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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Konsep 

1. Konsep Sistem  

Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu systema dan bahasa Yunani 

yaitu subtema adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau 

elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, 

materi atau energi. Sistem adalah seperangkat kumpulan/group/ komponen 

atau elemen-elemen yang saling berhubungan dan bekerjasama untuk 

mencapai tujuan tertentu. Berikut pengertian sistem menurut pendapat 

para ahli yaitu: 

a. Menurut David I.C dan William R.K sistem adalah  kumpulan dari 

bagian-bagian yang saling bergantungan atau berinteraksi secara 

teratur dan membentuk satu kesatuan yang utuh. 

b. Menurut Glen L.I dan Francis J.P sistem adalah suatu rangkaian dari 

objek-objek yang secara bersama-sama saling berpengaruh satu sama 

lain termasuk atributnya. 

c. Menurut Richard A.J., Fremon E.K., dan James E.R. sistem adalah 

gabungan atau susunan dari beberapa komponen atau bagian dan 

membentuk satu kesatuan yang komplek. 

d. Menurut Jerry Fitz Gerald jogiyanto pendekatan sistem yang 

menekankan pada prosedur, sistem adalah suatu jaringan kerja dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama 

untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 

sasaran tertentu. 

Pengertian sistem menurut para ahli di atas penulis menyimpulkan 

sistem adalah suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari beberapa bagian 

yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama yang lainnya untuk 

mencapai tujuan tertentu. 
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Sistem terdiri dari berbagai unsur yang saling melengkapi dalam 

mencapai tujuan. Sistem tidak semuanya memiliki kombinasi elemen-

elemen yang sama, tetapi susunan dasarnya tetap sama. Elemen yang yang 

dapat membentuk sebuah sistem adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan (goals), tujuan menjadi motivasi yang mengarahkan pada 

sistem, karena tanpa tujuan yang jelas sistem menjadi tak terarah dan 

tak terkendali. 

b. Masukan (input), masukan adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam 

sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Masukan dapat 

berupa hal-hal berwujud maupun yang tidak berwujud. Masukan yang 

berwujud adalah bahan mentah, sedangkan yang tidak berwujud adalah 

informasi. 

c. Proses (process), proses adalah bagian yang melakukan perubahan 

atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan 

lebih bernilai. 

d. Keluaran (output), keluaran merupakan hasil dari pemprosesan sistem 

sehingga keluaran dapat menjadi bahan masukan untuk sistem atau 

subsistem lain. 

e. Batas (boundry), batas sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah 

di luar sistem. Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, 

atau kemampuan sistem. 

f. Lingkungan (environment), lingkungan adalah segala sesuatu yang 

berada di luar sistem. 

g. Mekanisme pengendalian (control mechanism) dan umpan balik 

(feedback), mekanisme pengendalian diwujudkan dengan 

menggunakan umpan balik, sedangkan umpan balik inin digunakan 

untuk mengendalikan masukan maupun proses. Tujuan mekanisme 

pengendalian untuk mengatur agar sistem yang berjalan sesuai dengan 

tujun.
14

 

                                                             
14

Yakub dan Vico Hisbanarto, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2004), 1-3. 
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2. Konsep Rekrutmen 

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. Rekrutmen 

pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk menentukan dan menarik 

pelamar yang mampu untuk bekerja pada suatu perusahaan. Proses ini 

dimulai ketika pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran-lamaran mereka 

diserahkan serta dikumpul. Proses penarikan sangatlah penting karena 

ingin memperoleh kualitas penariknya. Hasilnya berupa sekumpulan 

pelamar calon karyawan baru untuk diseleksi dan dipilih. Selain itu 

rekrutmen juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan 

sejumlah SDM (karyawan) yang berkualitas untuk menempati suatu 

jabatan atau pekerjaan dalam sebuah perusahaan.
15

 

Dari pemaparan di atas, rekrutmen merupakan suatu proses 

mencari, mengadakan, menemukan, dan menarik para pelamar untuk 

dipekerjakan dalam suatu organisasi.
16

 Proses rekrutmen tidak boleh 

diabaikan, karena hal ini akan menentukan tingkat profesional karyawan. 

Usaha penarikan ini berusaha mendapatkan SDM yang paling tepat. Tepat 

dalam arti kualitas maupun kuantitas. Jika suatu perusahaan tidak dapat 

memperoleh SDM yang tepat, berarti pekerjaan kurang efektif, tidak 

efesian, memboroskan bahan baku, pekerjaan menjadi lambat, terjadi 

kerusakan dan lain sebagainya sehingga dapat merugikan suatu perusahaan 

tersebut.
17

 Keadaan hal seperti ini akan mengakibatkan efektifitas dan 

efisiensi menjadi berkurang dari pada yang seharusnya dilakukan. 

Kesalahan-kesalahan dalam penarikan tidak hanya dalam jangka 

pendek tetapi juga dapat mengakibatkan untuk jangka panjang. Proses 

sumber daya manusia tidak boleh diabaikan. Oleh sebab itu, agar tidak 

                                                             
15

 Veithzal Rivai, Manajemen sumber daya manusia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004),  

158. 
16

Edi Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia , 45. 
17

 T. Nuraini, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 

2013), 41.  
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terjadi ketidaksesuaian anatar apa yang diinginkan dan apa yang didapat 

oleh suatu perusahaan. Untuk memporeh SDM berkualitas maka 

diperlukan pengetahuan untuk mengambil suatu cara atau kombinasi 

beberapa cara yang paling efektif dan efesien dalam penarikan SDM 

sesuai dengan keperluan organisasi dengan dilandasi suatu perencanaan 

yang matang.
18

 

Adapun kegiatan kunci yang merupakan bagian dari rekrutmen 

yaitu: 

1) Menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang 

perusahaan dalam hal jenis pekerjaan (job title) dan levelnya dalam 

perusahaan. 

2) Berupaya mendapatkan informasi mengnai perkembangan kondisi 

pasar tenaga kerja. 

3) Menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. 

4) Menyusun program rekrutmen yang sistemmatis dan terpadu yang 

berhubungan dengan kegiatan sumber daya manusia lain. 

5) Mendapatkan pool  calon karyawan yang bobot atau memenuhi 

syarat. 

6) Mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan 

masing-masing metode rekrutmennya. 

7) Melakukan tindak lanjut terhadap para calon karyawan baik yang 

diterima maupun yang ditolak, guna mengevaluasi efektif tidaknya 

rekrutmen yang dilakukan. Semua kegiatan ini harus dilakukan 

sesuai konteks hukum yang berlaku.
19

 

Berdasarkan pengertian rekrutmen yang telah dijelaskan di atas 

maka menurut penulis rekrutmen da’i dapat didefenisikan sebagai proses 

mencari, menemukan dan menarik para mubaligh (pelamar) untuk 

menyampaikan ajaran Islam dari suatu lembaga atau organisasi sehingga 

                                                             
18

T. Nuraini, Manajemen Sumber Daya Manusia, 42. 
19

 Susan E, Jacson, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Erlangga, 1997), 227. 
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memperoleh SDM (da’i) yang berkualitas dan profesional untuk 

menduduki suatu posisi (jabatan). 

3. Sistem Rekrutmen 

Adapun yang menjadi masalah penting dan perlu diperhatikan 

dalam rekrutmen yaitu: 

a. Bagaimana mengidentfikasi sistem rekrutmen berdasarkan informasi 

dari analisis pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia. 

b. Bagaimana cara aturan dan cara rekrutmen pada sebuah perusahaan 

atau organisasi untuk mengorganisasikan tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan. 

c. Membahas mengenai proses rekrutmen sebagai dasar penempatan. 

d. Kaitan sistem rekrutmen dengan jenis pekerjaan atau suatu tugas yang 

berbeda. 

e. Bagaimana aturan penempatan dalam perusahaan, kantor tenaga kerja 

dan organisasi lain pencari tenaga kerja. 

f. Deskripsi aturan tenaga aplikasi dalam rekrutmen dan seleksi.
20

 

Pemerolehan sumber daya manusia adalah upaya menentukan 

berapa banyak jumlah tenaga kerja yang diperlukan dan jenis-jenis 

keterampilan yang diperlukan dari tenaga kerja ini. Sumber daya manusia 

merupakan Resoure yang paling strategis, karena begitu canggihnya 

informasi dan teknologi yang menentukan tugas yang diinginkan adalah 

sumber daya manusia.
21

 Upaya ini dimulai dari analisis kerja yang 

berkerja dan dilanjutkan dengan analisis tugas-tugas yang harus 

diselesaikan dalam organisasi. Analisis ini menghasilkan dua dokumen 

yakni deskripsi kerja dan spesifikasi kerja. 

Deskripsi kerja mendatakan tugas-tugas aktual yang harus 

dilaksanakan dalam setiap posisi atau jabatan tertentu. Spesifikasi kerja 

mengidentifikasi karakteristik pekerjaan yang diperlukan untuk   

menjalankan pekerjaan yang sukses. Oleh sebab itu, kedua dokumen ini 

                                                             
20

 Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 158. 
21

Sondang P.Siagian, Sistem Informasi Manajemen,  98.  
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penting dalam proses seleksi dan rekrutmen. Spesifikasi kerja membantu 

memastikan orang yang direkrut yaitu yang memiliki kemampuan yang 

tepat. Sedangkan deskripsi kerja memungkinkan untuk mengomunikasikan 

dengan apa yang harus dilakukan seseorang dalam pekerjaannya.
22

 

Menurut Sondang Siagian mengemukakan bahwa dalam proses 

rekrutmen terdiri dari beberapa tahap yaitu: tahap informasi atau 

sosialisasi, tahap kedua seleksi atau pengujian, tahap yang terakhir adalah 

tahap pengembangan atau pelatihan serta pembagian tugas sebagai tenaga 

profesional.
23

 

Berikut adalah tahap-tahap dalam rekrutmen yang terdiri dari 

beberapa tahap yaitu: 

a. Informasi atau sosialisasi 

Sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga 

atau organisasi melaui sebuah informasi maupun dengan cara 

memperkenalkan atau menyebarluaskan kepada masyarakat. Pada 

tahap informasi dapat dilakukan melalui sumber-sumber rekrutmen. 

Terdapat dua sumber utama rekrutmen menurut Simamora 

dalam buku Lijan Poltak Sinambela yaitu sumber internal dan 

eksternal. Adapun yang menjadi sumber dalam rekrutmen itu sendiri 

sebagai berikut: 

1. Sumber Internal 

Sumber internal berkenaan dengan dengan pegawai-

pegawai yang ada pada di dalam suatu organisasi sehingga mereka 

dapat dipromosikan untuk mengisi posisi yang kosong. Metode 

yang dapat digunakan adalah dengan menempelkan pemberitahuan 

pada papan pengumuman, pengumuman lisan, penelitian riwayat 

kerja pegawai (personal records), penelitian daftar promosi 

berdasarkan kinerja, melakukan pemeringkatan dari kegiatan 

penilaian, melakukan pengecekan daftar senioritas, dan melihat 

                                                             
22

 Patricia Bulher, Management Skills, (Jakarta: Prennada Media Group, 2007), 390-391. 
23

Sondang P.Siagian, Sistem Informasi Manajemen,1-23. 
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daftar yang dibuat menurut keterampilan pada system formasi 

SDM organisasi.  

Pada saat terdapat kekosongan jabatan yang pertama 

diperhatikan organisasi adalah dari dalam organisasi. Melalui  

kebijakan rekrutmen internal organisasi memberikan kesempatan 

pertama kepada pegawai untuk mengisi jabatan yang kosong. 

Rekrutmen internal memiliki beberapa karakteristik sebagai 

berikut: 

1) Memberikan motivasi yang lebih besar untuk kinerja yang 

lebih baik. 

2) Memberikan kesemptan promosi yang lebih besar bagi 

pegawai. 

3) Meningkatkan moral kerja pegawai dan loyalitas  

organisasional. 

4) Memberikan kesempatan yang lebih baik untuk menilai 

kemampuannya. 

5) Memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan dengan 

waktu yang lebih baik. 

6) Menciptakan pola pikir dan gagasan yang sempit. 

7) Menimnulkan perselisihan politis dan tekanan untuk bersaing 

8) Membutuhkan program pengembangan manajemen yang lebih 

baik.
24

 

Perekrutan dalam perusahaan dapat dilakukan melalui: 

1) Penawaran terbuka untuk suatu jabatan (Job Postimg 

Programs). Rekrutmen terbuka ini merupakan system mencari 

pekerja yang berkemampuan tinggi untuk mengisi jabatan yang 

kosong dengan memberikan kesempatan pada semua karyawan 

yang berminat untuk mengisi jabatan itu. 

                                                             
24

 Lijan Poltak Sinambela, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2016), 132-135. 
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2) Perbantuan pekerja (departing employees). Rekrutmen ini 

dapat dilakukan melalui perbantuan pekerja untuk suatu jabatan  

dari unit kerja lain (pekerja yang sudah ada).
25

 

2. Sumber Eksternal 

Sumber eksternal merupakan sumber untuk mendapatkan 

pegawai dari luar organisasi yang memiliki bobot dari suatu 

kualifikasi tertentu.
26

 Perekrutan di luar perusahaan dapat 

dilakukan melalui: 

a. Pelamar langsung 

Pengalaman menunjukkan bahwa salah satu sumber 

rekrutmen yang selalu dapat dimanfaatkan adalah datangnya 

para pelamar pekerjaan keorganisasian. 

b. Lamaran tertulis 

Sumber lain yang dapat dipertimbangkan adalah 

lamaran tertulis yang dikirim oleh pelamar, baik melalui secara 

langsung, para pelamar yang mengirimkan lamarannya secara 

tertulis mungkin hanya mencoba tanpa mengetahui apakah 

organisasi tersebut menjadi alamat lamarannya yang di 

dalamnya ada lowongan atau tidak. 

c. Lamaran berdasarkan informasi orang dalam 

Lamaran berdasarkan informasi orang dalam ini 

biasanya para anggota suatu organisasi mengetahui ada 

tidaknya lowongan diberbagai satuan kerja dalam suatu 

organisasi, mereka berkarya karena adanya orang dalam. 

d. Iklan  

Pemasangan iklan merupakan salah satu jalur rekrutmen 

yang paling sering digunakan serta yang paling banyak 

digunakan. Iklan dapat di pasang diberbagai media, baik visual 

seperti di media cetak, surat kabar, majalah, selebaran yang 

                                                             
25

Veithzal Rivai, Ella Jauvani Sagala, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk 

Perusahaan: Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 153. 
26

Lijan Poltak Sinambela, “Manajemen Sumber Daya Manusia”,136. 
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ditempelkan diberbagai tempat yang orang ramai dikunjungi 

orang. Iklan tidak hanya melalui visual saja tetapi juga ada 

yang bersifat audio seperti radio maupun yang bersifat audio 

visual seperti televisi dan sebagainya.
27

 

e. Melalui lemabaga-lembaga pendidikan  

Penarikan karyawan baru dengan cara ini dilakukan 

hanya mementingkan landasan pendidikan tertentu tanpa 

mempedulikan pengalaman bekerja. 

f. Mencari langsung ketempat sumber tenaga kerja 

Mencari langsung ketempat sumber tenaga kerja 

biasanya melalui beberapa petugas khusus untuk mendatangi 

suatu tempat dengan maksud mempengaruhi penduduk 

setempat agar mau bekerja pada suatu perusahaan tertentu. 

g. Open house 

Open house merupakan sebuah teknik penarikan yang 

relatif baru. Orang-orang yang berada di sekitar organisasi 

diundang untuk mengunjungi dan melihat fasilitas-fasilitas 

suatu organisasi. Dengan cara ini diharapkan tertarik untuk 

bekerja diorganisasi tersebut. 

h. Walk-ins 

Pelamar atau perncari pekerjaan datang sendiri secara 

lagsung ke suatu organisasi dan kemudian mengisi blangko 

lamaran yang telah disediakan organisasi. 
28

 

b. Seleksi dan pengujian 

Proses seleksi pegawai merupakan salah satu bagian yang 

amat terpenting dalam keseluruhan proses manajemen sumber daya 

manusia.
29

 Proses seleksi dilakukan setelah rekrutmen berakhir 

sehubungan dengan itu proses seleksi harus dilakukan sejalan 

                                                             
27

Sondang P.Siagian, Sistem Informasi Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 98. 
28

 T. Nuraini, Manajemen Sumber Daya Manusia, 47-48. 
29

Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 

31. 
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dengan hasil jabatan, deskripsi tugas, dan spesifikasi pekerjaan 

yang sudah tercantum dalam perencanaan sumber daya manusia.
30

  

Proses seleksi merupakan proses pengambilan keputusan 

bagi calon pelamar untuk diterima atau ditolak sebagai karyawan 

baru. Proses ini berbeda satu perusahaan dengan perusahaan 

lainnya. Proses tersebut pada umumnya meliputi evaluasi 

persyaratan, testing, wawancara, ujian fisik. Dalam proses seleksi 

itu dipakai berbagai macam jenis dalam mengevaluasi persyaratan 

dan terutama untuk testing. Ada dua konsep penting yang harus 

diperhatikan untuk peralatan seleksi ini, yaitu reliabilitas dan 

validitas. Reliabilitas (dapat dipercaya) berhubungan dengan 

sumber kesalahan dalam pengukuran pada waktu wawancara. 

Sedangkan validitas adalah skor yang diberikan pada waktu tes 

atau wawancara sesuai dengan kenyataan dalam pelaksanaan 

pekerjaan. Hasil tes seorang karyawan dikatakan valid, bila 

skornya tinggi dan kenyataan di lapangan memang sesuai. Namun 

metode seleksi  yang tidak dapat dipercaya tentu saja tidak valid.
31

 

c. Pengembangan atau Pelatihan 

Pengembangan pegawai merupakan aktivitas memelihara 

dan meningkatkan kompetensi pegawai guna mencapai efektivitas 

organisasi. Pengembangan pegawai dapat diwujudkan melalui 

pengembangan karir, serta pendidikan dan pelatihan.
32

 

Pengembangan dan pelatihan sebagai bahan pendidikan 

yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan 

meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku 

dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih 

mengutamakan pada praktik daripada teori. Sementara itu 

                                                             
30

Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 104. 
31

 Veithzal Rivai, Ella Jauvani Sagala, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk 

Perusahaan: Dari Teori Ke Praktik,161. 
32

 Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, Manajemen Sumber Daya Manusia, 133. 
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keterampilan adalah meliputi physical skill, intellectual skill, social 

skill, managerial skill, dan lain-lain.
33

 

d. Penempatan tugas sebagai tenaga profesional 

Penempatan adalah suatu proses penemuan dan penerimaan 

dari pelamar-pelamar yang cakap untuk menempati suatu posisi 

jabatan dari prose rekrutmen dan berakhir pada penerimaan surat 

keputusan penerimaan.
34

 

Penempatan tugas dapat diartikan sebagai proses 

pengalokasian dan penugasan bagi setiap invidu pegawai, mengisi 

formasi pekerjaan sesuai kualifikasi maupun atas dasar 

pertimbangan khusus secara personal (namun tetap harus 

berasaskan profesionalitas).
35

 

 

4. Kompetensi Da’i 

Kompetensi berasal dari kata competence, yang secara harfiah 

diartikan kemampuan atau kesanggupan. Kompetensi da’i berarti 

kemampuan dan kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang da’i agar 

mampu melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya sebagai pembanguan dan 

pengembangan masyarakat Islam. Kompetensi ini merupakan  kumpulan 

dari berbagai kebiasaan dan kekuatan (power) yang dimiliki oleh seorang 

da’i.
36

 Kompetensi diperoleh melalui proses pembelajaran, usaha keras 

dan melalui pengalaman.
37

 

Adapun kompetensi yang harus dimiliki seorang da’i adalah 

sebagai berikut: 

1. Kompetensi Intelaktual (Wawasan Keilmuan) 

Dalam pandangan ulama besar dunia, Yusuf al-Qardhawi yang 

dikutup dalam buku A. Ilyas Ismail, bahwa seorang da’i perlu 
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 Veithzal Rivai, Ella Jauvani Sagala, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk 
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melengkapi diri dengan tiga senjata yaitu senjata iman (silah al-iman), 

akhlak mulia (al-akhlaq al-karimah), ilmu pengetahuan dan wawasan.  

Menurut Qardhawi dalam buku A. Ilyas Ismail ada enam 

wawasan intelektual yang perlu dimiliki oleh seorang da’i sebagai 

berikut: 

a. Wawasan Islam, meliputi al-Qur’an, as-Sunnah, fiqih dan ushul 

fiqih, teologi, tasawuf dan nizham Islam. 

b. Wawasan sejarah, dari perode klasik, pertengahan hingga 

modren. 

c. Sastra dab bahasa 

d. Ilmu-ilmu sosial (social sciences) dan humaniora, meliputi 

sosiologi, antropologi, psikologi, filsafat dan etika. 

e. Wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

f. Wawasan perkembangan-perkembangan dunia Islam, dunia 

Barat, perkembangan agama dan mazhab-mazhab pemikiran, 

serta perkembangan pergerakan Islam kontemporer.
38

 

Kemampuan Intelektual akan mengantarkan da’i pada 

kemampuan beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi. 

Disamping itu, dengan kemampuan intelektual, da’i juga harus 

memilki kreativitas dalam menjalani aktivitas kedakwahan dan dalam 

mempersiapkan masa depan.
39

 

Da’i selaku makhluk personal juga harus memiliki kemampuan 

yang berkenaan dengan moralitas. Moralitas da’i hendaknya memiliki 

performance dan sikap yang menarik. Da’i harus memiliki kesadaran 

bahwa dirinya merupak seorang promiment figure di kalangan 

masyarakat kerena segala sikap, kata dan perilakunya menjadi sorotan 

dari seluruh masyarakat. 

Kemampuan moralitas akan mengantarkan setiap pribadi 

membina tata pergaulan yang seimbang antar hak dan kewajiban, 

                                                             
38

A. Ilyas Ismail, Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam, 

78. 
39

Abdul Basit, Filsafat Dakwah, 103.  



 22 

anatar individu, keluarga dan masyarakat, antara hamba Allah dan 

khaliknya, antara kebutuhan rohani dan jasmani, antara tradisi, budaya 

dan tansformasi, dan antara sebagai warga negara dan sebagai pemeluk 

agama yang taat.
40

 

2. Kekuatan Moral (Akhlak Da’i) 

Disamping kompetensi intelektual juga harus memiliki 

kekuatan moral. Menurut Sayyid Quthub dalam buku A. Ilyas Ismail 

menekankan tiga kekuatan yang juga penting dan wajib harus dimiliki 

oleh seorang da’i dan aktivitas pergerkan Islam, yaitu kekuatan moral 

(quwwat al-akhlaq), kekuatan spiritual (quwwat al-‘aqidah wa al-

‘ibadah), dan kekuatan perjuangan (quwwat al-jihad). 

Abu Bakar Zakri menegaskan  bahwa seorang da’i harus 

melengkapi diri dengan ilmu dan sifat-sifat mulia atau akhlak terpuji. 

Di antara sifat-sifat mulia itu adalah memelihara diri dari 

keburukan(‘iffah), benar dan jujur (shidq), tulus (ikhlash), rendah hati 

(tawadlu’), bersih hati, adil, luwes, dan memiliki kepedulian sosial 

yang tinggi.
41

 

Keteladanan jauh lebih besar pengaruhnya dari pada kata-kata. 

Oleh karena itu seorang da’i harus memiliki kepribadian yang bersifat 

psiches (rohaniah) yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, ali 

taubat, ahli ibadah, amanah,  bersyukur, ramah, tidak egois dan bersifat 

terbuka (demokratis).
42

 

Sifat-sifat yang mulia adalah sifat-sifat yang harus dimiliki 

semua kaum muslimin. Namun pada seorang da’i sifat-sifat itu harus 

memiliki nilai lebih. Dengan perkataan lain, bahwa sifat-sifat  yang 

mulia itu bagi da’i harus tampak lebih lebih mantap, lebih sempurna 
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dan lebih menonjol, sehingga ia dapat menjadi dakwah yang hidup dan 

menjadi teladan yang bergerak.
43

  

Akhlak da’i serta sifat-sifat da’i seperti yang telah 

dikemukakan adalah akhlak Islam secara keseluruhan yang perlu 

diwujudkan secara sempurna dalam realita kehidupan. Namun menurut 

Sayyid Quhtub, ada tiga akhlak yang sungguh penting bagi seorang 

da’i agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai 

pembangun dan pengembang masyarakat Islam, yaitu kasih sayang 

(tahmah), integritas alias adanya kesatuan anatara kata dengan 

perbuatan (muthabaqah  bayn al-qaul wa al-fi’l) dan kerja keras (al-

‘amal al-jiddi).
44

 

3. Kompetensi Spiritual 

Selain kompetensi intelektual dan moral, da’i memerlukan 

kekuatan lain yang dinamakan dengan kompetensi spiritual (spiritual 

power). Kompetensi spriritual bersumber dari tiga kekuatan pokok, 

yaitu keimanan, ibadah dan takwa. Ketiga kekuatan pokok tersebut 

dapat dijadikan sebagai bekal yang sangat penting bagi seorang da’i.  

4. Kompetensi Sosial 

Gejala-gejala yang muncul di masyarakat seperti kemiskinan, 

penganguran dan kekerasan atas nama agama. Untuk itulah da’i perlu 

mengambil peran dalam bentuk kesadaran sosial (social awareness) 

dan keahlian sosial. Kesadaran sosial berupa dalam bentuk pribadi 

yang pemurah dan ijak terhadap setiap kenyataan yang dihadapi serta 

memiliki sikap simpati dan empati. Sedangkan keahlian sosial seorang 

da’i harus dapat mewujudkan dalam bentuk kemampuan membangun 

tim dan menjalin interaksi secara konstruktif. Dengan kemampuan ini, 

maka dalam diri da’i akan tumbuh sikap kepemimpinan yang baik, 
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keahlian dalam berhubungan interpersonal, dipercaya, mampu 

mengatur konflik dan lain sebagainya.
45

 

5. Kompetensi Metodologis 

Kompetensi metodologis berkenaan dengan kemampuan dalam 

menyampaikan pesan-pesan dakwah secara efektif dan efesien. Dalam 

konteks sosio kultural, proses dakwah harus mampu mengembangkan 

humanisasi umat yang telah terjebak dalam situasi fatalistik. Esensi 

dakwah bukan hanya mengubah masyarakat, tetapi menciptakan 

kesempatan bagi masyarakat untuk mengubah diri dengan kesadaran 

dan pemahamannya terhadap masalah yang mereka hadapi. Oleh sebab 

itu, seorang da’i harus memiliki kompensi metodologis yang ditandai 

dengan kemampuan sebagai berikut: 

a. Berkomunikasi, proses komunikasi aalah persepsi, yakni proses 

internal yang menentukan manusia untuk memilih, mengevaluasi, 

mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari sekitarnya.  

b. Mengenal kebutuhan objek dakwah, da’i dalam menyampaikan 

pesan-pesan dakwah harus memperhatiakn kebutuhan psikologis 

dan sosiologis dari objek dakwah. Seorang da’i harus mengenali 

karakteristik objek dakwah seperti tingkat pendidikan, ideologi 

yang digunakan, sistem nilai atau tradisi yang di pakai dan 

pemahaman keagamaan. 

c. Menggunakan teknologi informasi, sangat disayangkan kalau 

seorang da’i tidak mampu memanfaatkan perkembangan dan 

kemajuan teknologi informasi  untuk kepentingan dakwah. Dengan 

kata lain bahwa seorang da’i tidak boleh “gaptek” (gagal 

teknologi) dan “kuper” (kurang pergaulan). Oleh sebab itu, seorang 

da’i harus mampu mengusai serta memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi untuk kepentingan dakwah.
46
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B. Kajian Terdahulu 

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk 

melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain. 

Adapun penelitian lain yang hampir sama tapi berbeda adalah sebagai berikut: 

Pertama, “Sistem Rekrutmen Pembimbing Ibadah Haji di Kementerian 

Agama Kota Pekanbaru” yang diteliti oleh Permaini, seorang mahasiswa 

jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penelitiannya mengangkat 

permasalahan penarikan pembimbing haji masih klasik yaitu menunjuk secara 

langsung, nepotisme dan pengangkatan pembimbing haji tidak berdasarkan 

pengalaman dan skil. Dari permasalahan tersebut menyimpulkan bahwa 

sistem rekrutmen pembimbing jamaah haji di Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru dilakukan dengan cara mensosialisasikan penerimaan calon 

pembimbing jamaah haji terlebih dahulu melalui surat dan iklan, melakukan 

tes secara lisan dan tulisan, memberikan pelatihan terhadap pembimbing 

jamaah haji sebelum menjalankan tugasnya dan melakukan pembagian tugas 

secara tertulis dan lisan kepada pembimbing jamaah haji dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya.
47

 

Kedua, penelitian Denixartika mahasiswa jurusan Manajemen 

Perusahaan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul penelitian “Sistem Rekrutmen 

Karyawan Pada CV. Tiga Jumpa Pekanbaru”. Permasalahan dalam penelitian 

ini yaitu adanya karyawan yang merangkap dua jabatan sekaligus yang 

berpengaruh pada pencapaian kinerja karyawan, serta adanya kesalahan dan 

keteledoran dalam memeriksa persyaratan jabatan sesuai yang dibutuhkan. 

Berangkat dari permasalahan tersebut dalam penelitiannya menyimpulkan 

bahwa sistem rekrutmen pada CV. Tiga Jumpa Pekanbaru dalam melakukan 

penarikan tenaga kerja melalui dua cara yaitu dari dalam perusahaan (internal) 

dan dari luar perusahaan (eksternal). Dari dalam perusahaan perekrutan 
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dilaksanakan dengan cara merekrut karyawan yang ada dalam perusahaan 

untuk mengisi jabatan yang kosong. Sementara perekrutan tenaga kerja yang 

dilakukan di luar perusahaan atau dalam perusahaan itu sendiri untuk 

dipekerjakan dalam perusahaan tersebut.
48

 

Ketiga, penelitian oleh Nova Agustina Siregar mahasiswa jurusan 

Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul penelitian “Sistem Rekrutmen 

Karyawan Pada PT. Dutapalma Nusantara Pekanbaru”. Permasalahan yang 

dalam penelitian ini adalah rekrutmen sebagai komunikasi dua arah. Pelamar 

menghendaki informasi yang akurat dan informasi tersebut diperoleh melaui 

proses rekrutmen yang berinteraksi dengan aktivitas-aktivitas sumber daya 

manusia seperti evaluasi kenerja, kompensasi, pelatihan, dan hungan kerja. 

Sehingga dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perekrutan yang 

dilakukan PT. Dutapalam Pekanbaru yaitu melakukan perencanaan, 

pengumuman, pelamaran, penyaringan dan pengangkatan karyawan.
49

 

 

C. Kerangka Pikir  

Kerangka pikir biasa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir 

merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan 

masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pikir juga 

diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek 

permasalahan.
50

 Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa Kerangka 

pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.
51

 

Kerangka pikir itubersifat operasional yang diturunkan dari satu atau 

beberapa teori atau dari beberapa pertanyaan-pertanyaan logis. Di dalam 
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kerangka pikir inilah akan didudukan masalah penelitian  yang telah 

diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, 

menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap masalah penelitian. Ada 

dua bagian umum dalam berpikir yang digunakan baik dalam berpikir sehari-

hari maupun berpikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu pertama, Deduksi, 

proses berpikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju 

premis khusus (dari umum ke khusus). Kedua, Induksi, proses berpikir yang 

menggunakan premis-premis khusu bergerak menuju premis umum (dari 

khusus ke umum).
52

 

Memahami dilakukan “Sistem Rekrutmen Da’i  di Majelis Dakwah 

Islamiyah (MDI)  Kota Pekanbaru” dengan kerangka pikir sistematis yang 

meliputi sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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