pondok pesantren Khairussunan 

Nahdlatul Wathan masih perlu banyak memperbaiki sistem manajemen baik 

perecanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya di karenakan 

masih belum berjalannya sistem manajemen itu sendiri dan  agar tercapai suatu 

tujuan yang mendapatkan hasil  maksimal. 

Adanya Pondok Pesantren Khairussunan Nahdlatul Wathan di tengah-tengah 

masyarakat di Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana bertujuan untuk 

menambah ilmu dan keyakinan agama. Pondok Pesantren Khairussunan Nahdlatul 

Wathan juga bertujuan untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama 

dalam rangka membentuk santri yang bertaqwa kepada Allah SWT, serta menjadi 

taman rohani, ajang silaturrahmi antara sesama muslim, dan menyampaikan 

gagasan-gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat beragama nusa dan 

bangsa.  



4    Dengan adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian yang diterapkan, maka dibutuhkan sebuah sistem kepemimpinan 

yang bisa menunjang jalannya organisasi atau lembaga tersebut dalam hal ini yang 

bergerak pada bidang dakwah serta segala aktivitas yang terdapat didalamnya 

seperti proses pembelajaran serta pembinaan para santri pada norma keagamaan di 

dalam Pondok Pesantren ini. Hal ini berfungsi agar terjadi hubungan yang baik 

antara pemimpin dan pengikutnya agar pesan dan ajaran dakwah bisa berjalan 

dengan baik. 

Hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin akan terjalin dengan baik bila 

masing-masing menyadari apa yang telah menjadi tanggung jawab masing-

masing, dan apa yang telah mereka butuhkan dari masing-masing pihak. Dan 

sebaliknya hubungan ini akan menjadi pincang apabila salah satu pihak merasa 

tidak mendapatkan apa yang diharapkan.4 Hubungan menjadi baik akan terjalin 

antara pemimpin dan bawahan, apabila mereka saling membantu untuk 

mengembangkan diri masing-masing, sambil tetap mempertahankan batas-batas 

dan identitas dirinya dengan cara yang terbuka dan saling menerima dan tidak 

saling menutup diri. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah Manajemen Dakwah Pondok Pesantren Khairussunan 

Nahdlatul Wathan Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana?                                                            
 4A.W. Widjaja, Peranan Motivasi Dalam Kepemimpinan,  ( Cet. Pertama, Akademika 
Pressindo, Jakarta 1986), h. 30 



5    2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Dakwah Pondok 

Pesantren Khairussunan Nahdlatul Wathan Kecamatan Rarowatu Utara 

Kabupaten Bombana? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui Manajemen Dakwah Pada Pondok Pesantren 

Khairussunan Nahdlatul Wathan. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan  

dakwah Pondok Pesantren Khairussunan Nahdlatul Wathan Kecamatan 

Rarowatu Utara Kabupaten Bombana. 

D. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mengembangkan teori manajemen terutama 

manajemen dakwah yang dilakukan dalam lembaga atau organisasi Islam.Tentang 

pengelolaan Pondok Pesantren dan pendidikan Agama yang baik yang berada di 

dalam lingkungan Pesantren dan masyarakat. 

b. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Pondok 

Pesantren Khairussunan Nahdlatul Wathan dalam menjalankan kegiatan 

kepengurusan Pondok Pesantren Khairussunan Nahdlatul Wathan kepada 

santrinya. Disamping itu juga diharapkan bisa menjadi bahan pustaka bagi Institut 

Agama Islam Negeri Kendari khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

 

 



6    E. Definisi Operasional 

Manajemen dakwah adalah  segala aktivitas yang mengatur  proses  berfikir 

dan bertindak  secara sruktural yang bersifat  menyeru, mengajak dan memanggil 

dengan didasari akidah, sayariat dan mengacu kepada prinsip manajemen mulai 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Sehingga dapat 

tercapai secara efektif dan efisien. 

Berdasarkan pengertian di atas maka seacara operasional adalah Manajemen 

Dakwah adalah tata kelola yang meliputi kegiatan  perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan  dan pengawasan  kegiatan dakwah berupa 

khutbah Jum’at, Majelis ta’lim dan yasinan.  

 


