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ABSTRAK 

Salsa Mellynia Putri, 17102040081, “Manajemen Pelatihan Dakwah Melalui 

Media Sosial Bagi Penyuluh Agama Islam di Kementrian Agama Kabupaten 

Lamongan Tahun 2020”. Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kegiatan pelatihan pada 

penyuluh agama Islam di Kabupaten Lamongan. Untuk mengatasi berbagai 

permasalahan dakwah yang kompleks di masa modern, maka Kementerian Agama 

Kabupaten Lamongan mengadakan kegiatan pelatihan dakwah melalui media sosial. 

Kegiatan pelatihan yang baik merupakan kegiatan pelatihan yang dapat mencapai 

sasaran organisasi. Namun, setelah kegiatan pelatihan selesai dilaksanakan, penyuluh 

agama Islam belum bisa mencapai sasaran dari organisasi secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana manajemen pelatihan 

dakwah melalui media sosial pada penyuluh agama Islam di Kementerian Agama 

Kabupaten Lamongan.  

Penelitian ini didasarkan pada teori manajemen pelatihan dakwah oleh 

L.Ribat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data peneliti menggunakan 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk mengujian 

keabsahan data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi data. Subjek 

penelitian ini adalah Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama 

Kabupaten Lamongan, pemateri atau trainer, dan peserta pelatihan yaitu penyuluh 

agama Islam. Sedangkan obyek penelitian ini adalah seluruh kegiatan dan aktivitas 

yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan dakwah media sosial. 

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelatihan dakwah melalui media 

sosial bagi penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan 

belum bisa menerapkan seluruh proses atau tahapan manajemen pelatihan dakwah 

secara sistematis mulai dari belum adanya kegiatan pembagian tugas atau jobdesk 

yang jelas, belum adanya kegiatan membantu secara non-teknis dan kegiatan evaluasi 

yang belum sesuai dengan kriteria evaluasi pelatihan. 

Kata kunci : Manajemen Pelatihan, Penyuluh Agama Islam, Kementerian 

Agama Kabupaten Lamongan 
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MOTTO 

 

ٍِْهمْ  ْىُهْم ٌَتْلُْىا َعلَ ٍَّه َرسُْىْلا ِمّ تِه هُى الَِّذْي بَعََث فِى اْْلُّمِ ٌٰ ٍِْهْم َوٌُعَلُِّمُهُم اْلِكٰتَب  ٰا َوٌَُزّكِ

ٍٍْهٍۙ َ  بِ ًْ َضٰلٍل مُّ  َواْلِحْكَمةَ َواِْن َكاوُْىا ِمْه قَْبُل لَِف

“Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan 

mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) 

mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah (Sunnah), meskipun 

sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata” 

(Qs. Al-Jumu’ah : 2)
1
 

 

 

 

  

                                                             
1 Al-Qur’an, 62:2. Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Penelitian, 

Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Depok: CV Dua Sehati, 

2012). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pelatihan adalah suatu proses yang sistematis dari organisasi untuk 

mengembangkan keterampilan individu, kemampuan, pengetahuan atau sikap 

yang dapat merubah perilaku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan. kegiatan pelatihan pegawai bertujuan agar pegawai dapat 

bekerja dengan profesional, dan berdedikasi tinggi sehingga dapat 

mengoptimalisasi kinerja pegawai.
2
 Kebutuhan pelatihan setiap organisasi 

tidaklah sama, sehingga untuk mengetahui pelatihan yang dibutuhkan organisasi 

harus terlebih dahulu dilakukan perancangan pelatihan. 

Kegiatan manajerial sangat diperlukan pada aktivitas pelatihan dengan 

begitu, pelatihan dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan pelatihan dapat 

tercapai dan berjalan dengan lancar. Manajemen pelatihan merupakan hal yang 

sangat penting dalam meningkatkan kinerja serta kemampuan dari pegawai.  

Manajemen pelatihan merupakan sebuah proses bekerja dengan menggunakan 

prosedur dan pengelolaan yang baik dalam mengembangkan kualitas sumber 

                                                             
2
 Lijan Poltak Sinambela, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 

2016), hlm. 170 
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daya manusia yang pada akhirnya membuat sumber daya tersebut menjadi lebih 

produktif dan profesional untuk mencapai tujuan organisasi.
3
 

Manajemen pelatihan atau perancangan pelatihan diperlukan agar 

aktivitas pelatihan berjalan dengan efektif. Setelah proses perancangan dilakukan 

barulah organisasi dapat melaksanakan kegiatan pelatihan. Keberhasilan 

manajemen pelatihan dapat dilihat dari manfaat yang diperoleh peserta setelah 

mengikuti kegiatan pelatihan, yaitu ditunjukan dengan adannya peningkatan 

kinerja pegawai yang bertujuan memajukan organisasi. Apabila hasil yang 

dicapai sesuai dengan target, maka manajemen pelatihan tersebut telah dikatakan 

berhasil, namum jika tidak tercapai sesuai target maka bisa dikatakan sebaliknya. 

Jadi, kegiatan pelatihan yang baik merupakan kegiatan pelatihan yang berjalan 

sesuai dengan manajerial atau perencanaan dan dapat mencapai sasaran 

organisasi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kegiatan 

manajemen pelatihan merupakan proses yang sangat penting dilakukan 

organisasi karena dengan adanya manajemen pelatihan dapat menentukan 

keberhasilan atau kesuksesan suatu program pelatihan. Manajemen Pelatihan 

sangat diperlukan khususnya pada penyuluh agama Islam yang memiliki peran 

penting dalam kegiatan dakwah di berbagai daerah di Indonesia. Penyuluh agama 

Islam berperan menciptakan masyarakat yang lebih religius serta memiliki sikap 

                                                             
3 Idris Aminullah, “Studi Evaluasi Terhadap Manajemen Pelatihan Da’I Di Masjid  Syuhada 

Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta : Jurusan Manajemen Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2007), hlm. 3 
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dan sifat yang bersandar pada niali-nilai agama. Selain itu, penyuluh agama juga 

mewakili pemerintah dalam menyampaikan program-program keagamaan dan 

pembangunan di Indonesia melalui bahasa agama. 

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 79 

tahun 1985 penyuluh agama adalah : “Pembimbing umat beragama dalam rangka 

pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan 

Penyuluh Agama Islam yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan 

mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta 

menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.
4
 

Pentingnya kegiatan pelatihan pada penyuluh agama Islam dapat dilihat 

dari banyaknya tantangan dalam kegiatan dakwah yang semakin hari semakin 

meningkat. Salah satu tantangan dakwah yang dialami oleh penyuluh agama 

Islam yaitu akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknlogi serta pola pikir 

masyarakat semakin hari semakin mengalami perkembangan yang signifikan. 

Menjadikan masyarakat sekarang ini terutama generasi milenial tidak hanya 

mengandalkan kegiatan majelis atau diskusi sebagai sumber satu-satunya untuk 

mendapatkan pengetahuan keagamaan. Gerenasi milenial biasa memanfaatkan 

perkembangan teknologi untuk mengetahui berbagai persoalan, termasuk 

                                                             
4 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan Tugas Penyuluh Agama 

Masyarakat, (Jakarta : Direktorat Penerangan Agama Islam, 2007), hlm 8-9 
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persoalan keagamaan seperti dari tv, radio ataupun dari media sosial seperti 

Google, Youtube, Facebook, Instagram dan lain sebagainya.
5
 

Generasi milenial sebagai generasi yang terkenal menyukai sesuatu yang 

serba instan dan mudah, tentu memandang media sosial adalah pilihan yang tepat 

untuk memperoleh maupun berbagi berbagai informasi, terutama informasi 

keagamaan. Sehingga tidak heran jika sedikit demi sedikit banyak anak muda 

generasi milenial yang mulai meninggalkan dakwah konvensional. Dakwah 

konvensional adalah kegiatan dakwah yang dilakukan secara tatap muka seperti 

pada kegiatan ceramah di majelis dan lain sebagainnya. Sedangkan dakwah 

melalui media sosial adalah kegiatan pemanfaatan media sosial sebagai sarana 

dakwah dengan jangkauan jamaah yang lebih luas serta dapat diakses kapanpun 

dan dimanpun.  

Pemanfaatan perkembangan teknologi terutama media sosial di bidang 

dakwah juga telah terbukti efektif meningkatkan minat masyarakat untuk belajar 

lebih tetang agama Islam. Salah satu ulama yang berhasil memanfaatkan 

perkembangan teknologi media sosial untuk berdakwah yaitu Habib Husein 

Ja’far Al-Hadar atau yang akrab disapa Habib Ja’far, KH Mustofa Bisri atau Gus 

Mus, Ustadz Hanan Attaqi, dan masih banyak lainnya. Keberhasilan para ulama 

tersebut dalam melakukan dakwah dengan pemanfaatan teknologi media sosial 

dapat dilihat dari banyaknya jumlah tayangan video youtube yang mencapai 

                                                             
5
 Abdul Basit “Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaannya”  Jurnal 

Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Perwkerto, vol. 85:1 (September, 2016), hlm. 165. 
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jutaan penayangan dan banyaknya jumlah pengikut di media sosial seperti di 

twitter maupun facebook.
6
 Maka dari itu, perlu adanya inovasi dan edukasi dari 

lembaga-lembaga dakwah untuk para dai dalam melakukan dakwah Islam yang 

lebih inovatif, salah satunya yaitu dengan berdakwah melalui media sosial. 

Kementerian Agama Kabupaten Lamongan merupakan organisasi 

pemerintah di tingkat kabupaten yang bertugas melayani masyarakat di bidang 

agama. Kementerian Agaman Kabupaten Lamongan memiliki visi misi yang 

terintegrasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 

yaitu terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang taat beragama, rukun, cerdas dan 

sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, 

mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
7
 Dalam mewujudkan 

visi misi tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Lamongan sebagai lembaga 

yang menaungi penyuluh agama Islam di Kabupaten Lamongan merasa perlu 

mengadakan pelatihan dakwah melalui media sosial. Sehingga Kementerian 

Agama Kabupaten Lamongan mengadakan pelatihan dakwah melalui media 

sosial untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari penyuluh agama 

Islam di Kabupaten Lamongan agar mampu mengaplikasikan metode dakwah 

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu melalui media sosial. 

                                                             
6
 https://tirto.id/mengapa-para-dai-bisa-amat-populer-di-media-sosial-cCox diakses tanggal 8 

Februari 2021 

7 https://jatim.kemenag.go.id/artikel/35722/visi-dan-misi-kemenag-agama diakses tanggal 15 

Desember 2020 

https://tirto.id/mengapa-para-dai-bisa-amat-populer-di-media-sosial-cCox
https://jatim.kemenag.go.id/artikel/35722/visi-dan-misi-kemenag-agama
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Selain mengikuti trend perkembangan teknologi, kegiatan pelatihan 

kapada penyuluh agama Islam di Kabupaten Lamongan juga dirasa semakin 

penting dilakukan yakni untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam 

berdakwah melalui media sosial, terutama di masa pandemi Covid-19, yang 

mana semua kegiatan tatap muka mulai dibatasi sehingga mengharuskan 

penyuluh agama Islam untuk bisa memanfaatkan media sosial sebagai alat satu-

satunya untuk melaksanakan dakwah dimasa sekarang ini. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka, dapat dipahami bahwa 

penyuluh agama Islam di Kabuaten Lamongan telah mendapatkan pelatihan yang 

baik terutama dalam hal dakwah melalui media sosial. Namun, berdasarkan 

observasi pra penelitian yang telah dilakukan, ditemukan fakta bahwa penyuluh 

agama Islam di Kabupaten Lamongan belum bisa mencapai tujuan dari pelatihan. 

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari pegawai bimbingan masyarakat Islam 

Kementrian Agama Kabupaten Lamongan sekaligus panitia pelatihan dakwah 

melalui media sosial berikut ini 

“Kalau penyuluhan sementara ini masih tatap muka, kalau lewat medsos 

ya belum ada”. Pernyataan tersebut menunjukan bahwa penyuluh agama Islam di 

Kabupaten Lamongan dalam prakteknya masih melakukan dakwah secara tatap 

muka. Jadi, setelah kegiatan pelatihan dakwah melalui media sosial selesai 
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dilaksanakan, penyuluh agama Islam di Kabupaten Lamongan bisa dikatakan 

belum melakukan kegiatan dakwah melalui media sosial.
8
  

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah disebutkan di atas, peneliti 

merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Manajemen 

Pelatihan Dakwah Melalui Media Sosial Bagi Penyuluh Agama Islam di 

Kementerian Agama Kabupaten Lamongan Tahun 2020”  

                                                             
8 Hasil Observasi Pra Penelitian oleh Peneliti pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Lamongan, Tanggal 26 Desember 2020 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan 

masalah penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana manajemen pelatihan dakwah 

melalui media sosial bagi penyuluh agama Islam di Kementerian Agama 

Kabupaten Lamongan tahun 2020? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

manajemen pelatihan dakwah melalui media sosial bagi penyuluh agama 

Islam di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan tahun 2020. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

khasanah keilmuan Manajemen Dakwah yang bermanfaat secara akademik 

maupun bermanfaat kepada pihak terkait, terutama di bidang pelatihan 

pegawai serta dapat menjadi bahan referensi peneliti yang akan datang. 

b. Secara Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan saran 

serta berguna untuk perkembangan dan kemajuan di masa yang akan 
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datang dalam upaya meningkatkan kualitas penyuluh agama Islam di 

Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada 

mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta pada umumnya dan terkhusus untuk mahasiswa jurusan 

Manajemen Dakwah di konsentrasi Sumber Daya Manusia (SDM). 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka digunakan sebagai bahan acuan untuk menghindari 

kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian yang 

membahas efektivitas pelatihan : 

Pertama Skipsi, oleh Muhammad Joko Purnomo, “Manajemen Pelatihan 

Karyawan di Bank Mandina Syariah Yogyakarta” Penelitian tersebut merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dalam bentuk kata-kata atau 

teks yang kemudia dituangkan kedalam bentuk deskriptif atau narasi. Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa Bank Madina Syariah melakukan pelatihan 

dengan baik mulai dari perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan evaluasinya 

atas dasar tujuan untuk meningkatkan profesionalisme kinerja karyawan dan 

meningkatkan pengetahuan di bidang pekerjaan masing-masing karyawan.
9
 

                                                             
9 Muhammad Joko Purnomo, Manajemen Pelatihan Karyawan di Bank Madina Syariah 

Yogyakarta, Skripsi (Yogyakarta : Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

UIN Sunan Kalijaga, 2016) 
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Kedua Skripsi oleh Zuhronia Umilati, “Manajemen Pelatihan Kader 

Muballigh Hijrah di Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putri Gandu Sendangtirto 

Berbah Sleman DIY Tahun Ajaran 2014/2015” Penelitian tersebut termasuk 

penilian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam teknisnya, 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode obsersavi, 

wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

manajemen pelatihan muballigh hijrah dilaksanakan atas dasar cinta moral 

pondok yang diwujudkan dalam visinya. Demi terwujudnya visi tersebut, maka 

diadakan pelatihan muballigh hijrah dengan kesimpulan bahwa secara 

keseluruhan pondok pesantren telah menerapkan unsur-unsur penting dalam 

manajemen pelatihan dakwah, namun belum dikelola secara sistematis.
10

 

Ketiga, Skripsi oleh Masytha Nur Febria, “Implementasi Pelatihan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan 

Pelatihan (BKPP) Kota Yogyakarta Tahun 2017” Penelitian tersebut 

menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data 

berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah 

pertama, terkait tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh BPKK dalam 

pelaksanaan pelatihan dan pengembangan, yaitu mengidentifikasi pelatihan dan 

pengembangan, menetapkan tujuan dan sasaran, menetapkan kriteria 

                                                             
10 Zuhronia Umilati, Manajemen Pelatihan Kader Muballigh Hijrah di Pondok Pesantren 

Ibnul Qoyyim Putri Gandu Sendangtirto Berbah Sleman DIY Tahun Ajaran 2014/2015, Skripsi 

(Yogyakarta : Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 

2016) 
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keberhasilan, menetapkan metode pelatihan, dan kemudian 

mengimplementasikannya. Kedua, metode yang digunakan oleh BKPP adalah 

metode off the job training yang berupa metode ceramah atau metode kuliah, 

metode diskusi atau metode konferensi, metode tanya jawab, dan metode praktek 

atau metode bermain peran.
11

 

Keempat, Skripsi oleh Rahmawati, “Efektivitas Pelatihan Kerja 

Karyawan Dalam Perusahaan (Studi kasus PT. BRI Syariah Kantor Cabang 

Malang)” Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif 

sedangkan data yang dikumpulkan menggunakan metode wawancara, 

dokumentasi dan observasi. Analisis datanya melalui tiga tahap ; reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian 

menujukan bahwa terdapat nilai yang efektif setelah dilaksanakan pelatihan 

kerja, hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara bahwa karyawan yang 

memperoleh pelatihan kinerja menjadi paham dengan dasar-dasar ilmu 

perbankan syariah, karyawan lebih memahami bidang kerjanya masing-masing, 

karyawan lebih semangat mengerjakan pekerjaan setelah dilaksanakan pelatihan 

karena memperoleh arahan yang baik dari pemateri atau dari arahan senior 

internal sendiri. Kemudian dari hasil kinerjanya dapat dilihat bahwa  dari posisi 

                                                             
11 Masytha Nur Febria, Implementasi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Yogyakarta Tahun 2017, Skripsi 

(Yogyakarta : Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 

2018) 
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perusahaan yang berada di level atas dan juga pencapaian prestasi-prestasi yang 

diraih oleh para karyawan PT BRI Syariah Kantor Cabang Malang.
12

 

Kelima, Skripsi oleh Nadya Nur Aisyah, “Efektivitas Program Bimbingan 

Keterampilan Menjahit Bagi Penyandang Disabilitas Daksa Di Balai Rehabilitasi 

Terpadu Penyandang Disabilitas (Balai RTPD) Yogyakarta” Penelitian tersebut 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 

menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa faktor pendukung yang mempengaruhi 

efektivitas program bimbingan keterampilan menjahit diantaranya ; keinginan 

warga binaan untuk menjadi lebih baik, dukungan keluarga, fasilitas dan sumber 

daya yang ada. Sedangkan untuk faktor penghambat diantaranya ; kemampuan 

warga binaan dalam menyerap materi, sistem buka tutup dalam penerimaan 

warga binaan , tidak adanya dukungan keluarga, durasi waktu yang sedikit dan 

belum adanya modifikasi alat jahit. Penilaian terhadap keberhasilan program 

bimbingan keterampilan menjahit dilihat menggunakan empat indikator 

efektivitas pelaksanaan program diantaranya ; pencapaian tujuan secara 

menyeluruh, keberhasilan sasaran, keberhasilan program dan kepuasan program. 

Tingkat efektivitas program bimbingan keterampilan menjahit di Balai RTPD 

Yogyakarta yang dinilai menggunakan empat indikator efektivitas, sudah efektif. 

                                                             
12 Rahmawati, Efektivitas Pelatihan Kerja Karyawan Dalam Perusahaan (Studi kasus PT. 

BRI Syariah Kantor Cabang Malang), Skripsi (Malang : Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, UIN 

Maulana Malik Ibrahim, 2018) 
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Adapun hasil dari program bimbingan keterampilan menjahit adalah alumni 

mampu menguasai mesin jahit, memahami teori jahit dan mampu menjahit.
13

 

Berdasarkan hasil tinjauan yang telah dilakukan terhadap penelitian 

terdahulu, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah ada karena 

penelitian ini mengkaji “Manajemen Pelatihan Dakwah Melalui Media Sosial 

Bagi Penyuluh Agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Lamogan Tahun 

2020” 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori dalam penelitian ini meliputi : 

1. Tinjauan Manajemen Pelatihan Dakwah 

Manajemen secara bahasa, berasal dari bahasa inggris to manage yang 

berarti melatih, mengendalikan atau seni mengurus, memperlakukan, 

pengawasan dan bimbingan. Dengan kata lain manajemen berarti proses 

kegiatan yang dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan.
14

 Menurut 

Ridwan manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, 

memimpin dan mengendalikan pekerjaan organisasi dan untuk menggunakan  

semua sumber  daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 

                                                             
13 Nadya Nur Aisyah, Efektivitas Program Bimbingan Keterampilan Menjahit Bagi 

Penyandang Disabilitas Daksa Di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (Balai RTPD) 

Yogyakarta, Skripsi (Yogyakarta : Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2019) 
14 Aep Kusnawan dan Aep Sy. Firdaus, Manajemen Pelatihan Dakwah, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2009), hlm. 6 
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ditentukan.
15

 Melalui manajemen yang baik, suatu pekerjaan dapat dilalui 

dengan efektif dan efisien. 

Adapun pelatihan (training) adalah sebuah proses dimana pegawai 

mendapatkan kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan 

organisasional. Karena proses ini berkaitan dengan berbagai tujuan 

organisasional, yang dapat dipandang secara sempit atau sebaliknya, luas. 

Dalam pengertian terbatas, pelatihan memberikan karyawan pengetahuan dan 

keterampilan yang spesifik dan dapat diidentifikasi untuk digunakan dalam 

pekerjaan mereka saat ini.
16

 

Menurut Rivai dan Sagala, sebagaimana yang dikutip oleh Lijan Poltak 

Sinambela dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia menjelaskan 

bahwa pelatihan adalah proses yang sistematis mengubah tingkah laku 

pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, yang berkaitan dengan keahlian 

dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan 

memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian 

dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya”.
17

  

Sedangkan dakwah menurut menurut Aly Mahfuzd yang dikutip oleh 

Aep Kusnawan yaitu memotivasi manusia untuk berbuat kebaikan dan 

petunjuk, menyuruh pada yang ma’ruf dan mencegah pada yang munkar, 

                                                             
15 Ibid, hlm. 7 
16 Robert L. Mathis dan John H. Jackson, Human Resource Management Edisi 10 (Jakarta : 

Salemba Empat, 2006), hlm. 301 
17 Lijan Poltak Sinambela, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 

2016), hlm.. 169 
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untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Sementara itu, tujuan dilakukan 

dakwah tidak terlepas dari upaya untuk mengubah pemahaman, sikap dan 

perilaku mad’u ke arah yang sesuai dengan pesan dakwah dalam rangka 

memperoleh ridha Allah.
18

 

Dengan demikian, manajemen pelatihan dakwah dapat diartikan 

sebagai suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, 

mengawasi, mengevaluasi pekerjaan dan penggunaan semua sumber daya 

organisasi dalam pelaksanaan program yang berhubungan dengan peningkatan 

ilmu pengetahuan dan memperbaiki  keterampilan dalam upaya mengubah 

pemahaman, sikap dan perilaku mad’u ke arah yang diridhai Allah SWT.
19

 

2. Tujuan Manajemen Pelatihan Dakwah 

Tujuan dari manajemen pelatihan dakwah dapat digolongkan menjadi 

tiga kategori : 

a. Terkelolanya upaya meningkatkan keterampilan. Pelatihan yang 

diselenggarakan berkaitan dengan tujuan meningkatkan keterampilan para 

peserta sehubungan dengan tugas yang harus diselesaikan. 

b. Terkelolanya upaya meningkatkan sikap. Pelatihan yang diselenggarakan 

bertujuan untuk menghasilkan perubahan sikap pada diri peserta. 

                                                             
18 Aep Kusnawan dan Aep Sy. Firdaus, Manajemen Pelatihan Dakwah, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2009),, hlm. 10 
19 Ibid, hlm. 12 
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c. Terkelolanya upaya meningkatkan pengetahuan. Pelatihan yang 

diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta 

pelatihan. 

3. Fungsi Manajemen Pelatihan Dakwah 

Menurut L.Ribat sebagaimana dikutip oleh Aep Kusnawan dan Aep Sy 

Firdaus bahwa terdapat fungsi pokok manajemen pelatihan dakwah, yaitu :
20

 

a. Merencanakan 

Kegiatan merenanakan mencakup merancang dan merencanakan survei 

kebutuhan pelatihan (training needs assessment) calon peserta, mengelola 

hasil survei tersebut menjadi kerangka acuan TOR (term of reference) 

yang menjadi dasar perumusan materi serta tujuan latihan, serta 

menerjemahkan TOR tersebut menjadi buku panduan latihan yang berisi 

rincian materi dan tujuan latihan, pedoman pelaksanaan, proses, serta 

urutan kegiatan dari suatu rancangan (desain) peralatan dan media yang 

akan digunakan. 

b. Merencanakan jadwal kerja dan persiapan teknis. 

Yang dibutuhkan dalam merencanakan jadwal kerja (buku jadwal latihan) 

dan persiapan teknis (administrasi) yaitu pengadaan panduan dan bahan, 

pengadaan peralatan dan media, dsb. 

c. Mengorganisasi 

                                                             
20

 Aep Kusnawan dan Aep Sy. Firdaus, Manajemen Pelatihan Dakwah, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2009),, hlm. 23 
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Mengorganisasikan mencakup kegiatan-kegiatan membentuk tim 

pelatihan, yang sekaligus bertindak sebagai panitia teknis, demi 

menghemat biaya. Kecuali kalau dana yang ada memang cukup besar 

untuk membentuk suatu panitia teknis tersendiri. 

d. Menyusun pembagian tugas antar anggota tim 

Kegiatan membagi tugas atau jobdesk antar anggota panitia. Seperti 

mhubungi narasumber di luar tim (jika diperlukan), termasuk lembaga-

lembaga  atau orang-orang yang direncanakan menjadi objek kunjungan 

(jika cara kunjungan kancah untuk studi perbandingan). 

e. Melaksanakan 

Yakni memfasilitasi proses secara bertahap, mulai dari menyerahkan 

sebagian besar tanggung jawab pelaksanaan pelatihan kepada para peserta 

sendiri (misalnya mengatur jadwal harian, penentuan tata tertib latihan 

beserta pelaksanaan dan pengendaliannya, pengaturan ruang pelatihan 

dan berbagai pekerjaan teknis lainnya). 

f. Mengendalikan 

Yakni mengamati jalannya semua proses kegiatan. Apakah sudah sesuai 

dengan yang direncanakan sebelumnya, atau apakah sudah memfasilitasi 

proses belajar peserta dari pengalaman sendiri. 

g. Mengubah proses 

Mengubah proses, bentuk kegiatan, atau media yang digunakan, jika ada 

yang menyimpang dari rancangan atau ternyata tidak mampu 
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memfasilitasi proses belajar peserta dari pengalaman mereka sendiri. 

Karena itu panduan latihan yang ada haruslah dipahami sebagai sekedar 

pedoman saja. 

h. Membantu kesulitan teknis maupun non-teknis 

Mengatasi adanya kendala atau kesulitan ketika pelatihan berlangsung 

mulai dari kendala secara teknis maupun non-teknis. 

i. Evaluasi 

Evaluasi pelatihan merupakan kegiatan membandingkan hasil-hasil 

sesudah pelatihan pada tujuan-tujuan yang diharapkan oleh para manajer, 

pelatih, dan peserta pelatihan.
21

 Menurut Gomes untuk mengukur 

efektivitas suatu program pelatihan dapat dievaluasi berdasarkan 

informasi yang diperoleh pada lima tingkatan yaitu :
22

 

1) Reaksi (Reactions), yaitu untuk mengetahui opini dari para peserta 

mengenai program pelatihan, setelah mengikuti pelatihan para 

peserta ditanya mengenai seberapa jauh mereka puas terhadap 

pelatihan secara keseluruhan, terhadap pelatih/instruktur, materi yang 

disampaikan, isinya, bahan-bahan yang disediakan dan lingkungan 

pelatihan (ruangan, waktu istirahat, makanan dan suhu udara). 

                                                             
21 Robert L. Manthis dan John H. Jackson, Human Resource Manajement Edisi 10, (Jakarta ; 

Salemba Empat, 2006), hlm. 330 
22 Faustino Cardoso Gomes, Managemen Sumber Daya Manusia Edisi 1, (Yogyakarta : Andi 

Offset, 2000), hlm., 209 



19 

 
 

2) Pembelajaran (Learning), yaitu untuk mengetahui seberapa jauh para 

peserta menguasai konsep-konsep, pengetahuan dan keterampilan-

keterampilan yang diberikan selama pelatihan. 

3) Sikap atau perilaku (Behaviors), yaitu menilai dari para peserta 

sebelum dan sesudah pelatihan, dapat dibandingkan guna mengetahui 

tingkat pengaruh pelatihan terhadap perubahan performansi pegawai. 

4) Hasil organisasi (Organizational results), merupakan ukuran 

efektivitas pelatihan yang dilihat dari pencapaian tujuan organisasi 

karyawan, kualitas kerja, efisiensi waktu, jumlah output dan 

penurunan pemborosan. 

4. Metode Pelatihan 

Ada banyak metode yang dapat digunakan bagi pengembangan 

pegawai. Tetapi pada umumnya, pegawai dikembangkan dengan metode “on 

the job” dan “off the job”.
23

 

a. Metode On The Job Training 

Metode on the job yang biasanya digunakan oleh organisasi adalah : 

1) Coaching, atasan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 

bawahan dalam pelaksanaan pekerjaan rutin mereka. 

2) Planned Progression, atau pemindahan karyawan dalam saluran-

saluran yang ditentukan melalui tingkatan-tingkatan organisasi yang 

berbeda. 

                                                             
23 T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta : BPFE, 2015), hlm. 241-242 
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3) Rotasi jabatan, atau pemindahan karyawan melalui jabatan yang 

bermacam-macam dan berbeda. 

4) Penugasan sementara, bawahan ditempatkan pada posisi 

manajemen tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan. 

b. Metode Off The Job Training 

Metode off the job yang biasanya digunakan oleh organisasi adalah : 

1) Program-program pengembangan eksekutif di universitas atau 

lembaga pendidikan lainnya, di mana para manajer berpartisipasi 

dalam program-program yang dibuka untuk umum melalui 

penggunaan analisis kasus, simulasi dan metode-metode pengajaran 

lainnya. 

2) Latihan laboratorium, seseorang belajar menjadi lebih sensitif 

terhadap orang lain, lingkungan dan sebagainnya 

3) Pengembangan organisasi, yang menekankan perubahan, 

pertumbuhan dan pengembangan keseluruhan organisasi. 

Berdasarkan beberapa pemaparan dan definisi manajemen pelatihan 

dakwah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen pelatihan 

dakwah merupakan kegiatan manajerial (perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, evaluasi) yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian 

penyuluh agama Islam dalam berdakwah di jalan Allah SWT dan untuk 

mencapai tujuan organisasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori dari 

L.Ribat dengan fungsi pokok manajemen pelatihan dakwah yaitu merencanakan 
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kebutuhan pelatihan, merencanakan jadwal kerja, mengorganisasikan, menyusun 

pembagian tugas, pelaksanaan, mengendalikan, mengubah proses, membantu 

kesulitan teknis maupun non teknis, dan evaluasi. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Deskriptif kualitatif digunakan agar lebih mengambarkan secara 

detail tentang manajemen pelatihan. Alasan penggunaan deskriptif kualitatif 

karena untuk menganalisis sebuah manajemen pelatihan  dalam sebuah 

perusahaan maupun organisasi membutuhkan penjabaran secara detail agar 

tidak menimbulkan suatu kesalahan dalam menganalisa. Metode penelitian 

kualitatif ditulis dalam bentuk narasi bukan angka, serta mengumpulkan dan 

menganalisis data yang bersifat narasi.
24

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Subyek Penelitian 

Subyek dari penelitian ini adalah individu yang memberikan informasi 

mengenai masalah penelitian. Subjek penelitian ini adalah Kepala seksi 

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten 

Lamongan, pemateri pelatihan, dan peserta pelatihan yaitu penyuluh 

agama Islam. 

                                                             
24 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta 2017), hlm. 3 
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b. Obyek Penelitian 

Obyek Penelitian ini adalah seluruh kegiatan dan aktivitas yang 

berkaitan dengan kegiatan pelatihan dakwah media sosial pada penyuluh 

agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan tahun 2020. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber  utama, 

dalam hal ini sumber utamanya adalah hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi pada lokasi penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa literatur atau 

bacaan yang relevan seperti buku, jurnal, artikel dan internet yang 

mendukung interprentasi data. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Ada tiga 

teknik utama yang nantinya akan digunakan untuk pengumpulan data pada 

penelitian ini : 
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a. Wawancara 

Wawancara menurut Esterberng yang dikutip oleh Sugiyono, diartikan 

sebagai “pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu”.
25

 Wawancara akan dilakukan dengan metode wawancara 

semi-struktural, peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang 

nanti nya pertanyaan tersebut akan dikembangkan  lagi sesuai dengan 

informasi yang disampaikan oleh narasumber, yaitu dari kepala Seksi 

Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, 

pemateri pelatihan, dan peserta pelatihan yaitu penyuluh agama Islam. 

b. Observasi 

Observasi menurut Nasution adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. 

Para Ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai 

dunia kenyataan yang diberoleh melalui observasi.
26

 Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan teknik observasi non partisipatif yang berarti 

peneliti tidak ikut langsung dalam kegiatan pelatihan dakwah media 

sosial pada penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten 

Lamongan tahun 2020. Namun, peneliti akan mencari tahu bagaimana 

kegiatan manajemen pelatihan di Kementrian Agama Kabupaten 

                                                             
25 Ibid., hlm. 115 
26 Ibid., hlm.106  
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Lamongan, yang nantinya hasil dari observasi tersebut akan dibuktikan 

keabsahannya pada metode selanjutnya yaitu dokumentasi. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang.
27

 Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi 

atau data pendukung melalui dokumentasi foto, kearsipan, laporan, data 

dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

5. Metode Analisis Data 

Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

analisis model interaktif oleh Miles dan Huberman yang dikutip oleh 

Sugiono dalam buku Metode Penelitian Kualitatif. 

 

  

                                                             
27 Ibid., hlm. 124 
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Gambar.1.1 Analisis Model Interaktif oleh Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta 2017), hlm. 

134 

 

Menurut diagram tersebut, hubungan antar komponen model interaktif, 

analisis data kualitatif dilakukan secara berlanjut dan berlangsung secara 

terus-menrus sampai tuntas. 

a. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya 

Pengumpulan 

Data Penyajian Data 

Reduksi Data 

Varifikasi/Penarikan 

Kesimpulan 
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(triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-

bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak.
28

 

 

b. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
29

 

c. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Dalam hal ini Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiono menyatakan 

the most frequent from of display data for qualitative research data in the 

past has been narrative text. Yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif.
30

 

d. Conclution Drawing/Verification 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada.  Temuan dapat berupa deskripsi atau 

                                                             
28 Ibid., hlm. 134 
29

 Ibid., hlm. 135 
30 Ibid., hlm. 137 
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gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori.
31

  

6. Uji Keabsahan Data 

Adapun dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan : 

a. Uji kredibilitas 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas triangulasi, 

yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber 

untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh dari beberapa sumber, yaitu menguji data yang di 

dapatkan dari Kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam dengan 

mengambil data juga dari pemateri pelatihan dan penyuluh agama Islam. 

 

  

                                                             
31 Ibid., hlm. 142 
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Gambar 1.2 Triangulasi Sumber Pengumpulan Data 

    

 

   

 

 

 

Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta 

2017), hlm. 191 
 

 

 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda.
32

 Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam pengumpulan 

data adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi 

Gambar 1.3 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 

 

 

 

 

Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta 

2017), hlm. 191 

 

 

                                                             
32 Ibid., hlm. 191 
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b. Uji transferability 

Uji transferability merupakan validitas eksternal untuk menunjukan 

derajat ketepatan. Dalam penelitian ini peneliti akan menulis hasil 

penelitian dengan rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Maka, 

pembaca dapat memahami hasil dari penelitian dan dapat memutuskan 

layak atau tidak hasil penelitian ini diaplikasikan ditempat lain.
33

 

c. Uji dependability 

Uji dependablity  dalam penelitian kualitataif  dilakukan dengan 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari 

menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, 

melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai 

membuat kesimpulan harus dapat menujukkan “jejak aktivitas 

lapangannya”.
34

 Uji depenabilitas dalam penelitian ini adalah dengan 

adanya dosen pembimbing yang berperan mengaudit keseluruhan 

aktivitas penelitian. 

d. Uji confirmability 

Uji confirmability digunakan untuk menguji hasil penelitian, dikaitkan 

dengan proses yang dilakukan atau dengan mengecek data yang 

diperoleh di lapangan.
35

 Dalam penelitian ini peneliti akan 

                                                             
33 Ibid., hlm. 194 
34

 Ibid., hlm. 195 
35 Ibid., hlm. 195 
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mencantumkan data dari informasi yang diperoleh sesuai dengan hasil 

yang diperoleh di lapangan. 



31 

 
 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan di sini merupakan gambaran umum dari 

penelitian ini, maka disusun sistematika pembahasannya sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Lamongan yang meliputi : profil lembaga, visi 

dan misi, tugas pokok dan penjelasan mengenai Penyuluh Agama Islam, tugas 

pokok dan fungsinya. 

BAB III : Pada bab ini menjelaskan tentang analisis peneliti yang di dapat 

dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan terdiri dari hasil temuan di 

lapangan terkait manajemen pelatihan dakwah media sosial pada penyuluh 

agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan tahun 2020 yang 

nantinya akan diteliti menggunakan teori yang terlampir pada Bab I. 

BAB IV : Pada bab ini merupakan penutup yang berisi hasil dari 

penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah atau kesimpulan, saran dan 

kata penutup yang diakhiri dengan daftar pustaka. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang “Manajemen Pelatihan Dakwah Melalui 

Media Sosial Bagi Penyuluh Agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten 

Lamongan Tahun 2020” dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, pelatihan 

dakwah melalui media sosial bagi penyuluh agama Islam di Kementerian Agama 

Kabupaten Lamongan belum bisa melaksanakan seluruh proses atau tahapan 

manajemen pelatihan dakwah secara sistematis mulai dari perencanaan sampai 

dengan evaluasinya. Hal tersebut dapat dilihat mulai dari belum adanya kegiatan 

pembagian tugas atau jobdesk yang jelas antar anggota panitia pelatihan, belum 

adanya kegiatan membantu secara non-teknis yang dilakukan oleh panitia, dan 

juga belum ada pemantauan lanjutan pasca pelatihan dilihat dari kegiatan 

evaluasi pelatihan yang hanya dilakukan berupa rapat internal, sehingga dapat 

dikatakan belum sesuai dengan kriteria evaluasi pelatihan. Sehingga ada 

beberapa hal yang kiranya dapat diperhatikan oleh pelaksana pelatihan yang akan 

peneliti sampaikan pada penulisan saran.  
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B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang “Manajemen pelatihan Dakwah 

Melalui Media Sosial Bagi Penyuluh Agama Islam Di Kementerian Agama 

Kabupaten Lamongan Tahun 2020”, maka dapat diajukan saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Lamongan terutama seksi 

bimbingan masyarakat Islam diharapkan untuk meningkatkan manajemen 

pelatihan dakwah bagi penyuluh agama Islam terutama pada pembagian 

tugas panitia pelatihan. Hendaknya pihak seksi bimas Islam menentukan 

kriteria sebelum membentuk anggota panitia pelatihan, dengan begitu 

pembagian tugas atau jobdesk dapat dilakukan secara jelas sesuai dengan 

keahlian dari setiap anggota panitia. Karena dengan pembagian tugas 

yang jelas sesuai dengan keahlian panitia, maka panitia dapat membantu 

jalannya kegiatan pelatihan baik secara teknis maupun non-teknis 

sehingga peserta pelatihan dapat terhindar dari berbagai kesulitan dan 

dapat lebih memahami materi yang disampaikan trainer. 

2. Pada pelatihan-pelatihan yang akan datang, diharapkan pihak Seksi 

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Lamongan 

dapat menambah durasi dari pelatihan agar penyuluh agama Islam yang 

berusia lanjut dapat lebih memahami materi yang disampaikan. 

3. Pada tahap evaluasi, seharusnya pihak Seksi Bimbingan Masyarakat 

Islam lebih meningkatkan cara untuk mengevaluasi pelatihan yang telah 
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diselenggarakan, hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan 

kuisioner ataupun angket sebelum dan sesudah pelatihan agar dapat 

mengetahui sejauh mana penyuluh agama Islam menguasai materi yang 

telah disampaikan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar meneliti tentang manajemen 

pelatihan dari sudut pandang dan fokus penelitian yang berbeda sehingga 

dapat menambah khasanah keilmuan khususnya jurusan manajemen 

dakwah. 
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