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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam merupakan agama dakwah, yaitu agama yang 

menugaskan untuk menyeru dan mengajak seluruh umat manusia 

untuk memeluk agama Islam. Kewajiban dakwah yaitu 

menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia adalah 

merupakan watak agama Islam yang dibawanya semenjak lahir. 

Kapan dan dimana saja umat Islam tidak berhenti dari tugas 

melaksanakan dakwah. Agama Islam yang dipeluk oleh 

penduduk negara-negara yang terbentang dari Maroko sampai 

Merauke adalah merupakan hasil kerja dari dakwah Islam pada 

masa-masa yang lampau. Dalam Al-Qur‟an banyak terdapat ayat-

ayat yang memerintahkan agar umat Islam senantiasa 

menggerakkan dan menggiatkan usaha dakwah, sehingga ajaran 

Islam dapat senantiasa tegak dan dianut oleh umat manusia. Apa 

sebabnya Islam harus ditegakkan, hal inikarena islam merupakan 

rahmat bagi seluruh alam. Suatu ajaran yang dijamin dapat 

mewujudkan kehidupan aman dan sejahtera, lahir dan batin 

(Shaleh, 1977: 12). 

Dakwah merupakan kewajiban setiap muslim. Hukum 

berdakwah pada dasarnya adalah fardhu „ain, yang berlaku bagi 

setiap individu muslim. Namun demikian, dalam konteks dakwah 

profesional seharusnya dipahami secara luas. Dakwah bukan 



2 
 

sekedar ceramah saja, dengan songkok dan surban dikalungkan 

kemudian berpidato di atas panggung atau di layar televisi. 

Dakwah seharusnya dipahami sebagai suatu aktivitas yang 

melibatkan proses transformasi dan perubahan. Dakwah adalah 

serangkaian upaya guna dapat mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Upaya 

dakwah seharusnya dilakukan secara sinergis, dalam pengertian 

melibatkan berbagai pendekatan. (Hardy, 2009 : 25-26). 

M. Quraish Shihab (1967: 194) menulis bahwa dakwah 

adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah 

situasi kepada yang lebih baik dan sempurna terhadap individu 

dan masyarakat. Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha 

peningkatan pemahaman keagamaan dalam tingakah laku dan 

pandangan hidup saja, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas 

(Arifin, 2011: 36). 

Tujuan dakwah adalah untuk mengadakan perubahan 

secara rasional dan bijaksana. Perubahan ini dilakukan dengan 

kuat dan pasti, kritik mambangun, penuh perhitungan dan 

berjuan secara terus menerus, sehingga manusia terdorong untuk 

mengubah dirinya sendiri dari dalam. Oleh karena itu, yang 

penting adalah mengubah jiwa umat manusia, sehingga dengan 

cara tersebut akan terjadi revolusi perubahan dalam masyarakat. 

Dari sanalah akan berubah perjalanan sejarah kehidupan umat 

manusia (Saqar, 1988: 13). 
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Dakwah Islam harus dilakukan dengan upaya yang serius 

dan tidak hanya cukup dilakukan dengan dakwah bil lisan. 

Dakwah yang dilkukan adalah kerja nyata (dakwah bil hal) yang 

mampu menimbulkan perubahan-perubahan sosial 

kemasyarakatan dan mampu memberikan solusi bagi 

permasalahan umat. Namun kenyataannya, sampai saat ini masih 

sering terjadi dalam masyarakat bentuk sosialisasi dakwah yang 

“monoton” (jumud), yakni proses dakwah yang dengan segala 

loyalitas “ananiyah”nya masih berandai-andai dengan konteks 

masa lalu yang sebenarnya sudah kurang begitu relevan dengan 

perkembangan zaman dewasa ini, apalagi di masa mendatang. 

Dan inipun tidak mengecualikan kota-kota besar maupun kecil 

yang ada di Indonesia saat ini. Sebab mau tidak mau seluruh 

pelosok Indonesia saat ini dan yang akan datang harus mulai 

terlibat dalam konteks perkembangan masyarakat yang telah 

membantuk network of global village dunia (Anas, 2006:110). 

Satu hal yang mendasar dari perbaikan tatanan sosial 

kehidupan manusia adalah perbaikan tatanan ekonomi. Nilai 

dasar dalam tatanan ekonomi Islam merupakan satu kesatuan 

yang membentuk suatu sistem dakwah bil hal dalam nuansa 

ekonomi Islam. Dakwah bil hal dan wawasan tentang 

perekonomian Islam haruslah dilaksanakan dengan visi yang 

jelas. Dakwah seharusnya diarahkan agar individu tidak saja 

sadar akan potensi dan kemampuan yang mereka miliki serta 

mampu mendayagunakan segi kemanfaatan untuk sebaik-baik 
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kepentingan bersama. Lebih dari itu, dakwah bil hal seharusnya 

dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan para mad‟u 

secara aktif sebagai subjek bagi perubahan kehidupannya baik 

dari tingkat individual maupun sosial (Hardy, 2009 : 29-31). 

Dakwah bil hal merupakan tindakan yang mengarah pada 

penggerakan mad’u, seperi dalam pengembangan masyarakat 

Islam yang salah satunya adalah aspek ekonomi. Pada masa 

sekarang, metode dakwah bil hal lebih mengarah, seperti pada 

cara-cara bagaimana menangani keterbelakangan pendidikan, 

pemberdayaan ekonomi umat, dan penanganan pengangguran, 

sehingga praktik dakwah bil hal lebih mengarah pada cara 

dakwah kolektif (Aripuddin, 2011: 12). 

Ahmad Anas (2002: 166) menekankan bahwa kita harus 

menyadarkan masyarakat muslim tentang potensi dan kekuatan 

ekonominya. Tetapi memang dalam menyadarkan hal ini 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalaupun kesadaran ini 

belum ada, itulah tantangan kita untuk berdakwah 

memberdayakan ekonomi umat kita yang mayoritas dalam 

kuantitas ini, namun kualitasnya tetap under-ground. Oleh 

minoritas, kita tetap tertinggal, dan oleh karenanya kita tertindas. 

Langkah dalam dakwah ini sangat bernilai strategis, 

karena kejatuhan ekonomi bisa berimbas pada kejatuhan agama. 

Seseorang yang mengalami kejatuhan ekonomi sering kali 

mengalami keguncangan keimanannya, bahkan banyak yang 
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tidak kuasa menghadapinya, sehingga akhirnya jatuh pada 

tindakan yang berlawanan dengan moralitas universal. Tidak 

sedikit yang terlibat dalam kasus jual-beli iman, pindah agama, 

merampok, mencuri, korupsi dan lain sebagainya dengan dalih 

tuntutan ekonomi (Pimay, 2011 : 192). 

Beberapa perintah dalam dua hal tersebut disampaikan 

dalam kitab suci Al-Qur‟an dan juga Sunah Rasulullah SAW. 

Dari konsep yang disampaikan dalam dua pegangan hidup umat 

manusia tersebut kita dapat melihat bahwa sistem ekonomi yang 

dikembangkan oleh Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan 

tingkat pertumbuhan ekonomi umat Islam dalam jangka waktu 

panjang dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat 

kesejahtraan umat manusia. Sistem keuangan Islam sebagai 

bagian dari sistem ekonomi Islam tentunya mengemban amanah 

yang sama dengan apa yang diharapkan terwujud dalam konsep 

sistem ekonomi Islam (Huda dan Heykal, 2010: 1-2). 

Peranan dan kedudukan lembaga keuangan syariah 

dianggap sangat penting khususnya dalam pengembangan sistem 

ekonomi kerakyatan. Seiring perkembangannya, peranan dan 

kedudukan lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan 

ekonomi rakyat lebih banyak dilakukan oleh lembaga keuangan 

non bank yakni Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), koperasi jasa 

keuangan syariah, maupun koperasi syariah lainnya.Sejak 

Indonesia mengalami krisis moneter pada akhir tahun 1997, 

peranan Baitul Maal WatTamwil (BMT) cukup besar dalam 
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membantu kalangan usaha kecil dan menengah (Suhendi, 2004 : 

27). 

Salah satu yang menerapkan strategi dakwah untuk 

menarik masyarakat agar bersedia bergabung menjadi anggota 

adalah Koperasi Jasa Keuangan Syari‟ah (KJKS) BMT Al-Fattah. 

BMT Al-Fattah berdiri pada tanggal 17 Agustus 2009 yang 

terletak di Jl. Ki Hajar Dewantara (Barat SPBU Growong Kidul) 

Juwana–Pati. BMT Al-Fattah merupakan salah satu lembaga 

keuangan yang ada di Juwana yang berprinsip syari‟ah dengan 

pola bagi hasil yang didirikan atas dasar kemandirian umat dan 

sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan 

dunia dan akhirat terutama masyarakat kecil. Selain sebagai 

sarana peningkatan ekonomi masyarakat yang sejalan dengan 

prinsip-prinsip koperasi dan juga lembaga keuangan yang saat ini 

hanya mampu bersentuhan dengan kelompok usaha menengah ke 

atas. Sementara kelompok usaha kecil yang mempunyai 

keinginan untuk tumbuh dan berkembang membutuhkan support 

dalam pembinaan dan permodalan. Komitmen awal dari 

pendirian KJKS BMT Al-Fattah adalah untuk memberdayakan 

ekonomi umat. 

Untuk meningkatkan jumlah anggota BMT Al-Fattah 

tidak hanya melakukan strategi pemasaran, tetapi juga strategi 

dakwah yang efektif diharapkan mampu untuk menarik minat 

masyarakat terhadap BMT Al-Fattah. Melalui Yayasan Baitul 

Kholid dan Majelis Ta‟lim sebagai media dakwah dalam 
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mengembangkan lembaga keuangan yang berbasis syari‟ah, BMT 

Al-Fattah mempunyai peran penting khususnya dalam membantu 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. 

Kegiatan dakwah tidak hanya dilakukan di forum 

pengajian saja, tetapi juga dapat dilakukan melalui kegiatan sosial 

dan kegiatan tersebut termasuk dalam kategori dakwah bil hal. 

Kegiatan yang dilakukan BMT Al-Fattah yaitu mengajak 

masyarakat dalam hal kebaikan dengan menghindarkan 

masyarakat dari yang namanya riba. Sebagaimana Allah telah 

berfirman: 

. . .               

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan perdagangan 

dan melarang riba”. (QS. Al-Baqarah: 275). 

BMT Al-Fattah lahir ditengah-tengah masyarakat dengan 

tujuan solusi pendanaan yang mudah dan cepat, terhindar dari 

jeratan rentenir, terhindar dari yang namanya riba dan mengacu 

pada prinsip syari‟ah. Keberadaan BMT Al-Fattah juga mudah 

diterima masyarakat karena sifatnya yang mikro, sehingga 

masyarakat yang mempunyai usaha kecil merasakan manfaat dari 

BMT Al-Fattah. 

Strategi dakwah yang diterapkan dalam BMT Al-Fattah 

untuk meningkatkan jumlah anggota adalah sebagai berikut: 
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1. Strategi Sentimentil (al-Manhaj al-Athifi) 

2. Strategi Rasional (al-Manhaj al-Aqli) 

3. Strategi Indriawi(al-Manhaj al-Hissi) 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yaitu untuk mengetahui Strategi Dakwah 

Koperasi Jasa Keuangan Syari‟ah (KJKS) BMT Al-Fattah 

Juwana Pati untuk Meningkatkan Jumlah Anggota. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Strategi Dakwah Koperasi Jasa Keuangan 

Syari‟ah BMT Al-FattahJuwana Pati untuk Meningkatkan 

Jumlah Anggota? 

2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah BMT Al-Fattah Juwana Pati untuk 

Meningkatkan Jumlah Anggota? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan bahasan dan rumusan masalah yang telah 

penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan 

bertujuan untuk : 

a. Mengetahui strategi dakwah KJKS BMT Al-Fattah Juwana 

Pati untuk meningkatkan jumlah anggota. 
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b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat KJKS 

BMT Al-Fattah Juwana Pati untuk meningkatkan jumlah 

anggota. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

a. Manfaat Akademis 

1) Menambah khazanah keilmuan peneliti tentang 

pengetahuan di KJKS BMT Al-Fattah Juwana Pati. 

2) Memberikan pemahaman bagi pihak akademis untuk 

melakukan kajian yang lebih mendalam tentang KJKS 

BMT Al-Fattah Juwana Pati. 

b. Manfaat Praktisi 

Penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan dan 

memberikan informasi  terhadap ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang maju bagi semua pihak. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian 

sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, agar 

terhindar dari plagiatisme dan kesamaan, yaitu sebagai berikut: 

Pertama, skripsi yang berjudul “Strategi Dakwah Bil Hal 

di Masjid Jami’ Asholikhin Bringin Ngaliyan“ pada tahun 2015 

oleh Siti Undriyanti. Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi 

dakwah yang dilakukan ta‟mir Masjid Jami‟ Asholikhin Bringin 

Timur Tambak Aji Ngaliyan Semarang. Dengan melalui kegiatan 

dakwahnya diantaranya melakukan santunan terhadap anak yatim 
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piatu, bantuan kepada fakir miskin dan kegiatan sosial lainnya 

yang menggunakan sistem manajemen dakwah. Yang menjadi 

pendukung berjalannya kegiatan tersebut berasal dari pola 

kepemimpinan yang kharismatik dan amanah yang dipegang oleh 

KH. Abbas Masruhin yang sampai sekarang mampu 

menggerakkan roda kegiatan masjid dengan baik dan juga atas 

partisipasi masyarakat dari segi moril dan materiil dalam 

menunjang dakwah yang dilakukan. Metode penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kulitatif. Adapun pengumpulan 

data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

Kedua, skripsi yang berjudul “Strategi Dakwah KH. MA. 

Sahal Mahfudz dalam Pengembangan Masyarakat Islam di Desa 

Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati” pada tahun 2015 

oleh Ayomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana strategi dakwah yang dilakukan KH. Sahal Mahfudz 

di desa Kajen Margoyoso Pati dalam mengembangkan 

masyarakat. Strategi dakwah yang dilakukan beliau antara lain: a) 

Strategi ta‟lim meliputi manajemen sekolah yang jelas dan 

terencana yaitu dengan penataan kurikulum dalam administrasi, 

menetapkan visi Mathali‟ul Falah dan menolak kurikulum 

pemerintah, b) Strategi tazkyiah meliputi penumbuhan jiwa sosial 

masyarakat yaitu dengan gerakan jimpitan dan menimbulkan jiwa 

kewirausahaan masyarakat yaitu dengan mengembangkan Biro 

Pengembangan Pesantren dan Masyarakat dan pelatihan krupuk 

tayammum, c) strategi tilawah yaitu implementasi strategi ini 
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adalah menumbuhkan motivasi masyarakat yaitu melalui diskusi 

dan karya-karya yang ditulis Kyai Sahal. Metode penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kulitatif. Adapun pengumpulan 

data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

Ketiga, skripsi yang berjudul “Strategi Dakwah dalam 

Pengembangan Sumber Daya Pesantren (Studi Kasus di Pondok 

Pesantren Raudlatut Tholibin Rembang)” pada tahun 2010 oleh 

Suyati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dakwah 

yang dilakukan Pesantren Raudlatut Tholibin Rembang dalam 

pengembangan sumber daya pesantren. Strategi dakwah yang 

dilakukan Pesantren Raudlatut Tholibin Rembang sebagai upaya 

untuk pengembangan sumber daya yang dimilikinya adalah 

dengan dakwah bil lisan, bil hal dan dakwah konstruktif yaitu 

dengan beberapa cara yaitu mendirikan lembaga pendidikan 

Raudlatul Atfal (RA) dan Madrasah Diniyyah (Madin), 

mengadakan pengajian untuk masyarakat, menyediakan KBHI 

Al-Ibriz bagi masyarakat, menyediakan koperasi Al-Ibriz bagi 

santri dan masyrakat sekitar, bekerjasama dengan instansi 

pemerintah maupun swasta. Implementasi strategi dakwah 

tersebut dalam pengembangan sumber daya pesantren Raudlatut 

Tholibin Rembang dilakukan mulai dari tahap pendirian sampai 

pada partisipasinya dalam membantu masyarakat. Strategi 

dakwah yang dilakuakan Pondok Pesanren Raudlatut Tholibin 

Rembang ialah lebih manitik beratkan pada aksi riil melalui 

kegiatan sosial kemasyarakatan. Metode penelitian ini 
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menggunakan metode deskriptif kulitatif. Adapun pengumpulan 

data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

Keempat, skripsi yang berjudul “Aplikasi Pengembangan 

Fungsi-fungsi Manajemen Dakwah Yayasan Jama’ah Pasrah di 

desa Kembang Kabupaten Pati” pada tahun 2008 oleh Ahmad 

Nafi‟. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pengaplikasian pengembangan fungsi-fungsi manajemen dakwah 

Yayasan Jama‟ah Pasrah di Desa Kembang Kabupaten Pati. 

Yayasan Jama‟ah Pasrah telah mengaplikasikan fungsi 

manajemen yaitu: perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, 

pengewasan, dan penilaian. Fungsi-fungsi manajemen ini telah 

diterapkan dengan baik meskipun disana masih terdapat 

kekurangan dan kelemahan. Namun demekian dengan 

menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang ada ternyata kegiatan 

dakwah dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. Peranan dan kontribusi 

manajemen terhadap kegiatan di Yayasan Jama‟ah Pasrah sangat 

besar peranannya dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat 

terhadap kesejahteraan yatim piatu, fakir miskin dan kaum 

dhu’afa dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara 

serta mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah 

Waljama’ah.Selain itu telah mampu dengan baik 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui 

peningkatan mutu pendidikan, pengetahuan, wawasan serta 

keterampilan anggota Jama‟ah Pasrah dalam rangka 
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berpartisipasi terhadap pembangunan nasional. Metode penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif kulitatif. Adapun 

pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. 

Kelima, skripsi yang berjudul “Strategi Dakwah dalam 

Pengembangan Sumber Daya Santri (Studi Kasus di Pondok 

Pesantren Kyai Gading Mranggen Demak)” pada tahun 2014 

oleh Ulin Nuha. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana strategi dakwah dalam mengembangkan sumber daya 

santri di Pondok Pesantren Kyai Gading Mranggen Demak. 

Dalam pengembangan sumber daya santri untuk meningkatkan 

kualitas maupun kuantitas santri supaya kelak santri dapat 

menyiasati dunia yang semakin berkembang pada saat ini dan 

berguna di tengah-tengah kehidupan masyarakat baik di bidang 

agama maupun ilmu pengetahuan teknologi. Metode penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif kulitatif. Adapun 

pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. 

 

E. Metode Penelitian 

Untuk mempermudah proses penelitian, maka dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang 

relevan dengan judul di atas: 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah data yang 
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dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, 

dan kebanyakan bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-

angka sifatnya hanya sebagai penunjang (Danim S, 2002: 61). 

Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 

(Moleong, 2002: 3). 

2. Sumber dan Jenis Data 

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dikelompokkan 

menjadi 2 jenis yaitu: 

a. Data Primer 

Merupakan data yang berasal dari sumber yang 

asli. Data primerini tidak tersedia dalam bentuk 

terkompilasi ataupun dalam bentuk file.Data ini harus 

dicari melalui narasumber atau dalam istilah 

teknisnyasering disebut responden, yaitu orang-orang yang 

kita jadikan objekpenelitian atau orang yang kita jadikan 

sebagai sarana mendapatkaninformasi atau data (Sarwono, 

2006: 129). Data primer dalam penelitian ini diambil 

langsung dari KJKS BMT Al-Fattah Juwana Pati. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari 

atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya 

digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat 

bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek 

yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan atau 
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ada di lapangan karena penerapanan suatu teori. Untuk 

mendapatkan data sekunder, tidak lagi dilakukan 

wawancara atau melalui instrumen jenis lainnya melainkan 

bahan-bahan sebagai pelengkap dengan melalui petugas 

atau dengan mencarinya sendiri dalam file-file yang 

tersedia (Subagyo, 1991: 87). Peneliti memperoleh data ini 

dengan mempelajari, mencatat, dan mengutip dari buku-

buku yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan 

penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses diologis dan 

psikologis (Sugiyono, 2008: 145). Peneliti melakukan 

observasi dan mengamati langsung proses kegiatan-

kegiatan dakwah di KJKS BMT Al-Fattah Juwana Pati. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data 

dengan cara tanya jawab sepihak antara pewawancara 

dengan koresponden (Anwar, 2001: 125). Pihak peneliti 

mewawancarai Kepala pimpinan dan beberapa karyawan di 

KJKS BMT Al-Fattah Juwana Pati guna mendapatkan data 

yang berhubungan tentang strategi pemasaran. 
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c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa  yang 

sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya 

monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non  

insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. 

Dokumentasi hanyalah nama lain dari analisis  tulisan atau 

analisis terhadap isi visual dari suatu dokumen (Gunawan, 

2013: 176). Peneliti memperoleh dokumentasi berupa foto-

foto dan dokumen-dokumen dari KJKS BMT Al-Fattah 

Juwana Pati. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah 

difahami (Sugiyono, 2013: 332).Data-data yang diperoleh 

kemudian penulis analisa antara prosedur dengan teori yang 

sudah ada. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan skripsi, penulis membagi skripsi 

ini menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang uraian-uraian yang terkait dengan 

penelitian ini yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan 
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Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan 

Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II STRATEGI DAKWAH UNTUK MENINGKATKAN 

JUMLAH ANGGOTA 

Pada bab ini berisi tentang Ruang Lingkup Strategi 

Dakwah dan Ruang Lingkup Baitul Maal Wat Tamwil. 

BAB III STRATEGI DAKWAH KJKS BMT AL-FATTAH 

JUWANA PATI UNTUK MENINGKATKAN 

JUMLAH ANGGOTA 

Bab ini berisi tentang penelitian yang terkait dengan 

gambaran umum Profil KJKS BMT Al-Fattah Juwana 

Pati, Strategi Dakwah KJKS BMT Al-Fattah untuk 

Meningkatkan Jumlah Anggota, Faktor-faktor Pendukung 

dan Penghambat KJKS BMT Al-Fattah Juwana Pati. 

BAB IV ANALISIS STRATEGI DAKWAH KJKS BMT AL-

FATTAH JUWANA PATI UNTUK 

MENINGKATKAN JUMLAH ANGGOTA 

Bab ini berisi tentang analisis strategi dakwah KJKS 

BMT Al-Fattah untuk meningkatkan jumlah anggota dan 

faktor pendorong dan penghambat KJKS BMT Al-Fattah 

Juwana Pati untuk meningkatkan jumlah anggota. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan 

penutup. 


