


ABSTRAK 
 
  
  Muhammadiyah di Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung mengelola  
suatu manajeman yang matang dalam melaksanakan aktivitas dakwahnya yang meliputi 
berbagai sarana maupun media, dalam artian pimpinan harus memiliki kemampuan dalam 
menentukan arah organisasi maupun memberikan dasar pemikiran untuk mengambil 
keputusan. Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam proses dakwah Islam merupakan 
mekanisme untuk menjalankan kepemimpinan. 
 

Subyek penelitian disini adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Belitung, Jajaran 
pengurus, dan Kepala Kantor Departemen Agama Belitung beserta jajaran yang terkait. 
Sedang  obyek penelitiannya ialah kegiatan keorganisasian Muhammadiyah.  Metode 
pengumpulan datanya melalui wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi, 
Untuk metode analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif artinya menganalisa 
data dengan cara memberikan gambaran apa adanya berdasar pengamatan, dan memberikan 
penafsiran yang akhirnya dapat ditarik hipotesis kerja seperti yang ada di data. 

 
Muhammadiyah Cabang Tanjung Pandan Belitung dalam usaha dakwahnya telah 

menerapkan teori manajemen untuk mencapai tujuannya. Hasil dakwah yang dicapai dengan 
penerapan fungsi-fungsi manajemen dapat berjalan sesuai dengan program yang telah 
direncanakan, ini semua berkat kerjasama yang baik antara pengurus, da’i maupun 
masyarakat yang menjadi sasaran dakwah, organisasi kemasyarakatan yang ada maupun 
pemerintah setempat.  Adapun factor pendukungnya antara lain, adanya hubungan yang 
kontinu antara pimpinan dan bawahan, partisipasi anggota, keaktifan dan kesadaran pengurus 
dalam melaksanakan perintah Allah SWT. dll. Sedang factor penghambatnya antara lain 
adalah  factor financial yaitu kurangnya dana untuk amal usaha, factor kesibukan pribadi 
pengurus, belum adanya pedoman konkrit yang bisa dijadikan dasar acuan tentang materi 
atau metode dakwah yang baik, dan minimnya pengetahuan pengurus terhadap ilmu 
manajemen khususnya  manajemen organisasi. 
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