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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi 

Muhammad SAW, untuk membina umat manusia supaya berpegang teguh 

kepadaajaran-ajaran yang benar dan diridhoi Allah serta untuk mencapai 

kebahagiaanhidup manusia, baik dunia maupun akhirat. Sebagai wahyu 

terakhir, Islam merupakan agama penyempurna dari keberadaan agama-agama 

sebelumnya. 

Perkembangan agama Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad 

SAW di makkah, kemudian di madinah , dan kemudian berkembang keseluruh 

penjuru dunia tidak lain adalah karena adanya proses dakwah yang dilakukan 

oleh tokohIslam. Perkembangan dakwah Islamiyah inilah yang menyebabkan 

agama Islam senantiasa berkembang dan disebar luaskan kepada masyarakat.
1
 

Perkembangan agama Islam sangat menakjupkan bagi para pengamat 

sejarah. Nabi Muhammad SAW (571-632 M) adalah peletak dasar agama 

Islamkarena Nabi Muhammad adalah pembawa agama Islam.Menurut L. 

Stoddart, dalam The New Word of Islam, bahwa “Bangkitnya Islam 

merupakan suatu peristiwa paling manakjupkan dalam sejarah manusia.Hanya 

dalam tempo seabad saja, dari gurun tandus dan suku bangsa 

terbelakang,Islam tersebar hampir menggenangi separuh dunia. 
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Menghancurkan kerajaan-kerajaan besar, memusnahkan beberapa agama 

besar, yang telah dianut berbilang zaman dan abad. Mengadakan revolusi 

berpikir dalam jiwa dan bangsa. Dan sekaligus membina satu dunia baru-

Dunia Islam.”
2
 

Dakwah dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi 

Ilahiyah kepada manusia melalui berbagai metode, seperti ceramah, film, 

drama,dan bentuk-bentuk lain yang melekat dalam aktifitas kehidupan setiap 

pribadi muslim. Dakwah hukumnya wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap 

manusiam yang telah mengikrarkan dirinya untuk tunduk dan patuh pada 

ajaran Islam. Dakwah itu sendiri memiliki cakupan yang amat luas dalam 

konteks amar ma’rufnahi munkar. 

Dakwah yang dilakukan secara individu maupun jama’ah atau oleh 

lembaga-lembaga dakwah bertujuan untuk mengajak umat manusia masuk 

kedalam sistem ajaran Islam dalam semua segi kehidupan sehingga Islam 

terwujud dalam dinamika kehidupan fardiyah, usrah, jama’ah dan ummah. 

Jalan dakwah yang merupakan segala-galanya bagi seorang aktivis 

dakwah adalah jalan yang lebih membutuhkan bekalan yang menghindarkan 

aktivis dari penyimpangan, kegagalan atau menghambat perjalanan. Sebab hal 

itu mengakibatkan kerugian nyata, hilangnya kebaikan yang banyak, dan 

terhalang untuk mendapatkan keuntungan besar.
3
 

                                                             
2
 Drs. Samsul Munir Amir, MA. Ilmu Dakwah. Amzah, Jakarta, hal. 17 

3
 Syaikh Musthafa Masyhur. Fiqh Dakwah Jilid 2. Al-I’tishom Cahaya Umat: Jakarta 2005. 

hal 7 



3 
 

Memang pada dasarnya dakwah adalah kewajiban bagi umat muslim, 

namun dalam kita menyampaikan harus mempunyai tahapan-tahapan, di 

antaranya ada tiga tahapan, yaitu: 

1. Tahap penerangan (ta’rif) atau tahap propaganda, memperkenalkan 

menggambarkan ide (fikrah) dan menyampaikan kepada khalayak ramai 

dan setiap lapisan masyarakat. 

2. Tahap pembinaan dan pembentukan (takwin), yaitu tahap 

pembentukan,memilih pendukung, menyiapkan pasukan, mujahid dan 

mujahid dakwah serta mendidiknya. Mereka dipilih dari orang-orang yang 

telah menyambut seruan dakwah. 

3. Tahap pelaksana (tanfidz), yaitu tahap beramal, berusaha dan bergerak 

mencapai tujuan.
4
 

Ketiga tahapan tersebut selalu bergandengan dan harus disesuaikan 

satu sama lainnya, karena kekuatan dan kesatuan dakwah bergantung pada  

kekompakan seluruh tahap tersebut. Oleh karena itu, para pendukung dakwah 

dalam melancarkan dakwah harus memilih dan membentuk anggota dakwah, 

dandalam waktu yang sama dia bergerak melaksanakan apa yang dapat 

dilaksanakan.
5
 

Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan dalam berbagai aspek 

kehidupan manusia, baik dari segi sosial agama, politik maupun lain-lain 

termasuk perubahan tradisi dan masyarakat modern. Kemajuan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi disatu sisi membawa perubahan dan keuntungan 

besar dan luarbiasa. Akan tetapi disisi lain perkembangan itu telah 

menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi kehidupan manusia. 

Untuk mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan tersebut, 

manusia membutuhkan alat kontrol sebagai petunjuk dalam kehidupannya 

yang sarat oleh berbagai macam tantangan dan problematika. Alat pengontrol 

tersebut hanyalah agama. Tanpa agama manusia tidak akan mampu 

mengendalikan segalapersoalan yang muncul serta hantaman hawa nafsu 

dirinya yang dapat menjerumuskan pada kecelakaan diri, masyarakat dan alam 

sekitar.
6
 

Untuk mengantisipasi dampak negatif, telah banyak upaya yang 

dilakukan oleh lembaga-lembaga dakwah yang berada di Indonesia. Di antara 

lembaga-lembaga tersebut ialah Ikatan Da’I indonesia (IKADI), yang mana 

Ikatan Da’i Indonesia telah banyak ambil andil dalam mengembangkan 

dakwah di bumi kitaini, khusunya Ikatan Da’i Indonesia Kota Pekanbaru, 

dalam dakwahnya mereka banyak melirik keadaan pada masyarakat pinggiran, 

namun pinggiran yang dimaksud disini menurut pandangan Ikadi Kota 

Pekanbaru yaitu masyarakat yang berada pinggiran Kota Pekanbaru (Tenayan 

Raya) yang pada umumnya masyarakat tersebut kurang mendapatkan siraman 

rohani. 

Namun dari pada itu, kegagalan, halangan dan rintangan sangat 

mungkin terjadi, karena pada dasarnya kurang tetata rapi manejemennya, 
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padahal dakwahtelah diwajibkan atas semua umat muslim, dan telah diajarkan 

kepada kita bagaimana metode yang baik dalam berdakwah.Berdasarkan 

fenomena-fonomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lembaga dengan judul “Manajemen DakwahIkatan Da’i Indonesia Kota 

Pekanbaru Dalam Mengembangkan DakwahPada Masyarakat Tenayan 

Raya”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari dari kesalah pahaman tentang beberapa istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu penulis memberikan 

penjelesan sebagai berikut: 

1. Manajemen, secara bahasa diartikan sebagai mengelola
7
, sedangkan secara 

istilah proses perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian 

organisasi dan penggunaan semua sumber daya manusia untuk mencapai 

tujuan ditetapkan.
8
 

2. Lembaga Dakwah Ikatan Da’i Indonesia (IKADI) Kota Pekanbaru selaku 

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tempat bergabungnya para da’i 

memiliki perhatian serius terhadap perkembangan dan pertumbuhan da’i 

Kota Pekanbaru, dengan visi menjadi lembaga Profesi Da`i yang mampu 

mengoptimalkan potensi para da`i dalam menegakkan nilai-nilai Islam 

sebagai Rahmatan lil`alamin. Misinya adalah mewadahi aktifitas para da`i 
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dalam mendaya gunakan potensi untuk kemashlahatan umat dan bangsa 

melalui aktifitas dakwah Islamiyah yang membawa rahmat.
9
 

3. Dakwah, menurut bahasa dakwah berasal dari kata da’a, yad’u, da’watan 

yang berarti mengajak, menyeru, menjamu
10

, sedangkan menurut istilah 

ialahdakwah dimaknai dari aspek positif ajakan tersebut, yaitu ajakan 

kepada kebaikan dan keselamatan dunia akhirat.
11

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a) Bentuk pola dakwah yang dilakukan Ikatan Da’i Indonesia (IKADI) 

Kota Pekanbaru? 

b) Hambatan-hambatan Ikadi Kota Pekanbaru dalam mengembangkan 

dakwah pada masyarakat tenayan raya? 

c) pengretrutan anggota Ikadi Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan 

dakwah? 

d) Tanggapan-tanggapan masyarakat tentang dakwah yang dilaksanakan 

Ikadi Kota pekanbaru ? 

2. Pembatasan masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, 

maka untuk memudahkan dan lebih terarahnya penelitian ini, penulis 

hanya memfokuskan pada “Bagaimana Manajemen Dakwah Ikatan 

Da’IIndonesia Kota Pekanbaru Dalam Mengembangkan Dakwah 

pada Masyarakat PinggiranTenayan Raya”. 
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3. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan 

permasalahan di atas adalah: 

Bagaimana Manajemen Dakwah Ikatan Da’i Indonesia Kota Pekanbaru 

dalam mengembangkan dakwah pada masyarakat tenayan raya? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

A. Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian ini dalah: 

1. Untuk mengetahui manajemen dakwah Ikadi Kota Pekanbaru 

dalam mengembangkan dakwah Pada masyarakat. 

2. Untuk mengetahui motode dakwah Ikadi Kota Pekanbaru dalam 

mengembangkan dakwah pada masyarakat Tenayan Raya. 

 

B. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. 

2. Sebagai bahan masukan untuk membantu lembaga dakwah Ikatan 

Da’i Indonesia dalam mengembangkan dakwah pada masyarakat 

Tenayan Raya. 

C. Sistematika Penulisan 

Adapun sis itematika penulisan penelitain ini adalah sebagai berikut : 

BAB I :Pada bab pendahuluan berisi tentang, lata belakang, alasan pemilihan 

judul, penegasan istilah, permasalahan, , identifikasi masalah, batasan 
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masalah,rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, 

sistematika penulisan. 

BAB II : Pada bab ini berisikan tentang, sejarah Ikadi Kota pekanbaru, Visi 

danMisi Ikadi Kota Pekanbaru, Struktur Organisasi Ikadi Kota Pekanbaru, 

DrafPedoman Organisasi, Program Kerja Ikadi Kota Pekanbaru. 

BAB III :Pada bab ini berisikan tentang, manajemen Lembaga Dakwah dan 

Metode Dakwah Ikadi Kota Pekanbaru Dalam Mengembangkan Dakwah pada 

masyarakat Tenayan Raya. 

BAB IV : Pada bab ini berisikan tentang, manajemen Lembaga Dakwah dan 

Metode Dakwah Ikadi Kota Pekanbaru Dalam Mengembangkan Dakwah 

pada masyarakatTenayan Raya. 

BAB V : Pada bab lima ini berisikan tentang kesimpulan, dan saran. 

BAB VI : merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dan 

saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


