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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori 

Untuk mengetahui aktivitas dakwah IRMA terhadap peningkatan 

pengetahuan keagamaan remaja di Kota Pekanbaru, maka terlebih dahulu 

diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu: 

1. Pengaruh 

Menurut  kamus besar bahas Indonesia, pengaruh merupakan daya 

yang ada atau timbul dari suatu (orang atau benda) yang ikut membentuk 

watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang, sementara menurut Badudu 

Zain, pengaruh merupakan daya menyebabkan sesuatu terjadi, dalam arti 

sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain denagn 

kata lain pengaruh merupakan penyebab sesuatu terjadi atau dapat 

mengubah sesuatu hal ke dalam bentuk yang kita inginkan.
14

 

Penegertian pengaruh menurut beberapa para ahli adalah: 

a. pengaruh menurut Norman Barry adalah suatu tipe kekuasaan yang 

jika seseorang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu atau 

terdorong untuk bertindak demikian. 

b. Pengaruh menurut Albert R. Robert dan Gilbert adalah wajah 

kekuasaan yang diperoleh oleh orang ketika mereka tidak memiliki 

kewenangan untuk mengambil keputusan.
15

 

                                                             
14

 Badudu Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

1996), 1031. 
15

 Lihat, http://fatih-io.biz/definisi_dan_pengaruh_menurut_para_ahli.html diakses tangga 

24 April 2018 pukul 22.09 

http://fatih-io.biz/definisi_dan_pengaruh_menurut_para_ahli.html
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c. Pengaruh menurut wiryanto adalah tokoh formal dan informal dalam 

ruang lingkup msyarakat yang memiliki ciri kompeten dan lebih 

unggul dari orang-orang yang dipengaruhi. 

d. Pengaruh menurut M. Suyanto adalah sebuah nilai kualitas yang di 

share dalam media tertentu dan bisa bermanfaat untuk semua orang.
16

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya yang 

ada atau timbul dari suatu hal yang memiliki akibat atau hasil dan dampak 

yang ada. 

2. Aktivitas Dakwah 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia aktivitas merupakan 

keaktifan, kegiatan, kesibukan,kerja atau salah satu kegiatan kerja yang 

dilakukan dalam setiap bagian di dalam organisasi atau perusahaan. 

Aktivitas disini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara 

perorangan atau perkelompok.
17

 

Menurut Suriyono, aktivitas merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan baik secara jasmani maupun rohani. Menurut Anton M. 

Mulyono, aktivitas artinya kegiatan atau keaktifan. Jadi segala sesuatu 

yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non 

fisik, merupakan suatu aktivitas.
18

 

                                                             
16

Lihat, 

http://pengertianaja,blogspot.co.id/informasi_pengetahuan_pengaruh_menurut_para_ahli.html 

diakses tangga 24 April 2018 pukul 22.30 
17

 Llhat, http://repository.uinjkt.ac.id/aktivitas_dakwah_k_RepositoryUIN diakses tanggal 

24 April 2018 pukul 20.16 
18

 Lihat, http://sondix.blogspot.com/Pengertian_Aktivitas_Menurut_Para_Ahli. diakses 

tanggal 24 April 2018 pukul 21.40 
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http://repository.uinjkt.ac.id/aktivitas_dakwah_k_RepositoryUIN
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Arti dakwah menurut etimologi adalah panggilan, seruan, dan 

ajakan, sedangkan menurut istilah dakwah mencakup sebagian hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Dakwah Islam dalam arti terbatas adalah penyampaian Islam kepada 

manusia, baik secara lisan, tulisan, maupun secara lukisan (panggilan, 

seruan, ajakan, kepada manusia dan kepada Islam). 

b. Dakwah Islam secara luas adalah penjabaran penerjemahan dan 

pelaksanaan Islam dalam perikehidupan dan penghidupan manusia, 

termasuk dalamnya adalah politik, ekonomi, sosial, pendidikan, ilmu 

pengetahuan, kesenian, kekeluargaan, dan lain sebagainya. (Dakwah 

dalam arti luas adalah seluas kehidupan itu sendiri).
19

 

Setiap perkataan, pemikiran atau perbuatan yang secara eksplisit 

ataupun implisit mengajak orang kearah kebaikan (dalam perspektif 

Islam), perbuatan baik, amal saleh atau soleha, atau menuju kebenaran, 

dalam bingkai ajaran Islam, semua ini dapat disebut sebagai  Dakwah. 

Sedangkan istilah dakwah dalam Al-qur‟an diungkapkan dalam 

bentuk fi’il maupun mashdal  sebanyak lebih dari saratus kata. Al-qur‟an 

menggunakan kata dakwah untuk mengajak kepada kebaikan yang disertai 

dengan risiko masing-masing pilihan. Dalam Al-qur‟an, dakwah dalam arti 

mengajak ditemukan sebanyak 46 kali, 39 kali dalam arti mengajak 

kepada Islam dan kebaikan, dan 7 kali mengajak ke neraka atau kejahatan. 

Di samping itu, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan istilah dakwah 

dalam konteks yang berbeda. 

                                                             
19

 Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam, Pokok-pokok pikiran tentang paradigm 

dan system Islam (Bandung: gema insani, 2004), 152. 
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Dari beragamnya makna dan istilah pemakaian kata dakwah dalam 

Islam, terutama Indonesia, adalah sesuatu yang tidak asing. Arti kata 

dakwah yang dimaksudkan adalah “seruan” dan “ajakan”. Jika kata 

dakwah diberi arti “seruan” dan ”ajakan” maka yang dimaksudkan adalah 

seruan kepada Islam atau seruan Islam. Demikian juga halnya jika diberi 

arti “ajakan” maka yang di maksud adalah ajakan kepada Islam atau 

ajakan Islam. Selain itu “Islam” sebagai agama disebut “agama dakwah”, 

maksudnya adalah agama yang disebar luaskan dengan cara damai, tidak 

melalui kekerasan. 

Setelah mendata bebrapa kata dakwah dapat didefinisikan bahwa 

dakwah merupakan kegiatan mengajak, mendorong dan memotivasi orang 

lain berdasarkan apa yang sudah menjadi ketentukan Allah SWT.
20

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan suatu kewajiban 

bagi individual umat Islam, itulah sebabnya Islam disebut dengan “Agama 

Dakwah” artinya, agama yang harus disebarkan kepada seluruh umat 

manusia. Dan hal ini diisyaratkan dalam sejumlah ayat Al-Qur‟an di 

antranya : 

                             

                        

 

Artinya:  Serulah oleh kalian (umat manusia) kejalan Tuhanmu dengan 

hitmah, nasehat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka 

secara baik-baik…., (Qs An-nahl : 125)
21

 

                                                             
20

 Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah (Jakarta:Kencana,2006), 17-

18. 
21

 Al Qur‟an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI,  Software An Nahl .125 
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  Ayat ini menjelaskan tentang mengajak manusia kepada jalan 

kebenaran, kejalan yang sudah menjadi ketentuan dan kejalan yang sudah 

di atur oleh Allah SWT. Adapun ayat berikut juga menjelaskan hal yang 

serupa sebagai berikut: 

                     

                              

                    

Artinya: Telah pasti datangnya ketetapan Allah Maka janganlah kamu 

meminta agar disegerakan (datang) nya. Maha Suci Allah dan 

Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Dia 

menurunkan para malaikat dengan (membawa) wahyu dengan 

perintah-Nya kepada siapa yang dia kehendaki di antara 

hamba-hamba-Nya, yaitu: "Peringatkanlah olehmu sekalian, 

bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku, Maka 

hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku".  Dia menciptakan langit 

dan bumi dengan hak. Maha Tinggi Allah daripada apa yang 

mereka persekutukan. (Qs An-nahl :1-3)
22

 

 

Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur‟an yang menjelaskan 

tentang hal yang serupa. 

Adapun beberapa definisi dakwah yang dikemukakan oleh para 

ahli sebagai berikut : 

a. Menurut (Muhammad Natsir), usaha menyerukan dan menyampaikan 

kepada perorangan manusia dan seluruh umat tentang pandangan dan 

tujuan hidup manusia di dunia yang melipti Amar Ma’ruf  Nahi 

Munkar, dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan 

                                                             
22

 Al Qur‟an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI , Software An Nahl .1-3  
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oleh akhlak dan membimbing pengalamannya dalam perikehidupan 

perseorangan, berumah-tangga, bermasyarakat, dan bernegara. 

b. Menurut (Endang S Anshari), upaya menyampaikan ajaran Islam 

kepada manusia, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Dan 

c. Menurut (Amrullah Ahmad), upaya mengajak manusia supaya masuk 

kedalam jalan Allah secara menyeluruh (kaffah), baik dengan lisan, 

tulisan maupun perbuatan sebagai ikhtiar muslim mewujudkan Islam 

menjadi kenyataan kehidupan pribadi, usrah (kelompok), jamaah dan 

ummah.
23

 

Dari bebrapa penjabaran di atas, cakupan dakwah ini sangat luas 

karena dakwah dilaksanakan mencakup perbaikan berbagai dimensi 

kehidupan manusia, baik pendidikan, ekonomi, sosial, politik, maupun 

dimensi yang lain. Dan dakwah dapat dikelompokkan dalam tiga kategori. 

a. Dakwah bil-lisan 

Dakwah bil-lisan merupakan dakwah yang dilaksanakan 

melalui lisan, yang dilakukan antara lain dengan cara ceramah, 

pengajian, khutbah, diskusi, nasehat, dan lainnya. 

Dakwah bi-lisan juga merupakan salah satu teknik atau metode 

dakwah yang banyak diwarnai karakteristik bicara seorang da‟I atau 

mubaligh pada waktu aktivitas dakwah.
24

 Seperti salah satu aktivitas 

dakwah yang di lakukan oleh bebrapa organisasi seperti IRMA, dalam 

                                                             
23

 Asep samsul M. Romli, Komunikasi Dakwah Pendekatan Praktis, (Bandung: Romeltea 

media, 2014 ), 10-12. 
24

 Asmunir Syukir, Dasar-Dasar dan Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 

1983), 29. 
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aktivitas dakwahnya yang bernama curhar pra nikah syar‟I atau lebih 

di kenal dengan CPNS ini merupakan aktivitas yang cukup digemari 

oleh para remaja saat ini, karena cara berdakwanya menyusun tema 

lebih kepada pembahasan pernikahan, sehingga para remaja yang 

sudah cukup memahami maslah itu tertarik untuk mengikuti kegiatan 

tersebut. 

b. Dakwah bil-hal 

Dakwah bil-hal  merupakan dakwah dalam perbuatan nyata 

yang meliputi keteladanan. Misalnya dengan tindakan alami nyata 

yang dari karya nyata tersebut hasilnya dapat dirasakan secara konkret 

oleh masyarakat, seperti pembangunan rumah sakit. 

c. Dakwah bil-qalam 

Dakwah bi-qalam merupakan dakwah melalui tulisan yang 

dilakukan dengan keahlian menulis di media massa seperti surat kabar, 

majalah, buku, maupun Internet.
25

 

Jadi dapat di simpulkan bahwa aktivitas dakwah merupakan suatu 

kegiatan kesibukan yang dilakukan oleh seseorang, atau sebuah organisasi 

untuk berdakwah secara terencana dengan tujuan untuk mengajak umat 

manusia agar senantiasa memahami ajaran agama Islam dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun beberapa aktivitas dakwah IRMA yang aktif dalam 

meningkatan pengetahuan keagamaan remaja yaitu: 

                                                             
25

 Muhammad Sayyid, Kiat Sukses Berdakwah, Jakarta: Amzah, 2006), 8. 
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a. Aktivitas dalam Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Islam (PHBI) 

Peringatan hari besar Islam (PHBI) memiliki arti penting bagi 

perkembangan syiar ke-Islaman, kerena dari sinilah umat Islam itu 

sendiri menampakkan jati dirinya sebagai seorang muslim yang 

menghargai nilai-nilai historis agamanya. Disamping itu dalam 

memperingati hari-hari besar Islam ini juga merupakan manifestasi 

dari nilai-nilai keimanan seseorang. Aktivitas ini mempunyai tujuan 

penting seperti mengenang kejadian maupun peristiwa yang terdahulu 

pernah terjadi di kalangan umat Islam, hal ini sangat berguna untuk 

mempertebal keimanan dan tentunya ketakwaan kepada Allah SWT. 

b. CPNS (Curhat Pra Nikah Syar‟i) 

Curhatan pra nikah syarih atau di singkat dengan CPNS merupaka 

kegiatan yang dilakukan oleh IRMA pada setiah hari ahad. Kegiatan 

ini merupakan salah satu kegiatan mingguan yang di adakan oleh 

IRMA setelah ba‟da ashar 

c. Tahsin 

Tahsin berasal dari kata “Hasanah, Yuhasinu,Tahsinan” yang 

artinya memperbaiki, membaguskan, menghiasi, mempercantik, 

membuat lebih baik dari semula. Jadi tahsin         al-Qur‟an merupakan 

suatu upaya untuk memperbaiki dan membaguskan bacaab Al-

Qur‟an.
26

 

 

                                                             
26

 Ahmad Syaifuddin, Mendidik Anak Membaca dan Mencintai Al-Qur’an, (Jakarta: 

Gema Insuni,2004), 3 
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d. Seminar  

seminar merupakan suatu pertemuan atau persidangan untuk 

membahas suatu masalah di bawah pimpinan ketua sidang (guru besar 

atau seorang ahli). Pertemuan atau persidangan dalam seminar 

biasanya menampilkan satu atau beberapa pembicara dengan makalah 

atau kertas kerja masing-masing. 
27

 

e. Pengajian 

Aktivitas pengajian ini sudah lama tumbuh, dan selalu berkembang 

sedemikian rupa hingga setiap saat, waktu dan kesempatan ada saja yang 

menyelenggarakan aktivitas dakwah ini, baik yang dilaksanakan oleh 

kelompok seperti majelis ta‟lim atau perorangan seperti kaji duduk.
28

 

3. Pengetahuan Keagamaan 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Pengetahuan merupakan 

segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan hal materi 

pembelajaran.
29

 

 Sedangkan keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam 

agama atau segala sesuatu mengenai agama.
30

 Sehingga dapat dikatakan, 

keagamaan merupakan segala sesuatu yang mempunyai sifat yang ada 

dalam agama dan segala sesuatu yang berhubungan agama.  

                                                             
27

 Lihat, http://www.scribd.com diakses pada tanggal 24 April 2018,pukul 23.45 
28

 Lihat, http://www.eprins.walisongo.ac.id diakses pada tanggal 24 April 2018,pukul 

23.45 
29

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

(Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1377. 
30

 Ibid, 20. 

http://www.scribd.com/
http://www.eprins.walisongo.ac.id/
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Jadi pengetahuan keagamaan merupakan kemampuan untuk 

mengingat pembelajaran yang sudah pernah diajarkan tentang ajaran 

agama Islam yang berisi tentang aturan-aturan atau norma-norma yang 

mengatur hubungan manusi dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, 

dan manusia dengan alam.  

Beberapa materi pengetahuan keagamaan yang dapat diberikan dan 

diperhatikan oleh para remaja dan mayarakat pada umumnya yaitu sebagai 

berikut: 

1. Akidah  

Bentuk jamak dari aqidah adalah „aqaid, artinya ikatan, pautan 

atau sangkutan. Adapun menurut etimologis, akhlak adalah ikatan 

sangkutan karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan 

segala sesuatu antara mahkluk dan khaiq, dalam pengertian akhlak 

artinya iman atau keyakinan.
31

 

Jika diibaratkan dengan bangunan maka aqidah itu merupakan 

pondasi (landasan). Bila pondasi itu kuat maka bangunannya akan 

berdiri kokoh dalam menghadapai tantangan dan bahaya dari luar, 

sebaliknya jika pondasi rapuh maka bangunan itu akan mudah roboh. 

Dengan kata lain aqidah merupakan ushul (pokok atau asas agama 

Islam).
32

 

  

                                                             
31

 Muhammad Daut Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 199. 
32

 Rachmat Taufiqq Hidayat, Khazanah Istilah Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1994), 18 
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2. Fiqih 

Fiqih secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan 

membutuhkan pengerahan potensi akal. Sedangkn menurut 

terminology fiqih merupakan bagian dari syari’ah Islamiyah, yaitu 

pengetahuan tentang hukum syari’ah Islamiyah yang berkaitan 

dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat  

(mukallaf). Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin 

mengatakan fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar‟I yang 

bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dengan dalil-dalil yang 

tafsili.
33

 

3. Akhlaqul Karimah 

Akhlaq berasal dari bahasa arab akhlaq bentuk jamak dari 

khuluq atau al-khuluq yang secara etimologis antara lain berarti budi 

pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.
34

 Jadi akhlaq merupakan 

keadaan atau yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan 

perbuatan baik dan mungkin juga buruk. 

Menurut Asmaran akhlaq adalah sebagai ilmu tata karma, ilmu 

yang membahas mengenai perilaku manusia dan juga memberikan 

sebuah nilai terhadap apa yang dilakukan manusia melalui jenis 

perbuatannya baik atau buruk menurut norma yang berlaku.
35

 

  

                                                             
33

 Amir Syaifuddin, Usnul Fiqih, (Jakrta: Kencana Perdana Media Grup, 2009), 3 
34

 Rachmat Taufiqq Hidayat, Op.cip, 18 
35

 Asmaran, Pengertian Studi Akhlak, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 1. 
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4. Sunnah 

Secara etimologis Sunnah berarti jalan yang biasa dilalui, cara 

yang senantiasa dilakukan dan  kebiasaan yang selalu dilaksanakan, 

apakah kebiasaan atau cara itu merupakan sesuatu hal yang baik atau 

pun buruk. 
36

 

5. Penegtahuan Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi 

pedoman hidup bagi setiap umat Islam yang ada di dunia, Allah SWT 

menjanjikan kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak bagi setia 

pembacanya. Berinteraksi dengan  

Al-Qur‟an sama artinya berinteraksi kepada Allah SWT. 

Semakin kuat kita berinteraksi dengan Al-Qur‟an maka hubungan kita 

dengan Allah SWT semakin bertambah, kekuatan hubungan dengan 

Allah SWT merupakan kunci keberkahan hidup.
37

 

4. Remaja  

Islam memandang bahwa remaja merupakan suatu obyek dan 

subyek pendidikan yang memerlukan perhatian yang serius. Sebab, 

merekalah generasi masa depan harapan bangsa, dan aset bangsa yang 

harus dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya. Pendidikan dalam Islam 

merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju 

kedewasaan, baik secara akal, mental maupun moral, untuk menjalankan 

fungsi kemanusiaan yang diharapkan sebagai seorang hamba di hadapan 

                                                             
36

 Suparman Usman, Hukum Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 44 
37

 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini, ( Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 326 
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Khaliq-nya dan juga sebagai Khalifatu fil ardh(pemelihara) pada alam 

semesta ini.  

Dengan demikian, fungsi utama pendidikan adalah mempersiapkan 

generasi penerus (peserta didik) dengan kemampuan dan keahliannya 

(skill) yang diperlukan agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk 

terjun ke tengah lingkungan masyarakat. Masa depan sebuah lembaga 

pendidikan terletak pada peserta didik yang akan menjadi alumninya. 

Mutu dan kualitasnya terletak pada pendidikan yang didapatkan sekarang. 

Pelajaran apa yang akan dicapai di sekolah ditentukan oleh kurikulum 

yang bersangkutan. Oleh karena itu kurikulum merupakan sarana vital 

bagi perkembangan dan kemajuan suatu lembaga pendidikan 
38

 

Menurut Ramlan, jumlah remaja yang begitu besar bisa berarti 

keuntungan sekaligus kerugian bagi bangsa Indonesia yang sedang 

membangun. Ia merupakan keuntungan jika dapat dimanfaatkan seoptimal 

mungkin untuk kepentingan pembangunan, tetapi kerugianlah yang akan 

terjadi jika mereka menjadi beban dan tanggungan bagi anggota 

masyarakat lainnya. 
39

 

Remaja masih dianggap anak-anak apabila mereka belum 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, pekerjaan tetap, dan memiliki 

emosi yang stabil. 
40

 

                                                             
38

 Ummul Murtafiah Hasan,Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, MTS Nusantara,  

Sumber Taman Probolinggo,  diakses 06 maret 2017. 
39

 Ramlan, Problematika Remaja Dewasa ini dan Solusinya (Jakarta: Mimbar Agama dan 

Budaya, Vol.XVIII, No. 2, 2001), 188. 
40

 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 1996),  71. 
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Oleh karena itu, banyak remaja yang pragmatis dengan mengambil 

sikap acuh tak acuh terhadap problematika yang berkembang di 

masyarakat, atau hanya tekun belajar untuk meraih prestasi yang tinggi 

tanpa peduli pada kehidupan orang lain. Akibat lemahnya pengakuan 

terhadap remaja, mereka mengalami problem identitas yang berpotensi 

menggiring pada melemahnya ikatan-ikatan sosial di antara remaja dan 

masyarakat. Mereka mengalami disorientasi sosial terhadap fungsi dan 

perannya sebagai pelaku perubahan.
41

 

Padahal, salah satu hal yang membuat peran remaja menjadi sangat 

penting adalah keberadaan remaja yang mengisyaratkan adanya semangat 

perubahan. 
42

 

Jiwa mereka masih “segar” dan “baru” membuat remaja cenderung 

berani mengambil keputusan tanpa takut terhadap resiko yang mereka 

hadapi.
43

 

Masyarakat Indonesia yang sedang mengalami krisis 

multidimensional membutuhkan adanya perubahan-perubahan yang positif 

dan inovatif. Menurut Rikard Bagun, arus perubahan sendiri bisa 

menjamin hukum besi yang membinasakan. Lebih-lebih bagi, mereka atau 

bangsa yang tidak siap beradaptasi dan melakukan antisipasi. Sebaliknya, 

bagi yang mampu beradaptasi, perubahan selalu menghadirkan peluang 

yang menawarkan kesempatan baru bagi kemajuan.
44

 

                                                             
41

 Aziz Syamsudin, 23 Karakter Pemuda Pilihan (Jakarta: RMBOOKS, 2009), Xiii. 
42

 Ibid. 3. 
43
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Untuk itulah, remaja perlu mendapatkan tempat dan perhatian dari 

berbagai elemen masyaraka, salah satunya kegiatan dakwah. Kegiatan 

Dakwah bukan hanya mencakup sisi ajakan ( materi dakwah), tetapi juga 

sisi pelakunya (da‟i) juga pesertanya (mad‟u), ia juga mempunyai metode 

beragam yang telah digariskan oleh Al-Qur‟an dan dipraktikkan oleh 

Rasulullah SAW, yakni bil hikmah, al mauidzoh hasanah, bil mujadalah 

bilati hiya ahsan. Interaksi aktif berdasarkan pemahaman yang 

komprehensif terhadap unsur-unsur dakwah di atas, niscaya akan berbeda 

baik pada pilihan aktivitas, maupun kepada kemungkinan hasil yang bisa 

diraih. 

Ajaran Islam adalah konsepsi yang sempurna dan komprehensif, 

Karena ia meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat 

duniawi maupun ukhrawi.  

Perkembangan dakwah cukup berkembanga dengan munculnya 

lembaga dakwah. Lembaga dakwah Menurut UUD No 6 Tahun 1979. 

Lembaga Dakwah merupakan  semua bentuk organisasi Islam yang 

bergerak melalui pendidikan, sosial, Ekonomi, budaya, politik, dan lain-

lain. Sedangkan Lembaga Dakwah merupakan sarana dari fungsional 

ajaran Islam.
45

 

  

                                                             
45

 Muhammad Sayyid, Kiat Sukses Berdakwah, Jakarta: Amzah, 2006), 10. 

 



27 

 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk melihat posisi penelitian ini dan membandingkan dengan 

beberapa penelitian lain, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang 

pernah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang hampir sama namun 

memiliki berbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul “ 

Pengaruh Aktivitas Dakwah Badan Pembina Kerohanian Islam 

(Bapekis)Bank Mandiri Dalam Peningkatan Pengetahuan dan Perubahan 

Sikap Ibadah Karyawan” yang ditelitih oleh saudara Silma Romeli, Tahun 

2009, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan semenjak bulan Desember 

2008 hingga Februari 2009, maka peneliti mendapati beberapa data mengenai 

beberapa aktivitas (bapekis) karyawan Bank Mandiri, salah satu nya kegiatan 

pengajian. Karyawan yang mengikuti kegiatan tersebut sekitar kurang lebih 

400 karyawan. Pengajian ini mengangkat tema-tema yang actual yang dapat 

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan keislaman karyawan secara 

berkeseimbangan. 

“Efektivitas Dakwah Mauizah Hasanah Melalui Pengajian Islam 

Di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh” yang diteliti oleh saudari 

Epiyani, Tahun 2016, Jurusan Manajemen Dakwah. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan 

dakwah mauizah hasanah di Masjid Raya Baiturrahman dilakukan secara rutin 

setiap malam setelah shalat magrib sampai datang tiba waktunya isya dengan 

materi-materi seputar penguatan Agama Islam, pengajar atau pemateri 
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pengajian diisi oleh para pemateri yang kompeten dibidangnya dengan materi 

yang telah ditentukan. Pengajian ini dilakukan untuk mengarahkan dan 

mengajak masyarakat Kota Banda Aceh dan masyarakat sekitarnya ke arah 

yang lebih baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam di Aceh. 

“Aktivitas Dakwah Pada Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani 

Di Kec. Campalagian Kab. Polman” yang diteliti oleh saudara Indra, Tahun 

2014, Jurusan Manajemen Dakwah 

Hasil penelitian ini menunjukkan bwahwa dalam proses pengelolaan 

aktivitas kegiatan dakwah di ponpes Syekh Hasan Yamani dilaksanakan 

dengan memperhatikan fungsi-fungsi manajemen dakwah. Dalam menentukan 

setiap kegiatan, baik dalam proses belajar mengajar maupun kegiatan-kegiatan 

rutin yang berhubungan dengan kegiatan dakwah tersebut. 

“Pengaruh Aktivitas Keagamaan Terhadap Etos Kerja Warga 

Pondok Sosial EKS Kusta Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal 

Kota Surabaya” yang diteliti oleh saudari Himatul Khoiroh, Tahun 2011, 

jurusan Pendidikan Agama Islam 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas keagamaan di 

pondok sosial lebih terlihat pada aktivitas Agama Islamnya. Aktivitas tersebut 

terdiri atas kegiatan Shalat berjama‟ah, pengajian, belajar baca Al-Qur‟an, 

diba’an, dan perayaan hari besar Islam. Kegiatan tersebut mengalami 

perkembangan. Sedangkan etos kerja warganya juga semakin meningkat. 

Terlihat dari kepercayaan diri yang mereka punya dan usaha untuk hidup lebih 

baik yang mereka inginkan agar dapat dipandang sama dengan orang normal. 
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“ Pengaruh Aktivitas Dakwah Terhadap Perubahan Ahklak 

Remaja Masjid Jami’ Asy-Syafi’iyyah Pondok Pucung Karang Tengah 

Tangerang” yang diteliti oleh saudara Matuloh, tahun 2009, jurusan 

Komunikasi Penyiaran Islam. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas dakwah yang 

dilakukan oleh pengurus dewan kemakmuran Masjid Jami‟ Asy-Syafi‟iyyah 

sudah sangat cukup membina kaum remaja agar menjadi generasi muda yang 

berakhlakul karimah. 

Adapun letak perbedaan antara  penelitian yang ditulis diatas dengan 

penelitian yang akan penulis lakukakan adalah penelitian penulis terfokus 

pada keefektivan kegiatan dakwah IRMA terhadap peningkatan pemahaman 

keagamaan remaja di Kota Pekanbaru. Seperti yang penulis ketahui bahwa 

kegiatan IRMA di Kota Pekanbaru saat ini cukup perkembangan, semua itu 

dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang mengarah pada peningkatan 

pemahaman keagamaan yang tertuju pada remaja yang mengikuti pengajian di 

masjid An-Nur Kota Pekanbaru. Salah satu kegiatan dakwah yang penulis 

teliti ialah kegiatan pengajian yang di lakukan oleh IRMA Kota Pekanbaru. 

 

C. Definisi Konsepsional dan Operasional Variabel 

Konsep Operasional merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberi batasan terhadap konsep. Operasional suatu variable juga merupakan 

suatu petunjuk atau pedoman tentang : 
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1. Apa atau siapa yang akan diukur dan diamati. 

2. Alat atau Instrumen apa yang akan digunakan untuk melakukan 

pengukuran atau pengumpulan data. 

3. Metode pengamatan atau pengukuran apa yang akan diterapkan. 

4. dan siap yang akan melakukan pengukuran atau pengamatan. 

Operasional variable untuk variable x di dalam penelitian ini tidak 

mengampil seluruh point dari aktivitas dakwah. Hal ini dikarenakan hanya 

beberapa point saja dari aktivitas dakwah yang di lakukan oleh IRMA 

Pekanbaru. Adapun aktivitas dakwah yang dilakukan oleh IRMA Pekanbaru 

yaitu, aktivitas pengajian, aktivitas dalam kegiatan peringatan PHBI, seminar, 

curhat pra nikah syar‟ih (CPNS), dan tahsin  

Dalam pembahasan peningkatan aktivitas keagamaan remaja dapat 

diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis berasal dari Bahasa Yunani yang mempunyai dua kata “hupo” 

yang artinya sementara dan “thesis” yang berarti pernyataan atau teori, 

karena hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah 

kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Kemudian para ahli 

menafsirkan arti hipotesis merupakan suatu dugaan terhadapa hubungan 

antara dua variable atau lebih. Atas dasar definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji 

kebenarannya.
46
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 Ir. Syofian Siregar, MM, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitaif: Dilengkapi 

Dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),65. 

Pengaruh Aktivitas Dakwah IRMA Terhadap 

Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Remaja Di 

Kota Pekanbaru 

Aktivitas Dakwah 

a. Pengajian 

b. Kegiatan PHBI 

c. Seminar 

d. Kegiatan Curhatan 

Pra Nikah Syarih 

(CPNS) 

e. Tahsin 

(Variabel X) 

Pengetahuan Keagamaan 

a. Pengetahuan Aqidah 

b. Pengetahuan Fiqih 

c. Pengetahuan Akhlak 

d. Pengetahuan mengenai 

Sunnah 

e. Pengetahuan tentang 

Al-Qur‟an 

 

(Variabel Y) 

 

Remaja 
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Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara dari suatu yang harus 

dibuktikan kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Hipotesis dapat juga 

diartikan sebagai kesimpulan sementara.
47

 Menurut Burhan Bungin, hipotesis 

adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang belum 

sempurna.
48

 Hipotesis biasa diartikan dengan dugaan sementara penulis atau 

penulis sebelmnya melakukan penelitian langsung kelapangan. Tujuan dari 

pembuatan hipotesis ialah untuk menuntun peneliti agara tidak kesulitan 

dalam meneliti, maksudnya agar peneliti memiliki pedoman dalam 

melakukan penelitian. 

Berikut ini rumusan hipotesisi alternative (Ha) dan Hipotesisi nihil (Ho) 

yang telah ditetapkan penulis yaitu: 

Ha : Adanya pengaruh aktivitas dakwah Ikatan Remaja Masjid An-nur 

(IRMA) terhadap pengetahuan keagamaan remaja Pekanbaru 

Ho : Tidak adanya pengaruh aktivitas dakwah Ikatan Remaja Masjid An-nur 

(IRMA) terhadap pengetahuan keagamaan remaja Pekanbaru 

Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol 

(Ho) yang mana pengujian hipotesis ini dilakukan dengan pengujian statistic 

sehingga relative mendekti suatu kebenaran yang diharapkan.
49

 Adapun 

teknik yang akan penulis gunakan dalam menguji hipotesis adalah teknik 

korelasi. Teknik korelasi merupakan momen produk pearson dengan rumus : 

  
  

√  ( )   ( )
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Dimana : 

SP = sum of product 

SS (x) = sumsquare dari variable x 

SS (y) = sumsquare dari variable y 

R = koefisien korelasi Spearman 

Rumus untuk SP, SS (x), SS (y), adalah : 

       ∑    
(∑ )(∑ )

 
 = ∑    

      ( )  ∑    
(∑ ) 

 
 = ∑   

       ( )  ∑    
(∑ ) 

 
 = ∑  

Di mana: 

N = Jumlah Pengamatan dari masing-masing variable 

X = (   ) 

Y = (   ) 

   = mean dari variable x 

  = mean dari variable y 

Dengan kriteria Keputusan adalah: 

1. Jika nilai probabilitas 0,05   sig, maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya 

tidak berpengaruh 

2. Jika nilai probabilitas 0,05   sig, maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya 

berpengaruh.
50
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