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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam merupakan agama dakwah yang berfungsi untuk membina umat 

manusia agar berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang benar dan diridhoi 

Allah serta untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. 

Islam juga sebagai agama yang disebarluaskan dan diperkenalkan 

kepada umat melalui aktivitas dakwah, bukan dengan paksaan, kekerasan, atau 

dengan kekuatan pedang. Hal ini dapat kita pahami, bahwa Islam adalah 

agama perdamaian, agama cinta kasih, agama pembebas dari berlenggu 

perbudakan, agama yang mengakui hak dan kewajiban setiap individu.
1
 

Sebagai wahyu terakhir, Islam merupakan agama penyempurna dari 

keberadaan agama-agama sebelumnya. Perkembangan agama Islam yang 

disebar oleh Nabi Muhammad SAW di Mekkah, kemudian di Madinah, dan 

kemudian berkembang ke seluruh penjuru Dunia tidak lain adalah karena 

adanya proses dakwah yang dilakukan oleh tokoh Islam. Perkembangan 

dakwah Islamiyah inilah yang menyebabkan agama Islam senantiasa 

berkembang dan disebarluaskan kepada masyarakat.
2
 

Jelaslah sudah, bahwa Islam disebarluaskan kepada umat manusia 

melalui aktifitas dakwah, bukan dengan paksaan ataupun pedang seperti yang 

dilontarkan oleh para musuh Allah selama ini. Dakwah itu sendiri pada 

hakikatnya adalah sebuah ajakan atau seruan, yang ditunjukan kepada umat 

supaya mereka mau menerima dan mengikuti kebenaran yang telah 

disyariatkan oleh Allah.
3
 

Sesungguhnya tiap-tiap muslim yang membawa identitas Islam, baik 

secara akidah atau syariat mengetahui bahwa ia diperhatikan untuk 
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menyampaikan Islam ini kepada seluruh manusia. Karena di atas 

kewajibannya adalah menyebarkan Islam di tengah manusia, sehingga 

manusia dapat bernaung di bawah naungannya yang rindang dan mereka dapat 

menikmati ketentraman dan keamanannya.Oleh karena itu,dakwah Islam ini 

harus mempunyai Da’i-da’i yang kuat, para penunjuk jalan yang tegar dan 

para mubaligh yang sabar, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya, 

yang memiliki kemampuan untuk memancarkan sinar di dalam jiwa, akal, dan 

hati nurani manusia, setelah para Da’i itu memiliki sinar yang menerangi 

kehidupan mereka. 

Dakwah dimasa kini menjadi kewajiban syar’i bagi setiap muslimin 

dan muslimah, baik laki-laki maupun perempuan, yang muda ataupun yang 

tua, semuanya berkewajiban menyampaikan dakwah sesuai dengan 

kemampuannya masing-masing. Meskipun dakwah merupakan kewajiban 

yang harus disampaikan oleh setiap muslim, namun dakwah harus dilakukan  

pada usaha yang tertib, dan kontiniyu, serta memerlukan tenaga-tenaga yang 

ahli, dan sudah tentu tidak bisa diselenggarakan oleh semua muslim dan 

muslimah. Untuk itu, akan sangat diperlukan adanya satu golongan yang 

memiliki kecakapan dan persiapan ilmiah untuk menyelenggarakannya yaitu 

Da’i.
4
 

Da’i yang berperan penting dalam pengembangan dakwah saat ini 

yang berjuang sebagai pewaris para nabi dituntut untuk aktif dan professional 

dalam menjalankan tugasnya. Banyak tantangan yang harus dihadapi, 

mengingat perkembangan teknologi yang membawa dampak yang cukup 

besar.Pengaruh globalisasi tidak hanya berdampak pada hal positif saja, 

bahkan dampak negative juga banyak terjadi diantaranya; tindakan 

kriminalitas yang semakin tinggi, penyalahgunaan narkoba, degradasi moral 

para remaja sampai pada kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga. 

Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi para Da’i yang ada, 

khususnya di Kota Pekanbaru. Dewasa ini dilihat bahwa perjalanan dakwah di 
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Kota Pekanbaru menunjukkan perkembangan secara signifikan, dilihat dari 

jumlah Da’i yang semakin bertambah jumlahnya. Salah satu lembaga dakwah 

yang memiliki jumlah Da’i terbanyak adalah Idarah Kemakmuran Masjid 

Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru. Semakin banyak Da’i maka semakin 

banyak cara, pola atau karakter dakwah yang dibawa oleh masing-masing Da’i 

dan hasilnya juga akan berbeda-beda serta seyogyanya akan menunjukan 

perkembangan yang baik bagi masyarakat. Namun pada kenyataanya belum 

membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat, masih banyak 

terdengar Da’i yang kurang professional dalam menyampaikan dakwahnya, 

Da’i yang menyampaikan dakwah tidak sesuai dengan materi yang telah 

ditentukan sampai ada Da’i yang membahas masalah-masalah khilafiyah. Pada 

akhirnya membawa resah dimasyarakat.  

Sehingga pada dasarnya sangat diperlukan adanya Upaya pengurus 

dalam mengevaluasi kinerja Da’i IKMI Kota Pekanbaru, agar perkembangan 

dakwah semakin baik dan semakin berkesan dan semakin memotivasi para 

Da’i untuk lebih meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan dakwah 

yang profesional. 

Idarah Kemakmuran Masjid (IKMI) ialah sebagai Organisasi Islam 

yang bergerak dibidang dakwah Islamiah secara resmi berdiri pada tanggal 26 

april 1973 di Jakarta, dengan Akta Notaris Babesa Daeng Lalo, SH No.070. 

yang pendiriannya oleh tokoh- tokoh Dewan Dakwah, Sebagai sayap Dewan 

Dakwah untuk mengembangkan Dakwah Islam yang diikuti pendirian cabang-

cabangnya di beberapa daerah.
5
 

Salah satu organisasi kemasyarakatan yang berbasis kegiatan 

keagamaan di Indonnesia adalah Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia atau 

(IKMI). Pendirian (IKMI) dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi 

masyarakat Indonesi yang banyak larut dalam pengelolaan politik, gangguan 

keamanan, bahkan situasi politik Indonesia pasca pembrontakan PKI, seperti 

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).  
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Salah satu Lembaga dakwah yang sangat berpengaruh di Kota 

Pekanbaru adalah lembaga dakwah Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia 

(IKMI) yang memiliki kepengurusan para pakar juru dakwah yang 

professional, dalam masa pembinaan dan pengawasan untuk mengevaluasi 

kinerja Da’i (IKMI) Kota Pekanbaru. 

Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia Koordinator Wilayah Riau 

memiliki tugas mengatur semua permasalahan yang timbul baik yang ada di 

Masjid, Musholla, Maupun di kalangan Mubaligh dan Mubalighah. 

IKMI Kota Pekanbaru adalah salah satu yayasan yang menghimpun 

Masjid dan Musholla sebagai anggotanya, sedangkan para Mubaligh dan 

Mubalighah sebagai ujung tombak dalam melakukan dan melaksanakan tugas 

“ Amar Ma’ruf Nahi Mungkar” untuk mementukan dan mengajak umat Islam 

supaya mengamalkan ajaran- ajaran Islam yang telah diperintahkan oleh Allah 

SWT. 

Berangkat dari fenomena tersebut penulis ingin melakukan analisis 

lebih lanjut melalui penelitian dengan mengangkat judul “Upaya Pengurus 

Dalam Mengevaluasi Kinerja Da’i Idarah Kemakmuran Masjid 

Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun yang menjadi pertimbangan dan alasan pemilihan judul ini 

adalah : 

1. Mengevaluasi kinerja Da’i merupakan suatu hal yang sangat perlu 

dilakukan sebagai upaya menilai kualitas kegiatan dakwah. 

2. Penulis merasa masalah ini menarik untuk diteliti karena sangat erat 

kaitannya dengan pendidikan yang penulis jalani pada prodi manajemen 

dakwah. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada lembaga-

lembaga dakwah di Kota Pekanbaru serta menambah wawasan ilmu 

pengetahuan bagi pembaca lainnya. 
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C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca tentang penelitian ini, 

penulis perlu menegaskan beberapa istilah yaitu : 

1. Upaya dapat diartikan sebagai usaha, syarat untuk menyampaikan maksud, 

akal, ikhtiar, dan melakukan sesuatu untuk mencari akal, jalan keluar dan 

sebagainya.
6
 secara umum menurut kamus besar Bahasa Idonesia adalah 

Usaha utuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan.
7
 Adapun 

pengertian upaya dalam penelitian ini adalah suatu usaha dan kegiata yang 

dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Da’i (IKMI) kota Pekanbaru. 

2. Evaluasi (bahasa Inggris: Evaluation) adalah proses penilaian
8
. Dalam 

perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan 

efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan 

perusahaan.
9
 Data yang diproleh dari hasil pengukuran tersebut akan 

digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. 

3. Kinerja Da’i Kinerja menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah 

sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Kinerja menurut 

kamus umum adalah hasil yang dicapai dari yang telah dilakukan 

dikerjakan seseorang dalam melaksanakan kerja atau tugas.
10 Sedangkan 

pengertian da’i berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang 

mengajak, sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia da’i adalah orang 

yang pekerjaannya berdakwah. Da’i adalah orang yang mengajak kepada 

orang lain baik secara langsung atau tidak langsung, melalui lisan, tulisan, 

atau segala perbuatan dan tingkah laku dari seorang Da’i akan dijadikan 

tolak ukur oleh masyarakat.
11
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4. Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru adalah satu 

yayasan yang menghimpun Masjid dan Musholla sebagai anggotanya, 

sedangkan para mubaligh sebagi ujung tombak dalam melakukan dan 

melaksanakan tugas“AmarMa’ruf Nahi Mungkar” untuk menentukan dan 

mengajakumat Islam supaya mengamalkan ajaran-ajaran Islam.
12

 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana upaya pengurus IKMI Kota Pekanbaru dalam mengevaluasi kinerja 

para da’inya ? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi kinerja Da’i yang dilakukan 

oleh pengurus IKMI Kota Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun penggunaan dalam melaksanakan penelitian ini adalah: 

a. Digunakan sebagai panutan dan pengetahuan mengenai evaluasi yang 

telah di lakukan pengurus  IKMI terhadap kinerja para Da’i. 

b. Sebagai referensi bagi para pengurus lembaga dakwah lainnya dalam 

melaksanakan proses evaluasi kinerja para Da’inya. 

c. Untuk memaksimalkan kemampuan penulis dalam membuat karya 

ilmiah ini. 

d. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar keserjanaan S1 Manajemen 

Dakwah. Sarjana Sosial (S.Sos). 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan digunakan untuk menguraikan pembahasan masalah 

di atas. Maka penulis berupaya menyusun sistem penulisan secara sistematis, 
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agar lebih terarah dan mudah dipahami, serta tidak kalah pentingnya uraian 

yang disajikan nantinya dan mampu menjawab permasalahan yang telah 

dijelaskan sebelumnya, sehingga tercapai tujuan yang di tentukan dengan 

sistematika sebagai berikut : 

Bab I  Pendahuluan berisi tentang latar belakang, alasan pemilihan judul, 

penegasan istilah, permasalahan, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode 

penelitian, sistematika penulisan. 

Bab II  Kajian Teori berisi tentang kajian teori dan kerangka pikir yang 

memuat kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka piker. 

Bab III  Berisi tentang metodologi penelitian yang memuat jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, 

informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data  dan 

teknik analisa data. 

 

 

 

 


