


ABSTRAK 
 
  
 Keberhasilan program pengembangan masyarakat pada bebrapa lembaga atau yayasan 
seperti  Yayasan Ghifari Yogyakarta yang terpilih  sebagai salah satu yayasan terbaik di 
Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendorong upaya diseminasi program-program tersebut 
kepada yayasan lain. Yayasan Ghifari disamping sebagai yayasan keagamaan, juga 
merupakan yayasan social dan yayasan kesejahteraan umat yang berhasil mengembangkan 
dan mengorganisasikan berbagai kegiatan dan program-programnya, sehingga kehadirannya 
sangat diharapkan dan sesuaidengan kebutuhan masyarakat. 
 
 Subyek penelitian ini dari pengurus harian Yayasan Ghifari Yogyakarta, Kordinator-
kordinator pengurus, dan masyarakat yang menjadi binaan Yayasan Ghifari Yogyakarta. 
Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah pelaksana kegiatan Yayasan Ghifari dalam 
pengembangan masyarakat Islam melalui bimbingan dan pendampingan masyarakat binaan, 
dan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu/kelompok yang terkait dengan 
produksi barang/jasa. Alat pengumpul data yang digunakan adalah metode interview, metode 
observasi dan metode dokumentasi. Metode analisa data sebagai tahapan terakhir dari 
penelitian sehingga penelitian ini dapat dibaca dan di interpretasikan. 
 
 Dari program kegiatan yang dilaksanakan Yayasan Ghifari dalam menarik masyarakat 
khususnya dhu’afa, yayasan ini menggunakan 3 pendekatan yang masing-masing merupakan 
rangkaian yang saling mengikat erat. Yang pertama, adalah penampilan da’i yang low 
provile, yang kedua,  adalah tidak menghadirkan lambing-lambang Islam, dan ketiga, adalah 
melibatkan masyarakat dhu’afa dalam kegiatan keagamaan, social, ekonomi maupun kegiatan 
masyarakat lainnya. Usaha pengembangan masyarakat Islam Yayasan tersebut melalui 
bimbingan dan pendampingan pada masyarakat dhu’afa sebagai suatu usaha untuk 
mengenalkan, mengajak, mengarahkan, menggerakkan sekaligus memberikan peningkatan 
hidup yang layak.  Untuk peningkatan kegiatan ekonomi  dengan jalan memberikan bantuan 
modal usaha dalam bentuk barang , uang ataupun jasa seseorang. 
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