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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu Negara di dunia ini yang masyarakatnya 

mayoritas memeluk agama Islam, bahkan Indonesia menjadi Negara yang 

penduduknya memeluk agama Islam terbanyak di dunia. Jadi melihat fakta 

tersebut tidak heran apabila di Indonesia telah banyak berdiri Organisasi yang 

berbasis Islam dan lembaga dakwah. Dengan berdirinya organisasi dan lembaga 

dakwah tersebut menandakan begitu besarnya gerakan-gerakan penyebaran Islam 

di Indonesia. 

Aktivitas dakwah pada awalnya hanyalah merupakan tugas sederhana 

yakni kewajiban untuk menyampaikan apa yang diterima dari Rasulullah SAW., 

walaupun hanya satu ayat. Hal ini dapat dipahami sebagaimana yang ditegaskan 

oleh hadits Rasulullah SAW.: “Balighu „anni walau ayat.” Inilah yang membuat 

kegiatan atau aktivitas dakwah boleh dan harus dilakukan oleh siapa saja yang 

mempunyai rasa keterpanggilan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Itu 

sebabnya aktivitas dakwah memang harus berangkat dari kesadaran pribadi yang 

dilakukan oleh orang per orang dengan kemampuan minimal dari siapa saja yang 

dapat melakukan dakwah tersebut.
1
 

Sesuai dengan firman Allah S.W.T. yang mengatakan bahwa Allah 

menciptakan Jin dan Manusia dimuka bumi ini yaitu untuk beribadah. Dengan 

landasan tersebut maka seharusnya manusia dimuka bumi ini berlomba-lomba 

                                                             
1 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 1. 



2 
 

dalam beribadah kepada Allah. Begitupun dengan firman Allah S.W.T. yang 

mengatakan bahwa setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menyebarkan 

Risalah dakwah kepada seluruh umat manusia. Maka dari itu tidak heran kita 

melihat begitu banyak sekarang da’i-da’i atau muballigh kondang yang mencuat 

namanya ditanah air ini berkat metode mereka dalam menyebarkan dakwah. 

Dalam menyampaikan dakwah, banyak hal-hal yang harus diperhatikan 

oleh para da’i agar pesan dakwah yang disampaikan benar-benar dimengerti oleh 

mad’u dan mampu mengamalkannya. Dakwah yang baik adalah dakwah yang 

memiliki bobot dan berkualitas. Untuk mencapai level tersebut maka ada 

beberapa point penting yang harus dimiliki di dalam dakwah tersebut. Dakwah 

dapat dikatakan berbobot dan berkualitas apabila dakwah tersebut disampaikan 

oleh seorang da’i yang benar-benar paham tentang ilmu agama dan berintegritas 

keilmuan yang tinggi, mad’u yang mendengarkan pesan dakwah tersebut mampu 

mengamalkan ilmu yang telah mereka peroleh, materi dakwah yang disampaikan 

berkualitas dan dapat menjadi solusi atas semua permasalahan ummat yang 

sedang terjadi di era globalisasi saat ini, metode dakwah yang diterapkan pun 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mad’u dapat memahami semua 

materi dakwah, dan yang terakhir adalah dakwah harus bisa disebarluaskan 

kepada seluruh ummat manusia dengan berbagai media-media dakwah yang 

sedang trending saat ini seperti media sosial, media massa, dan media dakwah lain 

sebagainya. Jika semua point-point yang telah dijabarkan diatas telah terpenuhi, 

maka barulah sebuah dakwah dapat dikatakan berbobot dan berkualitas. 
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Namun, saat ini sangat sulit menemukan dakwah yang benar-baner 

berbobot dan berkualitas. Salah satu faktor penyebab dakwah kurangnya peminat 

di era globalisasi saat ini yaitu faktor seorang da’i yang kurang berintegritas baik 

itu dari segi pemahaman terhadap ilmu agama, atau dari segi materi yang di 

sampaikan, hingga metode dakwah yang diterapkan, sehingga melihat pokok 

permasalahan tersebut membuat masyarakat saat ini menjadi bosan dalam 

mendengarkan dakwah, terutama masyarakat yang berada di wilayah perkotaan. 

Terbukti dalam setiap kagiatan dakwah, masyarakat yang terlibat hanya segelintir 

dari total seluruh masyarakat yang berada di sekitar masjid tersebut. 

Salah satu masjid yang berada di wilayah perkotaan yaitu masjid Raya An-

Nur Provinsi Riau. Masjid  ini terletak tepat di jantung ibu kota Provinsi Riau. 

Masjid ini sering kali menjadi tempat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan 

dakwah bagi masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya seminar-seminar serta 

talkshow yang membahas tentang kejadian ataupun topik yang sedang hangat 

diperbincangkan dan menjadi trending topik. Diantara kegiatan dakwah yang 

diadakan oleh pengurus Masjid Raya An-Nur ialah kajian rutin tafsir Al-Qur’an 

yang di isi oleh Ust. Musthafa Umar. Kajian rutin ini selalu diikuti oleh jamaah 

Masjid Raya An-Nur dari awal dimulainya kajian hingga selesai. Oleh karena itu 

penulis ingin mengukur tanggapan jamaah terhadap kajian tafsir tersebut yang 

dirangkum dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Respon Jama’ah 

terhadap Kegiatan Dakwah di Masjid Raya An-Nur Kota Provinsi Riau”. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Beberapa hal yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan adalah : 
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1. Respon jama’ah terhadap kegiatan dakwah di Masjid Raya An-Nur 

Provinsi Riau merupakan fenomena yang patut dikaji dan dianalisis 

secara mendalam dan penulis merasa hal ini sangat menarik untuk 

diteliti. 

2. Penulis merasa mampu untuk melakukan penelitian ini, baik dari segi 

tempat, waktu dan biaya penelitian. 

3. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini sangat relevan dengan keahlian 

penulis yaitu  di bidang Manajemen Lembaga Dakwah. 

C. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian yang berjudul “Respon Jama’ah terhadap Kegiatan 

Dakwah di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau”, perlu dipertegaskan  beberapa 

istilah untuk menghindari kesalahpahaman diantaranya sebagai berikut:  

1. Respon 

Respon adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya 

rangsangan.
2
 

Respon adalah suatu kegiatan (activity) dari organism bukanlah semata-

mata suatu gerakan positif, setiap jenis kegiatan yang ditimbulkan oleh suatu 

perangsang dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat 

diartikan sebagai hasil atau kesan yang dapat (ditinggal) dari pengamatan tentang 

subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan-pesan.
3
 

 

                                                             
2 Sarlito W Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajagarfindo, 2011), hal 15. 
3
 Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 

51. 
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2. Dakwah 

Ditinjau dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahas Arab dakwah dan 

kata da‟a, yad‟u yang berarti panggilan, ajakan, seruan.
4
 Secara terminologi 

dakwah itu dapat diartikan sebagai sisi positif dari ajakan untuk menuju  

keselamatan dunia akhirat.  

Sedangkan menurut Syeikh Ali Makhfud dalam kitabnya Hidayatul 

Mursyidin, mengatakan dakwah adalah “Mendorong manusia untuk berbuat 

kebajikan dan mengikuti petunjuk (agama), menyeru mereka kepada kebaikan dan 

mencegah mereka dari perbuatan munkar agar memperoleh kebahagiaan dunia 

dan akhirat.”
5
 

D. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Respon Jama’ah 

terhadap Kegiatan Dakwah di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh apa Respon Jama’ah terhadap 

Kegiatan Dakwah di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

                                                             
4 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, hlm. 2. 
5 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, hlm. 4. 
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Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi terkait dengan 

Kualitas Dakwah, sehingga menjadi rujukan jika nantinya membutuhkan 

referensi dan rujukan dalam pembelajaran Manajemen Dakwah. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengkajian dan pembelajaran pada jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliyahan pada program 

Sarjana Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Sosial (S. Sos) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, Bab ini berisikan latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan  

serta sistematika penulisan 

BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Pikir. Bab ini menguraikan 

kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian dan kerangka pikir yang digunakan dalam 

penelitian  

BAB III : Metodologi Penelitian. Bab ini menjabarkan tentang jenis 

dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, 
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sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan 

data, serta teknik analisis data 

BAB IV : Gambaran Umum. Bab ini berisikan tentang gambaran 

umum dari masjid Raya An-Nur yang berada di pusat 

Kota Pekanbaru Provinsi Riau 

BAB V : Hasil penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisikan data 

mengenai Respon Jama’ah Terhadap Kegiatan Dakwah di 

Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Selanjutnya data yang 

ada dianalisis 

BAB VI :  Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan Saran 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 


