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MOTTO 

 

Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta 

tolonglah pada Allah, jangan lemah. 

Fikir baik, ucap baik, buat baik, amal baik, Allah kasih baik. 

Muliakan kedua orang tua, jangan buat mereka kecewa. 

Sayangi keluarga karena mereka adalah bagian dari darah daging. 

Jangan mencela waktu. 

Miliki rasa malu. 

Pelihara diri dari keinginan. 

Muliakan wanita, jangan hinakan mereka. 

Menghargai setiap orang. 

Baik itu pilihan, selagi bisa jadi baik kenapa harus pilih jadi jahat. 

Selalu rendah hati, jangan bohong, jangan iri, jangan dengki, jangan 

benci. 

Miliki rasa maaf selalu dalam hati. 

Dan sabarlah di setiap situasi. 
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ABSTRAK 

Dakwah adalah bagian dari aktivitas yang dilakukan oleh muslim tak terkecuali 

mahasiswa baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dakwah dalam artian 

umum yakin mengajak dan memberitahu. Dakwah juga berperan penting dalam 

memberikan pengetahuan. Dengan demikian dakwah adalah aktivitas yang dilakukan 

dengan tujuan umum mengajak dan memberitahu informasi atau pengetahuan yang baik 

tentang Islam. Universita Muhammadiyah Palembang adalah salah satu lembaga dakwah 

yang bergerak di bidang pendidikan, salah satu tujuan nya yaitu, membentuk mahasiswa 

yang berilmu baik ilmu sosial dan ilmu Islam. Para mahasiswa pun dituntut untuk 

berdakwah terutama kepada keluarga, baik langsung maupun tidak langsung. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui aktivitas dakwah yang dilakukan, apa saja faktor pendukung dan penghambat 

dan bentuk dakwah yang dilakukan. Data yang dijadikan adalah sumber primer berupa hasil 

observasi dan wawancara. Dan sumber sekunder adalah berupa buku-buku bacaan 

penunjang yang seluruh data tersebut baik primer maupun sekunder berkaitan dengan 

bahasan yang penulis angkat.  

Analisis penelitian menggunakan metode “Reduksi data, data yang didapat di 

lapangan langsung diketik. Data yang didapat di lapangan langsung di reduksi yaitu dengan 

memilih hal-hal pokok yang sesuan dengan fokus penelitian, kemudian dicari temanya”. 

Kemudian kesimpulan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Pertama. Aktivitas dakwah yang dilakukan mahasiswa berupa berdakwah secara 

langsung dan tidak langsung. Dakwah yang dilakukan mahasiswa yang diteliti ini 

merupakan dakwah dalam penerapan nilai kemuhammadiyahan di lingkungan keluarga 

masing-masing mahasiswa tarbiyah semester 6 Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Palembang. Aktivitas meliputi Aktivitas-aktivitas yang umumnya 

berorientasi pada ibadah yang berlandaskan Islam dan memiliki nilai kemuhammadiyahan, 

baik aktiv maupun pasif. 

Kedua. Faktor pendukung dan penghambat yang ditemui umumnya berasal dari 

luar maupun dalam. Faktor pendukung rata-rata berorientasi pada respon keluarga yang 

positif baik secara langsung dan tidak langsung dan pendukung yang lainnya yaitu  

beberapa yang telah mengerti tentang kemuhammadiyahan. Faktor penghambat pun 

didapati seperti perbedaan usa, perbedaan status sebagai orang tua dan anak, paham 

campuran NU dan Muhammadiyah serta keluarga yang tidak memiliki latar belakang 

kemuhammadiyahan. 

Ketiga. Bentuk dakwah yang dilakukan umumnya memiliki dua bentuk yaitu 

dakwah bil-lisan dan dakwah bil-hal. Yang mana bentuk dakwah dalam hal ini berorientasi 

pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan sesuai ajaran Islam dan kemuhammadiyahan 

seperti ajakan langsung dari lisan yang dilakukan dengan santun nan terpuji dan melakukan 

hal-hal yang baik yang berlandaskan Islam dan kemuhammadiyahan seperti akhlak yang 

baik, melakukan ibadah maupun muamalah yang dapat dilihat dan ambil tauladan oleh 

keluarga. 

Kata kunci: Aktivitas Dakwah, Aktivitas Dakwah Mahasiswa, Penerapan Nilai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama adalah apa yang disyari’atkan Allah dengan perantara Nabi-nabiNya, 

berupa perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk untuk 

kebaikan di dunia akhirat.1 Islam adalah agama universal, yang berlaku untuk 

semua umat, senantiasa sesuai dengan keadaan dan waktu. Di dalam al-qur’an 

ada kisah masa lampau, sekarang bahkan berita tentang akhirat juga sudah 

dijelaskan.2 Demikian pula al qur’an tidak mengkhususkan bangsa atau 

kelompok tertentuu, tidak hanya Muslim, melainkan juga orang kafir, musyrik, 

ahlul kitab, bani isra’il dan nasrani semua diseru untuk menyembang Allah 

SWT. 

Islam merupakan agama rahmatan lil‟alaamiin yang diberikan oleh Allah  swt 

sebagai satu-satunya agama yang dibenarkan sekaligus sebagai petunjuk bagi 

umat manusia di muka bumi. Islam juga merupakan agama dakwah, yaitu agama 

yang mengajak dan memerintahkan umatnya untuk selalu menyebarkan dan 

menyiarkan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia.3 Pelaksanaan dakwah 

merupakan proses komunikasi dalam rangka mengembangkan ajaran Islam, 

                                                             
1 Universitas Muhammadiyah Palembang, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 1|3|5, cet. IV 

(Palembang : Perpustakaan Nasional, 2014) hal. 1 
2 Ibid., hal. 3 
3 Abd.Rosyad Shaleh, Manajemen Dakwah Islam Abd.Rosyad Shaleh, (Jakarta: BulanBintang, 

1987), hal. 1 
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dakwah dalam arti mengajak orang untuk menganut agama Islam dan 

mengajak taat dan patuh kepada Allah bagi yang sudah memeluk Islam.  

Dalam istilah mengajak tersebut, sudah tentu mengandung makna 

memengaruhi orang lain agar orang lain itu mau dan mampu mengubah sikap, 

sifat, pendapat, dan perilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang 

mengajaknya.4 Selain itu, dakwah juga merupakan suatu aktifitas yang mulia, ia 

menjadi kewajiban bagi setiap umat, dengan tujuan untuk memberikan informasi 

tentang Islam dan mengajak orang lain agar bersedia melakukan tindakan-

tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Islam.5 Allah berfirman dalam surat Ali-

Imron Ayat 104: 

ْ ُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن  ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأ َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

ئَِك هُُم اْلُمْفِلُحونَ   اْلُمْنَكِر ۚ َوأُولََٰ

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. 

Tujuan dakwah secara umum adalah menyelamatkan umat manusia dari 

lembah kegelapan dan membawanya ke tempat yang terang benderang, dari 

jalan yang sesat kepada jalan yang lurus6. Tidak hanya itu saja dakwah juga 

memberikan peran penting dalam memberikan pengetahuan. seperti yang 

                                                             
4 Suhandang kustadi. Ilmu Dakwah Perspektif Komunikasi.(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013), hal. 24 
5 Ismah Salman, Strategi Dakwah di Era Millenium, Jurnal Kajian Dakwah dan 

Budaya,  (Jakarta: UIN Syahid, 2004), hal. 3 
6 Awaluddin Pimay, Metodologi Dakwah (Semarang:Rasail, 2006), Hal. 8 
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dilakukan mahasiswa fakultas agama Islam program studi pendidikan agama 

Islam universitas muhammadiyah. 

Sebagai mahasiswa yang telah mempelajari Islam dalam kegiatan kuliah, 

mahasiswa juga dituntut untuk melakukan dakwah baik secara langsung maupun 

tidak langsung baik kepada masyarakat terlebih keluarga.  Bagi seorang muslim 

saja, dakwah merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh 

karena itu mahasiswa dituntuk untuk melakukan dakwah demikian. Kewajiban 

dakwah merupakan suatu yang tidak mungkin dihindarkan dari kehidupannya, 

karena melekat erat bersamaan dengan pengakuan diri sebagai penganut Islam 

(muslim).7 

Dengan kata lain setiap muslim secara otomatis sebagai pengemban misi 

dakwah sebagaimana sabda Rasulullah: 

 بَل ِغُْوا َعن ِْي َولَْو أَيَةً 

Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. HR. Al-Bukhari.8 

Dengan demikian dakwah merupakan bagian yang sangat esensial dalam 

kehidupan seorang muslim, di mana esensiinya berada pada ajakan dorongan 

(motivasi), rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima 

ajaran agama Islam dengan penuh kesadaran demi keuntungan dirinya dan 

bukan untuk kepentingan pengajaknya jadi berbeda dengan propaganda. 

 

Penulis dalam hal ini melakukan survey di kalangan mahasiswa fakultas 

                                                             
7 Dra. Siti Muriah, Metode Dakwah Kontemporer, 2000, hal. 6-7 
8 Drs. Samsul Munir Amin, M.A., Ilmu Dakwah, (Jakarta: AMZAH, 2009) hal. 6 
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agama islam universitas muhammadiyah palembang yang mana mahasiswa 

melakukan aktivitas dakwah, seperti mahasiswa program studi pendidikan 

agama Islam semester 6 yang melakukan aktivitas dakwah dalam menerapkan 

nilai kemuhammadiyahan di lingkungan keluarga. 

Aktivitas tersebut memiliki berbagai kegiatan-kegiatan, baik lisan maupun 

perilaku yang dilakukan yang bertujuan berdakwah baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Ada respon yang harus di ketahui dari keluarga yang 

di dakwahi dan lain sebagainya.  

Menurut peneliti berbagai aktivitas tersebut perlu diteliti untuk mengetahui 

lebih lanjut tentang aktivitas dakwah yang dilakukan mahasiswa tarbiyah 

semester 6 dalam penerapan nilai kemuhammadiyahan di lingkungan keluarga. 

Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai 

“Aktivitas Dakwah Mahasiswa FAI Program Studi Pendidikan Agama 

Islam/Tarbiyah UMP Semester 6 Dalam Penerapan Nilai 

Kemuhammadiyahan di Lingkungan Keluarga” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka pertanyaan penelitian 

meliputi: 

1. Bagaimana aktivitas dakwah mahasiswa FAI program studi Pendidikan 

Agama Islam/Tarbiyah UMP semester 6 dalam penerapan nilai 

kemuhammadiyahan di lingkungan keluarga? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dakwah 

mahasiswa FAI program studi Pendidikan Agama Islam/Tarbiyah UMP 
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semester 6 dalam penerapan nilai kemuhammadiyahan di Lingkungan 

Keluarga? 

3. Apa saja bentuk dakwah yang dilakukan mahasiswa FAI program studi 

Pendidikan Agama Islam/Tarbiyah UMP semester 6 dalam penerapan nilai 

kemuhammadiyahan di lingkungan keluarga? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Adapun tujuan penelitian adalah: 

a. Untuk mengetahui aktivitas dakwah yang dilakukan mahasiswa FAI 

program studi Pendidikan Agama Islam/Tarbiyah UMP semester 6 dalam 

penerapan nilai kemuhammadiyahan di lingkungan keluarga. 

b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat dalam penerapan nilai kemuhammadiyahan di lingkungan 

keluarga. 

c. Untuk mengetahui apa saja bentuk dakwah yang dilakukan mahasiswa FAI 

program studi Pendidikan Agama Islam/Tarbiyah UMP semester 6 dalam 

penerapan nilai kemuhammadiyahan di lingkungan keluarga. 

2. Adapun manfaat penelitian ini yang dimaksud sebagai berikut: 

a. Secara teoritis 

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

bahan acuan yang digunakan oleh Mahasiswa FAI UMP dalam 

meningkatkan aktivitas dakwah dalam penerapan nilai 

kemuhammadiyahan di lingkungan keluarga. Selain itu juga untuk 
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memperluas dan menambah wawasan pemikiran ilmu pengetahuan 

dakwah bagi penulis khususnya dan para mahasiswa. 

b. Secara praktis 

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

wawasan dan menambah suatu informasi sehingga dapat menambah ilmu 

pengetahuan tentang dakwah terutama mengenai aktivitas dakwah dan 

dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi lembaga lain dalam 

menjalankan aktivitas dakwah yang baik dan terarah. 

D. Metodologi Penelitian 

Penelitian adalah proses sistematis untuk menyelesaikan masalah. Research 

adalah mencari atau meneliti kembali. Sistematis artinya ada prosedur atau 

langkah-langkah tertentu. Prosedur minimal mengumpulkan, menganalisis, dan 

menginterpretasi, dan menyimpulkan data.9 Metodologi adalah ilmu yang 

mempelajari tentang metode-metode penelitian. Metode penelitian adalah teknik 

spesfik penelitian atau teknik pengumpulan data (pengamatan, wawancara, 

angket, dan dokumentasi), validitas dan reliabilitas data (kuantitatif), dan 

keabsahan data (kualitatif dan teknis analisis data). 

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang 

mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu 

pengkajian dalam mempelajari berbagai penelitian. Metodologi penelitian 

adalah ilmu yang mempelajari berbagai metode penelitian. 

                                                             
9 Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T. dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. Metodologi 

Penelitian Sosial, Edisi Ketiga. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017) Hal. 3-4 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dipilih adalah kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu 

pendekatan untuk menggali (menemukan) dan memaknai data berasal dari 

individu dan atau kelompok sosial dengan menggunakan kata-kata.10 

Penelitian kualitatif yaitu penelitian mengutamakan pendapat responden. 

Penelitian Kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) 

dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Oleh Karena itu, 

penelitian ini disebut metode kualitatif.11 Metode kualitatif lebih berdasarkan 

pada filsafat fenomenologi yang mengutamakan penghayatan. Metode 

kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa 

interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif 

peneliti sendiri.  

Responden dalam metode kualitatif berkembang terus (snowball) secara 

bertujuan (purposive) sampai data yang dikumpulkan dianggap 

memuaskan.12 Responden sangat penting dan dibutuhkan dalam metode 

kualitatif. Penelitian ini juga disebut penelitian eksploratif, penelitian yang 

bersifat eksploratif ini secara tipikal menunjukkan adanya keingintahuan 

yang besar dari si peneliti untuk memahami atau mengkaji lebih dalam suatu 

fenomena tertentu. 

 

                                                             
10 Ibid., hal. 4 
11 Ibid., hal. 121 
12 Ibid. 
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2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Mengenai Tempat penelitian ini ialah di mana penelitian tersebut 

dilaksanakan.13 Penelitian dilakukan di Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Palembang yang terletak di Kampus B Universitas 

Muhammadiyah Palembang Jl. Jend A. Yani/Talang Banten 13 Ulu 

Palembang, Sumatera Selatan. 

Waktu penelitian bermanfaat untuk membatasi variabel-variabel yang 

diteliti dalam pendekatan kualitatif dan keabsahan data dalam peendekatan 

penelitian kualitatif.14 Waktu penelitian yang penulis lakukan pada awal 

Maret 2020 sampai pertengahan bulan Agustus 2020. 

3. Sumber Data 

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah 

ketersediaan sumber data. penelitian kualitatif lebih bersifat understanding 

(memahami) terhadap fonemena atau gejala sosial, karena bersifat to learn 

about the people (masyarakat sebagai subyek).15  

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari 

mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua 

sumber data yaitu: 

1. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara 

merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak 

                                                             
13 Ibid., hal. 77 
14 Ibid. 
15 https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-

dan-metode-pengumpulan-data/ diakses pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 17.11 
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pertama.16 Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan 

oleh peneliti dari sumber pertamanya.17 

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data 

yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.18 Biasanya data-data 

yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data 

sekunder. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai 

dengan tujuan penelitian, di rencanakan dan dicatat secara sistematis, serta 

dapat dikontrol keandalon (reliabilitas) dan kesahihannya (validitas).19 

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks, 

yang tersusun atas proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan 

                                                             
16 Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T. dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd., Op.cit., hal. 106-

107 
17 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian(Jakarta: Rajawali, 1987),hal. 93. 
18 Ibid., hal. 94 
19 Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T. dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. Metodologi 

Penelitian Sosial..., hal. 90 
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teknik observasi yang terpenting ialah mengendalikan pengamatan dan 

ingatan si peneliti. 

Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap observasi yang telah 

dilakukan sebelumnya. Namun, manusia mempunyai sifat pelupa. Untuk 

mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan-catatan (checklist), alat-

alat elektronik, seperti kamera, video, tape recorder, dan sebagainya. Lebih 

banyak melibatkan pengamat, memusatkan perhatian pada data-data yang 

relevan, mengklasifikasikan gejala dalam kelompok yang tepat; 

menambah bahan persepsi tentang objek yang diamati. 

b. Wawancara 

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 

secara langsung20 dan berlangsung antara narasumber dan 

pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan 

informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara 

dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari 

pewawancara kepada narasumber.  Pewawancara disebut interviewer, 

sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee. Wawancara 

berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama, pelengkap teknik 

pengumpulan lainnya, dan menguji hasil pengurmpulan data lainnya. 

c. Dokumentasi 

                                                             
20 Ibid., hal. 93 
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Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.21 Dalam artian umum 

dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, 

pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. 

Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan 

penerangan pengetahuan dan bukti. Keuntungan menggunakan 

dokumentasi ialah biayanya yang relatif murah, serta waktu dan tenaga 

lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari 

dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak maka 

peneliti ikut salah pula mengambil datanya. 

5. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah sebuah proses untuk memeriksa, membersihkan, 

mengubah, dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk menemukan 

informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi 

peneliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan 

penelitian. 

Tujuan analisis data ialah untuk mengungkapkan data apa uang masih perlu 

dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa 

yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dab kesalahan apa yang 

harus segera diperbaiki.22 Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data ialah proses 

pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman 

                                                             
21 Ibid., hal. 107 
22 Ibid., hal. 130 



 
 

12 
 

penelitian terhadap yang ditemukan.23 Sedangkan menurut Spradley, analisis data 

merujuk pengujuan sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-

bagiannya, hubungan di antara bagian-bagian, dan hubungan bagian-bagian itu 

dengan keseluruhan.24 Nasution menyatakan bahwa analisis data ialah proses 

menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya 

(mengkategorikannya) dalam pola atau tema.25 Tafsiran atau interpretasi artinya 

memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan pola atau kategori, serta mencari 

hubungan antara berbagai konsep.26 

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis data ialah kegiatan 

analisis mengategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menaksirkan 

apa yang bermakna, serta menyampaikan atau  melaporkannya kepada orang lain 

yang berninat. Data harus segera dianalisis setelah dikumpulkan dan tuangkan dalam 

bentuk laporan lapangan. 

Teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah “Reduksi Data”. 

Jika dalam penelitian kualitatif terdapat data yang bersifat kuantitatif, yaitu dalam 

bentuk angka-angka, maka sebaiknya angka-angka jangan dipisahkan dari kata-

katanya secara kontekstual sehingga tidak mengurangi maknanya.27 

Data yang didapat di lapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi, 

terperinci, serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data.28 Laporan-laporan itu 

perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuan dengan fokus 

                                                             
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid., hal. 131 
28 Ibid. 
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penelitian kita, kemudian dicari temanya. Data-data yang telah direduksi 

memberikan gambaran lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah 

peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.29 

6. Teknik Penyajian Data 

Teknik penyajian data yang digunakan sangat sederhana sehingga peneliti lebih 

mudah dalam melakukann penelitian dan penulisan. Data yang dimiliki peneliti 

langsung dituangkan kepenulisan peneliti. 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Adapun pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Adapun dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian dakwah, 

aktivitas dakwah, bentuk dakwah, mahasiswa, definisi penerapan 

nilai, kemuhammadiyah, dan keluarga. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Adapun pada bab ini menjelaskan sejarah singkat, kondisi geografis, 

visi dan misi, struktur organisasi, dll. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

                                                             
29 Ibid. 
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Dalam hal ini menjelaskan tentang apa saja aktivitas dakwah yang 

dilakukan mahasiswa tarbiyah semester 6 fakultas agama Islam, 

faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat, apa 

saja bentuk dakwah mahasiswa tarbiyah fakultas agama islam ump 

dalam penerapan nilai kemuhammadiyahan mahasiswa. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan secara ringkas hasil dari hasil penelitian, 

kesimpulan, saran. 
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