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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Islam adalah agama dakwah, di dalamnya terdapat usaha, strategi, serta 

tujuan untuk menyebarluaskan kebenaran, yaitu suatu ajaran yang diyakini 

berasal dari Allah yang Maha Esa, untuk mendorong manusia melakukan 

kebaikan dan menaati petunjuk Allah, menuntut mereka melakukan kebajikan 

dan mencegah dari perbutan buruk, dan dapat pula meningkatkan motivasi 

kepada masyarakat untuk mendalami ajaran Islam agar dapat meraih 

kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan menyebarluaskan dakwah yang 

merupakan suatu tugas suci dan bentuk pengabdian kita sebagai umat muslim 

kepada Allah Subhanahu Wata‟ala. 

Seiring perkembangan teknologi seperti sekarang ini, dakwah dapat 

dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, dan dakwah yang baik akan mudah 

diterima sehingga dapat diimplementasikan oleh masyarakat-masyarakat yang 

telah menerima dakwah tersebut. Dalam agama Islam, melaksanakan dakwah 

berarti menegakkan Amal Ma‟ruf Nahi Munkar yang merupakan kewajiban 

seluruh umat Islam. Oleh karena itu, dalam berdakwah perlu adanya 

“Manajemen Dakwah” yang merupakan salah satu kebutuhan pokok agar dapat 

memotivasi masyarakat untuk lebih mendalami ajaran Islam. 

Seperti yang telah diketahui bahwa manajemen merupakan suatu proses 

mengelompokkan, menghimpun dan menempatkan sesuatu kearah tujuan yang 

ingin dicapai. (Shaleh, 1993:123). Sedangkan dakwah yang merupakan suatu 
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ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang 

dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, 

agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap penghayatan, 

serta pengamalan terhadap ajaran agama sebagai pesan yang disampaikan 

kepada  masyarakat tanpa ada unsur paksaan. (An-Nabiry, 2008:256)  

Dapat disimpulkan bahwa manajemen sebagai suatu target yang 

dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang bahkan di suatu lembaga dalam 

tujuan untuk menyebarkan kebaikan ataupun berdakwah. Dengan adanya minat 

masyarakat seperti mad‟u, da‟i, ustadz, atau  ustadzah, dan ulama bahkan 

adanya sekumpulan masyarakat untuk membuat lembaga majelis ilmu atau 

majelis dakwah.   

 Oleh karena itu, dibutuhkan simpati dari umat Islam untuk 

memberikan suatu bimbingan, baik melalui lembaga agama atau melalui suatu 

organisasi agama, yang mana itu sangatlah penting dalam memotivasi 

masyarakat untuk melakukan ibadah, memberi motivasi dalam hijrah bahkan 

dapat memberi motivasi dalam hal dakwah. 

Seperti yang telah dijelaskan, mengenai majelis ilmu atau majelis 

dakwah Mu‟adz bin Jabal adalah salah satu lembaga dakwah yang terdapat di 

Kota Kendari. Islamic Center Mu‟adz bin Jabal ini merupakan suatu lembaga 

yang berkonsentrasi pada suatu pendidikan dan berupa tempat beribadah 

sekaligus sebagai tempat kajian bagi umat muslim. Mu‟adz bin Jabal dikenal 

sebagai tempat dakwah halaqah yang memberikan ajaran agama seperti materi, 

artikel shahih dalam menyebarkan ajaran Islam. Islamic Center Mu‟adz bin 
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Jabal aktif dalam melakukan dakwah dan juga berpartisipasi dalam 

memberikan donasi bagi masyarakat yang tertimpah musibah. Islamic Center 

Mu‟adz bin Jabal merupakan bagian dari lembaga dakwah Islam yang 

melakukan ajaran menyampaikan dan menyiarkan pesan Islam serta 

memberikan contoh baik kepada masyarakat. Islamic Center Mu‟adz bin Jabal 

dapat berdakwah secara lisan maupun perbuatan yang secara langsung dapat 

memotivasi masyarakat itu sendiri. Seperti halnya beberapa masyarakat yang 

mengikuti kajian di Mu‟adz bin jabal mengambil keputusan sehingga 

meninggalkan kebiasaan sebelumnya, seperti lebih mengutamakan memakai 

cadar dan menikah muda dengan tujuan untuk menerapkan sunah rasulullah 

shalallahu „alaihi wasallam. 

Islamic Center Mu‟adz bin Jabal bertujuan mengajak kaum muslimin 

untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata‟ala dan bersuri 

tauladan kepada Rasulullah Shalallahu „alaihi wasallam membantu pemerintah 

dalam membangun moralitas bangsa dengan senantiasa mengacu kepada al-

qur‟an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi pertama Islam yang 

shaleh (Shalafus Shaleh). Mu‟adz bin Jabal dalam bidang dakwahnya 

mempunyai kegiatan yang begitu produktif yang berbeda dengan lembaga-

lembaga dakwah lainnya seperti memberikan penyelenggaraan Program 

I‟dadud Du‟at (Pembekalan pada juru dakwah) selama 2 tahun.  Mengadakan 

Dauroh Syar‟iyyah (Pelatihan Dakwah berkala) bagi para aktivis dakwah. 

Mengirim para da‟i ke daerah yang membutuhkan, menyediakan layanan 

perpustakaan Islam dan mengadakan kegiatan keislaman secara rutin serta 
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melakukan kerjasama dengan yayasan dan lembaga dakwah lainnya. 

(http://icm.or.id/home/about,2020). 

Agama yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat dan begitu 

pula seperti peran lembaga atau organisasi yang menyebarluaskan ajaran Islam 

yang dapat sebagai hasil pertimbangan untuk penelitian ini dan penelitian 

sebelumnya, maka ada beberapa penelitian yang terkait mengenai peran 

Manajemen Dakwah dalam sebuah lembaga atau organisasi untuk 

menyebarluaskan ajaran Islam dilingkungan masyarakat atau sekitarnya. 

Dengan demikian dari hasil penelitian sebelumnya menjadi sebuah referensi 

dan tujuan adanya penelitian ini sehingga terdapat letak kesamaan dan 

perbedaan dalam menyampaikan dakwah, diantaranya; 

Pertama penelitian dari Fatihatul Hidaya berjudul “Peran Manajemen 

Dakwah Dalam Kegiatan Keagamaan Di Pondok Pesantren Nahdatul Ulum 2 

Bonto Parang Kabupaten Jeneponto” yang menunjukkan bahwa peran 

manajemen dakwah yang diterapkan adalah Takhthith (Perencanaan dakwah), 

Tanzim (Pengorganisasian dakwah), Tawjih (Pergerakkan dakwah), dan 

Riqabah (Pengendalian dakwah). Kedua Sri Romadona yang berjudul 

“Manajemen Dakwah di Lazis Qoryah Thayyibah Purwakerto“ yang 

menunjukkan metode dakwah bil hal, bil lisan, dan bil qolam yang bertujuan 

untuk memberikan  pendekatan secara baik kepada para mad‟u. 

Ketiga penelitian dari Novi Maria Ulfa  berjudul “Strategi dan 

Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan 

Tugu Kota Semarang” bahwa strategi yang digunakan yaitu mencakup stategi 
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dibidang keagamaan, di bidang olahraga, serta pengkaderan bagi jamaahnya. 

Keempat Dian Adi Perdana bersama Arianto S. Panambang dalam judul 

penelitiannya “Strategi Dakwah Organisasi Wahdah Islamiyah di Kota 

Gorontalo” yang menunjukkan bahwa strategi yang digunakan yaitu melalui 

Media Pendidikan, Tabligh Akbar, lingkunagan hidup dan Sosial. 

Dari hasil penelitian sebelumnya yang telah dikemukakan bahwa 

persamaan dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya peran manajemen 

dakwah dalam meningkatkan atau memberikan gambaran mengenai 

pemahaman dan nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Sedangkan perbedaanya 

dari penelitian ini terletak pada lembaga, tempat, objek dan pendekatan dakwah 

yang diberikan. 

Dakwah dalam hal ini adalah upaya mengajak manusia kepada agama 

Allah dengan menaati segala petunjuk-petunjuk-Nya, yakni Agama Islam itu 

sendiri. Dengan tujuan untuk kebahagiaan manusia, baik dalam kehidupan di 

dunia, maupun dalam kehidupan akhirat kelak. Itu sebabnya kegiatan dakwah 

Islam tidak bisa dipisahkan dari tumbuh dan berkembangnnya Islam sebagai 

ajaran agama yang dianut oleh penganutnya, yang dimana terdapat manajemen 

pula yang telah dipengaruhi oleh agama, tradisi, adat istiadat dan sosial budaya. 

Karena dalam suatu manajemen yang utama adalah suatu kumpulan-kumpulan 

orang-orang yang dapat membentuk suatu organisasi. Organisasi itu pun 

diperlukan sebagai tempat sekumpulan orang bekerjasama untuk memberikan 

gambaran aspek kehidupan dikarenakan manusia terbatas kemampuan dan 

pengetahuannya. (Paccing, 2008:36) 
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Maka Islam dalam memandang manajemen sebagai sesuatu yang 

memiliki potensi positif atau hanif yang dapat mengubah cara pandang 

seseorang dalam pengelolaan, pemberdayaan serta penilaian terhadap manusia. 

Sehingga dapat menyebabkan dan mendorong manusia cenderung untuk 

memilih yang baik dan benar dalam seluruh kehiduapannya. (Paccing, 

2008:37) 

1.2 Fokus Penelitian 

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa berbagai kompleksitas 

permasalahan muncul terkait dengan objek yang akan diteliti. Oleh karena itu, 

perlu adanya fokus penelitian untuk menemukan hasil yang spesifik dalam 

menemukan pokok permasalahan. Adapun fokus penelitiannya adalah 

bagaimana “Manajemen Islamic Center Mu‟adz bin jabal dalam meningkatkan 

Motivasi Masyarakat Mendalami ajaran Islam di Kota Kendari. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Perkembangan dakwah Islamic Center Mu‟adz bin Jabal 

dalam memberikan Motivasi kepada masyarakat? 

2. Bagaimana Manajemen Dakwah Islamic Center Mu‟adz bin Jabal 

dalam meningkatkan Motivasi masyarakat mendalami ajaran Islam di 

Kota Kendari? 

3. Apa faktor penghambat dan pendukung Islamic Center Mu‟adz bin 

Jabal dalam Meningkatkan Motivasi Masyarakat Mendalami Ajaran 

Islam? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah  diantaranya : 

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dakwah Islamic 

Center Mu‟adz bin Jabal. 

2. Untuk mengetahui Manajemen Dakwah Islamic Center Mu‟adz 

bin Jabal dalam menyebarluaskan ajaran Islam untuk 

meningkatkan motivasi masyarakat mempelejarinya. 

3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Islamic 

Center Mu‟adz bin Jabal dalam menyebarluaskan dakwah Islam. 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Teoritis 

Diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan 

mengenai suatu manajemen dan dakwah Islam pada suatu lembaga 

sehingga dapat mengajak dan meningkatkan masyarakat mempelajari 

atau memperdalam ilmu agama. 

2. Praktis  

a. Dapat menambah pemahaman kita mengenai strategi dakwah 

dalam suatu Lembaga secara efektif dan efesien.  
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b. Dapat terciptanya suatu kelompok untuk membentuk suatu 

Lembaga dalam melakukan strategi guna untuk memberi 

motivasi bagi masyarakat dan mengikuti kajian Islam.  

c. Sebagai suatu karya agar dapat menambah khasanah 

Perpustakaan IAIN Kendari dan dapat menjadi sustu referensi 

pada Program Studi Manajemen Dakwah dan juga untuk   

pengembangan peneliti yang relevan. 

1.6 Definisi Operasional 

Agar terhindar dari terjadinya salah pengertian, penafsiran 

dan kekeliruan untuk pembaca, maka penulis memandang perlu 

adanya suatu penjelasan mengenai pengertian dari judul 

“Manajemen Islamic Center Mu‟adz bin Jabal dalam 

meningkatkan motivasi Masyarakat Mendalami Ajaran Islam di 

Kota Kendari” adalah : 

1. Manajemen yang merupakan suatu rangkaian dalam lembaga 

Islamic Center Mu‟adz bin Jabal agar dapat memeberikan suatu 

strategi dalam menyampaikan atau menyebarkan dakwahnya 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

2. Motivasi berupa suatu dorongan atau inspirasi dari hasil dakwah 

baik dalam bentuk penyampaian maupun perbuatan. 

3. Masyarakat yang merupakan jamaah-jamaah yang aktif mengikuti 

kajian di Islamic Center Mu‟adz bin Jabal. 
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4. Ajaran Islam merupakan suatu bimbingan dan didikan yang 

diberikan sesuai dengan tiga generasi pertama yang shaleh. 

Berdasarkan pengertian di atas maka secara operasional judul 

ini adalah: 

Manajemen yang merupakan suatu rangkaian dalam lembaga atau 

Yayasan yang dapat membangun suatu strategi dalam menyebarkan 

dakwahnya sesuai dengan tujuan. Maka diperlukannya materi atau 

tindakan berupa dorongan ataupun inspirasi kepada masyarakat sekitar 

atau terhadap jamaah yang aktif kajian di Mu‟adz bin Jabal dengan 

memberikan pemahaman ajaran Islam sesuai dengan tiga generasi pertama 

yang saleh atau Shalafus Sholeh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


