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ABSTRAK 

 

Siti Radiah. 2022. Pelaksanaan Dakwah Islamiyah Di Majelis Taklim Darun Nasyi’in 

Di Desa Tanjung Perawan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang 

Pisau. Skripsi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi. Pembimbing (I) Hj. Mariyatul Norhidayati Rahmah, 

S.Ag., M.Si, Pembimbing (II) Anita Ariani, S.Ag., M.Pd.I 

Kata Kunci: Dakwah Islamiyah, di Majelis Taklim, Darun Nasyi’in. 

Dasar pemikiran dalam penelitian ini adalah adanya pelaksanaan dakwah di 

majelis taklim Darun Nasyi’in yang baru berjalan sekitar 2 tahun dan menarik minat 

masyarakat, ini terlihat dari banyaknya jamaah yang mengikuti kegiatan majelis taklim 

tersebut. Pelaksanaan dakwah akan berjalan lancar dan kurang lancar tergantung faktor 

penunjang maupun faktor penghambat. 

Permasalahan yang diteliti: (1) Pelaksanaan Dakwah Islamiyah, (2) Faktor 

penunjang dan penghambat Pelaksanaan Dakwah. Tujuan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan dakwah Islamiyah dan apa saja faktor yang 

dapat penunjang dan penghambat pelaksanaan dakwah Islamiyah di majelis taklim 

Darun Nasyi’in. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau flied research, yaitu penulis 

mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk menggali data yang 

diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan data, editing data, 

klasifikasi data dan interpretasi data. Sedangkan analisis data, dalam penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif, meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, simpulan. Adapun subjek dalam penelitian di sini ialah da’i dan jamaah majelis 

taklim. Objek penelitian meliputi unsur-unsur dakwah, faktor penunjang dan 

penghambat dalam pelaksanaan dakwah di majelis taklim Darun Nasyi’in.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan dakwah Islamiyah di 

majelis taklim Darun Nasyi’in yang dilaksanakan secara rutin yaitu setiap hari kamis 

dari jam 15.55-17.40 WITA, adapun kegiatan yang dilakukan ialah seperti kegiatan 

amaliah dan pemberian materi dakwah (pengajian). Faktor penunjang pelaksanaan 

dakwah yaitu akses jalan yang cukup baik, adanya dukungan jamaah, sumbangan suka 

rela dari jamaah, tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai. Adapun faktor 

penghambat antara lain faktor cuaca (hujan), kurangnya kedisiplinan waktu, dan belum 

adanya struktur kepengurusan. 

  

  


