
 

 
 

STRATEGI DAKWAH IMM TERHADAP KADERISASI 

DI KOMISARIAT DAKWAH DAN KOMUNIKASI 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

 

 

 

 

 

Skripsi 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Sosial Jurusan Manajemen Dakwah  

pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Alauddin Makassar 

 

 

 

Oleh: 

NURHAIJAH 

NIM: 50400117039 

 

 

 

 

 

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

 2021 



 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Nurhajijah 

NIM   : 50400117039 

Tempat/Tgl. Lahir : Akkajang, 08 juli 1998 

Jurusan  : Manajemen Dakwah 

Fakultas  : Dakwah dan Komunikasi 

Alamat   : Pinrang 

Judul   : Strategi Dakwah IMM terhadap Kaderisasi di Komisariat 

Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar  

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini 

menyatakan bahwa skripsi ini benar dan hasil karya penulis sendiri. Jika di 

kemudian hari terbukti merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, 

sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum. 

                 Gowa, 27 Agustus 2021 

            Penyusun, 

 

 

Nurhajijah 
NIM: 50400117039 

 

 

 



 

iii 

 

PENGESAHAN  SKRIPSI  

 

Skripsi yang berjudul, “Strategi Dakwah Guru dalam Membina Akhlak Siswa 

di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa”, yang disusun oleh Nuriatul Hasanah, NIM: 50400117040, mahasiswa 

Jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin 

Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang 

diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 M, bertepatan dengan 12 

Zulkaidah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen 

Dakwah. 

Gowa,  23  Juni    2021 M.  

     12  Zulkaidah 1442 H. 

 

DEWAN PENGUJI 

Ketua  :  Dr. St. Nasriah, M.Sos.I.  (.......................................) 

Sekretaris :  Dr. Hamriani, S.Sos.I., M.Sos.I. (.......................................) 

Munaqisy I :  Dra. Audah Mannan, M.Ag. (.......................................) 

Munaqisy II :  Drs. Muh. Anwar, M.Hum.  (.......................................) 

Pembimbing I :  Prof. Dr. H. Mahmuddin, M.Ag. (.......................................) 

Pembimbing II:  Dr. Syam‟un, M.Pd., MM.  (...........................................) 

Diketahui oleh: 

Dekan Fakultas Dakwah danKomunikasi 

UIN Alauddin Makassar, 

Dr. Firdaus Muhammad, M.A 

NIP. 19760220 200501 1 002 

 

 



 

iv 

 

KATA PENGANTAR 

 ِبْسِم اهلِل الرَّْْحَِن الرَِّحْيمِ 

اَلُة  يِن، َوالصَّ نْ َيا َوالدِّ اَلُم َعلَى َأْشَرِف اْلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي، َوِبِه َنْسَتِعنْيُ َعَلى أُُموِر الدُّ َوالسَّ
ا بَ ْعد  ال ُمْرَسِلنَي َوَعلَى آلِِه َوَصْحِبِه َأْج َم ِعنَي، أَمَّ

Assalaamu‟alaikum Warahmatullahi Wabaraatuh 

Tiada ucapan yang patut dan pantas kita ucapkan kecuali ucapan syukur 

kehadirat Allah swt., karena berkat nikmat dan kasih sayang-Nya berwujud nikmat 

kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Strategi Dakwah Guru dalam Membina Akhlak Siswa di Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”. Shalawat 

serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad saw., yang telah 

menghemparkan permadani-permadani kemuliaan, yang dijadikan teladan dalam 

hidup, beliaulah yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada umat manusia.  

Skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah yang diajukan sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah. Dalam kesempatan ini, penulis 

menyadari bahwa tentu ada banyak pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan, 

bimbingan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan 

segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih  kepada: 

1. Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A. Ph. D selaku Rektor UIN Alauddin 

Makassar, Wakil Rektor I UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Mardan M. 

Ag., Wakil Rektor II UIN Alauddin Makassar, Dr. Wahyuddin, M.Hum., Wakil 

Rektor III UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., Wakil Rektor 

IV UIN Alauddin Makassar, Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. 



 

v 

 

2. Dr. Firdaus Muhammad, M.A. selaku Dekan, beserta Wakil Dekan I Dr. Irwan 

Misbach, SE., M.Si., Wakil Dekan II Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc., M.A dan 

Wakil Dekan III Irwanti Said, M.Pd, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Alauddin Makassar yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan studi. 

3. Dra. Audah Mannan, M.Ag  sebagai ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan  

Drs. Muh. Anwar M. Hum sebagai sekertaris jurusan yang senantiasa 

meluangkan waktunya untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa. 

4. Dr. Syamsuddin AB, S.Ag., M.Pd sebagai pembimbing I dan Dr. St. Nasriah, 

M.Sos.I sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberi arahan 

serta bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu 

5. Prof. Dr. H. Mahmuddin, M.Ag sebagai Munaqisy I dan Dr. Syam‟un, M. Pd., 

MM sebagai Munaqisy II yang telah menguji dengan sepenuh hati. 

6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang 

telah memberikan wawasan dan bantuannya selama penulis menempuh 

pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 

7. Pengurus dan Kader PK IMM yang telah memberi izin kepada peneliti untuk 

melakukan peneitian serta atas kesediaannya sebagai informan dalam penelitian 

ini.     

8. Teristimewa untuk Ayahanda H. Monti dan Ibunda Hj. Nurwati tercinta yang 

telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan segenap jiwa, berkat do‟a 

yang tulus mengharapkan kesuksesan dunia dan akhirat serta telah 

mengorbankan banyak hal sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya. 



 

vi 

 

9. Serta kepada saudara-saudariku, keponakanku dan cucu-cucuku yang 

senantiasa memberiku semangat ketika penulis merasa putus asa. 

10. Kepada sahabatku Nuriatu Hasanah, Nurlina, Tri Nur Kasmitasari, Nurul 

Pratiwi Ramadhani, Wulandari dan Sry Rahayu  yang selalu ada disaat penulis 

membuhkan bantuan. 

11. Kepada saudara-saudariku Manajemen Dakwah angkatan 2017 yang namanya 

tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat 

kebersaman selama menempuh perkuliahan. 

Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu 

yang telah memberikan saran dan motivasi, dengan penuh rasa hormat penulis 

mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah swt membalas atas semua kebaikan 

yang telah dilakukan. 

Akhir kata, penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. 

Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan penulis. 

Namun penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khusunya 

kepada segenap keluarga besar Manajemen Dakwah. 

 Semoga karya ini bernilai ibadah di sisi Allah swt dan menjadi amal jariyyah 

bagi penulisnya. Aamiin yaa Rabbal „Alamin. 

       Gowa, 27 Agustus 2021 

         Penyusun,  

 

 

                Nurhajijah 

          NIM: 50400117039 

 



 

vii 

 

DAFTAR ISI 

 

JUDUL  ............................................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  .........................................................     ii 

PENGESAHAN  ..............................................................................................           iii 

KATA PENGANTAR  ....................................................................................  iv 

DAFTAR ISI  ...................................................................................................  ix 

PEDOMAN TRANSLITERASI  .....................................................................  xi 

ABSTRAK  ......................................................................................................   xvi 

BAB     I   PENDAHULUAN  .........................................................................  1-8 

A. Latar Belakang Masalah  ..........................................................  1 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  ....................................  4 

C. Rumusan Masalah  ...................................................................  5 

D. Kajian Pustaka ..........................................................................  5 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  ............................................  8 

BAB   II   TINJAUAN TEORETIS  ................................................................   9-44 

A. Strategi Dakwa  .........................................................................        9 

B. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ..........................................  39 

C. Kaderisasi .. ...............................................................................  41 

BAB  III  METODOLOGI PENELITIAN  .....................................................  45-54 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  .......................................................  45 

B. Pendekatan Penelitian  ...............................................................  45 

C. Sumber Data  ..............................................................................  46 

D. Metode Pengumpulan Data  .......................................................  47 

E. Instrumen Penelitian ..................................................................  49 

F. Pengujian Keabsahan Data  ........................................................  52 

BAB  IV  STRATEGI DAKWAH IMM TERHADAP KADERISASI DI  

KOMISARIAT DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN ALAUDDIN 

MAKASSAR  ..................................................................................     55-73 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ...........................................  55 



 

viii 

 

B. Strategi Dakwah IMM Terhadap Kaderisasi IMM di Komisariat 

Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar ...................  65 

C. Kendala yang dihadapi Pengurus Terhadap Kaderisasi IMM 

Komisariat Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 

Kader ...........................................................................................  69 

BAB  V   PENUTUP  .......................................................................................      74-75 

A. Kesimpulan  ................................................................................  74 

B. Implikasi Penelitian  ...................................................................           74 

KEPUSTAKAAN  ...........................................................................................  76-78 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...............................................................................        79 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP   .......................................................................           90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ix 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4.1: Jumlah Kader pada periode 2018-2019  ...........................................   57 

Tabel 4.2: Sarana dan Prasarana Sekretariatan  ................................................    60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 4.1 Struktur organisasi …………………….…………………………   61  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak ا
dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب
 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 Jim J Je ج
 Ha H ha (dengan titik dibawah) ح
 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر
 Za Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain „ apostrof terbaik„ ع
 Gain G Eg غ
 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك
 Lam L Ei ل
 Mim M Em م

 Nun N En ن
 Wawu W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي
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Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda( ). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama HurufLatin Nama 

 Fathah A A َـ

 Kasrah I I َـ

 Dammah U U َـ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya               Ai      a dan i     َـ /ي 

 fathah dan wau              Au     a dan u    َـ  /و 

3.  Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

 

Harkat 
dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

َ  ◌,ا/ي  fathah dan alif 
atau ya 

A a dan garis di atas 

 kasrah dan ya I i dan garis di atas َـ /ي

  dammah dan wau َـ /و
U 

u dan garis di atas 
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4.  TaMarbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu transliterasinya dengan[h]. 

5.  Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam  sistem  tulisan  Arab  dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf ي ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

(  .maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i) ,(يَ  

6.  Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma‟arifah). Dalam  pedoman  transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 
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7.  Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8.  Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis 

menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟an), sunnah, 

khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9.  Lafz al-Jalalah (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-

ljalalah,ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10.  Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan  huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

oleh  kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 
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nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari  kata  sandang tersebut  menggunakan huruf  kapital 

(AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku  untuk huruf awal dari judul referensi 

yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 

dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 

 

B.  Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

Swt.   = Subhanahu wa ta ala 

Saw.   = Sallallahu „alaihu wa sallam 

a.s.   = „alaihi al-salam 

H  = Hijrah 

M   = Masehi 

I.   = Sebelum Masehi 

W   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-„Imran/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Nurhajijah 
NIM  : 50400117039 
Judu   : Strategi Dakwah IMM Terhadap Kaderisasi di Komisariat Dakwah dan 

Komunikasi UIN Alauddin Makassar 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi dakwah IMM 
terhadap Kaderisasi di Komisariat Dakwah dan Komunikasi dan untuk mengetahui 
apa saja kendala yang dihadapi pengurus dalam Kaderisasi di Komisariat Dakwah 
dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.Untuk membahas masalah tersebut 
dikemukakan oleh peneliti beberapa rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana strategi 
dakwah IMM terhadap kaderisasi di Komisariat Dakwah dan Komunikasi. 2) Apa 
kendala yang dihadapi pengurus dalam kaderisasi di Komisariat Dakwah dan 
Komnikasi UIN Alauddin Makassar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian 
yang digunakan adalah pendekatan strategi dakwah dan pendekatan psikologi. 
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah kepala perguruan, kepala madrasah, 
BK, guru, dan siswa.  Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah, 
observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga strategi Dakwah IMM 
terhadap kaderisasi, yaitu: 1) Strategi dakwah pimpinan dalam mensosialisasikan 
IMM Komisariat Dakwah dan Komunikasi. 2) Sistem kaderisasi IMM Komisariat 
Dakwah dan Komunikasi. 3). Strategi Dakwah IMM dalam Pembinaan Kader. 

Adapun kendala yang dihadapi Pengurus Terhadap Kaderisasi di Komisariat 
Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar  meliputi: Kurangnya minat 
mahasiswa untuk menghadiri pengajian dan waktu kajian yang kurang tepat. 

Implikasi penelitian ini adalah: 1) Penentuan strategi dakwah Ikatan 
Mahasiswa Muhammadiyah terhadap kaderisasi di Komisariat Dakwah dan 
Komunikasi UIN Alauddin Makassar hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan calon 
kader agar proses pencapaian tujuan bisa lebih efektif dan efisien. 2) Para pimpinan 
hendaknya memberikan motivasi yang besar serta memberi teladan kepada calon 
kader serta mahasiswa lain secara umum dengan berbagai hal positif. 
 

 
 

Kata kunci: Strategi Dakwah IMM 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam. Perkembangan Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh perannya 

organisasi Islam yang telah lama lahir dan berkembang sejak dahulu kala. Sebuah 

gerakan yang dirancang untuk menyebarkan ke seluruh penduduk Indonesia. 

Menjadikan nilai-nilai Islam dapat diterapkan pada masyarakat Indonesia secara 

berkala dengan adanya peran organisasi Islam yang bergerak dalam bidang dakwah. 

Peran organisasi keagamaan Islam kepada masyarakat Indonesia umumnya 

bergerak dalam bidang dakwah. Salah satu keagamaan Islam yang masih bertahan 

dalam mengembangkan dakwah di tengah-tengah masyarakat Indonesia adalah 

Muhammadiyah dengan aspek dakwahnya yaitu Amar Ma‟ruf Nahi Mungkar. 

Organisasi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan dakwah yang berlandaskan nilai-

nilai keIslaman, sehingga yang menjadi tekanan terhadap organisasi Muhammadiyah 

yaitu subtansi Islam yang dalam dan komprehensif dalam dakwahnya Amar Ma‟ruf 

Nahi Mungkar.
1
 

Masuk dan berkembangnya Muhammadiyah di suatu daerah, seperti provinsi 

Sulawesi Selatan, memiliki beberapa tahapan dan persyaratan. Awalnya, 

persyarikatan ini membentuk feedling di tempat mana anggota Muhammadiyah telah 

berjumlah paling kurang 10 orang. Namun sesuai dengan aturan sebelum 

                                                           
1
 Syafi‟I Ma‟arif, Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran Dan Amal Usaha (Malang: PT Tiara 

Wacana Yogya, 2002), h. 106. 
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kedatanganMuhammadiyah di Sulawesi Selatan, yang boleh menjadi anggota 

Muhammadiyah hanya orang Islam yang tinggal di pemukiman Yogyakarta. 

Proses masuk dan berkembangnya Muhammadiyah di Provinsi Sulawesi 

Selatan tidak lepas dari peran daerah/kota Makassar sebagai cikal bakal lahirnya 

Muhammadiyah di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Organisai Muhammadiyah berkembang pesat di Indonesia dalam segala 

bidang keagamaan, pendidikan dan bidang amal usaha lain sebagainya. Oleh karena 

itu Muhammadiyah melahirkan organisasi otonom yang bertujuan untuk menciptakan 

kader-kader penerus Muhammadiyah dalam mengembangkan Dakwah Amar Ma‟ruf 

Nahi Mungkar dan segala amal usaha lain sebagainya yang telah dibangun oleh 

Muhammadiyah sendiri, adapun organisasi otonom Muhammadiyah di antara salah 

satunya adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) merupakan organisasi otonom 

yang memberikan sumbangsih perkaderan bagi persyarikatan Muhammadiyah. 

Sebagai organisasi kader, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah memposisikan 

perkaderan sebagai hal yang paling mendasar. Perkaderan akan meregenerasi 

personal dalam mewujudkan tujuan organisasi dan melanjutkan estafet 

kepemimpinan.2 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Makassar berperan aktif dalam 

segala hal, termasuk salah satu menyelenggarakan perkaderan. Perkaderan atau 

perkaderisasian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan bentuk dasar untuk 

mengenal Muhammadiyah dengan melalui metode pembelajaran dan pembinaan 

kepada kader-kader Muhammadiyah. Adapun perkaderan Ikatan Mahasiswa 

                                                           
2
 Khotimun, Susanti, dkk, Sistem Pengkaderan Ikatan (SPI) Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah (Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, 2011), h. 1. 
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Muhammadiyah Kota Makassar lebih cenderung kepada meningkatkan intektualitas 

dan spiritualitas keanggotaan dalam mengembangkan dakwah Muhammadiyah amal 

ma‟ruf nahi mungkar. 

Secara umum kaderisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah terus berjalan dan 

berkembang sesuai dengan keadaan daerah masing-masing, terutama kaderisasi 

ditingkat komisariat sebagai akar rumput pengkaderan. Jika komisariat tidak 

menjalankan kaderisasi tentu akan berdampak besar bagi gerakan Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah yang notabene sebagai organisasi perkaderan. Tidak akan ada 

generasi kader jika kaderisasi tidak berjalan. Kaderisasi yang dilakukan IMM tidak 

terbatas hanya sekedar rekrutmen anggota baru, tapi bagaimana menjadikan kader-

kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tersebut memiliki tiga kompetensi Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah, religiusitas, intelektualitas dan humanitas dalam dirinya. 

Dengan tiga kompetensi tersebut sebagai bekal kaderisasi Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah untuk menyiapkan kader umat, kader bangsa dan kader 

persyarikatan muhammadiyah. 

Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Dakwah dan 

Komunikasi adalah salah satu organisasi internal yang ada di UIN Alauddin 

Makassar. Salah satu syarat menjadi anggota Ikatan mahasiswa Muhammadiyah ialah 

harus menjalani kegiatan kaderisasi, dimana kegiatan ini dilakukan 1 atau 2 kali 

dalam 1 periode. Jumlah kader DAD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di 

Komisariat Dakwah dan Komunikasi  dari tahun 2019 mencapai 29 kader, di tahun 

2020 tidak dilaksanakannya DAD karena adanya pandemi covid-19, dan di tahun 

2021 telah lahir 4 kader. Untuk menarik minat mahasiswa dalam mengikuti kegiatan 
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kaderisasi perlu adanya strategi dakwah yang efektif. Atas dasar ini, calon 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Dakwah IMM 

dalam Penerepan Sistem Kaderisasi di Komisariat Dakwah dan Komunikasi”. 

 

B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dan keluar dari pokok 

permasalahan, maka penelitian ini difokuskan pada “Strategi Dakwah IMM Terhadap 

Kaderisasi di Komisariat Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar”. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian dapat dideskripsukan bahwa penelitian ini 

dibatasi pada “Strategi Dakwah IMM Terhadap Kaderisasi di Komisariat Dakwah 

dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar”, maka penulis menjelaskan beberapa 

istilah dalam skripsi ini, antara lain: 

a. Strategi Dakwah IMM, ialah suatu cara yang efektif untuk menentukan arah yang 

harus dituju sehingga dapat meningkatkan jumlah kader yang berkualitas, dalam 

upaya mencapai tujuan dan sasaran yang tepat sesuai ajaran  Islam. 

b. Kaderisasi, ialah strategi yang dilakukan pengurus IMM di dalamhal menyiapkan 

kader-kader Muhammadiyah di Komisariat Dakwah dan Komunikasi UIN 

Alauddin Makassar. Sebelum pengkaderan, saat pengkadrn dan sesudah 

pengkaderan. 

c. IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), ialah sebuah organisasi gerakan 

mahasiswa Islam, sekaligus organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di 

bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

merumuskan suatu pokok permasalahan yaitu “Strategi Dakwah IMM dalam 

Penerepan Sistem Kaderisasi di Komisariat Dakwah dan Komunikasi”. Sebagai 

pencapaian tujuan dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah maka 

dirumuskan sub-sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi dakwah IMM terhadap kaderisasi di Komisariat Dakwah dan 

Komunikasi UIN Alauddin Makassar? 

2. Apa kendala yang dihadapi pengurus IMM dalam strategi dakwah IMM terhadap 

kaderisasi di Komisariat Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar? 

 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Pada bagian akan disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Semua itu untuk menunjukkan 

bahwa pokok masalah yang telah diteliti dan dibahas belum pernah diteliti atau 

dibahas oleh penulis lain. 

Oleh karena itu tidak layak yang ditulis dalam sebuah skripsi sudah ditulis 

oleh orang lain. Atas dasar itu beberapa penelitian terdahulu dianggap perlu 

dihadirkan untuk mengetahui bentuk persamaan dan perbedaan dengan peneliti 

terlebih dahulu ini disebutkan, antara lain: 

Pertama, Skripsi Sarung Ilham dengan judul skripsi : “Proses Perkaderisasi 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan 

Pengetahuan Keagamaan Anggota”. Adapun rumusan masalahnya, yaitu bagaiman 

proses perkaderan Mahasiswa Ikatan Muhammadiyah (IMM) Konta Banda Aceh dan 
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bagaimana upaya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Hasil penelitian Proses 

Perkaderisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Banda Aceh menunjukkan 

bahwa proses pengkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammmadiyah Kota Banda Aceh 

dilakukan kepada dua sasaran yaitu untuk pesrta sebagai perkaderan pokok dan untuk 

instruktur disebut perkaderan pokok. Adapun proses perkaderan pokok Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah itu terdiri atas tiga jenjang perkaderan yaitu perkaderan 

Darul Arqam Dasar (DAD), Darul Arqam Madya (DAM), dan Darul Arqam 

Paripurna), kemudian dilanjutkan dengan perkaderan khusus yaitu perkaderan 

Latihan Intrutur Dasar (LID), Latihan Insstruktur Madya (LIM), dan Latihan 

Instruktur Paripurna). Semua proses perkaderan ini berlangsung secara formal dengan 

mengikuti peraturan yang berlaku dalam buku panduan Sistem Perkaderan Ikatan.  

Persamaannya yaitu membahas tentang kaderisasi IMM. Perbedannya dengan 

penelitian Sarung yaitu terletak pada judulnya yang membahas tentang proses 

perkaderisasian sedangkan judul penelitian ini membahas tentang strategi dakwah. 

Kedua, Skripsi Fadli Aulia Sami dengan judul : Pola Dan Strategi Dakwah 

Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Terhadap Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Palembang. Rumusan masalah dyang dimiliki, yaitu 

bagaimana pola dakwah Pimpinan Cabang Ikatan Muhammadiyah Universitas 

Muhammadiyah Palembang?, bagaimana strategi dakwah Pimpinan Cabang Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Plembang?, dan apakah 

faktor pendukung dan penghambat gerakan dakwah Pimpinan Cabang Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palembang?. Hasil yang 

diperoleh peneliti tersebut ialah pola dakwh Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palembang antara lain: dakwah 
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Nafsiah, dakwah Fardiyah, dakwah Fi‟ah, dakwah Jam‟iyah, dakwah Umrah. Strategi 

dakwah Pimpinan Cabang Ikatan Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah 

Palembang antara lain: strategi dakwah bil;hikmah, Maw‟izah al-Hasanah, 

Mujadalah, Media Visual, maupun Media Cetak. Faktor pendukung gerakan 

Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah 

Palembangantara lain: sarana dan prasarana yang cukup, dari pihak rektorat dan 

dekanan selalu memberi semangat dan dukungan setiap kegiatan, sedangkan faktor 

penghambatnya dari pihak mahasiswa itu sendiri karena sebagian belum tertarik 

untuk mengikuti dalam gerakan keislaman. Persamaannya dengan penelitian Fadli 

yaitu membahas tentang strategi dakwah IMM. Perbedaannya dengan penelitian Fadli 

yaitu penelitian Fadli berfokus pada Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah sedangkan penelitian ini berfokus pada IMM di Komisariat Dakwah 

dan Komunikasi. 

Ketiga, Skripsi Fanny Berlian Ulfa dengan judul: Strategi Branding organisasi 

IMM di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Rumusan masalah yang dimiliki 

penelitian ini, yaitu bagaimana posisi atau kedudukan organisasi mahasiswa Ikatan 

Muhammadiyah di Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya?, bagaimana strategi 

branding Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai organisasi mahasiswa untuk 

menjaga eksistensinya di Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya?, dan bagaimana 

respon mahasiswa UIN Sunan Ampel tentang strategi branding yang di lakukan 

organisasi mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Hasil yang diperoleh 

peneliti tersebut ialah strategi branding yang digunakan posisi organisasi mahasiswa 

IMM di Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya adalah jenis corporate branding yang 

lebih mengutamakan kekuatan brand yang kuat yaitu Ke-Muhammadiyah-an IMM 
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dan memfokuskan kedalam aspek kaderisasi. Brand yang kuat telah dimiliki oleh 

organisasi mahasiswa IMM segala bentuk aktivitas IMM saat proses branding 

berlangsung dapat dipertanggung jawabkan dan telah memiliki bukti real 

keberhasilan dalam proses branding IMM. Dalam masalah skripsi ini memiliki 

persamaan dan perbedaan. Persamaannya dengan penelitian Fanny yaitu sama-sama 

membahas organisasi IMM. Perbedaannya ialah lokasi penelitian. Masalah yang 

diteliti ialah Bahwa posisi organisasi mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

(IMM) di Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya dalam keadaan berkembang, tidak 

lagi terendah namun tidak mampu mendominasi. 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui strategi dakwah IMM terhadap kaderisasi IMM di Komisariat 

Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pengurus IMM dalam strategi dakwah 

IMM terhadap di Komisariat Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Dapat menjadi bahan pertimbahan atau rujukan untuk penelitian-penelitian yang 

memiliki dimensi yang serupa dengan penelitian ini. Yang pada akhirnya mampu 

menjadi sumber daya manusia yang lebih baik. 

b. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa UIN 

Alauddin Makassar khususnya dan pada umumnya bagi mahasiswa jurusan 

Manajemen Dakwah sebagai refensi untuk penelitian selanjutnya. 
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           BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Strategi Dakwah 

1. Pengertian Strategi 

Kata strategi berasal dari bahaa Yunani “strategos” yang berkembang dari 

kata “stratus” artinya tentara dan kata “agein” artinya pemimpin.
1
 Jadi, strategi 

berarti kepemimpinan atau pasukan atau seni memimpin pasukan. Dalam 

perkembangan selanjutnya, istilah strategi meluas ke bidang Komunikasi dan bidang 

Dakwah.
2
 Anwar Arifin menyatakan bahwa strategi adalah keseluruhan keputusan 

kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan.
3
 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat 

mengenai kegiatan mencapai sasaran khusus. Strategi pada hakekatnya adalah sebuah 

perencanaan dan manajemen untuk mencapai yang namanya tujuan. Tetapi untuk 

mencapai tujuan tersebut, strategi bukan hanya berfungsi sebagai peta jalan yang 

sebatas petunjuk jalan saja, melaikan harus menunjukkan bagaimana teknik dan cara 

operasionalnya.
4
 

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para 

ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Strategi didefinisikan sebagai suatu 

proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka 

panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan 

                                                           
1
Hafied Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi (Jakarta: Rajawali Pess, 2010), h. 61 

2
Samiang Katu, Taktik dan Strategi Dakwah di Era Milenium (Makassar: Alauddin 

University Press, 2011), h. 28 
3
Anwar Arifin, dalam buku Samiang Katu, Taktik dan Strategi Dakwah di Era Milenium 

(Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 28 
4
Sondang P. Siagian, Manajemen Stratejik (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 7 
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tersebut dapat dicapai. Selain definisi-definisi strategi yang sifatnya umum, ada juga 

yang lebih khusus, misalnya dua orang pakar strategi, Hamel dan Prahalad, yang 

mengangkat kompetensi inti sebagai hal yang penting. Mereka berdua mendefinisikan 

strategi yang terjemahanya seperti berikut ini: 

“Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa 

meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang 

apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi 

hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang 

terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen 

memerlukan kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.”
5
 Strategi adalah suatu 

langkah yang tersusun rapi yang dilakuan dalam proses pencapaian suatu tujuan. 

Strategi sangatlah penting dalam usaha mencapai suatu tujuan, umpamanya 

menyebarluaskan informasi atau ajaran agama (dakwah), maka pemahaman tentang 

strategi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan.
6
 Tanpa strategi suatu tujuan 

mustahil tercapai secara maksimal. 

Djaslim Saladin mengutip pendapat Gregory G. Dress dan Alex Miller dalam 

bukunya yang berjudul “Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan” membagi 

strategi yang dibutuhkan dan strategi yang terealisasikan. Strategi yang dibutuhkan 

terdiri dari 3 (tiga) elemen, yaitu: 

a. Sasaran-sasaran, ialah apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pencapaian 

tujuan. Sasaran dimaksud memiliki arti yang luas dan sempit. Seperti halnya 

                                                           

5
 Husein Umar, Strategic Management in Action, (Cet 1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2001), h. 31. 

6
 Samiang Katu, Taktik Dan Strategi Dakwah Di Era Millineal, (Cet 2, Makassar: Alauddin 

University Press, 2012), h. 28. 
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dakwah, tujuan akhirnya ingin menciptakan masyarakat madani yang islami. 

Sudah tentu menuju ke arah itu harus menyelesaikan tujuan-tujuan yang menjadi 

bagian dari tujuan akhir tersebut. Dengan demikian, tujuan akhir bisa dikatakan 

sebagai sasaran yang lebih luas daripada tujuan-tujuan bagiannya secara sempit. 

Selain itu sasaran tersebut terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: 

1) Visi, ialah kerangka acuan kegiatan nyata yang terpadu. 

2) Misi, ialah banyaknya sasaran yang harus dicapai sebagai tugas dan prinsip 

utama guna mewujudkan visi. 

3) Tujuan-tujuan, ialah tujuan-tujuan yang khusus dan spesifik harus dicapai demi 

tercapainya tujuan akhir yang telah ditentukan sebelumnya. 

b. Kebijakan, ialah garis pedoman untuk bertindak guna mencapai sasaran atau 

tujuan-tujuan tadi. 

c. Rencana-rencana, ialah pernyataan dari tindakan terhadap apa yang diharapkan 

akan terjadi. Seperti halnya dalam upaya dakwah islamiah dan mampu menerima 

gagasan ataupun pesan dakwah yang kita sodorkan. 

Strategi yang direalisasikan ialah apa yang telah terwujud pencapaiannya. 

Strategi ini sering mengalami perubahan dalam keseluruhan implementasinya, sesuai 

dengan peluang dan ancaman yang dihadapinya. Sebenarnya, strategi yang 

terwujudkan selalu lebih banyak atau sedikit daripada strategi yang dikehendakinya.
7
 

Dapat dipahami bahwa untuk menyusun strategi perlu adanya 3 elemen seperti yang 

telah dijelaskan uraian diatas, agar strategi lebih efektif untuk dijalankan. 

                                                           
7
Djaslim Saladin,  Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan (Bandung: Linda Karya, 

2003), h. 2. 
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 Maka dari itu dapat dipahami bahwa, strategi merupakan tindakan potensial 

yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya organisasi . Oleh 

karena itu, strategi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu 

atatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. 

Sebagai sebuah organisasi yang menginginkan perkembangan baik, maka 

diperlukan sebuah rumusan perencanaan yang sangat matang untuk merealisasikan 

tujuan yang telah ditetapkan. Rumusan tersebut biasanya dibuat dalam sebuah 

rancangan yang disatukan dalam sebuah Anggaran Dasar dan Rumah Tangga serta 

dilebur kembali ke dalam program-program penunjang yang disusun secara 

sistematik hingga mencapai hal yang diinginkan tersebut. Selain hal di atas, perlu 

diperhatikan pula beberapa kondisi yang terjadi ketika berjalannya program-program 

tersebut. Oleh karena itu, sangat diperlukan perkiraan (forcasting) keadaan masa 

depan dalam sebuah organisasi. 

Hal ini dibutuhkan agar ketika hasil yang didapatkan tidsk sesuai dengan 

harapan tidak menjadi masalah yang berdampak besar karena awal pelaksanaan sudah 

diperkirakan hasil yang akan diterima, baik ataupun buruk. Setelah memperkirakan 

beberapa kemungkinan hasil yang didapatkan, organisasi sebaiknya juga membuat 

beberapa langkah strategis untuk menyikapi hasil yang akan diraih. Sehingga apapun 

hasil yang diraih sudah terdapat solusi atau cara untuk melangkah terus menggapai 

tujuan tersebut. 

Beberapa penjelasan di atas merupakan sebuah perencanaan (planning) yang 

perlu dilakukan oleh setiap organisasi. Sering disebut dengan sebuah hal strategi 

organisasi. Oleh karena itu, tujuan dan manfaat dari sebuah strategi adalah: 
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1) Mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehigga dapat digunakan 

untuk mengarahkan organisasi tersebut kea rah yang baik mengetahui kekuatan 

dan kelemahan dalam organisasi sangatlah penting. Karena informasi tersebut 

akan digunakan untuk membuat sebuah formula sasaran, strateginya hingga 

program panunjang tujuan yang akan dijalankan. 

2) Mengetahui langkah strategis yang akan digunakan oleh organisasi tersebut 

dalam merealisasikan tujuan yang diinginkan. Langkah strategis yang telah 

disusun akan digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses 

terwujudnya tujuan-tujuan yang diinginkan organisasi. Oleh karena itu, tujuan 

dengan formulasi strategi harus berhubungan agar sinergitas yang dijalin juga 

membantu proses percepatan tersebut. 

3) Memprediksi keadaan yang akan terjadi pada organisasi di waktu yang akan 

datang, setelah persaingan dengan organisasi lain dimulai. Prediksi dalam 

sebuah organisasi sangat penting dilakukan untuk dijadikan bahan persiapan 

terhadap setiap hal-hal yang terjadi pada masa yang akan datang. Selain itu, 

prediksi juga akan dijadikan sebuah sandaran dalam mengambil keputusan 

dalam organisasi. 

4) Mengetahui hambatan-hambatan yang kemungkinan akan dilalui oleh 

organisasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Hambatan merupakan sebuah 

kerikil tajam yang dapat menghambat kecepatan perkembangan dari sebuah 

organisasi.apabila dia tidak dibersihkan dia akan menjadi tembok besar dalam 

merealisasikan tujuan-tujuan yang dinginkan oleh para pendiri dari organisasi 

tersebut. Jadi untuk memperlancar proses realisasi tujuan, maka hambatan yang 

harus ditingkatkan dari organisasi yang beraktifitas. 
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Itulah beberapa tujuan yang bias didapatkan ketika organisasi memiliki 

sebuah strategi dalam mengaplikasikan tujuan mereka. Apabila strategi tidak dimiliki 

oleh sebuah organisasi, maka eksitensi organisasi tersebut akan terancam oleh yang 

lain, karena persaingan akan terus berjalan. 

 2. Pengertian Dakwah  

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

da‟watan, du‟a, yang diartikan sebagai mengajak/menyeru, memanggil, seruan, 

permohonan, dan permintaan.
8
 Kata dakwah merupakan bentuk masdar dari kata 

kerja da‟a sebagai madi, yad‟u sebagai mudhari yang berarti seruan,ajakan, 

panggilan, undangan, do‟a dan semacamnya.
9
 

Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan dan 

mendefinisikan dakwah, hal ini disebabkan oleh perbedaan mereka dalam memaknai 

dan memandang kalimat dakwah itu sendiri. Sebagian ulama seperti yang 

diungkapkan oleh Muhammad Abu al-Futuh dalam kitabnya al-Madkhal ila ilm‟ ad-

Da‟wat mengatakan, bahwa dakwah adalah menyampaikan (at-tabligh) dan 

menerangkan (al-bayan) apa yang telah dibawah oleh Nabi Muhammad saw.
10

 

Sebagian lagi menganggap bahwa dakwah sebagai ilmu dan pembelajaran (ta‟lim). 

Muhammad al-Khaidar Husayn dalam kitabnya ad-Da‟wat ila al-Ishlah mengatakan 

dakwah adalah mengajak kepada kebaikan dan petunjuk serta menyuruh kepada 

kebajikan (ma‟ruf) dan melarang kepada kemungkaran agar mendapat kebahagiaan 

dunia dan akhirat.
11
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Muhammad Abu Al-Futuh, “dakwah adalah menyampaikan dan menerangkan”, dalam 

Faizah, Muchsin Effendi, Psikologi Dakwah (Jakarta: Kencana, 2006), h. 4-5 
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Ahmad Ghalwasy dalam kitabnya ad-Da‟wat al-Islamiyyat mendefinisikan 

dakwah sebagai pengetahuan yang dapat memberikan segenap usaha yang bermacam-

macam, yang mengacu kepada upaya penyampaian ajaran Islam kepada seluruh 

manusia yang mencakup akidah, syariat dan akhlak.
12

 Abu Bakar Zakaria, dalam 

kitabnya ad-Da‟wat ila al-Islam mendefinisikan dakwah sebagai kegiatan para ulama 

dalam mengajarkan manusia apa yang baik bagi mereka dalam kehidupan dunia dan 

akhirat menurut kemampuan mereka.
13

 

Ahli yang lain berpendapat bahwa dakwah adalah “Proses aktivitas mengubah 

suatu kondisi kepada kondisi lain yang lebih baik, atau dari suatu kondisi yang sudah 

baik kepada kondisi lain yang lebih baik lagi, yang dilakukan dengan sadar, sengaja 

dan terencana”.
14

 

Arti berdakwah adalah mengajak kepada din Islam, penutup seluruh 

Kalamullah, serta agama yang paling sempurna dan syamil (komprehensif).
15

 

Konsep daulah Islamiah adalah menyeru kepada kebaikan, mencegah 

kemungkaran, membela orang-orang tertindas, menghukum yang zalim, dan menjadi 

tempat belindung bagi setiap yang lemah. Melalui daulah Islamiah, Nabi Muhammad 

saw mengembang tugas untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan kebaikan di 

muka bumi.
16
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Setelah mendata seluruh kata dakwah dapat didefinisikan bahwa dakwah 

Islam adalah sebagai kegiatan mengajak, mendorong dan memotivasi orang lain 

berdasarkan bashirah untuk meniti jalan Allah swt dan Istiqamah di jalan-Nya serta 

berjuang bersama meninggikan Agama swt.
17

 Jalan Allah inilah yang lebih populer 

dalam bahasa Agama dengan fitrah. Maka dakwah adalah ajakan kepada manusia 

untuk kembali kepada fitrah asalnya. Yaitu mengakui Allah dalam hidupnya dan 

dengan segala konsekuensinya, termasuk menaati ajaran-Nya serta menjauhi apa 

yang dilarang-Nya. 

a. Istilah-istilah Dakwah 

1) Tabligh 

Tabligh dalam bahasa Arab berarti menyampaikan. Sedangkan menurut 

istilah, tabligh berarti menyampaikan perintah dan larangan Allah swt.
18

 Balagh 

dapat pula berarti suatu materi atau pesan yang diampaikan oleh muballigh, baik yang 

bersumber dari al-Qur‟an dan Hadis maupun dari dirinya sendiri dengan dasar ilmu. 

Menyampaikan informasi atau ajaran-ajaran Islam yang disyariatkan oleh Allah swt. 

2) Amar ma‟ru dan nahi munkar 

Amar ma‟ruf yaitu memerintahkan segala yang ma‟ruf, baik berupa hal yang 

wajib maupun hal yang bersifat sunnah dengan tujuan mendekatkan diri pada surga 

dan menjauhkan diri dari neraka. Sedangkan nahi munkar yaitu mencegah dari segala 

kemungkaran baik yang bersifat makruh apalagi yang sifatnya haram yang dapat 

mendekatkan mereka kepada neraka dan menjauhkan mereka dari surga. 
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3) Tarbiyah 

Tarbiyah secara bahasa berarti pengajaran. Tarbiyah merupakan usaha 

dakwah yang paling utama dan memegang metode penting karena dipandang sebagai 

metode dakwah jangka panjang yang paling efektif. Salah satu alasan yang bisa 

mendukung pernyataan ini adalah karena dalam metode pendidikan lebih banyak 

ditekankan agar orang-orang yang dididik membiasakan diri bersikap sebagaimana 

yang dimaksud oleh pendidik. Dalam tarbiyah lebih banyak ditekankan materi 

ilmiahnya yang memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada peserta didik atau 

dalam istilah dakwah disebut mad‟u untuk mempertimbangan kebenarannya. 

4) Khotbah 

Khotbah berarti nasehat atau peringatan yang mempunyai arti mengajak orang 

lain dan diri sendiri agar senantiasa bertakwa kepada Allah swt serta mati dalam 

keadaan beriman dan tetap berislam. 

5) Tazkirah  

Tazkirah berarti memberi peringatan agar manusia menjaga diri dan 

keluarganya dari api neraka akibat perbuatan dosa dan tunduk pada peraturan Islam 

dan menyadari kesalahan-kesalahan serta dosa-dosanya dimasa lalu dan segera 

bertaubat. 

6) Wasiyyah 

Wasiyyah artinya wasiat atau pesan, tegur sapa dan nasehat dalam kebenaran 

dan kesabaran. Ini merupakan usaha dakwah yang bisa dilakukan oleh semua pihak 

disegala tempat dan waktu. 
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7) Tabsyir dan Tanzir 

Tabsyir adalah pengumuman atau pemberitahuan kabar gembira tentang 

karunia dan rahmat Allah swt bagi mereka yang beriman dan beramal soleh bahwa 

mereka akan dibalas dengan surga dan kehidupan yang bahagia. Sedangkan Tanzir 

ialah memberi peringatan atau ancaman kepada orang-orang yang durhaka dan tidak 

mau mengikuti petunjuk Allah swt dengan azab dan api neraka.
19

 

b. Unsur-unsur Dakwah 

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang harus ada dalam 

setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah da‟i (pelaku dakwah), mad‟u 

(mitra dakwah), maddah (materi dakwah), wasilah (media dakwah), thariqah 

(metode dakwah), dan atsar (efek dakwah).
20

 

1) Da‟i (Pelaku Dakwah) 

Da‟i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan, maupun 

perbuatan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi/lembaga. 

Secara umum kata da‟i ini sering disebut dengan sebutan muballigh (orang 

yang menyampaikan ajaran Islam), namun sebenarnya sebutan ini konotasinya sangat 

sempit, karena masyarakat cenderung mengartikan sebagai orang yang 

menyampaikan ajaran Islam melalui lisan, seperti penceramah agama, khatib (orang 

yang berkhotbah), dan sebagainya. Siapa saja yang menyatakan sebagai pengikut 

Nabi Muhammad saw hendaknya menjadi seorang da‟i, dan harus dijalankan sesuai 

dengan hujjah yang nyata dan kokoh. 

Unsur pelaku dakwah ini merupakan faktor penentu bagi keberhasilan 

dakwah. Untuk itu, para da‟i harus memenuhi beberapa kompetensi. Abdullah Nashih 
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20
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Ulwan dalam bukunya Tsaqafah Daiyyah  sebagaimana dikutip oleh Didin 

Hafidhuddin mengemukakan bahwa setiap da‟i atau aktivis dakwah harus memiliki 

kelengkapan pengetahuan yang dibutuhkan dalam melaksanakan dakwah.
21

 

Kelengkapan pengetahuan tersebut antara lain:
22

 

a) Tsaqafah tharikhiyah, yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan al-Qur‟an, 

tafsir, sunnah nabawiyah, ilmu tauhid, fikih dan usul fikih, ilmu tarbiyah dan 

akhlak, serta nizham (sistem) Islam, yaitu aturan Islam yang berhubungan dengan 

semua bidang kehidupan (walaupun hanya garis besarnya saja). 

b) Tsaqafah thariqiyyah, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan peristiwa-

peristiwa sejarah, memahami makna suatu peristiwa secara jernih untuk dijadikan 

sebagai pelajaran dalam melaksanakan tugas amar ma‟ruf dan nahi munkar. 

c) Tsaqafah lughawiyah wa al-adabiyah, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan 

bahasa Arab, agar dengannya bisa memahami dengan baik kandungan al-Qur‟an 

dan sunnah Nabi, serta sumber ilmu Islam lainnya yang sebagian besar 

mempergunakan bahasa Arab. 

d) Tsaqafah insaniyah, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku manusia. 

Dakwah yang diberikan akan memberikan hasil yang optimal manakala para da‟i 

mengetahui secara pasti kondisi sasaran dakwahnya. Kondisi objektif mad‟u yang 

perlu diketahui, antara lain: minat dan kecenderungannya, tingkat pengetahuannya, 

latar belakang budayanya, dan sebagainya. 
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20 

 

 
 

e) Tsaqafah ilmiyah, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan metode keilmuan 

dalam perspektif Islam, cara memperoleh ilmu pengetahuan (epistimologi), objek 

pengetahuan (ontologi), dan tujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan 

(aksiologi). 

f) Tsaqafah waaqiyah, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah kekinian, 

yaitu masalah-masalah yang terjadi pada umat Islam dan umat manusia secara 

keseluruhan dewasa ini. 

Dari beberapa penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa untuk menjadi 

da‟i dan penyampai ajaran Islam tidak sebatas pandai dalam berucap. Lebih dari pada 

itu, da‟i harus mempunyai karakteristik berupa: akhlak yang baik, paham sejarah, 

fasih membaca dan memahami al-Qur‟an dan Hadis, berpandangan luas, dan lain 

sebagainya. 

2) Mad‟u (Penerima Dakwah) 

Mad‟u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima 

dakwah, baik secara individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang 

beragama Islam maupun tidak; atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. 

Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak 

mereka untuk mengikuti agama Islam; sedangkan kepada orang-orang yang telah 

beragama Islam dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. 

Secara umum al-Qur‟an menjelaskan ada 3 (tiga) tipe mad‟u kemudian 

dikelompokkan lagi dalam berbagai macam pengelompokan. Misalnya, orang 

mukmin dibagi menjadi tiga, yaitu: dzalim linafsih, muqtashid, dan  sabiqun 

bilkhairat. Kafir bisa dibagi menjadi kafir zimmi dan kafir harbi. Mad‟u atau mitra 

dakwah terdiri dari berbagai macam golongan manusia. Oleh karena itu, 
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menggolongkan mad‟u  sama dengan menggolongkan manusia itu sendiri dari aspek 

profesi, ekonomi dan seterusnya.
23

 

Muhammad Abduh membagi mad‟u menjadi tiga golongan, yaitu: a) 

Golongan cerdik cendikiawan yang cinta kebenaran, dapat berfikir secara kritis, dan 

cepat dalam menangkap persoalan; b) Golongan awam yaitu orang kebanyakan yang 

belum dapat berfikir secara kritis dan mendalam, serta belum dapat menangkap 

pengertian-pengertian yang tinggi; c) Golongan yang berbeda dengan kedua golongan 

di atas, mereka senang membahas sesuatu tetapi hanya dalam batasan tertentu saja, 

dan tidak mampu membahasnya secara mendalam.
24

 

3) Maddah (Materi Dakwah) 

Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan da‟i  kepada 

mad‟u. Materi dakwah adalah ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur‟an dan Hadis. 

Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah adalah ajaran Islam 

itu sendiri.
25

 Menurut Muhyuddin, materi dakwah dapat dikembangkan dari prinsip; 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan kadar 

intelektual masyarakat, mencakup ajaran Islam secara kaffah dan universal, yakni 

aspek ajaran tentang hidup dan kehidupan, merespon dan menyentuh tantangan dan 

kebutuhan asasi dan kebutuhan sekunder, dan disesuaikan dengan program umum 

syariat Islam. 

Secara umum materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi empat masalah 

pokok, yaitu: 
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a) Masalah Akidah (Keimanan) 

Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah akidah Islamiah. Aspek 

akidah ini yang akan membentuk moral (akhlak) manusia. Oleh karena itu, yang 

pertama kali dijadikan materi dalam dakwah Islam adalah masalah akidah atau 

keimanan.  

Keyakinan demikian yang oleh al-Qur‟an disebut dengan iman. Iman 

merupakan esensi dalam ajaran Islam. Iman juga erat kaitannya antara akal dan 

wahyu.  

b) Masalah Syariah 

Hukum atau syariah sering disebut sebagai cermin peradaban dalam 

pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan sempurna, maka peradaban 

mencerminkan dirinya dalam hukum-hukumnya. Pelaksanaan syariah merupakan 

sumber yang melahirkan peradaban Islam, yang melestarikan dan melindunginya 

dalam sejarah. Syariah inilah yang selalu menjadi kekuatan peradaban dikalangan 

kaum muslimin.
26

 

Materi dakwah yang bersifat syariah ini sangat luas dan mengikat seluruh 

umat Islam. Ia merupakan jantung yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan umat 

Islam di berbagai penjuru dunia, dan sekaligus merupakan hal yang patut 

dibanggakan. Kelebihan dari materi syariah Islam antara lain, adalah bahwa ia tidak 

dimiliki oleh umat-umat yang lain. Syariah ini bersifat universal, yang menjelaskan 

hak-hak umat muslim dan nonmuslim, bahkan hak seluruh umat manusia. Dengan 

adanya materi syariah ini, maka tatanan sistem dunia akan teratur dan sempurna. 
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Disamping mengandung dan mencakup kemaslahatan sosial dan moral, maka 

materi dakwah dalam bidang syariah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

yang benar, pandangan yang jernih, dan kejadian secara cermat terhadap hujjah atau 

dalil-dalil dalam melihat setiap persoalan pembaruan, sehingga umat tidak terperosok 

ke dalam kejelekan, karena yang diinginkan dalam dakwah adalah kebaikan. 

Kesalahan dalam meletakkan posisi yang benar dan seimbang di antara beban syariat 

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Islam, maka akan menimbulkan suatu yang 

membahayakan terhadap agama dan kehidupan.
27

 

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada aspek syariah 

berisikan hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat 

manusia baik muslim maupun nonmuslim serta berisi penyelesaian terhadap berbagai 

persoalan kehidupan manusia di muka bumi. 

c) Masalah Mu‟amalah 

Islam merupakan agama yang menekankan urusan mu‟amalah lebih besar 

porsinya daripada urusan ibadah. Islam lebih banyak memerhatikan aspek kehidupan 

sosial daripada aspek kehidupan ritual. Ibadah dalam mu‟amalah di sini, diartikan 

sebagai ibadah yang mencakup hubungan dengan makhluk dalam rangka mengabdi 

kepada Allah swt. Cakupan aspek mu‟amalah jauh lebih luas daripada ibadah. 

Statement ini dapat dipahami dengan alasan: 

(1) Dalam al-Qur‟an dan Hadits mencakup proporsi terbesar sumber hukum yang 

berkaitan dengan urusan mu‟amalah. 

(2) Ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran yang lebih 

besar daripada ibadah yang bersifat perorangan. Jika urusan ibadah dilakukan 
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tidak sempurna atau batal, karena melanggar pantangan tertentu, maka 

kafarat-nya (tebusannya) adalah melakukan sesuatu yang berhubungan 

dengan mu‟amalah. Sebaliknya, jika orang tidak baik dalam urusan 

mu‟amalah, maka urusan ibadah tidak dapat menutupinya. 

(3) Melakukan amal baik dalam bidang  kemasyarakatan mendapatkan ganjaran 

lebih besar daripada ibadah sunnah.
28

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mu‟amalah adalah bagian 

dari materi dakwah yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia dan 

hubungan manusia dengan alam semesta. Karena manusia adalah mahluk sosial yang 

tidak dapat hidup sendiri-sendiri maka interaksi antar mereka harus sesuai dengan 

syariat.  Hubungan antar manusia dibatasi oleh syariat yang terdiri dari hak dan 

kewajiban.  

d) Masalah Akhlak 

Materi akhlak ini diorientasikan untuk dapat menentukan baik dan buruk, 

akal, dan qalbu, berupaya untuk menemukan standar umum melalui kebiasaan 

masyarakat. Karena ibadah dalam Islam sangat erat kaitannya dengan akhlak. 

Pemakaian akal dan pembinaan akhlak mulia merupakan ajaran Islam.
29

 

Ibadah dalam Islam selalu dikaitkan dengan takwa, berarti pelaksanaan 

perintah Allah swt dan menjauhi larangan-Nya. Perintah Allah selalu berkaitan 

dengan perbuatan-perbuatan baik sedangkan larangan-Nya senantiasa berkaitan 

dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Manusia yang paling sempurna 

kemanusiaannya adalah manusia yang paling benar perbuatannya, cara berfikirnya 

dan paling mulia ikhtiarnya (akhlaknya). 
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Dengan demikian, orang yang bertakwa adalah orang yang mampu 

menggunakan akalnya dan mengaktualisasikan pembinaan akhlak mulia yang 

menjadi ajaran paling dasar dalam Islam. Karena tujuan ibadah dalam Islam, bukan 

semata-mata diorientasikan untuk menjauhkan diri dari neraka dan masuk surga, 

tetapi tujuan yang didalamnya terdapat dorongan bagi kepentingan dan pembinaan 

akhlak yang menyangkut kepentingan masyarakat. Masyarakat yang baik dan bahagia 

adalah masyarakat yang anggotanya memiliki akhlak mulia dan budi pekerti luhur.
30

 

Di samping materi-materi di atas, isu dan materi dakwah yang lain yang perlu 

mendapat perhatian yang serius adalah menyangkut pemenuhan kebutuhan primer 

sasaran dakwah, seperti: sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Hal ini perlu 

mendapat perhatian, karena kemiskinan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk 

menyebarkan agamanya dan memurtadkan umat Islam.
31

 

Dari penjelasan ini, penulis menyimpulkan bahwa dari beberapa materi 

dakwah yang telah disebutkan sebelumnya, da‟i atau aktivis dakwah perlu kiranya 

juga menyalurkan bantuan kepada pihak yang betul-betul membutuhkan bantuan 

finansial berupa kebutuhan primer agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.  

4) Wasilah (Media Dakwah) 

Wasilah atau media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan 

materi dakwah (ajaran Islam) kepada mad‟u. untuk menyampaikan ajaran Islam 

kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah. Hamzah Ya‟qub 

membagi wasilah dakwah menjadi 5 (lima) macam, yaitu: lisan, tulisan, lukisan, 

audio visual, dan akhlak.
32
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a) Lisan adalah media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan 

suara. Dakwah dengan lisan  dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, 

penyuluhan, dan sebagainya.  

b) Tulisan adalah media dakwah secara tertulis, berupa: buku, majalah, surat kabar, 

surat-menyurat (korespondensi), spanduk, dan sebagainya.  

c) Lukisan adalah media dakwah melalui gambar, karikatur, dan sebagainya. 

d) Audio visual adalah media dakwah yang dapat merangsang indra pendengaran, 

penglihatan atau kedua-duanya, seperti televisi, film slide, OHP, Internet, dan 

sebagainya.  

e) Akhlak yaitu media dakwah melalui perbuatan-perbuatan nyata yang 

mencerminkan ajaran Islam yang secara langsung dapat dilihat dan didengarkan 

oleh mad‟u. 

Dari beberapa penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa media dakwah 

digunakan berdasarkan kebutuhan da‟i dalam menghadapi mad‟u bukan berdasarkan 

kebutuhan ataupun kemauan da‟i tanpa memperhatikan kebutuhan mad‟u. Namun 

dalam praktiknya, hendaknya da‟i selalu memperhatikan aspek akhlak agar dapat 

dicontoh oleh mad‟u. 

5) Thariqah (Metode Dakwah) 

Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk 

menyampaikan materi dakwah Islam. Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, 

metode sangat penting peranannya, karena suatu pesan walaupun baik, tetapi 

disampaikan lewat metode yang tidak benar, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh  

penerima pesan.
33
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Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka dakwah Islam harus dilaksanakan 

secara efektif. Efektivitas dapat diartikan sampai dimana suatu aktivitas dakwah dapat 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dakwah dapat diukur 

melalui tingkat keberhasilan dakwah dalam mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan, yaitu terbentuknya kondisi yang lebih Islami.
34

 

Menurut uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam menggunakan 

metode dalam  berdakwah maka harus disesuaikan dengan kondisi manyarakat yang 

menjadi sasaran dakwah agar tujuan dakwah dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

6) Atsar (Efek Dakwah) 

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

dakwah, hal ini sering dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian para da‟i 

sebagai aktivis dakwah. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah 

disampaikan maka selesailah dakwah. Padahal, atsar sangat besar artinya dalam 

penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya.  

Tanpa menganalisis atsar dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategi 

yang sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan terulang kembali. Sebaliknya, 

dengan menganalisis atsar dakwah secara cermat dan tepat, maka kesalahan strategi 

dakwah akan segera diketahui untuk diadakan penyempurnaan pada langkah-langkah 

berikutnya (corrective action). Demikian juga strategi dakwah termasuk didalam 

penentuan unsur-unsur dakwah yang dianggap baik dapat ditingkatkan.
35

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari adanya 

atsar dakwah adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan dakwah 
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yang telah dilakukan dan untuk meninjau kembali kesalahan-kesalahan yang terjadi 

selama melakukan kegiatan dakwah agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak 

dilakukan lagi pada pelaksanaan dakwah berikutnya. 

c. Tujuan Dakwah 

Kegiatan dakwah Islam tentu saja memiliki tujuan. Tujuan dakwah adalah 

menyampaikan kebenaran ajaran yang terkandung dalam al-qur‟an dan al-hadist, 

serta mengajak manusia untuk mengamalkannya. Tujuan dakwah ini dibagi menjadi 

tujuan yang berkaitan materi dan objek dakwah. Dilihat dari aspek tujuan objek 

dakwah ada empat tujuan, yaitu: 

1) Tujuan perorangan. 

2) Tujuan untuk keluarga. 

3) Tujuan untuk masyarakat. 

4) Tujuan untuk manusia di seluruh dunia. 

Tujuan dakwah dari segi materi, manurut Masyhur Amin ada tiga, antara lain: 

(a) Tujuan akidah, yaitu menanamkan keyakinan yang teguh pada setiap manusia. 

(b) Tujuan hukum, yaitu tujuan dakwah adalah membentuk orang-orang taat pada 

hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah swt. 

Tujuan akhlah, yaitu terwujudnya pribadi muslim yang berbudi luhur dan berakhlakul 

karimah.
 36

 

Melihat keseluruhan tujuan dakwah dari segala aspek dan materi dakwah, 

maka dapat dipahami bahwa tujuan dakwah adalah untuk memperoleh kebahagiaan di 

dunia dan akhirat. 
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3. Strategi Dakwah 

a. Strategi dakwah secara umum 

Amuni Sukir dalam bukunya “Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam” 

menyebutkan bahwa strategi dakwah merupakan metode, siasat, taktik yang 

dugunakan dalam kegiatan dakwah. 

Pengertian strategi dakwah ialah cara atau metode yang efektif mengajak 

manusia kepada (ajaran) Allah sehingga terealisasikan kehendak-kehendak-Nya di 

muka bumi. Strategi pada hakikatnya ialah perencanaan (planning) dan manajemen 

untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai suatu tujuan strategi tidak hanya 

berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus 

bagaimana teknik cara operasionalnya. 

Dengan demikian strategi dakwah merupakan perpaduan dari perencanaan 

(planing) dan manajemen dakwah untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam mencapai 

tujuan strategi dakwah harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara 

teknik, dalam arti kata bahwa pendekatan biasa berbeda sewaktu-waktu bergantung 

pada situasi dan kondisi. Agar lebih efetifnya strategi dakwah, maka segala sesuatu 

harus dipertaruhkan dengan komponen-komponen.
37

 Strategi dakwah yang disusun 

harus sesuai dengan situasi dan kondisi agar sesuatu yang ingin dicapai dapat berjalan 

dengan lancar. 

Suatu proses yang berkesinambungan adalah suatu proses yang bukan 

insidental atau kebetulan, melainkan benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan 

dievaluasi secara terus menerus oleh para pengembang dakwah sesuai dengan tujuan-

                                                           

37
Ahmad Amirullah, Dakwah Islam Dan Perubahan Sosial (Yogyakarta : Primandala, 1993), 

h. 17. 



30 

 

 
 

tujuan yang dirumuskan. Dakwah tidak boleh dilakukan asal jalan, tanpa sebuah 

perencanaan yang matang, baik menyangkut materinya, tenaga pelaksananya, ataupun 

metode yang digunakan.
38

 

Strategi dakwah adalah proses penentuan metode dan upaya untuk 

menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mencapai 

tujuan dakwah dengan sebaik-baiknya. Strategi dakwah adalah rencana yang berisi 

rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. 

Al-Qur‟an juga mengajarkan da‟i untuk melakukan beberapa cara dalam 

berdakwah sesuai dengan yang ada dalam surah An-Nahl/16:125 

ُُِۡدعُ ٱ ُة ب ِكى بِيِنُرى ُسى ٰ ةُِٱإَِلى ًى ةُِٱوُىُۡۡلِۡم يِۡعظى ًى ۡ نىةُِ ٱُل ُُِۡۡلىسى ىُة ِٰدلۡى  جى ُُهَِّتُٱوى يى ُو  بَّكى ُرى ُُۚإِنَّ  ٌ ۡحسى
ى
ُأ ِِهى

بِيوِهُِ ٌُسى ُعى نَّ ًىٌُضى ِ ُة ۡعوىى 
ى
ُُِۦأ ُة ۡعوىى 

ى
ُأ يى ٌُىٱوىو  ۡىجىِدي  ً ۡ  ١٢٥ُُل

Terjemahnya: 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran 
yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya, Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui sisapa yang sesat 
dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang dapat petunjuk”.

39
 

Kandungan surah An-Nahl ayat 125 menjelaskan tentang kewajiban 

berdakwah dan metode berdakwah. Meskipun khitab ini ditujukan kepada Rasulullah 

saw, ia juga berlaku bagi kaum muslimin. Bahwa setiap muslimin wajib berdakwah 

dan dalam berdakwah harus menggunakan metode dakwah sebagaimana tuntunan 

ayat ini.
40
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Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kita wajib berdakwah dan 

dalam berdakwah kita harus menggunakan metode dakwah sesuai dengan metode 

yang disebutkan dalam al-qur‟an. 

Secara umum surah An-Nahl ayat 125 digambarkan prinsip dan metode 

dakwah An-Nahl yang berarti lebah memiliki berbagai keistimewaan dan 

memberikan manfaat bagi manusia. Begitu juga dengan metode dakwah yang 

disebutkan dalam surah An-Nahl terdiri dari tiga cara yaitu: 

1) Al-Hikmah 

Kata al-hikmah dalam beberapa kamus diartikan sebagai al-adl (keadilan), al-

hilm (kesabaran dan ketabahan), al-nubuwwah (kenabian), al-ilm (ilmu pengetahuan), 

pemikiran atau pendapat yang baik, al-haqq (kebenaran), meletakkan sesuatu pada 

tempatnya dan lain sebagainya. Dakwah al-hikmah dapat diartikan sebagai kegiatan 

penyeruan atau pengajakan dengan cara yang bijak, filosofis argumentatif, penuh 

kesabaran dan ketabahan, sesuai dengan risalah mubuwwah dan ajaran Al-Qur‟an.
41

 

Dakwah al-hikmah dikenal sebagai dakwah yang bijak, selalu memperhatikan 

suasana, situasi dan kondisi mad‟u. Selalu melihat keadaan mad‟u seperti tingkat 

pendidikan, usia, suasana psikologis, kultural mad‟u dan lain sebagainya. Dakwah al-

hikmah menurut Sayid Qutb harus memperhatikan tiga hal, yaitu: 

a) Keadaan dan situasi orang-orang yang didakwahi. 

b) Kader atau ukuran materi dakwah yang disampaikan harus sesuai dengan tingkat 

pemahaman mad‟u. 
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c) Metode penyampaian materi dakwah harus dibuat sedemikian rupa agar menarik 

perhatian mad‟u. 

Da‟i yang merupakan metode al-hikmah dalam kegiatan dakwah tentu telah 

mengenai terlebih dahulu keadaan mad‟unya. Kesesuaian metode dakwah dengan 

mad‟u sangat mempengaruhi sampai atau tidaknya pesan dakwah, dakwah dikatakan 

berhasil apabila pesan yang disampaikan dimengerti oleh mad‟u.
42

 

 Metode al-hikmah dalam kegiatan dakwah berarti menyampaikan dakwah 

dengan terlebih dahulu memahami tujuan dakwah dan memahami sasaran orang atau 

masyarakat secara benar dan mendalam. 

2) Al-Mauidzatil khasanah 

Al-mauidzatil khasanah memiliki beberapa pengertian, yaitu: 

a) Pelajaran dan nasehat yang baik, contoh teladan, bahasa yang lembut dan 

memberikan motivasi. 

b) Kelembutan hati menyentuh jiwa dan memperbaiki amal perbuatan. 

c) Pelajaran, penerangan, peraturan dan gaya bahasa yang mengesankan menyentuh 

hati manusia. 

d) Tutur kata yang lemah lembut, bertahap. Penuh kasih sayang dan lain 

sebagainya.
43

 

Dakwah al-mauidzatil khasanah dari sikap egois, agitasi emosional atau 

apologi. Dakwah ini cenderung diberikan kepada masyarakat awam. Da‟i berperan 
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sebagai pembibing teman dekat yang senantiasa memberikan bimbingan kepada 

mad‟u. 

Dakwah al-mauidzatil khasanah artinya memuaskan jiwa orang atau 

masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang 

baik, seperti memberikan nasehat yang positif, pengajaran dan teladan. 

3) Wa-Jadilhum bi al-lati hiya ahsan 

Metode dakwah Wa-jadilhum bi al-lati hiya ahsan ialah kegiatan dakwah 

yang dilakukan melalui diskusi atau perdebatan yang dilakukan secara baik, sopan 

santun, saling menghargai, tidak arogan. Metode ini digunakan untuk manusia 

golongan ketiga yang memiliki daya intelektual yang lebih tinggi dibandingkan yang 

lainnya. 

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode 

ini, yaitu: pertama, tidak merendahkan pihak lawan apalagi menjelek-jelekannya. 

Tujuan diskusi bukanlah mencari kemenangan, tetapi mencari penerangan dan 

kebenaran yang sesungguhnya. Kedua, tujuan diskusi semata-mata mencari 

kebenaran yang sesuai dengan ajaran Islam, bukan yang selain itu. Ketiga, tetap 

menghormati pihak lawan, menjaga harga diri dan lawan agar tidak ada rasa sakit 

hati.
44

 

Dakwah wa-jadilhum billati hiya ahsan artinya dakwah yang dilakukan 

melalui pertukaran pemikiran (dialog) sesuai dengan situasi masyarakat setempat 

tanpa merugikan perasaannya. 

Melakukan amar ma‟ruf nahi mungkar merupakan salah satu motivasi agar 

umat Islam senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas diri dan ibadahnya. 
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Amar ma‟ruf nahi mungkar merupakan naluri manusia yang dimiliki. Manusia 

memiliki kewajiban dalam hidupnya, baik untuk dirinya pribadi, terhadap kelompok, 

maupun masyarakat. Amar ma‟ruf nahi mungkar merupakan salah satu perintah Allah 

yang ada dalam Al-Qur‟an, suri tauladan yang pernah dicontohkan nabi Muhammad 

saw dan merupakan tanggung jawab pribadi atau sosial kita sebagai manusia terhadap 

manusia yang lain.
45

 

Berdasarkan firman Allah di atas, dijelaskan bahwa prinsip-prinsip dakwah 

Islam tidaklah mewujudkan kekakuan, tetapi menunjukkan fleksibelitas yang tinggi. 

Ajakan dakwah tidak mengharuskan cepatnya keberhasilan melalui satu metode saja. 

Tetapi bisa menggunakan bermacam-macam cara yang sesuai dengan kondisi dan 

situasi mad‟u sebagai objek dakwah dalam menentukan penggunaan metode dakwah 

sangat berpengaruh dalam keberhasilan aktivitas dakwah.
46

 

b. Startegi dakwah muhammadiyah 

Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah, bahkan dakwah telah 

menjadi simbol atau identitas yang erat kaitannya dengan Muhammadiyah selain 

tajdid. Konsep gerakan dakwah muhammadiyah adalah gerakan dakwah tidak hanya 

bersifat perkataan dan tulisan (da‟wah bil-lisan dan da‟wah bil-qalam) akan tetapi 

sekaligus dakwah dengan perbuatan atau tindakan  (da‟wah bil-ha)l. Dakwah bil hal 

bahkan sangat menonjol dalam gerakan dakwah Muhammadiyah yang diwujudkan 

dalam berbagai bentuk amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, bakti sosial, 

pemberdayaan masyarakat, kegiatan ekonomi dan peran-peran kebangsaan secara 

lebih luas yang dilaksanakan dengan sistem organisasi yang tersebaer di seluruh 
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Indonesia. Karenanya, wajah dakwah Muhammadiyah sangat menonjol di 

masyarakat.
47

 

Persoalan dakwah di masa kini yang semakin kompleks, memerlukan strategi 

dakwah yang fokus pada nilai atau kandungan doktrin. Muhammadiyah yang 

doktrinnya melembagakan ajaran Islam secara murni, memiliki orientasi kolektivitas 

dakwah bagi seluruh elemen, tidak hanya untuk kelompok tertentu saja. Disinilah 

pentingnya memunculkan dakwah yang moderat dan relevan untuk dikembangkan 

lalu diperbaharu, agar tidak kehilangan relevansinya pada zaman yang berubah sangat 

cepat. Strategi dakwah seperti ini memiliki potensi besar dalam Muhammadiyah 

karena mempunyai stock cendikiawan yang cukup banyak dan berasal dari berbagai 

macam disiplin ilmu. Mereka ini mempunyai alur pikir yang moderat dalam 

menempatkan doktrin ajaran Islam sebagai kekuatan yang ikut memacu pada 

perubahan. 

Strategi dakwah moderat mencerminkan strategi washithiyyah, yang 

merupakan pedoman sekaligus strategi dakwah bagi seluruh anggota, terutama para 

pelaku gerakan Muhammadiyah. Washithiyyah juga berarti menjadi pejuang dakwah 

atas nama kemanusiaan secara adil, keadaan yang terpuji mengutamakan prinsip 

equilibrium antara kemaslahatan dunia dan akhirat, berlomba-lomba menjadi kaum 

yang moderat dalam arti tawassut, yakni memberikan semua hak kewajiban dalam 

konstruk kehidupan sosial. 

Gerakan dakwah Muhammadiyah dengan strategi wahithiyyah bertumpuh 

pada penuguhan serta pecerahan secara kaya dan berkesinambungan. Mengingat 

gerakan dakwah Islam lain atau orang perorangan lebih lantang dari pada 
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Muhammadiyah, maka muhammadiyah tidak menirunya, jangan sampai 

Muhammadiyah memiliki strategi dakwah yang serba konfrotasi dan serba lantang 

sambil memandangi pihak lain yang tidak sepaham sebagai sesat masuk dan 

mewarnai Muhammadiyah.
48

 

Dakwah moderat dalam konsep Muhammadiyah, itulah yang dimaksud 

ummatan wasathan, jika konsep ini tidak dianut maka Muhammadiyah akan 

kehilangan jati diri dan kekuatan utamanya untuk menjalankan misi dakwah yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip dakwah dalam Islam, yakni dakwah dengan bil-hikmah, 

wal-maw‟izhat al-hasanah, wajadilhum billaty hiya ahsan. 

1) Dengan cara bil-hikmah, yaitu menyampaikan dakwah dengan cara tegas disertai 

kearifan (bijaksana). Strategi dakwah seperti ini, sangat relevan diterapkan kepada 

golongan cerdik-cendikiawan yang cinta kebenaran dan dapat secara kritis, cepat 

dapat dalam menangkap arti persoalan. 

2) Dengan cara al-maw‟izhah, yaitu menyambaikan dakwah dengan cara yang 

memberi nasehat dan wejangan dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami, ini 

sangat relevan diterapkan kepada golongan awam, kebanyakan orang yang belum 

dapat berfikir secara kritis dan mendalam, serta belum bisa menangkap pengertian-

pengertian. 

3) Dengan cara mujadalah, yaitu menyampaikan dakwah dengan cara berdialog 

langsung atau berdiskusi dan bertukar pikiran, guna mendorong supaya berfikir 

secara sehat, merupakan strategi dakwah yang sangat relevan diterapkan kepada 

golongan yang tingkat kecerdasannya di antara kedua golongan yang telah 

disebutkan. Strategi ini, sejalan dengan aktualisasi yang moderat dakwah sebagai 
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mana yang telah dikemukakan dan sebagai strategi dakwah yang sesuai dengan 

visi misi muhammadiyah.
49

 

Dari uraian di atas daapat disimpulkan bahwa metode dalam menyampaikan 

dakwah itu sangat penting, karena sebagai seorang dai dalam menyampaikan dakwah 

tidak hanya isi atau pesan saja yang diperhatikan, namun dai juga dituntut untuk 

menerapkan metode yang tepat dalam berdakwah agar dapat diterima dengan baik 

oleh mad‟u dan menimbulkan efet atau perubahan yang signifikan. 

Strategi dakwah Muhammadiyah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

a) Membentuk organisasi otonom Muhammadiyah 

Organisasi otonom Muhammadiyah adalah organisasi yang dibentuk oleh 

persyarikatan Muhammadiyah deng bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan 

kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga persyarikatan 

Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tetentu pula dalam rangka 

mencapai maksud dan tujuan persyarikatan Muhammadiyah. Adapun organisasi 

otonom Muhammadiyah, yaitu: 

(1) Aisyiyah 

(2)  Pemuda Muhammadiyah 

(3)  Nasyiyatul Aisyiyah 

(4)  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

(5)  Tapak suci Putra Muhammadiyah 

(6) Hizbul Wathan 

(7) Ikatan Pelajar Muhammadiyah 
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b) Amal usaha Muhammadiyah 

Amal usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dan media dakwah 

persyarikat untuk mencapai tujuan persyarikatan, yakni menegakkan dan menjujung 

tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebetulnya. Macam-

macam amal usaha Muhammadiyah
50

, yaitu: 

(1)  Bidang keagamaan 

(2)  Bidang pendidikan 

(3)  Bidang kemasyarakatan 

(4)  Bidang politik dan kenegaraan 

Dalam menjalankan dakwah amal ma‟ruf nahi munkar, Muhammadiyah 

mengajukan berbagai strategi dakwah. Dakwah disesuaikan dengan perkembangan 

situasi dan tidak ketinggalan pula dengan kondisi internal anggota Muhammadiyah 

itu sendiri. 

c. Asas-asas strategi dakwah 

Strategi dakwah terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan agar 

dakwahnya berjalan efektif dan tepat pada sasaran. Asas-asasnya yaitu sebagi berikut: 

1) Asas fisiologis, yaitu asas ini erat hubungannya dengan tujuan-tujuan yang 

akan dicapai dalam aktifitasdakwah. 

2) Asas sosiologis, yaitu asas ini berbicara tentang masalah yang berkaitan 

dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. 

3) Asas kemampuan dan keahlian da‟i, yaitu begaiman seorang da‟i mampu 

melaksanakan suatu kewajiban baik melalui teori maupun praktek terhadap 

masyarakat secara efektif. 
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4) Asas psychologis, yaitu asas ini membahas tentang masalah yang 

berhubungan dengan kejiwaan manusia. 

5) Asas efektifitas dan efisien, yaitu asas ini maksudnya adlah dalam aktifitas 

dakwahnya harus dapat menyeimbangkan antara waktu ataupun tenaga yang 

dikeluarkan dengan pencapaian hasilnya. 

Berdasarkan asas-asas strategi dakwah di atas, maka seorang da‟i perlu 

memiliki ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan asas-asas tersebut yaitu 

unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dapah dapat membantu para dai‟i dalam 

menentukan strategi dakwah agar dakwahnya berjalan dengan efektif. 

Dengan mempertimbangkan asas di atas, seorang da‟i hanya butuh 

memformulasikan dan menerapkan strategi dakwah yang sesuai dengan kondisi 

mad‟u sebagai objek dakwah. 

 

B. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

Kepribadian Muhammadiyah secara concurent juga menjadi kepribadian 

IMM akan tetapi, karena fungsi IMM merupakan bahagian dari Muhammadiyah dan 

juga memiliki ciri khas tersendiri yang bisa membedakan dari perkumpulan 

mahasiswa lainnya. Ciri khas itu juga menjadikan identif IMM. 

1. Pengertian IMM 

Pengertian IMM sebagai organisasi penerus sudah otomatik harus dipahami 

bahwa IMM adalah organisasi penerus Muhammadiyah yang akan membimbing 

ahlinya menjadi intelektual atau ulama yang akan menjadi peraju utama dari gerakan 

Islam Muhammadiyah. Dengan kata lain, di lingkungan Muhammadiyah, bahwa 
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IMM adalah penggerak, penerus, penyempurna dan pelaksana amal ma „riif nahyil 

munkar Muhammadiyah. 

 

IMM juga produktif mengartikulasikan pemirikannya dalam berbagai 

kesempatan. Sejauh yang dapat dikenal, pemikiran IMM dibagi menjadi tiga masalah: 

a. Pemikiran ikatan mengenai modernisasi-sekularisasi. 

b. Pemikiran ikatan mengenai pembangunan. 

c. Pemikiran ikatan untuk kembalipada identiknya.
51

 

IMM adalah gerakan Islam yang berakidah islam bersumber Al-Qur‟an dan 

As-Sunnah. Pada 1961 di yogyakarta, digelar kongres mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah. Saat kongres itulah, gagasan mendirikan IMM tergulir kuat. Para 

tokoh pwmuda Muhammadiyahpun cukup mendukung ide ini dengan berusaha 

melepaskan Departemen Kemahasiswaan yang ada di tubuh pemuda Muhammadiyah 

untuk berdiri sendiri sebelum IMM, terlebih dahulu dilahirkan Lembaga Sdakwah 

Muhammadiyah yang diprakarsai oleh Djasman Al-Kindi dan dikordinasi oleh 

Maargono, Sudipyomarkus, Rosyad Soleh. Lembaga Dakwah Muhammadiyah ini 

menjadi cikalbakal IMM. Pada saat 29 Syawal 1384 H bertepatan dengan 14 maret 

1964 M, PP Muhammadiyah meremiskan IMM. Dan hingga saat ini IMM telah 

tersebar hampir tersebar di seluruh Universitas Indonesia.
52
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2. Visi Misi IMM 

a. Visi IMM, yaitu “mewujudkan IMM sebagai gerakan intelektual untuk mengabdi 

kepada umat yang berlandaskan nilai-nilai Islam”. 

b. Misi IMM, yaitu: 

1) Implementasi nilai-nilai Islam dalam keseharian diri kader. 

2) Optimalisasi nilai intelektualitas. 

3) Optimalisasi integrasi antar bidang. 

4) Mempererat hubungan internal dan eksternal. 

5) Menumbuhkan rasa empati terhadap sosial.
53

 

IMM merupakan gerakan mahasiswa Islam yang berlandaskan Islam dan As-

Sunnah. Lahirnya IMM tidak terlepas dari sejarah perjalanan Muhammadiyah dan 

juga bisa dikatakan sejalan dengan lahirnya Muhammadiyah itu sendiri. 

C. Kaderisasi 

Kaderisasi menurut pandangan islam diartikan sebagai usaha mempersiapkan 

calon-calon pemimpin di masa depan yang tangguh dalam mempertahankan dan 

mengembangkan identitas umat terbaik. Kaderisasi dalam Islam menjadi tugas yang 

mulia untuk membentuk pribadi yang abbani dengan karakteristi khairu umma.
54

 

Kaderisasi berusaha menciptakan kader yang bukan hanya hebat dalam 

mengerjakan suatu program tapi lebih dari itu. Kaderisasi haruslah mampu 

menciptakan kader yang memiliki jiwa pemimpin, memiliki emosi yang terkontrol, 

kreatif dan mampu menjadi pemberi solusi untuk setiap permasalaha, memiliki 

mental yang kuat dan yang terpenting dapat menjadi seorang teladan bagi 
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Mahasiswa”, Skripsi (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddian, 20017), h. 19. 

https://imm.uinisayogya.ac.id/


42 

 

 
 

anggotanya. Dalam proses kaderisasi ada dua ikon penting, yaitu pelaku kaderisasi 

(subjek) dan sasaran kaderisasi (objek). 

Pelaku kaderisasi adalah individu-individu yang telah memiliki kapasitas yang 

mantap dan kuat untuk mengkader semua anggotanya dan memahami alur atau 

berjalannya kaderisasi dalam organisasi tersebut, kalau organisasi di kampus pelaku 

kader itu adalah mahasiswa yang sudah menjalani kaderisasi. Sedangkan sasaran 

kaderisasi adalah individu-individu yang dipersiapkan dan dilatih untuk menjadi 

penerus visi dan misi organisasi di kampus adalah mahasiswa yang belum menjalani 

kaderisasi. 

Kaderisasi merupakan suatu kebutuhan internal yang dilakukan demi 

kelangsungan dan kelancaran organisasi di kampus. Seperti halnya dengan hukum 

alam dengan adanya suatu siklus, dimana semua proses pasti akan terus berulang-

ulang dan terus berganti. Namun semua itu harus ada satu yang perlu kita pikirkan 

yaitu format dan mekanisme yang komprehensif dan mapan guna memunculkan 

kader-kader yang tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang manajerial saja, tapi 

yang lebih penting adalah memiliki mental atau karakter serta tetep berpegang pada 

komitmen sosial dengan segala deminsinya. Sukses atau tidaknya sebuah organisasi 

di kampus dapat diukur dari kesuksesan dalam proses kaderisasi internal yang 

dikembakannya. Karena wujud dari keberlanjutan organisasi di kampus adalah 

munculnya kader-kader yang memiliki kapabilitas dan komitmen terhadap dinamika 

organisasi untuk masa depan.
55
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Pengkaderan IMM memiliki tanggung jawab dalam ranah keagamaan, 

kemahasiswaan dan kemasyarakatan. Ranah pengkaderan IMM ini yang disebut 

dengan istilah Tri Kompetensi Dasar (Religius, Intelektual dan Humanitas). Sesuai 

dengan ruang lingkup sumber daya manusia yang memiliki kapasitas mampu di 

bidang akademik.
56

 

Kaderisasi merupakan proses pendidikan jangka panjang yang 

mengoptimalkan potensi kader dengan cara mentransfer dan menanamkan nilai-nilai 

tertentu, sehingga menghasilkan kader yang tangguh di masa depan.. 

Kader IMM merupakan inti dari masyarakat utama, yang senantiasa 

meyebarkan cita-cita kemerdekaan, kemuliaan dan kemaslahatan masyarakat sesuai 

dengan semangat pembebasan dan  pencerahan yang dilakukan Nabiyullah 

Muhammad SAW. 

Dalam pandangan Islam, kaderisasi adalah usaha mempersiapkan calon-calon 

pemimpin di hari esok yang tangguh dalam mempertahankan dan mengembangkan 

identitas khairu ummah (umat terbaik). Hal ini sesuai dengan seruan Allah dalam 

Q.S. Ali Imran/3:110. 

نج ىُۡ ُُِل  ُة ونى ر  م 
ۡ
ۡتُلِونَّاِسُثىأ ۡخرِجى

 
ُأ ٍة يَّ

 
ُأ ۡۡيى وِفُٱخى ۡعر  ًى ۡ ُُل ٌِ ُعى ۡينى تىۡنىى رُِٱوى

نمى  ً ۡ ُُِل ُة ث ۡؤِين ينى ِهُٱوى ُللَّ
ُ ۡون 

ى
ُأ ٌى ىۡيُءىايى ل ٰبُِٱوى ُُۡهِمتى ى  ِۡنى  ۚىُي  َّى  اُل ۡۡيٗ ُخى نى ۡؤِين ينُىٱهىَكى  ً ۡ ُُل ى  ۡكَثى و 

ى
أ ينُىٱوى ِٰسق   ١١٠ُُۡهفى

Terjemahnya: 

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeruh 

kepada ma‟ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. 

Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara 
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Khotimum, Susanti, dkk, Sistem Pengkaderan Ikatan (SPI) Ikatan Mahasiswa 
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mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang 

fasik”. (Q.S. Ali Imran: 110).
57

 

Ayat ini mengandung suatu dorongan kepada kaum mukmin agar tetap 

memelihara sifat-sifat utama tersebut dan agar mereka tetap mempunyai semangat 

yang tinggi. 

Umat yang paling baik di dunia adalah umat yang mempunyai dua macam 

sifat, yaitu mengajak kebaikan serta mencegah kemungkaran, dan senatiasa beriman 

kepada Allah. Semua sifat itu telah dimiliki oleh kaum Muslimin pada masa Nabi dan 

telah menjadi darah daging dalam diri mereka karena itu mereka menjadi kuat dan 

jaya. Dalam waktu yang singkat mereka telah dapat menjadikan seluruh tanah Arab 

tunduk dan patuh di bawah naungan Islam, hidup aman dan tentram di bawah panji-

panji keadilan, padahal mereka sebelumnya adalah umat yang berpecah-belah selalu 

berada dalam suasana kacau dan saling berperang antara sesama mereka. 

Ini adalah berkat keteguhan iman dan kepatuhan mereka menjalankan ajaran 

agama dan berkat ketabahan dan keuletan mereka menegakkan amar makruf dan 

mencegah kemungkaran.
58

 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa untuk menjadi golongan umat 

baik, kita harus memiliki dua macam sifat tersebut, yaitu mengajak kebaikan serta 

mencegah kemungkaran, dan senantiasa beriman kepada Allah. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan LoKasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Kualitatif ialah pengumpulan 

data di lingkungan alam dengan tujuan menjelaskan fenomena yang terjadi. Penelitian 

kualitatif ialah suatu penelitian yang hasilnya tidak didapat melalui prosedur statistik 

atau metode kuantifikasi yang lain. Peneliti yang menggunakan pendekatan 

naturalistik biasanya untuk memahami suatu fenomena tertentu sedang peneliti yang 

menggunakan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena 

dan peluasan data pada situasi yang sama.
1
 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian akan dilakukan bertempat di Sekret IMM Komisariat Dakwah dan 

Komunikasi tepatnya di Btn. Pao-Pao Permai Blok F10 No. 6. Dan di Kampus 2 UIN 

Alauddin Makassar tepatnya di Jl. H. Yasin Limpo No. 36. Kec. Somba Opu Kab 

Gowa. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Merujuk pada pendekatan yang digunakan penulis merupakan penelitian 

kualitatif yang tidak mempromosikan teori sebagai alat yang hendak diuji. Maka, 

teori dalam hal ini berfungsi sebagai hal pendekatan untuk memahami lebih dini 

konsep secara ilmiah yang relevan dengan fokus permasalahan. Dengan demikian, 
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penulis menggunakan pendekatan yang dianggap dapat membantu dalam penelitian 

ini. Pendekatan tersebut ialah pendekatan Manajemen Dakwah. 

Dalam penelitian ini, peneliti meminjam teori-teori yang telah mapan dalam 

bidang disiplin ilmu manajemen dakwah untuk mengungkapkan dan menjelaskan 

mengenai suatu fenomena atau gejala terkait dengan “Strategi Dakwah IMM 

Terhadap Kaderisasi di Komisariat Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin 

Makassar”. 

  

C. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan sendiri oleh pihak 

yang memerlukan data tersebut.
2
 Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. 

Adapun data primer dari penelitian ini diperoleh dari pengurus 4 orang, pembina 3 

orang dan mahasiswa(i) yang telah menjadi kader yang aktif di organisasi IMM di 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh pihak lain, 

pihak yang memerlukan data hanya menyalin dan mengumpulkan data yang 

diperlukan dari pihak lain tersebut.
3
 Dalam penelitian ini, adapun data sekunder 

                                                           
2
Irwan Misbach, Pengantar Statistik Sosial (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Pess, 

2014), h. 19 
3
Irwan Misbach, Pengantar Statistik Sosial, h. 20 
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diperoleh dari membaca berbagai buku, hasil penelitian, bahan kuliah, maupun 

artikel-artikel lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ialah teknik yang digunakan dalam mengumpulkan 

data. Dalam sebuah penelitian, peneliti harus memahami kriteria data yang baik dan 

mampu menentukan tehnik yang tepat dalam pengumpulan data. Jika tidak maka data 

yang dikumpulkan tidak diperoleh secara sempurna. Adapun syarat-syarat data yang 

baik adalah: data harus akurat, data harus relevan, dan data harus up to date.
4
 

Adapun metode pengumpulan data yang relevan dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1. Observasi  

Observasi adalah suatu prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan 

dengan cara melihat, mengamati dan mencatat perilaku dan perkataan subjek 

penelitian dengan menggunakan pedoman observasi.
5
 Obsevasi merupakan alat 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara sistematis gejala-

gejala yang diselidiki.
6
 Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika melakukan 

pengamatan, yaitu: apa yang diamati, bagaimana mencatat hasil pengamatan, alat 

yang membantu dalam prose pengamatan, bagaimana mengatur jarak antara 

pengamat dengan objek yang diamati.
7
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Akara, 2007), h. 70 
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Jenis pengamatan (observasi) pada penelitian ini adalah pengamatan terlibat. 

Peneliti melibatkan diri dalam interaksi sosial yang diamati.  

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dari 

responden dicatat dan direkam. Wawancara merupakan alat re-checking atau 

pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.
8
 

Wawancara dalam sebuah penelitian merupakan hal yang cukup penting mengingat 

dalam proses wawancara sering dilakukan secara langsung tanpa adanya perantara 

sehingga informasi yang diterima lebih akurat  dan lebih terarah. Teknik wawancara 

juga bisa dilakukan dengan siapa saja, baik itu anak-anak, sampai kepada mereka 

yang buta huruf atau tidak dapat membaca dan menulis.
9
 

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka peneliti 

mewawancarai informan. Adapun yang akan menjadi inorman dalam penelitian ini 

yaitu: pengurus orang, pembina orang dan mahasiswa(i) yang telah menjadi kader 

yang aktif di organisasi IMM di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan data dari dokumentasi yang telah tersedia, dengan cara mencatat atau 

menyalin data tersebut.
10
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Syamsuddin AB, dkk, Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal (Pendekatan 
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Dokumen adalah metode pengumpulan yang diperoleh dari data yang 

berbentuk tertulis, berupa arsip-arsip atau buku-buku yang terkait dengan penelitian 

yang dilakukan. Dalam metode ini, dokumen yang diteliti tidak harus bersifat resmi, 

cara yang digunakan juga tidak harus resmi tetapi bisa dilakukan secara terbuka. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu dalam pengumpulan data.
11

 Untuk 

memperoleh data penelitian yang akurat, maka hal lain yang harus disiapkan adalah 

alat atau instrumen penelitian. Karena untuk memperoleh hasil penelitian yang 

berkualitas, maka dibutuhkan alat/instrumen penelitian yang ingin digunakan untuk 

mengumpulkan data. Hal ini tentu harus disiapkan dengan baik agar data yang 

diperoleh berkualitas. Adapun yang menjadi instrumen penelitian ini yaitu, pedoman 

wawancara atau daftar pertanyaan, kamera untuk mengambil gambar, alat perekam 

suara, internet, alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen.  

 

F. Teknik  Pengolahan dan Analisis Data 

Karena penelitian ini merupaan penelitian kualitatif, maka teknik pengolahan 

dan analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data 

merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, 

catatan lapangan, dan meteri-materi lain yang telah dikumpulkan yang bertujuan 

meningkatkan pemahaman mengenai materi tersebut dan untuk memungkinkan 

peneliti menyajikan hasil penelitiannya kepada orang lain.
12
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Analisis data kualitatif bersifat berkelanjutan dan dikembangakan sepanjang 

program. Analisis data dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data, 

dan setelah data dikumpulkan.
13

 

Analisa data merupakan upaya untuk mencapai serta menata secara sistematis 

catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman penulis  tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan 

bagi orang lain.
14

 

Analisis data merupakan suatu proses pengklasifikasian, penyusunan, 

pengkategorian, dan elaborasi sehingga data yang telah terkumpul dapat memberikan 

makna untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk 

mencapai tujuan suatu penelitian. Analisis data bertujuan mencari dan menata data 

secara sistematis dari hasil rekaman atau wawancara, observasi dan dokumentasi 

yang telah dilakukan.
15

 

Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan, sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, 

pemokusan, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan 

lapangan tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu 

melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif.
16

 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, memilah atau membuang yang tidak perlu, dan 

                                                           
13

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 
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Noen Muhajirin, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h. 183 
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Syamsuddin AB, Dasar-dasar Teori Metode Penelitian (Cet, 1; Ponorogo: 2017),  h. 111 
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mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya 

dapat ditarik dan diverifikasi.
17

 

Jadi pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber 

data, kemudian memilah dan mengelompokkan data agar lebih terfokus dan relevan 

dengan penelitian yang dilakukan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yang dimaksud menampilkan berbagai data yang telah 

diperoleh sebagai informasi yang lebih sederhana, selektif dan memudahkan untuk 

memaknainya.  Penyajian data dalam penelitian ini disusun secara naratif, bentuk 

label dan gambar yang dibuat setelah pengumpulan dan reduksi data.
18

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pada penelitian ini setelah 

data direduksi maka kemudian data disajikan agar membentuk sebuah informasi yang 

lebih sederhana. 

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

Tahap akhir dari pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan 

kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. 

Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang 

dibuatnya. Dalam penelitian kualitatif ini, penarikan kesimpulan dapat saja 

berlangsung pada proses pengumpulan data berlangsung, baru dilakukan reduksi dan 

penyajian data. Hanya saja perlu disadari bahwa kesimpulan yang dibuat itu bukan 

sebagai sebuah kesimpulan final.
19
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52 
 

 
 

Setelah tahap reduksi dan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah 

veriikasi dan penarikan kesimpulan. Verifikasi disini bertujuan untuk mengecek 

kembali data yang telah disajikan, manakala ada data yang tidak sesuai maka data 

tersebut diperbarui. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah 

disajikan. 

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data bertujuan untuk membuktikan apakah penelitian 

yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji 

data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji 

credibility, transferability, dependability, dan confirmability.
20

 

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai 

penelitian ilmiah maka perlu dilakukan pengujian keabsahan data. Adapun uji 

keabsahan data yang dapat dilakukan, sebagai berikut: 

1. Credibility  

Uji Credibility atau uji kredibilitas atau biasa juga disebut uji kepercayaan 

terhadap hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil dari penelitian yang 

dilakukannya tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Pengujian credibility 

meliputi: 

a. Perpanjangan pengamatan  

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian 

c. Triangulasi atau pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai waktu
21
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2. Transferability 

Transferability atau validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi 

eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian 

kepopulasi di mana sampel tersebut diambil.
22

 

3. Dependability 

Dependability atau penelitian yang dapat dipercaya. Dengan kata lain 

beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian 

yang dependality adalah penelitian yang apabila penelitian yang dilakukan oleh orang 

lain dengan proses penelitian yang sama maka akan memperoleh hasil yang sama 

pula.  

Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Cara auditor yang independen atau pembimbing yang 

independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti mulai 

menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melasanakan analisis 

data, melakukan uji keabsahan data, sampai pembuatan laporan hasil penelitian. 

4. Confirmability  

Conirmability penelitian biasa juga disebut objektivitas pengujian penelitian 

dalam penelitian kualitatif. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian 

telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji Confirmability 

berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. 

Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, 

maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. 
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Validasi atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang 

diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian 

sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.
23

 Jadi 

dalam Confirmability harus ada keselarasan antara data yang diperoleh oleh peneliti 

selama melakukan penelitian dengan apa yang terjadi di lapangan sehingga peneliti 

bisa mempertanggungjawabkan data yang telah disajikan sebagai penelitian.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

STRATEGI DAKWAH IMM TERHADAP KADERISASI 

DI KOMISARIAT DAKWAH DAN KOMUNIKASI 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) adalah gerakan mahasiswa Islam 

yang beraqidah Islam bersumber Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Pada 1961 di 

Yogyakarta, digelar Kongres Mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Saat itulah, 

gagasan mendirikan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bergulir kuat. Sebelum IMM 

berdiri, terlebih dahulu dilahirkan Lembaga Dakwah Muhammadiyah yang 

diprakarsai oleh Djazman Al-Kindi dan dikoordinasi oleh Margono, Sudbyo Markus 

dan Rosyad Sholeh. LDM ini yang menjadi cikal bakal IMM. Baru pada 29 Syawal 

1384 H bertepatan dengan 14 Maret 1964 M, PP Muhammadiyah meremiskan IMM. 

Di samping itu, kelahiran IMM juga merupakan respon atas persoalan-

persoalan keummatan dalam sejarah bangsa ini pada awal kelahiran IMM, sehingga 

kehadiran IMM sebenarnya merupakan sebuah keharusan sejarah. Factor-faktor 

problematis dalam persoalan keummatan itu antara lain ialah sebagai berikut (Farid 

Fathoni, 1990:102): 

a. Situasi kehidupan bangsa yang tidak stabil, pemerintahan yang otoriter dan serba 

tunggal, serta adanya ancaman komunisme di Indonesia. 

b. Terpecah-belahnya umat Islam dalam bentuk saling curiga dan fitnah, serta 

kehidupan politi umat Islam yang semakin buruk. 
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c. Terbingkai-bingkainya kehidupan kampus (mahasiswa) yang berorientasi pada 

kepentingan poliyik praktis. 

d. Melemahnya kehidupan beragama dalam bentuk merosotnya akhlak dan semakin 

tumbuhnya materialisme individulisme. 

e. Sedikitnya pembinaan dan pendidikan agama dalam kampus, serta masih kuatnya 

suasana kehidupan kampus yang sekuler. 

f. Masih membekasnya ketertindasan imperialism penjajahan dalam bentuk 

keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. 

g. Masih banyaknya praktek-praktek kehidupan yang serba bid‟ah, khurafat, bahkan 

kesyirikan serta semakin meningkatnya misionaris Kristenisasi. 

h. Kehidupan ekonomi, sosial dan politik yang semakin memburuk. 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah meresmikan berdirinya Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah pada tanggal 29 Syawal 1384 H. atau 14 Maret 1964 M. 

Penandatangan piagam pendirian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah saat itu, yaitu 

KHA. Badawi. Resepsi peresmian IMM dilaksanakan di Gedung Dinoto Yogyakarta 

dengan penandatangan 6 penegasan IMM oleh KHA. Badawi, yaitu: 

1) Menegaskan bahwa IMM adalah gerakan mahasiswa Islam. 

2) Menegaskan bahwa Kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan 

IMM. 

3) Menegaskan bahwa fungsi IMM adalah eksponen mahasiswa dalam 

Muhammadiyah. 

4) Menegaskan bahwa IMM adalah organisasi mahasiswa yang sah dengan 

mengindahkan segala hokum, undang-undang, peraturan serta dasar dan filsafah 

Negara menegaskan bahwa ilmu adalah amaliah amal adalah ilmiah. 
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Tujuan akhir kehadiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk pertama 

kalinya ialah membentuk akademissi Islam dalam rangka melaksanakan tujuan 

Muhammmadiyah. Sedangkan aktifitas IMM pada awal kehadirannya yang paling 

menonjol ialah kegiatan keagamaan dan pengkaderan, sehingga seringkali IMM pada 

awal kelahirannya disebut sebagai kelompok pengajian mahasiswa Yogya (Farid 

Fathoni, 1990: 102). Adapun maksud didirikannya Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah antara lain adalah sebagai berikut: 

a) Turut memelihara martabat dan membela kejayaan bangsa. 

b) Menegakkan dan menjujung tinggi agama Islam. 

c) Sebagai upaya menopang, melangsungkan dan meneruskan cita-cita pendirian 

Muhammadiyah. 

d) Sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. 

e) Membina, meningkatkan dan memadukan iman dan ilmu serta amal dalam 

kehidupan bangsa, ummat dan persyarikatan. 

Dengan berdirinya IMM local Yogyakarta, maka berdiri pulalah IMM local di 

beberapa kota lain di Indonesia, seperti Bandung, Sukarta, Jakarta, Medan, Padang, 

Tuban, Sukabumi, Banjarmasin, Surabaya dan lain-lain termasuk Kota Makassar. 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Dakwah dan Komunikasi 

awalnya masuk di Bulukumba, pada tahun 1983 periode pertama telah lahir kader-

kader yang beberapa diantaranya telah menjadi dosen di fakultas dakwah dan 

komunikasi. Dan pada tahun 1991 Fakultas Dakwah dan Komunikasi dipindahkan ke 

Gowa, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyahpun berpindah dan berkembang di Gowa. 

Pada tahun 1993-1995 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di UIN Alauddin 

Makassar  memiliki kemajuan dan pada saat itu kader Ikatan Mahasiswa 
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Muhammadiyah hampir dipenuhi oleh mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi. Pengkaderan pada saat itu dilakukan setiap semester dan diberlakukan 

membayar iuran sebesar Rp. 1000. Sperti yang dikatakan oleh pak arifuddin: 

“Pada tahun 1993-1995 IMM memiliki kemajuan dan pada saat itu kader IMM 

hampir dipenuhi oleh mahasiswa dari dakwah, pengkaderan pada saat itu 

dilakukan setiap semester dan diberlakukan membayar iuran sebesar Rp.1000.” 
1
 

Tahun 1996 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mulai redup, kemunduran 

yang dihadapi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah disebabkan karna kurangnya 

jumlah mahasiswa di UIN Alauddin Makassar dan pada saat itu mahasiswa jurusan 

Mnajemen Dakwah  hanya berjumlah 7 orang. Kemunduran tersebut berjalan sampai 

pada tahun 2002 kurangnya mahasiswa dan pada saat itu mahasiswa di Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi memiliki jumlah 200 mahasiswa. Bangkitnya Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah pada masa kepemimpinan Ihwan pada tahun 2018 dan 

pada saat itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah hampir memenuhi UIN Alauddin 

Makassar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh pak arifuddin: 

“Tahun 1996 mulai redup, kemunduran IMM itu karena kurangnya mahasiswa 

di UIN Alauddin Makassar dan pada saaat itu mahasiswa dari dakwah memiliki 

200 mahasiswa dan bangkitnya itu pada masanya ihwann dan pada saat itu 

IMM hampir memenuhi UIN Alauddin Makassar.”
2
 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kader Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah tergantung dari peningkatan mahasiswa yang ada pada 

UIN Alauddin Makassar. 

 

 

                                                           
1
Arifuddin Tike  (62 Tahun), Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, “Wawancara”,  

Samata, tanggal 21 Juli 2021. 
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 Arifuddin Tike  (62 Tahun), Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, “Wawancara”,  

Samata, tanggal 21 Juli 2021. 
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2. Profil dan Lokasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Dakwah dan Komunikasi yang 

ada di lingkungan UIN Alauddin Makassar terletak di Jl. H. M. Yasin Limpo No.36 

Romangpolong Kec. Somba Opu Kab. Gowa Sulawesi Selatan. Kode Pos: 92118. 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Dakwah dan Komunikasi terdiri dari 

16 kader sebagai Badan Pimpinan Harian dan 53 kader sebagai Badan Pimpinan 

Otonom yang setiap tahunnya meluluskan -+ 40 mahasiswa-mahasiswi sebagai kader 

barunya. 

Tabel 4.1 

Jumlah kader pada periode 2018-2019 

NO. Pelaksana DAD Utusan dari FDK 
1 PK IMM FDK 9 orang 
2 PK IMM FSH 4 orang 
3 PK IMM FEBI 4 orang 
4 PK IMM FKM 3 orang  
5 PK IMM FTK 6 orang 
6 PK IMM FAH 3 orang 
7 PK IMM FUFP 5 orang 
8 PK IMM FST 7 orang 

Jum.  42 orang 

Sumber data: sekertaris bidang kader PK IMM FDK periode 2018-2019 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah khususnya di PK IMM Dakwah dan 

Komunikasi setiap periode berusaha mencetak kader sebanyak mungkin. 

Sebagaimana pernyataan informan berikut ini: 

Pimpinan pada setiap periode berusaha bagaimana agar bisa mencetak kader 
di Ikatan Pelajar Muhammadiyah  semaksimal mungkin. Kaderisasi bertujuan 
untuk melahirkan nahkoda baru serta berusaha agar roda organisasi tetap 
berjalan dari tahun ke tahun. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mencetak 
kader IMM yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Pimpinan Komisariat 
lain dalam setiap pengkaderan (DAD).

3
 

                                                           
3
Ikhwan (25 Tahun), ketua umum PK IMM Dakwah dan Komunikasi periode 2018-2019, 

“Wawancara”,  Samata, tanggal 17 Juli 2021. 
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Peningkatan jumlah kader dari tahun ke tahun memberikan peluang pada 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam usaha menyebarkan dakwah amar ma‟ruf 

dan nahi munkar yang disesuaikan dengan tujuan Muhammadiyah. Untuk menarik 

minat mahasiswa dalam berkecimpun di organisasi IMM, maka pimpinan harus 

memberikan kesan baik bahkan menjadi panutan baik di dunia organisasi, maupun 

dunia akademik. 

3. Visi dan Misi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

Adapun visi dan misi serta tujuan Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai 

berikut:
4
 

a. Visi 

Mewujudkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai gerakan intelektual 

untuk mengabdi kepada umat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. 

b. Misi 

1) Implementasi nilai-nilai Islam dalam keseharian diri kader. 

2) Optimalisasi nilai intelektualitas. 

3) Optimalisasi integrasi antar bidang. 

4) Mempererat hubungan internal dan eksternal. 

5) Menumbuhkan rasa empati terhadap sosial 

c. Tujuan IMM  

Mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam 

rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. 

 

 

                                                           
4
Dewan Pimpinan Pusat IMM, Sistem Pengkaderan Ikatan, 2011 
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4. Struktur organisasi 

Untuk mencapai visi dan misi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah maka harus 

didukung oleh sumber daya manusia yang teratur dan terarah. Oleh karena itu, 

penting dibentuk struktur organisasi. Adapun struktur organisasi PK IMM FDK 

periode 2018-2019 adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 

Struktur Kepengurusan PK IMM Dakwah dan Komunikasi 

 

 

A.  

B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Sekretariat PK IMM FDK 

 

 

Ketua Umum: Muh. Ikhwan 
Sekertaris Umum: Aditya Hidayatullah 

Bendahara Umum: Nengsih 

 

BIDANG 

Bidang Organisasi  
1. Risaldi  
2. Azwar Anas 
3. Ummul Khaira 

Bidang Kader  
1. Juandi  
2. Harlina 
3. Dedi Harianto 

Bidang Media dan 
Komunikasi  
1. Yusriyah Hamsah  

2. Syafruddin  
3. Iswatun 

Hasanah  

Bidang Riset  
1. Muh. Irham 
2. Widya Nengsih 
3. Nuriatul 

Hasanah 

KADER 



62 
 

 
 

 

5. Sarana dan Prasaran Sekretarian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung suksesnya 

berbagai kegiatan dalam organisasi. Adapun sarana dan prasarana yang disediakan di 

sekretariat PK IMM FDK, meliputi: 

Tabel 4.2 

No.  Jenis sarana dan Prasarana Jumlah  Kondisi  
1 Ruangan istrahat 2 Baik  
2 Ruang Rapat 1 Baik 
3 WC  1 Baik 
4 Dapur  1 Baik 
5 Karpet  2 Baik 
6 Panci  2 Baik 
7 Wajan  1 Baik 
8 Sutil  1 Baik 
9 Rak buku 1 Perlu dibenahi 
10 Stempel  2 Baik  
11 Piring  12 Baik 
12 Tabung  1 Baik 
13 Galon  1 Baik 
14 Sendok  1 2 Baik 
15 Gelas  8 Baik 
16 Alat shalat  2 Baik 

Sumber data : sekretariat PK IMM FDK 
 

6. Jenjang Pengkaderan IMM Komisariat Dakwah Dan Komunikasi 

Dalam organisasi IMM ini terdapat beberapa jenjang pengkaderan. Untuk 

kader terdapat beberapa jenjang pengkaderan, yakni: 

a. Perkaderan umum 

1) Darul Arqaam Dasar (DAD), perkaderan utama tahap pertama dalam sistem 

perkaderan di IMM yang dilaksanakan sesuai kebutuhan internal dan eksternal, 

dan dilaksanakan pada durasi waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Pengurus 

Harian PK IMM FDK UIN ALAUDDIN Cab. Gowa. Perkaderan ini juga 
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prasarat untuk kader yang ingin menyalonkan diri sebagai seorang pimpinan di 

tingkat Komisariat. Tujuannya: membentuk pribadi dan kepribadian kader 

dalam rangka mencapai kualifikasi kader yang memiliki kapasitas intelektual 

dan religiusitas sebagai nafas gerakan cendekia pribadi. 

2) Darul Arqam Madya (DAM), perkaderan utama tahap kedua yang dilakukan 

minimal sekali dalam satu periode yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang IMM 

Kab. Gowa. Dalam hal ini Pimpinan Cabang menyeleksi kader tiap komisariat 

untuk diikut sertakan ke perkaderan selanjutnya. Tujuannya: mengembangkan 

kapasitas dan kepribadian serta kualitas kader dan pimpinan“untuk mencapai 

kualifikasi kader yang memiliki intelektual berbasis tingkat kedaerahan dan 

atau nasional. 

3) Darul Arqam Paripurna (DAP), perkaderan utama tahap tiga  sebagai syarat 

untuk menjadi pimpinan tingkat daerah. Perkaderan ini dilakukan oleh DPD 

IMM SULSEL. 

b. Jenjang latihan khusus 

1) Latihan Instruktur Dasar (LID), kegiatan ini dilakukan oleh Pimpinan Cabang 

(bukan komisariat). 

2) Latihan Instruktur Madya (LIM), dilaksanakan oleh DPD IMM SULSEL. 

3) Latihan Instruktur Paripurna (LIP), dilaksanakan oleh DPP IMM. 

7.  Komponen Perkaderan 

Komponen perkaderan dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ialah 

sebagai berikut: 

a. Komponen pra perkaderan yaitu, suatu komponen awal yang berfungsi untuk 

mengenalkan dan mensosialisasikan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sekaligus 
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sebagai wahana rekrutmen anggota serta sebagai persiapan untuk memasuki 

perkaderan. Komponen pra perkaderan ini selanjutnya disebut Masa Ta‟aruf yang 

disingkat MASTA. 

b. Komponen perkaderan utama yaitu, komponen utama yang bersifat mengikat 

secara struktual menjadi prasyarat tertentu. 

c. Komponen perkaderan khusus yaitu, komponen perkaderan yang ditujukan dalam 

rangka mendukung komponen utama melalui pendekatan khusus. Komponen ini 

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keterampilan, kemampuan dan 

kecakapan khusus. 

d. Komponen perkaderan pendukung yaitu, komponen perkaderan yang dilaksanakan 

untuk meningkatkan potensi kader sesuai dengan minat, bakat, keterampilan, 

kemampuan dan keahliandalam rangka mendukung keberhasilan prroses 

kaderisasi. Komponen perkaderan pendukung dilaksanakan secara integral dengan 

pelaksanaan kegiatan dan program organisasi itu sendiri. Komponen perkaderan 

pendukung terdiri sebagai berikut: 

1) Perkaderan pendukung pokok adalah perkaderan yang dilaksanakan secara 

sistemati yang diatur, dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing 

bidang, misalnya pelatihan jurnalistik, pelatihan kewirausahaan, pelatihan 

penelitian dan penulisan karya ilmiah, pendidikan wanita dan lain-lain. 

2) Perkaderan pendukung tambahan adalah semua bentuk dan proses kaderisasi 

yang tidak diatur secara khusus (terbuka dan bebas). Misalnya, kelompok studi, 

penokohan kader, forum kajian dan lain-lain. 
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B. Strategi Dakwah IMM Terhadap Kaderisasi di Komisariat Dakwah dan 

Komunikasi UIN Alauddin Makassar 

Kegiatan yang dilakukan pra perkaderan adalah untuk mengenalkan dan 

memesyaratkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Dakwah dan 

Komunikasi, dalam hal ini sosialisasi rekrutmen untuk memasuki forum perkaderan. 

Untuk pasca perkaderan tentu yang dilakukan adalah pengawalan dan follow up 

keilmuan kader pasca mengikuti perkaderan. Hal tersebut untuk mengetahui basic 

keilmuan kader, sehingga mampu merawat generasi pelanjut. 

1. Strategi dakwah pimpinan dalam mensosialisasikan IMM Komisariat 

Dakwah dan Komunikasi 

d. Platform media sosial 

Media sosial merupakan sarana yang dapat memberikan kemudahan dalam 

mengakses semua jenis informasi dengan cepat dan skala global. 

 
Strategi yang digunakan adalah  melalui platform media sosial yang dimiliki 
oleh Pimpinan Komisariat IMM FDK. Juga melalui sosialisasi ke tiap jurusan 
baik luring maupun daring.

5
 

Dengan menggunakan media sosial, maka informasi akan lebih mudah sampai 

kepada orang lain. Oleh karena itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menggunakan 

platfrom dalam mensosialisasikan berbagai kegiatan organisasi. 

e. Sosialisai ke tiap jurusan 

Sosialisasi sangat penting bagi setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, 

karena kita dapat saling mengenal melalui sosialisai.  

 

                                                           
5
Fauzan (20 Tahun), Ketua Umum PK IMM FDK Periode 2020-2021, “Wawancara”, Samata, 

17 Agustus 2021. 
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2. Sistem kaderisasi IMM Komisariat Dakwah dan Komunikasi 

Adapun sistem kaderisasi IMM Komisariat Dakwah dan Komunikasi UIN 

Alauddin Makassar meliputi: 

a. Penanaman Ideologi 

Ideologi adalah suatu kumpulan pemikiran dinamis, ide-ide dasar, keyakinan 

dan kepercayaan. Ideologi merupakan cara pandang yang membentuk cara berpikir 

dalam mewujudkan suatu keinginan atau cita-cita. 

b. Penanaman Intelektual 

Intelektual adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk belajar, 

bekerja, berpikir, berimajinasi dan menjawab berbagai masalah tentang berbagai 

gagasan. Intelektual merupakan kumpulan kemampuan sesoran untuk memperoleh 

ilmu pengetahuan dan mengamalkannya yang berkaitan dengan lingkungan dan 

masalah-masalah yang muncul. 

c. Penanaman Humanitas 

Humanitas bermaksud mengembangkan sifat-sifat kebaikan manusia dalam 

segala bentuk. Sebagaiman yang dikatakan saudari Iswa: 

 
Sistem perkaderan Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 
Komisariat Dakwah dan Komunikasi seperti pada umumnya penanaman 
ideology, intellectual, religiusitas, dan humanitas.

6
 

 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah selain berusaha untuk meningkatkan kadar 

keilmuan mahasiswa, juga berusaha agar bagaimana setiap mahasiswa memiliki 

kepekaan sosial terhadap lingkungannya. 

 

                                                           
6
 Iswatun Hasanah (23 Tahun),  Dep.  Media dan komunikasi Periode 2018-2019, 

“Wawancara”, Samata, 17 Juli 2021 
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3. Strategi Dakwah IMM dalam Pembinaan Kader 

Sebagai salah satu bagian dari gerakan kader dalam Muhammadiyah 

orientasinya kekaderan Ikatan Mahasiwa Muhammadiyah diarahkan pada 

terbentuknya kader yang siap berkembang sesuai dengan spesifik profesi yang 

ditekuninya, kritis, logis, terampil, dinamis, dan utuh. Kaualitas kader tersebut 

ditransformasikan dalam tiga lahan aktualitasi yakni, persyarikatan, umat dan bangsa. 

a. Melalui forum Darul Arqam Dasar (DAD) 

Darul Arqam Dasar merupakan salah satu jenjang pengkaderan yang 

dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam rangka mengkader 

mahasiswa untuk mengenal salah satu organisasi yang ada di organisasi otonom 

Muhammadiyah yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam memperkuat ruang geraknya maka 

harus melakukan pengkaderan dasar melalui Darul Arqam Dasar, gerakan tersebut 

menjadi acuan utama para kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dengan 

menggunakan keagamaan sebagai basis gerakannya dalam membina kader. 

Berkaitan dengan dal diatas maka peneliti melakukan wawancara kepada 

saudari Iswa salah satu pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat 

Dakwah dan Komunikasi. Menurut saudari Iswa: 

 
Respon mahasiswa yang telah mengikuti Darul Arqam Dasar begotu 
responsif, dengan diberikan wadah untuk bermajelis ilmu dan berproses dalam 
ikatan merupakan salah satu bentuk responsif kader.

7
 

Ikatan mahasiswa muhammadiyah dalam pembinaan kader sangat berperang 

penting, termasuk dengan adanya kegiatan pengkaderan Darul Arqam Dasar yang 

                                                           
7
Iswatun Hasanah (23 Tahun),  Dep.  Media dan komunikasi Periode 2018-2019, 

“Wawancara”, Samata, 17 Juli 2021 
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notabene kegiatan tersebut merupakan suatu hal yang wajib diikuti bagi mahasiswa 

yang belum mengenal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di dalam pengkaderan 

Darul Arqam Dasar peserta akan diberikan beberapa materi yang sangat penting yang 

berkaitan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal pembinaan akhlak kader, 

diantaranya materi yang berkaitan dengan Tauhid, Aqidah maupun akhlak. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh saudari Nuriatul Hasanah: 

 
Darul Arqam Dasar merupakan langkah awal untuk membentuk karakter 
mahasiswa di setiap komisariat termasuk Komisariat Dakwah dan Komunikasi, 
secara pribadi orang yang sudah melewati proses Darul Arqam Dasar dengan 
orang yang belum Drul Arqam Dasar itu sangat berbeda. Saya sendiri 
mengalami ketika Darul Arqam Dasar saya mendapat materi tentang Tauhid, 
Aqidah maupun Akhlak, setelah saya dikader materi yang disampaikan dalam 
forum Darul Arqam Dasar itu akan ditindak lanjuti setelah pengkaderan 
termasuk di kegiatan follow up.

8
 

 

b. Pembinaan akhlak berbasis Program Kerja 

Ada beberapa bidang yang memiliki program kerja yang berbasis pembinaan 

dan pengembangan baik tentang pengembangan keilmuan maupun pengembangan 

spritual. 

Follow up merupakan rutinitas yang diadakan  setiap pekannya yang akan 

mengulas kembali tentang materi-materi yang telah ditetapkan dalam forum Darul 

Arqam Dasar. 

Muh Ikhwan selaku ketua umum PK Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

periode 2018-2019 mengatakan bahwa: 

 
Mahasiswa yang terbentuk karakternya itu dilihat dari sejauh mana mereka 
aktif dalam menghadiri follow up kajian, karena percuma mereka di kader di 
Darul Arqam Dasar jika mereka tidak melanjutkan prosesnya, makanya 

                                                           
8
Nuriatul Hasanah (23 Tahun), Dep. Riset dan Keilmuan Periode 2018-2019“Wawancara”, 

Samata, 9 Juli 2021 
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pengurus harus selalu menekankan kepada mahasiswa untuk tetap semangat 
dalam mengikuti kajian.

9
 

Proses kaderisasi di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tidak sebatas dengan 

melaksanakan Darul Arkam Dasar (DAD). Setelah proses DAD telah selesai, maka 

akan dilanjutkan dengan kegiatan Follow-up yang berisi berbagai materi yang harus 

diketahui oleh tiap kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. 

 

C. Kendala yang dihadapi Pengurus Terhadap Kaderisasi IMM Komisariat 

Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 

1. Kurangnya minat mahasiswa untuk menhadiri pengajian 

Setiap menjalankan organisasi kemahasiswaan itu ada saja hambatan yang 

mempengaruhi apa yang menjadi visinya untuk kedepan, diantaranya banyaknya 

mahasiswa yang masih berfikir apatis terhadap kegiatan yang dilakukan oleh 

organisasi Ikatan Mahasiswa Mauhamadiyah. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

saudari Iswa bahwa: 

 

kalau untuk masalah kendala itu kebanyakan masih banyak mahasiswa yang 

berfikir apatis terhadap kegiatan yang diadakan oleh organisasi Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah, padahal sudah disiapkan wadah kajian akan 

tetapi banyak yang masih mengabaikannya.
10

 

Seringkali dalam sebuah organisasi yang sudah mapan, sekalipun merupakan 

program yang sangat bagus, namun terkadang akan mengalami kendala-kendala 

dalam menjalankan program tersebut, termasuk dalam kendala organisasi 

kemahasiswaan, seperti yang dijelaskan oleh saudari Iswa  bahwa sebahagian 

                                                           
9
Ikhwan (25 Tahun), ketua umum PK IMM Dakwah dan Komunikasi periode 2018-2019, 

“Wawancara”,  Samata, tanggal 17 Juli 2021. 
10

 Iswatun Hasanah (23 Tahun),  Dep.  Media dan komunikasi Periode 2018-2019, 

“Wawancara”, Samata, 17 Juli 2021 
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mahasiswa memiliki pemikiran yang apatis, sehingga banyak kader yang melewatkan 

kajian yang diadakan oleh pengurus. Senada yang telah dikatakan oleh saudara 

Muhammad Fauzan bahwa: 

 

Yang biasa terjadi masih banyak mahasiswa yang hedonis dimana mahasiswa 

masih memikirkan tentang kesenangannya saja tanpa memikirkan keilmuan 

yang mereka miliki dan masih banyaknya mahasiswa yang mementingkan 

urusannya daripada ikut kajian-kajian yang diselenggarakan oleh pengurus 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.”
 11

 

Tidak sedikit mahasiswa yang memiliki sifat hedonis, yang hanya 

mengutamakan persoalan kesenangan belaka sehingga mereka lebih memproritaskan 

kegiatan yang tidak bermanfaat di bandingkan dengan mengikuti kajian, sehingga hal 

tersebut merupakan kendala dalam kaderisasi. 

Terkadang organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Dakwah 

dan Komunikasi telah memberikan wadah kepada setiap mahasiswa terkhusus kepada 

mahasiswa baru untuk menggali potensi dirinya, namun tidak kalah bannyak juga 

mahasiswa yang hanya memikirkan tentang kepentingan yang ada di luar sehingga ini 

menjadi kendala teterhadap kaderisasi. 

2. Waktu kajian yang kurang tepat 

Lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi memiliki beberapa organisasi 

kemahasiswaan yang bergerak dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang 

keilmuan, organisasi kemahasiswaan tersebut memiliki masing-masing program kerja 

baik program kerja yang bersifat kajian maupun program kerja yang ersifat sosial, 

disamping itu tuntunan akademikpun sudah terstruktur dengan baik termasuk jadwal 

kuliah. Sehingga organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Dakwah 
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 Iswatun Hasanah (23 Tahun),  Dep.  Media dan komunikasi Periode 2018-2019, 

“Wawancara”, Samata, 17 Juli 2021 
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dan Komunikasi, ketika membuat sebuah kegiatan pengajian diantaranya terkadang 

bertepatan dengan jadwal kuliah ataupun kegiatan-kegiatan organisasi 

kemahasiswaan yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

Waktu yang disediakan itu kurang kondusif untuk digunakan kajian, sehingga 

minat dan kuantitas peserta kajian itu sangat berkurang, sebagaimana yang dikatakan 

oleh Nuriatul Hasanah: 

 

Selama saya bergabung diorganisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

banyak kajian yang diadakan oleh organisasi tersebut, akan tetapi yang 

menjadi kendala pada sebahagian mahasiswa itu bersamaannya jadwal 

pengajian dengan kegiatan lainnya termasuk kuliah, sehinggaterkadang lebih 

di prioritaskan persoalan akademik dibandingkan dengan menghadiri kajian 

tadi.
12

 

Seorang mahasiswa kadang diberikan sebuah pilihan, antara kuliah dengan 

aktif dalam organisasi, termasuk aktif dalam kajian-kajian namun kendalanya ketika 

mengadakan sebuah kajian biasanya bersamaan dengan proses kuliah sehingga 

sebahagian mahasiswa kadang lebih memprioritaskan mengikuti kuliah dibandingkan 

dengan mengikuti kajian, sehingga ini merupakan sebuah kendala dalam kaderisasi. 

3. Wabah COVID-19 

Sekarang ini seluruh dunia, termasuk Indonesia sedang dilanda wabah yang 

terkenal dengan nama covid-19. Covid-19 merupakan singkatan dari corona virus 

disease yang ditemukan pada tahun 2019. Covid-19 termasuk kedalam penyakit 

menular yang menginfeksi paru-paru para penderitanya yang disebabkan oleh novel 

corona virus (virus corona) jenis baru.  

Munculnya wabah virus corona ini membawa dampak bagi semua bidang. 

Termasuk didalamnya dampak bagi pendidikan. Covid-19 ini mengharuskan kita 
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 Nuriatul Hasanah (23 Tahun), Dep. Riset dan Keilmuan Periode 2018-2019“Wawancara”, 

Samata, 9 Juli 2021 
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Work From Home (WFH) dan para mahasiswa terpaksa diliburkan kuliah. Dari 

situlah sosial distancing berlaku sebagai imbauan pemerintah yang harus dipatuhi 

oleh masyarakat tanpa terkecuali dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan terjadi sejak berlakunya sosial distancing memberi imbas kepada dunia 

pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makrim mendukung 

kebijakan pemerintah daerah untuk meliburkan kampus karena penyebaran virus 

corona semakin mengkhawatirkan. 

Dengan demikian wabah covid-19 menjadi salah satu kendala pengurus IMM 

dalam melaksanakan program kerjanya. Namun bukan berarti semgat pengurus dalam 

melaksanakan tugasnya tidak berhenti begitu saja. Pengurus dan para kader tetap 

menjalankan program kerja yang telah ditetapkan dengan cara yang telah 

direncanakan sesuai prosedur kesehatan, seperti yang dikatan oleh saudari Iswa 

bahwa: 

 

“covid-19 menjadi salah satu kendala dalam menjalankan program kerja. Dan 

cara mengatasinya itu dengan cara melakukan musyawarah dan tetap 

melaksanakan perkaderan dengan rangkaian prosedur prokes dan dengan 

berbagai pertimbangan”. 

Upaya yang dilakukan dalam pemutusan mata rantai penyebaran covid-19 

memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang baik dari seluruhelementermasuk 

masyarakat. Terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. Pemberlakuan 

lockdown, sosial distancing, karantina dan PSBB adalah alternative dalam 

menghentikan lajur penyebaran covid-19 meskipun sekarang telah diberlakunya fase 

new normal. Alternative ini juga berdampak buruk bagi setiap manusia. Pekerjaan 

manusia yang dapat dikerjakan secara langsung, berkelompok, mulai karyawan, kuli 
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bangunan, olahragawan, tenaga kesehatan, bahkan mahasiswa dan lain sebagainya 

tidak dapat melakukan pekerjaan biasa mereka. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

berikut akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil 

penelitian ini dengan judul Strategi Dakwah IMM Terhadap Kaderisasi di Komisariat 

Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 

1. Strategi Dakwah IMM di Komisariat Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin 

Makassar yaitu: Strategi dakwah pimpinan dalam mensosialisasikan IMM 

Komisariat Dakwah dan Komunikasi, Sistem kaderisasi IMM Komisariat 

Dakwah dan Komunikasi dan Strategi Dakwah IMM dalam Pembinaan Kader 

2. Kendala yang dihadapi Pengurus Terhadap Kaderisasi di Komisariat Dakwah 

dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar  meliputi: Kurangnya minat 

mahasiswa untuk menghadiri pengajian dan waktu kajian yang kurang tepat. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Ada beberapa hal serta masukan yang ingin penulis rekomendasikan 

berdasarkan kesimpulan atas penelitian, sebagai berikut: 

1. Penentuan strategi dakwah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah terhadap 

kaderisasi di Komisariat Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 

hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan calon kader agar proses pencapaian 

tujuan bisa lebih efektif dan efisien.  
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2. Para pimpinan hendaknya memberikan motivasi yang besar serta memberi 

teladan kepada calon kader serta mahasiswa lain secara umum dengan berbagai 

hal positif. 
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1.  Nama   :  Nurhajijah  

Profesi/Status  :                Mahasiswa UIN Alauddin Makassar  

Fakultas/Jurusan :    Dakwah dan Komunikasi/Manajemen Dakwah  

Semester  :     VIII (Delapan)  

Alamat   :     Pinrang  

2. Nama Informan :     Nuriatul Hasanah 

Profesi/Jabatan  :   Dep. Riset dan Keilmuan periode 2018-2019 

Umur   :        23 Tahun 

Asal Daerah  :       Gowa 

Dengan ini menyatakan, bahwa masing-masing pihak (penulis dan informan), 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah 

ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal 31 Mei 2021 s/d 30 Juni 2021, yang 

disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam 

pelaksanaan wawancara, penulis tetap berpedoman pada kaidah wawancara dan 

panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.  

Samata, 17 Juli 2021 

 

Informan Penulis  

          

Nuriatul Hasanah Nurhajijah  

NIM: 50400117039 



 

 
 

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA 

  

Yang bertanda tangan dibawah ini :  

1.  Nama   :  Nurhajijah  

Profesi/Status  :                Mahasiswa UIN Alauddin Makassar  

Fakultas/Jurusan :    Dakwah dan Komunikasi/Manajemen Dakwah  

Semester  :     VIII (Delapan)  

Alamat   :     Pinrang  

2. Nama Informan :     Fauzam 

Profesi/Jabatan  :   Ketua Umum PK IMM FDK 2020-2021 

Umur   :        20 Tahun 

Asal Daerah  :       Gowa 

Dengan ini menyatakan, bahwa masing-masing pihak (penulis dan informan), 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah 

ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal 31 Mei 2021 s/d 30 Juni 2021, yang 

disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam 

pelaksanaan wawancara, penulis tetap berpedoman pada kaidah wawancara dan 

panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.  

Samata, 17 Juli 2021 

  

Informan Penulis  

 

Fauzan Nurhajijah  

NIM: 50400117039 



 

 
 

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA 

  

Yang bertanda tangan dibawah ini :  

1.  Nama   :  Nurhajijah  

Profesi/Status  :                Mahasiswa UIN Alauddin Makassar  

Fakultas/Jurusan :    Dakwah dan Komunikasi/Manajemen Dakwah  

Semester  :     VIII (Delapan)  

Alamat   :     Pinrang  

2. Nama Informan :     Iswatun Hasanah 

Profesi/Jabatan  :   Dep. Media dan Komunikasi periode 2018-

2019 

Umur   :        23 Tahun 

Asal Daerah  :       Gowa 

Dengan ini menyatakan, bahwa masing-masing pihak (penulis dan informan), 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah 

ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal 31 Mei 2021 s/d 30 Juni 2021, yang 

disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam 

pelaksanaan wawancara, penulis tetap berpedoman pada kaidah wawancara dan 

panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.  

Samata, 17 Juli 2021 

  

Informan Penulis  

             

Iswatun Hasanah Nurhajijah  

NIM: 50400117039 



 

 
 

Wawancara Dengan Ketua Umum PK IMM Dakwah Dan Komunikasi Periode 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nurhaijah lahir di Akkajang pada hari Jum‟at, 08 Juli 

1998. Anak kedelapan dari delapant bersaudara. Buah cinta 

dari pasangan H. Monti dan Hj. Nurwati.  

Penulis memulai pendidikan formal di SDN 37 Akkajang, dan 

pada tahun 2011-2017 lanjut di Ponpes Mazraatul Akhirah 

Baramuli Pinrang. Pada tahun 2017, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi 

dan mendaftar di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan jalur UM-

PTKIN mengambil jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi. 

Berkat rahmat Allah Swt. dan diiringi do‟a dari orang tua dan saudara, usaha 

penulis dalam menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar berhasil dengan 

diterimanya skripsi yang berjudul “Strategi Dakwah IMM Terhadap Kaderisasi di 

Komisariat Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar”. 

 

 

 


