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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam merupakan agama rahmatan lil’alamin, sehingga dengan 

datangnya agama Islam yang dibawah oleh Nabi Muhammad SAW melalui 

dakwah yang dilakukan baik secara sembunyi-sembunyi mauapun secara 

terang-terangan Islam dapat diterima oleh umat manusia. Perkembangan Islam 

yang sangat pesat di hampir seluruh dunia tidak lain adalah karena adanya 

dakwah Islamiyah. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah sebagai 

agama dakwah, yang senantiasa akan berkembang karena dikembang luaskan 

oleh para pengikutya dengan keyakinan yang mendalam.  

Rasullallah SAW merupakan teladan utama dalam menjalakan tugas 

dakwah. Dengan hadirnya Rasulullah SAW dimuka bumi penyampaian 

dakwah mulai berkembang. Beliau menampilkan sikap yang sangat 

menakjubkan bagi masyarakat di sekitarnya, bahkan dunia telah menyepakati 

bahwa musuh sekalipun mengakui kegagahan, ketangguhan, kebijaksanan dan 

segala sifat terpuji yang dimiliki beliau. Bahkan, Michael H. Hart menjadikan 

beliau sebagai orang nomor satu di dalam kategori tokoh yang paling 

berpengaruh di dalam sejarah, dengan alasan bahwa beliau adalah orang yang 

paling berhasil meraih sukses-sukses luar biasa baik dilihat pada ukuran 

agama maupun lingkup duniawi.
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Dakwah sangat penting bahkan wajib dijalankan oleh umat Islam.  

Karena dakwah merupakan ruh dan jantung agama Islam. Oleh karenanya 

aktivitas dakwah harus mendapatkan prioritas yang lebih utama dibandingkan 

dengan aktivitas-aktivitas lainnya dalam rangka penyebaran agama Islam. 
2
 

Untuk mencapai kesuksesan dakwah maka diperlukan manajemen 

yang tepat dalam mengorganisir perangkat dakwah. luasnya medan dakwah 

serta tantangan dakwah yang semakin komplek, membuktikan bahwa gerakan 

dakwah akan lebih efektif dan efisien jika penanganan dilaksanakan secara 

profesional guna mencapai hasil yang semaksimal mungkin. 

Da’i sebagai orang yang akan menyampaikan dakwah atau mengajak 

orang lain untuk beriman , berdoa atau untuk berkehidupan dalam dunia islam, 

dai merupakan kata dasar dari da’a yad’u yang artinya mengajak mad’u untuk 

menjalankam syariat islam yang dibawa oleh nabi muhammad SAW dengan 

jalan kebaikan dan hikmat. 

Usaha penyampaian Dakwah  mencakup segi-segi yang luas, hal 

tersebut dapat berlangsung dengan efektif dan efisien, apabila sebelumnya 

sudah dilakukan dengan tindakan-tindakan persiapan dan perencanaan secara 

matang. Artinya, dakwah Islam harus terprogramkan secara baik, dan 

dikerjakan sesuai dengan perencanaan, tidak dengan apa adanya. Dengan 

perencanaan, penyelenggaraan dakwah dapat berjalan secara lebih terarah dan 

teratur rapi. 

                                                             
2
Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani,Kiat Sukses Berdakwah,   



3 
 

Sebagai lembaga dakwah pimpinan tentu mempunyai peran penting 

dalam mengatur dan merencanakan semua program  dan aturan yang ada 

didalam lembaga tersebut untuk dapat menciptakan lembaga dakwah yang 

da’i-da-inya konsisten dan menjalankan tugasnya secara profesional.  

Hal inilah yang telah dilakukan oleh IKMI Kota Pekanbaru. Di 

Lembaga Dakwah ini, para da’i telah diberikan jadwal untuk berbagai 

program yang telah disusun. Kegiatan tersebut diantaranya Khutbah Jum’at, 

Safari Ramadhan dan sebagainya. Dari sini setiap da’i telah mendapatkan 

materinya dan telah mendapatkan jadwal tempat untuk mereka melaksanakan 

kegiatan dakwahnya. Dengan perencanaan seperti ini diharapkan kegiatan 

dakwah bisa lebih tersusun sistematis dan akan efektif dikarenakan segalanya 

telah terorganisir dengan baik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, banyak 

ditemukan da’i yang terkadang terlambat bahkan tidak hadir untuk mengisi 

jadwalnya dan tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada tempat 

yang telah dijadwalkan untuknya. Kejadian seperti ini kerap kali berlangsung 

dan lebih banyak didiamkan tanpa ada tindak lanjut. Contoh lain adalah ketika 

da’i yang telah mendapatkan jadwal materi untuk disampaikan, kemudian 

ketika menyampaikan kepada jama’ah tidak bisa dipastikan apakah yang 

disampaikan oleh da’i tersebut sesuai atau tidak. Hal inilah yang seharusnya 

menjadi pertimbangan bagi Lemabaga Dakwah karena jika terus dibiarkan 

tanpa pengawasan yang Baik, dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi 

kesuksesan dakwah. 
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Lebih jauh dari pada itu, dalam pelaksanaannya banyak terlihat da’i 

yang terkadang sedikit tidak sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan 

tugas yang telah diberikan. Misalnya, ketika da’i menyampaikan dakwahnya 

melalui khutbah Jum’at, Lembaga Dakwah tidak bisa memastikan seperti apa 

cara mereka menyampaikan dan apa yang mereka sampaikan.  

Hal ini berkenaan dengan pengawasan Lembaga Dakwah kepada para 

da’inya. Dan juga da’i selalu mengganti jadwal dengan kemauan sendiri. 

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut 

dengan melakukan penelitian dengan judul “Sistem Pengawasan Pimpinan 

Terhadap Kinerja Da’i Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) di Kota 

Pekanbaru. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami 

judul penelitian ini, maka penulis memberi penjelasan tentang istilah-istilah 

berikut: 

1. Sistem Pengawasan 

Sistem pengawasan merupakan dua suku kata yakni Sistem dan 

pengawasan. Sistem adalah suatu komponen yang ada didalam sebuah 

objek yang mampu mengatur dan mengolola sesuatu dengan baik
3
. 

Sedangkan Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara 

suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih 
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jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.
4
  Sementara 

Brantas seperti yang dikutip oleh Irham Fahmi mengatakan bahwa 

pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana 

atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna 

penyempurnaan lebih lanjut.
5
 Dengan demikian sistem  pengawasan dalam 

penelitian ini dipahami sebagai  komponen yang ada dalam suatu objek 

yang saling berhubungan dalam proses pemantauan, penilaian, dan 

pelaporan rencana atas kinerja yang dilakukan oleh da’i dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan 

lebih lanjut. 

2. Pimpinan  

Pimpinan adalah seorang yang memiliki tanggung jawab seluruh 

bagian pada suatu perusahaan atau organisasi. Pimpinan memimpin 

beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang mengepalai beberapa. Pada 

perusahaan yang berskala kecil mungkin cukup diperlukan satu orang 

manajer umum, sedangkan pada perusahaan atau organisasi yang 

berkaliber besar biasanya memiliki beberapa orang piminan umum yang 

bertanggung-jawab pada area tugas yang berbeda-beda.
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3. Kinerja Da’i  

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang 

memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi 

kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, 

bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan 

berlangsung.
7
 

Kata da’i adalah bentuk fi’il dari lafadz da’a yang berarti orang 

yang berdakwah. Atau dengan kata lain da’i adalah orang yang mengajak 

orang lain baik secara langsung atau tidak langsung dengan kata-kata, 

perbuatan atau tingkah laku ke arah kondisi yang baik atau lebih baik 

menurut syariat Al-Quran dan sunnah.
8
 

4. IKMI 

Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) merupakan lembaga 

dakwah yang mengemban amanat menjalankan Dakwah Diniyah (agama), 

Insyaniyah (kemanusiaan), dan Dakwah Wathoniyah (patriotik). 

Keberadaan organisasi ini diharapkan dapat membimbing umat agar tidak 

tergelincir kepada perbuatan yang dimurkai Allah SWT.
9
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C. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana Sistem Pengawasan Pimpinan Terhadap Kinerja Da’i Idarah 

Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) di Kota Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Sistem Pengawasan 

pimpinan terhadap kinerja Da’i IKMI di Kota Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

1) Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi terkait dengan 

Sistem Pengawasan pimpinan terhadap kinerja da’i sehingga 

menjadi rujukan jika nantinya ada yang melakukan penelitian 

serupa. 

2) Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk menambah wawasan 

akademis khususnya mahasiswa manajemen dakwah. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini  diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengkajian dan pembelajaran pada Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 
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2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program 

Sarjana Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial 

(S.Sos) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Pikir. Bab ini menguraikan kajian teori, 

kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka Pikir 

yang digunakan dalam penelitian.  

BAB III : Metodologi Penelitian. Bab ini menjabarkan tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, 

informan penelitian, teknik pengumpulan data, vailiditas data serta 

teknik analisis data. 

BAB IV : Gambaran Umum. Bab ini menjelaskan sejarah berdirinya 

Lembaga Dakwah Islam Kabupaten Rokan Hilir, termasuk visi dan 

misinya, struktur organisasinya, serta program kerja yang 

dilakukan oleh IKMIm kota Peknbaru 

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memaparkan sekaligus 

menganalisis data yang menyangkut tentang Sistem Pengawasan 

pimpinan terhadap kinerja da’i IKMI di Kota Pekanbaru. 
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BAB VI  : Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


