
 

 

ABSTRAK  

 

Abdul Hanan: Manajemen Strategi Lembaga Dakwah Dalam Meningkatkan 

Efektivitas Pembelajaran Al-Quran Braille Di Ummi Maktum Voice (Studi 

Deskriptif Di Ummi Maktum Voice Pasir Salam Kota Bandung) 

 

Perkembangan kemajuan dan adanya kepercayaan masyarakat kepada 

organisasi atau lembaga bergantung kepada strategi dan manajemen. Begitupun 

LSM Ummi Maktum Voice juga membutuhkan strategi dan manajemen. Ummi 

Maktum Voice merupakan salah satu lembaga yang bergerak khusus untuk 

penyandang difabel netra (gangguan penglihatan). Lembaga tesebut mempunyai 

visi membantu penyandang difabel agar bisa mempelajari khususnya membaca 

Al-Qur’an dengan huruf braille.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai manajemen strategi 

yang terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi strategi yang berada di 

LSM Ummi Maktum Voice terhadap pembinaan insan Tuna Netra dalam 

membantu mempelajari dan membaca Al-Quran braille.   

Pemilihan teori dalam penelitian ini tentunya harus memiliki relevansi 

dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori Manajemen Strategi (Formulating, Implementating, 

Evaluating) yang dikemukakan oleh Wahyudi, A. S.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Untuk pengumpulan data yang dilakukan yaitu 

menggunakan teknik observasi, studi dokumentasi, wawancara, dan studi 

kepustakaan. Sehingga data yang terkumpul diinventarisir, kemudian dianalisis 

untuk memperoleh rumusan yang baik dan benar melalui pola berfikir induktif 

dan deduktif. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Manajemen Strategi di LSM 

Ummi Maktum Voice terdiri dari 3 unsur: Pertama, formulasi strategi yang 

menggali latar belakang perumusan visi, melalui berbagai misinya, menganalisis 

SWOT lingkungan, serta pembuatan strategi umum dan strategi khusus. Kedua, 

implementasi strategi berupa berbagai program pengadaan Al-Qur’an Braille, 

pendistribusian, dan pembinaan Al-Qur’an Braille bagi penyandang difabel atau 

insan Tuna Netra.Ketiga, evaluasi strategi dilakukan untuk mengetahui 

keberhasilan LSM Ummi Maktum Voice dalam menerapkan proses formulasi 

serta implementasi strategi, sehingga dapat diketahui hal apa saja yang harus 

dipertahankan dan diperbaiki di masa yang akan datang melalui evaluasi yang 

diadakan secara rutin. Maka manajemen strategiknya berhasil diterapkan serta 

berjalan efektif dan efisien. 
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