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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan dakwah merupakan suatu amanah yang diembankan kepada 

setiap umat yang menyandang status sebagai seorang muslim dalam 

melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Sampai saat ini kegiatan dakwah 

masih dilaksanakan oleh berbagai macam kalangan dengan beragam inovasi 

dan cara dalam melakukan kegiatan tersebut. Dakwah memiliki kegiatan yang 

tinggi dan memiliki peranan yang sangat penting menurut pandangan Allah 

SWT dan Rasulullah SAW. Karena Islam sangat memperhatikan dalam urusan 

yang satu ini. Sehingga menganjurkan kepada setiap muslim agar menyeru 

kepada kebaikan dan menyampaikan nasehat- nasehat yang baik kepada 

masyarakat serta menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang oleh agama 

Islam. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar 

merupakan pekerjaan yang sangat mulia dan harus selalu dilakukan agar 

manusia dapat memperoleh dan manusia senantiasa berada dalam kebenaran 

dan kefitrahan.  

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rasulullah telah berhasil 

mengembangkan agama Islam ( berdakwah) keseluruh penjuru dunia. Beliau 

dalam mengembangkan agama Islam, mendapat tantangan yang amat keras, 

akan tetapi kemudian dunia menyaksiakn bahwa dalam waktu yang relatif 

singkat dunia telah menyaksikan bahwa agama Islam telah merambat wilayah-

wilayah Arab kemudian menyelusuri wilayah- wilayah Asia, kemudian Afrika 

dan Eropa. Sejatinya kegiatan dakwah itu juga bertujuan untuk keselamatan 

hidup manusia yang salah satu caranya dengan mewujudkan hubungan baik 

antara hamba dengan Sang Penciptanya maupun hamba dengan sesama hamba. 

Pada titik selanjutnya itu semua akan sampai dan mengarah kepada 

terbentuknya masyarakat makmur.
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Dakwah merupakan tugas bagi setiap umat Islam dalam menjalaninya 

tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dilapangan begitu banyak 

persoalan- persoalan dan tantangan. Mulai dari masalah ketidaktahuan umat 

terhadap syariat hingga perselisihan antar umat beragama. Di samping itu 

disaat ini zaman telah berkembang sedemikian rupa. Perkembangan budaya 

ekonomi, pemerintah dan teknologi yang tumbuh begitu pesat. Bila dakwah 

Islam tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, tidak menutup 

kemungkinan ia hanya terdampar di peradaban, dakwah akan hanya menjadi 

wacana dan kenangan semata, tanpa memperlihatkan pengaruhnya bagi umat 

dan dunia.
2
  

Masjid merupakan salah satu sarana pembinaan umat yang mendapat 

perhatian yang begitu besar dari Rasulullah SAW. Karena itu, pada saat 

singgah di Quba dalam perjalanan hijrah ke madinah, beliau membangun 

masjid kemudian diberi nama dengan masjid Quba, bahkan ketika sampai ke 

Madinah, bangunan pertama yang didirikan bersama para sahabat adalah 

masjid yang di beri nama dengan masjid Nabawi. 

Masjid merupakan sebaik- baik tempat di muka bumi ini. Di sanalah 

tempat peribadatan seorang hamba kepada Allah SWT, memurnikan ibadahnya 

hanya untuk Allah semata. Seperti firman Allah SWT dalam surat At- Taubah 

ayat 18: 

                      

                      

 

Artinya: “ Hanyalah yang memakmurkan masjid- masjid Allah ialah orang- 

orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap 

mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut ( kepada 

siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang- orang yang 

diharapkan termasuk golongan orang- orang yang mendapat 

petunjuk.
3
 “ (QS. At- Taubah: 18).     
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Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa masjid akan berperan dalam 

pembinaan kerohanian dan yang berhubungan dengan kemasyarakatan. 

Pembinaan masyarakat baik di bidang jasmaniah dan kerohaniannya adalah 

merupakan suatu hal yang penting sekali. Sebab sekalipun jasmaniyah kuat 

akan tetapi didukung oleh rohaniah yang lemah, maka ia tak akan mungkin 

bertahan terhadap cobaan dan serangan yang datang dari luar ataupun dari 

dalam. Maka jalan untuk mengatasi agar antara jasmaniah dan rohaniah sama- 

sama sejalan, untuk menyeimbangkan antara keduanya masjidlah tempat yang 

berperan dalam pembinaan tersebut.  

Sebagai muslim, semestinya kita memiliki perhatian dan cinta yang 

besar terhadap masjid. Kecintaan yang besar kepada masjid akan membuat kita 

memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pemakmuran masjid, yang 

jadi persoalan kita kemudian adalah bagaimana cara kita untuk memakmurkan 

masjid tersebut, sehingga masjid dapat menjadi suatu objek untuk 

meningkatkan sebuah agama yang telah diajarkan dan dibawa oleh nabi 

Muhammad SAW.  

Sebagaimana kita telah ketahui, masjid adalah tempat suci bagi umat 

muslim. Selain menjadi tempat beribadah, masjid dapat juga menggambarkan 

kebudayaan Islam dan menjadi bangunan yang snagat mewah, manakala hati 

seseorang terpaud dengan masjid, tidak hanya membuat dia betah di dalam 

masjid, tapi juga pembinaan yang didapat dari masjid akan memberi pengaruh 

yang positif atas seluruh aktivitas di luar masjid.  

Masjid bukan hanya sebagai rumah tempat ibadah umat muslim, 

masjid juga digunakan sebagai fungsi sosial dan pendidikan. Masjid artinya 

tempat sujud, dan masjid berukuran kecil juga disebut mushalla, langgar atau 

surau. Selain tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan 

komunitas muslim. Kegiatan- kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian 

agama, ceramah, dan belajar al- Qur’an sering dilaksanakan di masjid, bahkan 

dalam sejarah Islam, masjid turun memegang peranan dalam aktivitas sosial 

kemasyarakatan.  
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Fakta telah membuktikan bahwa terutama di kota- kota besar sudah 

memperlihatkan banyak masjid yang telah menunjukkan fungsinya sebagai 

tempat ibadah, tempat pendidikan, dan kegiatan- kegiatan sosial lainnya. 

Dengan demikian keberadaan masjid sangat memberikan banyak manfaat bagi 

jamaahnya dan bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya.  

Pengurus masjid pada zaman sekarang ini memerlukan ilmu dan 

keterampilan manajemen. Pengurus masjid harus mampu menyesuaikan diri 

dengan perkembangan zaman. Seorang pengurus masjid harus mempunyai 

kemampuan supaya dakwah yang disampaikan di masjid tersebut membuat 

jamaah menjadi tertarik untuk di hadiri. Karena berkembangnya suatu dakwah 

di suatu masjid tidak lepas dari peran seorang pengurus masjid itu sendiri.      

Untuk menghadapi hal tersebut perlu adanya pengorganisasian dan 

perencanaan yang baik atau disebut juga dengan strategi. Sehingga dalam 

meleburkan diri aktivitas dakwah, seseorang tidak hanya berbekal keberanian 

dan lmu yang dimiliki. Karena perjuangan apapun bila tanpa strategi akan 

terkalahkan dan kandas ditengah jalan. Oleh sebab itu dakwah Islam haruslah 

fleksibel, mampu mengikuti perkembangan zaman, dan perkembangan umat, 

untuk itu di perlukan strategi untuk mencapai hal tersebut. Dengan kata lain 

bagaimana kegiatan pengembangan dakwah dikelola dengan memperhatikan 

fungsi manajemen yang profesiaonal dan proporsional. Agar tercapainya tujuan 

pengembangan dakwah dengan baik, perlu adanya komunikasi dengan baik 

antara si penyampai pesan dengan audiens, karena komunikasi merupakan 

salah satu bentuk interaksi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu dakwah 

dalam Islam adalah aktivitas yang sangat mulia dan sangat dianjurkan untuk 

dilaksanakan bagi umat Islam. 

Masjid Raudhatul Jannah adalah salah satu masjid di Pekanbaru yang 

memiliki jumlah jamaah terbanyak. Dalam setiap harinya jumlah jamaah 

Masjid Raudhatul Jannah mencapai 300-500 orang jamaah baik di waktu 

pengajian/ceramah maupun di waktu shalat.
4
 Pengurus Masjid Raudhatul 

Jannah melalui para Da’inya dan media dakwah telah berhasil mengajak 
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jamaah untuk berbondong- bondng datang ke masjid untuk mendengarkan 

pengajian/ceramah maupun shalat di Masjid Raudhatul jannah.      

Berdasarkan dari gejala-gejala yang timbul dari latar belakang diatas, 

maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan mengangkat 

permasalahan ini ke dalam suatu karya ilmiah dengan judul “Strategi 

Pengurus Masjid Raudhatul Jannah Kota Pekanbaru dalam 

Mengembangkan Dakwah ”.    

 

B. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian yang berjudul “Strategi Pengurus Masjid Raudhatul 

Jannah Kota Pekanbaru dalam Mengembangkan Dakwah” ini, penulis perlu 

mempertegas beberapa istilah dalam judul, terutama pada beberapa kata kunci 

yang penulis anggap penting. Dengan maksud, untuk menghindari terjadinya 

penyimpangan dan kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis 

perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah berikut: 

1. Strategi 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer strategi adalah 

keahlian mengatur, merencanakan atau rencana cermat tentang suatu kegiatan 

guna meraih suatu target atau sasaran. Sedangkan menurut Samsul Munir ia 

mengatakan bahwa strategi yaitu metode siasat, taktik atau manuver yang 

digunakan dalam aktivitas suatu kegiatan.
5
 

Jadi strategi adalah adalah  tentang metode, siasat taktik atau manuver 

yang digunakan dalam aktivitas suatu kegiatan dakwah. 

2. Pengurus 

Pengurus adalah orang yang mengelola dan mengatur dalam sebuah 

organisasi yang terdiri dari beberapa orang atau lebih. Pengurus merupakan 

salah satu hal yang berperan sangat terpenting dalam suatu organisasi, karena 
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tidak adanya pengurus dalam suatu organisasi maka tidak akan terlaksananya 

semua kegiatan dan program- program secara efisien.
6
 

Jadi pengurus adalah seseorang yang berperan penting dalam sebuah 

masjid untuk menggerakkan dan mengembangkan dakwah sehingga jamaah 

terpanggil hatinya supaya datang ke mesjid un tuk mendengarkan 

pengajian/ceramah ataupun shalat berjamaah.  

3. Pengembangan Dakwah 

Pengembangan (developing) merupakan salah satu perilaku 

manajerial yang meliputi pelatihan (couching) yang digunakan sebagai sarana 

untuk meningkatkan keterampilan seseorang dan memudahkan penyesuaian 

terhadap pekerjaannya dan kemajuan kariernya. Proses pengembangan ini 

didasarkan atas usaha untuk mengembangkan sebuah kesadaran, kemauan, 

keahlian, serta keterampilan para elemen dakwah agar proses dakwah berjalan 

secara efektif dan efisien.
7
  

Kata dakwah ditinjau dari etimologi dan bahasa, yaitu berasal dari 

bahasa arab, yaitu da’a-yad’u-da’watan, artinya mengajak, menyeru, 

memanggil. Dengan demikian dakwah merupakan bagian yang sangat esensial 

dalam kehidupan seorang muslim, dimana esensinya berada pada ajakan 

dorongan (motivasi) rangsangna serta bimbingan terhadap orang lain untuk 

menerima ajaran islam.
8
  

Jadi pengembangan dakwah adalah suatu perilaku manajerial untuk 

selalu meningkatkan kualitas, cara kerja dan sarana hidup serta memksimalkan 

potensi sumber daya sehingga tercapainya tujuan dakwah yang diinginkan 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang dijelaskan pada latar belakang, maka yang menjadi 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Pengurus 
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Masjid Raudhatul Jannah dalam Mengembangkan Dakwah di Kota 

Pekanbaru”? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pengurus Masjid 

raudhatul Jannah dalam Mengembangkan Dakwah di Kota Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

 1) Kegunaan akademis 

a. Penelitian ini bertujuan sebagai bahan informasi ilmiah terkait dengan 

Strategi Pengurus Masjid Raudhatul Jannah dalam Mengembangkan 

Dakwah di Kota Pekanbaru sehingga dapat menjadi rujukan jika nantinya 

ada yang melakukan penelitian yang sama. 

b. Memperkaya khasanah Ilmu Manajemen Dakwah, khusunya yang 

berhubungan dengan strategi pada masjid  ataupun organisasi. . 

c. Sebagai bahan bacaan bagi Jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

2) Kegunaan Praktis 

a) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran untuk menerapkan strategi dakwah pada masjid ataupun 

lembaga-lembaga yang bergerak dibidang dakwah, khususnya 

Masjid Raudhatul Jannah Pekanbaru dalam rangka meraih tujuan 

yang telah ditetapkan. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengkajian dan pembelajran pada Jurusan Manajemen Dakwah  

Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

c) Sebagai syarat menyelesaikan perkuliahan program Sarjana Strata  

Satu (S1) dan sebagai syarat memenuhi gelar Sarjana Sosial (S.Sos) 

pada Jurusan Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Lembaga 

Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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E. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

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

istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Berfikir. Bab ini menguraikan kajian 

teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka 

berfikir yang digunakan dalam penelitian.  

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

pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, 

informan penelitian, teknik pengumpulan data, vailiditas data serta 

teknik analisis data. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


