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MOTTO 

 
ُه َنْفًسا إِلَّا ُوْسَعَها   لَا ُيكَِلُِّف ٱللَّ

 

 

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. 

Optimis dalam setiap menjalani aktivitas. 

Jika bekerja keras diiringi dengan bersikap baik dan senantiasa melibatkan Allah, 

maka hal luar biasa akan terjadi 
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Abstrak 

 

Dakwah memiliki tantangan yang luas dan beragam seiring dengan 

dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang efek negatifnya 

menyebabkan terjadinya berbagai macam degradasi moral, kenakalan remaja, dan 

lain sebagainya. Dengan kondisi tersebut, di beberapa daerah kegiatan dakwah 

tidak hanya menggunakan pendekatan dakwah kultural tetapi juga melalui dakwah 

struktural, salah satunya di Desa Margoyoso Jepara.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latarbelakang 

munculnya kebijakan dakwah struktural dari sudut pandang kondisi sosial dan 

politik keagamaan, bagaimana proses perumusan kebijakan yang meliputi 

formulasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan kebijakan, proses legitimasi 

dan komunikasi, serta bagaimana implementasi kebijakannya yang meliputi 

pengorganisasian, kepemimpinan, monitoring dan evaluasi, serta kinerja 

kebijakan yang meliputi hasil dan manfaat. Keunikan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana dakwah struktural dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang 

merupakan lembaga pemerintah di tingkat paling bawah dan bersentuhan secara 

langsung dengan masyarakat grass root yang identik dengan dakwah kultural. 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 

metode penelitian lapangan sekaligus penelitian kebijakan. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Adapun teknik analisis datanya menggunakan bentuk induktif dan deskriptif 

naratif.  

Hasil penelitian ini adalah bahwa munculnya kebijakan dakwah di Desa 

Margoyoso tidak dapat terlepas dari adanya kebijakan otonomi desa, dimana 

Pemerintah Desa dapat mengatur dan mengelola wilayah pemerintahannya sendiri 

sesuai dengan corak dan khasnya masing-masing. Lahirnya kebijakan dakwah 

dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu permasalahan sosial berupa degradasi moral 

dan politik keagamaan.  

Kebijakan dakwah yang terdiri dari shalat subuh berjamaah, mematikan 

televisi setelah maghrib, ayo mengaji, dan wajib madrasah diniyah dirumuskan 

berdasarkan hasil musyawarah bersama Pemerintah Desa, tokoh agama, tokoh 

masyarakat, organisasi sosial keagamaan, dan stakeholder terkait. Implementasi 

dakwah struktural tersebut dikoordinir oleh Kasi Pelayanan dan Pemerintah Desa 

sebagai penanggung jawab. Kebijakan tersebut bermanfaat sebagai media untuk 

membangun kedekatan dengan warga, media sosialisasi program dan informasi 

Desa, dan media peningkatan kualitas pendidikan dan keagamaan warga. 

Pendekatan dakwah struktural dapat dijadikan alternatif solusi yang efektif untuk 

mengatasi berbagai macam problematika dakwah seperti degradasi moral jika 

dikombinasikan dengan pendekatan kultural serta dikelola dengan manajemen 

dakwah yang baik dan teratur. 

 

Kata Kunci : Dakwah struktural, Pemerintahan Desa, Kebijakan Publik 
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BAB I 

PENDAHULAN 

 

A. Latar Belakang   

   

Dakwah merupakan tugas yang mulia sebagaimana yang telah 

diteladankan oleh rasulullah. Dalam sejarahnya, Rasulullah melaksanakan 

dakwah pertama kali dengan pendekatan individu atau personal aproach 

sebagaimana ketika beliau mengajak keluarga dan saudara terdekatnya untuk 

berislam. Kemudian dakwah diimplementasikan oleh Rasulullah dengan 

pendekatan secara terbuka atau terang-terangan kepada masyarakat.1  

Di Indonesia, dinamika pendekatan dakwah pada umumnya 

dilaksanakan menggunakan pendekatan kultural. Hal tersebut tentunya tidak 

dapat terlepas dari sejarah masuk dan menyebarnya ajaran agama Islam dahulu 

yang dapat diterima dengan baik melalui berbagai macam konsep seperti majlis 

ta’lim, akulturasi kesenian, kebudayaan, dan lain sebagainya. Namun semakin 

berkembangnya zaman, kegiatan dakwah memiliki tantangan yang luas dan 

beragam. Hal tersebut disebabkan dari adanya  dinamika perubahan sosial yang 

terjadi seperti globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang efek 

negatifnya menyebabkan terjadinya peningkatan kemaksiatan baik secara 

kualitas maupun kuantitas, degradasi moral, kenakalan remaja, kriminalitas, 

pornografi dan pornoaksi, dan berbagai macam tindakan negatif lainnya. 

 

                                                           
1 Khatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 6. 
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Tantangan tersebut menghadirkan anggapan bahwa dakwah kultural 

melalui metode ceramah dan tulisan dipandang belum mampu sepenuhnya 

menyelesaikan berbagai macam dinamika permasalahan umat sehingga di 

beberapa daerah kegiatan dakwah melalui pendekatan kultural diperkuat 

dengan pendekatan struktural. 

Dakwah struktural merupakan pendekatan dakwah yang dilakukan 

secara legal formal melalui struktur atau kelembagaan. Adanya dakwah 

struktural tidak terlepas juga dari penafsiran legitimasi undang-undang otonomi 

daerah yang menerangkan bahwa daerah memiliki hak, wewenang, dan 

kewajiban dalam mengatur dan mengelola daerahnya sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku serta pemerintah desa memiliki 

kewenangan dalam pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Beberapa contoh daerah yang melaksanakan dakwah struktural adalah 

misalnya di Bulukumba yang menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan 

dengan menerapkan program larangan menjual minuman keras, pengelolaan 

zakat, pakaian muslim dan muslimah, serta regulasi tentang kemampuan untuk 

membaca dan menulis al Quran bagi siswa dan calon pengantin, 2  serta di 

Kabupaten Bandung yang memilki program dakwah struktual dengan konsep 

Bandung Agamis.  

Program tersebut digagas oleh Ridwan Kamil dalam upaya untuk 

meningkatkan kualitas spiritual masyarakat Bandung. Program Bandung 

                                                           
2 Amril Maryolo, Formalisasi Syariat Islam di Bulukumba, Tesis Program Studi Islamic 

Interdisciplinary Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm. 3. 
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agamis menelurkan beberapa program kebijakan seperti Gerakan Magrib 

Mengaji, Gerakan Ayo Bayar Zakat, dan Gerakan Salat Subuh Berjamaah.3 

Selain itu, Dakwah struktural juga dilaksanakan di Jepara. Jepara merupakan 

salah satu kota yang memiliki nuansa keagamaan kuat. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan kuantitas lembaga pendidikan yang sangat banyak, seperti 

pondok pesantren, dan sekolah agama, baik formal maupun non formal. 4 

Bahkan Pada tahun 2014, Jepara menjadi daerah dengan jumlah pondok 

pesantren terbanyak se Jawa Tengah.5  Religiusitas di Jepara juga didukung 

dengan adanya penghargaan dari pemerintah pusat sebagai daerah yang sangat 

peduli dengan pendidikan Islam.6 

Di Kabupaten Jepara  juga terdapat berbagai macam problematika 

masyarakat sebagai bagian dari dampak perubahan sosial, globalisasi, dan 

perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan degradasi moral, 

kriminalitas, dan kenakalan remaja. Sebagai bukti misalnya dibuktikan dengan 

angka kenakalan remaja yang tergolong tinggi yaitu 190.194 kasus.7 

                                                           
3 Lihat https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/ridwan-kamil-ini-sejumlah-program-

ke agamaan-islam-di -kota-bandung-. Diakses pada 6 November 2018 pukul 12.15 WIB. 
4 Jumlah lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta tingkat SD/MI adalah 789. 

Tingkat SMP/MTs ada 206, dan tingkat SMA/MA/SMK ada 137. Data tentang jumlah lembaga 

pendidikan di Jepara melalui Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses pada 

Jumat, 30 Nobember 2018 Pukul 13.58 WIB. Lihat pada 

http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11. php?kode=032000&level=2. Diakses pada 6 

November 2018 pukul 12.30 WIB. 
5 Kanwil. Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah. https://jateng.bps.go.id/ 

statictable/2017/04/12/1494/banyaknya-pondok-pesantren-kyai-ustadz-dan-santri-menurut-

kabupaten-kota-di-jawa-tengah-2014-2015.html. Diakses pada Jumat, 30 Nobember 2018 Pukul 

13.58 WIB. 
6  Lihat www.republika.co.id/berita/koran/internasional/-koran/15/01/12/ni1vch1-tujuh-

kepala -daerah-majukan-pendidikan-islam. Diakses pada 4 November 2018 pukul 01.00 WIB. 
7 Data ini disampaikan oleh Bupati Jepara pada pembukaan lomba duta pelajar generasi 

bencana tahun 2017. Lihat http://isknews.com/190-149-remaja-jepara-rentan-masalah. Diakses 

pada jumat, 1 maret 2019 pukul 20.15 WIB. 

https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/ridwan-kamil-ini-sejumlah-program-ke%20agamaan-islam-di%20-kota-bandung-
https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/ridwan-kamil-ini-sejumlah-program-ke%20agamaan-islam-di%20-kota-bandung-
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11
https://jateng.bps.go.id/%20statictable/2017/04/12/1494/banyaknya-pondok-pesantren-kyai-ustadz-dan-santri-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah-2014-2015.html
https://jateng.bps.go.id/%20statictable/2017/04/12/1494/banyaknya-pondok-pesantren-kyai-ustadz-dan-santri-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah-2014-2015.html
https://jateng.bps.go.id/%20statictable/2017/04/12/1494/banyaknya-pondok-pesantren-kyai-ustadz-dan-santri-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah-2014-2015.html
http://www.republika.co.id/berita/koran/internasional/-koran/15/01/12/ni1vch1-tujuh-kepala%20-daerah-majukan-pendidikan-islam
http://www.republika.co.id/berita/koran/internasional/-koran/15/01/12/ni1vch1-tujuh-kepala%20-daerah-majukan-pendidikan-islam
http://isknews.com/190-149-remaja-jepara-rentan-masalah
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Dakwah struktural yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sebagaimana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Margoyoso Kecamatan 

Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Alasan peneliti menjadikan dakwah struktural 

oleh pemerintah desa Margoyoso sebagai topik penelitian karena pemerintah 

desa Margoyoso merupakan salah satu pemerintah desa yang melakukan 

dakwah struktural melalui kebijakan publik. 

Keunikan dalam penelitian ini adalah bagaimana dakwah struktural 

dilaksanakan oleh pemerintah desa yang merupakan lembaga pemerintah di 

tingkat paling bawah dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat 

grass root yang identik dengan dakwah kultural, sehingga hal tersebut menarik 

untuk dilihat bagaimana proses dakwah struktural serta hasil dan manfaat 

dakwahnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, penelitian ini bermaksud 

untuk mengetahui bagaimana proses dakwah struktural yang dilaksanakan oleh 

pemerintah desa Margoyoso Jepara dengan rincian pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana latarbelakang munculnya kebijakan dakwah struktural? 

2. Bagaimana proses perumusan kebijakan dakwah struktural? 

3. Bagaimana implementasi dakwah struktural? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui munculnya kebijakan dakwah struktural dari sudut 

pandang kondisi sosial dan politik keagamaan. 

2. Untuk mengetahui proses perumusan kebijakan dakwah struktural yang 

meliputi formulasi masalah atau identifikasi permasalahan yang terjadi, 
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formulasi kebijakan atau bagaimana upaya pemerintah Desa Margoyoso 

dalam mengembangkan pilihan-pilihan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, penentuan kebijakan atau bagaimana isi dan alternatif solusi 

ditetapkan dan siapa saja yang akan melaksanakan kebijakan, serta 

legitimasi dan komunikasi, atau bagaimana kekuatan hukum dari kebijakan 

publik yang telah ditetapkan serta bagaimana proses komunikasi yang 

dilakukan dalam sosialisasi kebijakan publik tersebut 

3. Untuk mengetahui implementasi dakwah struktural yang meliputi 

pengorganisasian, kepemimpinan, monitoring, evaluasi, dan kinerja 

kebijakan yang meliputi hasil dan manfaat dari adanya kebijakan  

D. Manfaat Penelitian 

Secara teoretis, dengan mengusung topik penelitian dakwah struktural 

melalui kebijakan publik di pemerintah desa Margoyoso Jepara, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan 

disiplin keilmuan dakwah, komunikasi dan kebijakan publik. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat tambahan data dan 

mengkritisi penelitian sebelumnya yang masih relevan. 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk menambah 

pengetahuan kepada masyarakat secara umum dan para ilmuwan civitas 

akademika secara khusus. Selain itu, manfaat praktis yang lainnya adalah agar 

pembaca dan peneliti dapat mengaplikasikan konsep dakwah struktural serta 

untuk memberikan tambahan pengetahuan dan masukan kepada pemerintah 
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desa Margoyoso sebagai pelaku dakwah, serta masyarakat Margoyoso sebagai 

objek dakwah. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan uraian sistematis tentang hasil dari berbagai 

penelitian terdahulu terkait tema atau persoalan yang akan dikaji dan diteliti 

dalam tesis. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menunjukkan dengan tegas 

bahwa masalah yang dibahas dalam penelitian ini belum pernah diteliti 

sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan tinjauan kritis terhadap 

hasil kajian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini.  Peneliti 

menggunakan empat penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai kajian 

pustaka sebagaimana penjelasan berikut. 

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Maimun dan Ainul Haq 

dengan judul “Melacak Motivasi dan Efektifitas Peraturan Daerah Bernuansa 

Syariah di Pamekasan.” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apa 

sebenarnya yang melatar belakangi (motivasi) terbitnya perda-perda bernuansa 

syari’ah di Pamekasan dan bagaimana efektivitas penerapan perda-perda 

bernuansa syari’ah. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian 

kualitatif fenomenologis dengan jenis penelitian lapangan. 

Hasil dari temuan penelitian tersebut adalah  bahwa motivasi di balik 

pembentukan perda bernuansa syari’ah di Pamekasan di samping karena 

adanya unsur filosofis-sosiologis dan yuridis, juga karena motif politik 

identitas yang berkelindan dengan politik hukum. Selain itu,  penerapan 

peraturan daerah yang bernuansa syari’ah belum maksimal dan belum efektif 
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membentuk perilaku masyarakat Pamekasan yang lebih Islami, banyak faktor 

yang menyebabkan, baik karena banyak peraturan daerah yang terabaikan 

penegakannya di lapangan, maupun karena kehadiran peraturan daerah tersebut 

yang kontra produktif dengan peraturan daerah yang lain.8  

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apa yang melatarbelakangi atau motivasi dari dakwah struktural 

beserta efektifitasnya. Namun karena lokus dan objek penelitian berbeda, 

sehingga dimungkinkan akan mendapatkan hasil yang berbeda. Namun tetap 

akan menambah keilmuan dalam disiplin ilmu dakwah. Selain itu, dalam 

penelitian penulis juga akan disertakan dengan bagaimana proses perumusan 

kebijakan yang meliputi perumusan, implementasi, dan kinerja kebijakan yang 

secara khusus berkaitan dengan keilmuan komunikasi dan kebijakan publik.  

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dengan judul 

“Komplementaritas Dakwah Kultural dan Struktural”. Penelitian tersebut 

bertujuan untuk menjelaskan berbagai macam pendekatan yang dapat 

dilakukan dalam kegiatan dakwah. Penelitian tersebut menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka dan menggunakan teknik 

analisis deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa dakwah dapat 

dilakukan dengan berbagai macam pendekatan seperti pendekatan kultural dan 

struktural. Pendekatan tersebut telah dipraktekkan pada zaman Nabi 

Muhammad SAW. Dakwah kultural yang dilakukan oleh Nabi sebagai respon 

Alquran terhadap budaya masyarakat Arab ketika Alquran diturunkan. 

                                                           
8 Maimun, Ainul Haq, “Melacak Motivasi dan Efektifitas Peraturan Pemerintah Daerah di 

Pamekasan” AL IHKAM: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, vol 13, no 1, Juni 2018. 



8 
 

 
 

Terdapat tiga sikap Islam terhadap budaya atau kultur yaitu menerima, 

memperbaiki dan menolaknya. Dakwah kultural berlangsung selama Al quran 

turun secara berangsur-angsur yaitu dua puluh dua tahun, baik di Makkah 

maupun di Madinah. Sementara dakwah struktural berlangsung di Madinah 

selama sepuluh tahun. Nabi Muhammad di Madinah selain sebagai agamawan 

juga sebagai negarawan. Penggunaan wewenang sebagai negarawan untuk 

kepentingan dakwah merupakan keniscayaan.9 

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah 

berkaitan dengan konsep dakwah struktural dan dapat dijadikan sebagai teori 

bagaimana implementasi dakwah kultural dan struktural. Perbedaan penelitian 

tersebut dengan penelitian penulis adalah dimana dalam penelitian ini tidak 

termasuk penelitian pustaka, tetapi penelitian lapangan. Selain itu, penelitian 

ini lebih mengarah pada konsep dakwah struktural melalui kebijakan publik 

yang terjadi di pemerintahan desa yang identik dengan dakwah kultural dan 

bersentuhan langsung dengan grass root masyarakat. Penelitian ini juga 

disertai dengan bagaimana proses perumusan, implementasi, dan kinerja 

kebijakan dakwahnya sehingga diharapkan dapat mendapatkan hasil yang luas 

dan objektif terkait proses kegiatan dakwah. 

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Asmuni Mth dengan judul 

“Menimbang Signifikansi Perda Syariat Islam (Sebuah Tinjauan Perspektif 

Fikih).” Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan signifikansi atau 

pentingnya implemetntasi perda syariat Islam. Penelitian tersebut 

                                                           
9 Abdullah,”Komplementaritas Dakwah Kultural dan Struktural”, Jurnal Pemberdayaan 

Masyarakat, vol IV, no 4, Tahun 2017. 
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menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka dan 

menggunakan teknik analisis deskriptif Miles Huberman. Hasil penelitian 

tersebut adalah bahwa perda syariat Islam dapat dilaksanakan secara 

proporsional, artinya bagaimana perda syariat tersebut dapat dipandang dalam 

koridor sejauh mana dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dengan pandangan tersebut, akhirnya dapat ditarik kesimpulan 

bahwa perda bernuansa syariat Islam pada dasarnya merupakan sebuah upaya 

yang ditempuh untuk turut serta menata kehidupan masyarakat yang lebih baik 

dengan menjadikan Islam sebagai ruhnya.10 

Penelitian tersebut secara tujuan memiliki kesamaan dengan penelitian 

penulis, artinya terdapat kesamaan antara signifikansi dari perda syariat dan 

dakwah melalui kebijakan publik. Namun dalam penelitian tersebut tidak 

mengacu pada kasus tertentu dan tidak dijelaskan bagaimana proses 

implementasi dakwahnya sehingga hal tersebut menjadi perbedaan dengan 

penelitian penulis ini yang menganalisis proses kebijakan dakwah struktural 

yang meliputi latarbelakang munculnya kebijakan dakwah, bagaimana proses 

perumusan, implementasi dan kinerja kebijakan dakwahnya. Selain itu, 

penelitian tersebut juga termasuk penelitian pustaka sehingga berbeda dengan 

penelitian ini yang termasuk penelitian lapangan dan disertai contoh kasus 

secara nyata di lapangan. 

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh M Anis Bachtiar dengan judul 

“Dakwah Kolaboratif: Model Alternatif Komunikasi Islam Kontemporer.” 

                                                           
10  Asmuni Mth,”Menimbang Signifikansi Perda Syariat Islam (Sebuah Tinjauan 

Perspektif Fikih)”, Al Mawarid, Edisi XVI, Tahun 2017. 



10 
 

 
 

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk membahas tentang sinergitas antara 

pendekatan kultural dan struktural dalam berdakwah. Penelitian tersebut 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan pustaka dan 

teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa pendekatan 

kolaboratif yang merupakan sinergitas antara dakwah kultural dan struktural 

dapat dijadikan sebagai alternatif solusi pendekatan dakwah saat ini sekaligus 

alternatif optimalisasi output dakwah kontemporer, karena kedua pendekatan 

tersebut dapat saling melengkapi dan menutupi kelemahan masing-masing.11  

Penelitian tersebut memiliki kesamaan secara kondisi dengan subjek 

dan objek penelitian, artinya bagaimana dakwah dilaksanakan oleh pemerintah 

desa yang sangat dekat dengan basis kultural. Namun dalam penelitian penulis 

ini tidak termasuk penelitian pustaka, tetapi  penelitian lapangan sehingga 

dijelaskan secara detil terkait proses dakwah melalui kebijakan publik dengan 

menganalisis program dakwah yang dilakukan yang meliputi motivasi 

munculnya dakwah, bagaimana proses perumusan, implementasi dan kinerja 

kebijakan dakwahnya. 

F. Kerangka Teori 

1. Dakwah Struktural 

Dakwah secara bahasa dapat diartikan menyeru, mendorong, 

mengajak, dan memohon. 12  Adapun secara istilah dakwah adalah upaya 

untuk mempengaruhi orang lain agar menjadi lebih baik, mengajak untuk 

memperkuat keimanan dan mengamalkan ajaran Islam. Menurut Syaikh Ali 

                                                           
11  M. Anis Bachtiar, “Dakwah Kolaboratif : Model Alternatif Komunikasi Islam 

Kontemporer”, Jurnal Komunikasi Islam, Vol. 03, No 01, Juni 2013. 
12 Warson Munawwir, Kamus al Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1994), 439. 
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Mahfudz, dakwah diartikan sebagai usaha memotivasi orang lain untuk 

melakukan kebaikan, mengikuti petunjuk, melaksanakan amar ma’ruf dan 

nahi munkar dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia 

maupun di akhirat. Sedangkan Menurut M. Quraish Shihab, dakwah adalah 

upaya mengajak dan menyeru orang lain kepada keinsyafan atau upaya 

mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik.13  

Proses kegiatan dakwah setidaknya memenuhi lima unsur pokok 

seperti subjek atau pelaku dakwah, objek dakwah, materi dakwah, media 

dakwah, dan metode dakwah. Pertama, Subjek dakwah atau da’i, yaitu 

orang yang melaksanakan dakwah, baik melalui lisan, tulisan, atau metode 

lainnya yang dilakukan secara individu, kelompok, maupun organisasi atau 

lembaga.14 

Peran da’i biasanya identik dengan mubaligh, ustaz, kiyai, tuan guru 

dan istilah-istilah lain yang menunjukkan arti orang atau institusi yang 

memiliki kompetensi untuk berdakwah. Namun, sebenarnya kewajiban 

dakwah dibebankan kepada siapapun yang menjadi umat Nabi 

Muhammad.15 Menurut Samsul Munir Amin, da’i memiliki beberapa tugas 

seperti untuk meluruskan akidah umat, memotivasi untuk beribadah dengan 

baik dan benar, mengajak untuk menjadi pemecah problematika yang 

dihadapi umat, serta  menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.16 Selain itu, 

                                                           
13 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2009), 3-4. 
14 Muhammad Munir, Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 

22. 
15 Tata Sukayat, Ilmu Dakwah, Ilmu Dakwah : Perspektif Filsafat Mabadi ‘Asyarah, 

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), hlm. 24. 
16 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, hlm. 71-74. 
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da’i juga diharapkan memiliki skill atau kemampuan komunikasi yang baik, 

paham dengan berbagai macam disiplin ilmu agama dan umum, peka 

terhadap problematika hidup dan kehidupan, cerdas secara pemikiran dan 

emosional, bersemangat tinggi, dan berakhlakul karimah. 

Kedua, Objek dakwah atau penerima dakwah yang dalam bahasa 

arab dikenal dengan istilah mad’u. Objek dakwah memiliki sifat universal, 

artinya tidak hanya sebatas manusia yang beragama Islam saja, namun dapat 

juga berupa siapapun yang beragama selain Islam. Objek dakwah dapat 

berupa individu maupun kelompok sesuai dengan situasi dan kondisi 

kegiatan dakwah. Dakwah kepada umat manusia yang belum beragama 

Islam dapat dilakukan dengan  dorongan atau ajakan kepada ketauhidan dan 

jalan Allah. Sedangkan dakwah kepada siapapun yang beragama Islam 

adalah untuk meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. 

Muhammad Abduh, sebagaimana dijelaskan oleh Tata Sukayat 

mengklasifikasikan mad’u menjadi tiga golongan, yaitu golongan cerdik 

cendekia, golongan awam, dan golongan yang berbeda dengan keduanya. 

Golongan cerdik cendekian adalah siapapun yang memiliki karakter cinta 

kepada kebenaran, dapat berpikir secara kritis, dan dapat menangkap 

berbagai macam dinamika persoalan. Adapun golongan awam adalah 

siapapun yang memiliki karakter belum dapat berpikir secara kritis dan 

mendalam, serta belum dapat menangkap berbagai macam dinamika 

pengertian yang tinggi. Sedangkan golongan yang berbeda dari keduanya 

adalah siapapun yang memiliki karakter tidak dapat membahas sesuatu 
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secara mendalam, tetapi hanya sekedar senang dan bahagia ketika 

membahas sesuatu tersebut.17 

Ketiga, materi dakwah, yaitu pesan atau segala sesuatu yang 

disampaikan oleh da’i kepada objek dakwah yang bersumber dari al quran 

dan hadits. 18  Secara umum, materi dakwah biasanya berkaitan dengan 

masalah keimanan, keislaman, 19  dan akhlak yang mulia. 20  Namun pada 

dasarnya lebih baik jika da’i membuat materi dakwah dengan menyesuaikan 

situasi dan kondisi objek dakwah sehingga pesan dakwah tersebut dapat 

lebih diterima dengan baik. 

Keempat, media dakwah, yaitu alat yang digunakan untuk 

menyampaikan materi dakwah kepada objek dakwah. Menurut Muhammad 

Said Mubarak, ada beberapa ketentuan dan kriteria media yang perlu 

diperhatikan dalam berdakwah seperti tidak boleh bertentangan dengan 

kitab dan sunnah, dalam menggunakan media dakwah tidak menjurus 

kepada hal-hal yang dilarang oleh agama serta tidak menimbulkan 

kerusakan, dapat digunakan dengan baik, relevan sesuai dengan situasi dan 

kondisi, dan lain sebagainya.21 Saat ini banyak sekali media yang digunakan 

                                                           
17 Tata Sukayat, Ilmu Dakwah : Perspektif Filsafat Mabadi ‘Asyarah, hlm. 24-25. 
18 Hafi Anshari, Pemahaman dan Pengalaman Dakwah, (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), hlm. 

140. 
19 Materi dakwah tentang keislaman pada umumnya berkaitan dengan hukum syariat, 

seperti materi ibadah, muamalah, dan lain sebagainya.  Lihat  Ismail R. Al Faruqi, Menjelajah 

Atlas Dunia Islam, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 305. 
20  Materi tentang akhlak menjadi penting karena di dalamnya membahas tentang 

keutamaan-keutamaan yang dapat menyampaikan manusia kepada tujuan hidup tertinggi, yaitu 

kebahagiaan.  Lihat Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Tematis Dunia Islam I, (Jakarta : PT. Ikhtiar 

Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 190. 
21 Muhammad Sa’id Mubarak, al Da’wah wa al Idaroh, (Madinah al Munawarah: Dar al 

dirasah al Iqtis, tt), hlm. 46. 



14 
 

 
 

sebagai sarana dakwah seperti radio, televisi, sosial media, buku, majalah, 

jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.  

Kelima, metode dakwah.  Para pakar dakwah memiliki definisi yang 

beragam tentang pengertian metode dakwah. Misalnya menurut Al bayanuni 

dalam Ilmu Dakwah yang dikutip oleh Moh. Ali Aziz, metode dakwah 

adalah cara-cara yang ditempuh oleh da’i dalam melaksanakan kegiatan 

dakwah. Adapun menurut Masdar Helmi, metode dakwah adalah usaha 

yang dilakukan oleh da’i untuk mencapai tujuan dakwah secara efektif dan 

efisien.22 

Secara umum, sebagaimana mengacu pada QS. an Nahl ayat 125, 

metode dakwah dikenal dengan tiga macam konsep yaitu bil hikmah atau 

secara bijaksana,23 yang dapat diartikan tidak hanya sekedar pada pemberian 

ceramah namun dengan keteladanan dan dapat menempatkan sesuatu pada 

tempatnya,24 mauizhah hasanah atau memberikan nasehat yang baik dan 

bermanfaat bagi objek dakwah,25 dan mujadalah atau dengan cara berdebat 

atau berdiskusi. Dalam pendekatan dakwah, terdapat dua pendekatan yang 

biasa dilakukan, yaitu pendekatan kultural dan struktural. Dakwah kultural 

merupakan pendekatan dakwah melalui jalur kultural non formal seperti 

budaya, sosial, pengembangan masyarakat, dan lain sebagainya. 

                                                           
22  Masdar Helmy, Dakwah dalam Alam Pembangunan, (Semarang: CV. Toha Putra, 

1973), hlm. 21 
23 Dalam bahasa komunikasi, metode bil hikmah biasa disebut sebagai frame of reference, 

field of reference, field of experience, yaitu situasi total yang mempengaruhi sikap orang yang 

diajak berkomunikasi atau objek dakwah. Lihat Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah, (Jakarta: 

Media Pratama, 1987), hlm. 37. 
24 Siti Muriah, Metode Dakwah Kontemporer, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hlm. 

42-43. 
25 Ali Musthafa Yakub, Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

1997), hlm. 21. 
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Dakwah struktural adalah kegiatan dakwah yang menjadikan 

birokrasi, kekuasaan, dan kekuatan politik sebagai media dakwah.26 Dakwah 

struktural merupakan pendekatan dakwah yang memandang upaya 

islamisasi dilaksanakan secara legal formal melalui struktur atau 

kelembagaan. Dakwah struktural juga dapat dimaknai dengan berdasar pada 

gagasan bahwa negara ikut serta mengatur kehidupan masyarakat Islam 

berdasarkan hukum Islam dengan memasukkan nilai-nilai Islam pada 

produk kebijakan pemerintah. 

Menurut teori dakwah struktural, negara dianggap sebagai media 

yang cukup strategis dalam kegiatan dakwah. Dakwah struktural merupakan 

kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan berbagai perangkatnya 

untuk membangun tatanan masyarakat sesuai dengan ajaran agama. 27 

Strategi dakwah struktural mengambil bentuk dan masuk dalam kekuasaan 

dengan terlibat dalam proses eksekutif, yudikatif, dan legislatif serta bentuk-

bentuk struktur sosial kenegaraan lainnya. 28  Sehingga negara dijadikan 

sebagai media untuk mencapai tujuan dakwah. 

Menurut Tata Sukayat, dalam melaksanakan dakwah struktural 

melalui kebijakan publik setidaknya memenuhi beberapa persyaratan 

sebagai berikut : 

a. Nilai-nilai keagamaan terumuskan dalam bentuk nilai yang konkret dan 

universal. 

                                                           
26 Muhammad Noer, Dakwah untuk Umat : Makalah dalam Workshop Program Studi 

Sejenis Ditjen Pendidikan Islam Depag RI, (ttp: tp, 2007), hlm. 5. 
27 Dalam dakwah struktural juga memandang bahwa negara merupakan bagian paling 

penting dalam melaksanakan aktifitas dakwah. Lihat Sukayat, Ilmu Dakwah, hlm. 112. 
28 Abdul Basit, Filsafat Dakwah,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 176. 
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b. Faktor kemanfaatan dan kemaslahatan umum menjadi fokus utama 

internalisasi nilai. 

c. Problematika yang ada di sekitar ruang publik menjadi landasan dalam 

penentuan nilai yang diinternalisasikan, kemudian dikemas sesuai 

dengan tingkat penerimaan publik sehingga dapat diterima dengan baik. 

d. Nilai agama terumuskan dalam bentuk tujuan, sarana, dan aksi yang 

jelas serta bersifat universal sehingga dapat diaplikasikan pada 

kebijakan publik.29  

Aktivitas dakwah dapat dikatakan berjalan secara efektif apabila 

yang menjadi tujuan benar-benar dapat tercapai dengan baik. Salah satu 

strategi untuk mencapai keberhasilan dakwah tersebut adalah melalui 

konsep manajemen dakwah yang baik.30 Strategi yang didukung dengan 

metode yang bagus dan pelaksanaan program yang akurat akan 

menjadikan aktifitas dakwah menjadi matang dan berorientasi jelas. 

Komponen dakwah seperti da’i, mad’u, materi, media, dan metode jika 

dikelola dengan menggunakan ilmu manajemen, maka aktifitas dakwah 

akan berlangsung dengan terarah. 31  Manajemen dakwah terdiri dari 

beberapa unsur seperti perencanaan strategi, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengawasan serta evaluasi. Perencanaan merupakan 

                                                           
29 Sukayat, Ilmu Dakwah, hlm. 150. 
30  Chester J. Barnard mengemukakan bahwa tidak ada suatu hal untuk akal modern 

seperti saat ini yang lebih penting dari administrasi dan manajemen. Lihat Sondang P. Siagian, 

Manajemen Strategis, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1978), hlm. 2 
31 Gary Yukl, Leadership in Organization, (Jakarta: Perhallindo, 1994), hlm. 67. 
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langkah awal dari aktifitas manajemen dakwah. 32  Secara umum, 

perencanaan membantu untuk menghindari penundaan-penundaan yang 

disebabkan oleh kegagalan melaksanakan suatu tindakan dan upaya untuk 

kembali mengambil langkah yang tepat sedini mungkin atas kegagalan 

tersebut. Di samping itu, perencanaan juga dapat membantu dalam 

mengestimasi biaya dari strategi atau pendekatan yang dilakukan. Sebelum 

melaksanakan perencanaan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan 

seperti hasil atau output dakwah yang ingin dicapai, siapa da’i yang akan 

berdakwah, waktu dan skala prioritas, serta biaya yang diperlukan. 

Menurut M. Munir dan Wahyu Ilaihi, perencanaan dakwah harus 

memiliki kerangka dalam bentuk langkah dan aktifitas seperti harus 

memiliki visi, misi, dan tujuan utama ke depan, mengkaji realitas dan 

lingkungan yang meliputi segala aspek yang terkandung di dalamnya, 

menetapkan tujuan yang akan direalisasikan, mengusulkan berbagai 

bentuk sarana dakwah dan menetapkan alternatif pengganti, serta memilih 

sarana dan metode dakwah yang tepat. 

Pengorganisasian adalah seluruh proses mengelompokkan orang, alat, 

tugas, wewenang, dan tanggung jawab sehingga tercipta suatu organisasi 

yang dapat digerakkan sebagai kesatuan dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Pengorganisasian merupakan langkah pertama ke 

arah pelaksanaan rencana yang telah disusun 

                                                           
32  Perencanaan merupakan bagian dari sunnatullah, yaitu dengan melihat bagaimana 

Allah SWT menciptakan alam semesta dengan hak dan perencanaan yang matang disertai dengan 

tujuan yang jelas (QS. Shad;27). Lihat Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, Manajemen Syari’ah 

dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 78. 
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sebelumnya.33Pengorganisasian memiliki arti penting bagi proses dakwah, 

sehingga dalam pengorganisasian setidaknya bertujuan membagi kegiatan-

kegiatan dakwah menjadi berbagai departemen yang disertai tugas-tugas 

spesifik dan terperinci, membagi kegiatan dakwah serta tanggung jawab 

yang berkaitan dengan masing-masing tugas dakwah, mengkoordinasikan 

berbagai tugas organisasi dakwah, mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan 

dakwah ke dalam berbagai satuan atau unit, membangun hubungan di 

kalangan da’i baik secara individual, kelompok, maupun departemen, 

mengalokasikan dan memberikan sumber daya organisasi dakwah, 

menetapkan garis wewenang formal, serta mengimplementasikan kegiatan 

dakwah secara logis dan sistematis.34 

Penggerakan dakwah adalah seluruh proses pemberian motivasi 

kepada bawahan, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi 

tercapainya tujuan organisasi secara efisien. Penggerakan dakwah 

merupakan inti dari manajemen dakwah, karena dalam proses tersebut 

semua aktifitas dakwah dijalankan. Penggerakan dakwah dapat berjalan 

secara optimal apabila menggunakan teknik-teknik tertentu seperti 

memberikan penjelasan secara komprehensif kepada seluruh elemen 

dakwah yang ada dalam organisasi dakwah, mengusahakan agar setiap 

pelaku dakwah menyadari, memahami, dan menerima dengan baik tujuan 

yang telah diterapkan, mengusahakan agar setiap pelaku dakwah faham 

dan mengerti tugas pokok dan fungsinya, serta memperlakukan bawahan 

                                                           
33 Ahmad Fadli, Organisasi dan Administrasi, (Kediri: Manhalun Nasyiin Press, 2002), 

hlm. 30. 
34 M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, hlm. 138. 
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dengan baik. Pada organisasi dakwah, proses pengendalian diterapkan 

untuk memastikan langkah kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan 

sarana dan penggunaan sumber daya manusia secara efisien. Pengendalian 

dakwah dapat dimaknai sebagai sebuah kegiatan mengukur prestasi yang 

direncanakan dan menggerakkan tindakan korektif. Unsur-unsur dasar 

yang terdapat dalam pengendalian dakwah meliputi standar spesifikasi 

prestasi yang diharapkan seperti anggaran, surat keputusan, prosedur 

pengoperasian, dan lain sebagainya,  

Aspek penting lainnya setelah dilakukan pengendalian semua 

aktifitas dakwah adalah evaluasi dakwah. Evaluasi dirancang untuk 

memberikan penilaian kepada da’i atau pimpinan dakwah tentang 

informasi mengenai hasil dakwah. Tujuan dari adanya evaluasi adalah 

untuk mendapatkan kesimpulan dakwah yang evaluatif dan memberi 

pertimbangan mengenai hasil dakwah serta untuk mengembangkan karya 

dalam sebuah program dakwah. Evaluasi mendorong pemimpin dakwah 

untuk mengamati perilaku anggotanya melalui pengamatan yang lebih 

mendalam yang dapat dihasilkan melalui saling pengertian dan saling 

memahami di antara kedua belah pihak.              

2. Kebijakan Publik  

Kebijakan adalah suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan yang 

diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan dalam rangka mengatasi adanya hambatan atau problematika 

tertentu yang berkaitan dengan masalah publik. Menurut William N. Dunn, 
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kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang saling berkaitan dan 

dibuat oleh kantor pemerintah atau instansi yang diformulasikan dalam 

bentuk bidang-bidang isu, yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari 

pemerintah.35 Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan 

yang mengarah pada suatu tujuan dalam rangka memecahkan berbagai 

macam permasalahan publik yang terjadi di suatu lingkungan.36 

Proses pelaksanaan dakwah memerlukan adanya strategi sebagai 

bagian dari proses untuk mencapai keberhasilan. Dakwah struktural melalui 

kebijakan publik memerlukan serangkaian proses perumusan mulai awal 

sampai akhir. James Anderson, sebagaimana dikutip oleh Subarsono dalam 

analisis kebijakan publik memberikan beberapa teori proses kebijakan 

publik sebagai berikut : 

a. Formulasi masalah (problem formulation). Maksudnya adalah untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang terjadi serta bagaimana masalah 

tersebut perlu menjadi masalah kebijakan dan masuk dalam agenda 

pemerintah. 

b. Formulasi kebijakan (formulation). Maksudnya adalah bagaimana 

mengembangkan pilihan-pilihan untuk memecahkan permasalahan 

tersebut dan siapa saja yang ikut serta dalam formulasi kebijakan. 

c. Penentuan kebijakan (adaption). Maksudnya adalah untuk mengetahui 

bagaimana alternatif ditetapkan, kriteria seperti apa yang harus dipenuhi, 

                                                           
35 Sukayat, Ilmu Dakwah, hlm. 143. 
36 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-

Model Implementasi Kebijakan Publik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), hlm. 9-11. 
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siapa yang akan melaksanakan kebijakan, bagaimana proses atau strategi 

untuk melaksanakan kebijakan dan apa isi dari kebijakan yang ditetapkan. 

d. Implementasi (implementation). Maksudnya adalah untuk mengetahui 

siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, apa yang dilakukan, 

dan bagaimana dampak dari kebijakan. 

e. Evaluasi (evaluation). Maksudnya adalah untuk mengetahui bagaimana 

tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan, siapa yang mengevaluasi, 

apa konsekuensi dari adanya kebijakan publik, serta bagaimana tindak 

lanjut yang akan dilakukan.37 

Menurut Riant Nugroho, dalam kebijakan publik terdiri dari 

beberapa tahapan atau dikenal dengan proses manajemen yang meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpian, dan pengendalian. Dalam 

kebijakan publik sebagai sebuah proses manajemen dapat dikembangkan 

melalui formulasi kebijakan yang identik dengan perencanaan, 

implementasi yang identik dengan pengorganisasian dan kepemimpinan, 

pengendalian kebijakan yang terdiri dari monitoring, evaluasi, dan 

pemberian penghargaan. Adapun yang terakhir adalah kinerja kebijakan, 

yaitu untuk mengetahui hasil dan manfaat dari kebijakan publik.38 

M. Munir dan Wahyu Ilaihi juga mendefinisikan manajemen 

sebagai proses kegiatan melalui perencanaan, pengorganisasian, 

menggerakkan, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya 

dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan 

                                                           
37 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 12-13. 
38 Riant Nugroho, Metode Penelitian Kebijakan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 

52-53. 
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prasarana untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.39 

Sehingga berkaitan dengan dakwah struktural melalui kebijakan publik, 

indikator keberhasilannya ditentukan oleh kemampuan penerapan konsep 

manajemennya yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengawasan. 40  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang dakwah 

struktural melalui kebijakan publik sehingga termasuk dalam jenis 

penelitian kualitatif, 41 dengan menggunakan metode penelitian lapangan,42 

sekaligus penelitian kebijakan. 43  Penelitian ini mengambil lokasi di 

Kabupaten Jepara dengan membatasi lingkup kajiaanya di desa Margoyoso 

                                                           
39  G.R Terry memaknai manajemen sebagaimana dalam bukunya Principle of 

Management adalah management is a distinct process of planning, organizing, actuating, and 

controlling, perform to determine and acomplish stated objectives by the use of human beings and 

other resources. Lihat G.R Terry, Principles of Management, (Georgetown: Richard D. Irwing Inc, 

1972), hlm. 4. 
40 Pengertian Manajemen menurut Robert Kritiner sebagaimana dikutip oleh M. Munir 

dan Wahyu Ilaihi adalah suatu proses kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, M. Munir 

dan Wahyu Ilaihi memberikan pengertian manajemen sebagaimana mengutip pendapat para ahli 

dalam buku Management : Sixth Edition karya James A. F. Atoner, R. Edward Freeman, Daniel R. 

Gilbert, JR adalah The Process of planning, organizing, leading, and controlling the work of 

organization members and of using all availabel organizational resources to reach stated 

organizational goals yang artinya sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengaturan terhadap 

para anggota organisasi serta penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk 

meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lihat M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen 

Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 9-13. 
41  Deddy Mulyana dan Solatun, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung:PT 

Rosdakarya, 2013), hlm. 5. 
42 Penelitian lapangan memiliki karakteristik bahwa sasaran penelitiannya dapat berupa 

manusia, peristiwa, latar, dan dokumen yang diteliti secara mendalam sesuai dengan latar dan 

konteksnya dan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antar variabel yang telah ditentukan. 

Lihat Imron Arifin, ed., Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan, (Malang: 

Kalimas Sahada, 1996), hlm. 57. 
43  Penelitian kebijakan merupakan penelitian tentang kebijakan publik, baik untuk 

kepentingan merumuskan kebijakan atau tentang suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Lihat 

Riant Nugroho, Metode Penelitian Kebijakan,  hlm. 34.  
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Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Alasan pemilihan desa 

Margoyoso sebagai objek penelitian adalah karena termasuk satu-satunya 

desa di kabupaten Jepara yang membuat kebijakan dakwah melalui 

kebijakan publik. Keunikan dalam penelitian ini adalah bagaimana dakwah 

struktural dilaksanakan oleh pemerintah desa yang merupakan lembaga 

pemerintah di tingkat bawah yang bersentuhan secara langsung dengan 

grass root yang identik dengan dakwah kultural, sehingga hal tersebut 

menarik untuk dilihat bagaimana proses dakwah struktural serta hasil dan 

manfaat dakwahnya. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari mana 

data yang diperlukan oleh peneliti dapat diperoleh. Menurut Lofland 

sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, yang lainnya berupa data 

tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. 44  Sumber data dalam 

penelitian ini terdiri dari dari sumber data primer dan sekunder. 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Sedangkan data 

sekunder merupakan data yang pengumpulannya bukan disuahakan sendiri 

oleh peneliti.45 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara 

dan observasi. Sedangkan sumber data sekundernya adalah dokumentasi. 

                                                           
44 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2007), hlm. 157. 
45 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: BPFE-UII, 1995), hlm. 55-56. 
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Wawancara dan observasi diperlukan oleh peneliti untuk 

mendapatkan data dan informasi bagaimana kondisi sosial dan politik 

keagamaan serta bagaimana proses pelaksanaan kebijakan dakwah 

struktural. Sedangkan dokumentasi diperlukan oleh peneliti untuk 

mendapatkan data kepustakaan yang berkaitan dengan lokus penelitian dan 

kebijakan dakwah struktural melalui kebijakan publik. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antar dua pihak,46 yang 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dan orang yang 

memberikan informasi dengan menggunakan berbagai macam 

pertanyaan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan.47  

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi standar. 

Maksudnya peneliti menggunakan wawancara dengan cara membuat 

garis-garis besar pokok pembicaraan, namun dalam pelaksanannya 

mengajukan pertanyaan secara bebas. Selain itu, peneliti juga 

menggunakan konsep wawancara tidak standar dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

sehingga dapat lebih luas dan terbuka dalam pelaksanannya.48 

Untuk mendapatkan data dan informasi terkait kondisi 

keberagamaan, sosio kultural, dan hal lainnya yang berkaitan dengan 

                                                           
46 Ibid,. hlm. 186. 
47 Dedy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2008), cet. 8, hlm. 180. 
48  Fred N Kerlinger, Asas-Asas Penelitian Behavioral, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2006), ed.III, cet.11, hlm. 770. 
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kondisi lingkungan desa dan mekanisme kebijakan, peneliti melakukan 

wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Pengawas Desa, 

tokoh agama dan masyarakat serta pejabat perangkat desa yang memiliki 

keterkaitan dengan data tersebut. Adapun untuk mengetahui terkait 

bagaimana kondisi dakwah yang selama ini dilaksanakan di desa 

Margoyoso, Peneliti melakukan wawancara kepada tokoh agama, para 

pengajar sekolah keagamaan, baik di lembaga formal maupun non formal, 

tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pihak lainnya yang memiliki 

keterkaitan dengan data tersebut. Sedangkan untuk mengetahui 

bagaimana hasil dan manfaat dakwah struktural melalui kebijakan publik, 

peneliti akan melakukan wawancara kepada para masyarakat yang 

menjadi sasaran dakwah tersebut. 

b. Observasi 

Observasi juga menjadi teknik pengumpulan data yang penting dalam 

penelitian ini. 49  Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap 

objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan 

maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian, 50  Peneliti 

menggunakan observasi dengan cara menentukan objek pengamatan 

                                                           
49  Mengacu sebagaimana pendapat dari Lexy J. Moleong yang dikutip oleh Riant 

Nugroho bahwasanya observasi penting dijadikan sebagai teknik pengumpulan data karena 

beberapa alasan misalnya karena pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung, 

peneliti memungkinkan untuk menilai dan mengamati sendiri permasalahan yang diteliti, peneliti 

dapat mencatat peristiwa dalam peristiwa yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional 

maupun pengetahuan yang langsung diperoleh, menghilangkan keraguan atas keabsahan data yang 

diteliti, peneliti dapat memahami situasi-situasi yang rumit, peneliti dapat menjadikan observasi 

sebagai alat yang bermanfaat jika teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan. Lihat Riant 

Nugroho, Metode Penelitian Kebijakan, hlm.  115. 
50  Djama’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2011), hlm. 105. 
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terlebih dahulu sebagai langkah perencanaan, kemudian melaksanakan 

pengamatan, mencatat hasil pengamatan, mengoreksi keabsahan dan 

kualitas data, mengambil data-data yang diperlukan, dan menyusun data-

data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan 

adalah observasi partisipatif, artinya peneliti mengamati secara langsung 

dengan tujuan agar dapat merasakan dan memaknai peristiwa dan gejala 

sosial yang terjadi, serta bagaimana proses implementasi kebijakan 

dakwah pemerintah desa Margoyoso seperti gerakan salat subuh 

berjamaah, gerakan mematikan televisi setelah magrib, gerakan membaca 

al quran, dan gerakan wajib madarasah diniyah. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen. 51  Dalam penelitian ini, yang dimaksud dokumen 

adalah berupa buku, surat keputusan dari kepala desa tentang dakwah 

melalui kebijakan publik, dokumentasi proses kebijakan publik mulai 

perumusan hingga implementasi, jurnal, dan sumber lainnya yang 

berkaitan dengan dakwah kultural, dan pemerintah desa Margoyoso.  

Dokumentasi dalam penelitian ini juga digunakan untuk menjawab 

dan melengkapi data terkait lingkungan desa yang meliputi kondisi 

demografis dan geografis, kondisi sosial kegamaan, politik dan budaya, 

kondisi masyarakat, visi misi pemerintah desa, dan bukti tertulis tentang 

                                                           
51 Emzir, Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 

hlm.  85. 
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mekanisme kebijakan desa serta kebijakan dakwah baik secara 

pendekatan kultural maupun struktural.  

4. Teknik analisis data 

Analisis data merupakan proses perincian atau penyederhanaan data 

ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam 

penelitian ini, teknik analisis datanya menggunakan bentuk induktif, artinya 

peneliti tidak hanya mencari data atau fakta untuk kepentingan pembuktian 

atau penolakan terhadap teori dan konsep dari dakwah struktural melalui 

kebijakan publik, tetapi peneliti berupaya menemukan fakta-fakta yang 

banyak dan beragam yang kemudian ditelaah sehingga menjadi kesimpulan 

yang lebih berarti. 

Penelitian ini juga menggunakan teknik deskriptif naratif yang 

menurut Miles dan Hubermen dilaksanakan melalui tahap reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 52  Peneliti merangkum dan 

memfokuskan pada hal pokok yang berkaitan dengan dakwah struktural 

melalui kebijakan publik di pemerintahan Desa Margoyoso yang kemudian 

disajikan dalam bentuk uraian dan narasi yang berisi tentang jawaban atas 

rumusan masalah yang telah peneliti tentukan. Untuk memudahkan dalam 

memahami konsep penelitian, peneliti membuat desain dan kerangka 

penelitian sebagaimana data berikut ini. 

                                                           
52 Reduksi data merupakan proses merangkum, memfokuskan pada hal yang pokok dan 

penting, serta mencari pola dan temanya. Tahapan yang dapat dilakukan dalam proses reduksi data 

seperti membuat ringkasan, membuat kode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, partisi, dan 

menulis memo. Adapun penyajian data merupakan proses menyajikan data dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Sedangkan penarikan kesimpulan 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan. Lihat Sugeng Pujileksono, 

Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015), hlm. 152. 
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Desain dan Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Gambaran yang jelas, sistematis dan menyeluruh dalam penelitian tesis 

ini, dapat dilihat dari sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab 

dengan masing-masing bab terdiri dari pokok bahasan dan sub pokok bahasan 

Pada bab pertama, penelitian ini akan membahas tentang latar belakang 
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masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua peneliti membahas tentang pemerintahan desa dan kebijakan 

kegamaan. Adapun isi bahasan terdiri dari kondisi desa yang meliputi geografis, 

demografis, pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, keagamaan dan 

pemerintahan desa yang meliputi mekanisme kebijakan, visi misi, latar 

belakang pemimpin atau kepala desa, stabilitas politik, arah kebijakan, strategi 

pembangunan, otonomi desa, dan kebijakan keagamaan. Pada bab ketiga, 

peneliti membahas tentang mekanisme dakwah struktural pemerintah desa 

yang terdiri dari latar belakang munculnya kebijakan, proses perumusan 

kebijakan, dan implementasi kebijakan.. Pada pokok bahasan latar belakang 

munculnya kebijakan, peneliti akan meninjau dari sudut pandang kondisi sosial 

dan politik keagamaan Pemerintah Desa. Adapun pada pokok bahasan proses 

perumusan kebijakan dakwah struktural, peneliti membahas tentang bagaimana 

formulasi masalah yang berisi tentang degradasi moral remaja sebagai masalah 

publik dan kebijakan dakwah sebagai sebuah agenda pemerintah, formulasi 

kebijakan yang terdiri dari model kelompok, model kelembagaan, model 

sistem, dan model rasional.  

Penentuan kebijakan berisi tentang bagaimana memahami konteks 

kebijakan dakwah, nilai-nilai dalam pembuatan keputusan yang meliputi nilai 

politik dan ideologi serta isi cakupan kebijakan dan pelaksana dakwah. Pada 

sub bahasan terakhir dalam proses perumusan kebijakan berisi tentang proses 
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legitimasi serta komunikasi yang dilakukan pemerintah desa. Pokok bahasan 

implementasi dakwah struktural, peneliti membahas tentang pengorganisasian 

dan kepemimpinan dari pemerintah desa dalam beberapa kebijakan yang 

meliputi shalat subuh berjamaah, mematikan televisi setelah maghrib, ayo 

mengaji, dan kebijakan wajib madrasah diniyah. Kemudian berisi tentang 

proses monitoring, evaluasi, faktor pendukung dan penghambat kebijakan, dan 

kinerja kebijakan yang meliputi hasil dan manfaat dari adanya kebijakan 

dakwah struktural yang meliputi sebagai media membangun kedekatan dengan 

warga, media sosialisasi program dan informasi desa, serta media peningkatan 

kualitas penddikan dan keagamaan. Pada bab keempat, peneliti membahas 

tentang simpulan, kritik serta saran yang bermanfaat. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Munculnya kebijakan dakwah di Desa Margoyoso tidak dapat terlepas 

dari adanya kebijakan otonomi desa, dimana Pemerintah Desa dapat mengatur 

dan mengelola wilayah pemerintahannya sendiri sesuai dengan corak dan 

khasnya masing-masing. Lahirnya kebijakan dakwah struktural di 

Pemerintahan Desa Margoyoso dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu 

permasalahan sosial berupa degradasi moral remaja dan politik keagamaan dari 

Pemerintah Desa.  

Penerapan kebijakan dakwah tersebut sarat dengan kepentingan 

politik dari Pemerintah Desa yang mayoritas penduduknya adalah beragama 

Islam. selain itu, Faktor terpilihnya kepala desa saat ini disebabkan adanya 

dukungan dari mayoritas pengusaha, tokoh agama dan masyarakat yang 

memiliki kekuatan finansial dan pengaruh masa serta adanya konsep kampanye 

yang ingin menjadikan Margoyoso sebagai Desa yang religius.  

Dibentuknya kebijakan dakwah di Desa Margoyoso juga dipengaruhi 

oleh berbagai aspek seperti aspek sejarah, aspek politik lokal, dan aspek 

gerakan sosial keagamaan. Aspek sejarah berkaitan dengan bagaimana karakter 

desa Margoyoso yang sejah dahulu terkenal dengan tingkat religiusitasnya. 

Aspek politik berkaitan dengan perebutan kekuasaan di tingkat desa sebagai 

bagian dari visi misi yang dapat dijadikan sebagai alat untuk meraih simpati 
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publik. Adapun aspek sosial keagamaan berkaitan dengan adanya kelompok 

keagamaan yang memiliki pengaruh kuat di Margoyoso, yaitu Nahdlatul 

Ulama. 

Pada tahap formulasi masalah, Pemerintah Desa menggunakan berbagai 

alternatif model kebijakan yang terdiri dari model kelembagaan, model 

kelompok, model sistem, dan model rasional. Kebijakan dakwah di Desa 

Margoyoso yang dibuat oleh Pemerintah Desa mengandung nilai-nilai ajaran 

Islam yang bersifat mendorong, mengajak dan memotivasi masyarakat Islam 

untuk melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Lahirnya kebijakan 

tersebut tidak bertujuan untuk menjadikan Desa Margoyoso menjadi desa 

syariah atau tidak ada maksud yang mengarah pada pendirian Desa  atau 

negara Islam dan menciptakan konstitusi yang berbasis syariah murni. 

Pemerintah Desa Margoyoso bersama Badan Perwakilan Desa, dan 

berdasarkan masukan dari berbagai tokoh agama dan masyarakat setempat 

menetapkan beberapa kebijakan dakwah yang meliputi gerakan shalat subuh 

berjamaah, gerakan mematikan televisi setelah maghrib, gerakan ayo mengaji, 

dan gerakan wajib madrasah diniyah. Kebijakan dakwah tersebut memiliki 

manfaat sebagai media untuk membangun kedekatan dengan warga, media 

sosialisasi program dan informasi Desa, dan media peningkatan kualitas 

pendidikan dan keagamaan warga. 

Kinerja kebijakan tersebut memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-

beda. Sejauh ini, yang menjadi program unggulan dari Pemerintah Desa adalah 

program shalat subuh berjamaah. Faktor yang melatarbelakangi belum 
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efektifnya kebijakan-kebijakan tersebut adalah proses sosialisasi yang belum 

optimal kepada seluruh warga masyaraat dan manajemen dakwah yang 

diterapkan belum terbangun sesuai dengan konsep yang baik dan terorganisir. 

Meskipun begitu, pendekatan dakwah struktural dapat dijadikan alternatif 

solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai macam problematika dakwah 

seperti degradasi moral jika dikombinasikan dengan pendekatan kultural serta 

dikelola dengan manajemen dakwah yang baik dan teratur. 

B. Kritik dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa permasalahan 

sebagai bagian dari temuan penelitian sehingga peneliti mengajukan beberapa 

kritik dan saran sebagai berikut : 

1. Kegiatan safari subuh yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Margoyoso 

sebagai langkah untuk memberikan keteladanan, dan mendorong warga 

masyarakat melaksanakan salat subuh berjamaah selama ini menjadi 

kegiatan yang memiliki manfaat dan tingkat keberhasilan yang tinggi 

dibandingkan kebijakan yang lainnya, sehingga perlu ditingkatkan dan 

dipertahankan.  

2. Meskipun jumlah kuantitas peserta salat subuh berjamaah semakin 

meningkat, Pemerintah Desa Margoyoso harus lebih mendorong agar 

peserta jamaahnya tidak hanya diikuti mayoritas orang tua, tetapi juga 

semua kelompok umur, terlebih anak-anak dan remaja jika mengacu pada 

latar belakang munculnya kebijakan tersebut. Pemerintah Desa Margoyoso 

juga perlu mendekati warga Muhammadiyah yang merupakan warga 
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minoritas agar tidak ada permasalahan baru yang muncul. Karena selama 

ini mereka melaksanakan shalat subuh berjamaah di masjid Desa tetangga.  

3. Kebijakan mematikan televisi setelah maghrib, ayo mengaji dan wajib 

madrasah diniyah memiliki selama ini belum optimal dalam 

pelaksanaanya, sehingga Pemerintah Desa perlu menyusun strategi 

dakwah yang lebih inovatif dan inspiratif.  

4. Pemerintah Desa Margoyoso juga perlu memberikan pembinaan secara 

intensif kepada seluruh stake holder Madrasah Diniyah agar semakin 

meningkatkan kualitas pendidikannya. Jangan sampai keberadaan 

madrasah diniyah tersebut kontraproduktif dengan kebijakan sehingga 

menimbulkan permasalahan baru. 

5. Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Margoyoso adalah 

kebijakan yang bernuansa Islami. Meskipun saat ini penduduk desa 

Margoyoso semuanya beragama Islam, dan apabila dikemudian hari ada 

warga yang beragama non muslim, maka Pemerintah Desa harus tetap 

memberikan hak dan tanggung jawab yang sama sebagai sesama warga 

tanpa membedakan latar belakang agama. 

Puji syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT atas segala 

karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penelitian ini yang 

berjudul Dakwah Struktural Melalui Kebijakan Publik di Pemerintahan Desa 

Margoyoso Jepara. 

Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua 

pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Penulis juga 
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mengharapkan kritik yang membangun dan saran dari semua pihak agar 

penelitian ini dapat menjadi lebih baik sehingga hasil karya akademik ini 

dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menjadi amal dalam dunia 

pendidikan.
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