
 

 

ABSTRAK 

Dini Lestari. Peran Lembaga Dakwah dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat (Studi 

Deskriptif di Yayasan PT BEKAM RUQIYAH CENTER/BRC 

Jln. Pak Gatot Raya No 81 KPAD Gegerkalong-Bandung) 

Indonesia merupakan Negara Islam terbesar di dunia. Tidak sedikit lembaga Dakwah yang 

terbentuk di Negara yang mayoritas muslim ini. Namun, peran dari keberadaan Lembaga Dakwah 

tersebut nampaknya kurang dirasakan oleh masyarakatnya sendiri khususnya dalam bidang 

kesehatan. Cirinya sering sekali kita melihat masyarakat muslim yang kurang sejahtera dan hidup 

di bawah garis kemiskinan, dari sisi kesehatan pun masih minim. Sedangkan salah satu peran dari 

adanya Lembaga Dakwah itu tidak hanya untuk mensyiar tentang islam saja kepada masyarakat, 

namun harus melihat juga kepada kesejahteraan dan kesehatan yang di miliki oleh umat islam itu 

sendiri. 

Tujuan diadakan penelitian ini, untuk mengetahui peran dari sebuah Lembaga Dakwah 

khususnya dalam bidang kesehatan. Maka disini penulis melakukan penelitian di BRC sebagai 

Lembaga Dakwah yang bergerak dalam bidang kesehatan dengan tujuan: (1) Untuk mengetahui 

peran Bekam Ruqiyah Center (BRC) dalam meningkatan kesehatan masyarakat, (2) Untuk 

mengetahui upaya Bekam Ruqiyah Center (BRC) dalam meyakinkan melakukan layanan untuk 

masyarakat, (3) Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh BEKAM RUQIYAH CENTER 

(BRC) dalam layanan pengobatan untuk masyarakat. 

Teori peran yang menggambarkan tentang interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor 

yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, 

harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yakni metode kualitatif. Yaitu metode 

ilmiah/scientific karena sudah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah seperti konkrit/empirik, objektif, 

terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut dengan metode discovery, karena dengan 

metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek. 

Peran sebuah Lembaga Dakwah sangat diharapan oleh masyarakat. Terutama Lembaga 

Dakwah yang bergerak dalam bidang kesehatan. Hal ini bisa dijadikan sebagai solusi untuk 

masyarakat, karena tidak jarang pengobatan konvesional itu yang pertama dilihat dari seorang 

pasien itu dari sisi ekonominya “punya uang atau tidak” biasanya yang tidak uang, pelayanan yang 

akan di dapatkan pun jadi lambat, tidak memepentingkan pada kesembuhan sang pasien. 

Sedangkan yang namanya sakit itu tidak pernah memilah dan memilih datangnya, kalau sudah 

waktunya untuk sakit, mau itu orang kaya maupun orang miskin, pasti akan sakit. 

 


