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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 

A.   Kajian Teori 

1.  Evaluasi 

 a. Pengertian Evaluasi 

  Definisi menuurut Tayibnapis yang mengambil pendapat-pendapat dari 

tyler, Alkin, Provus yang mencetuskan Discrepancy Evaluation dan Scriven. Dari 

pendapat-pendapat mereka yang saling melengkapi itu evaluasi didefinisikan 

sebagai: “Suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu 

kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan 

standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta 

bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-

harapan yang ingin diperoleh.
8
Menurut Arikunto, Evaluasi adalah suatu kegiatan 

yang bertujuan untuk mengukur tingkat  keberhasilan suatu kegiatan. Dengan 

demikian, penelitian evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas 

pelaksanaan program dengan cara mengukur hal-hal yang berkaitan dengan 

keterlaksanaan program tersebut.
9
 

Ralph Taylor, Evaluasi adalah proses yang menentukan sejauh mana 

tujuan dalam setiap program dapat dicapai.
10

 Sedangkan Viji Srinivasan, 

mengevaluasi berarti menguji dan menentukan suatu nilai, kualitas, kadar 

kepentingan, jumlah,derajat atau keadaan. Viji juga mengartikan evaluasi dengan 
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“Proses tentang penentuan lingkup perhatian, pemilihan informasi yang perlu, 

serta pengumpulan dan analisis informasi guna memberi ringkasan data yang 

berguna bagi para pengambil keputusan yang memilih diantara berbagai alternatif 

yang ada.
11

 

Sedangkan H. D. Sudjana berpendapat tentang evaluasi merupakan 

kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan telah 

dicapai, apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana dan atau 

dampak apa yang telah terjadi terjadi setelah program ditentukan.
12

 

Maka secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi merupakan 

kegiatan penilaian terhadap segala macam pelaksanaan program agar dapat 

diketahui secara jelas apakah sasaran yang dituju sudah dapat tercapai atau belum. 

Segala bentuk program apapun baik itu dalam hal profit maupun non propit 

ataupun nirlaba dalam pelaksanaan manjerialnya sangatlah disyaratkan untuk 

melakukan monitoring dan evaluasi. 

Dengan demikian, evaluasi ini dimaksudkan untuk menyusun nilai-nilai 

indikator dalam mencapai suatu sasaran. Dengan kata lain kegiatan evaluasi 

adalah suatu cara atau kegiatan untuk mengecek kekuatan dan kelemahan sebuah 

program serta suatu cara untuk menentukan ukuran-ukuran perbaikan bagi para 

pengambil keputusan.
13

 Sedangkan pengertian evaluasi program itu sendiri adalah 

penilaian pada efektifitas (keberhasilan dan kegagalan) pelaksanaan suatu 
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program dengan cara melihat suatu faktor-faktor, baik faktor pendukung maupun 

faktor penghambat pelaksanaan program. Dengan dilakukan evaluasi akan terlihat 

faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan, perlu diperbaiki atau bahkan perlu 

dihilangkan juga akan berimplikasi pada apakah program tersebut layak 

dilanjutkan bisa ditempatkan ditepat lain atau tidak. 

1. Prosedur Evaluasi 

 Proses suatau evaluasi memiliki tahapan-tahapanya sendiri. Walaupun 

tidak selalu sama,tetapi yang lebih penting bahwa prosesnya sejalan dengan 

fungsi evaluasi itu sendiri. Berikut ini dipaparkan salah satu tahapan evaluasi yang 

umum  digunakan. 

a) Menentukan apa yang akan dievaluasi 

b) Merancang desain yang akan dievaluasi 

c) Pengumpulan data 

d) Pengolahan dan analisis data 

e) Pelaporan hasil evaluasi 

2. Standard evaluasi yang digunakan 

 Standard yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dpat 

dilihat dri tiga aspek utama, yang menurut commite standard of educational 

evaluation kiranya dapat pula digunakan pada aspek bisnis yaitu:
14

 

a) Utility (manfaat). Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi mangemen 

untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan. 
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b) Accuracy (akurat). Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat 

ketepatan tinggi. 

c) Feasibility (layak). Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat 

dievaluasi dengan layak. Misalnya untuk evaluasi program promosi, 

hendaknya evaluator dapat melaksanakanya dengan baik dan benar, tidak 

hanya dengan aspek bisnis tapi juga lainya, seperti legal dan etis. 

b. Jenis-jenis Evaluasi 

 Ada beberapa jenis evaluasi yang dalam hal ini penulis menggunakan 

evaluasi yang digunakan untuk mengawasi suatu program yaitu : 

1. Evaluasi input,evaluasi ini dilakukan pada berbagai unsur yang masuk 

dalam pelaksanaan program, setidaknya ada variabel utama yang masuk 

dalam evaluasi ini, yaitu masyarakat(peserta program), tim dan atau staff 

program. Terkait dalam kriteria ini ada empat kriteria yang perlu dikaji : 

tujuan program, penilaian terhadap kebutuhan program,dan standard atau 

suatu praktek yang terbaik dengan biaya untuk pelaksanaan program. 

2. Evaluasi proses,  evaluasi ini dilakukan untuk menilai bagaimana proses 

yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan.
15

 

Evaluasi ini memfokuskan kepada efektifitas yang melibatkan interaksi 

langsung antara klien dengan staff terdepan merupakan pusat dari 

pencapaian tujuan program, bagaimana pendampingan dilakukan, 

kebijakan lembaga dan kepuasan peserta. 
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3. Evaluasi hasil, evaluasi ini dilakukan untuk menilai seberapa jauh nilai 

tujuan-tujuan yang telah direncanakan tercapai, yakni diarahkan pada 

evaluasi keseluruhan dampak dari program terhadap penerima layanan.
16

 

Sehingga pertanyaan utama pada evaluasi ini adalah kapan suatu program 

bisa dikatakan berhasil tujuanya dan bagaimana anggota akan menjadi 

berbeda setelah mengikuti kegiatan tersebut. Evaluasi ini juga digunakan 

untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Data yang dihasilkan akan sangat berguna bagi administrator dalam 

menentukan apakah program diteruskan, dimodifikasi atau dihentikan. 

Kriteria-kriteria keberhasilan evaluasi dapat dilihat mencakup : 

1. Berorientasi pada program, kriteria keberhasilan, pada umumnya 

dikembangkan berdasarkan cakupan atau hasil dari suatu program. 

2. Berorientasi pada masyarakat, pada umumnya dikembangkan berdasarkan 

perubahan prilaku masyarakat.  Misalnya sikap kemandirian dan lain 

sebagainya. 

c. Tujuan Evaluasi Dan Manfaat Evaluasi 

 Sebuah program dibuat kemudian dilakukan evaluasi, untuk itu tujuan 

evaluasi dan manfaatnya sngatlah penting untuk diketahui, adapun tujuan evaluasi 

dalah menilai sejauh mna intervensi berhasil mencapai sasaran dan tujuan proyek 

dan menentukan apakah intervensi harus diubah agar lebih efektif. 
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Tujuan evaluasi program adalah:
17

 

1. Membuat kebijakan dan keputusan 

2. Menilai hasil yang dicapai 

3. Menilai rencana yang diprogram 

4. Memberikan kepercayaan pada lembaga 

5. Memperbaiki dana yang telah diberikan 

6. Memperbaiki materi program 

Dari tujuan evaluasi diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah   alat  

manajemen yang dapat berorientasi pada tindakan dan proses. Informasi yang 

dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga relevansi dan efek serta 

konsekuensinya ditentukan sistematis dan subyektif mungkin. Data-data yang ada 

dapat digunakan untuk memperbaiki kegiatan sekarang dan yang akan datang 

menuju peningkatan kegiatan yang lebih baik. 

 Setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai tujuan tertentu yang ingin 

dicapai, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Suharsimi Arikunto ada dua 

tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan 

kepada program secara keseluruhan sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan 

pada masing-masing komponen.
18

 

 Sedangkan manfaat evaluasi,jika kita titik dari pendapat Isbandi 

Rukminto, dengan mengutip pendapat fourstein, dia menyatakan bahwa ada 10 

alasan, mengapa evaluasi perlu dilakukan, yaitu:
19
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19
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1. Untuk melihat apa yang sudah dicapai 

2. Melihat kemajuan dikaitkan dengan objektif (tujuan )program 

3. Agar tercapai manajemen yang lebih baik 

4. Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan, untuk memperkuat 

program 

5. Melihat apakah usaha yang dilakukan secara efektif 

6. Melihat apakah biaya yang dikeluarkan secara rasionable 

7. Untuk merencanakan dan mengelola kegiatan program secara lebih baik 

8. Melindungi pihak lain agar tidak terjebak dari kesalahan yang sama atau 

pihak lain untuk melaksanakan metode yang serupa bila metode tersebut 

telah terbukti berhasil dengan baik 

9. Agar dapat memebrikan dampak yang lebih luas dan 

10. Memberikan kesempatan untuk mendapatkan, masukan dari masyarakat. 

2. Evaluasi Dakwah 

Menurut Munir dan Wahyu, evaluasi dakwah adalah meningkatkan  

program dakwah yang mendorong  pimpinan dakwah untuk mengamati prilaku 

anggotanya,di dalam pengamatan harus ada saling pengertian antara pimpinan dan 

anggota.
20

 Evaluasi dakwah merupakan salah satu hal yang penting diperhatikan 

dalam mengelola sebuah organisasi dakwah adalah dengan melakukan evaluasi 

dakwah. Evaluasi dakwah ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan 

penilaian  kepada orang yang  dinilai juga kepada  pemimpin  dakwah tentang 
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informasi mengenai keberhasilan dilapangan. Oleh karena itu, perlu pembahasan 

tentang evaluasi karena semua itu  memerlukan penilaian, agar dapat mencapai 

sasaran yang tepat. 

Evaluasi dakwah adalah suatu proses yang dilakukan untuk melihat 

dampak dakwah yang telah terlaksana yang mengacu pada tolok ukur. Evaluasi 

tersebut harus dapat menjawab, apakah program dakwah yang akan dijalankan 

bisa maksimal atau tidak,sesuai dengan umat atau tidak, dan lain sebagainya. Pada 

tahap dakwah perlu sebuah evaluasi, materi yang disampaikan, metode, media dan 

sebagainya yang menunjang aktivitas dakwah selalu dibutuhkan evaluasi.
21

 

Evaluasi atau penilaian berarti penentuan kemajuan dakwah dengan tujuan yang 

telah ditentukan. Evaluasi dakwah merupakan suatu usaha untuk memperoleh 

informasi tentang hasil dari suatu program dakwah. Evalusai dalam setiap 

kegiatan mempunyai nilai penting, karena dengan evaluasi kita dapat menentukan 

nilai atau manfaat dari kegiatan yang dilakukan, melalui informasi yang 

diperoleh.
22

 

Dalam evaluasi tersebut, yang dievaluasi adalah materi dakwah yang 

diberikan da‟i kepada mad‟u sebagai penerima pesan dakwah apakah ada 

perubahan mad‟u ketika menerima pesan dakwah yang sesuai dengan tuntunan 

Islam dalam keseharianya, lebih lanjut yang dievaluasi adalah keluarga atau 

sekelompok orang  sampai kepada masyarakat hingga negara sesuai dengan ajaran 

Islam dalam rangka menyelamatkan diri dari siksaan di akhirat. Itu keberhasilan 
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secara umum karena pada hakikatnya dakwah adalah merubah kepada situasi yang 

lebih baik dan sempurna, baik terhadap individu maupun masyarakat.
23

 

Prosedur evaluasi memiliki tahapan-tahapanya sendiri. Walaupun tidak 

selalu sama,tetapi yang lebih penting bahwa prosedurnya sejalan dengan fungsi 

evaluasi itu sendiri. Berikut ini dipaparkan salah satu prosedur evaluasi yang akan  

digunakan. 

a) Menentukan apa yang akan dievaluasi. Langkah pertama dalam proses 

evaluasi dakwah adalah menetapkan standard atau alat ukur, dengan alat 

ukur itu barulah dapat dikatakan apakah tugas dakwah yang telah 

ditentukan dapat berjalan dengan baik, atau dapat berjalan tetapi kurang 

berhasil, atau sama sekali mengalami kegagalan total, dan sebagainya. 

b)  Proses evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai bagaimana proses 

kegiatan yang telah dilakukan telah sesuai dengan rencana yang 

dirumuskan, proses evaluasi ini memfokuskan pada aktifitas program yang 

melibatkan interaksi langsung antara da‟i dengan mad‟u. Tipe ini diawali 

dengan analisis terhadap sistem pemberian bantuan atau kegiatan program. 

Yang menjadi kata kunci dalam evaluasi proses ini adalah apa yang 

dilakukan dan seberapa baik itu dilakukan 

c) Pengumpulan data. Mengumpulkan data setelah menentukan evaluasi apa 

yang akan kita gunakan, tahapan selanjutnya ialah mengumpulkan data. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara, angket, studi 

dokumentasi, dan pengamatan 
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d) Pengolahan dan analisis data. Tahapan selanjutnya adalah menganalisis 

data yang dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu: 

1. Pendekatan kualitatif yaitu kualitas yang dijelaskan dengan kata-kata 

atau angka seperti metodenya Observasi, instrumenya manusia atau 

peneliti, subyeknya kelompok, dan objeknya  ruang lingkup dimensi. 

2. Pendekatan kuantitatif yaitu kualitas yang dijelaskan banyak atau 

jumlah deha metodenya survey, instrumennya questioner dan angket, 

subjeknya kelompok, dan subjeknya ruang lingkup dimensi. 

e) Pelaporan hasil evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai seberapa 

jauh tujuan yang sudah direncanakan telah dicapai. Dengan demikian 

evaluasi ini diarahkan pada keseluruhan dampak dari suatu program 

terhadap penerimaan.
24

 

Berdasarkan tentang prosedur evaluasi ini juga dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

TABEL. 2.1 

Prosedur Evaluasi 

No Prosedur Evaluasi Keterangan 

1. Menentukan Apa Yang 

Akan di Evaluasi. 

a. Menetapkan standar Materi 

dakwah. 

b. Menentukan alat ukur materi 

dakwah. 

2. Proses Evaluasi. a. Pelaksanaan evaluasi materi 

dakwah. 
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b. Tata cara pengevaluasian materi 

dakwah. 

c. Penilaian Evaluasi Materi 

Dakwah. 

3. Pengumpula Data. a. Pengumpulan data mad‟u yang 

telah dievaluasi. 

b. Teknik pengumpulan data mad‟u. 

4. Pengolahan dan Analisis 

Data. 

a. Pendekatan kualitatif yaitu 

observasi, wawancara kepada 

mad‟u. 

b. Pendekatan kuantitatif yaitu 

survey dan quisioner. 

5. Pelaporan Hasil Evaluasi a. Hasil dari evaluasi materi dakwah 

b. Pelaporan hasil evaluasi materi 

dakwah ke pihak yang ditentukan 

 

Adapun yang harus dievaluasi dari pelaksanaan dakwah  adalah seluruh 

materi dakwah yang dikaitkan dengan tujuan dakwah yang telah ditetapkan sesuai 

dengan tujuan. Evaluasi selalu menggunakan perencanaan yang berisi tujuan 

sebagai tolok ukurnya. Rousidi menetapkan hal- hal yang harus di evaluasi 

sebagai berikut: 

a. Penyajian  pesan komunikasi secara efektif atau tidak diterima oleh mad‟u. 

b. Perhatian. Setelah pesan dakwah disajikan kepada mad‟u, apakah mad‟u 

merauh perhatian terhadap pesan dakwah. Tidak mungkin kita dapat 

mempengaruhi orang jika mereka tidak menaru perhatian terhadap pesan 

dakwah. 
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c. Pemahaman. Tidak mungkin kita dapat mempengaruhi orang lain jika 

mereka tidak memahami dan belum mengerti benar apa yang menjadi tujuan 

da‟i. 

d. Tunduk pada pesan pembicara. Kepatuhan pada isi pesan pada dasarnya 

tidak akan terjadi, mana kala belum meyakini kebenaran isi pesan dan 

keuntungan yang diharapkan dengan mematuhi isi pesan tersebut sekurang-

kurangya mereka dapat terhindar dari kerugian yang akan menimpa mereka. 

e. Pemahaman dalam ingatan. Jika mad‟u telah menaruh minat dan tunduk 

pada pesan dakwah, maka sejauh mana mereka menahan dalam ingatan 

mereka. 

f. Tingkah laku. Pesan dakwah direalisasikan oleh mad‟u bukan hanya jangka 

pendek, melainkan terus-menerus.
25

 

Dengan demikian pelaksanaan evaluasi dakwah sangat penting karena 

dapat menjamin keselamatan pelaksanaan dan perjalanan dakwah. Disamping itu, 

evaluasi juga penting untuk mengetahui positive dan negativenya pelaksanaan, 

sehingga memanfaatkan positive dan meninggalkan yang negative. Adapun 

manfaat yang akan diperoleh ketika dilakukanya evaluasi dakwah yaitu : 

a. Memperoleh informasi tentang hasil pelaksanaan program dakwah. 

b. Untuk mengetahui relevansi program dakwah dengan kebutuhan 

dilapangan. 
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c. Membuka kemungkinan untuk memperbaiki atau menyesuaikan materi 

dakwah sesuai dengan program dakwah dengan perkembangan keadaan. 

d. Untuk mengetahui apakah materi dakwah bisa memberikan sebuah ilmu 

untuk dapat diterapkan dimasa yang akan datang. 

e. Untuk mengetahui apakah kegiatan program dakwah melalui metri yang 

diberikan perlu dilanjut atau tidak. 

3.  Materi Dakwah 

a. Pengertian Materi Dakwah 

Materi adalah bahan atau segala sesuatu yang tampak   untuk dapat  

diujikan, dipikirkan, dibicarakan,dikarangkan dan sebagainya.  Menurut Toha 

Yahya. Dakwah adalah mengajak manusia secara bijaksana kepada jalan yang 

benar sesuai dengan perintah tuhan, untuk keselamatan dan kebahagian mereka di 

dunia dan di akhirat.
26

Adapun Maddah (materi dakwah) adalah isi pesan atau 

materi dakwah yang disampaikan da‟i kepada mad‟u. Dalam hal ini sudah jelas 

bahwa yang menjadi maddah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri, seperti 

masalah akidah,masalah syariah,masalah muammalah, dan masalah akhlak.
27

 

Dengan contoh nyata dan suri tauladan yang baik, berarti da‟i MDI Kota 

Pekanbaru dalam dakwahnya telah menggunakan dakwah bi al-lhal. Dakwah bi 

al-lhal adalah dakwah dengan memberikan contoh berupa prilaku yang sopan 

sesuai dengan ajaran islam, memelihara lingkungan, tolong-menolong sesama.
28
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Pada dasarnya materi dakwah Islam itu kembali apa tujuan dakwah, karena 

pada dasarnya apa yang terdapat dalam materi dakwah bergantung pada tujuan 

dakwah yang ingin dicapai. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-qur‟an, 

bahwa: “Tujuan umum dakwah adalah mengajak umat manusia (meliputi orang 

mukmin maupun kafir dan musyrik) kepada jalan yang benar yang diridhoi Allah 

SWT, agar dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat.
29

 Apa 

yang disampaikan da‟i dalam proses dakwah (nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam) 

untuk mengajak umat manusia kepada jalan yang di Ridhoi Allah, mengubah 

prilaku mad‟u agar mau menerima ajaran-ajaran Islam serta memanifestasikanya, 

agar mendapatkan kebaikan dunia akhirat, itu lah yang disebut materi dakwah. 

Allah Swt telah memberikan petunjuk tentang materi dakwah yang harus 

disampaikan, untuk  lebih jelasnya perlu mencermati firman Allah SWT dalam 

Q.S. Al-Imran : 104. 

َُكي ُغَِن إََِل  َوۡلت ةٞ يَدت وَّ
ُ
ِ ّوٌُِكهت أ َيت

ِ  ٱۡلت ُمُروَن ب
ت
ُروِف َوَيأ تَىػت َن َغِي  ٱل ِت َُ ٌت َويَ

ُىٌَكرِ  
ت ُه  ٱل َُ ْوَلَٰٓئَِك 

ُ
نُِحِنَ َوأ تُىفت   ١٠٤ ٱل

Artinya : 

“Dan hendaklah diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari yang munkar, 

merekalah orang-orang beruntung”
30

 (QS. Al-Imran: 104). 

Jadi kesimpulanya adalah dakwah merupakan suatu aktivitas yang 

dilakukan secara sadar dalam rangka menyampaikan pesan-pesan agama Islam 

                                                             
29

Asmuni Syukir, Dasar-dasar  Strategi Dakwah Islam, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1983), 56 
30

Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur‟an Terjemah, (Bandung : Insan Kamil, 2007), 

63. 



25 
 

kepada orang lain agar mereka menerima ajaran Islam tersebut dan 

menjalankanya dengan baik dalam kehidupan individual maupun bermasyarakat 

untuk mencapai kebahagiaan manusia baik didunia maupun diakhirat, dengan 

menggunakan media dan cara-cara tertentu. Dengan demikian dakwah merupakan 

bagian yang sangat esensial dalam kehidupan seorang muslim, dimana esensinya 

berada pada ajakan dorongan (motivasi) rangsangan serta bimbingan terhadap 

orang lain untuk menerima ajaran.
31

 

 Dalam menyampaikan pesan dakwah, terdapat berbagai metode yang 

dapat digunakan untuk mempermudah sampainya pesan dakwah. Metode dakwah 

berarti cara-cara tertentu yang digunakan oleh pelaku dakwah kepada sasaran 

dakwah untuk mencapai tujuan dengan dasar hikmah dan kasih sayang.
32

 Adapun 

bentuk dakwah yang dijelaskan oleh Allah SWT Di dalam Al-Qur‟an 

sebagaimana Allah berfirman: 

ِ  ٱدتعُ  َىةِ إََِلٰ َسبِيِل َرّبَِك ب ِكت ٌَةِ  وَ  ٱۡلت ََس ِتِغَظةِٱۡلت تَى ِ  ٱل ه ب ُُ
ت ِِهَ  ٱمَِّت َوَجِٰدل

نَُه بَِىي َضلَّ َغي َسبِينٍِِ  غت
َ
َِ أ َُ َسُيُۚ إِنَّ َربََّك  حت

َ
ِ  ۦأ نَُه ب غت

َ
َِ أ َُ َتِدييَ َو ُت تُى   ١٢٥ ٱل

Artinya : 

“Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang 

baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu, dialah 

yang mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang 

lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”
33

 (Q.S. An-Nahl : 125) 

 Dalam ayat tersebut yang dimaksud al-Khair adalah nilai-nilai universal 

yang diajarkan oleh Al-qur‟an dan sunnah, al-Khair menurut Rasulullah Saw 
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sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Katsir dalam Tafsirnya adalah mengikuti Al-

qur‟an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw , Sedangkan Al-Ma‟ruf adalah sesuatu 

yang baik menurut pandangan umum suatu masyarakat selama sejalan dengan Al-

Khair.
34

 

 Sedang yang dimaksud dengan Sabili Rabbika adalah jalan yang 

ditunjukan tuhanmu yaitu: Ajaran Islam. Dari dua ayat tersebut dapat difahami 

bahwa materi dakwah pada garis besarnya dapat dibagi dua : 

1. Al-qur‟an dan Hadits 

2. Pokok-pokok ajaran Islam yaitu : aqibah, ibadah, akhlak, dan muammalah 

yang mencakup pendidikan ekonomi,sosial, politik budaya dan lain-lain. 

Secara global materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi tiga hal, 

yang pada dasarnya ketiganya bersumber dari Al-qur‟an dan Hadits, yaitu:
35

 

a. Masalah keimanan (aqidah) Aqidah dalam Islam adalah bathni bersifat i‟tiqad 

bathiniyah yang mencakup masalah erat hubunganya denga rukun iman. 

Dalam Islam, permasalah aqidah yaitu masalah-masalah yang mencakup 

keyakinan yang erat hubnganya denga rukun iman. Dalam pembahasanya 

bukan saja tertuju pada hal-hal yang yang wajib diimani, akan tetapi materi 

dakwah juga menyangkut tentang masalah-masalah yang menjadi lawanya. 

Seperti syirik, ingkar terhadap keberadaan tuhan, dan sebagainya. 

b. Masalah keislaman (syar‟iyah) dalam Islam, permasalahan Syar‟iyah erat 

kaitanya dengan perbuatan nyata dalam mentaati semua peraturan/hukum Allah 
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untuk mengatur hubungan antara manusia dengan tuhanya serta mengatur 

pergaulan hidup antar sesama manusia.
36

 Permasalahan yang berhubungan 

denga syar‟iyah bukan saja terbatas denga masalah ibadah kepad Allah, namun 

permasalahanya juga mencakup pada masalah yang berkenaan denga pergaulan 

hidup antar sesama manusia seperti masalah hukum jual-beli, berumah tangga, 

warisan dan lainya, begitu juga dengan segala bentuk larangan Allah, seperti 

mabuk, mencuri, berzina, dan sebagainya. Hal itu juga termasuk masalah yang 

menjadi materi dakwah. 

c. Masalah budi pekerti (akhlakul karimah) sebagai materi dakwah, akhlak lebih 

tepat dikatakan lebih lengkap bagi keimanan dan keislaman seseorang. Namun 

bukan berarti masalah akhlak tidak penting, karena bagaimana pun juga, Iman 

dan Islam seseorang tidak akan sempurna tanpa dibarengi dengan perwujudan 

akhlakul karimah. Rosullullah pun pernah bersabda : “Aku diutus oleh Allah 

SWT di dunia ini hanyalah utuk menyempurnakan Akhlak”.(Hadits Shahih)
37

 

Dalam buku yang berjudul Dakwah Aktual, mengatakan: Sirah Nabawiyah 

mengajarkan kepada kita, bahwa materi pertama yang menjadi landasan utama 

ajaran Islam, yang disampaikan Rosullullah kepada Ummat manusia adalah 

masalah yang berkaitan dengan pembinaan aqidah salimah, keimanan yang 

besar, masalah al-insan, tujuan program, status dan tugas  hidup manusia di 

dunia, dan tujuan akhir yang dicapainya, al-musawwah, persamaan manusia 

dihadapan Allah SWT, dan al-adalah, keadilan yang harus ditegakan oleh 

seluruh manusia dalam menata kehidupanya. Salah satu nasihat spritual Ikhwan 
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al-safa‟ bagi perjalanan kehidupan di dunia adalah anjuran untuk mengambil 

suri tauladan perjalanan kehidupan para nabi, wali dan orang-orang shalih. 

Nabi dan orang-orang shalih menjalani kehidupan dunianya dengan akhlak 

terpuji dan perjalanan hidup seimbang. Mereka adalah sosok yang mencapai  

kesempurnaan hidup. Karakter ini dapat pada manusia apapun posisinya. Baik 

sebagai iman-iman penunjuk jalan, para da‟i memberi petunjuk dengan hikmah 

dan nasihat yang baik, dan pembela-pembela kebenaran Allah di atas dunia.
38

 

Hal penting yang harus disadari yaitu, semua ajaran yang disampaiakan yaitu 

(materi dakwah), bukanlah semata-mata berkaitan dengan eksistensi dan wujud 

Allah SWT, akan tetapi bagaimana menumbuhkan kesadaran mendalam, agar 

mampu mewujudkan dan memanifestasikan aqidah, syar‟iyah, dan akhlak 

dalam ucapan, fikiran dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Materi 

dakwah yang telah dirinci sebelumnya, pada dasarnya bersumber kepada: 

1) Al-qur‟an dan Hadits merupakan pedoman dan sumber hukum serta sumber 

utama ajaran-ajaran Islam bagi umat Islam. Oleh karena materi dakwah 

yang pada intinya menyampaikan ajaran-ajaran Islam tidak mungkin 

terlepas dari dua sumber tersebut, jika seluruh aktivitas dakwah tidak 

berpegang teguh pada Al-qur‟an dan hadits, maka hal itu akan menjadi sia-

sia dan bahkan dilarang oleh Islam. 

2) Ra‟yu Ulama (opini Ulama) Islam Menganjurkan umatnya untuk berfikir-

fikir, berijtihat menemukan hukum-hukum yang sangat operasional sebagai 

tafsiran dan akwil Al-qur‟an dan hadits. 
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Maka dari hasil pemikiran dan penelitian para ulama ini dapat pula 

dijadikan sumber kedua setelah Al-qur‟an dan Al-Hadits. Dengan kata lain 

penemuan baru yang tidak bertentangan dengan Al-qur‟an dan Al-hadits 

dapat pula dijadikan sebagai sumber materi dakwah.
39

 

Materi dakwah adalah pesan yang dibawakan oleh subjek dakwah 

untuk diberikan atau disampaikan kepada objek dakwah. Maka da‟i sebagai 

subjek dakwah perlu mempersiapkan materi dakwahnya dengan mendalami 

isi kandungan Al-qur‟an yang mencakup ibadah, aqidah, syariah, dan 

muamalah bicara tentang dakwah Islam tidak dapat dilepaskan dari sumber 

pokok ajaran Islam, yaitu Al-qur‟an dan Hadits serta ijtihad. Karena dari 

katiganya ini merupakan sumber pokok ajaran Islam yang tidak boleh 

dilepaskan ketika berbicara masalah Islam. Islam boleh dibicarakan di 

kampus, mesjid, rumah, kantor, pasar, atau tempat-tempat lainya, asalkan 

materi dasar, yaitu Al-qur‟an, dan hadits serta ijtihad tidak sampai 

ditinggalkan.
40

 

Materi dakwah tidak lain adalah ajaran Islam yang bersumber dari Al-

qur‟an dan hadits sebagai sumber utama yang meliputi aqidah, syariah dan 

akhlak. Tentang dan sasaran dakwah tawaran-tawaran konseptual tentang 

kehidupan keagamaan yang baik bagi umat. Karena dakwah Islam atau 

sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah yaitu 

keseluruhan ajaran Islam yang ada didalam Al-qur‟an dan hadits. 
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Karena luasnya ajaran Islam, setiap da‟i harus selalu berusaha dan 

terus-menerus mempeajari dan menggali ajaran Islam serta mencermati 

tentang situasi dan kondisi sosial masyarakat sehingga materi dakwah dapat 

diterima oleh objek dakwah dengan baik. Aktivitas dakwah harus terlebih 

dahulu mengetahui problematika yang dihadapi penerima dakwah. 

a. Aktivitas dakwah harus mampu mengetahui adat dan tradisi penerima 

dakwah 

b. Aktivitas dakwah harus mampu menyesuaikan materi dakwah dengan 

masalah kontemporer yang dapat mempengaruhi pola hidup 

masyarakat. 

c. Aktivitas dakwah harus meninggalkan materi yang bersifat emosional 

dan penamaan fanatisme golongan. 

d. Aktivitas dakwah harus mengabaikan budaya golongan. 

e. Aktivitas dakwah harus mampu menghayati ajaran Islam dengan 

seluruh pesanya dengan cara yang amat dalam dan cerdas serta 

menguasai masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat agar 

antara ajaran agama nomatif yang ideal dan masalah-masalah yang 

empiris aktual dapat dikaitkan. 

f. Aktivitas dakwah harus menyesuaikan tingkah lakunya dengan materi 

dakwah yang disampaikanya, karena ia merupakan penentuan bagi 

penerima dakwah.
41
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Materi dakwah adalah pesan yang dibawakan oleh subjek dakwah untuk 

diberikan atau disampaikan kepada objek dakwah. Adapun beberapa materi 

dakwah yang sesuai dengan Al-qur‟an dan Hadits yaitu : 

a. Al-qur‟an. Menurut bahasa, “Qur‟an” berarti “bacaan”, pengertian 

seperti ini di kemukakan dalam Al-qur‟an sendiri yakni dalam surat 

Al-Qiyamah ayat 17-18 

ٍُ  إِنَّ  ٌَا ََجتَػ ٍُ  ۥَغنَيت ٍُ فَ   ١٧ ۥَوقُرتَءاًَ َنٰ
ت
ٍُ  ٱتَّبِعت فَإَِذا قََرأ   ١٨ ۥقُرتَءاًَ

Artinya: 

“17. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di 

dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. 18. Apabila Kami 

telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu”(Q.S. Al-

Qiyamah Ayat 17-18) 

 

 

Secara istilah, Al-qur‟an diartikan sebagai kalam Allah SWT, yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai mukjizat, 

disampaikan dengan jalan mutawwir dari Allah SWT sendiri dengan 

perantara malaikat jibril dan membaca Al-Qur‟an di nilai ibadah 

kepada Allah. Dengan demikian perlu adanya bimbingan terhadap 

pembaca agar apa yang akan dibaca mempunyai makna sesuai dengan 

artinya, maka dari itu pentingnya bimbingan membaca Al-qur‟an agar 

tidak melenceng dari ajaran Islam.
42

 

b. Hadits . Hadits adalah segala perkataan (sabda), perbuatan dan 

ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad Saw yang dijadikan 

ketetapan hukum agama Islam. Hadits dijadikan sumber hukum dalam 
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ajaran Agama Islam selain Al-qur‟an, Ijma dan Qiyas, dimana dalam 

hal ini, kedudukan hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-

qur‟an. Jadi ada beberapa materi tentang hadits yang harus dipelajari 

sesuai dengan ketetapan hukum Islam. 

c. Fiqih. Menurut bahasa Fiqih berasal dari kata faqiha-yafqahu-fiqhan, 

yng berarti mengerti, faham akan sesuatu. Sedangkan menurut istilah 

fiqih ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara‟ yang 

berhubungan dengan amaliah yang diambil dalil-dalil tafshyil.
43

 

Definisi ilmu fiqih secara umum ialah suatu ilmu yang mempelajari 

bermacam-macam syariat atau hukum Islam dan berbagai macam-

macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu, 

maupun yang berbentuk masyarakat sosial. 

d. Akidah. Secara etimologi (lughatan), aqidah berakar dari kata aqadah-

ya‟qidu-„aqdan yang berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. 

Setelah terbentuk menjadi aqidah berarti keyakinan. Relevansi antara 

arti kata aqdan dan aqidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan 

kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. 

Dengan demikian, aqidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini 

keberadaanya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi 

keyakinan yang tidak tercampur sedikitpun dengan keragu-raguan. 

e. Akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa arab merupakan bentuk jamak 

dari “khuluq” yang menurut bahasa berarti budi pekerti,perangai, 
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tingkah laku atau tabiat. Ibnu „Athir menjelaskan Khuluq adalah 

gambaran batin manusia yang sebenarnya(yaitu jiwa dan sifat-sifat 

bathiniyah). Dengan demikian akhlak adalah sifat yang tertanam di 

dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan –perbuatan dengan mudah 

tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
44

 

f. Sejarah Islam. Dalam kamus umum bahasa indonesia W.J.S. 

Poerwadarmintha mengatakan sejarah adalah kejadian dan peristiwa 

yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah islam adalah 

peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh 

terjadi yang seluruhnya berkaitan dengan Islam. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sejarah Islam adalah 

berbagai peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi, yang 

berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan agama Islam dala 

berbagai aspek.
45

 

Adapun teori dalam menyusun materi dakwah, menurut Hamzah 

D.Uno dalam menyusun pesan baik itu materi belajar ataupun dakwah 

perlu memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Adanya kesesuaian materi dengan tujuan yang akan dicapai dalam 

berdakwah. dengan adanya kesesuaian antara materi pesan dakwah 

dengan tujuan dakwah maka aktivitas berdakwah akan berjalan sesuai 

dengan harapan yangdiinginkan. 
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b. Adanya kesesuaian antar materi dakwah dengan kondisi sosio cultural 

masyarakat yang ada. Ketika materi pesan dakwah sesuai dengan 

kondisi social dan kebudayaan masyarakat setempat,  maka pastinya 

dakwah akan mudah diterima oleh masyarakat 

c. Materi dakwah harus dibuat secara berurutan dan sistematis 

d. Dalam menyusun pesan, hal-hal yang penting diberi tanda khusus bisa 

berupa pewarnaan atau tanda miring.
46

 

Adapun standard dan kriteria dakwah dapat diukur antara lain sebagai 

berikut: 

a. pelaksanaan dakwah bertolak dari prinsip rasionalitas yang realistik, 

untuk ini sangat perlu adanya musyawarah secara timbal balik antara 

pelaku dakwah dengan objek dakwah. 

b. Penyampaian informasi haruslah didasarkan atas kemampuan dan 

tingkat kecerdasan akal objek dakwah. 

c. Pelaksanaan dakwah harus berujuk pada sifat dan keteladan 

Rosullullah, baik sebagai seorang pemimpin, pembina kader maupun 

sebagai pengarah khittah perjuangan masa depan. 

d. Dalam melaksanakan gerak dakwah harus dilihat kepastian hukum 

yang halal adalah halal, yang haram adalah haram meskipun pahit dan 

sulit. 

e. Kejujuran dan keadilan harus ditegakan dan tidak boleh berubah 

karena kebencian terhadap suatu kaum dan golongan. 
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f. Tingkat tertinggi dari kualitas dakwah membasmi kemungkaran harus 

diutamakan, yakni dengan kekuasaan atau power. 

g. Kepribadian Rosullullah sebagai pemaaf dan lemah lembut dalam 

berdakwah perlu mendapat perhatian untuk dicontoh. 

h. Kebiasaan meninggalkan perbuatan dosa dan ikhlas dalam berdakwah 

telah menjadi kepribadian umat.
47

 

B.   Kajian Terdahulu 

Untuk membandingkan  dengan penelitian lain dan sekaligus untuk 

melihat penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah 

dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang berjudul:  

Pertama: “Evaluasi Pelaksanaan Program Dakwah Tahun 2008 IPHI DKI 

Jakarta”. Yang diteliti oleh seorang mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Jurusan Manajemen Dakwah UIN  Syarif Hidayatullah yang bernama Emanto 

Dwi Setiawan. Ia menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Dakwah 

Tahun 2008 IPHI DKI Jakarta  yaitu dengan menganalisis data kembali apa saja 

yang kurang dalam program pelaksanaan dakwah. Hal yang dilakukan IPHI DKI 

Jakarta melihat tingkat keberhasilanya dengan melakukan kegiatan ceramah, dan 

kegiatan pengajian, dalam ceramah senantiasa dianjurkan mengucap salam, 

berbicara yang baik, dan membantu orang yang memerlukan bantuan serta 

melaksanakan kegiatan yang tidak terlaksana. 
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Kedua : “Evaluasi Program Dakwah Masjid Dian Al-Mahri Kota Depok”. 

Yang diteliti oleh seorang mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan 

Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah. Ia menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan program dakwah yang dilakukan pengurus Masjid Dian Al Mahri itu 

lewat 4 aspek kehidupan jama‟ah, diantaranya (1) Aspek dakwah, pengurus 

mengadakan program-program dakwah yang tersusun dari program harian, 

mingguan, dan tahunan. (2) Aspek sosial, pengurus mengadakan santunan rutin 

untuk membantu ekonomi masyarakat sekitar masjid. (3) Aspek Budaya, 

Pengurus mengadakan alat-alat hadroh untuk mengaktifkan kegiatan para remaja 

guna untuk kegiatan yang berbasis positive. (4) Aspek Ekonomi, Pengurus 

mengadakan area parkir, serta pengadaan akad nikah yang diketuai oleh pengurus 

masjid. 

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, bahwa penelitian ini 

menekankan kepada Evaluasi Materi dakwah MDI Kota Pekanbaru  di Lembaga 

Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru, yang artinya program dakwah MDI 

sebagai objek penerapan kajian dakwah di Lembaga pemasyarakatan dengan 

pengevaluasian materi dakwah yang dilakukan di MDI Kota Pekanbaru. 

C.   Kerangka Berfikir 

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting.
48

 Kerangka pikir dalam dalam penilitian ini berdasarkan indikator-
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indikator evaluasi  materi dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A  

Pekanbaru. 

Kerangka Pemikiran Penelitian ini juga dapat dilihat dari bagan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian 
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