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KAJIAN TEORI 

A. Manajemen Dakwah 

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 untuk mencapai suatu tujuan.1 Istilah manajemen dalam Bahasa Arab diartikan sebagai an-nizam atau at-tanzhim, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya. Pengertian tersebut dalam skala aktivitas juga dapat diartikan sebagai aktivitas menerbitkan, 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. Secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya adalah: “The process of planning organizing, leading, and controlling the work of 

organization members and of using all availabel organizational resources to 

reach stated organizational goals”.2 sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan terhadap para anggota organisasi serta penggunaan                                                            1 Muhammad Munir & Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah (Jakarta: Kencana, 2009), h. 9. 2 Ibid., h.12  



8  seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan.  Manajemen sebagai suatu cabang ilmu tersendiri telah banyak definisi yang bermunculan dari para ahli dan masing-masing berbeda dalam memberikan pengertian, tergantung pada titik tekan dan titik tangkap masing-masing.3 
� George R. Terry dalam merumuskan proses pelaksanaan manajemen mengemukakan bahwa “Management is the distinct process consisting of 

planning, organizing, actuating and controlling, perfomed to determine 
and accomplish stated objectives by the use of human beings and other 
resources”.4(Manajemen adalah suatu proses yang khas, yang terdiri dari perencanaan, pengorgainisasian, penggerakan/pelaksanaan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya lainnya).  

� Robert Kreitener memberikan rumusan tentang manjemen dengan mengatakan bahwa “Management is the process of working and through 
others to achieve organizational objectives in a changing environment 
central to this process is the effective and efficient use of limited 
resources”.5 (Manajemen suatu proses kerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah proses ini berpusat pada penggunaan secara efektif dan efisien terhadap sumber daya yang terbatas).  

� H. Malayu S.P Hasibuan mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumbersumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu 
� Andrew F. Sikula mengemukakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan pada aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien6.                                                            3 Mahmuddin, Manajemen Islam, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 8. 4 George R. Terry, Principles of Management, 3 edition (New York: Richard D. Irwin, Icn. 1961), h. 32. 5 Robert Kreitener, Management, 4 Ediition (Boston: Hougthon Mifflin Company, 1989), h. 2. 6H. Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah,(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 2. 



9  M. Manullang mengatakan bahwa Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan.7 Zaini Muchtarom mengungkapkan bahwa manajemen adalah aktivitas mengatur kegunaan sumber daya sebagai tercapainya tujuan organisasi secara efektif.8 Dari beberapa pengertian dari para pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan menjalankan setiap fungsi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan bisa disebut juga sistem kerjasama yang melibatkan orang lain agar tercapai tujuan bersama.  a. Unsur-Unsur Manajemen  Manusia merupakan faktor terpenting dalam manajemen, karena pada dasarnya manajemen dilakukan oleh, untuk dan kepada manusia. Namun manusia tersebut tidak akan mencapai tujuan jika tidak ada unsur lain. Atau dengan kata lain untuk mecapai tujuan, maka para manajer menggunakan 6 M yaitu: man, 
money, material, methods, machines, dan markets. Sarana penting atau unsur utama dari setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu adalah man atau manusia. Karena manusia tersebutlah yang melakukan atau menjalankan berbagai macam aktivitas                                                            7 M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, (Cet. 1;Jakarta: Galia Indonesia, 1996),h. 15. 8 Zaini Muchtarom, Dasar-Dasar Manajemen Dakwah, (Cet. 1; Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996),h. 37. 



10  yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Aktivitas tersebut dapat ditinjau dari sudut proses seperti: planning, controlling, actuating, dan organizing.9 Sarana atau unsur yang kedua adalah money atau uang. Untuk melakukan berbagai aktivitas diperlukan uang. Seperti upah atau gaji orang-orang yang membuat rencana, mengadakan pengawasan, dan bekerja dalam proses produksi. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian agar tujuan yang ingin dicapai tersebut bernilai lebih besar dari uang yang digunakan. Kegagalan atau ketidaklancaran proses manajemen sedikit banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh perhitungan ketelitian dalam penggunaan uang.10 Selain itu dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia juga menggunakan material atau bahan-bahan. Hal itu disebabkan atas kemajuan teknologi dewasa ini sehingga manusia bukan lagi sebagai pembantu bagi mesin, tetapi sebagai pembantu manusia. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna maka manusia dihadapkan kepada berbagai alternativeMethod atau cara dalam melakukan pekerjaan. Oleh karena itu methode atau cara dianggap pula sebagai sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan. Unsur manajemen dalam bentuk pasar juga menghendaki agar manajer mempunyai orientasi pemasaran (pengguna jasa). Misalnya dengan pendekatan ekonomi mikro ataupun makro serta perhitungan kecenderungan-kecenderungan baru yang menyangkut permintaan atas kebutuhan masyarakat yang selalu disesuaikan dan dimudahkan. Semua unsur-unsur manajemen tersebut                                                             9 Julitriasari, D., Manajemen Umum, (Yogyakarta: BPFE, 1998),  h. 49  10Hasbullah Husin, Manajemen Menurut Islamologi  (Management By Islamologi), (Jakarta: Gema Insani Press, 1987),  h.19. 



11  dikoordininasikan oleh manajer. Selain itu diatur secara berimbang dan digunakansecara efisien kearah tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan melalui proses manajemen. b. Fungsi Manajemen Uraian tentang proses manajemen telah dikutip oleh Sarwoto menurut Terry fungsi-fungsi dasar manajemen meliputi planning, controlling, actuating, dan organizing. 8 Terry memberikan penjelasan umum atas fungsi-fungsi dasar tersebut sebagai berikut:  1) Planning (P): Apa yang harus dikerjakan? Kapan? Di mana dan Bagaimana?  2) Organizing (O): Dengan kewenangan seberapa banyak? dan dengan sarana serta lingkungan kerja yang bagaimana?  3) Actuating (A): Membuat para pekerja ingin melaksakan tugas yang telah ditetapkan dengan suka rela dan kerjasama yang baik. 4) Controlling (C): Pengamatan agar tugas-tugas yang telah direncanakan dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan rencana dan bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan.11  Fungsi-fungsi dasar manajemen ini dikemukakan dalam teori yang berbeda satu sama lain, baik mengenai pengelompokan, klasifikasi maupun istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut fungsi-fungsi hasil pengelompokan kegiatan manajemen tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan dua pendapat yaitu 
Henry Fayol dan George R. Terry. Henry Fayol memandang “coordinating”                                                             11Ibid.,h 65. 



12  sebagai fungsi dasar yang berdiri sendiri. George R. Terry pun menganggapbahwa fungsi “coordinating” ini terdapat dalam proses manajemen secara implisit pada keempat fungsi dasar yang sudah ada.12 Adapun fungsi manajemen disini hanya dipaparkan satu pendapat saja yang memandang secara umum dipergunakan dalam berbagai intansi atau lembaga. Fungsi manajemen yang dimaksudkan adalah yang biasa disebut dengan istilah POAC, yaitu:  planning, controlling, actuating, dan organizing. a) Planning (perencanaan)  
 Planning atau perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya terhadap apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan,  setidaknya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, di antaranya; hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya serta beberapa jumlah dana (kapital) yang dibutuhkan.13 Dengan demikian perencanaan dengan segala variasinya ditunjukkan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Hal terrsebut merupakan prinsip yang penting, karena perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya.14  Adapun istilah perencanaan yang lain adalah  (1)  pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan  (2)  penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program,                                                            

 12Ibid.,h 66. 13Didin Hanifuddin Dan Heri Tanjung, manajemen syari’ah dalam praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h  78 14Sukarna,op. cit.h  10. 



13  prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.15 Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini, karena perencanaan merupakan penetapan jawaban atas enam pertanyaan, berikut;  
� Tindakan apa yang harus dikerjakan?  
� Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan?  
� Di manakah tindakan itu harus dikerjakan?  
� Kapankah tindakan itu harus dikerjakan?  
� Siapakah yang akan mengerjakan?  
� Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan tersebut? Sesungguhnya fungsi perencanaan bukan saja menetapkan hal-hal tersebut tetapi juga termasuk di dalamnya budget. Pada dasarnya perencanaan kreatifmerupakan pekerjaan penentuan faktor-faktor, kekuatan, pengaruh, dan hubungan-hubungan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.  Semua fungsi lainnya sangat bergantung pada fungsi ini. Fungsi lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat dan kontinyu. Tetapi sebaliknya perencanaan yang baik bergantung pada pelaksanaan efektif pada fungsi-fungsi lain. b) Organizing (pengorganisasian)  Sarwoto memberikan pengertian pengorganisasian secara umum yang diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu                                                             15Ibid., h 67 



14  organisasi yang dapat digerakkan sebagai kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.16  Sedangkan Handoko mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah:  
� Penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi  
� Perancangan dari pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan  
� Penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian  
� Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan.17 c) Actuating (Pengarahan)  Pengarahan adalah mengintegrasikan usaha-usaha anggota pada suatu kelompok sedemikian, sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka, mereka memenuhi tujuan-tujuan individual dan kelompok. Semua usaha kelompok memerlukan pengarahan, kalau usaha itu akan berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok.18 Pengarahan yang baik bukanlah kediktatoran oleh seorang pegawai dengan memberikan informasi yang diperlukan mengenai kuantitas, kualitas, dan batas-batas pemakaian waktu pekerjaannya tetapi partisipasi dari pegawai, komunikasi                                                             16 Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)  h 77.  17 T. Handoko, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991)  h 77.  18 Terry, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)  h.181. 



15  yang mencukupi, dan kepemimpinan yang kuat, merupakan hal penting bagi keberhasilan pengarahan.19 d) Controlling (Pengawasan)  
Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian pengawasan. Hal itu dapat dilakukan dengan kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Rencana yang betapapun baiknya akan gagal sama sekali bilamana manajer tidak melakukan pengawasan. Sehingga manajer harus memastikan bahwa tindakan para anggota organisasi benar-benar membawa organisasi kearah tujuan yang telah ditetapkan 

2. Dakwah  
 Kata dakwah adalah berasal dari Bahasa Arab: da’a, yad’u, da’watan. Kata dakwah merupakan bentuk masdar dari kata kerja da’a, madi yad’u sebagai mudhari yang berarti seruan, ajakan, panggilan, undangan, do‟a dan semacamnya.20 Dakwah adalah upaya memanggil, menyeru, dan mengajak manusia menuju Allah swt. Sedangkan yang dimaksud ajakan kepada Allah berarti ajakan kepada agama-Nya yaitu al-Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ali Imran /3:19 
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ãΝèδ u !% ỳ ÞΟ ù=Ïèø9 $# $ J‹øót/ óΟ ßγ oΨ÷�t/ 3  tΒuρ ö� à�õ3tƒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «!$#  χÎ* sù ©!$# ßìƒ Î�|  É>$ |¡ Ïtø: $# ∩⊇∪                                                                 19Ibid., 182 20 Muliaty Amin, Arifuddin, ST. Nasriah, Ilmu Dakwah, (Makassar: Alauddin University press, 2009), h. 1. 



16   Artinya : Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab[189] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.21 Ayat lain, yang menjelaskan perintah Allah untuk menegakkan dakwah, dengan menggunakan redaksi lain, yaitu al-khayr, seperti terdapat dalam surah Ali -Imran ayat 104, seruan kepada segenap umat manusia menuju al-khayr. Allah swt berfirman dalam Q.S Surah Ali-Imran/3:104 
ä3tF ø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ããô‰tƒ ’n<Î) Î�ö� sƒø: $# tβρã� ãΒ ù'tƒ uρ Å∃ρã� ÷èpR ùQ$$ Î/ tβöθyγ ÷Ζtƒ uρ Ç tã Ì� s3Ψßϑø9 $# 4 

y7 Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ šχθ ßsÎ=ø�ßϑø9 $# ∩⊇⊃⊆∪     Artinya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.22  a. Unsur-Unsur Dakwah  Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah da‟i (pelaku dakwah), mad‟u (mitra dakwah), maddah (materi dakwah), wasilah (media dakwah), dan atsar (efek dakwah). 1) Da’i ( Pelaku Dakwah ) Da‟i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik, lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat                                                            21 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro), h. 52 22 Departemen Agama RI, Ibid. h 63 



17  organisasi atau/lembaga. Secara umum kata da’i ini sering disebut dengan sebutan muballigh (orang yang menyampaikan ajaran Islam), namun sebenarnya sebutan ini konotasinya sangat sempit, karena masyarakat cenderung mengartikannya sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan, seperti, penceramah agama, khatib (orang yang berkhotbah), dan sebagainya.23 2) Mad’u (Penerima Dakwah) Mad‟u yaitu manusia yang menjadikan sasaran dakwah, atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain, manusia keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam, sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan Ihsan. Secara umum Al-qur‟an menjelaskan ada tiga tipe mad’u, yaitu :Mukmin, kafir dan munafik. Dari ketiga klafikasi besar ini, mad’u kemudian dikelompokkan lagi dalam berbagai macam pengelompokan, misalnya, orang mukmin dibagi menjadi tiga, yaitu :dzalim linafsih, muqtashid, dan sabiqun bilkhaira. Kafir bisa dibagi menjadi kafir zimmi dan kafir harbi. Mad’u atau mitra dakwah terdiri dari berbagai macam golongan manusia. Oleh karena itu menggolongkan mad’u sama dengan menggolongkan manusia itu sendiri dari aspek profesi, ekonomi dan seterusnya.24                                                              23  Muhammad Munir,  op cit,  h 21 24  Ibid h. 23 



18  3) Maddah (Materi Dakwah)  Materi dakwah Islam itu kembali kepada tujuan dakwah, karena pada  dasarnya apa yang terdapat dalam materi dakwah bergantung pada tujuan dakwah  yang ingin dicapai. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-qur‟an, bahwa:  “Tujuan umum dakwah adalah mengajak ummat manusia (meliputi orang  mukmin maupun kafir atau musyrik) kepada jalan yang benar yang diridhai Allah swt. Agar dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat”. Apa yang disampaikan seorang da’i dalam proses dakwah (nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam) untuk mengajak umat manusia kepada jalan yang diridhai Allah, serta mengubah perilaku mad’u agar mau menerima ajaran-ajaran Islam serta memanifestasikannya, agar mendapat kebaikan dunia akhirat, itulah yang disebut materi dakwah. Allah swt. Telah memberi petunjuk tentang materi dakwah yang harus disampaikan. Apabila materi dakwah mau dituntut maka hasilnya sebagai berikut; pertama adalah Islam yang bersumber dari Al-qur‟an dan hadis Nabi atau Sunnah Nabi; kedua adalah hasil ijtihad para ulama tentang Islam; dan ketiga adalah budaya ma’ruf  produk manusia. 4) Wasilah (media dakwah)  Unsur dakwah yang kelima adalah wasilah (media dakwah), yaitu alat  yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada  mad’u media dakwah Islam adalah mempermudah suatu proses pelaksanaan penyampaian pesan dakwah secara efektif. Dengan adanya aneka macam media, seorang da‟i dapat memilih dan menggunakan media yang tepat dalam 



19  menyampaikan pesan yang disampaikan dan dengan media dakwah komunikasi  dapat merasa dekat dengan khalayak. 5) Thariqah (metode dakwah)  Dalam berdakwah seorang da‟i harus mempunyai metode dakwah yang  efektif dalam menyampaikan pesan dakwahnya secara arif dan bijak. Metode  dakwah merupakan cara yang ditempuh oleh para da‟i dalam melaksanakan tugas-tugas dakwahnya. Metode dakwah ini sangat berkaitan dengan kemampuan para da‟i dalam menyesuaikan materi dakwahnya dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah serta tujuan yang ingin dicapai. 6) Atsar (efek Dakwah)  Atsar sering disebut dengan feed back (umpang balik) dari pross dakwah ini sering dilupakan atau tidak menjadi perhatian para da‟i.26 Artinya, jika dakwah  telah dilakukan oleh seorang da‟i dengan materi dakwah, wasilah, dan thariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek (atsar) pada mad’u (penerima dakwah) 
3. Manajemen Dakwah Manajemen Dakwah adalah suatu perangkat atau organisasi dalam mengolah dakwah agar tujuan dakwah tersebut dapat lebih mudah tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan.25                                                             25 Mahmuddin, Manajemen Dakwah Dasar, (Makassara: Alauddin University Press, 2011), h. 18. 



20  Manajemen dakwah adalah suatu proses dalam pemanfaatan sumber daya (insani dan alam) dan dilakukan untuk merealisasikan nilai-nialai ajaran Islam sebagai tujuan bersama.  M. Munir dan Wahyu Ilahi menyebutkan bahwa inti dari manajemen dakwah yaitu sebuah pengaturan secara sistematis dan koordinatif dalam kegiatan suatu aktivitas dakwah yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan dakwah.   Aktivitas dakwah ternyata tidak cukup membutuhkan keshalehan dan keikhlasan bagi para aktivisnya, tetapi juga dibutuhkan kemampuan pendukung berupa manajemen. “Kebaikan yang tidak terorganisir, akan dapat dikalahkan oleh kemunkaran yang terorganisir dengan baik”, demikian Sayyidina Ali ra. Berujar. Disinilah pentingnya manajemen dalam dakwah, yaitu kemampuan untuk mengumpulkan dan mengelola seluruh potensi dakwah (internal dan eksternal), memberdayakannya, dan menggunakannya sebagai kekuatan dalam melakukan dakwah.26 Tujuan manajemen dakwah di samping memberikan arah juga dimaksudkan agar pelaksanaan dakwah tidak lagi berjalan secara konvensional seperti tabligh dalam bentuk pengajian dengan tatap muka tanpa pendalaman materi, tidak ada kurikulum, jauh dari interaksi yang dialogis dan sulit untuk dievaluasi keberhasilannya. Meskipun disadari bahwa kita tidak boleh menafikan  bagaimana pengaruh positif kegiatan tabligh untuk membentuk opini masyarakat                                                             26  Ibid, h 19 



21  dalam menyikapi ajaran Islam pada kurun waktu tertentu terutama pada lapisan masyarakat menengah ke bawah. Akan tetapi, agaknya metode itu tidak lagi dipertahankan seluruhnya kecuali untuk hal-hal yang bersifat informatif dan bersifat massal, karena dalam konteks kekinian sudah semakin tidak digemari terutama oleh generasi muda dan kaum intelektual.27 
B. Pondok Pesantren Kata pondok berarti tempat yang dipakai untuk makan dan istirahat. Jika dikaitkan dengan pesantren maka pondok memiliki pengertian asrama bagi para santri.28  Kata pesantren berasal dari katsa santri dengan awalan pe dan ahiran an bererarti tempat tinggal para santri,29 selain itu menurut Wahjoutomo sebagaimana dikutip oleh A Syafii Noer menjelaskan bahwa asal kata pesantren adalah gabungan dari kata sant (manusia baik) dengan suku kata tra (suka menolong) sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik. Sedangkan Seogarda  menyebutkan bahwa pesantren berasal dari kata santri, yaitu seorang yang belajar agama Islam, yaitu tempat orang-orang berkumpul untuk mendalami agama Islam.30 Ungkapan di atas diperkuat oleh pendapat Clifford Geert sebagaimana dikutip Ma’arif memiliki kata dasar “santri”. Dalam arti sempit. Santri adalah                                                            27 Khatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah (Dari Dakwah Konvensional Menuju 
Dakwah Profesional), (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), h.30-32     28 Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Enterpreneurship Kaum Sarungan (Jakarta: Khalifa,2010),h.145. 29 Hasyim Munip, Pondok Pesantren Berjuang, (Sinar Wijaya: Surabaya, 1992), h.6 30 Ahmad Syafi’i Noer, Pesantren: Asal Usul dan Pertumbuhan Kelembagaan, dalam 
Sejarah Pertumbuan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Gramedia Widiasara Indonesia, 2001), h. 104 



22  seorang  murid  atau sekolah  agama. Sementara dalam arti luas dan umum santri adalah bagian dari penduduk Jawa yang memeluk Islam secara sungguh-sungguh, bersembahyang, pergi ke masjid dan berbagai aktivitas lainnya. Kata ini kemudian mendapatkan imbuhan. “pe” dan “an” yang berarti tempat tinggal para santri.31  Prof. John berpendapat bahwa kata pesantren berasal dari terma “santri” yang diderivasi dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Sementara itu C.C. Berg berpendapat bahwa kata santri berasal dari bahasa India “shastri” yang berarti orang yang memiliki pengetahuan tentang buku-buku suci (kitab suci). Berbeda dengan keduanya, Robson berpendapat bahwa kata santri berasal dari bahasa Tamil “sattiri” yang berarti orang yang tinggal di sebuah rumah gubuk atau bangunan keagamaan secara umum.32 Secara terminologis, pesantren berarti lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.33 Dengan demikian yang dimaksud dengan pesantren adalah lembaga pendidikan Islam, di mana pada santri biasanya tinggal di pondok materi pelajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum, betujuan untuk menguasai ilmu Islam secara mendalam serta mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan pendidik ahlak dan kehidupan bermasyarakat. Pondok pesantren adalah tempat yang dibangun dipakai untuk belajar agama sekaligus                                                            31  Syamsul Ma’arif, Pesantren vs Kapitalisme (Semarang: Need’s Press, 2007), h. 63. 32 Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta’rifin, Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren (Yogyakarta: Listafariska Putra, 2005), h. 6. 33 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren  (Jakarta: INIS, 1994), h. 6. 



23  menjadi penghuni para santri . Zamakhsyari mengungkapkan bahwa pondok pesantren adalah sebuah pendidikan Islam . Secara terminologis, pesantren berarti lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Dengan demikian yang dimaksud dengan pesantren adalah lembaga pendidikan Islam, di mana pada santri biasanya tinggal di pondok materi pelajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum, betujuan untuk menguasai ilmu Islam secara mendalam serta mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan pendidik ahlak dan kehidupan bermasyarakat. Pondok pesantren adalah tempat yang dibangun dipakai untuk belajar agama sekaligus menjadi penghuni para santri . Zamakhsyari mengungkapkan bahwa pondok pesantren adalah sebuah pendidikan Islam tradisional dimana para santrinya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan seorang guru yang lebih dikenal dengan nama sebuta “Kyai” asrama untuk para siswa tersebut berada dalam lingkungan komplek pesantren dimana Kyai bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Komplek pesantren biasanya dikelilingi dengan tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku. 34 Sejalan dengan itu M Bakhri al-Ghozali mengungkapkan bahwa pondok pesantren adalah sebagai salah satu kekayaan budaya ummat Islam yang khas ke “Indonesiaan” disamping sebagai lembaga pendidikan Islam yang bersifat                                                            34 Zamakh Syari dhofier, Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakara: LP3S, 1982), h 662  



24  tradisional karena sifatnya yang khas, yakni Kyai yang kharismatik, pondok, masjid dan santri .35 Dalam pandangan Nurcholis Madjid, pesantren dapat dilihat dari dua segi. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa pesantren berasal dari santri sebuah kata yang berasal dari bahasa sangsekerta. Pendapat ini agaknya di dasarkan atas kaum santri adalah kelas literary, bagi orang jawa yang berusaha mendalami kitab-kitab bertulisan dan berbahasa arab. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa pesantren berawal dari santri dengan awalam pe dan ahiran an sesungguhnya berasal dari bahasa jawa yang berasal dari kata cantrik, seorang yang selalu mengikuti guru kemana guru menetap.36 Selanjutnya Abdullah Syukri Zarkasi menjelaskan asal usul pesantren dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, pesantren merupakan model dari sistem pendidikan agama Hindu-Budha dengan sistem asramanya. Sebuah komunitas indevenden yang tempatnya jauh di pengunungan dan berasal dari lembaga sejenis zaman pra-Islam semacam mandala dan asrama. Kedua, pesantren diadobsi dari lembaga pendidikan Islam Timur Tengah yaitu lembaga yang identik dengan peradaban Islam, muncul tidak sejak masa islamisasi, tetapi baru sekitar ahir abad ke 18 dan mengalami perkembangannya pada abad ke-19.37 Terlepas dai argumentasi di atas, term, “pesantren” itu berembio dari pola pendidikan Islam pada masa lalu, ketika Rasulullah bermukim di Makkah                                                             35M Bahri al-Ghozali, Pesantren Berwawasan Lingkungan, ( Jakarta, Grafindo Persada, 2002), h. 222 36Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 79 37Abdullah Syukri Zarkazi, Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren, (Jakarta:Grafindo Persada, 2005), h. 63 



25  membuka praktek pendidikan dan pengajaran di Daru al-Arqam. Di lembaga ini pula para sahabat digembleng tanpa mengenal batas waktu sehingga lahirlah kader-kader Islam militan yang siap berjuang untuk mengembangkan Islam keberbagai daerah. Berangkat dari paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pondok pesantren adalah intitusi pendidikan tertua di Indonesia yang telah berfungsi sebagai salah satu benteng pertahanan ummat Islam, pusat dakwah dan pembangunan masyarakat muslim Indonesia khususnya. Pesantren merupakan pendidikan tertua khas Indonesia, yang eksistensinya telah teruji oleh sejarah dan berlangsung hingga kini. Bahkan pesantren merupakan cikal bakal sistem pendidikan di Indonesia dengan corak dan karakter yang khas, yang dianggap telah menjadi ikon masyarakat pribumi dalam memancangkan ideologi  pendidikan di Indonesia.38 Secara historis, pesantren didirikan dengan misi khusus, yaitu sebagai wahana kaderisasi ulama yang nantinya diharapkan mampu menyebarkan agam di tengah masyarakat, membentuk jiwa santri yang mempunyai kualifikasi akhlak yang tinggi, serta menanamkan kesadaran holistik bahwa belajar merupakan kewajiban bagi tiap muslim sebagai wujud pengabdian kepada Allah. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam bertujuan untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Tujuan pesantren tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran santri dengan penjelasan-penjelasan, tetapi untuk                                                            38 Ismail SM, dkk. Mengurai Anatomi Pesantren dan Madrasah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 11 



26  meningkatkan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral serta menyiapkan peserta didiknya untuk hidup sederhana dan kesucian hati. Dengan demikian, tujuan pesantren bukan hanya mewujudkan manusia yang cerdas dalam aspek intelektual saja, tetapi juga emosional dan spiritual. Manusia yang mampu hidup mandiri, mampu berhubungan baik dengan sesama dan lingkungannya, juga senantiasa mengabdikan kehidupannya kepada penciptanya.39                                          
C. Penelitian Relevan Berikut ini akan dipaparkan mengenai contoh penelitian lain sebagai tinjauan penelitian terdahulu. Tujuan mencantumkan contoh penelitian lain ialah dengan maksud agar penelitian yang diteliti penulis tidak berdasarkan plagiat atau dengan istilah lain menjiplak karya tulis peneliti yang lain. Hal ini hanya sebagai perbandingan dengan karya tulis orang lain, sehingga dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian yang penulis kerjakan. Untuk membandingkan dengan penelitian lainnya, maka penulis mengambil contoh karya tulis atau penelitian lainnya sebagai berikut: Pada tahun 2014, penelitian yang dilakukan oleh Siti Muawanah, mahasiswi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negri Kendari, dengan judul “Efektivitas Komunikasi Dalam Meningkatkan Kepercayaan                                                            39  Zamachsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 18. 



27  
Masyarakat Terhadap Pondok Pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathan Desa 

Bima Maroa Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa komunikasi yang dibangun oleh Pondok Pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathan yakni melalui kegiatan-kegiatan yang diantaranya kegiatan Majlis Ta’lim, Kegiatan Hizib Nahdlatul Wathan, dan menjadikan masyarakat Desa Bima Maroa sebagai pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathan.40 Pada tahun 2017, penelitian yang dilakukan oleh Fatihatul Hidayah, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas  Alauddin Makassar. Penelitian tersebut berjudul “Peran Manajemen Dakwah Dalam Kegiatan Ke 

Agamaan Di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum 2 Bonto Parang Kabupaten 

Jeneponto”. Hasil dari penelitian yang  telah dilakukan adalah peran manajemen dakwah yang  diterapkan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum 2 Bonto Parang  yang sesuai dengan peran manajerial yang dilakukan dalam mengelola kegiatan keagamaan meliputi, Takhthith (perencanaan dakwah), Tanzim (pengorganisasian dakwah), Tawjih (pergerakan dakwah), Riqaabah (pengendalian dakwah). Penelitian ini juga menemukan bahwa kegiatan keagamaan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum 2 Bonto Parang yang rutin dilakukan adalah: shalat dhuha, shalat dhuzur, kultum,                                                            40 Siti Muawanah, 2014, Efektivitas Komunikasi Dalam Meningkatkan Kepercayaan 
Masyarakat Terhadap Pondok Pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathan Desa Bima Maroa 
Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. Skripsi IAIN Kendari   



28  pembacaan kitab kuning, upacara hari santri, penghafalan 1 juz Al-qur’an, khatam Al-qur’an, perayaaan hari-hari besar Islam. Berdasarkan penelitian relevan yang telah di kemukakan maka persamaan penelitian ini dengan penelitian relevan adalah sama-sama meneliti tentang  manajemen di pondok pesantren sedangkan perbedaannya terletak pada manajemen dakwah secara keseluruhan di Pesantren Khairussunan Nahdlatul Wathan bukan hanya fokus dipelaksanaan atau pengorganisasian saja.41                                                              41 http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7205/1/Fatihatul%20Hidayah.pdf di akses tgl 02 februari 2018. 


