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Latar belakang penelitian ini ialah pelaksanaan dakwah dengan segala kegiatannya 

dapat berjalan dengan efisien dan bahkan menjadi pendorong bagi perubahan umat kearah 

yang lebih baik lagi, bila dikemas dengan cara dan metode yang tepat dan sistematis. Oleh 

karena itu untuk melakukan kegiatan berdakwah maka diperlukan metode-metode yang tepat 

dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bijaksana sehingga komunikasi menjadi 

menarik sebagaimana yang dilaksanakan di pengajian Islam majelis nurul madinah di Pondok 

Pesantren Al-Hasyimiyyah Desa Pasir Putih Kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pelaksanaan dakwah melalui Pengajian Islam Majelis Nurul Madinah di 

Pondok Pesantren Al-Hasyimiyyah Desa Pasir Putih Kabupaten Tanah Laut sehingga dapat 

menjadi teladan bagi para pelaksana kegiatan dakwah di berbagai tempat lainnya. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif 

yang tergolong dalam penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 

wawancara dan dokumentasi dengan pengurus dan Jamaah pengajian Islam majelis nurul 

madinah di Pondok Pesantren Al-Hasyimiyyah Desa Pasir Putih Kabupaten Tanah Laut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan dakwah melalui pengajian Islam 

majelis nurul madinah di Pondok Pesantren Al-Hasyimiyyah Desa Pasir Putih Kabupaten 

Tanah Laut dilakukan secara rutin setiap jumat ba’da ashar dengan materi- materi seputar 

penguatan Agama Islam. Pengajar atau pemateri pengajian disisi oleh pemateri yang 

berkompeten dibidangnya dengan materi yang telah ditentukan. Pengajian ini dilakukan 

untuk mengarahkan dan mengajak masyarakat serta jamaah yang mengikuti ke arah yang 

lebih baik sesuai dengan tuntunan Syariat Islam. Hasil yang telah dicapai dari pelaksanan 

Dakwah melalui pengajian Islam majelis nurul madinah di Pondok Pesantren Al-

Hasyimiyyah Desa Pasir Putih Kabupaten Tanah Laut selama ini dapat dilihat dari semakin 

banyaknya jamaah yang sering melakukan shalat berjamaah, banyaknya jamaah yang 

mengikuti pengajian dengan bervariasi, partisipasi masyarakat melalui pertanyaan atau 

permintaan pembahasan topik tertentu, respon masyarakat luar lingkungan Desa Pasir Putih 

yang mengikuti pengajian. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanan dakwah adalah 

ketidakhadiran pemateri (da’i) secara tiba-tiba dan kebisingan suara kendaraan pada saat 

berlangsungnya pengajian. 

 

 

 


