
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam sebagai agama universal telah berkembang keseluruh pelosok 

duni, tidak lain karena perjuangan dakwah. Umat Islam harus konsisten dalam 

menjalankan misi dakwah. Jika tidak kegiatan dakwah akan mengalami 

kemunduran terutama apabila berhadapan dengan kemajuan teknologi 

komunikasi di era globalisasi yang tidak dapat dibendung lagi. Umat Islam 

harus dapat memilih informasi sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

Islam. 

Berdasarkan teladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, maka 

dakwah haruslah dikemas dengan cara dan metode yang tepat. Dakwah harus 

ditampilkan secara aktual, faktual, dan kontekstual. Aktual dalam arti 

memecahkan masalah yang kekinian dan hangat di tengah masyarakat.
1
 

Dalam menghadapi era globlalisasi informasi dan perkembangan 

teknologi akhir-akhir ini, dunia dihadapkan pada cepatnya perkembangan arus 

informasi. Pemanfaatan alat-alat elektronika sebagai media penyampai 

informasi kepada khalayak, sepertinya tidak dapat dibendung. Tetapi 

sebaliknya, keberadaan teknologi canggih di era globalisasi informasi dan 

komunikasi ini harus dimanfaatkan untuk penyebaran informasi dan pesan-

pesan dakwah Islam. 
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Didalam menyampaikan tausyiah dakwah da’i harus memiliki 

pengetahuan agama yang kuat berdasarkan perkembangan zaman. Pada saat 

ini permasalahan yang terjadi di masyarakat yaitu perkembangan teknologi 

dan ilmu pengetahuan yang terkadang masyarakat lebih pandai dalam segi 

ilmu pengtahuan di banding ilmu agama. Da’i yang di manajemenkan oleh 

lembaga dakwah dalam kematangan bertausyiah, yaitu harus memiliki 

pengetahuan terhadap perkembangan teknologi agar pesan dakwah dapat 

tersampaikan dengan baik melalui media-media dakwah. Oleh sebab itu da’i 

harus memiliki pengetahuan sebagai suatu tatanan yang memang harus 

dimiliki oleh para da’i, sebagai tatanan sosio-kultural yang mencerminkan 

sebuah purna tatanan. Akan tetapi tatanan tersebut harus berkembang sesuai 

dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat, termasuk perkembagan 

ilmu pengetahuan. Pengetahuan harus dimiliki oleh para da’i sebagai bekal 

untuk melaksanakan dakwah dilapangan agar dakwah dapat direalisasikan 

secara efektif dan efisien kepada mad’u. 

Banyak media yang dapat digunakan sebagai sarana dakwah. Media 

masa seperti internet, koran, radio, televisi, bulletin dan lain sebagainya. 

Namun ada juga sarana yang dianggap cukup efektif, dapat tersebar luas, 

tahan lama hingga dapat disimpan dalam waktu lama, selalu dapat 

didiskusikan untuk penyempurnaanya, dan banyak lagi keunggulan yang 

dimiliki, walaupun memang tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Sebagai 

akibatnya buku dapat dijadikan sebagai alternative yang cukup representative 

sebagai sarana dakwah. 
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Aktivitas dakwah Islam saat ini tidak cukup dengan media tradisional, 

seperti melalui ceramah dan pengajian yang masih menggunakan media 

komunikasi oral atau komunikasi tutur. Penggunaan media-media komunikasi 

modern sesuai dengan taraf perkembangan daya pikir manusia harus 

dimanfaatkan sedemikian rupa, agar dakwah Islam lebih mengenai sasaran 

dan tidak out of date.  

Penggunaan media-media komunikasi modern adalah sebuah 

keniscayaan yang harus dimanfaatkan keberadaanya untuk kepentingan 

menyampaikan ajaran Islam atau dakwah islam. Setidaknya harus dikemas 

dalam beraneka macam cara dan sarana dengan satu tujuan dapat berlangsung 

lebih efektif, tidak ketinggalan zaman dan sukses menggapai hasil. Yang 

penting dapat mengajak manusia ke jalan Tuhan. 

Dewasa ini, perjalanan dakwah khususnya di Pekanbaru menunjukkan 

perkembangan yang baik. Secara kuantitas jumlah da’i dan da’iah dari 

lembaga-lembaga dakwah maupun personal. salah satu lembaga dakwah yang 

ada dipekanbaru adalah IKMI Kota Pekanbaru. Usaha para da’i dalam 

berdakwah kepada masyarakat secara umum dapat dikatakan baik. Banyak 

para da’i IKMI sudah memenuhi kelayakkan dalam menyampaikan materi 

dakwahnya, tetapi sebagian mereka belum mampu menerapkan 

pengetahuannya terhadap media dakwah yang merupakan kesempatan dan 

tantangan untuk mengembangkan dan memperluas cakrawala dakwah 

Islamiyah. Kemudian juga dalam proses pemanfaatan media sebagai alat 

dakwah masih belum memahami secara totalitas, hal ini terlihat dari kuantitas 

da’i yang berdakwah hanya memanfaatkan retorika dan minim pada penerapan 

dakwah melalui media. 
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Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Pengetahuan Da’i Terhadap 

Penggunaan Media Dakwah di Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia 

(IKMI) Kota Pekanbaru” 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman didalam penelitian  yang 

berjudul” Hubungan Pengetahuan Da’i Terhadap Media Dakwah di Idarah 

Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru” maka penulis 

menjelaskan beberapa istilah dan kata kunci yang digunakan didalam 

penelitian ini. 

1. Pengetahuan Da’i 

Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil 

seseorang terhadap obyek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, 

telinga, dan sebagainya). Sedangkan Da’i adalah penyeru dakwah atau 

yang menyampaikan dakwah.
2
 dengan demikian pengetahuan da’i adalah 

kualitas ilmu yang dimiliki oleh seorang da’i dalam menyampaikan 

dakwahnya. 

2. Media Dakwah  

Media dakwah atau wassilah dakwah adalah alat yang dipakai 

sebagi perantara dalam proses penyampaian dakwah.
3
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3. Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI)  

Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) adalah korp 

muballigh dan pengurus masjid serta musholla yang berstatuskan yayasan 

independent yang tidak tertarik dalam unsur politik praktis, atau politik 

mana pun. Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) merupakan 

suatu lembaga dakwah yang berada dibawah naungan Dewan Dakwah 

Islamiyah Indonesia propinsi Riau yang fokus memajukan dakwah 

Islamiyah dan dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan dakwah di 

tengah-tengah masyarakat muslim di kota Pekanbaru.
4
 

 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Kualitas pengetahuan da’i tidak seimbang dengan kuantitas 

pemanfaatan media dakwah . 

b. Mayoritas da’i hanya berdakwah melalui mimbar 

c. Da’i kurang memanfaatkan media sebagai alat dakwah 

d. Adanya media dakwah tapi da’i kurang mengetahui cara 

menggunakannya. 

2. Batasan masalah 

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis membuat 

batasan masalah hingga terarahnya penelitian ini yaitu meneliti tentang 

hubungan pengetahuan da’i terhadap penggunaan media dakwah di IKMI 

Kota Pekanbaru.  

                                                             
4
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3. Rumusan masalah  

Dari pokok pembahasan diatas, maka penulis menerapkan rumusan 

masalah yang di bahas dalam skripsi ini adalah apakah ada hubungan 

pengetahuan da’i terhadap penggunaan media dakwah di IKMI Kota 

Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui hubungan 

pengetahuan da’i terhadap penggunaan media dakwah di IKMI Kota 

Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran kepada IKMI Kota Pekanbaru. 

b. Sebagai bahan khazanah yang bermanfaat bagi pengetahuan peneliti 

dan pembaca. 

c. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada 

program Sarjana Strata Satu (S.1) Jurusan mana janajemen dakwah 

fakultas dakwah dan ilmu komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 

dan memperoleh gelar sarjana sosial (S. Sos) dari Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistem penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang, penegas 

istilah, permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS, PENELITIAN TERDAHULU 

DAN HIPOTESIS 

 Pada bab ini berisikan tentang teoritis, penelitian terdahulu dan 

hipotesis. 

BAB II  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, sumber data, populasi dan sampel, 

validitasi data, teknik analisa data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

Sejarah dari perkembangan IKMI struktur lembaga dakwah 

IKMI, Visi dan Misi dari Lembaga dakwah IKMI, serta tujuan 

dari lembaga dakwah IKMI Kota pekanbaru. tempat daerah kerja 

IKMI Kota Pekanbaru, program kerja IKMI Kota Pekanbaru. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBEHASAN 

Pada bab ini berisikan tentang uraian tentang hasil penelitian dan 

pembahasan. 

BAB VI PENUTUP 

 Pada bab ini berisikan tantang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


