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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw 

sebagai rahmatan lil alamin bagi semua umat manusia dan untuk membimbing 

manusia kepada jalan yang lurus. Untuk itu dakwah sangat urgen sekali dalam 

kehidupan, membimbing, dan mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus. 

Dengan segala keuniversalan ajaran yang terkandung didalamnya mengatur 

kehidupan manusia agar mendapatkan ketenangan dan ketentraman baik dalam 

kehidupan dunia maupun akhirat. 

Islam bukanlah ajaran yang kaku, hanya berlaku untuk suatu golongan 

dan umat tertentu saja dan bukan pula suatu ajaran yang bersifat lokal, tetapi 

ajarannya adalah untuk seluruh umat manusia dimana saja mereka berada. 

Untuk membawa kepada perubahan lebih baik, sehingga diharapkan nantinya 

akan memperoleh keseimbangan hidup baik dari segi jasmani dan rohaninya. 

Hal ini tentunya tidak semudah apa yang dibayangkan, yakni dakwah 

Islamiyah perlu usaha dan perjuangan dalam pengembangannya. Sebab objek 

dakwah adalah masyarakat heterogen, yang kebudayaan dan pola hidupnya 

cenderung dibentuk oleh lingkungan tempat tinggal dimana mereka berada. 

Dengan kata lain kondisi suatu masyarakat dapat membentuk tata pergaulan 

dan kepribadian manusia. 
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Berdakwah pada hakekatnya menyampaikan ajaran Allah dan Rasul-Nya 

yang ternyata proses pelaksanaannya sangat kompleks, oleh karena itu seorang 

juru dakwah harus memiliki mental yang kuat, bersikap lapang dada dan sabar 

dengan berbagai macam hambatan maupun rintangan yang selalu menghadang 

tugas mulia ini. Dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik secara 

individu maupun berkelompok. Dakwah mengajak orang kepada jalan 

kebenaran yaitu melaksanakan ajaran agama Islam, dengan mengerjakan 

semua ajaran Islam maka manusia akan terhindar dari siksa dunia dan akhirat. 

Dakwah Islamiyah adalah satu usaha penyampaian informasi keagamaan, 

agar pesan Agama Islam dapat terealisasi dalam kehidupan. Sebab dengan 

melaksanakan kegiatan dakwah Islamiyah umat dituntut peran aktifnya untuk 

selalu melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya. Sehingga dakwah 

Islamiyah menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab bagi umat Islam, bagi 

mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dibidang Agama bertugas untuk 

menyampaikan kepada masyarakat lainnya yang belum mengetahui ajaran 

Islam. 

Dalam penerapannya, berdakwah tidak hanya sekedar menyampaikan 

amar ma’ruf nahi mungkar namun jauh dari itu juga terdapat unsur-unsur yang 

lebih mendorong dalam keberhasilan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. 

Hal ini tidak lepas dari adanya perencanaan, manajemen dan target yang 

dicapai untuk memudahkan jalannya dakwah tersebut.  

A. Rosyad Saleh mengartikan bahwa manajemen dakwah ialah proses 

perencanaan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana 



3 

 

 

 

dalam kelompok-kelompok tugas dan kemudian menggerakkan ke arah 

pencapaian dakwah.
1
 Inilah merupakan inti dari manajemen dakwah, yaitu 

sebuah pengaturan secara sistematis dan koordinatif dalam kegiatan atau 

aktivitas dakwah yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari 

kegiatan dakwah.
2
 

Masih berkaitan dengan hal diatas ambil satu contoh manajemen yang 

dikembangkan oleh Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan 

beliau menerapkan Manajemen Ilahiyah
3
. Dalam prakteknya manajemen 

tersebut juga berkaitan dengan dakwah Islamiyah dimana terdapat unsur-unsur 

yang diantaranya terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, 

penggerakkan, pengawasan dan evaluasi. Semua proses manajemen tersebut 

tertuang dalam rancangan program kerja yang sudah disusun rapi dan 

sistematis. Manajemen yang dipelopori oleh H. M. Zairullah Azhar juga 

diterapkan dalam segala hal mengingat betapa besarnya peran manajemen 

dalam mengelola dan mengembangkan sebuah kegiatan, khususnya kegiatan 

mengembangkan dakwah Islamiyah  

Disamping itu, manajemen yang diterapkan memiliki peranan yang 

sangat vital, sehingga secara teori bahwa setiap kegiatan yang terorganisir 

                                                 
1
 Rosyad Saleh, A, Manajemen Dakwah Islam,(Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 123 

 

2
 M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 36-37 

 

3
 Manajemen Ilahiyah adalah nama dari majemen yang diterapkan oleh Bupati Tanah 

Bumbu dalam pemerintahannya. 
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dengan rapi akan mudah untuk mencapai tujuan. Demikian pula dengan 

Manajemen Ilahiyah yang cuma terdapat di Kantor Bupati Tanah Bumbu . 

Selama kurang lebih dua tahun berjalan, Manajemen Ilahiyah yang 

diterapkan telah banyak membawa perubahan, baik dalam pemerintahan 

maupun kerohanian masyarakat. Hal ini terbukti semakin bertambahnya orang 

yang non muslim beralih keagama muslim (Islam).  

Dari hal tersebut diatas penulis merasa tertarik ingin mengetahui 

bagaimana penerapan dan nilai-nilai dakwah yang terkandung didalamnya 

yang mana penulis akan tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul. 

“NILAI-NILAI DAKWAH ISLAMIYAH YANG TERKANDUNG DI 

DALAM MANAJEMEN ILAHIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR BUPATI 

KABUPATEN TANAH BUMBU” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat penulis 

rumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana Penerapan Manajemen Ilahiyah di lingkungan Kantor Bupati 

Kabupaten Tanah Bumbu? 

2. Nilai-nilai Dakwah Islamiyah apa yang terkandung di dalam Manajemen 

Ilahiyah di lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Tanah Bumbu? 

 

C. Operasionalisasi Permasalahan 

Yang penulis maksud dengan penerapan Manajemen Ilahiyah di 

lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Tanah Bumbu adalah pola 
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kepemimpinan Bupati Tanah Bumbu dan penerapan atau aplikasi Manajemen 

Ilahiyah itu sendiri di lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Tanah Bumbu 

yang meliputi; pesantren bersujud, Shalat Zuhur berjamaah, Lailatul Jumuah 

atau Shalat Malam Jumat berjamaah, Shalat Tahajud dan Shalat Subuh Jumat 

berjamaah, pakaian busana muslim serba putih, grup rebana kolosal bersujud, 

ziarah kubur, budaya senyum, pelantikan kepala desa dan PNS. 

Adapun “nilai-nilai dakwah Islam” adalah sifat-sifat (hal-hal) yang 

penting atau berguna bagi kemanusiaan, yang dapat mendorong pembangunan 

dan perlu kita kembangkan: sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai 

etika.
4
 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa nilai-nilai dakwah yakni hal 

yang mengajak manusia kepada kebaikan menurut ajaran Islam. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan perumusan masalah adalah untuk 

mengetahui: 

1. Penerapan Manajemen Ilahiyah di lingkungan Kantor Bupati Kabupaten 

Tanah Bumbu. 

2. Nilai-nilai Dakwah Islamiyah yang terkandung di dalam Manajemen 

Ilahiyah di lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. 

 

E. Signifikansi Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan berguna sebagai: 

                                                 
4
 Pusat Bahasa Departemen Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia; (Jakarta; Balai 

Pustaka, 2001) , h.83 
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1. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis 

khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui tentang 

Nilai-nilai Dakwah yang terkandung di dalam Manajemen Ilahiyah. 

2. Bahan informasi bagi Kantor Bupati Kabupaten Tanah Bumbu 

3. Bahan bacaan serta penambah khazanah kepustakaan IAIN Antasari 

Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Dakwah pada khususnya. 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dalam 5 (lima) bab yang dilakukan secara sistematis 

sesuai dengan pola penulisan karya ilmiah dan secara umum merujuk kepada 

panduan pedoman penulisan skripsi Program Sarjana (S-1) IAIN Antasari 

Banjarmasin tahun 2006. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan yang memutar latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, operasionalisasi 

permasalahan, dan sistematika penulisan. 

Bab II, Landasan Teoritis 

Bab III, Metode Penelitian, meliputi: jenis, lokasi, subjek dan objek 

penelitian, data dan sumber data, tekhnik pengumpulan data, pengolahan dan 

analisis data. 

Bab IV, Laporan Hasil Penelitian, meliputi: gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi atau data atau fakta, dan pembahasan. 

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 


