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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Majelis Taklim Raudhatussyifa Wal 

Fataya yang dibangun sebagai tempat dalam menyebarkan dakwah Islam, dimana 

hal ini menjadi sarana bagi masyarakat dalam belajar ilmu agama. Sehingga dari 

itu Majelis Taklim ini memiliki beberapa program atau kegiatan dakwah yang 

dijalankan. Penulis menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui apa saja 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada guna mencapai tujuan 

kemaslahatan dalam berdakwah secara maksimal. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan  

pendekatan partisipatif dan analisis deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini 

terdiri dari pengasuh majelis taklim, ketua majelis taklim, ketua relawan, khadim 

majelis taklim dan jemaah majelis taklim serta objek penelitian ini adalah Majelis 

Taklim Raudhatussyifa Wal Fataya. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan yakni 

bahwa Majelis Taklim Raudhatussyifa Wal Fataya menyelenggarakan beberapa 

kegiatan atau program seperti kegiatan pengajian rutinan dalam rangka 

penyebaran dakwah Islam dengan menggunakan beberapa metode dakwah seperti 

metode dakwah fardiah, ammah, bil-lisan, bil-hal, bit-tadwin dan bil-hikmah, 

kemudian kegiatan pelaksanaan peringatan hari-hari besar agama Islam dan 

semacamnya, pelaksanaan program pada bulan suci Ramadhan, pelaksanaan 

kegiatan sosial dan pelaksanaan kegiatan di bidang usaha. Program atau kegiatan 

tersebut sudah berjalan cukup sesuai harapan. Adapun materi dalam penyampaian 

dakwah juga bersifat ringan dan mudah dipahami diikuti dengan gaya dakwah 

Da’i yang santai komunikatif dan ceria. Majelis taklim juga memiliki media 

dakwah yang mudah diakses banyak orang dalam rangka penyebaran pesan-pesan 

dakwah Islam lebih luas lagi. 

Kemudian terkait hasil analisis SWOT tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman dari segi unsur-unsur dakwah dan di luar lingkup unsur dakwah pada 

majelis taklim diketahui bahwa kekuatan dan peluang yang dimiliki Majelis 

Taklim Raudhatussyifa Wal Fataya ini lebih besar daripada kelemahan dan juga 

ancaman yang ada, sehingga dari itu dengan kekuatan dan peluang yang lebih 

besar tersebut dapat membantu mengatasi dan meminimalisir segala bentuk 

kekurangan maupun ancaman yang berasal dari faktor internal dan eksternal. 


