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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

  Manusia sebagai makhluk pekerja dan berkarya, tentu tidak lepas dari 

upaya-upaya yang sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang lebih baik 

setelah direncanakan dan dilaksanakan. Namun dalam melakukan pekerjaan 

tersebut, ada yang bersifat personal maupun kerjasama. Aktifitas dakwah 

yang efektif dan terorganisir akan membawa pengaruh terhadap 

perkembangan agama islam ke arah yang lebih baik. Namun sebaliknya, 

aktifitas Dakwah yang tidak terorganisir dengan baik akan berakibat 

kemunduran pada perkembangan agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu 

agama islam meletakkan kewajiban berdakwah diatas pundak setiap 

pemeluknya. 

Setiap muslim diharapkan terlibat dan mengambil bagian dari aktifitas 

Dakwah Islam. Yakni menyeru manusia dengan lisan, tulisan, maupun 

tindakan ke jalan kebenaran yang diridhoi Allah SWT dalam rangka 

memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Untuk mengatur itu semua agar 

berjalan dengan efektif, maka diperlukan sebuah Organisasi untuk 

mengelolanya. Organisasi merupakan wadah atau tempat suatu perkumpulan 

yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terorganisir mempunyai tujuan dan 

Cita-cita yang sama. Berawal dari sebuah ide dan gagasan yang kemudian 

direalisasikan dalam bentuk kegiatan yang bermakna dan bermanfaat. 

Dewasa ini umat Islam terus menerus mengupayakan pembangunan 

Masjid. Bermunculan Masjid-Masjid baru di berbagai tempat. Disamping 

renovasi atas Masjid-Masjid lama. Semangat untuk mengupayakan 

pembangunan rumah Allah itu layak dibanggakan. Hampir seluruh tanah air 

tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembangunan Masjid. Ada yang 

berukuran kecil ada yang besar dan megah. Namun tidak sedikit pula Masjid 
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yang terkatung-katung pembangunannya dan tak kunjung rampung, terutama 

di daerah-daerah yang solidaritas jamaahnya belum kuat. 

 Setelah bangunan fisik Masjid berdiri, volume kegiatan yang 

berlangsung didalamnya juga beragam ada yang mampu mengintensifkan 

kegiatannya seharian penuh dengan menyelenggarakan tingkat pendidikan 

rendah sampai tingkat tinggi. Sebaliknya tidak sedikit jumlah Masjid yang 

pembangunannya diusahakan dengan susah payah justru sunyi dari kegiatan. 

Disana-sini banyak dijumpai Masjid yang berfungsi seminggu sekali, yakni 

untuk sholat Jum’at. Permasalahan tersebut terkait dengan pengurus atau 

pengurus  yang yang kurang Proaktif dalam merencanakan kemakmuran 

Masjid.  

Masjid merupakan sarana untuk pemahaman serta pendalaman berbagai 

aspek keislaman.
1
Hakikat Masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas 

yang mengandung kepatuhan Allah semata. Karena itu, di dalam Al-Qur’an 

ditegaskan surat al-Jin : 18 yang artinya  : 

“Sesungguhnya Masjid-Masjid itu hanya untuk Allah semata, karena itu 

janganlah kamu seru siapa saja bersama Allah”
2
 

 

Ketika Masjid hanya digunakan untuk melaksanakan ibadah Mahdoh 

seperti Sholat dan sejenisnya, tidak banyak orang yang terlibat atau dilibatkan 

dalam kepengurusan, apalagi memang banyak Masjid yang tidak memiliki 

struktur kepengurusan yang memadai. Masa itu sudah berlalu, meskipun 

masih banyak sekarang ini kita temukan Masjid yang kepengurusannya tidak 

memadai. Kini kesadaran jamaah Masjid akan pentingnya peran pengurus  

dalam memakmurkan Masjid semakin besar. Hal ini karena manakala Masjid 

hendak difungsikan sebagai pusat pembinaan umat, sudah tidak mungkin lagi 

kalau kepengurusan Masjid ditangani oleh satu atau dua orang. Diperlukan 

tenaga kepengurusan yang jumlahnya cukup dan kualitasnya memadai. 

                                                 
1
 E.Ayub Mohammad,& Muhsin MK. & Raman, Mardjoned,Manajemen Masjid: 

Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, 13 
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Hasbi ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad, Tafsir Al-Quranl Majid An-Nuur: Jilid V, 

Surat 42-114,  Semarang : Pt.Pustaka Rizki Putra, 2000, 4378.   



3 

 

 

 

Personil pengurus Masjid tersebut selanjutnya harus menjalin kerja sama atau 

amal Jama’i yang baik agar terwujud kemakmuran Masjid yang diidam-

idamkan dan terbina jamaahnya hingga menjelma menjadi masyarakat yang 

Islami.
3
   

Agar pengurus Masjid dapat bekerja sama dengan baik dalam 

menjalankan roda kepengurusan, diperlukan mekanisme kerja yang baik. 

Untuk itu, manajemen Masjid harus diterapkan. Perkembangan dan 

perubahan masyarakat tersebut tidak terlepas dari peran Masjid sebagai 

tempat bernaungnya kaum muslimin dalam menterjemahkan Ajakan-ajakan 

Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dari Allah ke dalam 

kehidupan sehari-hari. Perubahan tersebut telah menjadikan manusia sadar 

akan posisinya sebagai makhluk yang diciptakan oleh tuhannya untuk 

berinteraksi dan bersosialisasi dengan Makhluk lainnya. Kesadaran ini 

mendorong kepada manusia agar bersikap luwes dan peka terhadap 

lingkungan yang semakin bergerak dan berkembang secara terus-menerus. 

Untuk itu Masjid harus memberikan fungsi-fungsi yang jelas terhadap 

perkembangan lingkungan masyarakat.  

Masjid Al-Ikhlas adalah salah satu Masjid yang ada di Kelurahan 

Tobek Godang Kecamatan Tampan dan terletak dipusat kota yaitu di simpang 

Arengka Pasar Pagi. Dengan kegiatan yang sangat banyak dan beraneka 

ragam, masyarakat yang sangat heterogen, yaitu masyarakat yang terdiri dari 

berbagai macam golongan, baik orang yang mengenyam pendidikan rendah 

sampai tingkat tinggi, golongan kaya maupun sederhana dan lain-lain. 

Masyarakat yang heterogen ini memunculkan para pengelola atau para 

pengurus Masjid yang sangat Heterogen pula, sehingga dalam 

pengelolaannya muncul fenomena-fenomena baru yaitu pengembangan dan 

pemberdayaan kegiatan-kegiatan yang ada khususnya dibidang Dakwah yang 

sangat dinamis dan terorganisir, namun kadangkala kurang terencana dengan 

baik, karena beranekaragamnya kegiatan yang ada, maka dibutuhkan strategi 

yang baik dari pengurus Masjid, agar kegiatan - kegiatan Dakwah yang 

                                                 
3
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dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas dapat terealisasi dengan baik dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pengurus  Masjid AL-

Ikhlas Kelurahan Tobek Godang Kota Pekanbaru dalam mengelolah 

kegiatan Dakwah”.  

 

B. Penegasan Istilah 

1. Strategi 

Istilah Strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh 

masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, 

taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Strategi pada 

hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) 

untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi 

tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, 

melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.
4
  

2. Pengurus  Masjid 

Pengurus Masjid adalah penggerak organisasi dalam beraktivitas 

mencapai tujuan. Gerak dan  langkah Pengurus yang terarah, terstruktur serta 

memiliki Metode dalam setiap tindakannya sangat diharapkan sekali agar 

menghasilkan kinerja yang harmonis dan bermutu.
5
 

3. Mengelola 

Adisasmita mengemukakan istilah pengelolaan sama dengan 

manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha 

                                                 
4
 Effendy, Onong Uchjana. Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek). Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 2007, h.32 
5
 Dokumen.tips/documents/pengurus -masjid.html, diakses tanggal 24/03/2016. Pukul. 
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manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk 

mencapai suatu tujuan.
6
  

 

4. Kegiatan Dakwah 

Kegiatan atau aktivitas adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dengan mempunyai berbagai kesibukan.
7
 Dakwah berasal dari 

bahasa Arab, yaitu da'a, yad'u' da'wan, du'a  yang diartikan sebagai upaya 

mengajak, menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan.
8
  

Dari pengertian di atas, kegiatan dakwah adalah segala sesuatu yang 

berbentuk kegiatan atau aktifitas yang dilakukan dengan sadar dan sengaja 

yang mengarah kepada perbaikan terhadap sesuatu (perbaikan seseorang) 

yang belum baik agar mejadi lebih baik dan mulia disisi Allah SWT. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan maka  

permasalahan dari   penelitian   ini adalah bagaimana strategi pengurus  

Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Tobek Godang Kota Pekanbaru dalam 

mengelola kegiatan dakwah? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi 

pengurus Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Tobek Godang Kota Pekanbaru 

dalam mengelola kegiatan Dakwah.  

 

 

                                                 
6
 Adisasmita, Rahardjo, Manajemen Pemerintah Daerah, Yogyakarta: Penerbit Graha 

Ilmu, 2011, 21 
7
 Echols, John M. dan Hassan Shadily.. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: P.T. Gramedia 

Pustaka Utama. 2003 
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 Ali Azis, Moh, Ilmu Dakwah, Timur Kencana, Jakarta, 2004, h. 9  
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2.  Manfaat Penelitian ini adalah :  

a.  Secara Teoritis  

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  sumbangan  yang  

bermanfaat sebagai salah satu pengembangan Manajemen Dakwah.  

b.  Secara Praktis 

1. Sebagai bahan pertimbangan pengurus Masjid Al-Ikhlas Pekanbaru 

untuk menjadi acuan dalam menentukan dan mengembangkan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi.  

2. Sebagai bahan masukan bagi lembaga-lembaga Masjid lain agar 

mempertimbangkan aspek manajemen sebelum melaksanakan program 

kerja agar semua program yang direncanakan sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Pada bab ini berisi pengertian Stategi, Pengurus , konsep pengurus  

Masjid, pengertian Masjid, Fungsi Masjid, aktivitas dakwah, pengertian 

dakwah Islam, media dakwah. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan 

data, teknik analisa data, uji validitas 
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BAB IV : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang sejarah berdirinya Masjid Al-Ikhlas, visi dan 

misi, data pengurus Masjid, letak geografis, struktur organisasi 

 

BAB V         : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan hasil dan pembahasan penelitian 

 

BAB VI        : PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran 

Daftar Pustaka 

Lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


