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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang. 

Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu ”sejarah” dan ”dakwah” sejarah 

berasal dari bahasa arab “syajarah” yang berakti pohan.  

Sedangkan dakwah ialah mengajak atau memanggil, atau menyeru manusia 

berbuat baik  dakwah berasal dari kata da’a, yad’u ’watan yang artinya pangilan, 

seruan atau ajakan. Maksudnya adalah mengajak dan manusia agar mengakui Allah 

SWT sebagai tuhan, lalu menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan-ketentuan  

yang diatur-Nya  sebagaimana  tertuang dalam Al-Quran  dan Sunah. Dengan 

demikian target dakwah adalah mewujudkan sumber daya manusia yang bertakwa 

kepada Allah SWT. Dalam arti-arti seluas nya. 

Dakwah memiliki kedudukan yang sangat penting, maka secara hukum adalah 

kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap muslim dan maka istilah da’i adalah 

perilaku kegiatan dakwah Al-Quran. Yaitu orang yang menggemakan ajakan, seruan, 

pangilan, undangan, tawaran. 

Anjuran untuk hidup dengan Al-Quran. Ia juga bermakna Muadzin,karna ia 

mengajak kepada sesuatu yang dapat mendekatkan kepada Allah. 

Bentuk jamak Dai adalah Du’at atau Da’uun seperti kata Qadhi bentuk 

jamaknya adalah Qadhuun, Ada pedapat yang mengklasfikasikan da’i kedalam 

beberapa tingkatan atau  hierarki. 
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Dilihat dari urutan penyampain wahyu, tentu saja Allah sebagai pemilik 

wahyu itu sendiri menempati urutan pertama. Dengan kata lain,                                                

dalam konteks dakwah, Allah adalah da’i yang pertama. Berikutnya, yang kedua 

adalah Malaikat. Selanjutnya da’i yang ketiga adalah Nabi. Setelah dakwah Allah 

sampai kepada Nabi, maka seterusnya Nabi lah yang diberi amanah untuk 

menjalankan proyek dakwah Al-Quran di bumi, dan Allah terus mengendalikannya 

melalui penurunan wahyu yang dilakukan secara bertahap dan mengikuti kebutuhan 

paragmatis, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Nabi dalam proses dakwah 

dari hari kehari. 

Dakwah Maddah Ad-Dakwah  adalah pesan-pesan dakwah Islam atau segala 

sesuatu yang disampaikan subjek dakwah kepada objek dakwah, yaitu keseruhan 

ajaran Islam yang ada di Kitabullah maupun Sunah Rasul-Ny. Pesan-pesan dakwah 

yang disampaikan objek dakwah adalah pesan-pesan yang berisi ajaran Islam. Dalam  

istilah komunikasi materi dakwah atau maddah ad-dakwah di sebut dengan istilah 

massage (pesan). 

Dakwah yang harus disampaikan tercantum dalam penggalan ayat ”Saling 

menasehati dalam kebenaran  dan saling menasehati dalam kesabaran”. (QS.Al-

Ashr(103). 

Islam mengajar umatnya agar bersikap lemah lembut dalam berdakwah atau 

mengajak kebaikan, Rasulullah SWT  dikenal lemah lembutnya dalam risalah Islam, 

karana sikap lemah lembut beliau itu pula Islam memiliki daya tarik sangat kuat 

sebagaimana diabadikan dalam Al-quran. 
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Dakwah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam Islam, dengan 

dakwah Islam dapat tersebar dan diterima oleh manusia, sebaliknya tampa dakwah 

Islam akan semakin jauh dari masyarakat dan selanjutnya akan lenyap dari 

permukaan bumi. Dalam kehidupan masyarakat dakwah berfungsi menata kehidupan 

yang agamis menuju mewujudkan masyarakan harmonis dan bahagia. Ajaran Islam 

disiarkan melalui dakwah dapat menyelamatkan manusia pada umumnya dari hal-hal 

yang dapat menbawa kepada kehancuran. 

Dakwah adalah salah satu tugas yang harus (wajib) dilaksanakan umat Islam 

kapan saja dalam keadaan apapun sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sesuai 

dengan tujuan dakwah untuk menumbuhakn pengertian, kesadaran, penghayatan dan 

pengalaman ajaran agama yang dibawakan oleh para da’i. 

Dalam hal ini Allah swt berfirman dalam surat Ali Imran ayat  140: 

                           

     

 

Artinya:”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebaikan, menyuruh kepada ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, 

merekalah orang-orang yang beruntung”. 

 

Dakwah antara da’i dengan mad’u tidak hanya pertemuan-pertemuan 

langsung antara da’Ii dengan mad’u akan tetapi dibutuhkan inovasi dengan 

menggunakan media lain yang lebih moderen,  seperti: media cetak dan elektronik  
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media-media tersebut harus diupayakan penggunaaannya untuk kepentingan dakwah 

Islam secara luas. 

Dalam ini Allah swt berfirman surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi: 

                              

                      

 

Artinya:”Serulah (manusia kejalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantulah mereka dengan cara yang baik.Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang trsesat dari 

jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat  

petunjuk”. 
 

Dari ayat di atas, maka dakwah Islam dengan metode bil hikmah, 

mauizdhahtul hasanah dan metode mujadalah  tidak harus disampaikan dengan cara 

tatap muka antara da’i  dengan mad’u tapi dengan kecangihaan teknologi, maka 

dakwah Islam dapat disampaikan melalui media yang mederen misalnya televisi. 

Para pengemban dakwah yang  melaksanakan dakwahnya melalui 

pemanfaatan teknologi komonikasi yang berbentuk Koran, disusul munculnya radio 

dan televisi hingga masuknya internet. Media-media komunikasi ini bisa dijadikan 

sebagai media dakwah. Media dakwah merupakan salah satu unsur dalam proses 

strategi yang tepat dalam dakwah. Semua itu penting dipahami guna menyukseskan 

serta mengupayakan solusi terbaik dalam mengatasi berbagai masalah yang dapat 

mengagalkan proses dakwah. 

Zaman moderan sekarang ini,televisi merupakan salah satu media elektronik 

yang digunakan umut Islam sebagai media dakwah. Melalui televisi, pesan dakwah 
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dapat disampaikan dalam bentuk bermacam-macam sesuaikan program acara yang 

disajikan oleh masing-masing stasiun televisi,dan tentunya disesuaikan pula dengan 

selera penontonnya. 

Dakwah merupakan salah satu kebutuhaan manusia itu sendiri, dimana 

manusia itu tidak hanya hidup sendiri-sendiri tampa orang lain, Islam itu merupakan 

anugrah dari Allah SWT, banyak yang terkandung di dalam nya ajaran-ajaran yang 

merupakan perintah dari Allah SWT. Oleh karena itu Allah menciptakan manusia 

dengan sempurna dengan maksud supaya manusia itu bisa berinteraksi dengan baik 

dan benar, dakwah merupakan salah satu penyampaian ajaran-ajaran agama Islam 

yang bersifat mengajak, menyeru dan lain-lain sebagainya. Orang yang menyampai 

dakwahnya kepada orang lain akan mendapat balasan dari Allah SWT, dan akan 

mempertanggung jawabkan atas apa yang disampaikan kepada umatnya. Seorang da’i 

adalah pemimpim bagi umatnya dan pemimpin ini adalah dalam pandangan Islam 

da’i orang yang diberi amanat oleh Allah SWT, untuk memimpin umat yang berpecah 

belah yang di akhirat akan diminta pertangun jawaban nya oleh Allah SWT. Banyak 

realita pada zaman sekarang dimana seorang da’i tidak mencerminkan persepsi  

sebagai seorang da’i yang berul-betul memimpin umatnya kejalan yang benar. 

Banyak da’i sekarang hanyalah sebagai lambang dari Islam itu sendiri. Beranjak dari 

hal tersebut dapat kita ketahui bawasannya untuk menjadi seorang da’i atau 

pemimpin umat dimulai dari didik sejak dini hingga bisa menjadi betul-betul karna 

itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Persepsi Masyarakat 
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Terhadap Kualitas Materi Dakwah Para Da’i di Kecamatan Tebing Tinggi Timur 

Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti”.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

B. Alasan Pemilihaan Judul  

Dalam memilih judul penelitian ini, penulis memiliki beberapa alasan yang 

dapat memperkuaat penelitiaan.` 

Adapan alasan-alasan peneliti dalam pemilihaan judul yaitu: 

a. Menurut peneliti, materi ini mengandung permasalahan yang menurut penelitian 

untuk berupaya mencari akar dari permasalaah tersebut. 

b. Peneliti ingin mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap kualitas materi 

dakwah di kecamataan tebing tinggi timur dikepulauan meranti. 

c. Adanya tanggapan dari masyarakat tentang kualitas materi dakwah . 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka 

penulis akan mendefenisikan beberapa istilah agar memperjelas maksud dari 

penelitian ini, yaitu:  

1. Persepsi  

Pesrsepsi dapat diartikan tanggapan atau pendapat disampaikan oleh 

masyarakat bisa berupa ucapan atau tindakan. Respons masyarakat berupa ucapan 

ialah tangapan masyarakat baik secara perilaku masrayakat mengenai satu hal, 

jika ia setuju dengan satu hal tesebut maka ia akan melakukan tindakan tersebut, 
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maka ia akan  melakukan tindakan yang dianjurkan, sedangkan jika ia tidak setuju 

maka boleh jadi ia tidak melakukan tindakan yang telah dianjurkan. 

2. Masyarakat  

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuaan 

golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama 

seperti: sekolah, keluarga, perkumpulan Negara semua adalah masyarakat. 

3. Kualitas  

Kualitas adalah kadar atau mutu yang membutuhkan tenaga terampil. 

4. Materi dakwah  

(Maddah Ad-Dakwah )adalah pesan-pesan dakwah Islam atau segala 

sesuatu yang harus disampaikan subjek dakwah atau objek dakwah, yaitu 

keseluruhaan ajaran Islam yang ada di Kitabullah maupun Sunah Rasul-Nya. 

5. Da’i 

Dalam makna istilah da’i adalah pelaku kegiatan dakwah al-Qur’an. Yaitu 

orang yang menggemakan ajakan, seruan, panggilan, undangan, tawaran, anjuran 

untuk hidup dengan al-Qur’an. Ia juga bermakna muadzin, karena ia mengajak 

kepada sesuatu yang mendekatkan kepada Allah. Bentuk jamak da’i adalah Du’at 

atau Da’uun  seperti kata Qadhi bentuk jamaknya adalah Qadhuun. 

 

 

 

D. Permasalahaan  
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1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalaha penelitian 

ini adalah: 

a. Apakah yang diguna oleh da’i saat menyampaikan materi dakwah ? 

b. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai mareri dakwah yang 

disampaikan oleh da’I ? 

c. Apa saja faktor yang membuat masyarakat  merasa tertarik dalam 

penyampaian kualitas materi dakwah yang dilakaukan oleh da’I ? 

d. Seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh da’I terhadap masyarakat? 

2. Batas Masalah  

Karana penelitiaan memiliki kerterbatasan dalam hal waktu, keahliaan biaya 

dan sarana lainnya serta untuk menjaga agar penelitiaan lebih terarah dan fokus, maka 

perbatasan masalah sangat diperlukan, dengan pertimbangan tersebut maka 

penelitiaan ini dibatasi pada upaya pengungkapan informasi mengenai persepsi 

masyarakat terhadap materi dakwah para da’i di kecamatan tebing tinggi timur 

kepulauan meranti. 

3. Rumusan Masalah  

Permasalahaan penelitiaan ini dapat dirumuskan dengan “Bagaimana 

persepsi masyarakat terhadap kualitas materi dakwah para da’i di Kecamataan 

Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti.” 

 

E. Tujuan dan kegunaan penelitian  



9 
 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Materi Dakwah Para Da’i di 

Kecamatan Tebing Tinggi Timur. 

2. Kegunaan  Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka penggunaan ini sekurang-

sekurangnya dapat di berikan dua kegunaan yaitu. 

a. Kegunaan Teoretis  

Dapat memperkaya konsep atau teori yang mendukung perkembangan 

ilmu pengetahuaan mengenai ilmu dakwah,khususnya yang berkaitan dengan 

persepsi masyarakat terhadap kualitas materi dakwah para da’i di kecamatan 

Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti. 

b. Kegunaan Praktis  

Dapat menberikan masukan kepada da’i untuk lebih meningkatkan 

kualitas materi dakwah agar masyarakat agar semakin tertarik untuk 

mendengarkan apa yang disampaikan oleh da’i. 

F. Sistematika penulisan 

Agar lebih jelas dan mudah dipahami dalam penelitian ini maka penulis 

memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluaan berisi mengenai latar belakang, alasan pemilihan 

judul, penegasan istilah, permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan 
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kegunaan, kerangka teoritis, konsep operasional, metode penelitian, 

dan sistimatika penelitian  

BAB II : KAJIAN TEORI  DAN KERANGKA FIKIR 

Bab ini berisi tentang Kajian Teori, Penelitian Terdahulu dan 

Kerangka Pikir 

BAB  III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian,  subjek danobjek penelitian, sumber data, informan 

penelitian, tekhnik pengumpulan data, validasi data dan tekhnik 

analisis data. 

BAB  IV : GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisi tentang sejarah kepulauan meranti.  

BAB  V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan  

tentang persepsi masyarakat terhadap kualitas materi dakwah  para   

da’i. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran serta hasil peneliti 

 

 


