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A. Judul : Pelatihan Manajemen Dakwah Berbasis Masjid Di 
Kecamatan Simpang Empat Pasaman Barat 

B. Tim Pelaksana : Sulaiman, Ardi , Ahmad Rivauzi, M. Al-Hafuh, 
Wirdati 

C. Tahun : 2012 

D. Ringkasan 

Dalarn rangka memenuhi kebutuhan dakwah serta terselenggaranya 
kegiatan-kegiatan dakwah keagamaan berbasis masjid dengan baik, maka 
diperlukan surnber daya manusia (SDM) yang pandai menata dakwah dengan 
segenap trik dan strategi yang dibutuhkan. Ibarat dalam sebuah perusahaan, 
Dakwah Islam membutuhkan dai-dai yang merniliki kapasitas (kafaah) sebagai 
seorang "manajer" yang ahli dalam menata organisasi dakwah berbasis masjid 
dan ahli dalam mengatur kegiatan-kegiatan dakwah yang dilakukan agar efektif 
clan efisien. Disamping sebagai seorang da'i juga harus mahir dalarn 
menyampailcan dakwah dengan cara hikrnah, mauidzhah serta huj~ah yang 
relevan dan merujuk kepada Al-Quran dan hadits. 

Di daerah Simpang Empat banyak terdapat masjid atau mushalla yang 
belum menerapkan manjemen dakwah yang terukur serta terprogram dengan 
baik. Hal ini sangat disayangkan karena dakwah masih dikelola sebatas 
pengadaaan ceramah atau wirid saja, sementara upaya menjadikan masjid 
sebagai pusat kegiatan urnmat belum terealisasi sebagaimana mestinya. Bahkan 
untulcuntuk menghadirkan penceramah/ khatib dalam kegiatan kegaamaan yang 
memenuhi kualitas maupun kuautitas juga masih kesulitan. 

Berdasarkan dari problematika dakwah ditengah urnmat tersebut maka perlu 
dilakukan pelatihan manajemen dakwah berbasis masjid, dimana pelatihan ini 
bertujuan untuk terciptanya situasi dimana kader-kader dakwah bersemangat 
menjalankan misi dakwah ilallah yang tertata dengan baik, serta 
mengoptimalkan kembali fimgsi masjid sebagai pusat kegiatan keurnrnatan yang 
universal. 

Untuk pencapaian tujuan dan manfaat dari kegiatan pelatihan dilakukan 
dengan menggunakan metode ceramah dalam bentuk seminar, kemudian 
dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, serta demonstrasi dan resitasi. 
Sedangkan untuk mengetahui pencapaian sasaran dilakukan evaluasi dalarn 
beberapa tahap, tahap evaluasi kemampuan awal, mengetahui sejauhmana 
pemahaman peserta pelatihan tehadap dakwah, kemudian evaluasi tahap proses, 
dan evaluasi tahap akhir berupa kegiatan praktek merancang program dan 
kegiatan masj id yang sistematis terukur. 

Kegiatan pelatihan ini dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik dan 
lancar. Tujuan dan manfaat yang diinginkan telah tercapai dengan memuaskan, 
sehingga pelatihan ini dapat dirasakan secara pribadi pada tiap peserta. Dan atas 
izin Allah pelatihan ini mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan para 
da'i dalam berdakwah berikut genataannnya secara efektif serta mengembalikan 
fungsi masjid sebagai sentral kegiatan ulmmat yang diharapkan berirnplikasi 
pada tersebarnya syi'ar agama Islam secara kornprehensif kepada setiap orang. 



PRAKATA 

Albamdulillah, laporan kegiatan dengan judul Pelatihan Manajemen dakwah 

Berbasis Masjid Di Kecamatan Simpang Empat Pasaman Barat dapat diselesaikan. 

Kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam 

bentuk pengabdian Kepada Masyarakat berupa program IPTEKS REGULER. Kegiatan 

ini juga merupakan salah satu program LPM Universitas Negeri Padang dalam 

mernfasilitasi semua staf pengajar untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Dalam kesempatan ini tema kegiatan adalah upaya peningkatan kemampuan, 

para da'i dalam penataan dakwah serta merancang program kegiatan masjid secara 

sistematis dan terukur yang diberikan dalam bentuk pelatihan. Pelatihan ini dijadikan 

sebagai bekal peningkatan manajemen dakwah ditengah masyarakat agar dakwah bisa 

menjadi unsur utama dalam perbaikan urnmat dengan efektif dan tepat sasaran. 

Diharapkan dengan kegiatan ini bisa menjadi penyemangat kembali untuk mewujudkan 

masyarakat minangkabau (Sumatera Barat) yang madani sekaligus rabbani. 

Dengan selesainya kegiatan clan penulisan laporan ini, tidak lupa kami 

mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu terlaksananya 

kegiatan, terutama kepada pihak LPM UNP yang telah memfasilitasi kegiatan ini mulai 

dari tahap pengusulan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring serta penyusunan laporan 

kegiatan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintahan Kecamatan 

Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat yang membantu secara kooperatif dan 

berpastisipasi secara aktif dalam kegiatan ini sehingga be rjalan dengan baik dim lancar. 

Selanjutnya, secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan fakultas yang 

telah memberi izin clan merekomendasikan tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat ini. 

Akhirnya, semoga Allah memberi taufik clan hidayah-Nya atas pengabdian &in 

bantuan berbagai pihak, semoga menjadi arnal saleh disisi-Nya. Amin ya rabbal alamin. 

Padang 05 November 201 2 
Ketua Pelaksana 

SULAIMAN, S.Pd.1 

... NIP. 1 98 102222006041 002 
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BAB I 

PENDAFIULUAN 

A. Analisis Situasi 

"Semlah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu 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." (An-Nahl: 
125) 

Ayat ini berisi panduan khusus mengenai bagaimana berdakwah yang cerdas. 

Sekalipun dakwah kepada Allah mempakan amd shaleh, tetapi seorang da'i dalam 

menge jakan tugasnya tidak boleh asal-asalan. Sekadar bermodal keyakinan bahwa 

Allah pasti menolongnya. Tidak, tidak demikian seharusnya seorang da'i. Da'i hams 

cerdas dalam menjalankan tugasnya. Sebab, ke rja dakwah bukan peke rjaan biasa. Ia 

peke rjaan yang sangat mulia, menuntut perhatian khusus dan cara-cara penyampaian 

yang kreatif. Jika tidak, dakwah akan bejalan di tempat. Namanya saja disebut 

dakwah, sementara pengaruhnya sangat tumpul. 

Berdakwah kepada Allah merupakan peke jaan yang sangat mulia. Sebab'yang 

memerintahkannya adalah Allah yang Maha Agung. Perhatikan kata ud'u ilaa 

sabiili rabbika (semlah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu), ini menunjukkan bahwa 

tugas dakwah datang langsung dari Allah swt. sebagai bukti pentingnya tugas 

tersebut. Rasulullah SAW yang menerima tugas ini telah melaksanakannya dengan 

sungguh-sungguh. Seluruh hidupnya bila kita pelajari secara mendalam, tidak lebih 

1 



dari cerminan dakwah kepada AUah. Setelah Rasulullah wafat tugas dakwah ini 

secara otomatis dioper alih kepada umatnya. Karenanya Allah berfirman, "Kamu 

adalah urnat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang 

ma'ruf, clan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli 

Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang - 
beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (Ali Imran: 1 10) 

Tidak bisa dipungkiri bahwa berdakwah di jalan Allah pasti akan berhadapan 

dengan tantangan yang sangat berat. Renungkan kata ilaa sabiili rabbika, di sini 

Anda akan mendapatkan kesan bahwa tugas-utama manusia sebenarnya adalah 

mengikuti jalan Allah swt. Tetapi karena setan bekerja keras untuk membuat 

manusia tergelincir, akhirnya banyak dari manusia yang keluar dari jalan Allah. 

Seorang da'i yang cerdas hendaknya senantiasa berusaha untuk mengembalikan 

mereka ke jalan yang benar. Tentu saja di sini maksudnya bukan hanya orang kafir, 

melainkan banyak juga orang-orang Islam yang lemah iman ikut juga tergelincir. 

Karenanya, fokus utama dakwah selain mengislamkan orang-orang kafir, juga 

mengembalikan orang-orang Islam ke porosnya yang benar. Untuk ini sangat 

dibutuhkan langkah-langkah Manajemen dalam rangka mensukseskan dakwah 

ditengah masyarakat. 

Dakwah sangat identik dengan masjid, meskipun berdakwah tidak selalu hams 

dilakukan di mesjid. Hal ini karena masjid merupakan lembaga yang sangat penting 

bagi seluruh masyarakat muslim di negara multi rasial dan agama seperti Indonesia. 

Peran masjid terbulcti tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga berhgs i  

untuk menyelesaikan permasalaha. sosial kemasyarakatan. Ini berarti bahwa fimgsi 

sosial dan komunalnya juga semakin luas, sehingga pada posisi yang multi fungi 



tersebut perannya tetap tak tergoyahkan oleh banyaknya lembaga Islam yang 

bermuncuian akhir-akhir ini. Bahkan antar lembaga-lembaga Islam tersebut 

mempunyai hubungan simbolik dalam kebersamaannya memajukan masyarakat 

muslim. Di sarnping mempunyai hngsi utama sebagai tempat ibadah, masjid juga 

dijadikan sebagai tempat perayaan hari besar Islam (PHBI) serta pelaksanaan acara- 

acara seperti pemilihan ketua RT dan program keagamaan. Bahkan lebih spesi£ik 

lagi, banyak pemerintah daerah Sumatera barat telah mencanangkan program 

pemberantasan kerniskinan berbasis masjid. 

Untuk memenuhi kebutuhan dakwah serta terselenggaranya kegiatan-kegiatan 

dakwah keagamaan berbasis masjid dengan baik, maka diperlukan sumber daya 

manusia (SDM) yang pandai menata dakwah dengan segenap trik dan strategi yang 

dibutuhkan. b t  dalam sebuah perusahaan, Dakwah Islam membutuhkan daidai 

yang memiliki kapasitas (kafaah) sebagai seorang "manajer" yang ahli dalam 

. menata organisasi dakwah berbasis masjid clan ahli dalam mengatur kegiatan- 

kegiatan dakwah yang dilakukan agar efektif dan efisien. Disamping itu seorang 

da'i dalam ha1 ini juga harus mahir dalam menyampaikan dakwah dengan cara 

hikmah, mauidzhah serta hujjah yang relevan dan merujuk kepada Al-Quran dan 

hadits. Dengan kata lain seorang da'i hams memiliki keterampilan retorika dalarn 

penyampailcan dakwah. 

Disamping memiliki performance yang menawan, seorang da'i juga hams 
.. 

memiliki keahlian dalam menyampaikan dakwahnya secara bijaksana, karena 

melalui kebijaksanaan lisan yang diiringi dengan kebijaksanaan suluk (prilaku) 

rnereka diharapkan dapat menjadi pedoman ditengah masyarakat. Hal ini tidaklah 

berlebihan karena mereka berada di tengah-tengah kondisi masyarakat yang 



semakin haus akan bimbingan dan penyuluhan nilai-nilai Islam. Maka dalam ha1 ini 

ha1 ini sangat diperlukan sebuah upaya untuk mensosialisasikan penataan dakwab 

e- 
berbasis masjid yang baik dalam bentuk pelatihan manajemen dakwah yang 

komprehensif, terutarna sekali ini h a m  dilakukan di daerah-daera!! yang jauh dari 

perkotaan dm belurn mendapatkan pelatihan serupa, dalarn ha1 ini penulii merasa 

perlu untuk menerapkan pelatihan manajemen dakwah berbasis masjid di daerah 

Kecamatan Sirnpang Empat Pasaman Barat. 

Di daerah ini banyak terdapat masjid atau mushalla yang belum menerapkan 

manjemen dakwah yang terukur serta terprogram dengan baik. Hal in. sangat 

disayangkan karena dakwah masih dikelola sebatas pengadaaan ceramah atau wirid, 

mirisnya dalarn ha1 ini saja mereka masih kesulitan untuk menghadirkan 

penceramah1 khatib baik secara kualitas maupun kuantitas. Karena kenyataan di 

lapangan menunjukkan bahwa dai atau muballigh yang kerap dipanggil "ustadz 

atau buya7' ini sebagian besar sudah memasuki usia uzur dan itupun jurnlahnya tidak 

banyak, sehingga berimbas kepada munculnya mubaligh pengisi jadwal permanen 

yang "tidak tergantikan" atau lebih tepatnya tidak merniliki pengganti. 

Kondisi ini diperparah oleh banyaknya pemuda yang lulusan sekolah agama 

serta merniliki skill berdakwah dan wawasan keilmuan Islam yang memadai, namun 

banyak yang pindah dornisili ke kota-kota luar daerah. Sementara di karnpung- 

karnpung sebagian besar orang tua merasa enggan menyekolahkan anaknya ke 

madrasah atau pesantren yang notabene banyak melahirkan kader da7i dengan 

berbagai alasan, sehingga kaderisasi da'i menjadi stagnan dan kalaupun ada 

pertumbuhannya tidak signifikan. Maka di samping memberikan pembekalan untuk 

penatam (mnajemen) program kegiatan dakwah masjid, persodan kesulitan untuk 



mendapatkan suplai imam dan da'i yang memadai untuk mengisi pengajianl wirid 

serta jadwal khutbah atau ceramah ha1 ini juga bisa diatasi dengan adanya pelatihan 

manajemen dakwah berbasis masjid. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan analisis situasi di atas, terdapat beberapa masalah penting yang 

terdapat di Kecamatan Simpang Empat Pasaman Barat yaitu: 

1. Minirnnya pembekalan (Up-Grading) manajemen dakwah masjid untuk 

pembuatan program-program dan kegiatan yang terstruktur dengan baik. 

2. Kurangnya kader muda da'i di Kecarnatan Simpang Empat untuk mengisi 

jadwal-jadwal dakwah di masjid dan mushalla. 

3. Minimnya pernahaman da'i/ mubaligh terhadap manajemen dakwah berbasis 

masjid, dan mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pusat dakwah. 

Masalah ini dianalisis lalu diperkirakan dapat diselesaikan dengan 

menyelenggarakan kegiatan pelatihan sekaligus pembekalan manajemen dakwah 

berbasis masjid se- Kecarnatan Simpang Empat Pasaman Barat. 

C. Tujuan Kegiatan 

Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan kualitas manjemen dakwah ditengah masyarakat dan menjadikan 

dakwah sebagai unsur pembahan karakter dan perilaku masyarakat yang 

rabbani serta madani secara efektif dan efisien. 

2. Menambah jumlah kader da'i muda di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten 

Pasaman Barat 



3. Membantu pengelolaan manajemen masjid secara modem dengan perancangan 

kurikulum dakwah masjid yang sistematis clan pembuatan program-program 

kegiatan berbasis masjid. 

C. Manfaat Kegiatan 

Manfaat yang diperoleh dari kegiataan ini antara lain adalah: 

1. Terbentuknya pola manajernen (pengelolaan) dakwah ditengah masyarakat yang 

efektif dan efisien. 

2. Munculnya kader-kader da'i muda baru yang handal siap te rjun ke masyarakat. 

3. Meningkatnya pemahaman kader dakwah dalam penguasaan rnadah (materi) 

dakwah serta penguasaan teknik penyampaian dakwah (retorika). 

4. Terbentuknya kurikulum atau sillabus dakwah masjid yang sistematis dan 

seragam di Kecarnatan Simpang Empat. 

5. Agar terselenggaranya kegiatan-kegiatan berbasis masj id yang berdasarkan pada 

' prinsip-prinsip manajemen secara modem serta berimplikasi pada tersyiarnya 

dakwah Islam secara meluas dan komprehensif di tengah masyarakat. 



' ' ,  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kewajiban Berdakwah Dengan Pemahaman yang Baik 

Setiap muslim pada prinsipnya adalah dai. Kalau bukan da'i kepada Allah, 

berarti ia adalah da'i kepada selain Allah, tidak ada pilihan ketiganya. sebab dalam 

hidup, kalau bukan untuk Islam berarti hawa nafsu. Dan hidup di dunia adalah 

alternatif-altematif yang tersedia untuk memilih secara merdeka, kemudian untuk 

dipertanggungjawabkan di hadapan Rabbul insan kelak. Bagi seorang muslim, 

dakwah merupakan darah bagi tubuhnya, ia tidak bisa hidup tanpanya. Dan inilah 

salah satu bentuk kemuliaan agama Islam yang merupakan agama dakwah bukan 

agama ekslusif yang hanya mementingkan elit-elit spritualis saja. 

' Dakwah merupakan aktivitas yang begitu dekat dengan aktivitas kaurn 

muslimin. Begitu dekatnya sehingga hampir seluruh lapisan terlibat di dalamnya. 
\ 

Sayang keterlibatan tersebut terkadang belum dibekali dengan"Fiqh Dakwah" yang 

memadai sehingga kerusakan yang ditirnbukan jauh lebih besar daripada kebaikan 

yang diperbuat. 

Disini menjadi jelas akan pentingnya kebutuhan terhadap fiqh dakwah, 

sebagaimana digambarkan para ulama, bahwa "kebutuhan manusia akan ilmu lebih 

sangat daripada kebutuhan terhadap makan dan rninum". Sehinga penting bagi 

kaum r n u s l i i  yang telah dan hendak terjun dalam kancah dakwah untuk 

membekali diri dengan pemahaman yang utuh terhadap Islam clan dakwah Islam. 

Karena orang yang piawai dalam menyampaikan namun tidak memiliki 

pemahaman yang benar ter- Islam "sama bahayanya" dengan orang yang 



memiliki pemahaman yang benar akan tetapi bodoh di dalam menyampaikan, 

mengapa? Akibat yang ditimbulkau orang-orang bodoh yang tidak memiliki 

pemahaman dakwah yang b& adalah: Pertama; ia akan menyesatkan kaum 

muslimin dengan kepiawaiannya (logika kosongnya). Kedua; Hal itu akan menjadi 

"dalil" bagi orang-orang kafir dalam kekafira~ya-(keungulan bungkusannya). 

Maka fiqih dakwah merupakan sarana untuk menjembatani lahirnya pemahaman 

yang shahih (benar) terhadap Islam didukung kemampuan yang baik di dalam 

menyampaikan. Sehingga dengan aktivitas dakwah ini urnmat dapat menyaksikm 

"Islam" yang eksist dalam diri, kelwga dan aktivitas para dai yang melakukan 

perbaikan ummat secara integral, mengelwkan manusia dari pekat jahiliyah 

menuju cahaya Islam. 

Bagi mereka yang yang berjalan diatas re1 kafilah dakwah menuju cahaya dan 
L 

kebahagiaan dunia dan akherat, dapat melihat prinsip-prinsip dakwah dan kaidah- 

kaidahnya, agar menjadi hujjah atau pegangan bagi manusia dan menjadi alasan di 

hadapan Allah, sebagaimana yang disarhpaikan seorang Ustadz Jum7ah Amin 

Abdul Aziz yang memaparkan tentang ha1 ini, yaitu; "Fiqh Da'wah: Prinsip dan 

kaidah dasar Dakwah", yang diambil dari usul fiqh sebagai bekal para dai tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Qudwah (teladan) sebelum dakwah. 

2. Menjalin keakraban sebelum pengajaran. 

3. Mengenalkan Islam sebelurn memberi tugas. 

4. Bertahap dalam pembebanan tugas. 

5. Mempermudah, bukan mempersulit. 

6. Menyampaikan yang ushul (dasar) sebelum yang furu7 (cabang). 



7. Memberi kabar gembira sebelum ancaman. 

8. Memahaman, bukan mendikte. 

9. Mendidik bukan menelanjangi. 

10. Menjadi murid seorang imam, bukan muridnya buku. 

Disamping itu da'i juga memegang peranan penting dalam menata dakwah yang 

baik sehingga dakwah Islam bisa diterima dan menjadi value yang 

terinternalisasikan di masyarakat. 

B. Urgensi dakwah 

Secara bahasa, dakwah adalah annida artinya memanggil, ad du'a ila ~yai'i 

(menyeru dan mendorong kepada sesuatu) dan ad da'wah ila qadhiyah 

(menegaskan terhadap yang haq ataupu yang batil) (Munjid, 2000). Dengan 

deiikian dakwah dapat diartikan kepada memanggil atau menyeru manusia serta 

adanya pembelaan kepada yang diperjuangkan. Hal ini dituliskan dalarn f m a n  

Allah surat Yunus: 25 yang artinya, "Allah mendakwahi manusia ke Darussalam 

dun mentinjuki orang dikehendakiNya kz jalan yang lurus". Dakwah juga dapat 

diartikan meminta, memohon, dan usaha dalarn bentuk perkataan, perbuatan untuk 

menarik manusia ke agama tertentu. Dengan demikian dakwah berati Allah 

mengajak harnbaNya untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan mereka masuk 

ke surga yaitu berpegang teguh kepada agamaNya. 

Secara istilah dakwah adalah panggilan atau seruan kepada urnat manusia 

menuju jalan Allah (QS-Yusuf 108) yaitu jalan menuju Islam (QS Ali Imran 19) 

yang dilakukan dengan hikmah dan nasehat yang baik, sehingga membawa manusia 

pada pengingkaran thaghut dan beriman kepada Allah (QS Al-Baqarah 256). Pada 



sisi lain, dakwah adalah upaya setiap muslim merealisasikan (aktualisasi) fimgsi 

kerisalahan dan h g s i  kerahrnatan. Fungsi kerisalahan berarti meneruskan tugas 

rasulullah (QS al-Maidah 67), menyampaikan dinul islam kepada seluruh umrnat 

manusia (QS. Ali lmran 104, 110 dan 114) dan fungsi kerahrnatan, berarti 

mengaktualkan dan mengoperasioaalisasikan Islam sebagai rahmat (pensejahtera, 

pembahagia dan pemecah persoalan) bagi seluruh manusia. 

Dakwah juga merupakan kewajiban syar'i berdasarkan Al-Quran surat Ali 

Imran: 104 dimana Allah berfirrnan yang artinya: Dan hendaklah ada di antara 

kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, mencegah dari 

kemungkaran, dan merekalah orang yang beruntung". Ayat ini jelas menunjukan 

bahwa dakwah itu wajib, karena terdapat lam amar di dalam kalimat wal takun. 

Sedangkan kalimat rninkum menunjukkan fardhu &ah maka seluruh umat Islam 

diperintahkan agar sebagian mereka melaksanakan kewajiban ini. Apabila ada 

sekelompok orang yang melaksanakannya maka dakwah telah menjadi fardhu lain 

bagi orang tertentu, berdasarkan syarat-syarat yang ada pada mereka sebagaimana 

kewajiban itu gugur terhadap yang lain. 

Kewajiban berdakwah juga disebutkan dalam surat al-Ashr: 1-3 yang 

bunyinya: "Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 

kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh dan nasehat-menasehati 

supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati dalam kesabaran. " Dalam 

surat ini Allah bersurnpah bahwa manusia benar-benar merugi kecuali orang-orang 

yang beriman dan beramal shaleh, dan menasehati dalam haq dan kesabaran. Berarti 

kita diwajibkan berdakwah dan sabar dalam menghadapi cobaan dakwah, sabar pula 

dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. 



Diantara bentuk kegiatan dakwah adalah tabligh, yaitu aktivitas penyampaian 

dan penampakan ajaran Islam dalam kehidupan sosial budaya dalam bentuk lisan, 

tulisan dan tindakan dengan metode penyampaian berupa khutbah dan ceramah 

yang dilakukan di masjid, mushalla, majlis taklim, majlis remaja dan di sekolah- 

sekolah. Kegiatan tabligh tersebut dilakukan dengan memanfaatkan berbagai 

momen-momen keagamaan seperti pelaksanaan sholat jumat, wirid pengajian, 

ceramah ramadhan, peringatan hari-hari besar Islam, kultum dan lain sebagainya. 

C. Manajemen Dakwah 

1. Berdakwah Dengan Hikmah 

Hikmah menurut banyak ahli tafsir adalah perkataan yang tegas dan benar yang 

dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil. Di dalam kata hikmah 

terkandung makna kokoh. Allah berfirman: kitaabun uhkimat aayaatuhu. 

Dikatakan kepada sebuah bangunan yang kokoh: a1 binaa'ul muhkam. Bila kata 

hikmah digandengkan dengan dakwah maksudnya di sini adalah bahwa dakwah 

tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak pernah kandas di tengah jalan. 

Dan dakwah terus berjalan dalam kondisi apapun. Aktivisnya tidak pernah kenal 

lelah. Segala kemungkinan yang bisa diterobos demi tegaknya kebenaran 

ditempuhnya dengan lapang dada. 

Di dalarn kata hikmah juga terkandung makna bijak (wisdom). Dakwah yang 

bijak menurut Sayyid Quthub adalah yang memperhatikan situasi dan kondisi dari 

para mad'u (objek dakwah). Sejauh mana kemampuan daya serap yang mereka 

miliki. Jangan sampai tugas-tugas yang diberikan di luar kemampuan si mad'u. 

Sebab, kesiapan jiwa masing-masing mad'u berbeda Diupayakan setiap satuan 



tugas yang diberikan sejalan dengan kapasitas intelektual dan spiritual mereka 

(lihat fii dzilaalil Qur'an, Sayyid Quthub vo1.4, ha1.2202). Perhatikan bagaimana 

Allah menurunkan Al-Qur'an tidak sekaligus, melainkan secara bertahap dalam 

berbagai situasi dan kondisi: pertama kali mengenai ayat-ayat keimanan. 

Karenanya surat-swat periode Makkah lebih terkonsentrasi kepada masalah 

keimanan. Baru setelah hijrah ke Madinah, di mana iman para sahabat telah 

kokoh, Allah turunkan ayat-ayat tentang syariat. 

Siti A'isyah r.a. pernah mengomentari masalah ini dengan sangat 

mengagumkan, bahwa sesungguhnya yang pertama kali Allah turunkan adalah 

ayat-ayat mengenai iman kepada Allah swt. Baru setelah iman para sahabat h a t ,  

diturunkan ayat-ayat tentang halal-haram. Lalu Aisyah berkata: Seandainya yang 

pertama kali Allah W a n  adalah larangan: jangan kau minum khamer, niscaya 

mereka akan menjawab: karni tidak akan meninggalkan khamer selamanya. Dan 

seandainya yang pertarna kali Allah turunkan adalah larangan: jangan kau berzina, 

niscaya mereka akan menjawab: karni tidak akan meninggalkan zina selamanya 

(HR. Bukhari, no. 4609). 

Dalam rangka ini pula ayat-ayat mengenai larangan rninum khamar tidak 

langsung sekaligus, melainkan melalui empat tahap: Tahap pertama Allah 

memberikan isyarat bahwa barang-barang yang memabukkan itu bukan rezki yang 

baik: "Dan dari buah korrna dan anggur, kamu buat minurnan yang memabukkan 

dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan." (An-Nahl: 67). Pada tahap 

kedua, Allah berfirman: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 

Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa'at bagi 



manusia, tetapi dosa kduanya lebih besar dari manfa'atnya7'. Dan mereka 

bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari 

keperluan." Dernikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya 

kamu berpikir. (Al-Baqarah: 219) Di sini Allah menerangkan bahwa kharner itu 

sebenarnya berbahaya besar. Kalaupun ada manfaatnya, itu hanya dari segi 

perdagangan saja, sernentara bagi kesehatan ia sangat membahayakan. 

Tahap Ketiga, Allah melarang seseorang yang mabuk karena khamar untuk 

melakukan shalat, tetapi minurn khamernya masih belurn dilarang. Allah 

berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu 

dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." (An- 

Nisa': 43). Di dalam ayat ini secara tidak langsung terkandung pengharaman 

minum kharner. Tetapi masih belum ditegaskan. Baru setelah tahapan itu semua, 

pada tahap keempat, Allah menegaskan bahwa khamer haram hukurnnya: "Hai 

orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, bejudi, 

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji 

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak 

lnenimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) 

khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah clan 

sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Al- 

Maidah: 90-9 1 ) 

Jelas sekali bahwa metodologi Al-Qur7an dalam mengembalikan manusia ke 

titik fitrahnya sungguh sangat bijak. Dernikian juga seorang aktivis dakwah yang 

cerdas, dia selalu berjaian sebagaimana tuntuna. Al-Qur'an. Maka ia tidak 



memaksakan kehendak dengan cara mencaci-maki dan menjelek-jelekkan orang 

lain yang tidak mau bergerak dalam satu fikrah (baca: visi dan misi pe juangan). 

Dia selalu tenang, sekalipun dicaci-maki atau dijelek-jelekan. Baginya berdakwah 

di jalan Allah adalah kemuliaan. Tetapi dengan syarat ilmu yang ia dakwahkan 

harm bercar (baca: bashirah), bukan asal dakwah. Sebab di antara makna hilanah - 

menurut Ibn Abbas- adalah ilrnu tentang Al-Qur'an (lihat m u h d a t  alfadzil 

Qur'an, Ar Raghib A1 Ashfahani, h.250). Jadi, tidak cukup jika hanya bermodal 

semangat, sementara pemikiran yang dianutnya salah. Karenanya Allah berfirman: 

"Katakanlah: Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku 

mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan 

aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik." (Yusuf: 108). Jadi, tidak disebut 

hikmah -sekalipun ia tenang dan bijak- jika ia mengajak kepada kesesatan clan 

permusuhan terhadap urnat Islam yang lain. 

2. Berdakwah Dengan Mau'idzah Hasanah 

Kata wa'dz lebih dekat pengertiannya kepada makna memberikan nasihat atau 

pelajaran. Imam Al-Asfahani menerangkan bahwa wa 'dz bermakna zajrun 

rnuqatrinun bit takhawiij"@eringatan digabung dengan kabar penakut). Pengertian 

lain rnenjelaskan bahwa wa'dz juga bermakna peringatan dengan kebaikan yang 

bisa menyentuh hati. Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menggunakan kata 

wa'dz untuk makna tersebut, di antaranya: "Sesungguhnya Allah menyuruh 

(kamu) berlaku adil d a .  berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan 

Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu (ya7idzukwn) agar kamu dapat mengambil pelajaran." (An- 



Nahl: 90). Dalam surat Yunus 57: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang 

kepadamu pelajaran (mau'idzah) dari Tuhanrnu dan penyembuh bagi penyakit- 

penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang 

yang beriman." Dalam surat Ali Imran 138: (Al-Qur7an) ini adalah penerangan 

bagi seluruh manusia, d m  petunjuk serta pelajaran (mau'idzah) bagi orang-orang 

yang bertakwa. 

Ketika digabung dengan sifat hasanah, maka makna mau'idzah hasanah menjadi 

pelajaran atau nasihat yang baik. Nasihat yang menyentuh hati d m  

melembutkannya. Seorang aktivis dakwah yang cerdas selalu menyampaikan apa 

yang di hatinya. Tidak dibuat-buat, dan tidak pula membuat orang-orang semakin 

bingung dan ketakutan. Banyak sekali contoh-contoh yang menunjukkan bahwa 

berdakwah dari hati ke hati sangat besar pengaruhnya terhadap orang lain. Sebuah 

ungkapan terkenal menarik untuk dikutip di sini bahwa: "apa yang datang dari 

hati akan sampai ke hati" (maa jaa'a minal qalbi yashilu ilal qalbi). 

Bila kita telusuri secara mendalarn, Al-Qur7an selalu menggunakan cara ini 

dalam menyampaikan kebenaran. Hal yang sangat jelas adalah kisah-kisah yang 

disarnpaikan Al-Qur'an mengenai urnat terdahulu selalu memberikan pelajaran 

yang sangat mahal bagi urnat manusia. Allah swt. tidak pernah bosan mengulang- 

ulang kisah kaurn 'Aad, Tsamud, dan Fir'un, supaya manusia yang hidup 

sesudahnya tidak mengikuti perbuatan mereka. Tidak hanya itu, mengenai hari 

kiamat, surga, dan neraka, selalu Allah ulang-ulang dalam setiap surat-surat Al- 

Qur7an. Itu tidak lain agar manusia terketuk hatinya lalu bergerak mengisi usianya 

dengan amal shalih. Perhatikan bagaimana cara ini telah demikian jauh menukik 



ke dalam hati manusia dari masa ke masa, sehingga banyak dari mereka yang 

tersadarkan lalu bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. 

Silakan baca hadits-hadits Rasulullah SAW, Anda akan mendapatkan banyak 

contoh mengenai mau'idzah hasanah yang beliau sarnpaikan. Bahkan, bisa 

dikatakan bahwa semua hadits-hadits Rasulullah SAW adalah mau'idzah 

hasa~zah. Rasulullah SAW tidak pernah berpesan kecuali kebaikan dan kebenaran 

yang mengajak kepada keimanan kepada Allah dan ketaatan kepadaNya, 

menjauhi segala IaranganNya dan senantiasa menegakkan akhlak mulia dalam 

kehidupan bermasyarakat "wamaa yanthiqu 'anal hawaa in huwa illaa wahyun 

yuuhaa (dan tiadalah yang diucapkannya itu -Al-Qur'an- menumt kemauan hawa 

nafsunya) (An-Najm: 3). 

3. Dengan Cara Yang Lebih Baik 

Langkah berikutnya adalah wajaadilhum billatii hiya ahsan. Kata wajadilhum 

(bantahlah) menunjukkan agar seorang aktivis dakwah senantiasa meluruskan 

pandangan yang salah, dan menolak setiap pendapat yang tidak sejalan dengan 

Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi cara menolaknya harus dengan cara yang 

cerdas, dalam arti lebih baik dari cara mereka billatii hiya ahsan. Sebab jika tidak, 

penolakan itu akan menjadi tidak berguna. Bahkan, tidak mustahil akan 

menyebabkan mereka semakin kokoh dengan kebatilan yang mereka tawarkan. 

Simaklah perintah Allah swt. kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ketika hendak 

menghadapi Fir'aun. Di sini Allah swt mengajarkan sebuah cara yang sangat baik. 

Allah berfirrnan: "Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah 

melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata 
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yang lernah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut." (Thaha: 42-43). Di sini 

nampak bahwa di antara cara efektif untuk meluruskan pernaharnan orang lain, 

adalah tidak cukup dengan hanya hujjah-hujjah yang ha t ,  melainkan lebih dari 

itu harus ditopang dengan cara penyampaian yang lembut, tidak menghina dan 

mencerca. Bahkan tidak sedikit kebenaran yang ditolak hanya karena 

penyampaiannya tidak menarik. Dan berapa banyak kebatilan yang diterima 

hanya karena disampaikan dengan tenang, memukay meyakinkan, dan menarik 

hati. 

Diantara makna billatii hiya ahsan adalah ia menjauhi pembicaraau yang 

merendahkan orang lain. Sebab baginya maksud utama bukan menjatuhkan atau 

mengalahkan lawan, melainkan mengantarkannya kepada kebenaran. Perhatikan 

Rasulullah SAW ketika suatu hari datang seorang anak muda berkata: "Wahai 

Nabi izinkan aku berzina?'(orang-orang ketika itu berteriak. Tetapi Rasulullah 

SAW minta agar anak muda tersebut mendekat, sampai duduk di sampingnya). 

Lalu Rasulullah bertanya, "Jika ada orang mau berzina dengan ibumu, kamu 

terirna?" "Tidak, bahkan aku siap mati karenanya," jawab anak muda Rasulullah 

menjawab, "Demikian juga orang lain. Tidak ada yang rela jika ibunya dizinai. 

Bsgaimana jika ada orang mau berzina dengan saudarirnu, kamu terima?" "Tidak, 

bahkan aku siap mati karenanya," jawab anak muda. Rasulullah menjawab, 

"Demikian juga orang lain. Tidak ada yang rela jika saudarinya dizinai." Lalu 

Rasulullah meletakkan tangannya ke dada anak muda itu, dan berdo7a, "Ya Allah, 

sucikanlah hatinya, ampunilah dosanya, jagalah kemaluannya." Maka sejak itu 

tidak ada yang lebih dibenci oleh anak muda tersebut selain perzinaan. 



Supaya para aktivis dakwah selalu tenang clan tidak emosional dalarn 

menghadapi berbagai tantangan, Allah swt. menutup ayat di atas dengan 

penegasan: "Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjk." Maksudnya, Allah sebenarnya mengetahui siapa yang sesat 

clan siapa yang mendapatkan petunjuk, adapun berdialog dengan mereka itu 

hanyalah sebuah usaha manusiawi, siapa tahu cara tersebut beirama dengan 

ketentuan-Nya. Toh kalaupun temyata segala cara yang paling cerdas kita tempuh 

secara maksimal, tetapi temyata masih juga belum tercapai target yang 

diinginkan, segeralah kembali kepada ayat: "Sesungguhnya kamu tidak akan 

dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi 

petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang- 

orang yang mau menerima petunjuk." (Al-Qashash: 56). Dalam swat Al-Baqarah 

ayat 272: Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan 

tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki- 

Nya. 

D. Peranan pemuda dalam mengemban amanah dakwah 

Peran para pemuda telah terbukti dalarn sejarah pe rjalanan kehidupan manusia. 

Perubahan apapun yang terjadi di tengah masyarakat selalu diawali dan dipelopori 

oleh para pemuda. Di zaman Nabi SAW penegak dan pejuang dakwah rmyoritas 

dibawa oleh para pemuda, Begitu pula perubahan-perubahan yang terjadi di 

berbagai kelompok masyarakat non Islam juga dilakukan oleh para pemuda. 



Kehebatan pemuda dalam melakukan perubahan dan pembaharuan disebabkan 

karena peran yang dimilikinya (Prayitno 2005). 

Satu hal yang tidak dapat disangkal, pemuda merniliki semangat yang lebih 

dibandingkan dengan kelompok perkembangan manusia lainnya yaitu orang tua dan 

anak-anak. Orang tua biasanya tidak memiliki semangat yang menggebu-gebu 

dibandingkan para pernuda. Sedangkan anak-anak belum memiliki semangat yang 

jelas. Oleh karena itu pemuda merupakan suatu generasi manusia yang dapat 

diandalkan melaksanakan tugas yang berat dan mampu menyelesaikan berbagai 

masalah karena semangat yang dimilikinya. Oleh karena itu suatu ha1 yang wajar 

tumpuan dan harapan perubahan dipikulkan kepada pemuda. 

Pembaharu moral umat juga dibebankan kepada para pemuda karena masalah 

moral merupakan suatu yang sangat berat. Para pemuda mampu memperbaharui 

moral urnat dari yang tidak baik menjadi baik, ha1 ini dilakukan dengan dakwah 

kepada masyarakat. Moral urnmat dengan serbuan budaya barat melalui globalisasi 

akan mudah menghancurkan tingkah laku dan kepribadian seorang muslim. Begitu 

beratnya masalah moral ini maka peran pemuda sangat dibutuhkan. Walaupun 

pemuda memiliki godaan dan ujian moral tetapi para pemuda yang beriman dan 

beramal shaleh mampu untuk menjalankan perubahan moral tersebut. Hal ini 

dibuktikan perjalanan sejarah manusia yang cukup panjang. 

Untuk dapat melakukan peran pemuda di atas dalam menjalankan tugas risalah 

dakwah maka perlu dilakukan pembekalan-pembekalan kepada mereka. Di antara 

pembekalan tersebut adalah pembinaan kejiwaaan (spritual), keterarnpilan 

berdakwah, pengambilan keputusan dan pembentukan kepribadian kepemimpinan. 

Dari bekal tersebut maka peran pemuda akan menjadi efektif dan sangat 



berpengaruh dan lagi pula dengan bekal tadi marnpu untuk menggerakkan mereka 

kepada perubahan. 

E. Retorika dakwah 

Dalam berdakwah seorang dai bertugas memberikan jawaban-jawaban islam 

terhadap berbagai masalah kehidupan. Dengan demikian dakwah haruslah bersifat 

aktual, faktual dan kontekstual. Benar bahwa tugas seorang juru dakwah itu 

menyampaikan. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa teknik menyajikan materi 

dakwah akan sangat membantu tersampaikannya dakwah tersebut. Dengan 

memahami teknik berdakwah, seorang juru dakwah tidak akan menyampaikan 

materi tertentu kepada orang yang bukan sasaran materi tersebut. Contoh materi 

ghazwulfikri tidak tepat jika disampaikan kepada nenek-nenek atau anak-anak kecil. 

Cara penyampaiannya pun tidak boleh teoritis belaka melainkan harus disampaikan 

dengan cara memberikan contoh-contoh yang a h a 1  dan kontekstual. 

Berikut ini adalah hal-ha1 yang harus diperhatikan agar penyampaian dakwah 

efekti f: 

1. Memiliki struktur penyampaian pidato yang secara umum antara lain; 

pembukaan, batang tubuh dan penutup atau pendahuluan, (exordium), pokok 

bahasan krothesis), argumentasi (argumentation), kesimpulan (conclution). 

Jika dikaitkan dengan penyampaian dakwah maka boleh jadi strukturnya 

sebagai berikut : 

a. Mukaddimah 

b. Pokokbahasan 

c. Argurnentasi (dalil) 



d. Penutup (khatimah) 

2. Memiliki persiapan pidato antara lain; 

a. Persiapan mental 

b. Kondisi kesehatan 

c. Persiapan materi, antar lain; menentukan dan menetapkan judul, mencari dan . 

mengumpulkan bahan yang relevan dengan judul yang akan dibahas. 

d. Menyusun materi secara sistematis. 

e. Menguasi materi yang sudah ditetapkan 

3. Mengetahui medan dakwah. 

Seorang mubaligh seharusnya mengetahui dimana dia berceramah, khutbah atau 

bentuk-bentuk dakwah lain. 

4. Mampu mambaca jama'ah. 

Mubaligh juga mesti mengetahui siapa audiens (pendengar) materi dakwahnya, 

apakah golongan intelektual, remaja, anak-anak, masyarakat desa atau perkotaan 

dan lain-lain. (Basrah lubis, 1 994) 



MATERI DAN METODE 

A. Kerangka Pemecahan Masalah 

Memahami persoalan ketersediaan imam dan khatib yang jumlahnya terbatas, 

baik secara kuantitas maupun kualitas. Sementara tuntutan masyarakat semakin 

membutuhkan adanya imam dan pendakwah yang siap untuk mernimpin shalat serta 

1 memberikan pencerahan serta solusi permasalahan berdasarkan nilai-nilai Islam. Hal 

ini terns bergulir menjadi persoalan serius yang mesti dicarikan jalan keluarnya 

'bagairnana supaya dakwah ditengah masyarakat bisa berjalan dengan baik guna 

menselaraskan dengan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat madani. Maka hams 

ada upaya untuk melahirkan imam dan khatib (da'i) muda yang enerjik disamping 

untuk meningkatkan kemampuan para imam dan khatib muda yang mengimami 

shalat dan berdakwah secara profesional. 

Untuk rnemecahkan masalah yang dikemukakan di atas, maka dipilihlah 

I alternatif terbaik yaitu dipilih tiga puluh kader-kader pemuda Kecamatan Tanjung 

Gadang ~. melalui pemerintahan Kecamatan dan bekerjasama dengan pengurus.surau 

dan masjid kemudian pemuda-pemuda tersebut diberikan pelatihan untuk 

menambah wawasan dalam persoalan shalat berjarnaah dan memperkaya 

pengetahuan ruang lingkup dakwah serta dilakukan upaya peningkatan pemahaman 

berdakwah yang efektif serta profesional dengan pemberian beberapa materi 

I tentang desain dakwah yang juga dilanjutkan dengan kegiatan simulasi atau praktek 

imam d m  khatib 



Materi yang diberikan pada pelatihan ini ada lima buah dengan narasumber masing- 

masing yaitu: 

1. Fikih Dakwah 

Oleh: Sulairnan, S.Pd.1 

2. Peranan Pemuda dalam Dakwah 

Oleh: M. Al-Hafizh, SS, MA 

3. Dakwah Dalam Tinjauan Filosofi Adat Basandi Syarak Syarak Basandi 

Kitabullah 

Oleh: Drs. H. Agustar 

4. Manajemen Masjid Menjadikan Dakwah Yang Efektif 

Oleh: Drs. Ardi, M.Si 

5. Hukum Syar'i dalam Dakwah dan Khutbah 

Oleh: Ahmad Rivauzi, MA 

C. Khalayak Sasaran 

Yang menjadi khalayak sasaran dalam pelatihan ini adalah: 

I 1. Pengurus masjid dan mushalla Kecarnatan Simpang Empat Kabupaten Pasaman 

I 3. Remaja masjid se Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat 

I 

Peserta diutamakan berasal dari daerah yang minus da'i pada Kecamatan I 

Barat 

2. Pemuda-pemuda muslim di wilayah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten 

I Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat. 



menyajikan makalah dan setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab. 

D. Metode Penerapan Ipteks 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini diterapkan beberapa metode antara lain: 

1. Untuk pemberian informasi digunakan metode seminar dirnana para narasurnber 

2. Untuk pemecahan masalah-masalah yang dihadapi imam dan khatib muda dalarn 

memirnpin shalat serta berdakwah maka digunakan metode diskusi, dan simulasi 

pemecahan masalah-masalah penyampaian dakwah yang dibimbing oleh 



I BAB lV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 Oktober 2012, yang 

berlokasi di Aula Kementerian Agarna Pasaman Barat, bertempat di Simpang 

I 

I 

1 A. Pelaksanaan Dan Hasil Kegiatan 

Empat. Kegiatan selengkapnya diuraikan sebagai berikut: 

1. Pendaftaran 

Pendaftaran (registrasi ulang) peserta dilakukan sejak pukul 07.00 (tujuh) pagi 

I 
dengan asumsi awal (sesuai schedul) kegiatan dapat dibuka pukul 08.00 (delapan) 

pagi. Maka dari jumlah peserta yang diundang sebanyak 40 orang, yang hadir pada 

waktu pelaksanaan adalah sebanyak 35 orang. 

2. Pembukaan 

. Acara pembukaan terlambat dikarenakan berbagai ha1 pada pagi harinya dan 

diundur menjadi pukul 08.30 WIB. Bertindak sebagai protokol adalah Bapak Asrol 
I 

yang juga sebagai salah seorang Da'i di Kecarnatan Simpang Empat. Selanjutnya 

pembacaan Kalam nlahi dikumandangkan oleh salah seorang peserta Bapak Jaswir 

yang memiliki latar belakang sebagai Qori Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya 

diminta laporan dari ketua panitia yang disampaikan oleh Sulaiman, S.Pd.1. 

Dalam laporannya Sulaiman memaparkan bagaimana kondisi masjid - masjid 

sebagai sentral peradaban urnmat dimasa kejayaan Islam pada masa sekarang ini 

banyak yang tidak terberdayakan secara optimal. padahal masjid sebagai pusat 

peradaban pada umumnya da. pusat dakwah pada khususnya seharusnya dijadikan 

dasar para da'i sebagai spirit gerakan dan wakwah. Untuk itu masjid hams memiliki 



penataan yang baik clan sistematis sehingga dakwah yang berbasis masjid bisa 

memainkan peranannya sebagai cara menciptkan perbaikan ditengah masyarakat. 

Kemudian dilanjutkan lagi dengan pemaparan bahwa betapa penting dan mulianya 

peranan seorang da'i dan mubaligh yang berdakwah untuk mengajak manusia 

- kejalan yang diridhoi Allah dengan cara-cara yang tertata dengan baik. Peranan da7i 

dalam menegakkan amar makruf nahi mungkar jangan dipandang sebelah mata, 

karena jika tidak ada lagi orang yang mau berdakwah pada suatu negeri maka 

alamat hancurlah negeri itu baik secara moral (akhlak) maupun spritual (iman dan 

taqwa) dan menyebabkan negeri ini tidak mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. 

Sayangnya pemahaman ini belum memburni dikalangan masyarakat kita khususnya 

yang terjun untuk berdakwah, sehingga tidak semua da'i menyadari betapa 

pentingnya menjadi da'i yang profesional yang menyampaikan dakwah secara bijak, 

sistematis, dan tepat sasaran. Menyadari keadaan yang dernikian itulah maka 

muncul kesadaran dari panitia akan pentingnya sebuah pelatihan manajemen 

dakwah sebagai sarana peningkatan (Up-Grading) serta kaderisasi (rekrutmen) 

kader muda da7i dan mengoptimalkan peranan masjid sebagai pusat gerakan dakwah 

di Kecamatan Simpang Empat Pasaman Barat, sehingga diharapkan dengan adanya 

pelatihan ini bisa menambah dan memperbaiki manajemen liakwah berbasis masjid 

secara kualitas maupun kuantitas. 

Kemudian kata sambutan dari pemerintah setempat dalam ha1 ini disampaikan 

oleh Kepala Kantor Kementerian Agarna Pasaman Barat yang diwakili oleh PLT 

Drs. Sarmidi. Dalam sambutannya beliau menyampaikan apresiasi dan rasa terirna 

kasih kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat UNP berserta dosed instruktw yang 

telah memfasilitasi acara ini sehingga bisa menjawab persoalan dakwah di 



Kecamatan Simpang Empat. Sarnbutan beliau sekaligus membuka acara pelatihan 

I secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahiim. 

I 3. Kegiatan Inti 

I Kegiatan pelatihan berlangsung dengan tiga sesi materi seminar yaitu; pertama 

I pukul 09.30 s/d 10.45 WIB penyajian materi "Fikih Dakwah" yang digabung 

dengan "Peranan Pemuda Dalam Dakwah" dengan narasumber Sulaiman, S.Pd.1 

dan moderator Ahrnad Rivauzi M.Ag yang memaparkan tentang persoalan dakwah 

dengan pokok bahasan antara lain: memahami pengertian dakwah, urgensi 

berdakwah, tujuan berdakwah, serta peranan pemuda dalarn dakwah. Tema "Fikih 

Dakwah" dan "Peranan Pemuda dalam Dakwah" ini digabung karena salah seorang 

instrukturl pemateri yang direncanakan yaitu bapak M.Al-Hafiz SS,MA berhalangan 

hadir, maka materi yang sudah disiapkan beliau akhimya digabungkan dengan 

materi Fikih Dakwah. 

Kegiatan seminar sesi kedua dilaksanakan pada pukul 11 .OO s/d pukul 12.15 

dengan materi "Dakwah Ditinjau dari Filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi 

I Kitabullah" yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Agustar yang memaparkan 

dakwah di Minangkabau dengan problematikanya, juga disinggung persoalan- 

persoalan kontroversial di Minangkabau seperti masalah garis keturunan, masalah 

I perwarisan, serta masalah kristenisasi yang terjadi di Sumatera Barat dan di 

Pasarnan Barat khususnya. Setelah sholat zuhur atau Ishoma pelatihan dilanjutkan 

dengan seminar sesi ke tiga dengan penyajian materi Hukum Syar'i dalarn Dakwah 

dan Khutbah oleh narasumber Ahmad Rivauzi M.A dengan moderator Sulairnan, 

S.Pd.1 yang memaparkan tentang bagaimana Kualifikasi Da'i dalarn Dakwah" serta 
1 

persoalan-persoalan fikih khilafiyah yang terdapat dalam khutbah ataupun ceramah. I I 
! 



Pelatihan dilanjutkan pada siang hari berikutnya pada pukul 14.30 s/d 16.00 

dengan tema Manajemen Masjid Guna Mewujudkan Dakwah Yang Efektif, 

bertindak sebagai narasumber dalam sesi ini adalah Drs. Ardi, M.Si yang 

mengetengahkan materi sekaligus simulasi dan latihan mendesain program-progam 

I masj id berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. 

Penutupan dilakukan tepat pukul 16.30 WIB dilakukan secara seremonial 

ditempat yang sama, diawali dengan penyarnpaian pesan dan kesan oleh salah 

seorang peserta yang diwakili oleh Bapak Asro Alwi, kemudian dilanjutkan dengan 

kata penutupan oleh ketua panitia. Selanjutnya penyampaian sepatah kata sekaligus 

menutup acara secara resmi oleh salah seorang pejabat di Kementerian Agama 

Pasaman Barat. Dan acara penutupan diakhiri dengan penyerahan sertifikat peserta 

secara masing-masing. Kemudian sebagai bentuk perpisahan dilanjutkan dengan 

foto bersama peserta dengan fasilitator, panitia dan narasurnber kegiatan ini. 

B. ~ a k t o r  Pendukung dan Penghambat 

1. Faktor Pendukung 

a. Pemerintahan Kabupaten Pasarnan Barat yang diwakili oleh Kementerian 

Agarna merespon positif kegiatan pelatihan dan memberikan dukungan 

dengan fasilitas tempat serta berpartisipasi untuk menghadirkan peserta 

pelatihan. 

- b. Kemauan keras dari rekan-rekan instruktur untuk datang kelokasi guna 

memberikan materi pelatihan. 

c. Respon daripada da'i se kecamatan Simpang Empat dan sekitarnya yang 

sangat menginginkan dan menyambut positif pelatihan ini sebagai wahana 



C. Hasil Evaluasi 

Peserta pelatihan pada umurnnya jarang atau bahkan sangat minim mendapatkan 

pelatihan-pelatihan semacam ini untuk meng-upgrade kemarnpuan berdakwah serta 

kemarnapuan untuk menata dakwah dengan rapi dan efektif. Sehingga selama ini 

peningkatan kualitas dan kaderisasi. da'i Sirnpang Empat khususnya dan 

Pasaman Barat urnumnya. 

2. Faktor Penghambat 

a. Acara pembukaan pada hari pertama terlambat satu jam dimulai karena 

beberap ha1 teknis dilapangan. 

b. Jumlah peserta yang hadir tidak mencapai seratus persen sebagaimana yang 

direncanakan dalarn target sasaran. 

kebanyakan para da'i hanya mengandalkan apa yang mereka peroleh secara turun 

temurun atau mencontoh pola dakwah daripada da'i senior dan sebagian malah 

mengandalkan pengetahuan pesantren atau madrasah yang terkadang teori-toerinya 

belum teruji dilapangan ketika berhadapan dengan objek dakwah yang sebenarnya. 

Maka dengan adanya pelatihan semacarn ini dapat menjawab berbagai persoalan 

berupa kekurangan SDM atau kader dakwah yang siap terjuan kemasyarakat. Dan 

c. Sebahagian besar peserta sudah berpredikat sebagai da'i (khatib dan 

mubaligh) senior, sehingga target untuk kaderisasi da'i-da'i muda menjadi 

tidak maksimal. 

d. Lokasi kegiatan yang cukup jauh dari Padang (kampus UNP) sehingga 

membuat koordinasi dengan panitia setempat tidak optimal. 
! 

i 



sekaligus menjembatani keinginan mereka untuk bisa lebih profesional dalam 

berdakwah. 

Untuk mengetahui sej auh mana Pelatihan Manjemen Dakwah Berbasis Masj id 

ini dapat dikatakan berhasil, baik secara teknis maupun manfaat yang diperoleh 

peserta, diadakan penilaian tentang hal-hal sebagai berikut : 

1. Merancang clan membuat sillabus dakwah (khutbah dan ceramah) yang 

sistematis yang bisa dijadikan acuan dakwah minzbariyah (mimbar). 

2. Mencari dan menemukan persoalan-persoalan yang relevan pada masyarakat 

untuk dijadikan sebagai input pembuatan madah (materi) dakwah. 

3. Merancang dan membuat darft program kegiatan masjid yang terintegrasi 

4. Melakukan pembinaan berkala terhadap da'i yang sudah mengikuti pelatihan 

dengan bekerja sarna dengan ormas keagamaan dan pihak Kementerian Agama 

setempat. 

5. Mensosialisasikan kader da'i yang telah mengikuti pelatihan untuk diterjunkan 

pada kegiatan-kegiatan keagamaan dimasyarakat sebagai bentuk aplikasi teori- 

teori yang telah diberikan. 

6. Melakukan pendataan ulang terhadap jurnlah kader dakwah se-kecamatan 

Sirnpang empat dan sekitarnya sebagai pengkoordinasian kader sehingga 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kegiatan pelatihan ini secara urnurn dapat dikatan telah hrhasil dengan baik 

dan lancar. Tujuan dan manfaat pelatihan manjemen dakwah ini juga secara urnum 

telah mencapai hasil yang menggembirakan. Secara khusus hasil dari kegiatan 

pelatihan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.  Pelatihan yang dilaksanakan terasa memberikan manfaat besar karena peserta 

mendapatkan pengayaan kemarnpuan dalarn aktivitas berdakwah. Disamping itu 

pelatihan membanglutkan motivasi para da'i untuk melakukan inovasi dan 

peningkatan dalam kegiatan berdakwah khususnya berceramah yang selama ini 

berjalan secara alamiah dan apa adanya. 

2. Sudah mulai muncul kesadaran para pengurus-pengurus masjid untuk membuat 

program kegiatan masjid secara sistematis dan sirnultan. 

3. Tanggapan peserta pelatihan ini dinilai baik terbukti dari kehadiran yang disiplin 

dari awal sampai akhir dan peserta yang hadir mengikuti setiap sesi pelatihan 

dengan aktif dan melaksanakan kegiatan praktek dengan maksimal. 

4. Respon dari pemerintahan Kecarnatan Simpang Empat yang cukup baik dan 

menggembirakan membantu proses undangan peserta, memfasilitasi tempat 

kegiatan, turut serta dalam kepanitiaan selama kegiatan berlangsung. 

Kemudian dapat disimpulkan pula indikator-indikator keberhasilan kegiatan ini 

antara lain: 



1. Terselenggaranya kegiatan dakwah dan keagamaan dimasyarakat secara baik, 

yaitu berupa hidupnya sholat be rjamaah dimasjid-masjid dengan adanya i&am- 

imam yang Qualfied, begitu juga dengan pelaksanaan khutbah jum'at dm 

khutbah ied yang diisi oleh khatib-khatib yang sudah terbekali dengan materi 

dan metode khutbah yang baik 

2. Terciptanya program-program berbasis masjid yang menjadi acuan dalam 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagaman yang berbasis masjid. 

3. Semaraknya kegiatan-kegiatan keagamaan lain seperti tabligh akbar dalam 

peringatan hari-hari besar Islam karena adanya penceramah yang mampu 

memberikan pencerahan nilai-nilai kehidupan ditengah masyarakat. 

4. Semakin rnembaiknya akhlak dan moral masyarakat secara keseluruhan karena 

dakwah yang dilakukan mampu memberikan sentuhan-sentuhan qalbu yang 

kemudian bisa menggerakkan perubahan perilaku kepada yang lebih baik. 

5. Keberadaan da'i (kader dakwah) tidak lagi dipandang secara apriori ditengah 

masyarakat dengan stigma-stigma negatif yang rnelekat seperti; mansur, ustadz 

amplop, gaptek dan lain sebagainya. Melainkan da'i dipandang sebagai profesi 

terhormat yang sukses membawa dan menyebarkan kebaikan ditengah 

masyankat dengan terlebih dahulu memberikan contoh pada dirinya, keluarga, 

dan lingkungan sekitarnya. 

B. Saran 

1. Diharapkan peserta pelatihan dapat menyebarluaskan pengetahuan serta 

keterampilan yang didapatkan selarna pelatihan kepada da'i-da'i lain yang tidak 



bisa mengikuti acara pelatihan ini supaya berkemauan juga melakukan hasil 

kegiatan pelatihan ini. 

2. Perlu dilakukan pelatihan-pelatihan lanjutan untuk mempertajam kemampuan 

para da'i dan pengurus masjid untuk membuat program berbais masjid yang 

sistemastis. Dan supaya bisa memfasilitasi da'i-da'i yang belum pernah 

mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan berdakwah. 

3. Perlu monitoring dan evaluasi pihak Lembaga Pengabdian Masyarakat UNP 

terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan ini. 
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PANITIA PELAKSANA 
PELATIHAN MANAJEMEN DAKWAH BERBASIS MASJlD 

SE-KECAMATAN SIMPANG AMPEK 
KABUPATEN PASAMAN BARAT 

-- 

BIODATA PESERTA 

Narna Lengkap ........................................................................................ 

Tempat, Tanggal Lahir ........................................................................................ 

Alamat Lengkap 

NO. H P I ' T ~ ~ ~  

Peke rjaan 

Status 

........................................................................................ 

..................................................... : Kawin/ belum kawin 

Riwayat Pendidikan: 

Amanah/ kegiatan dakwah yang sedang dijalani (seperti: organisasi, khatib, wirid, cerarnah, dll): 

Pelatihan keagarnaan yang pernah diikuti: 

Kesan, pesan dan saran untuk kemajuan kegiatan pelatihan ini: 

Tertanda 



FIKJH DAKWAH 

Oleh : Sulabnan Arrasyid. S.Pd.1 
I 

I 

J ! ~ I  r j ! , ~ ~ p p ? y  +I$.& 1+i&1&!4 
;13-;,3.4+=+4-+~~' 

Hai mng-mang yang beriman, jagalah dirimu; liadabh orang yang seat itu 
akan memberi mudarat kepdarnu apabila kamu tdah mendapat pehlnjuk 
Hanya kepada Allah kamu kernbali semuanya, maka Dim akan memngkan 
kepadmnu apa yang t&h kamu kerjabn. (Al Maaidah: 105) 

Siapakah yang lebih baik perkalaannya dar~pada orang yang 
rnenyeru kepada Allah. rnengcjakan amal yang wleh. dan 
berkala: ISesungguhnya aku lermasuk orang-orang yang 
menyerah airi? (FushshilaC33) 

Dakwah Ilaa Allah 

b Motivasi + Ishlah, Profesi termulia 
b Makna Dakwah 
b Dalil-2 Dakwah 
b Macam Dakwah 
b Manhaj 9akwah 3 Dakwah Nabi 
b Ciri, Misi, Keistimewaan, Nabi 
b Adab Dakwah 
b Niat Mulia Dakwah 
b DII. 

Tafsir Ayat 
+I I;! ;1.0 &a ,A& Y p i \  * 13-1 @l&il+ 

4 
;ulYar.s;llcL!&Y 

($1 ~S=Y z-ik-2) 

( = F ~ I  'GY1&) 



Macam Dakwah +dl ? ~ i  

b Penyebaran Dakwah (id+) + (+ g &) 
+ Al Qur-an: Surat Al Mr 
+ AI Hadits: (i?S 919 & ,+) 

b Pengembangan Dakwah (;,A;;) + ( r W  &) 
3 waltakun minkum urnrnatun 

(Ali Imron: 104) 

Manhaj Dakwah 

a 
Dakwah Para Nabi 



-;.;-,. 2 . ;  
IJUAN D W W j  

-, 
I 

@?- id Berrnaksud berbuat ishlah (Huud:88) 1 . ,..:< 8 



Kader dakwah 
. mi m a  dakuQh . 5egEYa bangkinah 
c Wi m t  Sudah mn parah . w m a  batuah - S a p a m  - Urnmat Mhrah &m=kzh 

MI: 
RqXrSlp paha dan Lnan 
*-@- 
Te!&Md,"bmaba 
a*kmdBh 
Icmena- parti ban dam- 

l u ~ d a h " a h  

laam- 
uourr*tudw- 




































