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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teori Manajemen Dakwah 

2.1.1 Pengertian Manajemen  

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu 

Management yang berarti tata pelaksanaan, pimpinan dan pengelolaan. 

Artinya manajemen adalah suatu proses yang diterapkan oleh individu atau 

kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam 

bahasa Arab, istilah manajemen berarti an-nizam atau at-tanzim yang 

merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan 

segala sesuatu pada tempatnya. (Paccing, 2008: 9) 

Sedangkan secara terminology, pengertian yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli diantaranya adalah “Sebuah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengaturan terhadap para anggota organisasi serta 

penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Paccing, 2008 : 9) 

Di samping itu, terdapat pengertian lain dari kata manajemen yaitu 

“Kekuatan yang menggerakkan suatu usaha yang bertanggung  jawab atas 

sukses dan kegagalannya suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan 

tertentu melalui kerjasama dengan orang lain. (Aatoner & Freenam, 1995:7) 

Dengan demikian, secara keseluruhan definisi manajemen tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 
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1. Ketatalaksanaan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk 

mencapai sasaran tertentu. 

2. Kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam 

rangka pencapaian tujuan melalui  kegiatan-kegiatan orang lain. 

3. Seluruh perbuatan menggerakkan sekelompok orang dan 

menggerakkan fasilitas dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan 

tertentu. (HS, 2002 : 26) 

Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu kemampuan 

bekerja dengan orang lain dalam suatu kelompok yang terorganisir guna 

mencapai sasaran yang ditentukan dalam organisasi ataupun lembaga. 

Efesiensi manajemen diartikan sebagai “Kemampuan untuk meminimalisir 

penggunaan sumber-sumber yang tersedia dalam pencapaian tujuan 

organisasi dan melakukan sesuatu dengan tepat.” Sedangkan efektifitas 

manajemen adalah “Kemampuan untuk mengukur tujuan dengan tepat 

melakukan hal-hal yang benar.”Mengenai efesiensi dan efektifitas dapat 

dilihat dalam QS. Al-Furqan/25: 67      

    

ََِ اىَِّرۡي َٗ ا اَِذاَ   ۡ٘ فَقُ ّۡ ٌَۡ اَ ا ىَ ۡ٘ ٌَۡ يُۡسِسفُ ىَ َٗ ا  ۡٗ ََُ يَۡقتُُس َما َٗ  ََِ ا ٰذىِلََ تَۡي ًٍ ا َ٘  قَ

Terjemahnya :  

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 

mereka tidak berlebih lebihan dan tidak (pula) kikir, dan 

adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara orang 

yang demikian. (Qur‟an 25 : 67) 
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2.1.2 Unsur-Unsur Manajemen 

 Menurut G.R. Terry unsur-unsur manajemen terdiri dari 6M 

diantaranya adalah : 

1. Tenaga Kerja (Man)  

Kelompok tenaga kerja dapat digolongkan menjadi dua yaitu tenaga 

kerja eksekutif dan tenaga kerja operatif. Keduanya merupakan suatu unsur 

manajemen yang memiliki peran penting dalam suatu pelaksanaan 

manajemen. Manusia bukan hanya sekedar sebagai perencana, pelaksana, 

pengaktualisasi, namun juga sebagai pengawas. (Latifah, 2020:8) 

2. Dana (Money) 

Modal adalah suatu kebutuhan mutlak dalam suatu organisasi, tanpa 

suatu tujuan yang ditetapkan dalam suatu manajemen organisasi tidak akan 

bisa tercapai dengan begitu saja meski manusianya sudah menjalankan fungsi 

dengan wujud jasa, tapi efek yang akan muncul atas jasa harus adanya suatu 

dana. (Latifah, 2020:9) 

3. Metode (Method) 

Menurut Melayu S.P, metode berasal dari Bahasa Yunani methodos 

yang berarti jalan atau usaha yang akan ditempuh. Metode menyangkut 

sebuah masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi 

sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode berfungsi sebagai alat untuk 

mencapai tujuan, atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. 

(Dwiyana, 2018:680) 
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Metode dalam ilmu manajemen bertumpu pada sebuah cara-cara 

ilmiah dalam menyelesaikan sesuatu. Cara ilmiah itu berarti suatu kegiatan 

yang dilakukan di dasarkan pada keilmuwan yaitu suatu rasional, empiris, dan 

sistematis. Rasional yaitu cara yang masuk akal, empiris suatu cara yang 

dilakukan dapat diamati dan terukur, sedangkan sistematis berarti cara-cara 

yang dilakukan dalam mengelola memiliki pola sebab akibat dari sebuah 

perencenaan yang logis. (Dwiyana, 2018: 680) 

4. Material (Materials) 

Material merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu sistem 

produksi atau merupakan  suatu bahan-bahan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan dan hasil seperti apa yang diinginkan. (Latifah, 2020: 9) 

5. Mesin (Mechines) 

Mesin merupakan suatu alat bantu dalam mencapai suatu tujuan 

organisasi. Dengan adanya mesin maka suatu proses dalam sebuah organisasi 

akan lebih efesien. Mesin biasanya merujuk pada suatu fasilitas yang mutlak 

untuk diperlukan perusahaan munafaktur dalam memproduksi. (Dwiyana, 

2018: 680) 

6. Pasar (Market) 

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, 

hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan 

tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. (Dwiyana, 2018:680) 
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Jadi, jika pasar dihubungkan dengan dakwah berarti suatu usaha 

dengan tujuan mengajak dan memanggil seseorang atau sekelompok orang 

untuk mempelajari dan belajar ilmu agama. 

2.1.3 Fungsi-fungsi Manajemen 

Fungsi manajemen adalah  suatu elemen-elemen dasar yang akan 

selalu ada dan melekat di dalam suatu proses manajemen yang akan dijadikan 

acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. 

Manajemen akan berlangsung dan berproses secara sistemik, yang meliputi 

fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Seperti ; Planning (perencanaan), 

Organizing (pengorganisasian),  Actuating (pelaksanaan) dan Controlling 

(pengawasan). Tabel 1. Berikut adalah gambaran tentang fungsi-fungsi 

manajemen. 

Planning Organizing Actuating Controlling 

 

Menetapkan 

sasaran 

Menentukan apa 

yang perlu 

dilaksanakan 

Mengarakan dan 

memotivasi 

semua pihak 

yang terlibat 

Memantau 

kegiatan untuk 

memastikan 

bahwa kegiatan 

diselesaikan 

seperti yang 

direncanakan. 

Merumuskan 

tujuan 

Cara 

pelaksanaanya 

Memecahkan 

segala konflik 

 

Mengarahkan pada 

Penca

pain 

tujuan 

Organi

sasi 
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yang mungkin 

terjadi. 

Menetapkan 

strategi 

Dan siapa yang 

melaksanakannya. 

  

Mengembangkan 

rencana untuk 

mengkoordinasikan 

kegiatan 

   

 

Sumber : Fungsi-fungsi manajemen P-O-A-C oleh Ramanda Yogi Utama 

1. Fungsi Planning 

Planning atau perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan atau 

sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efesien. 

Rencana yang dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi 

tujuan-tujuannya dan menetapkan  prosedur terbaik untuk untuk pencapain 

tujuan-tujuan tersebut. Dengan adanya suatu rencana, maka memungkinkan : 

a. Organisasi dapat memperoleh dan mengikat sumber daya yang dapat 

diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan. 

b. Para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur yang ada. 
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c. Kemajuan dapat terus dimonitoring dan diukur, sehingga tindakan 

korektif dapat diambil bila ada suatu tingkat kemajuan yang tidak 

memuaskan. (Yogi Pratama, 2020 : 7)  

2. Fungsi Organizing 

Menurut (George R. Terry : 1986) pengorganisasian (organizing) 

adalah suatu tindakan untuk mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan 

yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama 

secara efesien, dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan 

tugas-tugas tertentu, dalam lingkungan tertentu,  guna untuk mencapai 

tujuan dan sasaran tertentu. 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian 

pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk melengkapi rencana-rencana 

yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksanaanya. 

3. Fungsi Actuating 

Setelah rencana disusun, mengorganisisr sumber daya uang ada 

maka fungsi selanjutnya adalah menggerakkan atau mengarahkan anggota 

untuk bergerak  dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

Secara sederhana fungsi ini adalah untuk membuat anggota 

organisasi mau melakukan apa yang diinginkan organisasi. Dengan 

demikian fungsi ini sangat melibatkan kualitas, gaya kepemimpinan, 

motivasi, komunikasi dan budaya organisasi. Fungsi manajemen seperti 

perencanaan dan pengorganisasian menyangkut suatu aspek yang abstrak 
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dalam organisasi, sedangkan fungsi pengarahan sangat berkaitan langsung 

dengan anggota dalam organisasi. 

Pelaksanaan terdiri dari staffing dan motivating. Sataffing bertujuan 

untuk menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, 

pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. 

Sedangkan pada tahap motivating yaitu dengan mengarahkan atau 

menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan. (Yogi Pratama, 2020 

: 13) 

4. Fungsi Controlling 

Controlling merupakan suatu pengendalian yang termaksud 

didalamnya terdapat rencana-rencana dan norma-norma yang mendasarkan 

pada maksud dan tujuan manajerial, yang berupa target maupun pedoman 

kegiatan diamana suatu sistem terselenggarakan dalam suatu yang telah 

ditetapkan atau dalam keadaan pengawasan serta dapat memberikan 

gambaran mengenai hal-hal yang telah diterima. 

 Controlling meruapakan suatu pengawasan yang di dalamnya 

terdapat kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional 

(actuating) di lapangan sesuai dengan rencana (planning) yang telah 

ditetapkan dalam mencapai tujuan (goal) dari organisasi. (Glendoh, 2000 : 

56) 

2.1.4 Pengertian Dakwah 

Secara etimologis dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da‟a. yad‟u, 

da‟watan, yang artinya mengajak, menyeru, memanggil, seruan, permohonan, 



18 
 

dan permintaan. Istilah ini sering diberi sebagai istilah-istilah tabligh, amr 

ma‟ruf dan nahi munkar, mauidzhoh hasanah, tabsyir, indzhar, washiyah, 

tarbiyah, ta‟lim dan khutbah (Paccing, 2008:18) 

Pada tatanan praktek dakwah harus mengandung dan melibatkan tiga 

unsur yaitu: penyampaian pesan, informasi yang disampaikan, dan penerima 

pesan. Namun dakwah mengandung pengertian luas dari istilah-istilah 

tersebut, Istilah dakwah dalam al-qur‟an diungkapkan dalam bentuk fi‟il 

maupun masdhar sebanyak lebih dari seratus kata. al-qur‟an menggunakan 

kata dakwah untuk mengajak kepada kebaikan yang disertai dengan resiko 

masing-masing pilihan. Dalam al-qur‟an, dakwah dalam arti mengajak 

ditemukan sebanyak 46 kali, 39 kali arti mengajak kepada Islam dan 

kebaikan, dan 7 kali mengajak ke neraka atau kejahatan. Di samping itu, 

banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan istilah dakwah dalam konteks yang 

berbeda. (Paccing, 2008:19) 

Dakwah pada umumnya yang dimaksud adalah “seruan”, yaitu  seruan 

kepada Islam atau seruan Islam. Jika diberi arti “ajakan” berarti ajakan 

kepada Islam atau ajakan Islam. Kecuali itu, “Islam” sebagai agama disebut 

“agama dakwah”, maksudnya adalah agama yang disebarluaskan dengan cara 

damai, tidak lewat kekerasan. (Paccing, 2008:19) 

Kata „mengajak, mendorong, dan memotivasi,” dalam sebuah dakwah 

adalah mengandung arti sebagai kegiatan dakwah yang berada dalam ruang 

lingkup tabligh.  Kata “bhasirah” untuk menunjukkan bahwa dakwah harus 

dengan ilmu dan perencanaan yang baik. Kalimat “meniti jalan Allah” untuk 
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menunjukkan tujuan dakwah, yaitu mardhotillah. Kalimat Istiqomah dijalan-

Nya untuk menunjukkan bahwa dakwah dilakukan secara berkesinambungan. 

Sedangkan kalimat” berjuang bersama meninggikan agama Allah” untuk 

menunjukkan bahwa dakwah bukan hanya untuk menciptkan kesalehan 

pribadi tetapi juga harus menciptakan kesalehan sosial. Untuk mewujudkan 

masyarakat yang saleh tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi harus 

dilakukan secara bersama-sama. (Paccing, 2008:18) 

2.1.4 Unsur-unsur Dakwah 

Unsur-unsur dakwah merupakan suatu komponen-komponen yang 

terdapat dalam setiap kegiatan dakwah.  Diantaranya adalah : 

a. Da’i (Pelaku Dakwah) 

Da‟i adalah seseorang yang melaksanakan dakwah baik lisan, 

tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, 

atau lewat organisasi atau lembaga. Da‟i secara umum sering disebut 

dengan kata mubaligh (Orang yang menyampaikan ajaran Islam), seperti 

penceramah agama, khatib (orang yang berkotbha), dan sebagainya. 

(Paccing, 2008:20) 

Dalam buku Manjemen Dakwah, Nasaruddin Latief, mengatakan 

bahwa da‟i adalah muslim dan muslimat yang menjadikan dakwah sebagai 

suatu amaliah  pokok bagi tugas ulama. Ahli dakwah dikatakan sebagai 

wa‟ad. Mubaligh mustama‟in (juru penerang) yang menyeru, mengajak, 

memberi  pengajaran dan pelajaran agama Islam. (Paccing, 2008:20) 
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Da‟i juga harus mengetahui cara ,menyampaikan tentang Allah, 

alam semesta, dan kehidupan, serta apa yang dihadirkan untuk memberi 

solusi terhadap sesuatu problema yang dihadapi manusia, juga metode-

metode yang dihadirkannya untuk menjadikan agar pemikiran dan perilaku 

manusia tidak salah dan tidak melenceng. (Paccing, 2008:21) 

b. Mad’u (Mitra Dakwah) 

Mad‟u yaitu manusia yang menjadikan sasaran dakwah, atau 

manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun kelompok, baik 

manusia yang beragama Islam maupun tidak, (manusia keseluruhan). 

Secara umum al-qur‟an menjelaskan ada tiga tipe Mad‟u yaitu 

mukmin, kafir, dan munafik. Mad‟u kemudian dikelompokkan lagi 

menjadi beberapa kelompok misalnya, orang mukmin dibagi menjadi tiga, 

yaitu ; syalim linafsih, muqtashid, dan sadibiqun bilkhairat. Kafir menjadi 

kafir zimmi, kafir harbi, (Paccing, 2008:21) 

Muhammad Abduh membagi mad‟u menjadi tiga golongan yaitu :   

1. Golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran, dapat dipikir 

secara kritis, dan cepat dapat menangkap persoalan. 

2. Golongan awam, yaitu orang kebanyakan belum dapat berpikir 

secara kritis dan mendalam, serta belum dapat menangkap 

pengertian-pengertian yang tinggi. 

3. Golongan yang berbeda dengan golongan tersebut, mereka senang 

membahas sesuatu tetapi hanya dengan batas tertentu saja dan 

tidak mampu membahas secara mendalam. (Paccing,2008:21) 
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c. Maddah ( Materi Dakwah) 

Maddah dakwah adalah suatu isi pesan atau materi yang 

disampaikan da‟i kepada mad‟u. Dalam hal ini sudah jelas yang menjadi 

maddah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. (Paccing, 2008:22) 

Materi dakwah dapat diklafikasikan menjadi empat pokok masalah 

diantaranya : 

1. Masalah Aqidah (Keimanan) 

Masalah pokok ini adalah aqidah Islamiah. Aspek aqidah ini yang 

membentuk moral (akhlak) manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali 

dijadikan materi dalam dakwah Islam adalah masalah aqidah dan 

keimanan. Aqidah yang menjadi materi utama dakwah ini mempunyai ciri-

ciri yang membedakannya dengan kepercayaan agama lain. 

2. Masalah Syariah  

Materi dakwah yang bersifat Syariah ini sangat luas dan mengikat 

seluruh umat Islam, ia merupakan jantung yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan umat Islam dan berbagai penjurunya. Kelebihan dari materi 

Syariah Islam antara lain adalah tidak dimiliki oleh umat-umat lain. 

Syariah itu bersifat universal, yang menjelaskan hak-hak umat muslim dan 

non muslim, bahkan hak seluruh umat manusia. Dengan adanya materi 

Syariah ini, maka tatanan sistem dunia akan teratur dan sempurna. 

(Paccing, 2008:22) 

3. Masalah Muamalah 
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Urusan mualamlah lebih besar porsinya dibanding urusan ibadah Islam 

lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek 

kehidupan ritual. Islam adalah menjadikan seluruh bumi, masjid tempat 

mengabdi kepada Allah. Ibadah dalam hal muamalah diartikan sebagai 

ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah dalam rangka mengabdi 

kepada Allah subhana wataa‟ala. (Paccing, 2008:23) 

4. Masalah Akhlak  

Secara etimologis, kata akhlak berasal dari kata Arab jamak dari  

”khuluqun” yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku atau 

tabiat. Sedangkan secara terminology, pembahasan akhlak berkaitan 

dengan masalah tabiat atau kondisi temperature batin yang mempengaruhi 

perilaku manusia. 

Materi akhlak ini diorientasikan untuk dapat menetukan baik dan 

buruk, akal, dan kalbu berupaya untuk menemukan standar umum melalui 

kebiasaan masyarakat. Karena ibadah dalam Islam sangat erat kaitannya 

dengan akhlak pemakaian akal dan pembinaan akhlak mulia merupakan 

ajaran Islam. (Paccing,2008:24 

d. Wasilah (Media) Dakwah 

Media dakwah / wasilah adalah alat yang dipergunakan untuk 

menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada mad‟u Untuk 

menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan 

berbagai wasilah. Hamzah Ya‟kub membagi Wasilah menjadi lima 

macam, yaitu lisan, tulisan, lukisan, audiovisual, dan akhlak. 
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1. Lisan adalah media dakwah yang paling sederhana yang 

menggunakan lidah dan suara, dakwah dengan media ini dapat 

berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimningan, penyuluhan dan 

sebagainya. 

2. Tulisan adalah media dakwah melalui tulisan, buku, majalah, surat 

kabar, surat menyurat (korespondensi), spanduk, dan sebagianya. 

3. Lukisan adalah media dakwah melalui gambar, karikatur, dan 

sebagianya. 

4. Audio visual adalah media dakwah yang dapat merangsang indra 

pendengaran, penglihatan atau kedua-duanya, seperti televisi, film, 

slide, OHP, internet, dan sebagianya. 

5. Akhlak, yaitu media dakwah melalui perbuatan-perbuatan nyata yang 

mencerminkan ajaran Islam yang secara langsung dapat dilihat dan 

didengar oleh mad‟u. (Paccing, 2008:25) 

e. Thariqah (Metode) Dakwah 

 Metode dakwah adalah ajaran atau cara yang dapat dipakai untuk 

menyampaikan ajaran materi dakwah Islam. Dalam menyampaikan suatu 

pesan dakwah, metode sangat penting peranannya, karena suatu pesan 

walaupun baik, tetapai disampaikan lewat metode yang tidak benar, maka 

pesan itu bisa saja ditolak oleh si penerima pesan (Paccing, 2008:26). 

Ketika membahas tentang metode dakwah, maka pada umumnya 

merujuk pada QS. An-Nahl /16:125 
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ِدْىٌَُٖ َجٰ َٗ ِػظَِةٱْىَحَسَْةَ ْ٘ ََ ٱْى َٗ ةََِ ََ ٱْدعََُإِىَىَََٰسثِيوَََِزتِّلَََتِٲىِْحْن

ٌََُ ْػيَ ََ َََ٘ ُٕ َٗ ََِٔ ََػََِسثِييِ ََََِضوََّ ٌََُتِ َََ٘أَْػيَ ََزتَّلَََُٕ ََُّ ََُِإِ ِٕىَََأَْحَس تِٲىَّتِىَ

ََِ ْٖتَِدي َُ  تِٲْى

Terjemahnya :  

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. (Qur‟an 16:125) 

 
f. Atsar (Efek) Dakwah 

Atsar (efek) sering disebut dengan feed back (umpan balik) dari 

proses dakwah ini sering dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian 

para da‟i. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah 

disampaikan maka selesailah dakwah. Padahal. Atsar sangat besar artinya 

dalam penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya. Tanpa 

menganalisis atsar dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategi yang 

sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan terulang kembali. 

(Paccing, 2008:28). 

(Jalaluddin Rahmat) menyatakan bahwa efek kognitif  terjadi bila 

ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi 

khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, 

kepercayaan, atau informasi. Efek Efektif timbul bila ada perubahan pada 

apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak, yang meliputi segala 
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yang berhubungan dengan emosi, sikap serta nilai. Sedangkan efek 

behavioral merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang meliputi 

pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku. (Paccing, 

2008:30). 

 2.1.5 Pengertian Manajemen Dakwah 

Ajaran Islam adalah konsepsi yang sempurna dan komprehensif, karena 

meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun 

ukrhawi. Islam secara teologis, merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat 

ilahiah dan trasenden. Sedangkan dari aspek sosiologis, Islam merupakan 

fenomena peradaban, kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. 

Selanjutnya salah satu aktivitas keagamaan yang secara langsung 

digunakan untuk mensosialisasikan ajaran Islam bagi penganutnya dan umat 

manusia pada umumnya adalah aktivitas dakwah. Aktivitas ini dilakukan baik 

melalui lisan, tulisan, maupun perbuatan nyata “dakwah bi al-lisan, wa al-

qalam wa bi al-hal”. (Munir & Ilahi, 2001:66) 

Secara sederhana, manajemen adalah upaya mengatur dan mengarahkan 

berbagai sumber daya yang mencakup manusia (man), uang (money), barang 

(material), metode (methode), dan pasar (market). (Yusuf, 1996:35) 

Secara kualitatif dakwah Islam bertujuan untuk memengaruhi dan 

perilaku mentransformasikan sikap batin dan perilaku warga masyarakat menuju 

suatu tatanan kesalehan individu dan kesalehan sosial. Dakwah dengan pesan-

pesan keagamaan dan pesan-pesan sosialnya juga merupakan ajakan kepada 

keadaan untuk senantiasa memiliki komitmen istiqomah di jalan yang lurus. 
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Dakwah adalah ajakan yang dilakukan untuk membebaskan individu dan 

masyarakat dari pengaruh eksternal nilai-nilai syaitahaniah dan kejahilian 

menuju internalisasi nilai-nilai ketuhanan. Di samping itu, dakwah juga 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan dalam berbagai aspek 

ajarannya agar diaktulisasikan dalam bersikap, berfikir, dan bertindak.  

Dalam konteks inilah relevansi dakwah hadir sebagai solusi bagi 

persoalan-persoalan yang dihadapi umat, karena didalamnya penuh dengan 

nasihat, pesan keagamaan dan sosial, serta keteladanan untuk menghindari diri 

dari hal-hal negatif destruktif kepada hal-hal positif kontruktif dalam Ridho 

Allah ta‟ala. (Pulangan, 2001: 66) 

Relevansi ini semakin signifikan apabila dakwah dilakukan secara 

profesional, sehingga dapat akomondasi semua lapisan masyarakat serta 

mnyentuh aspek akal dan rohaninya. Kemampuan profesional dalam berdakwah 

semakin dituntut karena persoalan dan problematika  masyarakat semakin 

kompleks dan masyarakat saat ini semakin kritis dalam merespon segala sesuatu. 

(Pulangan, 2001: 67) 

Kecenderungan masyarakat untuk mencari solusi kepada ajaran Islam 

dalam menghadapi problematika kehidupan dan masalah-masalah kontomporer 

merupakan tantangan bagi para pelaku dakwah. Dalam konteks ini, maka para 

pelaku dakwah dituntut untuk menampilkan ajaran Islam secara rasional dengan 

memberikan interprestasi kritis untuk merespons nilai-nilai yang masuk melalui 

berbagai saluran informasi dari seluruh penjuru dunia dan pengaruhnya semakin 

mengglobal. Artinya, dakwah harus dikemas sedemikian rupa untuk mampu 
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memengaruhi persepsi masyarakat bahwa nilai-nilai ajaran Islam lebih tinggi 

nilainya daripada nilai-nilai yang lain. 

Di samping itu, dakwah juga harus dapat menampilkan Islam sebagai icon 

rahmat semesta (Rahmatan lil‟alamin) bukan saja pada aspek pandangan hidup 

bagi umat Islam, tapi juga untuk umat lainnya sebagai keuniversalasannya. 

Dengan demikian, dakwah berfungsi sebagai sarana pemecahan permasalahan 

umat manusia, karena dakwah merupakan sarana penyampaian informasi ajaran 

Islam, di dalamnya mengandung dan berfungsi sebagai edukasi, kritik dan 

kontrol sosial. Untuk mencapai tujuan ini secara maksimal, maka disinilah letak 

signifikannya manajemen dakwah untuk mengatur, dan mengantarkan dakwah 

tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diharapkan (Munir & Ilahi, 2001 : 66) 

2.1.6 Fungsi Manajemen Terhadap Tujuan Dakwah 

Fungsi Manajemen adalah rangkaian berbagai kegiatan yang telah 

ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantunga antara yang satu dengan 

yang lainnya yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi atau bagian-

bagian yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan. Secara umum fungsi 

Manajemen itu berbeda-beda, maka menurut para ahli fungsi manajemen 

tersebut anatara lain: 

1. Menurut Hanry Fayol (Pakar Administrasi dan Manajemen 

Prancis), mengemukakan fungsi manajemen mencakup lima 

aaspek, yaitu planning (perencanaan), organizing (organisasi), 

command (perintah), coordinating (pengkoordinasian), dan 

controlling (pengawasan). Dikenal dengan singkatan POCCC.  
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2. Menurut L.M.Guillick, merinci fungsi-fungsi manajemen menjadi 

enam urutan yaitu: Planning (perencanaan), organizing 

(organisasi), staffing (kepegawaian) directing (pengarahan), 

coordinating (pengorganisasian), reporting (pelaporan), dan 

budgeting (pelanggaran).  Keenam fungsi ini dikenal dengan 

POSDCRB. 

3. Menurut George R.Tarry, mengemukakan empat fungsi 

manajemen yaitu planning (perencanaan), organizing 

(pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan controlling 

(pengawasan). Keempat fungsi ini dikenal dengan singkatan 

POAC. ( Munir & Ilahi, 1993 : 4) 

Adapun fungsi-fungsi manajemen tersebut jika dikaitkan dengan 

aktivitas dakwah, maka organisasi atau lembaga dakwah yang menggunakan 

prinsip-prinsip tersebut akan mencapai hasil yang lebih maksimal. Dengan 

demikian sebuah organisasi atau lembaga dakwah membutukan manajemen 

untuk mengatur, dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tujuan-

tujuannya. Sebagaimana dimaklumi bahwa organisasi dakwah merupakan 

kumpulan sekelompok manusia (da‟i) yang berserikat untuk tujuan bersama. 

Secara gerakan organisasi terdiri atas komponen manusia. Pekerjaan, 

hubungan dan lingkungan.  

Sementara itu dengan melihat fungsi utama dakwah adalah untuk 

mengejarkan dan menyampaikan ajaran Islam secara komprhensif kepada umat 

agar mereka memahami dan menyakini kebenarannya yang pandangan hidup, 
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sikap batin dan tingkah lakunya. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan 

sebuah perilaku pemeluknya dari hasil pemahaman tersebut. Sehingga proses 

transformasi ajaran tersebut dapat benar-benar berlangsung. (Engineer, 1993 : 34) 

Manusia merupakan pemeran utama (the acto) dalam setiap organisasi 

sekaligus juga sebagai pendukung utama. Perilaku organisasi (Organitation 

Behavior ) dalam istilah manajemen adalah sesuatu hal yang “crucial” untuk 

dapat memahami, menjelasakan memperkirakan dan meme  ngaruhi atau 

mengubah perilaku manusia yang terjadi di organisasi tempat kerja. (Duncon, 

Mumir, & Iahi, 1981 : 7)                         

Pengertian dari organisasi itu sendiri adalah studi yang menyangkut aspek-

aspek tingkah laku manusia dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu. Ia 

meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia, 

demikian pula yang ditimbulkan dan pengaruh manusia terhadap organisasi, 

dengan tujuan untuk mendertemasi bagaimana tingkah perilaku manusia itu 

memengaruhi masa pencapaian tujuan-tujuan organisasi. (Duncon, 1981 : 7)  

Sehingga apa yang ingin dicapai dalam organisasi dakwah harus memiliiki 

kejelasan visi dan misi yang berpedoman kepada ajaran Isam sebagai nilai 

universal dalam aktivitas dakwah. 

2.1.7 Tujuan Dakwah Terhadap Manajemen Dakwah 

Tujuan merupakan sebuah pernyataan yang memiliki makna, yaitu suatu 

keinginan yang dijadikan pedoman bagi manajemen puncak organisasi untuk 

meraih hasil tertentu atas kegiatan yang dilakukan dalam dimensi waktu tertentu. 

Tujuan (objective) diasumsikan berbeda dengan sasaran (goals). Tujuan memiliki 
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arti untuk mencari target-target tertentu untuk dicapai dalam jangka waktu 

tertentu. Sedangkan sasaran adalah suatu pernyataan yang telah ditetapkan oleh 

manajemen puncak untuk menentukan arah organisasi dalam jangka panjang. 

(Paccing, 2008 : 76) 

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 social 

kemasyarakatannya, agar mendapatkan keberkahan dari Allah subhana wata‟ala 

sebgaimana firman Allah QS. Al-A‟raaf /7:158 

يًؼا َِ ٌَََْج ََِإِىَْيُن َاٱىَّْاسَإِِّّىََزُس٘هََُٱّللَّ َٰٓأَيُّٖ هََْيَٰ  قُ 

Terjemahnya :  

 

Katakanlah (Muhammad), wahai manusia, aku ini di utus Allah 

kepada kamu sekalian. (Qur‟an  7: 158) 

Di samping itu, tujuan dakwah adalah mendapat kebaikan dunia dan 

akhirat serta terbebas dari azab neraka. Sebagaiman firman Allah dalam QS. Al-

Baqarah/2: 202 

ٮ ِلََاَُ
َٰٓ
ٌََٰۡٗى اََِّصۡيةَ َىَُٖ ََّ اٍَِّ ۡ٘ َََُمَسثُ

للّاٰ اۡىِحَسابَََِسِسۡيغَََُٗ  

Terjemahnya : 

Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bagian dari apa yang 

mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya. 

(Qur‟an 2 : 202) 

 

Tujuan dakwah yang bersifat urgen adalah mengatasi permasalahan-

permasalahan penting dan rumit yang dihadapi umat serta memerlukan jalan 
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keluar dengan segera mungkin, yaitu permasalahan yang menghambat 

terwujudnya tatanan masyarakat Islami, baik yang bersifat individual maupun 

sosial. (Paccing, 2008 : 78) 

Adapun tujuan dan sasaran aktifitas dakwah dapat diklarifikasikan menajadi : 

a. Mengajak orang yang belum masuk Islam untuk menerima Islam, 

hal ini dapat dipahami dalam firman Allah Subhana Wata‟ala yang 

berkenan dengan aktifitas dakwah, bahwa Islam sebagai agama 

rahmatan lil „alamin, sebagai agama yang dapat menciptakan 

sebuah kehidupan yang damai sejahtera dan harmonis. 

b. Amar Ma‟ruf, perbaikan dan pembangunan masyarakat. Amar 

ma‟ruf  diartikan sebagai usaha mendorong dan menggerakkan 

umat manusia agar menerima dan melaksanakan ajaran Islam 

dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Nahi Munkar adalah muatan dakwah yang berarti usaha 

mendorong dan menggerakkan umat manusia untuk menolak dan 

meninggalkan hal-hal mungkar. (Paccing, 2008 : 81) 

2.2 Deskripsi Teori Motivasi Dakwah 

2.2.1 Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari kata motif yang berarti suatu daya penggerak 

yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu 

demi tercapainya suatu tujuan.  Motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi 

intern (kesiap siagan), suatu perubahan energi  dalam diri seseorang yang 
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dengan munculnya feeling dan di dahului dengan stimulus untuk mencapai 

adanya tujuan. (Masni, 2015 : 37) 

Mumandir mengemukakan bahwa belajar adalah  suatu proses dengan 

ditandai adanya perubahan atau kapabilitas pada diri seseorang. Perubahan itu 

sebagai hasil dan proses belajar dengan ditunjukkan berbagai bentuk seperti 

perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, 

kecakapan, kebiasaan serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada 

individu. (W.S Winkel, 1996 : 36)  

Abu Ahmadi, juga mengatakan bahwa belajar adalah suatu bentuk 

pertumbuhan atau perbuatan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam 

cara-cara bertingkah laku berkat pengalaman dan latihan. Selanjutnya Mulyati 

berpendapat bahwa belajar adalah pembentukan atau tingkah laku individual 

melalui kontak dengan lingkungan. 

Pengertian motivasi adalah kondisi-kondisi atau keadaan yang 

mengaktifkan dan memberikan dorongan kepada makhluk untuk bertingkah 

laku mencapai tujuan. (Wasty Soemato, 1983 : 203) 

Dari beberapa pendapat para ahli yang telah dikemukakan  bahwa 

motivasi itu merupakan dorongan dasar yang menggerakkan seseorang dalam 

bertingkah laku dalam mencapai suatu tujuan. (Masni, 2015 : 37) Kekuatan 

dalam sebuah motivasi bagi seseorang sewaktu-waktu dapat berubah. 

Perubahan tersebut terjadi yakni karena kepuasan kebutuhan, yaitu seseorang 

telah mencapai kepuasan atas kebutuhan yang dipunyai. Suatu kebutuhan yang 
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sudah terpuaskan itu telah memotivasikan perilaku seseorang. (Thoha, 2000 : 

65) 

2.2.2 Jenis Jenis Motivasi 

a. Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu diransang dari luar, karena dalam diri seseorang yang 

senang membanca, tidak usah ada yang menyeru atau mendorongnya, ua 

sydah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Maka dapat dimaksud 

dengan motivasi intrinsik adalah sesuatau yang ingin mencapai tujuan yang 

terkandung di dalam perbuatan belajar itu sndiri. 

b. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya 

karena adanya dorongan dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat dikatakan sebagai 

bentuk motivasi yang didalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan 

berdasarkan doronagan dari luar yang  tidak secara mutlak berkaitan dengan 

aktifitas belajar. (Prihartanta, 2015 : 4-5) 

2.2.3 Peran Motivasi dalam Proses Dakwah 

Tujuan motivasi secara umum adalah untuk menggerakkan  atau 

menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan 

sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. 

Adapun tujuan motivasi bagi seorang da‟i adalah menggerakkan atau 

mengacu objek dakwah (mad‟u) agar timbul kesadaran yang membawa 

perubahan tingkah laku sehingga tujuan dakwah dapat tercapai. Dalam proses 
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dakwah diharapkan seorang da‟i mampu menggerakkan atau menimbulkan 

kekuatan dalam diri mad‟u  dan memimpin mad‟u untuk bertindak sesuai 

dengan ajaran-ajaran agama yang disampaikan. Selanjutnya, seorang da‟i  

dituntut untuk mengarahkan tingkah laku mad‟u sesuai dengan tujuan dakwah 

yang kemudian menompang tingkah laku mad‟u dengan menciptakan 

lingkungan yang dapat menguatkan dorongan-dorongan tersebut. (Mariyam & 

Safitri, 2020 : 10) 

Contoh motivasi dalam dakwah salah satunya tertuang dalam hadist 

Nabi Muhammad Shallallahu „alaihi Wasallam :  

”Permudahlah dan jangan kau persulit, gembirakanlah dan jangan 

kau mengatakan sesuatu yang menyebabkan ia lari dari padamu”. 

   

Hadist tersebut merupakan salah satu pesan Nabi kepada kedua 

utusannya; Abu Musa Al Asy‟ary dan Mu‟adz ibn Jabal ketika hendak 

berangkat ke Yaman menunaikan misi da‟wah yang ditugaskan kepadanya.  

Menurut Gradner, motivasi merupakan komponen yang paling penting 

dalam meningkatkan kekuatan, yang berperan untuk menimbulkan motivasi 

dan petunujak dalam mencapai matlamat dengan hubungan anatar manusia 

atau tujuan yang praktis. Motivasi berkaitan dengan dorongan dalam diri 

seseorang. Dorongan ini menjadi sebuah penggerak dan mengekalkan tingkah 

laku seseorang kepada pencampaian matlamat yang ingin dicapai. (Abdullah, 

Sham, & Ismail, 2017 : 82) 

Kesimpulannya, motivasi adalah suatu tujuan untuk bergerak, 

datangnya daripada keinginan yang kuat sehingga menjadi kuasa untuk 

mendorong dalam melakukan  sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh 
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untuk mencapai sesuatu yang dihajatnya. Dalam perspektif Islam, perkara 

yang menjadi motivasi utama bagi orang Islam ialah dorongan dengan 

perasaan cinta. Konsep cinta dalam hal ini adalah seperti kecintaan yang 

mendalam kepada Allah Subhanu Wata‟ala dengan mengatasi cintanya kepada 

makhluk di dunia ini. Dengan mempuyai perasaan cinta seperti ini merupakan 

ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa. (Abdullah, Sham, & Ismail, 2017 : 

83) 

2.2.4  Pengertian Motivasi Dakwah  

Motivasi dalam dakwah adalah dorongan dalam diri seseorang dalam 

usahanya untuk menumbuhi keinginan, maksud dan tujuan dalam mengajak 

manusia dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan 

perintah Allah subhana wata‟ala untuk kemasalahatan dan kebahagiaan 

mereka di dunia dan akhirat. 

Dalam proses kegiatan dakwah atau peneragan agama, pemenuhan 

akan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia adalah mutlak perlu diperhatikan, 

karena tanpa dapat menghampiri motive-motive pokok manusia, pesan 

dakwah mustahil dapat mempenagaruhi perilaku objek dakwah atau agama 

sebagaiamana yang diharapkan. Dan dalam praktek dakwah, motivasi tersebut 

dapat dikembangkan melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada 

orang-orang untuk aktif melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan 

kemampuannya dengan pengarahan kepada hal-hal yang tidak berlawanan 

dengan norma s usila dan sosial. (Paccing, 2008 : 120) 
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Motivasi diartikan sebagai kemampuan seseorang menejer atau 

pemimpin dakwah dalam memberikan seluruh kegairahan, kegiatan dan 

pengertian, sehingga para anggotanya mampu untuk mendukung dan sesuai 

tugas yang dibebankan kepadanya. Dengan demikian, motivasi merupakan 

dinamisator bagai para elemen dakwah yang secara ikhlas dapat merasakan, 

bahwa pekerjaan itu adalah kewajiban yang harus dilaksnakan. Dengan kata 

lain, bahwa motivasi adalah memberi semangat atau dorongan kepada para 

pekerja untuk mencapai tujuan bersama dengan cara memenuhi kebutuhan dan 

harapan mereka serta memberikan sebuah penghargaan (reward). (Paccing, 

2008 : 123) 

Hal ini sebagaimana diindikasikan oleh Hadist Nabi yang menjelaskan 

“Kasihanilah mereka yang ada di bumi niscaya yang dilangit akan 

mengasihani kamu”. (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi) 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya motivasi yaitu : 

1. Adanya proses interaksi kerja sama antara pemimpin dan bawahan 

(orang lain), dengan kolega atau atasan dari pimpinan itu sendiri. 

2. Terjadinya proses interaksi antara bawahan dan orang lain yang 

diperhatikan, diarahkan, dibina dan dikembangkan. Tetapi ada juga 

yang dipaksakan agar tindakan dan perilaku bawahan sesuai dengan 

keinginan yang diharapkan oleh pimpinan. 

3. Adanya perilaku yang dilakukan oleh para anggota berjalan sesuai 

dengan sistem nilai atau aturan ketentuan yang berlaku dalam 

organisasi yang bersangkutan.  
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4. Adanya perbedaan perilaku yang ditampilkan oleh para anggota 

dengan latar belakang dan dorongan yang berbeda-beda. 

Jika aktivitas dakwah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip 

manajemen, maka “citra professional” dalam dakwah akan terwujud pada 

kehidupan masyarakat. Dengan demikian dakwah tidak dipandang dalam 

objek ubudiyah saja, akan tetapi diintrepentasikan dalam berbagai profesi. 

Aktivitas dakwah dikatakan berjalan secara efektif jika apa yang menjadi 

tujuan benar-benar dapat dicapai, dan dalam pencapainnya dikeluarkan 

pengorbanan-pengorbanan yang wajar.Atau lebih tepatnya, jika kegiatan 

lembaga dakwah yang dilaksankan menurut prinsip-prinsip manajemen akan 

menjamin tercapinya tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang 

bersangkutan dan akan menumbuhkan sebuah citra image profesionalisme di 

kalangan masyarakat, khusunya dari pengguna jasa dari profesi da‟i. (Munir & 

Ilahi, 2006 : 36) 

Jadi, motivasi itu merupakan suatu proses psikologis yang 

mencerminkan interaksi antarsikap, kebutuhan persepsi, dan keputusan yang 

terjadi pada diri seseorang. Motivasi ini muncul karena sebagian akibat dan 

proses psikologis yang timbul disebabkan karena faktor dalam diri seseorang 

yang disebut instrinsik, dan faktor di luar diri seserang yang disebut dengan 

ekstrinsik. (Paccing, 2008 : 126) 

 

 

 


