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ABSTRAK

Penelitian dengan judul “ Metode Dakwah Melalui Wisata Religi
(Studi Kasus di Majelis Ta’lim Al-Khasanah Desa Sukolilo Kecamatan
Ngawen Kabupaten Blora), skripsi ini membahas tentang: bagaimana
penyelenggaraan dakwah melalui wisata religi jama’ah Majelis Ta’lim Al-
Khasanah? Apa metode dakwah melalui wisata religi yang diselenggarakan
jama’ah Majelis Ta’lim Al-Khasanah? serta Faktor-faktor pendukung dan
penghambat dakwah melalui wisata religi jama’ah Majelis Ta’lim Al-
Khasanah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Spesifikasi penelitian ini adalah
deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wisata religi dapat dijadikan
sebagai alternatif dakwah modern saat ini, dengan berwisata religi dakwah
akan lebih menarik dan menyenangkan yaitu dengan mengunjungi situs-situs
yang mempunyai nilai-nilai religius, selain itu dengan mengunjunginya akan
menambah wawasan baru dalam berdakwah. Metode dakwah melalui
kegiatan wisata religi yang diselenggarakan jama’ah Majelis Ta’lim Al-
Khasanah telah berhasil, hal itu terlihat dengan banyaknya jama’ah yang
antusias mendengarkan penjelasan atau tausiyah pembimbing wisata dalam
menerangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan objek wisata religi yang
dikunjungi. Dalam menerapkan metode dakwah, pembimbing wisata religi
jama’ah Majelis Ta’lim Al-Khasanah Desa Sukolilo Kecamatan Ngawen
Kabupaten Blora tidak hanya sekedar mengantar jama’ah dan memimpin
bacaan tahlil dan do’a saja akan tetapi pembimbing wisata religi juga
berperan sebagai tour leader yaitu menerangkan tujuan berwisata religi,
menerangkan sekilas tentang perjuangan dakwah para wali ataupun sejarah
dari lokasi wisata yang dikunjungi, serta menerangkan hikmah yang bisa
dipetik dari melakukan perjalanan wisata religi.

Penyelenggaraan wisata religi jama’ah Majelis Ta’lim Al-Khasanah
menerapkan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen, yaitu: perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan/ pengarahan, dan pengawasan. Untuk faktor
pendukung dalam pelaksanaan wisata religi yaitu adanya kerjasama dengan
pihak-pihak yang terkait,adaya kesadaran yang tinggi dari jama’ah untuk
mengikuti kegiatan wisata religi, serta adanya pembimbing wisata religi yang
dapat menghandel jalannya dakwah. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu
kurangnya kedisiplinan dari jama’ah, tumpang tindihnya sistem kerja dari
penyelenggara wisata religi, dan tingkat kecerdasan dari jama’ah yang
berbeda-beda. Untuk saran dari penelitian ini yaitu perlu adanya
pengembangan metode dakwah baru seperti tanya jawab, memperbanyak
panitia kepengurusan dan lain-lain.
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