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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dakwah berarti mengajak atau menyeru, memanggil, ataupun 

memohon. Kewajiban dakwah memiliki kedudukan yang sangat penting bagi 

seluruh umat muslim yang dilakukan secara berkesinambungan dalam 

menyadarkan manusia agar kembali pada syariat atau hukum-hukum agama. 

Seruan berdakwah dipertegas dalam Al-Qur’an. Allah SWT berfirman : 

                                   

         

Artinya:   

“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar
1
 

merekalah orang-orang yang beruntung.
2
  (Q.S. Ali-Imran: 104) 

 

Kata da’i secara umum dipanggil dengan sebutan mubaligh (orang 

yang menyempurnakan ajaran Islam) namun sebenarnya sebutan da’i sering 

dimaknai sebagai penceramah agama, khatib (orang yang berkhutbah), dan 

lain sebagainya. 

Dakwah yang dihadirkan oleh seorang da’i harus mampu memberikan 

solusi terhadap problema yang dihadapi oleh manusia, juga menghadirkn 

metode-metode dakwah pembaharuan agar pemikiran dan perilaku manusia 

tidak salah dan melenceng. Seorang da’i harus memiliki kecakapan pada 

unsur penggunaan media. Sementara da’i yang cakap dalam aspek-aspek 

Islam tetapi kurang terampil dalam menggunakan media sebagai sarana 

dakwah, maka seorang da’i harus mampu menguasai seluruh media sebagai 

sarana dakwah. 
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Kewajiban da’i adalah membentuk pendapat umum yang sehat atau 

public opini. Dengan selalu adanya dakwah, maka akan terwujudlah 

masyarakat yang sehat sesuai dengan tujuan hidup manusia. Sebab, pada 

hakikatnya tidaklah ada manusia yang menyukai kemungkaran dan menolak 

yang ma’ruf. Dengan adanya dakwah, kemungkaran akan dapat dibendung 

dan yang ma’ruf dapat dialirkan terus, sehingga umat akan menjadi pelopor 

kabajikan di dalam dunia.
3
 

Da’i memiliki posisi yang sangat penting dalam dakwah, sehingga 

da’i harus memiliki citra dan image yang baik dalam masyarakat. Citra 

(image) bisa dipahami sebagai kesan mengenai penilaian terhadap seseorang , 

instansi maupun organisasi yang diciptakan da’i sebagai hasil langsung dari 

dakwah yang disampaikan. Citra terhadap da’i adalah penilaian mad’u 

terhadap da’i, apakah mendapat citra positif atau negatif. Pencitraan mad’u 

terhadap diri seorang da’i sangat berpengaruh dalam menentukan apakah 

mereka menerima pesan dakwah atau sebaliknya menolak.
4
 

Menuju dakwah yang profesional salah satunya terletak pada kualitas 

da’i. Da’i yang memiliki keterampilan dan keahlian yang diimbangi oleh etos 

kerja yang baik, niscaya akan menjadi kelompok yang produktif yang mampu 

meningkatkan kualitas hidupnya sendiri maupun memberikan kontribusi 

positif bagi kehidupan masyarakatnya. Dengan posisi sebagai khalifah Allah 

yang mampu merefleksikan keimanan dan ketakwaan dalam seluruh karya 

dan perbuatannya, di samping memiliki integritas sosial di tengah masyarakat 

sebagai wujud amanah Allah pada dirinya.
5
 

Peran da’i dalam kegiatan dakwah bukan hanya sekedar transfer of 

knowledge, melainkan jiga sebagai dinamisator, problem solver, motivator, 

dan teladan umat. Oleh sebab itu, kualitas da’i perlu ditingkatkan kompetensi 

yang dimilikinya.
6
  Kemampuan seorang da’i juga harus tercermin dalam 

sifat-sifat yang mulia dan kepribadiannya. Kriteria kepribadian yang baik 
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sangat menentukan keberhasilan dakwah, karena pada hakikatnya berdakwah 

tidak hanya menyampaikan teori, tapi juga harus memberikan teladan yang 

baik bagi umat. Da’i harus memiliki kepribadian yang dipandang positif oleh 

ajaran Islam dan masyarakat.
7
 

Sekarang ini, dakwah tidak lagi berada di tempat-tempat konvensional 

dakwah seperti mesjid, pesantren, dan majelis ta’lim. Dakwah kini bahkan 

sudah berada di hotel-hotel, rumah sakit, radio, televisi bahkan melalui media 

internet maupun media sosial yang telah tersebar di kantor-kantor pemerintah 

maupun swasta sekalipun. 

Problem yang timbul semakin berkembang dengan demikian upaya 

penyelenggaraan dakwah semakin berat. Apalagi di zaman era globalisasi ini 

banyak bermunculan problematika yang harus dihadapi masyarakat tetutama 

pada aktivitas dakwah yang dari hari kehari tersisihkan oleh rutinitas duniawi. 

Untuk mengatasi promematika dakwah yang akan datang perlu adanya 

persiapan kader-kader da’i yang berkualitas. Kader-kader dakwah merupakan 

ujung tombak keberhasilan dakwah. Untuk mencetak dan menciptakan kader-

kader dakwah bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui 

rekrutmen. 

Rekrutmen merupakan proses yang sangat penting bagi sebuah 

lembaga atau organisasi dikarenakan harus ada regenerasi keanggotaan 

dengan alasan berakhirnya masa jabatan dan ada yang meninggal dunia 

sehingga diperlukan anggota baru yang memiliki skill agar visi dan misi yang 

telah dibuat oleh organisasi guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan 

dapat berjalan dengan baik.  

Keberhasilan organisasi dalam menciptakan serta melahirkan tenaga 

kerja yang berkualitas yaitu melalui rekrutmen.  Berbicara mengenai sistem 

rekrutmen sangat menarik untuk dicermati. Kita tau dan menyadari bahwa 

sistem rekrutmen yang diterapkan setiap organisasi baik publik maupun 

privat berbeda satu sama lain. Rekrutmen merupakan proses mencari, 
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menemukan,dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu 

organisasi.  

Untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dan jumlah yang 

memadai, dibutuhkan suatu sistem rekrutmen yang dapat digunakan dalam 

proses penarikan tersebut. Agar aktivitas dan efesiensi organisasi terwujud 

diperlukan sistem rekrutmen yang baik dan tepat. Begitu juga dengan sistem 

rekrutmen yang dilaksanakan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kota 

Pekanbaru. Untuk mencari calon-calon kader da’i di  Majelis Dakwah 

Islamiyah (MDI) Kota Pekanbaru perlu dibarengi dengan sistem rekrutmen 

yang baik dan tepat. Dengan adanya sistem rekrutmen ini diharapkan mampu 

menarik minat calon kader da’i yang banyak dan selanjutnya direkrut untuk 

menjadi da’i sebagai regenerasi di Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kota 

Pekanbaru. 

Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kota Pekanbaru merupakan sebuah 

organisasi yang bergerak dibidang dakwah Islam di kota Pekanbaru. Tujuan 

rekrutmen di Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) kota Pekanbaru merupakan 

hal yang sangat penting untuk kelangsungan Majelis Dakwah Islamiyah 

(MDI) kota Pekanbaru agar tetap berjalan dari waktu ke waktu. Karena dalam 

suatu organisasi perlu adanya anggota baru untuk meneruskan estafet 

kepengurusan. Karena apabila tidak ada kader bagaimana organisasi tersebut 

dapat berjalan maka reorganisasi keanggotaan perlu dilakukan. 

Dengan demikian untuk menemukan kader-kader da’i yang berkualitas 

maka perlu bagi Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kota Pekanbaru untuk 

menyusun sistem rekrutmen apa yang digunakan dalam untuk menarik calon-

calon da’i yang berkualitas. Untuk penempatan sistem rekrutmen yang baik 

perlu dilakukan dengan tepat sehingga dalam melaksanakan kegiatan 

rekrutmen dapat berjalan dengan baik sehingga banyak orang yang tertarik 

untuk mendaftar dan kemudian direkrut untuk menjadi da’i di Majelis Dakwah 

Islamiyah (MDI) Kota Pekanbaru guna menjalankan visi dan misi yang ada 

untuk mencapai tujuan dari Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kota 

Pekanbaru. 
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Akan tetapi, sering kali dengan sistem rekrutmen yang baik dan tepat 

namun tidak lantas terhindar dari masalah-masalah yang ada dalam kegiatan 

rekrutmen. Dalam kegiatan rekrutmen masalah sering datang tanpa disadari 

karena ada hal-hal yang tak terduga sekalipun. Dalam penempatan da’i  

dalam kegiatan dakwah juga menentukan tingkat efektif dan efisien 

pencapaian misi dakwah, dimana da’i sebagai salah satu unsur sumber daya 

manusia dalam lembaga dakwah. Penempatan da’i harus sesuai dengan 

keahlian, usia dan juga ketersediaan waktu dalam kegiatan dakwah. Jika tidak 

ditempatkan dngan baik, maka da’i tersebut tidak akan maksimal dalam 

menunaikan pekerjaan dia sebagai da’i dan bahkan tidak bisa mengisi sama 

sekali dikarenakan penempatan yang tidak sesuai.  

Salah satu mendapatkan SDM yang berkualitas sebagai da’i, dimana 

Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kota Pekanbaru harus mampu melalukan 

analisis pekerjaan secara tepat mengenai pekerjaan seorang da’i, perencanaan 

sumber daya manusia khususnya da’i dan melakukan perekrutan yang tepat. 

Pada  Lembaga dakwah Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kota Pekanbaru 

hanya diteliti pada aspek strategi dakwah dan metode dakwah. Padahal sistem 

rekrutmen itu penting untuk diteliti sebab da’i di lembaga dakwah Majelis 

Dakwah Islamiyah (MDI) Kota Pekanbaru lahir dari sistem rekrutmen. 

Dari penjelasan yang ada di atas membuat penulis tertarik untuk 

meneliti lembaga dakwah Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kota Pekanbaru 

dengan judul penelitian “Sistem Rekrutmen Da’i di Majelis Dakwah 

Islamiyah (MDI)  Kota Pekanbaru”.  

 

B. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian yang berjudul “Sistem Rekrutmen Da’i di Majelis 

Dakwah Islamiyah (MDI)  Kota Pekanbaru”.  Penulis perlu mempertegas 

beberapa istilah dalam beberapa istilah dalam judul, terutama pada beberapa 

kata kunci yang penulis anggap penting. Maksudnya untuk menghindari 

kesalahpahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka 

penulis perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah berikut: 
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1. Sistem  

Sistem adalah keseluruhan unsur yang saling berkaitan atau 

berhubungan serta saling mempengaruhi dalam satu lingkaran tertentu 

untuk mencapai suatu tujuan.
8
  

Sedangkan makna sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga 

membentuk  suatu totalitas. Sistem juga dapat diartikan sebagai metode.
9
 

Dalam pengertian lain sistem juga diartikan sebagai cara atau prosedur.
10

 

Jadi, dalam penelitian ini penulis lebih menekankan sistem sebagai 

prosedur atau proses, sistem adalah  suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan atau berkaitan dan bekerjasama untuk 

mencapai tujuan. 

2. Rekrutmen  

Rekrutmen merupakan suatu proses mencari, mengadakan, 

menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu 

organisasi.
11

  Rekrutmen adalah Rekrutmen berarti penarikan, sedangkan 

penarikan itu sendiri merupakan suatu proses pencarian dan pemikatan 

para calon juru dakwah (pelamar) yang mampu untuk melamar sebagai 

juru dakwah. Sedangkan proses adalah menarik orang-orang (pelamar) 

yang mempunyai minat dan kualifikasi yang tepat untuk mengisi jabatan 

posisi (jabatan tertentu).
12

  

Jadi, dalam penelitian ini penulis menekankan rekrutmen adalah 

suatu proses mencari, mengadakan, menemukan dan menarik pelamar 

(calon juru dakwah) untuk bekerja dalam sebuah organisasi. 
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3. Da’i 

Da’i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan, 

tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok 

atau dalam sebuah organisasi atau lembaga.  

Secara umum kata da’i sering disebut sebagai mubaligh (orang 

yang menyampaikan ajaran Islam), namun sebenarnya sebutan ini 

konotasinya sangat sempit, karena masyarakat cenderung mengartikannya 

sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam secara lisan seperti 

penceramah, khatib (orang yang berkhotbah) dan sebagainya.
13

 

Dalam penelitian ini penulis mengartikan da’i sebagai orang yang 

menyampaikan pesan-pesan dakwah baik secara lisan, tulisan dan 

perbuatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi atau lembaga. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana lembaga 

dakwah Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kota Pekanbaru dalam melakukan 

rekrutmen da’i? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem rekrutmen da’i yang 

dilakukan oleh Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kota Pekanbaru. 

 

2.  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

1) Penelitian ini sebagai bahan informasi ilmiah yang ingin 

mengetahui mengenai sistem rekrutmen yang dilakukan oleh  
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lembaga dakwah Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kota 

Pekanbaru. 

2) Penelitian ini sebagai bahan landasan bagi organisasi atau lembaga 

dakwah dalam mengembangkan dakwahnya melalui da’i yang 

berkualitas. 

3) Penelitian ini sebagai sarana menambah wawasan dan 

memaksimalkan keahlian penulis sebagai calaon akademisi bidang 

Manajemen Dakwah. 

b. Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan 

penelitian-penelitian yang sama. 

2) Penelitian ini  diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengkajian dan pembelajaran pada Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

3) 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. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu sebagai berikut: 

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

istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

sistematika penulisan. 

BAB II : kajian konsep, kajian terdahulu dan kerangka pikir. Bab ini 

menguraikan kajian konsep, kajian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian dan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian. 

BAB III : Metodologi Penelitian. Bab ini menjabarkan tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi, sumber data, informan penelitian, 

teknik pengumpulan data, validasi data, serta teknik analisis data. 
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BAB IV : Gambaran umum. Bab ini berisi tentang gambaran umum 

terbentuknya Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Pekanbaru, sejarah 

berdirinya Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Pekanbaru, Tujuan 

berdirinya Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kota Pekanbaru, visi 

dan misi Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kota Pekanbaru, dan 

struktur kepengurusan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kota 

Pekanbaru dan program kerja Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) 

Kota Pekanbaru. 

BAB V  : Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini uraian sistem rekrutmen 

da’i pada lembaga dakwah Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kota 

Pekanbaru. 

BAB VI : Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai sistem 

rekrutmen da’i di lembaga dakwah Majelis Dakwah Islamiyah 

(MDI) Kota Pekanbaru. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 


