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ABSTRAK 

MUHAMMAD ADHANAN KHASOGI: 1801104030174, Strategi Dakwah 

Takmir Masjid Dalam Kegiatan Majelis Taklim Di Masjid Nurul Iman 

Kelurahan Indrasari Kabupaten Banjar. Pembimbing: (1) Dra. St. 

Rahmah, M. Ag. Pembimbing (II) Nur Falikhah, M. Sc. Program Studi 

Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 2021. 

Kata Kunci: Stategi Dakwah, Takmir Masjid, Majelis Taklim. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kegiatan keagamaan majelis taklim 

yang berada di masjid Nurul Iman Kelurahan Indrasari Kabupaten Banjar. Pada 

kegiatan ini masih perlu adannya pembenahan pada proses berlangsungnya 

kegiatan tersebut, perlunya pemahaman kepada takmir masjid selaku panitia 

majelis taklim akan adanya strategi dakwah yang perlu di terapkan secara 

menyeluruh kapada kegiatan tersebut. Kegiatan majelis taklim yang ada di 

masjid Nurul Iman yakni kegiatan Ceramah Agama dan kegiatan peringatan 

Hari Besar Islam. 

Permasalahan yang di teliti  berkaitan dengan strategi  dakwah takmir 

masjid  dalam kegiatan majelis  taklim serta menggali  apa saja faktor 

pendukung dan pengahambat dalam kegatan majelis taklim  yang dilaksanakan 

di masjid Nurul Iman. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  atau disebut penelitian 

lapangan (Fiel research), penelitian ini  merupakan pengamatan  secara 

langsung ke lokasi penelitian. Peneliti akan mengamati,, mengobservasi, 

mewawancarai dan mendokumetasikan. Subjek yanng diteliti adalah  pengurus 

takmir masjid dan remaja masjid Nurul Iman serta jemaah majelis  taklim. 

Setelahnya peneliti akan menggunakan analisis data model  Miles  dan 

Huberman. 

Hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti berupa strategi 

dakwah takmir masjid dalam kegiatan majelis taklim yang sudah lengkap dan 

bagus, baik segi penerapan strategi dakwah, pelayanan takmir masjid serta 

upaya menarik simpatik masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan majelis 

taklim. Serta faktor faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan majelis 

taklim. Tugas takmir masjid Nurul Iman yaitu mengupayakan kelancaran dan 

memberikan pelayanan dalam kegiatan majelis taklim baik  itu keamanan, 

sarana dan prasaranan, pemilihan materi dan metode yang digunakan serta 

konsumsi untuk para jemaah dan dai. Dari upaya tersebut juga merupakan 

strategi dakwah untuk pendekatan dan menarik simpatik masyarakat. Adapun 

fakor  pendukung dalam kegiatan majelis taklim di masjid Nurul Iman adalah 

sumber daya manusia yang cukup kompeten, dana yang mencukupi serta 

sarana dan prasrana yang memadai.  Dalam mencegah faktor penghambat, 

takmir masjid  selalu menjaga kebersihan masjid,  mempersiapkan konsep dan 

pembagian tugas sebelum kegiatan dilaksanakan. 


