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ABSTRAK 

Adam Jaya, 612016069, skripsi dengan judul Strategi Dakwah Islamiyah Di Desa 

Enggal Rejo Jalur 6 Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. Jurusan Komunikasi 

Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang. 

 Masalah yang diteliti dalam skripsi ini, bagaimana strategi Da’i dalam menyampaikan 

dakwah, bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam menyampaikan dakwah, bagaimana 

upaya yang dilakukan dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat desa Enggal rejo 

jalur 6 kecamatan Air salek kabupaten Banyuasin. 

 Manfaat penelitian, mampu menambah khazanah ilmu pada jurusan komunikasi 

penyiaran islam, menambah wawasan tentang strategi dakwah sebagai salah satu bidang 

kajian ilmu keislaman yang mampu memberikan gambaran konsep dan teoritis ilmu 

keislaman. 

 Sehingga penulis skripsi menggunakan metodelogi pendekatan kualitatif, dengan 

menggunakan pengamatan langsung atau observasi yang dilanjutkan dengan wawancara 

kepada narasumber sebagai dokumen aktual dalam penyusunan skripsi ini. 

 Hasil dari penelitian strategi Da’i dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat 

terutama bagi kaum pemuda dan pemudi di desa Enggal rejo ialah dengan cara mengajar di 

masjid, strategi dengan silaturahmi secara langsung kepada masyarakat dapat memudahkan 

Da’i menyampaikan dakwah dan diterima dengan baik oleh masyarakat. 

     

Kata kunci :  Strategi, Dakwah, Islamiyah. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Islam adalah agama dakwah.
1
 Artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya 

untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah, bahkan maju mundurnya umat Islam 

sangat bergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukannya.
2
 

Karna itu Al-qur’an dalam menyebut kegiatan dakwah sebagai  Ahsanu Qoulan. 

 Sebagai agama dakwah Islam berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW, 

hingga sekarang adalah berkat jasa para da’i. Nabi Muhammad sendiri selain tanggung 

jawab sebagai Nabi, beliau juga seorang da’i yang handal dan mumpuni.
3
 

 Begitu pula sahabat-sahabatnya yang lain, mereka adalah para da’i yang menyeru 

umat kepada  jalan Allah Swt. Semangat menyampaikan ajaran agama Islam adalah 

tugas suci yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin yang tidak pernah pudar sampai 

sekarang.
4
 

 Implikasi dari pernyataan Islam sebagai agama dakwah menuntut umatnya agar 

selalu menyampaikan dakwah, karna kegiatan ini merupakan aktivitas yang tak pernah 

usai selama kehidupan dunia masih berlangsung dan akan terus melekat dalam situasi 

dan kondisi apapun  bentuk dan coraknya. 

 Perkembangan agama Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW di 

Mekah kemudian ke Madinah, dan kemudian berkembang keseluruh penjuru dunia  tidak 

lain karena adanya proses dakwah yang dilakukan oleh para tokoh Islam. Perkembangan 

                                                           
1
 M. Mansyur Amin, Dakwah Islam dan pesan moral,  jakarta: Al-Amin press, 1997, h. 8 

2
 Didin Hafiduddin,, Dakwah Aktual, Jakarta: Gema Insani press. Cet 3, 1998 h. 76. 

3
 Al-karim, 1992: 5 dan haikal, t.th: 138. 

4
 Al-faruqi, 1986: 188. 
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dakwah Islamiyah inilah yang menyebabkan agama Islam senantiasa berkembang dan di 

sebarluaskan kepada masyarakat.
5
 

 Keberadaan Islam tidak bisa dilepaskan  dari aktivitas dakwah. Tanpa adanya 

dakwah maka tidak akan terealisasi nilai-nilai ajaran agama Islam kepada masyarakat  

sebagai Rahmatan lil-alamin. Tugas berdakwah merupakan tugas yang Universal yaitu 

untuk setiap diri yang mengaku muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa 

maupun remaja, kaya ataupun miskin, awam ataupun pelajar. Semua memikul tanggung 

jawab mengemban dakwah sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing.
6
 

 Dakwah dapat dilakukan dalam berbagai cara, yaitu dengan dakwah bil-lisan 

dakwah bil-qolam dan dakwah bil-hal asalkan tujuannya sama, sehingga makna dakwah 

kepada Allah Swt adalah mengajak dan menyeru manusia untuk melaksankan perintah 

Allah Swt berupa Iman kepadanya dan seluruh ajaran para Rasulnya.
7
 

 Dakwah bil-lisan yaitu ajakan atau seruan dengan menggunakan ucapan, dakwah 

semacam ini  sering kita lihat pada seorang yang sering ceramah dengan tujuan ataupun 

ke arah kebaikan. Dakwah bil-qolam yaitu ajakan atau seruan dengan menggunakan pena 

yang dituliskan di atas kertas dengan maksud tujuan yang positif, hal ini bisa kita lihat di 

berbagai media cetak atau buku-buku Islami, sedangkan dakwah bil-hal yaitu ajakan atau 

seruan dengan tingkah laku kita, tentunya mengarah ke jalan Allah SWT. 

 Kegiatan dakwah Islami apabila dikolaborasikan dengan ilmu manajemen maka 

seorang pelaku dakwah dapat dengan mudah memprediksi (planning) tujuan yang ingin 

dicapai dari dakwahnya, oleh karna itu ilmu menejemen sangat dibutuhkan dalam 

kegiatan dakwah.
8
 

                                                           
5
 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2013), h. 16. 

6
 Sudarto, Wawancara Islam Progresif (Cet I; Yogyakarta : Ircisod, 2014), h. 151. 

7
 Fawwaz bin hulail Al suhaimi, Usus Manhaj Salaf fi dakwah Ilallah, jakarta: Gema insani press, 1999, 

h.  
8
 Menejemen dakwah “sejarah dakwah dan konsep”, I’anut thoifah, M.pd.I. april 2015 
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 Secara umum Allah telah memberikn pedoman tentang dasar metode dakwah, 

sebagaimana tercantum dalam Al Qur’an  surat An-nahl ayat 125: 

ُن ۚ  سَ َْح أ يَ يِه تِ َّ ال بِ ْم هُ لْ اِد َج ِة ۖ َو نَ سَ َح الْ ِة ِعظَ ْى َم الْ َو ِة َم ْك ِح الْ بِ كَ ِ ّ ب َر يلِ بِ سَ ٰى ِلَ إ عُ ادْ

َعْ  أ َى هُ بَّكَ َر نَّ ينَ إِ َِد ت ْه ُم الْ بِ ُم َ ل َْع أ َى هُ ِه ۖ َو يلِ بِ سَ نْ َضلَّعَ نْ َم بِ ُم  لَ

 Artinya: “ Serulah (Manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan Hikmah dan Pelajaran 

yang yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu dia lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-ny 

dan dia lah lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk “. 

 

 Mauidzhoh hasanah sebagai metode dakwah mengajak manusia dengan memberi 

pelajaran dan nasihat yang baik, yang dapat menyentuh perasaan dan dapat 

membangkitkan semangat untuk mengamalkan syariat Islam.
9
 

  Desa Enggal Rejo termasuk sebagai daerah yang memiliki penduduk yang 

mayoritas beragama Islam. Meskipun demikian  tidak semua masyarakat Desa 

enggal  rejo melaksanakan  semua syariat  Islam dengan baik. Kehidupan 

masyarakat Desa Enggal Rejo yang  didominasi oleh orang tua,  remaja, dan anak-

anak, dari kalangan orang tua bapak-bapak maupun ibu-ibu, remaja, dan anak-anak 

masyarakat Desa Enggal Rejo sudah cukup baik dalam melaksanakan syariat Islam. 

  Berdasarkan pengamatan penulis, khuususnya untuk kalangan remaja di Desa 

Enggal Rejo, masih jauh dari harapan umat Islam pada umumnya yang dapat 

melaksanakan syariat Islam dngan baik, hal ini disebabkan oleh karna dampak arus 

globalisasi yang sasarannya lebih kepada remaja. 

  Karna suatu keadaan tentang remaja adalah penuh kegoncangan, belum 

mempunyai prinsip hidup yang kuat. Keadaan seperti itu sangat memerlukan agama 

dan membutuhkan suatu pegangan  atau kekuatan luar yang dapat membantu mereka 

dalam mengatasi dorongan-dorongan dan keinginan-keinginan baru yang belum 

pernah mereka kenal sebelum itu. 

                                                           
9
 Tata Sukayat, 2009, Quantum Dakwah, Rineka Cipta, Jakarta,h. 42. 
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  Melihat perkembangan zaman yang semakin modern dan sasaran dakwahnya 

dikalangan remaja, nampaknya kurang tepat jika dakhwah khususnya dikalangan 

remaja hanya menggunakan dakwah bil-lisan. Kondisi semacam ini rupanya 

memang merupakan problematika utama dakwah di masa kini. 

  Dengan kata lain bagaimana agar dakwah Islamiyah khususnya di kalangan 

remaja Desa Enggal Rejo yang selama ini bersifat bil-lisan dapat dilengkapi dengan 

dakwah Islamiyah secara lebih lengkap, luas dan menyeluruh. Sehingga nilai-nilai 

Islam benar-benar dapat difahami, dihayati serta diamalkan sepenuhnya sehingga 

agama dapat membawa umatnya ke arah kemajuan dan kesejahteran hidup. 

  Disamping materi juga masalah metode dan media dakwah khususny di 

kalangan remaja Desa Enggal Rejo dalam menghadapi perkembangan zaman perlu 

adanya optimalisasi fungsi dan perkembangannya. Sehingga sudah saatnya untuk 

mengadakan evaluasi, pembaruan dan, pengembangan dakwah. Dalam 

melaksanakan dakwah ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja, akan tetapi 

dilaksanakan secara kerja sama atau dengan kata lain adalah dengan membentuk 

organisasi dakwah Islam. 

  Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul STRATEGI DAKWAH ISLAMIYAH DI DESA 

ENGGAL REJO JALUR 6 KECAMATAN AIR SALEK KABUPATEN 

BANYUASIN. 

 Adapun beberapa hal yang mendorong penulis untuk mengambil judul tersebut 

antara lain: 

1. Islam adalah agama yang sempurna namun dalam mendakwahkan-nya haruslah 

dengan menggunakan strategi khusus yang sesuai dengan keadaan atau kondisi 

masyarakat yang didakwahi tersebut. 
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2. Didalam berdakwah pasti ada jatuh bangun-nya oleh karna itu sangat dibutuhkan 

kesabaran didalam menyebarkan agama Allah ini dan dengan akhlak yang baik itulah 

kesabaran akan terlihat. 

3. Sungguh manusia ini adalah tempatnya lupa dan lalai oleh karna itu begitu pentingnya 

saling mengingatkan satu sama lain dan juga dalam mengingatkan pun ada etika dan 

adab-nya agar yang disampaikan mudah diterima. 

 Dari urain latar belakang, maka penelitian ini mengungkapkan strategi apa 

yang sangat tepat untuk digunakan berdakwah kepada masyarakat Desa Enggal Rejo 

ini dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat Islami dalam menerapkan ajaran 

Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah dengan Mauidzhoh hasanah adalah 

berdakwah sesuai dengan yang diajarkan rosulullah baik dari segi penyampain kata 

ataupun dari prilaku budi pekerti yang baik. 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dikemukakan masalah pokok dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi seorang da’i dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat 

Desa Enggal Rejo Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin? 

2. Bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam menyampaikan dakwah kepada 

masyarakat Desa Enggal Rejo Kecamatan Air Salek Kabupaten  Banyuasin ? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyampaikan dakwah kepada 

masyarakat Desa Enggal Rejo Kecamatan Air Salek  Kabupaten Banyuasin ? 

C. PEMBATASAN MASALAH 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, permasalahan yang muncul cukup luas, 

oleh karna itu penelitian ini dibatasi pada: Strategi, permasalahan yang dihadapi dan, 
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uapaya yang dilakukan dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat Desa Enggal 

Rejo Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. 

D. TUJUAN  DAN MANFAAT PENELITIAN 

a. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui dan memahami strategi dakwah dan metode dalam berdakwah 

kepada masyarakat Desa Enggal Rejo. 

2. Untuk menganalisa permasalahan yang akan dihadapi dalam berdakwah kepada 

masyarakat Desa Enggal Rejo. 

3. Untuk mengetahui upaya apa yang akan dilakukan ketika berdakwah kepada 

masyarkat Desa Enggal Rejo. 

b. Manfat penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian 

1. Secara teoritis: yaitu diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pada jurusan 

Komunikasi Penyiar Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadyah 

Palembang. 

2. Secara praktis: menambah wawasan tentang strategi dakwah sebagai salah satu 

bidang kajian ilmu keislaman yang mampu memberikan gambaran konsep dan 

teoritis ilmu keislaman. 

E. KERANGKA TEORI 

1. Strategi 

  dalam kamus besar bahasa indonesia strategi adalah rencana yang cermat mengenai 

kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
10

 Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa strategi adalah cara atau metode terbaik untuk mencapai tujuan atau 

                                                           
10

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (jakarta: Gramediapustaka Utama, 2008) 
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beberapa sasaran dengan memanfaatkan faktor-faktor lingkungan eksternal secara terpadu 

dengan faktor-faktor internal. 

2. Dakwah 

 Ad-da‟watu berasal dari kata da‟aa-yad‟uu. Kata ini punya arti: thalaba artinya 

meminta, hatsta „alaa artinya menganjurkan dan saaqa ilaa artinya menuntun kepada
11

. 

Dalam dunia pergerakan dakwah, makna dakwah yang cukup populer adalah: mengajak 

manusia kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, sehingga mereka 

meninggalkan thaghut dan beriman kepada Allah agar mereka keluar dalam kegelapan 

Jahiliah menuju cahaya Islam. Dengan demikian ghayatul ghayah dari dakwah adalah 

menyemai ( merealisasikan) kehendak-kehendak Allah SWT di bumi. 

Jadi Strategi Dakwah adalah adalah cara atau metode yang efektif mengajak 

manusia kepada (ajaran) Allah sehingga terealisasilah kehendak-kehendak Allah di muka 

bumi. 

F. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut  dalam pengumpulan dan analisis 

data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang sedang diselidiki atau diteliti
12

. 

a. pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif artinya metode riset yang sifatnya 

memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis. Pada pelaksanaannya, metode 

ini bersifat subjektif dimana proses penelitian lebih teperlihatkan dan cenderung  lebih 

fokus pada landasan teori. 

 

b.  Jenis penelitian 

                                                           
11

 Kamus Al-maj’jamul wasith, hal.698 
12

 Arif furcan, pengantar penelitian dalam pendidikan,( yogyakarta: pustaka pelajar,2007), h 47. 
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 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian field research 

(penelitian lapangan) yang merupakan bentuk penelitian yang bertujuan 

mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan 

kenyataan sekitar. metode field research digunakana ketika metode survei ataupun 

eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitan masih terbentang 

dengan demikian luasnya.
13

 Dengan menggunakan metode ini diharapkan peneliti dapat 

memperoleh informasi lebih mendalam tentang strategi dakwah islamiyah di Desa 

Enggal Rejo kecamatan air salek kabupaten banyuasin. 

c. Informan Penelitian 

Informan menurut Kamus Ilmiah Populer Lengkapadalah penyelidik, pemberi 

informasi dan data.
14

 Informan adalah orang yang  dimanfaatkan untuk memberi 

informasi tentang situasi dan latar penelitian. Jadi ia harus mempunyai banyak 

pengalaman tentang latar penelitian.
15

 Diperkirakan orang yang menjadi informan 

ini menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari obyek penelitian. 

Informan pokok adalah Pemuka agama setempat. Adapun informan pendukungnya 

adalah kepala desa atau ketua Rt yang ada dimasyarakat Desa Enggal Rejo. 

1. Populasi dan sample 

a. Populasi 

Populasi adalah obyek penelitian atau obyek yang diteliti, sedangkan sebagian 

yang diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili 

seluruh populasi ini disebut subyek penelitian.
16

 Dalam arti lain populasi adalah 

keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti.
17

 Adapun populasi dalam 

                                                           
13

Ibid, hlm. 165 
14

 Farida hamid, kamus ilmiah populer lengkap,(surabaya, Apollo) h,222. 
15

 Lexi j. Moeleong. Metodelogi penelitian kualitatif.(bandumg: remaja rosdakarya,(2012), h 13. 
16

Notoatmomodjo. S, Metodologi Penlitian Kesehatan.(Jakata: Rineka Cipta, 2002), hal.89. 
17

Bambang Prasetyo, MetodePeneelitian kuantitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Cet V, 2010), 

hal. 119 
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penelitian ini adalah 3420 masyarakat Desa Enggal Rejo kecamatan air salek  

kabupaten bayuasin.  

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.
18

   Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah non random sampling 

yaitu tidak semua individu dalam populasi diberikan kesempatan yang sama 

ditugaskan menjadi sampel. Dalam pengambilan data penulis menggunakan 

“Non Random” tidak semua penghuni dan pengelola diberi kesempatan yang 

sama untuk menjadi informan dalam sample tersebut.
19

  Dalam hal ini penulis 

menggunakan purposive sampling yang didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat 

tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri yang 

ada dalam populasi.
20

 Adapun ciri-ciri masyarakat yang penulis jadikan sample 

adalah sebagai berikut: 

1) Aktif dalam kegiatan Keagamaan di desa enggal  jalur 6 kecamatan air 

salek kabupaten banyuasin. 

2) Memahami situasi dan kondisi masyarakat desa enggal  jalur 6 kecamatan 

air salek kabupaten banyuasin. 

3) Paham Akan nilai-nilai keagamaan. 

2. Sumber dan jenis data 

1. Sumber Data 

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dibagi menjadi dua,  

yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Data Primer 

                                                           
18

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 80. 
19

Sumanto, Op-Cit, h. 185.  
20

M. Hasan Iqbal, Op-Cit, h. 15. 
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 Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.
21

 Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari 

sumber yang memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian yang dapat 

dijadikan sebagai bahan informasi yang akan dikumpulkan. 

b. Data Sekunder  

 Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. 

Selanjutnya apabila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka 

teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), 

interview (wawancara), serta dokumentasi.
22

 Adapun data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi yang berupa buku-buku, laporan 

penelitian (jurnal) yang masih terkait atau berhubungan dengan pembahasan 

penelitian ini sebagai pelengkap sumber yang akan diperoleh nanti. 

1. Observasi  

  Metode observasi dapat disebut juga sebagai pengamatan dan pencatatan 

langsung secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki. Teknik 

pengamatan ini didasarkan atas pengamatan secara langsung dan juga memungkinkan 

melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana 

kejadian yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
23

 

2. Wawancara  

  cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara 

langsung dari sumbernya. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

                                                           
21

Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), h 225. 
22

 Ibid. 
23

Lexy J. Moleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rem aja 

Rosda Karya.hlm .174. 
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pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberiakan jawaban atas pertanyaan yang 

diajukan.
24

 

  Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengajukan pertanyaan kepada informan dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut telah 

disiapkan dan dibuat kerangka-kerangka sistematik sebelum melakukan wawancara 

dilokasi penelitian. Selanjutnya pertanyaan yang disampaikan kepada informan dapat 

berkembang sesuai dengan kejelasan jawaban yang dibutuhkan, meskipun pertanyaan 

tersebut tidak tercantum dalam daftar atau list pertanyaan. 

3. Dokumentasi 

  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. 

Dokumentasi terdiri atas tulisan pribadi seperti surat-surat, dokumen resmi, seperti 

notula rapat, laporan dan sebagainya.
25

 Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi dakwah islamiyah di 

masyarakat Desa Enggal Rejo. 

3 . Teknik Analisis Data 

 analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang 

diperoleh dari dokumentasi, yang berupa buku-buku, dari hasil penelitian dengan cara 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari. Selanjutnya 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Sementara analisis yang digunakan adalah 

analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha mengungkap 

fakta suatu kejadian, objek, aktivitas, proses secara “apa adanya” pada waktu sekarang atau 

jangka waktu yang masih memungkinkan.
26

 

 

G.  SISTEMATIKA PENULISAN  

                                                           
24

Ibid.,186 
25

S, Nasution. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito,1988).hlm.89 
26

Prastowo, Andi. Memahami Metode-metode Penelitian, (Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2011).halm.203 



12 
 

 
 

Untuk dapat dipahami urutan dan pola berpikir dari tulisan ini, maka 

skripsi ini disusun dalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan isi yang satusama lain 

saling melengkapi. Untuk itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar 

kemana arah dan tujuan dari tulisan ini. 

BAB I Dalam Bab ini akan dibahas tentang Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, kerangka materi, 

Metodologi Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

BAB II Dalam bab ini akan membahas tentang kerangka teoritik yang terdiri dari 

Pengertian Strategi, Tahap-Tahap strategi, Pengertian Dakwah, Unsur Unsur 

Dakwah, Macam Macam Dakwah,  Dasar Hukum Dakwah Dan Tujuan Dakwah. 

BAB III Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang bagaimana letak geografis desa enggal, 

Sejarah Desa enggal, bagaimana keadaan masyarakat ss 

BAB IV Dalam Bab ini akan membahas Analisis penelitian tentang bagaimana strategi 

dakwah Islamiyah di Desa Enggal. 

BAB V Dalam Bab ini akan membahas tentang Kesimpulan dan Penutup. Serta berisi 

Rekomendasi atau saran yang akan diberikan penulis sebagai bentuk respon dari 

hasil penelitian yang dilakukan. 
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