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MOTTO 

                                

                       

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk”. (Q.S. An Nahl : 125) 
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ABSTRAK 

 

Jalal Suyuti (121311034). “Manajemen Dakwah Bil Hal BMT 

Bismillah Sukorejo Kabupaten Kendal”.  

Islam adalah seperangkat ajaran yang mengajarkan berbagai 

pemecahan persoalan kehidupan termasuk persoalan ekonomi dan sosial. 

Salah satu ajaran yang berkaitan dengan ekonomi adalah adanya ajaran 

berupa zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang sering disebut sebagai 

ZISWAF. Dimana mereka yang mampu dan mempunyai harta yang 

berlebih diperintahkan untuk memberikan sebagian hartanya kepada 

orang lain yang membutuhkan. Selama ini dana ZISWAF hanya 

dibiarkan mengalir begitu saja, tanpa pendistribusian yang jelas. Padahal 

jika melihat penduduk yang mayoritas muslim dana ZISWAF yang dapat 

dikelola dan didistribusikan dengan baik akan mampu membantu 

mengurangi tingkat kesenjangan sosial. Dari masalah kesenjangan sosial 

ini menimbulkan berbagai macam masalah di masyarakat di antaranya 

adalah keterpurukan agama, ekonomi, dan sosial. Keberhasilan dakwah 

BMT Bismillah tidak akan terlepas dari adanya sistem manajerial yang 

baik. Tanpa adanya manajemen yang baik, sebuah organisasi berikut 

aktivitas di dalamnya tidak akan mungkin dapat berkembang secara baik 

dan pesat. Meskipun memiliki dana dalam jumlah besar, tanpa sistem 

manajerial yang baik, sebuah organisasi dakwah tidak akan berjalan 

secara efektif dan efisien serta tujuannya tidak dapat tercapai. Skripsi ini 

memfokuskan pada bagaimana dakwah bil hal BMT Bismillah Sukorejo 

Kabupaten Kendal? bagaimana pelaksanaan manajemen dakwah BMT 

Bismillah Sukorejo Kabupaten Kendal? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan 

spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif. Adapun metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan 
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dokumentasi. Penelitian ini tidak menggunakan perhitungan, sehingga 

menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dakwah bil hal BMT 

Bismillah berjalan dan terlaksana sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan oleh para pengurus BMT Bismillah untuk mengembangkan 

prioritas nilai-nilai agama dan menjalin tali persaudaraan antara 

masyarakat setempat. Dakwah bil hal BMT Bismillah dalam 

pelaksanaanya mencakup lima aspek yakni aspek keagamaan, aspek 

pendidikan, aspek perekonomian, aspek organisasi dan aspek sosial. 

Karena pada hakikatnya Islam menyangkut pada tataran kehidupan 

manusia sebagai individu dan masyarakat (sosio-kultural). Kelima aspek 

tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu 

dengan yang lainnya. Aspek tersebut merupakan aspek yang saling 

berhubungan dan terpenting dalam kehidupan manusia. BMT Bismillah 

telah mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen sesuai dengan 

perencanaan yang telah dibuat. Karena perencanaan merupakan hal 

sangat penting dalam sebuah lembaga/organisasi sehingga program 

dakwah bil hal BMT Bismillah dapat teraplikasikan sesuai dengan 

rencana. Manajemen dakwah bil hal BMT Bismillah dalam 

pelaksanaannya lebih bersifat pada unsur kebersamaan dan keterbukaan 

antar seluruh pengurus BMT Bismillah, baik dalam perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan demikian aktifitas 

dakwah bil hal BMT Bismillah merupakan rangkaian kegiatan yang 

melibatkan secara langsung para pengurus BMT Bismillah. Demi 

terciptanya kerja produktif dakwah yang efektif dan efisien serta 

mencapai tujuan yang telah direncanakan. 

 

Kata Kunci : Manajemen, Dakwah Bil Hal. 
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