
 

 

ABSTRAK 

Mohd. Saidun bin Wanawin. Strategi Dakwah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negri Sabah 

(JHEAINS) melalui Khitobah dalam Meningkatkan Minat Mempelajari Ilmu Agama Kepada 

Remaja Islam Kampung Lohan Satu Ranau Sabah. 

Dakwah secara garis besarnya merupakan tuntutan dalam agama Islam yang wajib 

dilaksanakan bagi setiap umat Islam mengikuti tahap dan batas ilmu pengetahuannya. Pelbagai 

cara dapat digunakan dalam melaksanakan dakwah, antaranya adalah dengan mewujudkan 

sebuah organisasi yang mempunyai visi dan misi dakwah. Jabatan Hal Ehwal Islam Negri 

Sabah (JHEAINS) cawangan Ranau merupakan sebuah organisasi dakwah yang bergerak di 

dalam masyarakat. Mereka membantu masyarakat dalam berbagai masalah dalam kehidupan 

khusus untuk masyarakat ranau. 

Penelitian ini dijalankan bertujuan untuk mengetahui problematika minat yang terjadi 

di kalangan remaja Kampung Lohan Satu Ranau, mengetahui apakah strategi dakwah khitobah 

yang digunakan oleh Jabatan Hal Ehwal Islam Negri Sabah (JHEAINS) cawangan Ranau untuk 

menarik minat remaja mendalami ilmu agama dan mengetahui yang menjadi penunjang dan 

penghambat terhadap strategi dakwah khitobah yang dilaksanakan oleh Jabatan Hal Ehwal 

Islam Negri Sabah (JHEAINS) cawangan Ranau. 

Hasil daripada penelitan yang telah dijalankan, pemilihan strategi khitobah yang tepat 

dan baik akan dapat menyentuh hati para remaja untuk mempelajari agama Islam, namun apa 

yang berlaku, minat remaja kampong Lohan satu terhadap ilmu agama ini dapat dikatakan tidak 

banyak yang meminatinya, ianya disebabkan kurang pendedahan bermula dari usia dini. Maka 

tanggungjawab JHEAINS adalah untuk memberikan penerangan kepada remaja tentang 

pentingnya mempelajari ilmu agama ini. Setiap dakwah yang dijalankan oleh pihak JHEAINS 

ini mempunyai terdapat beberapa factor yang menghambat perjalanan dakwah khitobah seperti 

kekurang pegawai, namun disamping itu mereka dibantu oleh dana dan fasilitas yang dapat 

dikatakan sebagai mencukupi. 

Secara kesimpulannya, pemilihan strategi dakwah khitobah adalah penting, karena 

setiap kata yang dikatakan adalah memiliki makna, dan setiap makna yang disampaikan adalah 

memiliki jiwa. Maka jika dakwah disampaikan dengan cara lisan yang baik akan membuka hati 

manusia untuk menerima pesan dan segera mengambil tindakan daripada pesan dakwah yang 

disampaikan. 

 

 


