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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Strategi Dakwah 

Strategi adalah sebuah pendekatan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

gagasan, perencanaan dan eksekusi dalam suatu aktivitas yang memiliki kurun 

waktu tertentu. Strategi menurut bahasan adalah rencana yang cermat mengenai 

kegiatan untuk mencapai sarana khusus. Secara konseptual strategi dapat dipahami 

sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang 

telah ditentukan. Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan, yaitu 

sebagai suatu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun, pada akhirnya strategi 

berkembang untuk semua kegiatan organisasi, termasuk keperluan ekonomi, sosial, 

budaya, dan agama. Strategi ini dalam segala hal digunakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan(Poerwadarminta, 2013 :965). Said (2017) menyatakan bahwa 

tujuan tidak akan mudah dicapai tanpa strategi, karena pada dasarnya segala 

tindakan atau perbuatan itu tidak terlepas dari strategi. Untuk mencapai strategi 

yang strategis harus memperhatikan apa yang disebut SWOT sebagi berikut: 

1. Strength (kekuatan), yakni memperhitungkan kekuatan yang dimiliki yang 

biasanya menyangkut manusianya, dananya, beberapa piranti yang dimiliki. 

2. Weakness (kelemahan), yakni memperhitungkan kelemahan-kelemahan yang 

dimilikinya, yang menyangkut aspek-aspek sebagaimana dimiliki sebagai 

kekuatan, misalnya kualitas manusianya, dananya, dan sebagainya. 

3. Opportunity (peluang), yakni seberapa besar peluang yang mungkin tersedia 

diluar, hingga peluang yang sangat kecil sekalipun dapat diterobos. 
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4. Threats (ancaman), yakni memperhitungkan kemungkinan adanya ancaman 

dari luar. 

Di sisi lain Said(2017) juga mengatakan bahwastrategi adalah rencana jangka 

panjang yang diikuti dengan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tertentu 

yang umumnya adalah kemenangan. 

Menyadari betapa pentingnya taktik dan strategi dalam usaha mencapai suatu 

tujuan, umpamanya menyebarluaskan informasi atau  ajaran agama (dakwah), maka 

pemahaman tentang taktik dan strategi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. 

Karena itu, keberhasilan Nabi Muhammad Saw menyiarkan agama Islam dalam 

waktu yang relatif singkat yakni 23 tahun (13 tahun di Makkah dan 10 tahun di 

Madinah) dan mampu merubah keadaan bangsa Arab dari bangsa biadab ke bangsa 

yang beradab, berkaitan erat dengan taktik dan strategi yang digunakan dalam 

menghadapi kaum Kafir Quraish Makkah. (Said, 2017 :12) 

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, strategi adalah taktik, 

siasat, seni memimpin pasukan, serta rencana jangka panjang untuk mencapai 

tujuan suatu organisasi atau lembaga. 

Dalam pengertian keagamaan, dakwah memasukkan aktifitas tabligh 

(penyiaran), tatbig (penerapan/pengalaman) dan tandhim (pengelolaan). Dakwah 

secara harfiah bisa diterjemahkan menjadi: “seruan, ajakan, panggilan, undangan, 

pembelaan, permohonan (doa). Jadi definisi ilmu dakwah secara umum ialah suatu 

ilmu pengetahuan yang berisi cara-cara dan tuntunan-tuntunan, bagaimana 

seharusnya menarik perhatian manusia untuk menganut, menyutujui, 

melaksanakan, suatu ideologi pendapat-pendapat pekerjaan yang tertentu. (Fauzy, 
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2020:) Sedangkan secara terminologi, banyak pendapat tentang definisi dakwah, 

antara lain: 

1. Menurut Hamzah Ya‟qub, dakwah adalah mengajak umat manusia dengan 

hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan RasulNya. 

2. Menurut Anshari, dakwah adalah semua aktifitas manusia muslim di dalam 

usaha merubah situasi dari yang buruk pada situasi yang sesuai dengan 

ketentuan Allah SWT dengan disertai kesadaran dan tanggung jawab baik 

terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan terhadap Allah Swt. 

3. Menurut Prof. Toha Yahya Omar, MA menyebutkan bahwa dakwah secara 

terminologi mengajak manusia dengan cara bijaksana ke jalan yang benar 

sesuai dengan perintah Allah, untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di 

dunia dan di akhirat. 

4.  Menurut Prof. A. Hasjmy menyebutkan bahwa dakwah Islamiah adalah 

mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariah 

Ismlamiah yang terlebih dahulu di yakini dan diamalkan pendakwah sendiri. 

5. Menurut Syaikh Ali Mahfudz menyebutkan bahwa dakwah adalah memotivasi 

manusia untuk berbuat kebajikan, mengikuti petunjuk, memerintahkan 

kebajikan dan mencegah kemungkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan 

di dunia dan di akhirat. 

6. Menurut Abdul Kadir Munsyi menyebutkan bahwa dakwah adalah mengubah 

umat dari satu situasi kepada situasi yang lebih baik di dalam segi kehidupan. 

7. Menurut Masdar Helmy menyebutkan bahwa dakwah adalah mengajak dan 

menggerakan manusia agar menaati ajaran-ajaran Allah Swt (Islam), termasuk 
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melakukan amar maruf nahi munkar untuk bias memperoleh kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat. (Kumalasari, 2019:4) 

Keanekaragaman pendapat para ahli seperti diatas meskipun terdapat kesamaan 

ataupun perbedaan-perbedaan namun bila dikaji dan disimpulkan bahwa dakwah 

adalah suatu usaha atau proses yang diselenggarakan dengan sadar dan terencana; 

usaha yang dilakukan adalah mengajak umat manusia ke jalan Allah Swt, 

memperbaiki situasi yang lebih baik (dakwah bersifat pembinaan dan 

pengembangan);usaha tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, 

yakni hidup bahagia sejahtera di dunia ataupun akhirat. 

Didalam Al-Qur‟an Allah Swt berfirman yang terdapat pada Q.S Ali „Imran Ayat 

104 yang berbunyi: 

ئِ 
ٓ ةٌ يَْذُعىَن إِنَى ٱْنَخْيِر َويَأُْمُروَن بِٱْنَمْعُروِف َويَْىهَْىَن َعِه ٱْنُمىَكِر ۚ َوأُ۟ونَه ىُكْم أُمَّ َك هُُم ٱْنُمْفهُِحىنَ َوْنتَُكه مِّ  

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”. (Q.S 

Ali „Imran Ayat 104) 

 

Strategi dakwah dapat diartikan sebagai proses menentukan cara dan daya 

upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu guna 

mencapai tujuan dakwah secara optimal. Dengan kata lain strategi dakwah adalah 

siasat, taktik atau manuver yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan dakwah. 

Berkaitan dengan strategi dakwah Islam, maka diperlukan pengenalan yang tepat 

dan akurat terhadap realitas hidup manusia yang sacara aktual berlangsung dalam 

kehidupan dalam kehidupan dan mungkin realitas hidup antara satu masyarakat 

dengan masyarakat lain berbeda. Disini juru dakwah dituntut memahami situasi dan 
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kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan, baik secara kultural maupun 

sosial keagamaan. Strategi dakwah semacam ini telah diperkenalkan dan 

dikembangkan oleh Rasulullah Muhammad Saw dalam menghadapi situasi dan 

kondisi masyarakat Arab saat itu. Strategi dakwah Rasulullah Saw yang dimaksud 

antara lain menggalang kekuatan dikalangan keluarga dan tokoh kunci yang sangat 

berpengaruh dimasyarakat dengan jangkauan pemikiran yang sangat luas, 

melakukan hijrah ke madinah untuk Fath al Makkah dengan damai tanpa kekerasan, 

dan lain sebagainya. Kemudian jika dikaitkan dengan era globalisasi saat ini, maka 

juru dakwah harus memahami perubahan transisional dari transaksi pada kekuatan 

magis dan ritual ke arah ketergantungan pada sains dan kepercayaan serta transisi 

dari suatu masyarakat yang tertutup, sakral, dan tunggal ke arah keterbukaan, plural 

dan sekunder. Jadi, suatu strategi tidak bersifat universal. Ia sangat tergantung pada 

realitas hidup yang sedang dihadapi. Karena itu, strategi harus bersifat terbuka 

terhadap segala kemungkinan perubahan masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. 

Strategi dakwah juga merupakan perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang 

didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu.(Sanjaya, 2019:21) Berkaitan 

dengan perubahan masyarakat yang berlangsung di era globalisasi, maka perlu 

dikembangkan strategi dakwah Islam sebagai berikut. 

1. Meletakkan paradigma tauhid dalam dakwah. Pada dasarnya dakwah 

merupakan usaha penyampaian risalah tauhid yang memperjuangkan nilai-nilai 

kemanusiaan yang universal (egaliter, keadilan dan kemerdekaan). Dakwah 

berusaha mengembangkan fitrah dan kehanifan manusia manusia agar mampu 

memahami hakekat hidup yang berasal dari Allah dan akan kembali 
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kepadaNya. Dengan mengembangkan potensi atau fitrah dan kedhaifan 

manusia, maka dakwah tidak lain merupakan suatu proses memanusiakan 

manusia dalam proses transformasi sosio-kultural yang membentuk ekosistem 

kehidupan. Karena itu, tauhid merupakan kekuatan paradigmatis dalam teologi 

dakwah yang akan memperkuat strategi dakwah. 

2. Perubahan masyarakat berimplikasi pada perubahan paradigmatik pemahaman 

agama. Dakwah sebagai gerakan transformasi sosial sering dihadapkan pada 

kendala-kendala kemapanan keberagamaan seolah-olah sudah merupakan 

standar keagamaan yang final sebagaimana agama Allah. Pemahaman agama 

yang terlalu eksoteris dalam memahami gejala-gejala kehidupan dapat 

menghambat pemecahan masalah sosial yang dihadapi oleh para juru dakwah 

itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran inovatif yang dapat 

mengubah kemapanan pemahaman agama dari pemahaman yang tertutup 

menuju pemahaman keagamaan yang terbuka. 

3. Strategi yang imperatif dalam dakwah. Dalam Islam berorientasi pada upaya 

amar ma‟ruf dan nahi munkar. Dalam hal ini, dakwah tidak dipahami secara 

sempit sebagai kegiatan yang identik dengan pengajian umum atau 

memberikan ceramah diatas podium, lebih dari itu esensi dakwah sebetulnya 

adalah segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur amar ma‟ruf dan nahi 

munkar.(Sanjaya, 2019:21) 

Selanjutnya strategi dakwah Islam sebaiknya dirancang untuk lebih 

memberikan tekanan pada usaha-usaha pemberdayaan ekonomi,politik, budaya 
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maupun pendidikan. Karena itu, strategi yang perlu dirumuskan dalam berdakwah 

perlu memperhatikan asas-asas sebagai berikut: 

1. Asas filosofis, asas ini erat hubungannya dengan perumusan tujuan-tujuan yang 

hendak dicapai dalam proses atau aktivitas dakwah. 

2. Asas kemampuan dan keahlian da‟i 

3. Asas sosiologi, asas ini membahas tentang persoalan-persoalan yang 

berhubungan dengan situasi dan kondisi masyarakat objek dakwah. 

4. Asas psikologis, merupakan asas yang membahas tentang aspek kejiwaan 

manusia, untuk memahami karakter penerima dakwah agar aktivitas dakwah 

berjalan dengan baik. 

5. Asas efektif dan efisien, merupakan penerapan prinsip ekonomi dalam dakwah, 

yaitu pengeluaran sedikit untuk mendapatkan penghasilan yang semaksimal 

mungkin. Setidak-tidaknya seimbang antara tenaga, pikiran, waktu dan biaya 

dengan pencapaian hasilnya. 

Karena itu, dakwah masa depan perlu mengagendakan beberapa hal antara lain; 

pertama, mendasarkan proses dakwah pada pemihakan terhadap kepentingan 

masyarakat. Kedua, mengintensifkan dialog dan menjaga ketertiban masyarakat. 

Ketiga, memfasilitasi masyarakat agar mampu memecahkan masalahnya sendiri 

serta mampu melakukan transformasi  sosial yang mereka kehendaki. Keempat, 

menjadikan dakwah sebagai media pendidikan dan pengembangan potensi 

masyarakat akan terbebas dari kejahilan dan kedhaifan.(Syukir, 1983) 
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2.2 Perencanaan Dakwah 

Perencanaan dalam dakwah Islam bukan merupakan sesuatu yang baru, akan 

tetapi aktifitas dakwah diera modern membutuhkan sebuah perencanaan yang baik 

dan menjadi agenda yang harus dilakukan sebelum melangkah pada jenjang 

dakwah selanjutnya. Perencanaan juga merupakan sebuah proses untuk mengkaji 

apa yang hendak dikerjakan di masa yang akan datang.Komponen perencanaan 

terdiri dari:ide, penentuan aksi, dan waktu.Waktu di sini bisa dalam jangka pendek 

dan jangka panjang Perencanaan merupakan usahasadar dan pengambilan 

keputusan yang telah diperhitungkan secaramatang tentang hal-hal yang akand 

ikerjakan di masa depan dalam danoleh suatu organisasi dalam rangkapencapaian 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan meliputi tindakan-tindakan 

memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-

asumsi mengenai masa yang akan dating dalam hal memvisualisasikan serta 

merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai 

hasil-hasil yang diinginkan.  

Pengertian perencanaan dakwah menurut Nasrudin Harahap adalah melihat ke 

depan, menetapkan, dan merumuskan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan dakwah 

yang akan dilaksanakan pada waktu-waktu mendatang dalam rangka mencapai 

tujuan dakwah yang telah ditetapkan. Perencanaan ini merupakan fungsi organik 

pertama dalam dakwah. Tanpa adanya perencanaan, maka tidak ada dasar untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan. 

Dalam organisasi dakwah, "Merencanakan" di sini menyangkut merumuskan 

sasaran atau tujuan dari organisasi dakwah tersebut, menetapkan strategi 
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menyeluruh untuk mencapai tujuan, dan menyusun hierarki yang dilengkapi dengan 

rencana-rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan- 

kegiatan. Secara umum tugas dari perencanaan yang paling utama adalah 

menentukan sasaran yang ingin dicapai serta pembagiannya menjadi sasaran-

sasaran yang bersifat temporal dan sektoral serta menentukan skala prioritas 

pelaksanaannya. Tugas perencanaan selanjutnya adalah mengkaji kondisi yang 

berkembang, mengetahui potensi yang dimiliki, dan potensi apa saja yang telah 

terpenuhi dan belum terpenuhi. Hal ini akan sangat membantu ketika menentukan 

program dakwah serta langkah-langkah selanjutnya. Dalam pengkajian ini tidak 

terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang dapat mempengaruhi dan 

menentukan sebuah antisipasi dan alternatif yang cocok agar tidak menimbulkan 

kemandekan atau kevakuman program Perencanaan selalu berorientasi ke masa 

depan, bersifat dinamis, dan fleksibel. Dinamis artinya perencanaan kegiatan 

dakwah dibuat tidak hanya satu kali, tetapi berkesinambungan dan terus menerus 

dalam rangka pengembangan-pengembangan kegiatan dakwah kedepannya. 

Sedangkan fleksibel artinya disempurnakan sesuai dengan kondisi, situasi, dan 

kebutuhan si objek atau mad'u tanpa merubah yang telah ditetapkan semula. 

Konsep ini menjelaskan dalam melakukan segala prediksi masa depan diperlukan 

kajian-kajian masa kini. Perencanaan dakwah bertugas menentukan langkah dan 

program dalam menentukan setiap sasaran, menentukan sarana prasarana atau 

media dakwah serta personal da'iyang akan diterjunkan. Menentukan materi yang 

sesuai dengan sasaran serta asumsi dari berbagai kemungkinan yang dapat 

mempengaruhi cara pelaksanaan program dan cara menghadapinya serta 
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menentukan alternatif-alternatif. Hal-hal tersebut merupakan tugas utama dari 

sebuah perencanaan. 

Oleh karena itu perencanaan merupakan faktor dan fungsi manajemen 

terpenting untuk menetapkan permasalahan dakwah yang perlu mendapat prioritas 

pemecahan untuk kemudian dicarikan alternatif pemecahan dan strateginya yang 

paling sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Upaya peningkatan kualitas 

aktifitas dakwah sangat berkaitan dengan usaha meningkatkan kualitas seluruh 

komponen yang terikat dalam kegiatan dakwah hal yang penting diperhatikan 

adalah sejauh mana komponen-komponen dakwah itu diakumulasikan dalam proses 

pelaksanaan dakwah yang sistematis dan terpadu. Dengan kata lain bagaimana 

kegiatan dakwah itu dikelola dengan memperhatikan fungsi manajemen yang 

profesional dan proporsional. (Ridla, 2008:150) 

Dari pendapat tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perencanaan 

dakwah merupakan kegiatan awal sebagai penentuan terhadap tindakan-tindakan 

atau langkah-langkah dakwah yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan 

dakwah yang telah ditetapkan. 

2.3 Tujuan Dakwah 

Tujuan utama dakwah adalah melakukan proses penyelenggaraan dakwah yang 

terdiri dalam berbagai aktivitas untuk nilai tertentu, dan nilai yang ingin dicapai 

oleh keseluruhan usaha dakwah pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari 

usaha-usaha dakwah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan dalam hal 

tersebut diwujudkan dalam penghayatan, penyebaran, dan perubahan atau 

pembangunan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran.(Syamsuddin AB., 2016:12) 
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Tujuan dakwah juga upaya pengaktualisasian pesan-pesan dakwah yang ingin 

dicapai dari aktifitas dakwah yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari guna 

terwujudnya tujuan dakwah, yaitu membumikan nilai-nilai yang terkandung dalam 

ajaran agama Islam demi terciptanya sebuah tatanan kehidupan yang diridhai oleh 

Allah Swt. (Nurasikin : 6) 

Dilihat dari aspek tujuan objek dakwah ada empat tujuan yang meliputi: tujuan 

dakwah perorangan, tujuan untuk keluarga, tujuan untuk masyarakat, dan tujuan 

manusia sedunia. Sedangkan tujuan dakwah dilihat dari aspek materi, menurut 

Masyhur Amin ada tiga tujuan yang meliputi:Pertama, tujuan akidah, yaitu 

tertanamnya akidah yang mantap bagi tiap-tiap manusia. Kedua, tujuan hukum, 

aktivitas dakwah bertujuan terbentuknya umat manusia yang mematuhi hukum-

hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Swt. Ketiga, tujuan akhlak, yaitu 

terwujudnya pribadi muslim yang berbudi luhur dan berakhlakul karimah. Dari 

keseluruhan tujuan dakwah dilihat dari aspek maupun materi dakwah, maka dapat 

dirumuskan tujuan dakwah adalah untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan 

akhirat. 

Dengan demikian tujuan adalah melakukan proses penyelenggaraan dakwah 

yang terdiri dalam berbagai aktivitas untuk nilai tertentu, dan nilai yang ingin 

dicapai oleh keseluruhan usaha dakwah pada hakikatnya merupakan konsekuen 

logis dari usaha dakwah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan dalam hal 

tersebut diwujudkan dalam penghayatan, penyebaran dan perubahan atau 

pembangunan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Meskipun terjadi perbedaan-

perbedaan, tetapi sebenarnya pendapat-pendapat mereka memiliki benangmerah 
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yang dapat menjadi titik temu dan hakikat dari dakwah itu, yakni dakwah Islam 

sebagai aktivitas (proses) mengajak kepada jalan Islam. (Syamsuddin AB, 2013: 

10) 

2.3.1 Tujuan Dakwah Qur’an 

Dalam pandangan Muhammad Husain Fadh Allah, sejak permulaannya, 

Al-Qur‟an diturunkan Allah Swt. Sebagai kitab dakwah, yakni kitab yang 

memuat ajakan untuk menuju Allah Swt. Dan mengikuti jejak Rasul 

Muhammad Saw. Karena Al-Qur‟an berada dalam atmosfir dan realitas 

dakwah, maka ia mendorong terlaksananya dakwah. Selain itu, Al-Qur‟an 

juga menawarkan metode dan teknik pelaksanaannya, demikian pula 

menegaskan tujuan yang hendak dicapai. Sebagai tambahan, Al-Qur‟an juga 

menunjukan jalan pembinaan dai dalam mengemban tugasnya. Sebagai kitab 

dakwah, Al-Qur‟an tidak hanya menetapkan dakwah sebagai kewajiban, 

memberikan tuntunan pelaksanaannya, tetapi juga telah menggariskan arah 

dan tujuan dakwah yang akan dicapai. Tujuan dakwah Qur‟ani antara lain 

sebagai berikut: 

1. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang 

benderang. Tujuan dakwah tersebut sangat sejalan dengan pengertian 

dakwah yang dikemukakan oleh Bakhyul khuli didalam karyanya 

tadzkirat al-Duatya itu dakwah adalah memindahkan manusia dari situasi 

kesituasi yang lain. Mengeluarkan manusia dari situasi kekafiran kepada 

cahaya ketuhanan menandai terutusnya Rasul-rasul Allah Swt. Disaat 

syariat agama yang dibawa oleh seorang Rasul, karena perjalanan waktu 
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mulai redup dan umat mulai terperosok ke dalam kegelapan, maka Allah 

mengutus Rasul yang baru untuk membawa mereka kepada cahaya 

ketuhanan.Kemunculan Agama yahudi tidak lepas dari upaya ilahi 

menunjuki manusia kearah kehidupan sesuai dengan hidayah Allah 

setelah ajaran yang dianut masyarakat telah dirasuki dengan berbagai 

paham-paham yang mengaburkan prinsip-prinsip agama yang benar. 

Dalam kasus yang sama, kemunculan Agama nasrani sesungguhnya 

dimaksudkan untuk menolong manusia yang telah menyimpang jauh dari 

syariat yang terdapat dalam Agama yahudi. Dalam pentas sejarah, Nabi 

Isa as. Telah memainkan peran penting dalam membimbing masyaraka 

tdalam kehidupan yang penuh cinta kasih. Sebagai tambahan kasus 

serupa, kedatangan Agama Islam, pada hakekatnya untuk 

menyelamatkan manusia yang hanyut dalam arus jahiliyah. Dalam 

konteks historisnya, Nabi Muhammad Saw. Telah menuju kehidupan 

yang penuh Rahmat dalam genggaman Islam.(khuli :17) 

2. Menegakkan fitrah insaniyah 

Menurut Muhammad Asad, tema Fitrah berarti kecondongan alami, 

melukiskan kemampuan intuitif untuk membedakan antara yang benar 

dan yang salah, yang haq dengan yang bathil, hingga makna keesaan dan 

eksistensi Tuhan.Dalam hadist riwayat Bukhari Muslim disebutkan 

“Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrahnya, orang tuanyalah 

yang menyebabkan dia menjadi yahudi, nasrani dan majusi”.Dalam 

pandangan Muhammad Asad, ketiga formulasi agama ini, sangat dikenal 
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pada zaman Nabi, adalah mereka yang dikontraskan dengan “Disposisi 

alami” yang terdapat dalam kognisi instiktif pada Tuhan dan penyerahan 

diri (Islam) kepada-Nya. Terma “Orang tua” disini memiliki makna lebih 

luas yaitu pengaruh social (social influence) atau lingkungan 

(environment). (Asad, 1980 :621) 

a. Memotivasi untuk beriman 

Dakwah bertujuan  untuk mengantarkan obyek dakwah (mad‟u) untuk 

beriman kepada Allah dan mengesakan-Nya. Dalam bingkai akidah 

Islamiyah dikenal dua pengesaan kepada Allah.Pertama, pengesaan 

Allah dalam arti meyakini bahwa pencipta alam dan segala isinya 

adalah Allah SWT.Pengesaan seperti ini disebut tauhid 

rububiyah.Kedua, pengesaan Allah dalam arti hanya tunduk, taat dan 

pasrah kepada-Nya.Pengesaan ini disebut tauhid uluhiyah atau tauhid 

ilahiyah.(Yaqub, 1997 :28) 

Nilai dan aspek dakwah ini terwakilkan dalam fungsi Rasul sebagai 

pembawa berita gembira (mubasysiran) dan pemberi peringatan (naziran). 

Sementara ungkapan “litu minu billahi wa rasulih” yang mencerminkan 

tujuan dakwah yang akan dicapai, yaitu agar manusia mempercayai Tuhan 

dan Rasul-Nya dengan iman yang baik, keimanan yang tegak diatas 

keyakinan, tidak mengandung prasangkaan dan keraguan. Dakwah 

mendorong orang agar beriman dengan sebenar-benarnya. Ciri-ciri orang 

berimansepertiiniantara lain disebutnama Allah hatinyagemetar, 

jikadibacakanayat-ayat Allah imannyabertambah, danbertawakalkepada 
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AllahSwt. Disamping itu, mereka mendirikan shalat dan menafkahkan 

sebagian rezeki yang diberikan Allah. Orang-orang yang beriman sebagian 

mereka menjadi penolong sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan 

yang ma’ruf dan mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan 

zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang beriman 

dengan sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-

Nya, kemudian tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa 

mereka pada jalan Allah. 

Dakwah diarahkan pada upaya pembinaan keimanan yang berbasis pada 

tauhid menurut Osman Bakar, kesadaran beragama orang Islam pada 

dasarnya adalah kesadaran akan keesaan Tuhan berarti meneguhkan 

kebenaran bahwa Tuhan adalah satu dalam Esensi-Nya, nama-nama dan sifat-

sifat-Nya, dan dalam perbuatan-Nya. Satu konsekuensi penting dari 

pengukuhan kebenaran sentral ini adalah bahwa orang harus menerima 

realitas obyektif kesatuan alam semesta. Kosmos terdiri atas berbagai realitas 

yang membentuk suatu kesatuan, karena ia mesti memanifestasikan 

ketunggalan sumber dan asal-usul metafisiknya yang dalam agama disebut 

Tuhan. Pada kenyataannya, Al-Qur‟an dengan tegas menekankan bahwa 

kesatuan kosmis merupakan bukti yang jelas akan keesaan Tuhan. (Bakar, 

1995 :11) 

Agar lebih fungsional, dakwah diarahkan pada upaya mewujudkan 

keimanan yang dapat memotivasi kehidupan. Menurut Syahrin Harahap, ada 

4 ciri keimanan yang berfungsi sebagai motivasi kearah dinamika dan 
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kereativitas. (1) keimanan yang dapat mengembangkan sifat positif dan 

menekan sifat negative dari manusia. (2) keimanan yang mempunyai daya 

tahan terhadap guncangan perubahan. (3) keimanan yang menjadi penggerak 

pandangan positif terhadap dunia, etos ekonomi dan etos pengetahuan. (4) 

keimanan yang berfungsi sebagai pengendali keseimbangan. (Harahap, 1997 

:75) 

2.4 Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar 

dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh 

subyek belajar itu dapat tercapai. 

1. Fungsi motivasi belajar 

Menurut Nasution (1982:77) motivasi memiliki tiga fungsi: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak motor yang 

melepas energy. 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 

c. Menyeleksi perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai 

tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat 

bagi tujuan tersebut. 

2. Jenis-jenis motivasi belajar 

Secara umum motivasi belajar dikelompokkan menjadi dua macam yaitu: 

a. Motivasi instrinsik 
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Motivasi instrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan oleh 

faktor pendorong dari dalam diri (internal) individu. 

b. Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik sebagai motif-motif yang menjadi aktif dan 

berfungsi karena adanya perangsang dari luar.Motivasi ekstrinsik dapat 

dikatakan lebih banyak dikarenakan pengaruh dari luar yang relative 

berubah-ubah. 

3. Cara membagkitkan motivasi belajar 

Terdapat beberapa cara untuk membangkitkan motivasi belajar pada diri 

individu siswa dalam melakukan aktivitas belajarnya. Antara lain : 

a. Memberi angka 

Banyak siswa belajar yang utama justru untuk mencapai angka yang baik, 

sehingga biasanya yang dikejar itu adalah angka atau nilai. 

b. Memberi hadiah 

Hadiah dapat membangkitkan motivasi belajar seseorang jika ia memiliki 

harapan untuk memperolehnya. 

c. Hasrat untuk belajar 

Hasil belajar akan lebih baik apabila pada siswa tersebut ada hasrat atau 

tekad untuk mempelajari sesuatu. 

d. Memberikan pujian 

Pujian sebagai akibat dari pekerjaan yang diselesaikan dengan baik, 

merupakan motivasi yang baik pula. 

e. Suasana yang menyenangkan 
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Siswa akan merasa senang dan aman dalam belajar apabila disertai dengan 

suasana yang menyenangkan baik proses belajarnya maupun situasi yang 

dapat menumbuhkan motivasi belajar. (Nasution, 1982 :77) 

2.5 Motivasi Belajar Ilmu Dakwah 

Dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan baik bentuk 

lisan, tulisan tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan 

berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik individual maupun 

kelompok agar sesuai dengan ajaran agama (Islam). Motivasi dalam dakwah adalah 

dorongan dalam diri seseorang dalam usahanya memenuhi keinginan, maksud dan 

tujuan dalam mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar 

sesuai dengan perintah Allah Swt untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka 

didunia dan juga diakhirat.  

Tujuan motivasi secara umum adalah untuk menggerakkan atau menggugah 

seseorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga 

dapat memperoleh hasil untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan motivasi 

bagi seorang Da‟i adalah menggerakkan atau mengacu objek dakwah (Ma‟du) agar 

timbul kesadaran yang membawa perubahan tingkah laku sehingga tujuan dakwah 

dapat tercapai. Dalam proses dakwah diharapkan seorang Da‟i mampu 

menggerakkan atau menimbulkan kekuatan dalam diri Ma‟du dan memimpin 

Ma‟du untuk bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang disampaikan. 

Selanjutnya seorang Da‟i dituntut untuk mengarahkan tingkah laku Ma‟du sesuai 

dengan tujuan dakwah yang kemudian menompang tingkah laku Ma‟du dengan 
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menciptakan lingkungan yang dapat menguatkan dorongan-dorongan tersebut. 

(Dewi, Lina :11) 

2.6 Manajemen Belajar Dakwah 

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. Disamping itu dakwah juga, dakwah juga harus 

dapat menampilkan Islam sebagai icon rahmat semesta, bukan saja pada aspek 

pandangan hidup bagi umat Islam, tapi juga untuk umat lainnya sebagai 

keuniversalannya. Dengan demikian dakwah juga berfungsi sebagai sarana 

pemecahan permasalahan umat manusia. 

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. Sedangkan secara 

terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para 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. Dapat 

disimpulkan bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, 

mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala 

upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif 
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dan efisien. Sedangkan dakwah dapat diartikan sebagai mengajak, menyeru, 

memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Istilah ini sering diberi arti yang 

sama dengan istilah-istilah tabligh, amr ma’ruf dan nahi munkar, tabsyir, 

tarbiyah, ta’lim, dan khotbah. Dapat didefinisikan bahwa dakwah Islam adalah 

sebagai kegiatan mengajak, mendorong, dan memotivasi orang lain berdasarkan 

bashirah untuk meniti jalan Allah dan Istiqamah dijalan-Nya serta berjuang 

bersama meninggikan agama Allah. dalam hal ini berarti manajemen belajar 

dakwah dapat diartikan sebagai pengelolaan atau mengelola serta mengatur belajar 

dalam menyeru, memanggil untuk terus berada dijalan Allah Swt. (Muhammad 

Munir, Wahyu Ilahi, 2006 :9) 

2.7 Kajian Relevan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. 

1. Azahari (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Azahari pada tahun 2017, 

penelitin ini berjudul Strategi dakwah pesantren darul khairat al-waliyah 

dalam meningkatkan kapasitas keislaman pemuda di Gampong Keuumu Hulu 

Kecamatan Labuhan Haji Timur Aceh Selatan. Dari hasil penelitian ini 

berdasarkan observasi penulis dilapangan terlihat bahwa kelas perempuan dan 

kelas laki-laki berbeda dan dipisahkan yaitu untuk menjaga pandangan mata 

dan tidak bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan. Strategi 

dakwah yang diberikan Teungku Dayah adalah Strategi dakwah Bi Al-Hal 

pada hakikatnya dakwah Bi Al-Hal adalah pemanfaatan situasi dan kondisi 
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masyarakat sebagai kegiatan dakwah agar tumbuh loyalitasnya terhadap 

Agama. Salah satu metode dakwah Bi Al-Hal ialah metode pemberdayaan 

masyarakat, yaitu dakwah dengan upaya untuk membangun daya, dengan 

cara mendorong,memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi 

yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan dengan dilandasi proses 

kemandirian dengan berbuat kebaikan. Mereka menuntut ilmu agar mereka 

bisa memperdalam ilmu Agama, strategi dakwah yang diberikan oleh guru 

tersebut juga terlihat sangat positif banyak santri yang merespon dengan baik 

apa yang disampaikan oleh Teungkunya dan apa yang tidak mengerti mereka 

kembali menanyakan lagi lalu Teungku dan santri sama-sama 

berdiskusi.(Azahari, 2017:49) 

2. Muhlis Said(2017). Penelitian yang dilakukan oleh Muhlis Said pada tahun 

2017, penelitin ini berjudul Strategi dakwah Pesantren Darul Istiqamah Maros 

Dalam Meningkatkan Kualitas Santri. Dari hasil penelitian ini strategi yang 

digunakan Pesantren Darul Istiqamah pada umumnya sama dengan strategi 

pesantren-pesantren lainnya namun yang membedakan adalah apabila santri 

telah mampu menguasai materi dakwah dengan baik maka santri akan diutus 

untuk kultum dimasjid yang ada didalam pesantren.  

 Strategi dakwah yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Istiqamah 

Maros pada intinya adalah meningkatkan kualitas dakwah salah satunya yaitu 

Mengidentifikasi kebutuhan dalam peningkatan dakwah.(Said M, 2017:49) 

3. M.S. Ghazi Alkhairy, Yusuf Zaenal Abidin, Dewi Sadiah (2017). Penelitian 

yang  dilakukan oleh M.S Ghazi Alkhairy, Yusuf Zaenal Abidin, Dewi 
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Sadiah pada tahun 2017, penelitian ini berjudul Peran Pimpinan Pondok 

Pesantren Dalam Meningkatkan Kualitas Dakwah Santri. Dari hasil penelitian 

ini Pondok Pesantren Cipari menerapkan beberapa metode pendidikan 

dakwah santri; 1) Muhadharah, Muhadharahadalah kegiatan yang rutin 

dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh santri yang menjadi pengurus di 

Pondok Pesantren Cipari. Kegiatan muhadharahmerupakan salah satu sunnah 

dan disiplin pondok yang harus diikuti oleh seluruh santri. Selain itu, 

muhadharah juga merupakan salah satu kegiatan ekstrakulikuler yang wajib 

diikuti oleh seluruh santri. Dengan demikian santri yang tidak mengikuti 

kegiatan tersebut akan mendapatkan sanksi. 2) Bentuk pelaksanaan kegiatan 

dakwah santri, pada setiap kegiatan terdapat mekanisme-mekanisme yang 

harus dilakukan. Begitu juga kegiatan muhadharh, memiliki beberapa 

mekanisme pelaksanaan. Mekanisme ini sebagai panduan dalam pelaksanaan 

kegiatan muhadharah. Adapun mekanisme dalam kegiatan muhadharah 

adalah: perecanaan membentuk kelompok, menentukan pembimbing, dan 

pengawas setiap kelompok. Hal ini dilakukan agar kegiatan muhadharah 

berjalan begitu tertib.  

Muhadharah adalah aktivitas kegiatan dalam upaya melatih mental dan 

pengembangan potensi (bakat) yang terpendam untuk mendapatkkan suatu 

keahlian yang ada pada diri sendiri dan mesti dimiliki. 

Ada beberapa metode yang diterapkan kepada para santri oleh Pimpinan 

Pondok Pesantren Cipari dalam meningkatkan kemampuan dakwah santri. 
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Metode tersebut diantaranya: metode balagan, metode sorogan, metode 

mudhaaroh. 

Metode Balagan yaitu metode transfer ilmu dari para ustadz kepada 

santrinya. Dengan cara ustadz membacakan kitab secara perlahan berikut 

terjemahannya. Kemudian para santri mencatat artinya. 

Metode Sorogan yaitu metode transfer ilmu dari para ustadz kepada 

santrinya. Dengan cara ustadz membaca kitab kuning secara perlahan, 

kemudian para santri mengulang bacaannya sesuai dengan apa yang 

diucapkan oleh sang ustadz. 

Metode Mudhaaroh yaitu metode latihan dakwah santri. Dengan cara 

mengadakan suatu acara pengajian yang penceramahnya dari para santri 

sendiri.(Ghazi Alkhairy, Yusuf Zaenal Abidin &Dewi Sadiah, 2017:219) 

4. M. Gozali, Herman, Dang Eif Saeful Amin (2017). Penelitianyang  dilakukan 

M. Gozali, Herman, Dang Eif Saeful Amin pada tahun 2017. Penelitian ini 

berjudul Strategi Pondok Pesantren Syamsul‟Ulum Sukabumi dalam 

Pengembangan Dakwah. Dari hasil penelitian ini mengenai strategi pondok 

pesantren dalam pengembangan dakwah ditinjau dari fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengevaluasian dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

Pengembangan dakwah yang diterapkan oleh majelis ta‟lim as 

sanusiyyah sudah menjadi wadah pemberdayaan masyarakat menuju 

kehidupan yang lebih baik, terlihat dari dinamika yang terjadi pada 

masyarakat Gunung Puyuh yang mayoritas masyarakat memahami dan 
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mengamalkan ajaran agama.Partisipasi dan tanggung jawab masyarakat 

terhadap majelis ta‟lim sangat tingggi untuk kelangsungan serta peran majelis 

ta‟lim yang cukup besar dalam bidang keagamaan serta social 

kemasyarakatan. 

Pertama, perencanaan yang dilakukan oleh majelis ta‟lim.Dalam rangka 

pengembangan program kerja dilakukan setiap tahun. 

Kedua, pengorganisasian yang dilakukan oleh majelis ta‟lim meliputi 

pembagian kerja pengurus yang dilihat pada struktur, pembagian tugas yang 

jelas. 

Ketiga, pelaksanaan yang dilakukan oleh majelis ta‟lim meliputi kegiatan 

pengajian satu minggu sekali pada kegiatan ini biasanya diisi oleh acara 

pengajian fiqih, sejarah, dan ilmu tasawuf yang langsung dipimpin oleh 

pimpinan majelis ta‟lim as-sanusiyyah. 

Keempat, pengevaluasian yang dilakukan Majelis ta‟lim terbagi menjadi 

pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.(Ghozali; Herman 

&Dang Eif Saeful Amin, 2017:176) 

5. Fahmi Hasbi (2020). Penelitian yang dilakukan Fahmi Hasbi pada tahun 

2020. Penelitian ini berjudul Strategi Dakwah Pondok Pesantren Nahdatul 

Ulum Dalam Membina Akhlak Santri di Soreang Kabupaten Maros. Dari 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dakwah Pondok Pesantren 

Nahdatul Ulum di Soreang Kabupaten Maros dilakukan dengan beberapa 

kegiatan yakn: melalui kajian kitab kuning, memberi keteladanan, melalui 

program tahfizul Al-Qur‟an, dzikir berjamaah setelah sholat 5 waktu, 
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mudzakarah (belajar malam) program tambahan (dai dan daiyah, dakwah 

club) dan melalui implikasi tata tertib Pondok Pesantren. Faktor pendukung 

Pondok Pesantren Nahdatul Ulum di Soreang Kabupaten Maros yaitu adanya 

kerja sama antara pihak Pondok Pesantren dengan orangtua santri dan 

dukungan dari masyarakat. Faktor penghambat Pondok Pesantre Nahdatul 

Ulum di Soreang Kabupaten Maros yaitu Santri, kekhawatiran terhadap UU 

Perlindungan Anak dan HAM, dan kecanggihan teknologi. (Hasbi, 2020:54) 

Berdasarkan penelitian relevan yang telah dikemukakan maka 

persamaan penelitian ini dengan penelitian yang relevan adalah sama-sama 

meneliti tentang Strategi Dakwah Pondok Pesantren.Sedangkan 

perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dan penerapan motivasi dalam 

belajar dakwah para santri. 

 

 

 

 

 

 

 

 


