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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dakwah adalah  bersifat menyeru, mengajak, mempengaruhi, merasa, 

berpikir, dan memanggil orang untuk beriman kepada Allah SWT. dalam 

artikata Dakwah untuk mengubah mental dan tingkah laku manusia yang 

kurang baik menjadi yang lebih baik atau menigkatkan kualitas keimanan dan 

keIslam kepada Allah Swt.
1
 

Tujuan umum dakwah suatu yang hendak di capai dalam aktivitas 

dakwah.Dakwah secara umum mengajak umat manusia yang meliputi orang 

mukmin dan orang kafir atau musyrik kepada jalan yang benar yang di ridhai 

Allah. Sesuai dengan garis aqidah dan akhlak Islam. Jadi kegiatan dakwah ini 

sangat di embankan kepada  setiap ummat yang menyandang setatus sebagi 

seorang muslim dalam melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah Swt. 

Sampai sampai saat ini banyak kalangan yang terus berdakwah dan berbagai 

macam cara mereka lakukan untuk menyampaikan dakwah itu, berbagi 

macam cara dan trobosan baru untuk mensukseskan misi dakwahnya.
2
 

 Tetapi dalam menyampaikan Dakwah seseorang da`i harus mampu 

membuat para mad`ubisa memahami apa yang di samapaikan, dalam artikata 

da`i haruslah memiliki bahasa yang jelas bacaan al-Qur`an nya harus jelas 

materinya juga jelas, dan penympaian khutbahnya yang di sampaikan sesuai 
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dengan permasalahan yang ada di masyrakat itu sendri sehingga masalah-

masalah itu bisa di selsaikan secara arif dan bijaksana. 

Dakwah juga untuk mewujudkan kesejahteraan hidup di dunia maupun 

di akhirat. Islam adalah agama yang bersifat petunjuk bagi manusia secara 

individual menjadi manusia yang baik, beradab, berkualitas, sehingga mampu 

membangun pradaban yang maju. Islam juga menyakinkan ummat manusia 

tentang kebenaran dan menyeru agar menjadi penganutnya, untuk mencapai 

tujuan tersebut perlunya dakwah. Dakwah merupakan komunikasi antara 

pesan-pesan ajaran Islam yang berbentuk ajakan, seruan untuk  amar ma`ruf 

nahi mungkar. selain itu dakwah di artikan sebagai usaha mengajak manusia 

secara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah.
3
 

Dakwah sangatlah berguna untuk ummat yaitu untuk memperbaiki 

mutu manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. maka dari itu dakwah 

berfungsi sebagai alat untuk membuatnya bangkit dari kelalayan, karena 

manusia selalu lalai dalam segala hal dan manusia memiliki kelebihan yang di 

berikan oleh Allah Swt. yaitu akal, dengan adanya akal manusia bisa berpikir 

mana yang baik mana yang buruk dalam artikata bisa menilai sesuatu benda 

tertntu, bisa dikatakan persepsi yaitu suatu proses yang menggabungkan dan 

meng-organisasikan data-data indra kita (pengindraan) untuk di kembangkan 

sedemikian rupa sehingga kita bisa melihat sekeliling kita termasuk sadar akan 

diri kita sendiri, dengan kelebihan ini seseorang mad`u bisamenilai da`i yang 

menyampaikan dakwahnya sampi atau tidak pesan-pesan dakwah kepadanya 
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dan menarik atau tidak dakwah yang di sampaikannya. hal ini sangat perlu di 

perhatikan oleh da`i, khususnya Da`i Mejlis Dakwah Islamiah kota pekanbaru. 

penulis mendapat kan imformasi dari jama`ah masjid bahwa Da`i  

Majlis Dakwah Islamiah dalam menyamapikan dakwahnya itu tidak bisa 

menyelesaikan masalah masyarakatdan dakwah  yang di sampaikan kurang 

menarik, dakwahnya itu dan itu saja dan tidak memperhatikan waktu yang 

telah ditentukan sehingga jama`ah tidak konsntrasi karena ingat kerjaan yang 

menggunya dan ada juga ingi melakukan kegiatan lain. dan merasa bosan dan 

bahkan bisa tertidur, terutama pada hari jum`at, ada juga mubaligh yang 

terlambat datangnya dan bahkan tidak datang ketika di utus oleh Majlis 

Dakwah Islamiah dan tidak memberi imformasi atau mengirimkan 

penggantinya kepada masjid yang bersangkutan sehingga menghambat 

kelangsungan acara mereka, khususnya hari jum`at. 

Seseorang pendakwahjangan hanya menyampaikan dakwah ingin 

mndapatkan ampelop saja tapi tidak memperhatikan jama`ah bisa di 

implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan cara penyampaian 

dakwahnya harus sesuai dengan permasalahan masyarakat tempat yang akan 

di dakwahinya itu, jadi hal ini perludi di perhatikan sebelum permasalahan ini 

menjadi rumit karena tugas seorang da`i adalah untuk memberikan perubahan 

yang lebih baik sesuai dengan syaria`at Islam, dan memberikan kebahagiaan 

dunia dan akhirat. 

Dari permaslahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitan dengan judul“PERSEPSI JAMA`AH JUM`AT TERHADAP 
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MATERI KHUTBAH DA`I MAJELIS DAKWAH ISLAMIYAH DI 

KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA 

PEKANBARU” 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang terdapat 

dalam judul penelitian ini, maka penulis menegaskan istilah-istilah. 

1. Persepsi 

Persepsi merupakan suatu penilain suatu benda yang di dahului 

oleh pengindraan. Pengindraan merupakan suatu proses di terimanya 

stmulus oleh individu melalui penerima yaitu alat indra. Namun proses 

tersebut tidak berhenti di situ saja, pada umumnya stimulus tersebut di 

teruskan oleh syaraf ke otak sebagai susunan syaraf, dan proses 

selanjutnya merupakan proses persepsi, karena itu proses persepsi tidak 

dapat lepas dari proses pengindraan merupakan proses yang mendahului 

terjadinya persepsi. Proses pengindraan terjadi di setiap saat, yaitu pada 

waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat 

indra.
4
 Dalam skripsi ini yang di maksud dengan persepsi adalah penilayan 

terhadap suatu objek baik bersifat positif maupun nigatif, senang atau 

tidak senang, setuju atau tidak setuju. 

2. Materi atau pesan dakwah adalah pesan-pesan yang merupakan ajaran 

islam atau segala sesuatu yang harus di sampaikan subjek kepada objek 

dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam Kitabulah dan 
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Sunah Rasulullah. Pesan dakwah  berisi semua bahan atau mata pelajaran 

yang berisi tentang pelajaran agama yang akan disampaikan oleh da`i 

kepada mad`u dalam suatu aktivitas dakwah agar mencapai tujuan yang 

telah ditentukan.  

3. Dakwah dapat diartikan sebagai panggilan, seruan, ajakan. 

Istilah dakwah menurut Syaikh Ali Mahfudz, dalam kitabnya 

Hidayatul Mursyidin, diartikan sebagai kegiatan untuk mengajak manusi 

mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, agar mereka mendapatk-

kan kebahigiaan dunia dan kahirat.
5
 Dakwah bil-lisan ini adalah suatu cara 

atau metode dakwah yang banyakdi warnai karakteristik bicara seseorang 

da`i kepada khalayak. Yang termasuk dakwah bil-lisan diantaraya, 

Qawlan Ma`rufa, Qawlan Karima, Qawlan Maisyura, Qawlan Balghan. 

4. Da`i  

Da`i adalah pelaku dakwah orang yang secara syriaat mendapatkan 

beban dakwah mengajak berbuat baikdan mengajakkepada agama allah 

Swt, yaitu agama islam.
6
 Seorang Da`i dapat dibaratkan guide pemandu 

terhadap orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan hidup dunia 

dan akhirata. Dalam hal ini Da`i adalah seorang petunjuk jalan yang harus 

mengerti dan memahami terlebih dahulu mana jalan yang boleh dilalui dan 

tidk boelh dilalui oleh seorang muslim, sebelum ia memberi petunjuk 

                                                             
5
. Aminudin Sanwar, Ilmu Dakwah,(Semarang: Gunung Jati, 2009), 4. 

6
 Adam Abdullah Al-Aluuri, Tarihut Dkwah Islamiah Minal Amsi Ilal Yaum,(tt.: tp., 

tth.).1.8 



 6 

kepada orang lain. Inilah yang menyebabkan Da`i memiliki posisi yang 

penting dalam masyarkat.
7
 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah dakwah da`I majlis 

dakwah Islamiyah pada khutbah jum`at saja. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah persepsi 

Jama`ah Jum`at Terhadap Materi Khutbah Dakwah Da`i Majlis Dakwah 

Islamiyah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Bagaimana penelitaian ini untuk mengetahui dan mengidentifikasi Apakah 

terdapat Persepsi Jama`ah Jum`at Dari Ketiga Masjid yaitu: Msjid Al-

Hidayah, Masjid Muthmainnah dan Masjid Al-Hamdulillah. Terhadap 

Materi Khutbah Da`i Majlis Dakwah Islamiyah di Kelurahan Simpang 

Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Akademis 

1. Penelitian ini bertujuan sebagai tambahan referensi terkait dengan 

Persepsi Jama`ah Jum`at Terhadap Materi Khutbah Da`i Majlis 
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Dakwah Islamiyah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan 

Tampan Kota Pekanbaru, Sehingga Menjadi rujukan jika nantinya 

ada yang melakukan penelitian yang sama. 

2.  Penelitian ini juga berguna sebagai penilain dan tolak ukur bagi 

para lembaga dakwah  Majlis Dakwah Islamiyah kota pekanbaru. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Penelitian ini  diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengkajian dan pembelajaran pada Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

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. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

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

istilah, batasan masalah, rumusan  masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitain, serta sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan kajian teori, kajian 

terdahulu dan definisi operasionl dan hipotesis. 
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BAB III :  Metodologi Penelitian. Bab ini menjabarkan tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, 

teknik pengumpulan data, vailiditas/ Normalitas data serta teknik 

analisis data. 

BAB IV : Gambaran umum. Bab ini berisi tentang gambaran umum 

mengenai tiga masjid tersebutMsjid Al-Hidayah Jl.SM. Amin 

dekat gudang sinar riau, Masjid Muthmainnah Jl. Bangau Sakti, 

Masjid Al-Hamdulillah Jl.Gruda Skti. 

BAB V :  Laporan penelitin. Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian 

dan pembahasan. Bab ini uraian Persepsi Jama`ah Jum`at 

Tehadap Materi Khutbah Da`i Majelis Dakwah Islamiyah di 

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

BAB VI :  Penutup. Bab ini bersisikan kesimpulan dan saran mengenai 

Persepsi Jama`ah  Jum`at Tehadap Materi Khutbah Da`i Majelis 

Dakwah Islamiyah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan 

Tampan Kota Pekanbaru. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 


