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MOTTO 

”Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah” 

(QS. Al Baqoroh: 196)
1
 

 

“The key of success is from yourself” 

(Deviana Ayuk.A) 
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Al-Qur‟an dan  terjemah, Q.S Al Baqarah: 196 (Jakarta: JABAL, 2010). hlm. 30. 
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         ABSTRAK 

 Deviana Ayuk Anggraeni, 13240024 dengan judul skripsi “Manajemen 

Dakwah di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Aisyiyah Bantul Tahun 

2016”. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Januari 2017. 

 Penelitian ini didasari bahwa aktivitas manajemen dakwah di KBIH 

Aisyiyah Bantul dirasa penting untuk mencapai tujuan dakwah haji yaitu 

pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan ajaran Rasulullah Saw. KBIH Aisyiyah 

Bantul merupakan KBIH yang mempunyai jumlah jamaah paling banyak diantara 

KBIH Aisyiyah yang lainnya di Yogyakarta. Pembinaan terhadap jamaah haji di 

KBIH Aisyiyah Bantul memengaruhui kualitas ibadah haji oleh jamaah. Namun 

masih sering ditemui beberapa kendala dalam operasional pembinaan jamaah haji 

ketika pra haji dan paska haji. Kendala yang sering ditemui jamaah adalah 

terhadap pemahaman jamaah terhadap materi, teori, praktik dan manasik haji.   

  Penelitian skripsi ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif atau 

penelitian lapangan yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan atau 

menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya. Dalam teknisnya metode penelitian 

yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data 

terkumpul, dilakukan klasifikasi, editing dan penyajian data kemudian dilakukan 

pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi data. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa KBIH Aisyiyah Bantul telah 

melaksanakan proses manajemen dakwah dengan menerapkan fungsi-fungsi 

manajemen dakwah. Fungsi-fungsi dakwah dimulai dari yang pertama, yaitu  

takhthît perencanaan dakwah yang disusun sebelum pelaksanaan dakwah, kedua,  

tanzhîm pembentukan struktur organisasi dan pembagian kerja, ketiga, tawjîh 

pelaksanaan penggerakan dengan menggunakan pengarahan dan orientasi, 

kemudian fungsi yang terakhir, yaitu riqâbah sebagai pengawasan dengan 

mengevaluasi seluruh rangkaian fungsi-fungsi manajemen dakwah yang telah 

dilaksanakan. Kesinambungan fungsi-fungsi manajemen dakwah yang telah 

dilaksanakan di dalam KBIH Aisyiyah Bantul Yogyakarta akan mempengaruhi 

pencapaian dakwah yang diinginkan dan berjalan secara efektif dan efesien. 

 

Kata kunci: Manajemen dakwah, KBIH Aisyiyah, Fungsi-fungsi Manajemen 

dakwah. 



xi 
 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Keterangan 

 

 ا

 ة

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ز

 ش

 

Alif 

Bā‟ 

Tā‟ 

 ā‟ 

J m  

 ā‟ 

Khā‟ 

Dāl  

 āl  

Rā‟ 

 āi  

 

Tidak dilambangkan 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

 

Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di 

bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di 

atas) 
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 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 و

ٌ 

 و

 هـ

 ء

 ي

S n 

Sy n 

Ṣād 

Ḍād  

Ṭā‟ 

Ẓā‟  

„Ain 

Gain 

Fā‟ 

Qāf 

Kāf 

Lām 

Mῑm  

Nūn 

 āwu  

Hā‟ 

Hamzah 

Yā‟ 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

„ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

` 

Y 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di 

bawah) 

de (dengan titik di 

bawah) 

te (dengan titik di 

bawah) 

zet (dengan titik di 

bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

el 

em 

en 

w 

ha 

apostrof 
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ye 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 يـتعّددة

 

 عّدة

 

ditulis 

ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 

  

C. Ta’marbūtah di akhir kata 

Semua ta’ marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata 

tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh 

kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang 

sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya 

kecuali dikehendaki kata aslinya. 

 حكًة

 

 عهّـة

 

 كسايةاألونيبء

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ḥikmah 

‘illah 

karāmah al-auliyā’ 

 

D. Vokal Pendek dan Penerapannya 

----  َ --- 

----  َ --- 

Fatḥah  

Kasrah 

ditulis 

ditulis 

a 

i 
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----  َ --- Dammah ditulis u 

 

 فع م

 

 ذ كس

 

 ي رهت

Fathah 

Kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

fa‘ala 

 ukira  

ya habu 

 

E. Vokal Panjang 

1. Fatḥah + alif 

 جبههـيّة  

 

2. Fatḥah +  a‟ mati  

نسى  تـ 

 

3. Kasrah +  a‟ mati 

 كسيـى

 

4. Ḍammah + wawu   

mati 

 فسوض

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ā : jāhiliyyah 

 

ā : tansā 

 

ī : karīm 

 

ū :  urū   

 

 



xv 
 

 

F. Vokal Rangkap 

1. Fatḥah + yā‟ mati 

 ثـينكى

 

2. Fatḥah + wāwu mati  

 قول

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

  ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 نـتىأأ

 

 ا عّدت

 

 نئنشكستـى

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

a’antum 

u‘iddat 

la’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf 

awal “al” 

 انقسأٌ

 

 انقيبس

Ditulis 

ditulis 

Al-Qur’ān 

Al-Qiyās 

 



xvi 
 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama 

Syamsiyyah tersebut 

 انّسًبء

 

 انّشًس

Ditulis 

Ditulis 

as-Samā’ 

asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 ذوىبنفسوض

 

 أهالنّسـنّة

Ditulis 

Ditulis 

Ẓa ī al- urū   

Ahl as-Sunnah 

J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur‟an, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh 

4. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 Skripsi ini berjudul “Manajemen Dakwah Di Kelompok Bimbingan 

Ibadah Haji (KBIH) Aisyiyah Bantul”. Untuk memperoleh gambaran yang 

jelas dan menghindari adanya salah pengertian judul tersebut,  maka peneliti 

merasa perlu memberikan batasan istilah yang terkandung dalam judul 

tersebut:  

1. Manajemen Dakwah 

 Manajemen secara bahasa berarti pimpinan, ketatalaksanaan, tata 

pimpinan, dan pengelolaan.
1
 Istilah manajemen menurut T. Hani Handoko, 

manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi, dan penggunaan 

sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan.
2
 

 Sedangkan dakwah berasal dari kata da‟a, yad‟u, da‟watan yang 

berarti menyeru. Makna dakwah berarti menyeru kepada kebaikan, kepada 

ajakan Allah dan Rasulullah (Al Qur‟an dan Hadis). Dalam arti ini dakwah 

                                                           
 1

John M dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 

372. 

 
 2

T. Hani Handoko, Manajemen Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm.8. 
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dipakai untuk mengajak manusia untuk mengikuti perintah-perintah Allah 

demi kebaikan dunia dan akhirat. 
3
 

 Berdasarkan pengertian di atas, dapat di intrepretasikan bahwa 

manajemen dakwah adalah serangkaian aktivitas perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan memanfaatkan 

sumber daya yang ada di dalam organisasi. Bertujuan untuk menyeru 

kebaikan pada ajaran Al-Qur‟an dan Al-Hadis.  

2. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Aisyiyah 

  Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (yang selanjutnya disebut KBIH) 

Aisyiyah  adalah lembaga organisasi yang berada dibawah naungan Amal 

Usaha Muhamadiyah (AUM) yang memberikan pembinaan, pengajaran dan 

pengelolaan terhadap jamaah haji pra dan paska melaksanakan Ibadah haji 

di Tanah Suci.  

  KBIH Aisyiyah dikatakan juga lembaga Islam yang bergerak di 

bidang da‟wah islamiyah karena dalam kinerja pelayanannya 

mengutamakan untuk memberi pendidikandan pembinaan kepada jamaah 

haji yang belum memahami arti dan makna haji secara teori dan praktik. 

KBIH Aisyiyah yang dimaksud di sini adalah KBIH Aisyiyah yang terletak 

di Kabupaten Bantul dan mempunyai surat perizinan dari Kementerian 

Agama nomer 710 tahun 2015. Didirikan oleh Bapak Drs. H. Asrosri Ma‟ruf 

pada tahun 2003. Selanjutnya kepemimpinan KBIH Aisyiyah Bantul diganti 

                                                           
 

3
Ahmad Warson Munawir, Kamus Bahasa Arab-Indonesia Al- Munawwir, (Yogyakarta: 

YAPPI Krapyak, 1973), hlm. 449. 
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di bawah pimpinan Bapak Drs. H. Sahari pada tahun 2008 sampai dengan 

tahun 2016. 

  Berdasarkan penegasan beberapa istilah dalam susunan judul yang 

dikemukakan diatas, maka yang dimaksud dengan ”Manajemen Dakwah Di 

KBIH Aisyiyah Bantul Tahun 2016” yaitu suatu penelitian yang difokuskan 

pada penerapan manajemen dakwah di KBIH Aisyiyah dengan menggunakan 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang 

bertujuan dakwah dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan media 

dalam organisasi yang disebut KBIH Aisyiyah Bantul. 

B. Latar Belakang Masalah 

 Dakwah pada hakikatnya adalah upaya menyeru kepada manusia untuk 

memenuhi dan melaksanakan panggilan agama Allah. Dakwah ini menempati 

posisi penting dalam agama Islam. Islam sangat peduli dengan keselamatan 

manusia dari kesesatan dan pengingkaran pada Allah. Karena itu Islam 

berupaya menyelamatkan sebanyak-banyaknya manusia di dunia. 

Sesungguhnya bukan hanya manusia yang hendak diselamatkan Islam, tetapi 

seluruh dunia (alam semesta). Manusia melalui ajaran agamanya, diserukan 

untuk senantiasa berbuat kebajikan baik kepada Tuhan, sesamanya maupun 

lingkungannya.
4
 

 Dakwah penting untuk dikelola dengan profesional. Dari mulai 

pengejawantahan mengenai makna manajemen dan dakwah itu sendiri. Mereka 

antara lain adalah perencanaan dakwah (takhtîth), pengorganisasian dakwah 

                                                           
 

4
Awaludin Pimay, Manajemen Dakwah, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), hlm. 

48.  
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(thanzîm). Bab-bab selanjutnya mengupas antara lain tentang penggerakan 

dakwah (tawjîh), pengendalian dan evaluasi dakwah (riqâbah), hingga 

rekayasa sosial dalam perspektif dakwah.
5
 

 Pengelolaan merupakan langkah awal memperoleh tujuan dakwah 

melalui proses menejemen. Mengelola dakwah dengan terorganisir akan 

memudahkan setiap pencapaian tujuan yang diinginkan. Mengelola suatu 

organisasi yang bertujuan dakwah membutuhkan metode dan strategi sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan masyarakat pada era globalisasi dan 

perkembangan teknologi seperti sekarang ini. Sehingga sangatlah penting 

bahwa metode dakwah tidak hanya menggunakan metode ceramah melainkan 

mampu dilaksanakan dengan metode yang lain sesuai dengan konteks 

kebutuhan masyarakat. 

 Situasi dan kondisi manusia yang semakin berkembang menjadikan 

dakwah harus dilakukan dengan metode dan strategi yang dinamis artinya 

dakwah tidak dilaksanakan secara monoton atau bahkan sebatas menyampaikan 

dakwah dengan lisan. Berbagai metode dapat dilaksanakan untuk melakukan 

kegiatan dakwah. Terutama dakwak yang bertujuan untuk memberikan 

pembinaan kepada jamaah haji dalam pelaksanaan haji, pra dan pasca ibadah 

haji. Hal tersebut meliputi kualitas kemabruran haji dari setiap  individu, yang 

tentunya hanya Allah Saw yang Maha Melihat setiap niat dan keikhlasa ibadah 

setiap hamba Nya.  

                                                           
 5

Ibid, hlm. 6. 
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 Ibadah haji sebagai penyempurna dari rukun Islam yang kelima bagi 

kaum muslimin dan kewajiban ini berlaku sepanjang hidupnya. Namun Ibadah 

ini memerlukan persyaratan-persyaratan yang terkadang tidak dapat dipenuhi 

oleh setiap orang, sehingga kewajiban ini hanya berlaku bagi kaum muslimin 

yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.
6
 Kemampuan yang 

dimaksud adalah umat muslim yang mampu secara spiritual dan material.   

 Sepanjang sejarah, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia selalu 

menjadi perbincangan yang menarik. Tidak hanya karena menyangkut aspek 

spiritualnya yang unik, tetapi juga karena bersentuhan langsung dengan aspek 

politik dan ekonomi. Dalam perspektif sistem sosial, unsur politik dan ekonomi 

tidak pernah sepi dari tarik menarik kepentingan. Terbukti, sejak zaman 

kolonial Belanda, Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi (saat ini), 

penyelenggaraan ibadah haji terus mendapat perhatian yang sangat tinggi.
7
 

 Dewasa ini beberapa kasus berlatarbelakang persoalan haji sering 

ditemukan. Hal ini sangat disayangkan apabila dalam penyelenggaraan, 

pengelolaan dan pembinaan terhadap jamaah haji tidak terlaksana sesuai 

dengan tujuan utama yang sesungguhnya yaitu dakwah. Dengan berlandaskan 

asas dakwah maka penyelenggaraan ibadah haji tidak akan disalah gunakan 

atau malah justru mengkrauk keuntungan-keuntungan materi tanpa ada rasa 

kemanusiaan. 

                                                           
 6

Djamaluddin djimjati, Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap, (Solo: Era Adicitra 

Intermedia, 2011), hlm. 1. 

 
 

7
Bahrul Hayat, Profesionalisme Manajemen dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, 

(Jakarta: Kemenag RI, 2012), hlm. 216. 
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 Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan memberikan pembinaan, 

pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah haji, baik di Tanah Air maupun di 

Arab Saudi. Pelayanan dilakukan dengan mengedepankan asas keadilan, 

profesional, dan akuntabel. Bentuk pelayanan kepada jamaah haji dimulai saat 

jamaah melakukan pendaftaran hingga operasional pemberangkatan dan 

pemulangan melalui 12 asrama haji embarkasi.
8
 

 Calon jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci 

memerlukan pembinaan yang matang, terkait dengan materi haji dan umroh, 

fiqih haji dan umroh, manasik haji dan umroh dan  pengetahuan budaya di 

Arab Saudi. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan ibadah haji mulai dari pra haji persiapan pemberangkatan, 

pelaksanan di Tanah Suci, hingga sampai dengan pemulangan di Tanah air. 

 Dalam hal ini pemerintah bekerja sama dengan Kelompok Bimbingan 

Ibadah Haji (KBIH). Pemerintah dan KBIH diharapkan mampu melakukan 

koordinasi secara efektif dan efesien, mengingat penyelenggaraan haji 

dilaksanakan setiap tahun dan masih mengalami berbagai kendala dan 

permasalahan. Tidak hanya masalah kualitas kemabruran setiap individu 

melainkan juga permasalahan yang sering ditemui yaitu visa, pemondokan, 

transportasi, akomodasi dan katering.  

 Keberadaan KBIH Aisyiyah Bantul muncul dari organisasi Islam 

Muhamadiyah. KBIH Aisyiyah Bantul memang berada di bawah naungan 

bendera Muhamadiyah,  namun dalam pelayanannya tidak memberi batasan 

                                                           
 

8
Kementerian Agama RI, Haji dari Masa ke Masa, (Jakarta: Derektoran Jenderal 

Penyelenggaraan Haji dan Umroh, 2012), hlm. 12. 
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untuk memberikan pelayanan jamaah yang bergolongan Muhamadiyah. KBIH 

Aisyiyah Bantul mampu memberikan pelayanan yang prima terhadap 

jamaahnya tanpa melihat latar belakang status sosial dan keagamaan.
9
 Hal 

tersebut dibuktikan dengan jumlah jamaah KBIH Aisyiyah di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta adalah KBIH yang mempunyai jumlah jamaah terbanyak, 

berdasarkan catatan dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.
10

  

Gambar 1.1 

Data jumlah jamaah 

 

 

 Proses manajemen yang ada di KBIH Aisyiyah di mulai dari 

perencanaan terhadap jamaah, organisasi anggota KBIH Aisyiyah terhadap 

jamaah, pelaksanaan progam kerja yang terfokuskan pada pelayanan terhadap 

jamaah haji dan evaluasi di dalam organisasi sangat membantu untuk mencapai 

tujuan dari KBIH itu sendiri yaitu untuk menjadikan tamu-tamu Allah Swt di 

                                                           
 

9
Wawancara dengan Sumirahatun, Pimpinan KBIH Aisyiyah Yogyakarta, Pada 12 Juli 

2016, pukul 14.00 WIB. 
  
 

10
File Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  DIY,  26 Mei 2016, dalam dokumen 

Daftar Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) DIY Tahun 2015. 
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Tanah Suci mampu melaksanakan rukun sah, syarat, wajib haji serta mampu  

mendapatkan gelar haji yang mabrur di hadapan Allah Swt. 

 Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa perlu melakukan 

penelitian yang diberi judul: MANAJEMEN DAKWAH DI KELOMPOK 

BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH) AISYIYAH BANTUL TAHUN 2016. 

C. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumuskan masalahnya 

adalah Bagaimana Pelaksanaan Manajemen Dakwah di Kelompok Bimbingan 

Ibadah Haji (KBIH) Aisyiyah Bantul Tahun 2016? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 1. Tujuan Penelitian 

 Mengetahui pelaksanaan Manajemen Dakwah Di Kelompok Bimbingan 

Ibadah Haji (KBIH) Aisyiyah Bantul Tahun 2016. 

2. Kegunaan Penelitian 

 a. Secara Teoritis 

  Penelitian ini secara teoritis berguna sebagai referensi keilmuan 

bagi jurusan Manajemen Dakwah pada khususnya dan segenap civitas 

akademik UIN Sunan Kalijaga pada umumnya untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan tentang  Manajemen Dakwah. 

b. Secara Praktis 

  Penelitian ini secara praktis berguna sebagai sumbangan pemikiran 

bagi pengelola lembaga sosial keagamaan yang mempunyai tujuan 
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dakwah seperti Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Aisyiyah Kota 

Yogyakarta dalam pelaksanaan proses manajemen. 

E. Kajian Pustaka 

  Kajian pustaka merupakan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya. Sebagai pemikiran dasar penulisan skripsi ini, peneliti melihat dan 

melakukan penelitian awal terhadap pustaka yang ada. Adapun penelitian 

senada yang menjadi perbandingan maupun rujukan diantaranya adalah:  

  Pertama, Penelitian Andy Dermawan dalam jurnal ilmiah jurusan 

Manajemen Dakwah yang berjudul Manajemen Dakwah Kontemporer Di 

Kawasan Perkampungan (Studi Pada Kelompok Pengajian Asmaul Husna, 

Potorono, Banguntapan, Bantul, DIY). Andy Dermawan membahas tentang 

studi kasus yang menunjukan bahwa Pengajian Asmaul Husna mampu 

menerapkan proses manajemen dakwah melalui empat tahapan, yakni 

perencanaan, dakwah, pongorganisasian dakwah, penggerakan dakwah, 

pengendalian dan evaluasi dakwah.
11

 

  Kedua, Skripsi karya Muhamad Sidik yang berjudul Konsep 

Manajemen Dakwah Grameen Bank ( Studi Terhadap Pemikiran Muhamad 

Yunus). Penelitian ini mendiskripsikan konsep manajemen dakwah Grameen 

Bank pemikiran Muhamad Yunus sebagai sosok pelopor berdirinya Grameen 

Bank di Bangladesh dengan menyinkronkan konsep manajemen dakwah yang 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan evaluasi. Dalam 

penfekatan dakwah yang dilakukan juga menggunakan metode da‟wah bilisanil 

                                                           
 11

Andy Dermawan, Manajemen Dakwah Kontemporer Di Perkampungan, Jurnal MD,  

vol. 2:1, (Januari-Juni, 2016), hlm. 12.    
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hal atau da‟wah bi ahsanil „amal, yang berarti dakwah yang sebaik-baiknya 

amal atau dengan pendekatan yang terbaik.
12

 

  Ketiga, Skripsi karya Badriyanto yang berjudul Manajemen Dakwah 

Nahdlatul Ulama (Studi Terhadap Kepemimpinan Abdurrahman Wahid). 

Penelitian ini menujukan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai organisasi islam 

yang bergerak dengan tujuan dakwah. Dakwah yang dilaksanakan lebih 

menekankan pada metode kepemimpinan sebagai langkah strategis dalam 

menjalankan fungsi pemimpin. Kepemimpinan yang dijadikan landasan dasar 

dalam penelitian ini adalah kepemimpinan masa Gus Dur, sedangkan aktifitas 

dakwah yang dijelaskan adalah meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

menggerakan, dan pengawasan.
13

 

  Keempat, Skripsi karya Lucky Juwana yang berjudul Konsep 

Manajemen Dakwah Di Waroeng Group Timoho Yogyakarta (Studi Pada 

Spiritual Company di outlet-outlet Waroeng Group). Penelitian ini menunjukan 

bahwa sistem spititual company mempunyai dua sasaran yaitu sasaran internal 

dan eksternal. Sasaran internal bertujuan supaya karyawan di Waroeng Group 

senantiasa mengingat kepada Allah dalam setiap pekerjaan yang dilakukan dan 

sasaran eksternal adalah mayarakat umum untuk senantiasa menjalankan 

syari‟ait islam. Penerapan konsep Manaajemen Dakwah akhirnya mampu 

                                                           
 

12
Muhamad Sidik, Konsep Manajemen Dakwah Grameen Bank ( Studi Terhadap 

Pemikiran Muhamad Yunus), Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan MD Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 98. 

  

 
13

Badriyanto, Manajemen Dakwah Nahdlatul Ulama (Studi Terhadap Kepemimpinan 

Abdurahman Wahid) , Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan MD Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN 

Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 9. 
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menciptakan budaya islam dan etos kerja islami di dalam perusahaan Waroeng 

Group.
14

 

  Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap karya tulis sebelumnya, 

tampak bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. Penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas tentang 

pelaksanaan Manajemen Dakwah yang dilakukan oleh Kelompok Bimbingan 

Ibadah Haji (KBIH) Aisyiyah. Letak perbedaan penelitiannya yaitu terdapat 

pada lokasi atau sabjek penelitian.   

F. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Tentang Manajemen Dakwah 

a. Pengertian Manajemen 

  Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, 

management yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan 

pengelolaan.
15

 Artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang 

diterapkan oleh pempinan untuk semua anggota kelompoknyaa dengan 

melakukan koordinasi dan pengelolaan untuk mencapai suatu tujuan. 

  Perlu diperhatikan bahwa dalam manajemen itu mempersyaratkan 

suatu lembaga atau organisasi. Dalam organisasi terdapat struktur yang 

terdiri dari pemimpin dan anggota-anggota yang dipimpinnya. Istilah 

manajer misalnya mengacu pada kepemimpinan yang terjadi dalam suatu 

                                                           
 14

Lucky Juwana,  Konsep Manajemen Dakwah Di Waroeng Group Timoho Yogyakarta, 

Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan MD Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2013), 

hlm.50. 
 

15
John M dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 

372. 
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kerangka organisasi. Ciri lain dari kerja-kerja terorganisir lain antara lain: 

kerja yang pengerjaanya dilakukan secara kolektif, memiliki tujuan dan 

sasaran yang ditetapkan bersama, dan hasil-hasilnya dicapai secara 

efektif.
16

 

  Secara istilah dalam bahasa Arab, manajemen diartikan sebagai an 

nizam atau at tanzhim, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan 

segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya.
17

 

Pengertian Manajemen menurut Maryono dan Muhammad Wakhid 

Musthofa, manajemen adalah bentuk kerja sama dalam melaksanakan 

suatu aktivitas melalui pengkoordinasian dan  pengorganisasian berbagai 

sumber seperti lahan, tenaga kerja dan modal dalam upaya mencapai 

tujuan organisasi, selain itu manajemen juga didefinisikan sebagai 

kegiatan-kegiatan menejerial meliputi planning, organizing, actuating, 

controlling (POAC).
18

 Dengan demikian, penulis mengartikan bahwa 

manajemen adalah serangkaian kegiatan koordinasi antara pemimpin 

dengan anggota untuk mencapai tujuan yang diharapkan melalui proses 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengkoordinasian, 

pelaksanaan, pengendalian.  

b. Pengertian Dakwah 

                                                           
 16

Awaludin Pimay, Manajemen Dakwah (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), hlm.1. 

 
 

17
Ahmad Warson Munawir, Kamus Bahasa Arab-Indonesia Al- Munawwir, (Yogyakarta: 

YAPPI Krapyak, 1973), hlm. 1410. 

 
 18

Maryono dan Muhammad Wakhid Mushtofa,”Menyibak Keistimewaan Manajemen 

Masjid Keraton Ngayoyagyakarta Hadiningrat”. Jurnal MD Vol.2:1. (Januari-Juni, 2016), hlm. 9-

10. 
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  Secara etimologi, dakwah berasal dari Bahasa Arab, yaitu da‟a, 

yad‟u, da‟watan yang diartikan sebagai mengajak atau menyeru, 

memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan.
19

 Sedangkan secara 

terminologi pengertian dakwah menurut Sukriyanto dalam buku 

Metodologi Ilmu Dakwah karya Andy Dermawan menyatakan bahwa 

dakwah adalah ajakan atau seruan untuk mengajak kepada seseorang atau 

sekelompok orang untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran dan nilai-

nilai. Bagi yang belum Islam diajak menjadi muslim dan bagi yang sudah 

Islam diajak menyempurnakan keislamannya. Bagi yang sudah 

mendalam didorong untuk mengamalkan dan menyebarkannya.
20

 

 Dakwah menurut peneliti adalah suatu ajakan atau seruan kepada 

setiap manusia untuk melakukan kebaikan dunia akhirat dan bertujuan 

untuk mengharapkan keridloan Allah Swt sesuai dengan Al-Qur‟an dan 

Al Hadis. Dakwah juga diartikan sebagai kegiatan mengajak untuk  

mengubah situasi yang yang tidak baik menuju situasi yang lebih baik 

dan konsisten (istiqomah) dengan kebaikan yang dikerjakanya. 

  Berdasarkan penjelasan pengertian Manajemen dan Dakwah maka 

Manajemen Dakwah adalah serangkaian kegiatan menyeru atau mengajak 

untuk mencapai tujuan kebaikan dunia dan akhirat yang di ridloi Allah Swt  

                                                           
 19

Ahmad Warson Munawir, Kamus Bahasa Arab-Indonesia Al- Munawwir, (Yogyakarta: 

YAPPI Krapyak, 1973), hlm. 406. 

 
 

20
Andy Dermawan, Metodologi Ilmu Dakwah, (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm. 24. 
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melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, 

penggerakan dan pengendalian.  

  Manajemen Dakwah mempunyai komponen unsur-unsur dalam 

pelaksanaannya. Menurut Munir dan Wahyu Ilaihi dalam bukunya berjudul 

Manajemen Dakwah menjelaskan bahwa unsur-unsur dakwah adalah 

komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-

unsur tersebut yaitu pelaku dakwah (da‟i), penerima dakwah (mad‟u), 

materi dakwah (maddah), media dakwah (wasilah), metode (thariqah), dan 

efek dakwah (atsar):
21

 

1) Pelaku Dakwah (da‟i) 

Pelaku dakwah (da‟i) adalah orang yang melaksanakan dakwah baik 

lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, 

kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga. 

2) Penerima dakwah (mad‟u) 

Penerima dakwah (mad‟u) adalah orang yang menjadi sasaran dakwah 

atau orang yang menerima dakwah, secara individu maupun kelompok, 

beragama Islam maupun tidak beragama Islam. Tujuan dakwah kepada 

orang yang beragama Islam adalah untuk mengajak meningkatkan tingkat 

keimanan, Islam dan ihsan. Sedangkan tujuan dakwah untuk orang yang 

tidak beragama islam adalah untuk mengikuti agama Islam. 

 

 

                                                           
 21

Munir dan Illahi, Manajemen Dakwah, hlm. 21.  
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3) Materi Dakwah (maddah) 

Materi dakwah (maddah) adalah isi pesan atau materi yang disampaikan 

da‟i kepada mad‟u. Isi pesan yang disampaikan da‟i adalah ajaran Islam 

yang sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulallah Saw. Secara umum 

klarifikasi materi dakwah adalah masalah akidah, syari‟ah, mu‟amalah, 

dan akhlak.  

4) Media Dakwah (wasilah) 

Media dakwah (wasilah) adalah alat perantara yang digunakan untuk 

menyampaikan materi dakwah atau ajaran Islam kepada mad‟u. Untuk 

menyampaikan materi dakwah kepada mad‟u dapat menggunakan 

beberapa cara, yaitu: lisan, tulisan, gambar, audiovisual, dan akhlak. 

5) Metode Dakwah (ṭhariqah) 

Metode dakwah (ṭhoriqoh) adalah jalan atau cara yang digunakan da‟i 

untuk menyampaikan ajaran materi dakwah kepada mad‟u. Dalam 

menyampaikan suatu pesan dakwah, metode dakwah mempunyai peran 

yang penting, dikarenakan apabila suatu pesan yang baik disampaikan 

dengan cara yang kurang tepat akan menjadikan mad‟u tidak mampu 

menerimanya. 
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Ayat Al-Qur‟an yang dijadikan landasan dasar adalah QS An Nahl:125. 

اِدْْلُْم ِِبلَِِّت ِهيى  أ ْوِعظىِة اْلْىسىنىِة وىجى ِة وىاْلمى ِبيِل رىبِّكى ِِبْلِْْكمى أىْحسىُن ِإنَّ رىبَّكى ُهوى  دُْع ِإَلى سى

ِبيِلِه وىُهوى أىْعلىُم ِِبْلُمْهتىِدينى ]النحل:   [521أىْعلىُم ِبىْن ضىلَّ عىْن سى

Artinya: 

 “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

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

orang yang mendapat petunjuk”
22

 

  

 Ayat diatas menjelaskan bahwa ada tiga metode yang digunakan 

dalam penyampaian dakwah. Metode dakwah yang digunakan adalah: 

a) Al Ĥikmah, yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan 

kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan 

mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam 

selanjutnya, mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. 

b) Mauiđzoh ĥasanah, yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat-

nasihat atau penyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan rasa kasih 

sayang, sehingga nesihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat 

menyentuh ke hati mereka. 

c) Mujadalah billati hiya aĥsan, yaitu berdakwah dengan cara bertukar 

pikiran dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya dengan tidak 

                                                           
 22

Al-Qur‟an dan Terjemah, (Semarang, CV Toha Putra, 1989), hlm. 382. 
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memberikan tekanan-tekanan yang memberatkan pada komunitas 

yang menjadi sasaran.  

6) Atśar (Efek Dakwah) 

Atsar adalah umpan balik antara mad‟u dan da‟i ketika selesai dalam 

pelaksanaan dakwah. Artinya dakwah yang yang telah dilakukan oleh 

seorang seorang da‟i dengan materi dakwah, wasilah, dan thoriqah 

tertentu, maka akan timbul respon atau reaksi timbal balik dari da‟i 

kepada mad‟u. 

   Pengklarifikasian unsur-unsur Manajemen Dakwh akan membantu 

pelaksanaan proses Manajemen Dakwah. Pentingnya pelaksanaan proses 

manajemen dalam berdakwah adalah bertujuan supaya tercipta 

profesionalisme dalam pelaksanaan dakwah. Dengan adanya manajemen 

dakwah akan menjadikan pandangan masyarakat terhadap dakwah bukan 

saja persoalan ubudiyah melainkan saling berhubungan antara sesama 

manusia dan bertujuan terhada Allah Swt. 

 2. Fungsi Manajemen Dakwah 

 Fungsi Manajemen adalah rangkaian berbagai kegiatan yang telah 

ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara yang satu 

dengan yang lainnya yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi 

atau bagian-bagian yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan.
23

 

Manajemen Dakwah menurut Awaludin Pimay dalam bukunya yang 

                                                           
 

23
Ibid, hlm. 81. 
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berjudul “Manajemen Dakwah” menjelaskan bahwa Manajemen Dakwah 

mempunya empat fungsi pendukung yaitu Planning, Organizing, 

Actuating, dan Controlling.
24

 

a. Fungsi Perencanaan (Takhthîth)  

 Fungsi perencanaan dakwah dibutuhkan untuk di jadikan rumusan 

tujuan organisasi yang akan dicapai dari proses dakwah itu sendiri. 

Dalam perencanaan menentukan strategi dan langkah yang tepat dalam 

menentukana mad‟u, materi dan metode. Menurut Rosyad Saleh dalam 

buku Manajemen Dakwah karya Munirdan Wahyu Ilahi, menyatakan 

bahwa aktivitas perencanaan dakwah meliputi langkah-langkah sebagai 

berikut:
25

 

1) Perkiraan dan perhitungan masa depan. 

2) Penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka menentukan tujuan 

 dakwah yang telah ditetapkan sebelumnya. 

3) Menetapkan tindakan-tindakan dakwah serta memprioritaskan pada 

 pelaksanaannya. 

4) Menetapkan tindakan-tindakan dakwah serta penjadwalan waktu, 

 lokasi, penetapan biaya, fasilitas, serta faktor lainnya. 

 b. Fungsi Pengorganisasian Dakwah (Al Thanzîm) 

   Pengorganisasi merupakan pembagian kelompok dan tugas kerja 

secara sistematis, teratur, dan sesuai dengan kemampuan sumber daya 
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manusia. Pengorganisasian bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan 

progam kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam 

pelaksanaan dakwah progam kerja dikoordinir oleh seorang pimpinan 

atau da‟i. 

    Tugas da‟i adalah merancang sebuah struktur organisasi yang 

memungkinkan mereka untuk mengerjakan progam dakwah secara 

efektif dan efesien untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan 

organisasi.
26

 Struktur organisasi (organizasional structure) adalah 

kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka itu tugas-tugas 

jabatan dibagi-bagi, dikelompokan, dan dikoordinasikan. (The way in 

wich an organization‟s activities are divided organized and 

coordinated).
27

Aktivitas kegiatan pengorganisasian dakwah mencakup 

beberapa hal, yaitu:
28

 

1) Membagi-bagi dan menggolong-golongkan tindakan-tindakan 

dakwah dalam kesatuan-kesatuan tertentu. 

2) Menentukan dan merumuskan tugas dari masing-masing kesatuan, 

serta menempatkan pelaksana atau da‟i untuk melakukan tugas 

tersebut. 

3) Memberikan wewenang kepada masing-masing pelaksana. 

4) Menetapkan jalinan hubungan. 
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Wahidin Saputro, Pengantar Ilmu Dakwah, (Jakarta: Raja Parsindo Grasada, 2011), 

hlm. 291. 
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c. Fungsi Penggerakan Dakwah (Tawjîh) 

    Penggerakan dakwah mempunyai arti dan peranan yang paling 

penting dalam proses dakwah. Fungsi penggerakan berkaitan dengan 

kegiatan dan rangkaian dakwah yang berhubungan langsung antar 

manusia. Pelaksanaan fungsi penggerakan dakwah harus berdasarkan 

kecerdasan pemikiran dan penguasaan lapangan. Aspek penggerakan 

dilaksanakan setelah fungsi pengorganisasian. Pada fungsi penggerakan 

meliputi pengarahan dan pengkoordinasian. 

  Berdasarkan penjelasan penggerakan dakwah di atas, maka 

penggerakan dakwah terdiri dari langkah-langkah berikut:
29

 

1) Pemberian motivasi (motivating). 

2) Pembimbingan (directing). 

3) Penjalinan Hubungan (coordinating). 

4) Penyelenggaraan komunikasi (communicating). 

5) Pengembangan atau peningkatan pelaksana (developing people). 

d. Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Dakwah (riqâbah) 

  Tahap penegndalian dan evaluasi merupakan tahap terakhir dalam 

proses manajemen. Pengendalian dan evaluasi dilakukan dengan cara 

mengukur sejauh mana pencapaian yang didapatkan dari tugas yang 

sudah dikerjakan sesuai dengan pembagian tanggung jawab. Sehingga 

apabila hasil sudah sesuai akan dilanjutkan ke tahap yang lebih baik dan 
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apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan dilakukan suatu 

perbaikan.  

  Beberapa aktivitas progam pengendalian dakwah yaitu:
30

 

1) Menentukan operasi progam pengendalian dan perbaikan aktivitas 

dakwah. 

2) Menjelaskan mengapa operasi progam itu dipilih. 

3) Mengkaji pemantauan yang kondusif 

4) Menentukan rencana perbaikan. 

5) Mengevaluasi progam perbaikan tersebut. 

3. Pengertian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 

  Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) merupakan lembaga sosial 

keagamaan yang berkonsentrasi penuh dibidang bimbingan pembinaan dan 

penyuluhan. Eksistensi KBIH dijamin dan dilindungi UU RI No. 13 Tahun 

2008. Dalam perkembangan berikutnya, KBIH juga ditopang eksistensinya 

oleh Keputusan Mentri Agama No: 373 Tahun 2002 tentang Organisasi 

Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten atau Kota 

seluruh Indonesia.
31

 

 KBIH Aisyiyah adalah lembaga bimbingan ibadah haji yang 

merupakan AUM (Amal Usaha Muhammadiyah). Keberadaan KBIH 

Aisyiyah ini menjadi saksi keunggulan bersaing  dalam menarik calon 

jamaah haji dibandingkan dengan KBIH lainnya di Daerah Istimewa 
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Yogyakarta, namun juga menciptakan iklim kompetitif di antara KBIH 

satu dengan KBIH lainnya.
32

 

 Banyaknya KBIH yang ada di Indonesia mempunyai kualitas yang 

berbeda-beda dari segi pendidkan, sosial ataupun keagamaan. Kualitas 

latar belakang pembimbing yang berbeda-beda, pembimbing terdiri dari 

kyai, tokoh agama, ustadz dan guru.  

G. Metode Penelitian 

 Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
33

 Adapun tahapan-tahapan metode yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian tertentu engan melakukan pengamatan untuk mendapatkan 

data yang dibutuhkan. Dengan menggunakan penelitian jenis data 

kualitatif, untuk dapat menggambarkan keadaan objek atau peristiwanya 

tanpa suatu maksud dan mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku 

secara umum.
34

 Sedangkan fokus penelitian yaitu kegiatan Manajemen 

Dakwah yang dilaksanakan oleh KBIH Aisyiyah Bantul. 
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2. Langkah-langkah Penelitian 

    Adapun langkah-langkah penelitian sebagai berikut:
35

 

a. Tahap pra lapangan 

  Tahap pra lapangan merupakan tahap melakukan survay terlebih 

dahulu berupa penjajakan lapangan tentang latar penelitian, mencari hal-

hal yang berkaitan dengan topik penelitian sampai perizinan yang yang 

harus dipenuhi. 

  b. Tahap pekerjaan lapangan 

  Peneliti memasuki dan memahami lapangan penelitian yang 

 bertujuan  untuk mengumpilkan data di lapangan. 

  c. Tahap analisis data 

  Peneliti melaksanakan serangkaian proses analisis kualitatif data 

kualitatif dengan melakukan analisis berdasarkan rumusan data teori 

dalam usaha membahas permasalahan yang ada untuk menarik 

kesimpulan. 

3. Subyek dan Obyek Penelitian Skripsi  

 Subyek dalam penelitian ini adalah informan yang dapat 

 memberikan  keterangan kepada peneliti. Informan yang akan memberikan 

 informasi yaitu pimpinan, pengurus, pembimbing dan jamaah KBIH 

 Aisyiyah Bantul. 
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    Obyek penelitian merupakan titik fokus yang akan dikaji dalam 

 pelaksanaan penelitian yaitu penerapan manajemen dakwah yang ada di 

 KBIH Aisyiyah Bantul dengan mengkaji fungsi-fungsi manajemen untuk 

 mencapai tujuan dakwah yang ada di KBIH Aisyiyah Bantul. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 a. Observasi 

Observasi adalah mengumpulkan data penelitian langsung dari 

lapangan. Data observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, 

kelakuan, perilaku, tindakan, seluruh interaksi antar manusia. Data 

observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau 

pengalaman para anggota dalam berorganisasi.
36

 Peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap situasi dan kondisi yang ada di 

KBIH Aisyiyah Bantul terkait dengan kegiatan, rutinitas dan keadaan 

KBIH Aisyiyah Bantul.  

b.Wawancara 

Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada partisipan. Dalam 

wawancara, peneliti bukan hanya mengajukan pertanyaan, tetapi 

mendapatkan pengertian tentang pengalaman hidup orang lain. Dan hal 

ini hanya dapat diperoleh dengan indepth interview. Dengan wawancara 
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mendalam peneliti akan akan menangkap arti yang diberikan partisipan 

pada pengalamannya.
37

 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan studi dokumen yang berupa 

data-data tertulis mengandung keterangandan penjelasan tentang 

fenomena yang masih aktual.
38

 Metode dokumentasi dilakukan untuk 

mendapatkan informasi dan bukti berupa foto, gambar, catatan, jurnal, 

majalah, arsip dan dokumentasi lainnya.  

5. Teknik Analisis Data 

   Teknik analisis data yang dilakukan bermanfaat untuk 

 menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi 

 suatu data yang teratur serta tersusun dan lebih rapi.
39

 Proses analisa data 

 yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif-

 kualitatif yaitu menggambarkan data-data tersebut dengan penjelasan 

 sesuai urutan pembahasan. 

6. Teknik Keabsahan Data 

   Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai 

pengecekan data. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 
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bebrapa sumber, sedangkan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas 

data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda.
40

 

              Gambar 1. 2 

Triangulasi Sumber Data 

 

 

 

 

 

 

  

 Teknik triangulasi sumber data dilakukan dengan pengecekan 

drajat kepercayaan beberapa sumber data, melalui metode yang sama. 

Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Sumber data yang di dapatkan dari  ketua, 

pengurus dan jamaah KBIH Aisyiyah Yogyakarta 
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    Gambar 1. 3 

Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 Teknik triangulasi pengumpulan data dilaksanakan melalui teknik 

observasi, dokumentasi dan wawancara. Bertujuan untuk 

menyingkronkan data yang diperoleh dari cara yang berbeda-beda. 

H. Sistematika Pembahasan  

  Sistematika penulisan diperlukan untuk mempermudah dalam 

pemahaman dan penyusunan skripsi, sistematika pembahasan dalam penelitian 

ini tersusun sebagai berikut: 

BAB  I   : Berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari penegasan judul, 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan dan 

gambar arus proses penelitian. 

BAB II : Menjelaskan tentang gambaran umum KBIH Aisyiyah Bantul, 

meliputi sejarah berdiri, visi misi, letak geografis, struktur kepengurusan, 

pembagian tugas pengurus, keadaan jamaah KBIH Aisyiyah, progam kerja, 

Wawancara 

Observasi Dokumentasi 
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fasilitas yang diberikan kepada jamaah, dan kantor cabang pendaftaran bagi 

jamaah yang berasal dari masyarakat umum. 

BAB III : Pembahasan dalam bab ini adalah hasil dari penelitian yang 

disinkronkan dengan pengambilan teori fungsi-fungsi manajemen dakwah. 

Penjelasan pokok-pokok penelitian yang akan dibahas adalah mengenai 

perencanaan dakwah, pengorganisasian dakwah, penggerakan dakwah dan 

evaluasi atau penilaian dakwah  yang ada di KBIH Aisyiyah Bantul dengan 

menganalisi sesuai keadaan yang terjadi. 

BAB IV : Pentup, berisi kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilaksanakan, saran-saran yang mengarah dengan rekomendasi yang dirasa 

perlu serta kata penetup sebagai tawaran solusi. Pada bagian akhir skripsi ini 

akan dicantumkan pula daftar pustaka serta lampiran- lampiran. 
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I. Alur Skema Penelitian 

Gambar 1.4 

Alur Skema Penelitian 
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J. Alur Proses Penelitian    

Gambar 1. 5 

Alur Proses Penelitian 

Manajemen Dakwah Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji 

(KBIH) Aisyiyah Bantul Tahun 2106 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa Manajemen Dakwah di Kelompok Bimbingan Ibadah 

Haji   (KBIH) Aisyiyah  Bantul Tahun 2016 sebagai berikut: 

  Manajemen Dakwah di KBH Aisyiyah Bantul dilaksanakan dengan atas 

dasar tujuan awal yaitu dakwah dibidang pembinaan ibadah haji. Sehingga 

untuk mencapai tujuan tersebut maka KBIH Aisyiyah menerapkan fungsi-

fungsi manajemen dakwah dalam penngelolaannya.  

 Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang 

dilaksanakan oleh peneliti, kemudian dilaksanakan analisis dan sinkronisasi 

antara fakta peristiwa dengan teori yang diambil oleh peneliti yaitu empat 

fungsi manajemen dakwah meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan evaluasi. Secara keseluruhan penerapan fungsi manajemen 

dakwah berjalan dengan efektif dan efesien dalam upaya pencapaian dakwah, 

namun ada beberapa kendala yang ditemui terutama di dalam fungsi 

perencanaan dan pengorganisasian yang berjalan kurang koordinatif, sehingga 

menghambat fungsi penggerakan namun dengan adanya fungsi evaluasi 
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sebagai titik ukur keberhasilan dari tujuan dakwah yang diinginkan, maka 

masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara khusus terutama bagi 

pelaksana pengelolaan manajemen dakwah yang akan peneliti sampaikan pada 

penulisan saran.   

B. Saran 

1. Bagi pengurus wilayah organisasi Muhammadiyah kurang adanya 

pemantauan intens dalam perencanaan dakwah untuk mengawal progam 

kerja KBIH Aisyiyah Bantul, sehingga perlu adanya koordinasi, monitoring, 

dan evaluasi untuk pelaksanaan penggerakan dakwah. Alasannya adalah 

proses manajemen dakwah di KBIH Aisyiyah Bantul tidak terlepas dari 

pemantauan secara struktural dari badan organisasi yang menaunginya. Hal 

ini menjadi tanggung jawab oleh organisasi PWD muhammadiyah terhadap 

KBIH Aisyiyah Bantul, mengingat bahwa KBIH Aisyiyah Bantul adalah 

badan amal usaha dari organisasi Muhammadiyah.. 

2. Bagi pengurus KBIH Aisyiyah Bantul yang melaksanaan operasional 

kegiatan bimbingan dan pembinaan manasik haji membagi menjadi tiga 

lokasi, yaitu daerah Kasihan, Bantul dan Banguntapan, sehingga menjadikan 

pengurus dan pembimbing kurang memfungsikan Kantor KBIH Aisyiyah 

Bantul. Peneliti menyarankan perlu adanya revitalisasi fungsi kantor karena 

kantor adalah sebagai lokasi pusat kerja pengurus dan pencarian informasi 

bagi jamaah.  

3. Bagi pengurus perlu membuat strategi pengenalan KBIH Aisyiyah Bantul 

dengan memanfaatkan beberapa media seperti mengaktifkan web, blog, 
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membuat edaran brosur, bannner dan spanduk. Sehingga masyarakat bisa 

dengan mudah mengakses KBIH Aisyiyah Bantul dan bergabung menjadi 

jamaah didalamnya. 

4. Fungsi evaluasi yang dilaksanakan sebaiknya dilaksanakan sengan cara 

yang lebih efektif karena hanya mengacu pada laporan dari pengurus 

dengan pembimbing. Pelaksanaan rapat dirasa akan lebih efektif apabila ada 

rancangan progam kerja cadangan, sehingga apabila menemui kesalahan 

langsung diterapkan tanpa menunggu komando dan instruksi terlalu lama. 

5. Hasil dari penelitian ini peneliti mengharapkan supaya pengelola KBIH 

Aisyiyah Bantul dapat terus melaksanakan pelayanan dan pembinaan 

dibidang dakwah haji dengan melaksanakan progam kerja lebih progesif. 

Sehingga jamaah mendapatkan kemabruran haji ketika dalam pelaksanaan 

haji dan menjaga kemabruran haji setelah selesai melaksanakan ibadah haji. 
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INTERVIEW GUIDE 

1. Apakah yang dimaksud dengan Manajemen Dakwah? 

2. Bagaimana Konsep Manajemen Dakwah di KBIH Aisyiyah? 

3. Apakah tujuan Manajemen Dakwah yang diterapkan di KBIH Aisyiyah Yogyakarta? 

4. Apakah Manajemen Dakwah dapat diterapkan di KBIH? 

5. Bagaimana Penerapan Manajemen Dakwah di KBIH Aisyiyah? 

6. Siapa yang berperan menjalankan Manajemen Dakwah di KBIH Aisyiyah? 

7. Apakah Pimpinan KBIH Aisyiyah menjadi pelopor Manajemen Dakwah? 

8. Bagaimana pola kepemimpinana di KBIH Aisyiyah Yogyakarta? 

9. Apakah pimpinan dan pengurus dapat saling berkoordinasi? 

10. Apakah progam kerja di KBIH berjalan secara efektif? 

 

11. Siapa yang menyampaikan materi Dakwah di KBIH Aisyiyah? 

12. Apakah materi dakwah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan jamaah? 

13. Bagaimana metode dakwah yang disampaikan jamaah? 

14. Siapa sasaran dakwah di KBIH Aisyiyah? 

15. Apakah jamaah KBIH Aisyiyah mampu menerima materi dakwah yang diberikan? 

16. Apakah jamaam KBIH Asyiyah mampu menerapkan materi dakwah yang diterima? 

17. Dari kalangan manakah jamaah KBIH Aisyiyah? 

18. Dimana lokasi penyampaian Dakwah yang dilaksanakan? 

19. Kapan penyampaian materi dakwah di KBIH Aisyiyah? 

20. Bagaimana susunan jadwal perkumpulan jamaah KBIH Aisyiyah? 

 

21. Bagaimana Prosse Perencanaan Dakwah di KBIH Aisyiyah? 

22. Bagaiman Proses Pengorganisasian Dakwah di KBIH Aisyiyah? 

23. Bagaiman Proses Pelaksanaan Dakwah di KBIH Aisyiyah? 

24. Bagaiman Proses  Koordinasi Dakwah di KBIH Aisyiyah? 

25. Bagaiman Proses Pengendalian dan Evaluasi Dakwah di KBIH Aisyiyah? 

 

 

 



 

26. Apakah kelebihan dari pelaksanaan dakwah di KBIH Aisyiyah?  

27. Apakah kekurangan dari pelaksanaan dakwah di KBIH Aisyiyah? 

28. Sampai kapan pelaksanaan dakwah di KBIH Aisyiyah? 

29. Bagaimana perbaikan pelaksanaan dakwah di KBIH Aisyiyah? 

30. Bagaimana mengukur keberhasilan dakwah di KBIH Aisyiyah? 

 

           

           

            



Hasil Wawancara 

Nama  : H. Sahari 

Jabatan : Ketua KBIH Aisyiyah Bantul 

Tanggal  : 07 Januari 2017 

Lokasi  : Masjid Muhibba 

Waktu  : 17.00-17.35 WIB 

 

1. Apa yang Bapak ketahui tentang Dakwah? 

Muhammadiyah adalah gerakan islam, maksud gerakannya adalah dakwah 

islam, amal ma’ruf nahi munkar. Melaui amal usaha diantara amal usaha 

pendidikan sosial dan sebagaimna mestinya adalah ibadah haji. 

Muhammadiyah lalu membentuk LPPH (Lembaga Pemberdayaan dan 

Pembinaan Haji) 

2. Bagaimana pelaksanaan dakwah di KBIH Aisyiyah? 

Siapapun yang ada di KBIH Aisyiyah akan dibimbing sebagaimana 

pemahaman haji menurut Muhammadiyah, tanpa membeda-bedakan, karena 

itu tuntunan yang diajarkan adalah melalui keputusan Muhammadiyah. Nanti 

pra dan paskan haji akan selalu diberikan bimbingan dan pembinaan. 

3. Bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi Manajemen di KBIH Aisyiyah? 

Pelaksanaanya dimulai dari rapat, kemudian kita susun progam-progam 

perencanaan, kemudian kita susun kegiatan. Kemudian menyusun langkah 

pembimbingan dengan kurikulum dan pelaksanaan 

4. Bagaimana pelaksanaan fungsi evaluasi? 

Ada pelaporan dari setiap pembimbing, sasaran evaluasi adalah sesuaikah 

dengan standar yang ditentukan. Berkaitan dengan rukun dan fiqih haji 

menurut Muhammadiyah, kalau tidak setandar maka dilakukan evaluasi. 

5. Bagaimana strategi dakwah di KBIH Aisyiayah Bantul? 

Strategi dakwah melalui pendidikan, kesehatan dan amal usaha. Amal Usaha 

yaitu ada pembinaan haji. Muhammadiyah membentuk lembaga pemberdayaan 

dan pembinaan haji LPPH masuk di struktur perserikatan Organisasi 

Muhammadiyah. Di bawah nya ada KBIH Aisyiyah 



Hasil Wawancara 

Nama  : H. Suhadi 

Jabatan : Pengurus KBIH Aisyiyah Bantul 

Tanggal  : 09 Januari 2017 

Lokasi  : Mts N Bantul 

Waktu  : 09.29-10.00 WIB 

 

1. Bagaimana proses perencanaan di KBIH Aisyiyah Bantul? 

Proses perencanaan tidak terlepas dari rapat, kemudian menetukan progam 

terutama pelayanan jamaah. Ada diklat pra manasik secara umum yang mau 

berangkat,manasik rombongan, manasik khusus yaitu ketua regu dengan 

jamaahnya. Dibentuk juga Rapat pendampingan jamaah di tanah suci, tim 

advokasi untuk persiapan paspor. Perencanaan juga berkaitan dengan 

pemasaran atau pengenalan KBIH Aisyiyah di masyarakat, karena di bawah 

organisasi Muhammadiyah sehingga mudah di kenal masyarakat. 

2. Bagaimana proses pengorganisasian di KBIH Aisyiyah Bantul? 

Terdiri dari penasehat yaitu sesepuh pendiri KBIH Aisyah Bantul dan ketua 

PDM, Sekretaris dan bendahara, kemudian bidang-bidang pengurus sesuai 

dengan pelayana kepada masyarakat. 

3. Bagaimna proses pelaksanaan dakwah di KBIH Aisyiayah Bantul? 

Dikaitkan dengan materi pra manasik terutama motivasi yang tinggi kepada 

jamaah, kemudian materi manasik klasikal, ya hampir sama tapi kedalamannya 

ditambaah dan lebih spesifik. Kemudian menemakan kepada jamaah bahwa 

haji itu mudah.Kegiatan paska haji ada bidang alumni disingkat ALBHA yang 

menangani dari sisi kemabruran melalui pembinaan melalui pengajian rutin 

lintas angkatan. 

4. Bagaiman proses pelaksanaan evaluasi di KBIH Aisyiyah Bantul? 

Mengontol yaitu ketika jamaah pulang kita lakukan evaluasi dengan menyerap 

kejadiaan yang ada di tanah suci menurut laporan jamaah dan menentukan 

standarisasi sesuai dengan muhammadiyah. 

 



Hasil Wawancara 

 

Nama  : Hj. Sri Wahyuni 

Jabatan : Jamaah KBIH Aisyiyah Bantul 

Tanggal  : 11 Januari 2017 

Lokasi  : Rumah Hj. Sri Wahyuni di Banguntapan Bantul 

Waktu  : 19.00-20.00 WIB 

 

 

1. Apakah jamaah mampu memahami materi haji yang biberikan? 

Jamaah iya faham karena dengan cara satu pengenalan haji umroh dari awal, 

kalo di kbih aisyiyah ada teori dan praktik, dua ada pelatihan dengan 

menggunakan miiatur kakbah, daerah piyungan, pleret dan bangun tapan. 

Sedangkan materi manasik haji diberikan secara teori lisan dan presentesi 

LCD. 

2. Apa yang menjadi kendala penyampaian materi dan manasik haji? 

Adapun kendala yang dihadapi jamaah adalah tidak dapat menerima materi 

dikarenakan faktor usia yang sudah lanjut usian, ketidak ikutan manasik karena 

kesibukan yang dimiliki jamaah dan kurangnya mengerti dengan materi 

dakwah haji sebelumnya 

3. Apa yang menjadi alasan jamaah untuk bergabung dengan KBIH Aisyiyah 

Bantul? 

Alasan memilih KBIH Aisyiyah adalah: 

a. Tidak ada perbedaan latar belakang ekonomi, sosial, dan politik 

b. Materi bimbingan yang jelas (klasikal dan individu) 

c. Materi di mulai dari dasar 

d. Pembimbing dengan jamaah melaksanakan bimbingan dengan gamblang 

e. Pembimbingan dengan jumlah yang kecil 

f. SOP dengan landasan dasar tolong menolong 

 



 

  



           Gambar 1 

Kantor KBIH Aisyiyah Bantul 

Di jl. Basuki Rahmat Bantul 

 

        

 

 

Gambar 2 

Kegiatan Jamaah Manasik Klasikal di Masjid Muhibba Bantul 

 

 



 

Gambar 3 

Kegiatan Administrasi Jamaah KBIH Aisyiyah Bantul 

 

 

Gambar 4 

Kegiatan wawncara dengan Ibu Sri Wahyuni 

Pembimbing KBIH Aisyiyah Bantul 

 

Gambar 5 



Foto pembimbing dan jamaah KBIH Aisyiyah Bantul  

 

 

Gambar 6 

Foto Pengurus dan Pembimbing KBIH Aisyiyah Bantul 

 

 



 

Gambar 7 

Kegiatan Manasik Regu Jamaah KBIH Aisyiyah Bantul 

 

 

 

Gambar 8 

Kegiatan Manasik Kelompok Jamaah KBIH Aisyiyah Bantul 
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SOP 
PEMBELAJARAN KLASIKAL, 

BEREGU, ROMBONGAN DAN 
GATHERING 

 

No Dokumen       :  01/KBIH/V/2016 

Tanggal Revisi     : September 2016 

Tanggal berlaku  : Agustus 2016 KBIH AISYIYAH BANTUL 
Berhaji Benar Sesuai Tuntunan 

Rasululloh 

  

1. TUJUAN : Menjamin terlaksananya proses pembelajaran teori  klasikal, beregu, 

rombongandan gatheringberjalan baik sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

2. RUANG LINGKUP : Berlaku untuk proses pembelajaran klasikal secara teori beregu, 

rombongan dan gathering. 

3.  TARGET MUTU : a. Pembelajaran dilaksanakan oleh pemateri yang mempunyai 

kompetensi yang sesuai dengan tema yang diampu. 

b. Semua tema dalam pertemuan mempunyai pokok bahasan 

c. Semua praktek mempunyai tujuan praktikum 

d. Proses pembelajaran berjalan tertib, lancar tanpa halangan 

ketidakhadiran pemateri, perubahan jadwal pembelajaran, tidak 

adanya bahan ajar serta gangguan sarana dan prasarana. 

e. Konsep pembelajaran meliputi pembelajaran teori secara klasikal, 

bimbingan beregu, bimbingan rombongan dan praktek serta 

gathering. 

4. DEFINISI : a. Pra manasik yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mengenalkan tahapan umroh dan haji serta program-program yang 

dilaksanakan oleh KBIH ‘Aisyiyah Bantul. 

b. Pembelajaran yaitu bagian terkecil dari pemberian materi yang 

difasilitasi oleh pemateri sesuai dengan kompetensinya. 

c. Praktek adalah semua kegiatan pembelajaran yang berbasis pada 

penerapan ilmu yang dimaksudkan untuk menciptkan dan 

meningkatkan kemampuan praktis. 

d. Bimbingan beregu adalah kegiatan pemberiaan materi baik secara 

teori ataupun dengan simulasi yang dilaksanakan dengan 

membentuk kelompok kecil. 

e. Regu adalah bagian terkecil dari sekumpulan orang yang 

dikelompokkan berdasarkan daerah tempat tinggal. 

f. Bimbingan rombongan adalah kegiatan pemberiaan materi baik 

secara teori ataupun dengan simulasi yang dilaksanakan dengan 

mengumpulkan 4 regu dalam satu kelompok besar. 

g. Rombongan adalah kelompok yang terbentuk berdasarkan 

penggabungan 4 regu yang sudah dibentuk sebelumnya. 

h. Praktikan adalah peserta/calon jamaah haji yang terdaftar dalam 
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satu periode pelaksanan manasik tahun tertentu. 

i. Tempat praktikum adalah lokasi yang dipergunakan untuk 

melaksanakan kegiatan praktek 

j. Koordinator praktek adalah orang yang ditunjuk sebagai pengarah 

dan bertanggung jawa penuh dalam pelaksanaan kegiatan praktek. 

k. Gathering adalah sebuah kegiatan yang dirancang dengan tujuan 

menumbuhkan rasa kebersamaan dalam satu waktu tertentu  

l. Peserta gathering adalah ketua regu dan ketua rombongan baik 

yang berangkat haji bersama suami/istri maupun yang berangkat 

sendirian. 

 

5. REFERENSI : a. Statuta 

b. SK PDM 

c. Program kerja majelis di PDM 

6. KETENTUAN UMUM : a. Prosedur berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setiap perubahan 

atas langkah dalam prosedur harus menggunakan mekanisme yang 

diatur dalam pengendalian dokumen dan data. 

b. Penyusunan dan pemeriksa prosedur bertanggung jawan untuk 

memastikan : 

1) Semua personil yang terlibat dalam prosedur ini memahami 

setiap langkah dan ketentuan yang ada dalam prosedur ini. 

2) Semua personil yang terlibat dalam prosedur ini harus 

mempunyai kompetensi yang disyaratkan. 

c. Semua kegiatan pembelajaran dikoordinasikan oleh Wakil Ketua 1 

(Manasik). 

d. Penunjukan pemateri sesuai dengan SOP Pengendalian Mutu 

Pemateri 

e. Jumlah tatap muka pembelajaran klasikal sebanyak 18  kali, 

bimbingan beregu sebanyak 18 kali tatap muka, bimbingan 

rombongan sebanyak 6 kali tatap muka, praktek terdiri dari 2 tatap 

muka sertagathering sebanyak satu kali tatap muka, sesuai dengan 

kalender klasikal Manasik Haji. 

f. Setiap satu kali tatap muka terdiri dari 100 menit untuk 

pembelajaran teori dan 150 menit untuk pembelajaran praktek dan 

3200 menit untuk gathering. 

g. Setiap calon jamah haji disarankan untuk mengikuti kegiatan pra 

manasik yang meliputi sosialisasi model pembelajaran dan 

pendampingan calon jamah haji. 

h. Bila ada hal yang dapat mempengaruhi mutu proses pembelajaran, 

divisi Diklat Manasik harus mencatat untuk selanjutnya didiskusikan 

guna mencari pemecahan masalahnya. 
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7. PROSEDUR 

Aktifitas PIC Formulir Waktu 

PRA MANASIK Ketua Umum  Awal tahun 

pembelajaran 

PERSIAPAN PEMBELAJARAN 

Mengidentifikasi pemateri sesuai dengan 

standart kompetensi yang sudah 

dipersyaratkan untuk tema yang akan diampu 

dan melakukan tindak lanjut jika kualifikasi 

pemateri belum sesuai dengan standar 

kompetensi. 

Wakil Ketua 1   2 bulan sebelum 

pembelajaran 

dimulai 

Mengirimkan surat permohonan ke calon 

pemateri untuk kesediaan mengampu 

pembelajaran klasikal 

Divisi Diklat 

Manasik 

 2 bulan sebelum 

pembelajaran 

dimulai 

Menyusun dan menetapkan tema yang akan 

disampaikan selama proses pembelajaran 

klasikal, bimbingan beregu, bimbingan 

rombongan dan praktek serta gathering. 

Divisi Diklat 

Manasik 

 1.5 bulan sebelum 

pembelajaran 

dimulai 

Mengirimkan jadwal pembelajaran klasikal 

dan praktek kepada Wakil ketua 1 guna 

mendapatkan masukan-masukan. 

Divisi Diklat 

Manasik 

 3 minggu sebelum 

pembelajaran 

dimulai 

Melaksanakan finalisasi jadwal pembelajaran 

dan pemateri serta tema yang akan 

disampaikan 

Divisi Diklat 

Manasik 

 2 minggu sebelum 

pembelajaran 

dimulai 

Mendistribusikan jadwal pembelajaran 

klasikal, beregu, rombongan dan gathering 

sekaligus menyiapkan  SK pembelajaran 

Divisi Diklat 

Manasik 

 2 minggu sebelum 

pembelajaran 

dimulai 

Memeriksa: 

a. Ketersediaan rencana pembelajaran 

b. Ketersediaan pemateri 

Wakil Ketua 1   

Menyiapkan : 

a. Materi pembelajaran sesuai tema 

b. Presensi kehadiran 

c. Saran dan Prasarana 

d. Peralatan penunjang pembelajaran 

Divisi Diklat 

Manasik dan 

divisi sarana dan 

prasarana 

 4 hari sebelum 

pembelajaran 

dimulai 

Menyusun laporan kondisi akhir persiapan 

pembelajaran dan melaporkannya kepada 

Divisi Diklat 

Manasik 

 3 hari sebelum 

pembelajaran 
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Wakil Ketua 1 dan 3 dimulai 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KLASIKAL, 

BEREGU DAN ROMBONGAN 

Memastikan adanya penjelasan pelaksanan 

pembelajaran, sistem evaluasi pemateri 

Divisi Diklat 

Manasik 

 Setiap 3 minggu 

sekali masa 

pembelajaran 

klasikal 

Melakukan pemeriksaan terhadap kehadiran 

pemateri dan kesesuaian tema yang 

disampaikan dan mencatat temuan-temuan 

Divisi Diklat 

Manasik 

 Setiap kegiatan 

pembelajaran 

klasikal 

Memeriksa kehadiran calon jamaah haji dan 

merekapnya diakhir pembelajaran 

Divisi Diklat 

Manasik 

 Setiap kegiatan 

pembelajaran 

klasikal 

Memonitoring dan melakukan upaya 

perbaikan terhadap semua pemateri yang 

tidak memenuhi ketentuan pembelajaran 

sesuai dengan kalender klasikal manasik haji 

   

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PRAKTEK 

Memberikan pengarahan kepada pembimbing 

rombongan 

  3 hari sebelum 

praktek 

Memeriksa jumlah peserta, melakukan 

pembimbingan dan pengawasan terpadu pada 

alat dan bahan serta materi praktek. 

Menjelaskan pada setiap sesi/lokasi 

  Saat kegiatan 

praktek 

 

Memeriksa kelengkapan/kondisi sarana dan 

prasarana juga lokasi praktek setelah 

dipergunakan dan melaporakannya kepada 

Divisi sarana prasarana 

  Selesai 

pembelajaran 

praktek 

Menyusun laporan pertanggungjawaban 

praktek dan menyerahkannya kepada Wakil 

Ketua 3 

Divisi sarana 

prasarana 

 3 hari setelah 

kegiatan 

pembelajaran 

praktek 

PERSIAPAN GATHERING 

Menyusun materi gathering  

  Satu bulan sebelum 

pelaksanaan  

Melaksanakan kegiatan Trining of Trainer 

(TOT) kepada instruktur pendamping sesuai 

kompetensi yang diperlukan 

  Seminggu sebelum 

pelaksanaan 
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Memeriksa jumlah peserta, melakukan 

pembimbingan dan pengawasan terpadu pada 

alat dan bahan serta materi gathering. 

Menjelaskan pada setiap sesi proses 

terjadinya dinamika kelompok 

  3 hari sebelum 

praktek 

Memeriksa kelengkapan/kondisi sarana dan 

prasarana juga lokasi praktek setelah 

dipergunakan dan melaporakannya kepada 

Divisi sarana prasarana 

   

Menyusun laporan pertanggungjawaban 

praktek dan menyerahkannya kepada Wakil 

Ketua 3 

Divisi sarana 

prasarana 

  

EVALUASI PEMBELAJARAN KLASIKAL 

Melakukan evaluasi : 

a. Kehadiran pemateri 

b. Kehadiran peserta 

c. Kesiapan sarana dan prasarana 

d. Persepsi peserta terhadap pemateri 

e. Menentukan tindakan perbaikan dan 

mencatat dalam notulensi 

Wakil Ketua 1  Setiap akhir periode 

pembelajaran 

EVALUASI PEMBELAJARAN PRAKTEK 

Melakukan evaluasi : 

a. Kehadiran pemateri 

b. Kehadiran peserta 

c. Kesiapan sarana dan prasarana 

d. Pelaksanaan praktek 

e. Faktor penghambat dan pendukung dalam 

kelancaran praktek 

f. Menentukan tindakan perbaikan dan 

mencatat dalam notulensi 

Wakil Ketua 3  Setiap akhir periode 

pembelajaran 

EVALUASI GATHERING 

Melakukan evaluasi : 

a. Kehadiran pemateri 

b. Kehadiran peserta 

c. Kesiapan sarana dan prasarana 

d. Persepsi peserta terhadap pemateri 

Menentukan tindakan perbaikan dan 

mencatat dalam notulensi 

Divisi Manasik   

Menindaklanjuti hasil evaluasi dan Wakil Ketua 1 dan  Sesuai dengan 
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melaporkan kepada Ketua Umum KBIH 3  waktu yang 

ditentukan  

 

8. LAMPIRAN (Berisi formulir) 

a. Formulir daftar hadir peserta 

b. Daftar hadir pemateri 

 

Disahkan Oleh: 

Kepala KBIH 

 

 

 

(...............................) 

Diperiksa Oleh : 

Wakil Ketua Bidang 

 

 

 

(...............................) 

Disiapkan Oleh: 

Pengendali Sistem Mutu 

 

 

 

(...............................) 
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RENCANA JADWAL  
MANASIK REGU & ROMBONGAN 2016  

NO PERTEMUAN MATERI KETERANGAN 

1. Pertemuan 1 Materi 1 Regu 

2. Pertemuan 2 Materi 2 Regu 

3. Pertemuan 3 Materi 3 Regu 

4. Pertemuan 4 Materi 4 Regu 

5. Pertemuan 5 Materi 5 Regu 

6. Pertemuan 6 Materi 6 Regu 

7. Pertemuan Rombongan  Koordinasi 
dan Materi 

Basis Rombongan 

8. Praktik Umroh Kabupaten 
(13 Maret 2016) 

Praktik Umroh Seluruh jamaah KBIH 
Aisyiyah Bantul 2016  

8. Pertemuan 7 Materi 7 Regu 

9. Pertemuan 8 Materi 8 Regu 

10. Pertemuan 9 Materi 9 Regu 

11. Pertemuan 10 Materi 10 Regu 

12. Pertemuan 11 Materi 11 Regu  

13 Pertemuan 12 Materi 12 Regu 

14. Pertemuan Rombongan  Koordinasi 
dan Materi 

Basis Rombongan 

15. Praktik Haji DIY (15 Mei 
2016) 

Praktik haji Seluruh jamaah KBIH 
Aisyiyah Bantul 2016 

16. Pertemuan Rombongan  Materi  Basis Rombongan 

17. Pertemuan Rombongan  Materi Basis Rombongan 

18. Pertemuan Rombongan Materi Basis Rombongan 
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KALENDER  
MANASIK REGU & ROMBONGAN 

KBIH AISYIYAH BANTUL TAHUN 2016 
 

Januari 
 

Februari 

Ah Sn Sl Rb Km Jm Sb 
 

Ah Sn Sl Rb Km Jm Sb 

          1 2 
 

  1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 
 

7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16 

 
14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23 
 

21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30 
 

28 29           

31             
 

              

               Maret 
 

April 

Ah Sn Sl Rb Km Jm Sb 
 

Ah Sn Sl Rb Km Jm Sb 

    1 2 3 4 5 

 
          1 2 

6 7 8 9 10 11 12 
 

3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19 
 

10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26 
 

17 18 19 20 21 22 23 

27 28 29 30 31     
 

24 25 26 27 28 29 30 

               Mei 
 

Juni 

Ah Sn Sl Rb Km Jm Sb 
 

Ah Sn Sl Rb Km Jm Sb 

1 2 3 4 5 6 7 
 

      1 2 3 4 

8 9 10 11 12 13 14 
 

5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21 
 

12 13 14 15 16 17 18 

22 23 24 25 26 27 28 

 
19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31         
 

26 27 28 29 30     

 
 
 

: Waktu Manasik Regu 

 
 

: Waktu Manasik Rombongan 

 
 

: Manasik Umroh se Kabupaten Bantul (Praktik) 

 
 

: Manasik Haji se DIY (Praktik) 

 
 

: Awal Ramadhan 1437 H 



  

SOP 
 

RAPAT- RAPAT 

PENGURUS 

 

 

 

 

No Dokumen    :  

01/KBIH/V/2016 

Tanggal Revisi :  

September 2016 

Tanggal berlaku: Agustus 2016 

KBIH AISYIYAH BANTUL 

Berhaji Benar Sesuai 

Tuntunan Rasululloh 

 

1. TUJUAN : Menjamin proses rapat berlangsung dengan efektif dan 

menghasilkan keputusan sesuai dengan agenda. 

2. RUANG LINGKUP : Rapat Mingguan Pengurus, Rapat Evaluasi Kegiatan, Rapat 

Pembimbing, Rapat Karu/Karom 

3.  TARGET MUTU : a. Jumlah pengurus yang hadir 1 Penasehat, 1 ketua, 2 

sekretaris, 2 bendahara, 4 wakil ketua, dua orang di 4 

bidang, dan 6 orang aktifis KBIH lainnya. 

b. Peserta rapat yang tidak hadir maksimal 8 orang. 

c. Hasil rapat dituangkan ke dalam berita acara KBIH dan 

Notulen, untuk keputusan yang bersifat ketugasan 

dituangkan ke dalam surat keputusan atau surat tugas 

KBIH Aisyiyah Bantul. 

4. DEFINISI : a. Undangan 

b. Materi rapat/agenda 

c. Pemimpin rapat 

d. Kegiatan Rapat 

e. Rapat KBIH Aisyiyah Bantul 

5. REFERENSI : a. Statuta 

b. SK PDM 

c. Program kerja KBIH Aisyiyah Bantul 

6. KETENTUAN UMUM : a. Prosedur berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setiap 

perubahan hendaknya mengacu pada hasil diskusi dengan 

berlandaskan data dasar minimal satu tahun terakhir. 

b. Undangan meliputi undangan resmi KBIH Aisyiyah yang 

ditulis di surat keluar dan disebarkan ke peserta rapat 



secara tercetak atau digital. 

c. Tempat Rapat meliputi Kantor KBIH Aisyiyah Bantul 

atau gedung dakwah Muhammadiyah bantul atau tempat 

yang telah disepakati oleh struktur pimpinan KBIH 

Aisyiyah Bantul. 

d. Waktu Rapat yaitu dua minggu sekali  

e. Pembiayaan Rapat meliputi pengadaan dan 

penyempurnaan materi, penyediaan konsumsi. 

f. Keputusan rapat meliputi surat keputusan/tugas KBIH 

Aisyiyah Bantul, agenda kegiatan. 

 

7. PROSEDUR 

Aktifitas Pelaksana Tempat  Waktu 

UNDANGAN dan MATERI 

a. ditulis dan disebarkan 

undangan resmi 

b. didesain materi/agenda rapat 

 

Sekretaris  - 3 sampai 5 hari 

sebelum hari 

rapat 

KEGIATAN RAPAT 

a. Melaksanakan monitoring, 

evaluasi dan tindak lanjut 

kegiatan sebelumnya 

b. Membahas agenda kegiatan 

sesuai dengan materi yang 

dipersiapkan 

   

PESERTA RAPAT 

a. Hadir tepat pada waktunya 

b. Menanda-tangani daftar 

hadir 

c. Berpartisipasi aktif dalam 

pembahasan 

   



KEPUTUSAN RAPAT 

a. Keputusan rapat 

terdokumentasi dalam 

notulen rapat atau berita 

acara; 

b. Hal-hal yang terkait dengan 

tugas seseorang/sekelompok 

orang, maka keputusan 

dituangkan dalam surat 

tugas atau surat keputusan 

   

 

 

 

 

 

8. LAMPIRAN (berita acara/notulen rapat, daftar hadir) 

 

 

Disahkan Oleh: 

Ketua KBIH Aisyiyah 

 

 

 

(...............................) 

Diperiksa Oleh : 

Wakil Ketua Bidang  

 

 

 

(...............................) 

Disiapkan Oleh: 

Pengendali Sistem Mutu 

 

 

 

(...............................) 
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