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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Upaya Evaluasi 

Departemen Pendidikan  dan Kebudayaan Indonesia menyatakan 

bahwa upaya artinya usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 

persoalan dan mencari jalan keluar. Upaya juga bisa diartikan sebagai  

usaha, syarat untuk menyampaikan maksud, usaha, akal, ikhtiar, dan upaya 

atau melakukan sesuatu untuk mencari akal, jalan keluar dan sebagainya.
13

 

Upaya secara umum menurut kamus besar Bahasa Indonesia 

adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan.
14

  

Adapun pengertian upaya dalam penelitian ini adalah suatu usaha 

dan kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Da’i (IKMI) 

Kota Pekanbaru. 

Para pakar evaluasi memformulasikan berbagai defenisi mengenai 

evaluasi dengan formulasi yang berbeda, akan tetapi inti isinya sama. 

Bukuini mendefenisikan riset evaluasi atau evaluasi sebagai riset untuk 

mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasiyang bermanfaat 

mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan 

indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan 

mengenai objek evaluasi.
15

 

Evaluasi program adalah merupakan cara ilmiah, rasional empiris 

dan sistematis, untuk mendapatkan data yang tujuan untuk mengetahui 

afektivitas dan efesiensi proyek, kebijakan dan program. Penelitian 

evaluasi dilakukan dengan menggunakan standar dan orang-orang yang 

terlibat dalam suatu kegiatan yang dievaluasi. Hasil dari penelitian 
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evaluasi akan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

meningkatkan kualitas perumusan, implementasi dan hasil dari suatu 

proyek, kebijakan dan program.
16

 

Kegiatan dalam penelitian  evaluasi adalah membandingkan antara 

yang direncanakan dengan kegiatan yang dilaksanakan, dan 

membandingkan antara tujuan program dengan hasil yang tercapai. 

Berdasarkan penelitian tersebut, maka akan diperoleh informasi seberapa 

jauh perencanaan dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai. 

Jadi dalam hal ini akan dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan suatu 

program. Informasi yang diperoleh merupakan umpan balik yang dapat 

digunakan untuk penyempurnaan program. 

a. Evaluasi konteks, merupakan evaluasi program pada tahap pertama 

adalah evaluasi konteks. Evaluasi ini terkait dengan tujuan dari suatu 

program. 

b. Evaluasi input, merupakan evaluasi input terkait dengan berbagai input 

yang akan digunakan untuk terpenuhinya proses yang selanjutnya 

dapat digunakan mencapai tujuan.  

c. Evaluasi proses, merupakan evaluasi proses terkait dengan kegiatan 

melaksanakan rencana program dengan input  yang telah disediakan. 

d. Evaluasi produk merupakan evaluasi produk atau output terkait dengan 

evaluasi terhadap hasil yang dicapai dari suatu program.
17

 

Penelitian evaluasi merupakan bagian dari evaluasi dan juga 

merupakan bagian dari penelitian. Sebagai bagian dari evaluasi, penelitian 

evaluasi juga berfungsi sebagai evaluasi. Yaitu proses untuk mengetahui 

seberapa jauh perencanaan dapat dilaksanakan, dan seberapa jauh tujuan 

program tercapai. Weiss (1973) menyatakan “a spesifik method of 

evaluation-evaluation research”. (Metode evaluasi yang spesifik adalah 

penelitian evaluasi). 
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Adapun pengertian lain, evaluaisi kegiatan dakwah adalah 

meningkatkan pengertian manajerial dakwah dalam sebuah program 

formal yang mendorong para manejer atau pemimpin dakwah untuk 

mengamati prilaku anggotanya, lewat pengamatan yang lebih mendalam 

yang dapat dihasilkan melalui saling pengertian diantara kedua belah 

pihak.
18

 

Dakwah Islam aktualisasi iman (teologis) yang dimanifestasikan 

dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang 

kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur memengaruhi cara 

merasa, berfikir, bersikap, dan bertindak manusia pada dataran kenyataan 

individual dan sosiokultural dalam rangka mengusaha terwujudnya ajaran 

islam dalam semua segi kehidupan dangan menggunakan cara tertentu.
19

 

Diadakannya evaluasi dalam pelaksanaaannya dakwah ini 

bertujuan, antara lain:  

1. Untuk mengindentifikasi sumber daya dakwah yang potensial dalam 

spesifikasi pekerjaan manajerial.  

2. Untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi 

individu dan kelompok dalam sebuah lembaga dakwah. 

3. Untuk mengindentifikasi para anggota yang ingin di promosikan dalam 

penenmpata posisi tertentu.  

4. Untuk dapat menetapkan langkah-langkah selanjutnya dalam kegiatan 

dakwah. 

5. Untuk memudahkan, memecahkan problematika dakwah yang terjadi 

di lapangan. 

6. Agar dakwah mencapai target sasaran ( Maqoshid Al- Dakwah ) sesuai 

dengan yang telah direncanakan.
20
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Sementara itu kriteria yang digunakan dalam evaluasi ini adalah 

seluruh evaluasi sudah dilakukan dan disusun sabjektif mungkin. Evaluasi 

yang dilakukan sedapat mungkin berhubungan dengan bidang pekerjaan 

yang bersangkutan, sehingga dapat menghasilkan sebuah analisis 

pekerjaan formal yang mendalami bagi semua posisi secara seksama. 

Evaluasi dilakukan secara bebas oleh lebih dari satu orang bagi 

setiap Da’i yang akan dinilai, dan para penilaian harus mampu  secara 

terus menerus mengamati mereka. Dengan memperhatikan kriteria-kriteria 

tersebut, maka proses evaluasi akan berjalan dengan lancar, sehingga dapat 

meminimalisir penyimpangan-penyimpangan pelaku dakwah atau target 

yang tidak terlaksanakan.
21

 

2. Kinerja Da’i 

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.
22 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.
23

 

Masalah yang menonjol dalam bidang ini adalah tentang kualitas, 

yaitu kurangnya pendidikan, terbatasnya wawasan ke-Islaman, politik, 

sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan Iptek, di samping kurangnya latihan 

dan pengalaman, sehingga sering ditemui kekeliruan yang seharusnya 
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tidak perlu terjadi. Untuk itu pelatihan untuk para pelaku dan pengelola 

dakwah guna meningkatkan kemampuan penalaran dalam rangka 

aktualisasi ajaran Islam dan integrasi diri perlu diadakan secara reguler 

dan harus mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. 

Di sisi lain untuk mendukung keberhasilan dan legitimasi pelaku 

dakwah selaku komunikator, pelaku dakwah harus berupaya memiliki dan 

membina sifat-sifat sebagai berikut. 

a. Harus benar-benar istiqamah dalam keimanannya dan percaya seyakin-

yakinnya akan kebenaran agama Islam yang dianautnya kemudian 

diteruskannya kepada umat (QS. AL-Baqarah (2): 285 dan QS. 

Fushshilat (41): 30) 

b. Harus menyampaikan dakwahnya dengan lidahnya sendiri. Dia tidak 

boleh menyembunyikan kebenaran, apalagi menukar kebenaran 

tersebut dengan nilai harga yang rendah. (QS. Ali Imran) 

c. Menyampaikan kesaksiannya tentang kebenaran itu,tidak saja dengan 

lidahnya, tetapi sejalan dengan perbuatannya. (QS. Al-Baqarah (2); 

44dan QS. Ash Shaff (61); 3) 

d. Berdakwah dengan secara jujur dan adil terhadap semua golongan dan 

kelompok umat dan tidak terpengaruh dengan penyakit hati, seperti 

hasad, sombong serakah, dan sebagainya. (QS. Al-Maidah (5);8 dan 

Al-Hujurat (49); 10) 

e. Berdakwah dengan niat yang ikhlas hanya karna Allah dan 

mengharapkan rida-Nya. (QS. Al-Baqarah (2); 265 dan Al-Bayyinah 

(98); 5) 

f. Menjadikan Rosullullah saw. Sebagai contoh teladan, utama dalam 

segenap kehidupan baik pribadi maupun rumah tangga dan keluarga. 

(QS. Al-Ahzab (33); 21) 

g. Mempunyai keberanian moral dalam berdakwah, namun memahani 

batas-batas dakwah keimanan yang  jelas. (QS. Al-An’am (6); 108 dan 

(QS. Al-Fath (48); 29) 

h. Mengutamakan persaudaraan dan persatuan umat, sebagai perwujudan 

ukhwah Islamiah. (QS. Al-Hujurat (49); 10 dan Al-Hasyr (59); 9) 
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i. Bersifat terbuka, penuh toleransi, lapang dada dan tidak memaksa. 

(QS. Al-Baqarah (2); 256 dan QS. Al-Ashr (103); 3) 

j. Tetap berjihad dalam kondisi bagaimanapun, dengan keyakinan bahwa 

Allah akan berpihak kepada yang benar dan memberikan petunjuk 

untuk itu. (QS. Al-jumu’ah (62); 10-11).
24

 

Dalam upaya mengevaluasi kinerja Da’i dapat dilakukan dengan dua 

model evaluasi diantaranya : 

1. Evalusai internal (diri sendiri) 

Evaluasi internal adalah evaluasi terhadap segala sesuatu yang 

menyangkut pada aspek diri sendiri mengenai metode dakwah, teknik 

penyampaiannya, materinya, tindakan dan langkah-langkah yang di 

tempuh. 

A. Evaluasi Metode Dakwah 

  Metode dakwah yaitu cara-cara penyampaian dakwah, baik 

individu, kelompok, maupun masryarakat luas agar pesan-pesan dakwah 

tersebut mudah diterima. Metode dakwah hendaklah menggunakan metode 

yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi mad’u sebagai penerima 

pesan-pesan dakwah. Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode 

sangat penting perannya, karena suatu pesan walaupun baik, tetapi 

disampaikan lewat metode yang tidak benar, maka pesan itu bisa saja 

ditolak oleh sipenerima pesan. Ketika membahas tentang metode dakwah, 

maka pada umumnya merujuk pada surat an-Nahal: 125. 

Dalam ayat ini, metode dakwah ada tiga, yaitu :  

1. Bil al- Hikmah, yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan 

kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada keampuan 

mereka, sehingga didalamnya menjalankan ajaran-ajaran Islam 

selanjutnya, mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. 

2. Mau ‘izatul Hasanah, yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat-

nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan kasih sayang, 
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sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat 

menyentuh hati mereka. 

3. Mujadalah Billati Hiya Ahsan, yaitu berdakwah dengan cara bertukar 

pikiran dan membantah dengan cara yang sebaik-sebaiknya dengan 

tidak memberikan tekanan-tekanan yang memberatkan pada komunitas 

yang menjadi sasaran.
25

 

Dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya kehidupan umat 

Islam, telah diketahui bahwa dakwah mempunyai kedudukan yang amat 

penting. Dengan dakwah, dapat disampaikan serta dijelaskan mengenai 

ajaran Islam kepada masyarakat dan umat sehingga mereka dapat 

mengetahui mana yang benar (haq) dan mana yang salah (batil). Peranan 

dakwah bukan hanya sebatas agar umat dapat mengetahui dan 

membedakan tetapi dakwah juga dapat mempengaruhi masyarakat untuk 

bisa melaksanakan hal-hal yang baik serta dapat menjauhi apa saja yang 

tidak benar yang terjadi dalam masyarakat. Sekiranya ini dapat 

diwujudkan dalam masyarakat Islam, sudah tentu hasrat kehidupan yang 

baik di dunia dan di akhirat dapat dicapai. 

Dengan demikian Supaya proses dakwah berjalan dengan 

sempurna maka seorang Da’i harus menggunakan metode,materi serta 

Media yang tepat. Seorang Da’i harus mempunyai materi yang sesuai 

dengan situasi dan kondisi Mad’u, yang mana dalam Penyampaian materi, 

si Da’i hendaklah menggunakan metode-metode pokok bagi seorang Da’i. 

Setelah proses penentuan materi serta metode-metodenya terlaksana maka 

seorang Da’i Bisa melaksanakan dakwahnya melalui media, baik itu 

Media lisan tulisan dan sebagainya. Apabila seorang dai telah melakukan 

tahapan-tahapan di atas maka yang terakhir adalah proses evaluasi 

terhadap dakwah yang disampaikannya, bagaimana respon ataupun 

feedback dari madu. Evaluasi dan koreksi terhadap efek dakwah harus 

dilaksanakan secara radikal dan komprehensif, artinya tidak secara parsial 

atau setengah-setengah. Seluruh kompenen sistem (unsur-unsur) dakwah 

harus dievaluasi secara keseluruhan. Para Da’i harus mempunyai jiwa 

terbuka untuk melakukan pembaharuan dan perubahan. 

Jika proses evaluasi telah menghasilkan beberapa keputusan, maka 

segera diikuti dengan tindakan korektif (Corrective action). Dan jika 

proses ini telah dapat terlaksana dengan baik, maka terciptalah mekanisme 
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perjuangan dalam bidang dakwah, dan inilah yang di sebutkan dalam 

agama dengan sebutan ikhtiar insani . 

B. Evaluasi Teknik Penyampaian 

Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka 

mengimplementasikan suatu metode. Untuk merealisasikan strategi yang 

telah ditetapkan, kita memerlukan metode. Strategi menunjuk pada sebuah 

perencanaan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan metode adalah cara 

yang digunakan untuk melaksanakan strategi, dalam setiap penerapan 

metode, dibutuhkan beberapa teknik.  

 

Pada garis besarnya, bentuk dakwah ada 3 yaitu:  

 

a. Dakwah Lisan (da'wah bil al-lisan) 

b. Dakwah Tulis (da'wah bil al-qolam) 

c. Dakwah Tindakan (da'wah bil al-hal)   

 

Berdasarkan ketiga bentuk dakwah tersebut, maka metode dan 

teknik dakwah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

1) Metode Ceramah 

a. Teknik pesiapan ceramah 

b. Teknik penyampaian ceramah 

c. Teknik penutupan ceramah 

2) Metode Diskusi 

a. Manfaat dan macam-macam diskusi 

b. Teknik pelaksanaan diskusi 

3) Metode Konseling 

a. Teknik non direktif 

b. Teknik direktif 

c. Teknik elektik 

4) Metode Karya Tulis 

a. Teknik penulisan 

b. Teknik penulisan surat (korespondensi) 

c. Teknik pembuatan gambar 

5) Metode Pemberdayaan Masyarakat 

a. Teknik non partisipasi  

b. Teknik tekonisme  

c. Teknik partisipasi / kekuasaan masyarakat  

Pengertian Taktik Dakwah Taktik adalah gaya seseorang dalam 

melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Taktik sifatnya 

individual, masing-masing pendakwah memiliki taktik yang dalam 

menggunakan teknik yang sama, setiap pendakwah yang menjalankan 

kegiatan dakwah masing-masing memiliki pendekatan, strategi, metode, 

teknik, dan taktik yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini juga berlaku 

saat menghadapi mitra dakwah yang berbeda. Dengan demikian 
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keberhasilan dakwah lebih bersifat kasuistik. Keberhasilan dakwah dengan 

suatu metode dan teknik belum tentu sukses dalam dakwah yang lain. 

Taktik dakwah dapat menjadi identitas individu, setiap orang cenderung 

pada taktik tertentu, meski taktik yang lain bisa dilakukannya. Ada taktik 

dominan dalam diri kita, sehingga ini yang sering muncul dari kita, baik 

disadari maupun tidak disadari, taktik hampir bersama dengan karakter 

kita. 

Teknik atau cara yang disampaikan oleh Rasulullah agar tujuan 

dakwah dapat tercapai adalah dengan mengambil langkah-langkah 

gemilang yang tercatat di dalam sejarah, di antara langkah-langkah beliau 

dalam penyampaian dakwah adalah dengan melalui beberapa tahapan 

sebagai berikut: 

 

1. Tahapan dakwah secara rahasia selama tiga tahun; 

2. Tahapan dakwah secara terbuka terhadap penduduk Mekkah, sejak 

tahun keempat kenabian hingga akhir tahun kesepuluh kenabian; dan 

3. Tahapan dakwah di luar Mekkah, berlangsung dari akhir tahun  

kesepuluh kenabian hingga hijrah ke Madinah. 

 

Dengan melalui metode yang tertera di dalam Alquran, Rasulullah 

menerapkan beberapa pendekatan dalam aplikasi penggunaan metode 

tersebut, metode tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan personal; dilakukan dengan cara individual antara pelaku 

dakwah dan sasaran dakwah dengan tatap muka sehingga materi yang 

disampaikan langsung diterima dan menimbulkan reaksi dari sasaran 

dakwah yang langsung diketahui. 

2. Pendekatan pendidikan; dilakukan seiring dengan masuk islamnya 

para sahabat, dan hingga sekarang hal tersebut masih teraplikasi pada 

lembaga pendidikan pesantren, yayasan bernuansa Islam, atau 

perguruan tinggi yang terdapat materi-materi keislaman. 

3. Pendekatan diskusi; dilakukan oleh pelaku dakwah sebagai nara 

sumber, dan sasaran dakwah sebagai audience (peserta diskusi), 

dengan tujuan dari diskusi tersebut membahas serta menemukan solusi 

dari problematika yang berkaitan dengan dakwah sehingga dapat 

diselesaikan. 

4. Pendekatan penawaran; dilakukan dengan menawarkan atau mengajak 

untuk beriman kepada Allah SWT tanpa memaksa (persuasif). 

5. Pendekatan misi; dilakukan dengan mengutus atau mengirimkan para 

pelaku dakwah ke daerah di luar tempat berdomisili (ekspansi).
26

 

 

Dengan memperhatikan beberapa hal yang telah diuraikan 

mengenai metode dakwah Rasulullah, dapat dijadikan sebagai pelajaran 
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kepada umat Islam dalam pelaksanaan dakwah memerlukan beberapa 

faktor sebagai berikut: 

1. Mengembangkan pola pikir dan wawasan keilmuan; 

2. Pola pikir dan wawasan yang luas tersebut mempengaruhi kepribadian, 

sehingga tidak mudah terlarut dengan sikap-sikap negatif; 

3. Mampu menguraikan materi sesuai dan relevan dengan kebutuhan 

masyarakat. 

Jadi, dalam proses penyampaian ajaran agama Islam maka si Da’i 

harus sangat memperhatikan unsur-unsur dakwah guna mewujudkan 

efektifitas dalam penyampaian supaya si madu bisa menerima dan 

mengaplikasikan ajaran-ajaran agama yang telah disampaikan oleh si Da’i 

tersebut dalam kehidupannya. 

 

C. Evaluasi Materi Dakwah 

  Maddah (Materi) dakwah adalah isi pesan atau materi yang 

disampaikan Da’i kepada mad’u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang 

menjadi maddah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri.
27

  

  Materi dakwah adalah isi dari pesan-pesan dakwah Islam. Pesan 

atau materi dakwah harus disampaikan secara menarik tidak monoton 

sehingga merangsang objek dakwah untuk mengkajinya. Pesan-pesan 

dakwah harus dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi 

mad’u sebagai penerima dakwah. Oleh karena itu, Da’i hendaknya melihat 

kondisi objek dakwah dalam melakukan aktivitas dakwah agar pesannya 

dapat ditangkap sesuai karakter dan cara berpikir objek dakwah. 

D. Evaluasi Tindakan Dakwah 

Evaluasi tindakan dakwah yang dimaksud ialah salah satu kegiatan 

dakwah yang dilakukan oleh pimpinan gunanya untuk membimbing, 

membina dan membangun  para Da’i yang profesional agar tercapai suati 

tujuan yang diinginkan.   

Ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan dalam rangka  

kegiatan dakwah, yaitu: 

1. Memberikan penjelasan secara kompherensif kepada seluruh elemen 

dakwah yang ada dalam organisasi dakwah 
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2. Menumbuhkan kesadaran bagi setiap pelaku dakwah untuk menyadari, 

memahami dan menerima baik tujuan yang telah ditetapkan 

3. Setiap pelaku dakwah paham terhadap struktur organisasi yang 

dibentuk 

4. Memperlakukan bawahan dengan baik dan memberikan penghargaan 

yang diiringi dengan bimbingan dan petunjuk untuk semua 

anggotanya. 

Oleh karena itu pemimpin dakwah sangat menentukan warna dari 

kegiatan tersebut. Karena pemimpin dakwah harus mampu mengoptimalkan 

semua anggotanya melalui 4 kunci dari pelaksanaan kegiatan dakwah islam 

tersebut, yakni
28

 

a. Pemberian Motivasi 

Motivasi berasal dari bahasa latin, Mavere yang berarti dorongan 

atau daya penggerak. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, 

khusunya kepada bawahan atau pengikut. Motivasi mmempersoalkan 

bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan, agar mereka mau 

bekerja keras dengan memberikan semuaa kemmapuan dan 

ketrampilannyauntuk mewujudkan tujuan organisasi.
29

 

 Dengan demikian motivasi merupakan dinamisator bagi para 

elemen dakwah yang secara ikhlas dapat merasakan bahwa pekerjaan itu 

adalah kewajiban yang harus dilaksanakan.
30

 

Untuk lebih jauh memahami pengertian dan hakikat motivasi 

dalam sebuah organisasi, maka ada beberapa faktor yang menyebabkan 

terjadinya motivasi, yaitu: 

a. Adanya proses kerjasama antara pemimpin dan bawahan 

b. Terjadinya proses interaksi antara bawahan dan orang lain yang 

diperhatikan, diarahkan, dibina dan dikembangkan, tetapi ada juga 
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yang dipaksakan agar tindakan dan perilaku bawahan sesuai dengan 

keinginan yang diharapkan oleh pemimpin. 

c. Adanya perilaku yang dilakukan oleh para anggota berjalan sesuai 

dengan sistem nilai atau aturan ketentuan yang berlaku dalam 

organisasi yang bersangkutan. 

d. Adanya perbedaan perilaku yang ditampilkan oleh para anggota 

dengan latar belakang dan dorongan yang berbeda-beda. 

Jadi, motivasi itu merupakan suatu proses psikologis yang 

mencerminkan interaksi antar sikap, kebutuhan persepsi, dan keputusan 

yang terjadi pada diri seseorang.
31

 

b. Melakukan Bimbingan 

Bimbingan di sini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan 

dakwah yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas dakwah sesuai 

dengan rencana ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Dalam proses 

pelaksanaan aktivitas dakwah itu masih banyak hal-hal yang harus 

diberikan sebagai sebuah arahan atau bimbingan. Hal ini dimaksudkan 

untuk membimbing para elemen dakkwah yang terkait guna mencapai 

sasaran dan tujuan yang telah dirumuskan untuk menghindari kemacetan 

atau penyimpangan. Pekerjaan ini lebih banyak dilakukan oleh pemimpin 

dakwah, karena mereka yang lebih banyak mengetahui kebijakan 

organisasi, yakni akan dibawa kemana arah organisasi. 

Adapun komponen dakwah yang dapat membantu Da’i dalam 

melaksanakan perannya serta mengatasi permasalahan dalam menjalankan 

tugasnya adalah: 

1) Memberikan perhatian terhadap setiap perkembangan para anggotanya. 

Ini merupakan prinsip yang mendasar dari sebuah bimbingan , dimana 

diharapkan para pemimpin dakwah memiliki perhatian yang sungguh-

sungguh mengenai perkembangan pribadi serta kemajuan anggotanya. 

2) Memberikan nasihat yang berkaitan dengan tugas dakwah yang 

bersifat membantu, yaitu dengan memmberikan saran mengenai 
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strategi dakwah yang diiringi dengan alternatif-alternatif tugas dakwah 

dengan membagi pengetahuan. 

3) Memberikan sebuah dorongan. ini bisa berbentuk dengan 

mengikutsertakan ke dalam program pelatihan-pelatihan yang relevan. 

Bimbingan ini bisa dengan memberikan informasi mengenai peluang 

pelatihan, serta pengembangan yang relevan atau dalam bentuk 

memberikan sebuah pengalaman yang akan memmbatu tugas 

selanjutnya. 

4) Memberikan bantuan atau bimbingan kepada semua elemen dakwah 

untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan dan strategi perencanaan 

yang penting dalam rangka perbaikan efektivitas unit organisasi. 

c. Penyelenggaraan Komunikasi 

Dalam pelaksanaan dakwah komunikasi merupakan sesuatu yang 

sangat berperan penting karena tanpa komunikasi yang efektif antara 

pemimpin dengan pelkasana dakwah, maka pola hubungan dalam sebuah 

organisasi dakwah akan mandek, sebab komunikasi akan mempengaruhi 

seluruh sendi organisasi dakwah.  

Kinerja komunikasi sangat penting dalam sebuah organisasi 

dakwah. Adapun manfaat dari penyelenggaraan komunikasi sebagai sarana 

yang efektif dalam sebuah organisasi adalah: 

1. Komunikasi dapat menempatkan orang-orang pada tempat yang 

seharusnya. 

2. Komunikasi menempatkan orang-orang untuk terlibat dalam 

organisasi, yaitu dengan meningkatkan motivasi untuk menghasilkan 

kinerja yang baik dan meningkatkan komitmen terhadap organisasi. 

3. Komunikasi menghasilkan hubungan dan pengertian yang lebih baik 

antara atasan dan bawahan, mitra, orang-orang di luar organisasi dan di 

dalam organisasi. 

4. Menolong orang-orang untuk mengerti perubahan. 

Untuk itu diperlukan berinteraksi dan komunikasi secara seksama 

dalam sebuah jalinan hubungan yang harmonis antara semua elemen yang 
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terkait dalam aktivitas dakwah agar dapat saling mempengaruhi kearah 

tujuan yang sama.  

d. Adanya pengawasan pelaksanaan 

Untuk dapat melaksanakan pengawasan maka harus ada standar 

atau yardstick yang akan dibandingkan dengan hasil kerja. Beberapa 

standar dapat disusun dan ditetapkan. Dalam menilai penyimpangan harus 

hati-hati sebab tidak semua penyimpangan timbul akibat kecurangan. 

Adapun untuk menetapkan standar sebagai alat ukur terhadap 

pekerjaan aktual kegiatan dakwah adalah salah satu dari 4 langkah proses 

pengendalian yaitu : 

1. Menempatkan standar, metode, dan prestasi kerja. 

2. Pengukuran prestasi kerja. 

3. Menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar. 

4. Pengambilan tindakan korektif.  

Adapun tujuan-tujuan dakwah dijadikan standar dan metode yang 

tepat, sehingga dapat dikomunikasikan menjadi prestasi aktivitas dakwah. 

Standar dakwah dapat diukur dari aspek achievement, yakni sejauh mana 

perubahan yang terjadi dalam umat dalam pengamalan terhadap 

agamanya. Sementara menurut Rosyad Shaleh dalam bukunya Manajemen 

Dakwah Islam menyatakan bahwa standar itu dapat diidentifikasi dalam 

bentuk : ukuran kualitas hasil pekerjaan, ukuran kuantitas hasil pekerjaan, 

serta ukuran waktu dan biaya . Sedangkan pengukuran prestasi kerja 

merupakan suatu proses yang dilakukan secara kontinyu. Aktivitas 

dakwah harus selalu dimonitor dan dipantau seberapa jauh dampaknya 

terhadap umat guna menghindari pemborosan waktu, biaya dan tenaga 

serta menyusun kembali strategi dakwah yang sesuai dengan kebutuhan. 

Dalam penetapan prestasi kerja dakwah apakah sesuai dengan standar 

dapat dilihat melalui hasil dari komparasi pengukuran atau standar dakwah 

yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan utama yang masih dalam 

pengendalian organisasi dakwah.  

Tindakan korektif dilakukan ketika standar prestasi kerja dakwah 

lebih rendah, sehingga perlu diadakan tindakan korektif sebagai sebuah 
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tindakan perubahan dalam satu atau beberapa aktivitas program dakwah 

dalam sebuah organisasi. Tidak tercapainya tujuan dakwah sesuai standar 

ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya adalah : 

a. Faktor kurangnya dukungan finansial 

b. Tidak tersedianya waktu, situasi dan kondisi yang memadai dalam 

menyelesaikan segala aktivitas dakwah 

c. Kurangnya SDM yang memadai  

2. Evaluasi eksternal atau objek dakwah 

Evaluasi eksternal ini ialah evaluasi terhadap segala sesuatu yang 

berhubungan dengan objek dakwah seperti evaluasi tentang kesan objek 

dakwah, pengaruh dakwah seperti sikap mental dan sebagainya.
32

 

a. Kesan Objek Dakwah 

  Objek dakwah yaitu masyarakat sebagai penerima dakwah. 

Masyarakat baik individu maupun kelompok, sebagai objek dakwah, 

memiliki strata dan tingkatan yang berbeda-beda. Dalam hal ini Da’i 

hendaklah memahami karakter dan siapa yang akan diajak bicara atau 

siapa yang akan menerima pesan-pesan dakwahnya, perlu mengetahui 

klasifikasi dan karakter objek dakwah, hal ini penting agar pesan dakwah 

bias diterima dengan baik oleh mad’u.
33

 

b. Pengaruh Dakwah (Sikap dan Mental) 

  Pengaruh atau Efek Dakwah sering disebut dengan Feed back 

(umpan balik) dari proses dakwah ini sering dilupakan atau tidak banyak 

menjadi perhatian para Da’i. kebanyakan mereka menganggap bahwa 

setelah dakwah disampaikan, maka selesailah dakwah. Padahal pengaruh 

atau efek dakwah itu sangat besar artinya dalam penentuan langkah-

langkah dakwah berikutnya. Tanpa menganalisis pengaruh atau efek 

dakwah maka kemungkinan kesalahan strategi yang sangat merugikan 

pencapaian tujuan dakwah akan terulang kembali. Sebaliknya, dengan 

menganalisis pengaruh atau efek dakwah secara cermat dan tepat, maka 

kesalahan strategi dakwah akan segera diketahui untuk diadakan 

penyempurnaan pada langka-langkah berikutnya (Corrective action). 

  Evaluasi dan koreksi terhadap pengaruh atau efek dakwah haruslah 

dilaksanakan secara radikal dan konprehensif, artinya tidak secara parsial 
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atau setengah-setengah. Para Da’i harus memiliki jiwa terbuka untuk 

melakukan pembaruan dan perubahan, disamping bekerja dengan 

menggunakan ilmu. Jika hasil proses evaluasi ini telah menghasilkan 

beberapa konklusi dan keputusan, maka segera diikuti denngan tindakan 

korektif (Corrective action). Jika proses ini dapat terlaksana dengan baik, 

maka terciptalah suatu mekanisme perjuangan dalam bidang dakwah. 

Dalam bahasa agama, inilah sesungguhnya yang disebut dengan Ikhtiar 

insani.
34

 

  Jalaludin Rahmat menyatakan bahwa efek kognitif terjadi bila ada 

perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak. 

Efek ini berkaitan dengan tranmisi pengetahuan, keterampilan, 

kepercayaan, atau informasi. Efek afektif timbul bila ada perubahan pada 

apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak, sikap serta nilai. 

Sedangkan efek behavioral merujuk pada perilaku nyata yang dapat 

diamati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan 

berperilaku.
35

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk melihat posisi penelitian ini dan membandingkan dengan 

penelitian lain, maka penulis melihat penelitian yang penah dilakukan 

sebelumnya yaitu yang berjudul “Penerapan Metode Dakwah Rassulullah 

SAW dalam Pelaksanaan Dakwah Oleh Para Da’i (IKMI) Kota 

Pekanbaru” yang diteliti oleh Pipir Romadi mahasiswa jurusan manajemen 

dakwah Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN SUSKA Riau. Dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa mayoritas Da’i IKMI Kota Pekanbaru 

menerapkan metode dakwah Rasulullah SAW. Kesimpulan ini dilihat dari 

hasil intensitas yakni 88,87%. Dalam penerapannya para Da’i berdakwah 

dengan metode dakwah Al-Hikmah, yaitu menyampaikan dakwah dengan 

menyesuaikan antara metode dan materi dengan situasi kondisi mad’u, 

berkesinambungan, konsisten, serta tidak membahas hal-hal yang bersifat 

khilafiyyah. Berdakwah dengan metode Mau’izhah Al Hasanah dapat dilihat 

bahwa para Da’i menyampaikan dakwah dengan cara memberikan nasihat dan 

peringatan  dengan lemah lembut, tidak membuka aib orang lain, berupa 

memposisikan diri mereka sebagai tauladan dan melakukan pelatihan ibadah 
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kepada mad’u, sedangkan berdakwah dengan metode Al-mujadalah,para Da’i 

melakukan diskusi. Maka dari itu berbeda dengan penelitian ini yang fokus 

mengkaji evaluasi kinerja Da’i Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) 

Kota Pekanbaru. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi 

pemahaman-pemahaman lainnya, pemahaman yang paling mendasar dan yang 

menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses secara 

keseluruhan dari penelitian.  

Untuk melihat evaluasi kinerja Da’i pengurus IKMI Kota Pekanbaru, 

maka dilakukan kerangka pikir seperti di bawah ini : 

Tahap pertama menentukan permasalahan dan kemudian menetapkan 

upaya pengurus dalam mengevaluasi kinerja Da’i Idarah Kemakmuran Masjid 

Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru sebagai judul penelitian. 

Tahap kedua, melakukan indentifikasi fenomena atas permasalahan 

yang muncul yang berhubungna dengan judul penelitian.Pada tahap ini 

dilakukan survey awal penelitian untuk mendapatkan masalah-masalah yang 

muncul sekaligus untuk mengetahui gambar umum lokasi penelitian. 

Tahap ketiga mengumpulkan data untuk melihat evaluasi kinerja Da’i 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Evaluasi kinerja Da’i oleh pengurus lembaga dakwah Idarah 

Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru dapat dilihat dari 

indikator-indikator sebagai berikut : 

1. Mengindetifikasi sumber daya Da’i yang potensial dan yang akan 

dipromosikan dalam kegiatan dakwah. 

2. Menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi Da’i dalam 

lembaga dakwah. 

3. Menetapkan langkah-langkah dalam memecahkan problematika dakwah 

dan selanjutnya kegiatan dakwah. 
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Tabel 2.1 

Kerangka Pikir 

 

en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi Kinerja Da’I IKMI 

Kota Pekanbaru 

EVALUASI INTERNAL 
1. Evaluasi Metode Dakwah 
2. Evaluasi Teknik Penyampaianya 
3. Evaluasi Materi Dakwah 
4. Evaluasi Tindakan Dakwah 

EVALUASI EKSTERNAL 

1. Kesan Objek Dakwah 

2. Pengaru Dakwah (Sikap 

dan Mental) 


