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ABSTRAK 

Nur Hamidah Garini Putri: Model Kegiatan Dakwah di Instansi TNI AU Tentang 

Ragam Kegiatan Khithobah di Lanud Wiriadinata Periode 2017-2018. 

Di Indonesia, kegiatan dakwah banyak dilakukan melalui berbagai potensi 

baik formal maupun non formal, seperti instansi-instansi dakwah Islam, organisasi-

organisasi remaja masjid, kelompok-kelompok pengkajian Islam dan yayasan-

yayasan Islam. Dakwah tersebut dilakukan untuk memberikan bimbingan, tuntunan 

dan pengajaran agama Islam kepada masyarakat. Melakukan kegiatan dakwah di 

instansi keislaman seperti masjid atau madrasah adalah hal yang biasa terjadi. Lain 

halnya dengan instansi umum seperti perkantoran atau perusahaan kegiatan dakwah 

dapat dilaksanakan namun tidak sesering di masjid atau madrasah. Salah satu 

instansi umum yang melakukan kegiatan dakwah adalah di TNI AU Wiriadinata 

Tasikmalaya. 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui model kegiatan dakwah 

dengan ragam kegiatan khithobah yang bisa dijadikan contoh oleh instansi lain yang 

ada di Indonesia khususnya instansi TNI AU. Fokus penelitian ini adalah 

bagaimana proses, bentuk dan faktor pendukung kegiatan khithobah di Lanud 

Wiriadinata. 

Pemikiran ini didasarkan pada teori-teori yang membahas tentang model 

kegiatan dakwah di instansi TNI AU yang dirujuk dari teori Model Aristoteles dan 

seputar ragam kegiatan khithobah dari mulai proses hingga bentuknya. Teori 

tersebut diambil dari beberapa buku dakwah dan komunikasi.  

Untuk membahas persoalan tersebut, peneliti menggunakan metode 

deskriptif pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk memaparkan dan 

menceritakan fakta-fakta yang terjadi pada kegiatan khithobah di Lanud 

Wiriadinata. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui tahap observasi dan 

wawancara. Informan yang dicari atau diajak wawancaranya adalah yang 

bersangkutan dengan penelitian di Lanud Wiriadinata. Sedangkan teknik keabsahan 

datanya, peneliti melakukan pengamatan dengan tekun. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa model kegiatan dakwah yang 

dilakukan di Lanud Wiriadinata membahas tentang ragam kegiatan khithobah. 

Proses kegiatannya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Sedangkan bentuk dakwah yang 

digunakan adalah dengan cara Irsyad Islam (pembinaan) yang penyampaian 

pesannya melalui Tabligh Khithobah. Faktor yang menjadi pendukung kegiatan 

tersebut secara internal dari personel Lanud Wiriadinata dan secara eksternal dari 

seluruh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar Lanud Wiriadinata 

Tasikmalaya.  
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