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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Untuk mengetahui strategi dakwah dalam meningkatkan eksistensi 

Ittihadul Mubalighin di Kota Pekan Baru, Maka terlebih dahuluh penulis akan 

menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dijadikan 

landasan untuk menganalisa masalah-masalah yang terjadi. 

1. Pengertian Strategi  

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategia” yang diartikan 

sebagai “the art of the general” atau seni seseorang panglima yang 

biasanya digunakan dalam peperangan. Namun akhirnya, strategi 

berkembang untuk semua kegiatan organisasi, termasuk keperluan 

ekonomi, sosial, budaya dan agama.
8
 Menurut  William didalam bukunya 

yang berjudul Manajemen Strategis Dan Kebijakan Perusahaan 

mengatakan bahwa strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan dan 

terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan 

tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan 

utama dari perusahaan itu dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat 

oleh organisasi.
9
 Strategik juga dapat diartikan sebagai rencana berskala 

besar, bertujuan kemasa depan untuk berinteraksi dengan kondisi 

persaingan demi mencapai tujuan perusahaan lembaga.
10

  

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan 

kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada dasarnya, merupakan 

seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, 

politik, ekonomi, sosial-budaya) untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Strategi adalah konsep dan atau upaya untuk 
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mengerahkan potensi sumber daya ke dalam rangkaian untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.
11

  

Strategi ini dalam segala hal digunakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan, karena pada dasarnya segala perbuatan atau 

tindakan itu tidak terlepas dari strategi.
12

 Adapun tentang taktik, 

sebenarnya merupakan cara yang digunakan dan merupakan bagian dari 

strategi.
13

 Selain itu menurut Oliver, mengatakan bahwa strategi adalah 

cara untuk mencapai sebuah hasil akhir. Ada lima keunggulan dari kata 

strategi yang dikutip oleh Oliver yaitu, pertama, sebuah rencana, suatu 

arah tindakan tindakan yang diinginkan secara sadar. Kedua, sebuah cara, 

suatu menuver spesifik yang dimaksudkan untuk mengecoh lawan atau 

kompetitor. Ketiga, sebuah pola, dalam suatu rangkaian tindakan. 

Keempat, sebuah posisi, suatu cara menempatkan organisasi dalam sebuah 

lingkungan, dan Kelima, sebuah perspektif, suatu cara yang terintegrasi 

dalam memandang dunia.
14

 

Anwar Arifin mengartikan strategi sebagai keseluruhan keputusan 

kondisional tentang tindakan yang akan dilakukan guna mencapai suatu 

tujuan.
15

  

Jadi, dari beberapa pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan 

bahwa strategi secara etimologis adalah rencana yang disatukan dan 

dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen 

yang terarah pada tujuan strategik organisasi atau lembaga.   

2. Pengertian Dakwah 

Dakwah berasal dari bahasa arab da’a artinya memanggil atau 

menyeru, mengajak atau mengundang. Jika di ubah menjadi da’watun 

maka maknanya akan berubah menjadi seruan, atau panggilan atau 
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undangan.
16

 Sedangkan dakwah Islama menurut prof. Toha Yahya Oemar 

yaitu sebagai upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan 

yang benar sesuai dengan perintah tuhan untuk kemaslahatan di dunia dan 

akhirat.
17

 Dakwah Islama juga berarti mendorong manusia agar berbuat 

kebaikan dan mengikuti petunjuk (hidayah), menyeruh mereka berbuat 

kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, agar mereka mendapatkan 

kebahagian dunia dan akhirat.
18

 

Dakwah menurut H.A.Malik Ahmad adalah segala usaha dan sikap 

yang bersifat menumbuhkan keinginan dan kecintaan mematuhi Allah 

sampai tercipta masyarakat besar yang mematuhi Allah dan mematuhi 

bimbingan Rasulullah SAW.
19

  Wahidin dalam pengantar ilmu dakwah 

mengatakan bahwa dakwah merupakan kegiatan penyampaian petunjuk 

Allah kepada seseorang atau sekelompok masyarakat, agar terjadi 

perubahan pengertian, cara berpikir, pandangan hidup dan keyakinan, 

perbuatan, sikap, tingkah laku, maupun tata nilainya: yang pada gilirannya 

akan mengubah mengubah tatanan kemasyarakatan dalam proses yang 

dinamik.
20

 Sementara menurut Fathul, mengutip pendapat dari Quraish 

Shihab, mengatakan bahwa dakwah adalah seruan atau ajakan kepada 

keinsafan atau usaha mengubah situasi yang lebih baik dan sempurna, baik 

terhadap pribadi maupun masyarakat.
21

   

Dakwah memiliki arti proses penyelenggaraan aktivitas atau usaha 

yang dilakukan secara sadar dan sengaja dalam upaya meningkatkan taraf 

dan tata nilai hidup manusia berlandaskan ketentuan Allah dan Rasulullah 

SAW. Adapun Bentuk usaha yang dilakukan tersebut meliputi ajakan 

untuk beriman, bertakwa serta mentaati perintah Allah dan rasul, menyeru 

kepada kebaikan dan mencegah yang munkar, memperbaiki dan 

membangun masyarakat yang Islamai, menegakkan serta menyiarkan 
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agama Islama, dan suatu usaha untuk mencapai tujuan yakni kebahagiaan 

dan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat.
22

 

Dalam berdakwah terdapat unsur-unsur dakwah yang tidak bisa 

ditinggalkan, karena keseluruhan unsur tersebut saling berkaitan satu sama 

lainnya. Kegiatan dakwah akan berhasil apabila memenuhi unsur-unsur 

dakwah sebagai berikut
23

 : 

a. Subjek dakwah, yaitu orang yang melaksanakan tugas dakwah. Subjek 

dakwah bisa peorangan atau kelompok seperti lembaga yang bersedia 

dan mampu melaksanakan tugas dakwah.  

b. Objek dakwah, yaitu orang-orang atau kelompok-kelompok yang 

menjadi sasaran pesan-pesan yang disampaikan subjek dakwah.  

c. Materi dakwah. Materi dakwah dapat diberikan menurut situasi dan 

kondisi objek dakwah.  

d. Metode dakwah, yaitu cara berdakwah yang tepat sehingga materi 

dakwah dapat diterima oleh objek dakwah.  

e. Media dakwah, yaitu saluran maupun sarana yang dipergunakan dalam 

menyampaikan dakwah.  

Jadi, dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa dakwah adalah suatu kegiatan ajakan dan seruan baik 

dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku yang dilaksanakan secara sadar 

dan terencana dalam usaha memengaruhi orang lain baik secara individu 

maupun kelompok untuk mengamalkan ajaran Islama dalam kehidupan 

untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.  

3. Strategi Dakwah 

Dakwah mengandung arti panggilan dari Allah dan Rasulullah 

SAW, untuk umat manusia supaya percaya kepada ajaran Islama dan 

mewujudkan ajaran yang dipercayainya itu dalam segala segi 

kehidupannya. Dakwah menjadi kewajiban setiap umat Islama. Dakwah 

dapat dilakukan dengan secara individu maupun jama’ah atau oleh 
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lembaga-lembaga dakwah yang bertujuan untuk mengajak umat manusia 

memasukan ajaran Islama dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan 

strategi dakwah adalah metode siasat, taktik atau manuver yang 

dipergunakan dalam aktivitas dakwah.
24

 Merumuskan strategi dakwah 

berarti memperhitungkan kondisi dan situasi yang dihadapi dimasa depan, 

guna mencapai efektivitas atau mencapai suatu tujuan. Dengan strategi 

dakwah berarti dapat ditempuh beberapa cara memakai komunikasi secara 

sadar untuk menciptakan perubahan pada diri jama’ah dengan mudah dan 

cepat.
25

 

Strategi dakwah yang digunakan dalam usaha dakwah perlu 

memperhatikan beberapa hal berikut ini: pertama, azas filosofi yaitu azas 

yang membicarakan tentang hal-hal yang erat hubungannya dengan tujuan 

yang hendak dicapai dalam proses dakwah. Kedua, azas psikologi yaitu 

azas yang membahas tentang masalah yang erat hubungannya dengan 

kejiwaan manusia. Seorang da’i adalah manusia dan sasaran atau objek 

dakwah yang memilki karakter kejiwaan yang unik, sehingga ketika 

terdapat hal yang masih asing dari sasaran dakwah (mad’u) tidak diasumsi 

sebagai pemberontakan atas ajakan. Ketiga, azas sosiologi yaitu azas yang 

membahas masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi mad’u. 

Misalnya politik masyarakat setempat, mayoritas agama di daerah 

setempat, filosofi sasaran dakwah dan lain sebagainya yang sepenuhnya 

diarahkan kepada persaudaraan yang kokoh sehingga tidak ada sekat 

diantara elemen dakwah, baik kepada objek dakwah maupun kepada 

sesama subjek dakwah. Keempat, Azas kemampuan dan keahlian yaitu 

azas yang lebih menekankan pada kemampuan dan profesionalisme subjek 

dakwah dalam menjalankan misinya. Latar belakang subjek dakwah akan 

dijadikan ukuran kepercayaan mad’u. Kelima, Azas efektifitas dan 

efisiensi, yaitu azas yang menekankan usaha melaksanakan kegiatan 
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dengan semaksimal mungkin sesuai dengan planning yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Strategi dakwah juga merupakan suatu siasat yang disusun untuk 

melaksanakan dakwah agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Hal 

yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan dakwah adalah subjek dan 

objek dakwah. Subjek dakwah adalah pelaksana dakwah yang beragama 

Islama baik laki-laki maupun perempuan yang memilki kemampuan untuk 

mengajak dan memberikan materi dakwah kepada orang lain.
26

 Seorang 

Subjek dakwah setidaknya memilki pemahaman tentang al-quran dan 

hadist, pengetahuan tentang pendidikan ajaran Islama, pengetahuan yang 

menjadi kelengkapan dakwah, bahasa objek dakwah, bertanggung jawab, 

santun, lapang dada, teladan dan mencintai tgas, serta mengharapkan ridho 

Allah SWT. Sedangkan objek dakwah adalah individu atau kelompok 

yang menjadi sasaran pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh subjek 

dakwah.
27

 

Dalam berdawah ada 3 (tiga) macam pendekatan yang perlu 

diperhatikan  yaitu : 

a. Approach Filosofi (Pendekatan ilmiah dan aqliyah) yang dihadapkan 

pada golongan pemikir dan kaum intelektual. Karena golongan ini 

mempunyai gaya pikir yang kritis, maka dakwah harus bersifat logika, 

menggunakan analisa yang luas dan objektif secara argumen yang 

logis dan komparatif. Pendekatan filosofis ini adalah bertujuan untuk 

menghidupkan pikirannya sebab mereka menerima sesuatu itu 

mendahulukan rasio dan pada rasa. 
28

 

b. Approach intruksional (pendekatan mau’izah atau pengajaran), 

pendekatan ini untuk dikalangan orang awam, sebab pada umumnya 

daya nalar dan daya pikir mereka sangat lemah dan sederhana. Mereka 
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lebih utama menggunakan unsur rasa dan pada rasio. Oleh karena itu, 

dakwah terhadap mereka  lebih dititik beratkan pada bentuk 

pengajaran, nasehat yang baik serta mudah dipahami. 

c. Approah diskusi (pendekatan  mujaddalah atau bertukar pikiran), 

secara informatif dialogis, karena pada umumnya ini terdapat pada 

golongan yang ketiga mereka sudah mulai maju dari golongan yang 

kedua yaitu golongan orang awam. Namun perlu diingat bahwa 

informatif dialogis ini masih dalam batas-batas tertentu.
29

  

Seorang da’i dan da’iyah harus memperhatikan tingkat kemampuan 

mad’unya. Pembaruan terhadap penyajian pesan-pesan agama perlu 

diilakukan dengan cara yang bisa menembus hati manusia.
30

 Beberapa 

pedoman dalam pembaruhannya adalah perbedaan metode sesuai dengan 

tingkat pemahaman mad’u (objek dakwah), memperhatikan skala prioritas, 

memahami berbagai ilmu fiqih, dekat dengan masyarakat, dan selalu 

memperbaharui wawasan dalam berbagai bidang. Strategi dakwah 

memerlukan beberapa faktor yang yang benar-benar diperhatikan adalah 

umat Islama harus mengembangkan pola pikir dan wawasan keilmuan, 

mewujudkan ukhuwah Islamaiah, serta memiliki khazanah ilmu termasuk 

ilmu pengetahuan teknologi. 

Dalam persfektif Al-Qur’an strategi dalam dakwah yaitu jihad 

fisabilllah (jihad dijalan Allah) yang memiliki arti berusaha keras dan 

mencurahkan seluruh kemampuan serta kekuatan yang dilakukan untuk 

menegakkan agama Allah. Jihad fisabilillah mencakup tiga bentuk yaitu
31

 : 

1. Informasi yang membawa kabar gembira dan peringatan, dimana 

dalam dakwah dikenal dengan bentuk dakwah qauliah ( dakwah 

melalui ucapan lisan). 

2. Pendidikan dan bimbingan, termasuk didalamnya memberikan suri 

tauladan dan mendakwahi diri sendiri, dakwah ini pada hakikatnya 

dikenal dengan sebutan dakwah bil-hal (dakwah dengan perbuatan). 
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3. Memerangi kaum kafir dalam arti membrantas akhlak, perilaku dan 

kepercayaan yang membawa kekufuran.  

Strategi dakwah menuntut adanya tindakan bijaksana yang 

menentukan pengaturan langkah dakwah yang mengarah pada perwujudan 

amar ma’ruf nahi mungkar, baik dalam diri maupun diri mad’u. Selain itu 

dakwah harus dengan hikmah, memberi pengajaran yang baik serta 

berdiskusi dengan yang baik. Dengan demikian dakwah dapat mencapai 

tujuan secara efektif dan efisien.
 32

 

Mengacu pada tujuan akhir dari dakwah, strategi memiliki 

kekhasan tertentu sebagaimana dikemukan oleh syekh abdurrahman abdul 

khaliq sebagai strategi dakwah yang dibenarkan oleh syariat, sebagai 

berikut
33

 : 

1. Tidak ada dakwah kejalan allah kecuali dengan hikamah 

2. Diantara bentuk hikmah iyalah berperang (dalam arti luas) pada saat 

yang tepat. 

3. Orang yang mengucapkan laa ilaaha ilallah haram dibunuh sekalipun 

seyakin-yakinnya berbohong dengan megucapkan kalimat tersebut. 

4. Hindari ekstremisme dalam beragama 

5. Hindari pertentangan antara malahat dan hukum syara’. 

Mengacu kepada ketiga method of da’wa, yaitu hikmah, 

mau’idhah, dan  mujadalah, maka dapat dirumuskan beberapa strategi 

dakwah yang ahrus diperhatikan diantaranya yaitu : pertama, perencanaan 

dakwah, yaitu arah tindakan yang diinginkan. Kedua, media dakwah, yaitu 

alat yang digunakan untuk penyampaian pesan dakwah. Ketiga,  metode 

dakwah, yaitu cara yang digunakan dalam pencapaian tujuan dakwah. 

Keempat, pola dakwah, suatu rangkaian tindakan yang dilakukan. Kelima 

objek dakwah, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia 

yang menerima pesan dakwah. Keenam, tujuan dakwah, merupakan salah 
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satu yang penting dalam aktivitas dakwah, sebagaimana dalam aktivitas 

dakwah lainnya.
34

 Berikut penjelasan dari rumusan diatas : 

a. Perencanaan Dakwah 

Rencana adalah arah tindakan yang sudah ditentukan terlebih 

dahulu. Rencana dakwah akan dilakukan oleh para da’i atau pun 

lembaga dakwah, dengan mengacu pada hasil penyelidikan 

pendahuluan sehubungan dengan tujuan dakwah yang ingin dicapai. 

Menyusun rencana dalam arti menentukan rencana dakwah merupakan 

proses memilih dan menghubung-hubungkan data atau kenyataan 

dalam rangka membayangkan dan merumuskan tindakan-tindakan 

yang dianggap perlu, guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

Rencana kegiatan dakwah perlu dibuat dalam tiga jenis yaitu : 

1. Rencana bidang material, yaitu memuat hal-hal yang menyangkut 

dengan pengadaan dan penggunaan bahan baku, barang untuk 

keperluan, semua itu demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan 

2. Rencana bidang finansial. Memuat hal-hal yang berkaitan dengan 

pengumpulan atau penerimaan serta pengeluaran atau 

penggunaannya, termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan 

untuk keperluan operasioanal para pelaksana dan pengadaan 

rencana yang diperlukan. Dalam lembaga dakwah , pendapatan 

berupa uang harus diperitungkan demi terwujudnya tujuan dakwah 

yang telah ditentukan. 

3. Rencana bidang operasional, yaitu tindakan-tindakan yang harus 

dilakukan oleh pelaksana sesuai dengan tugas, wewenang serta 

tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Rencana tersebut 

sesuai dengan pola pelaksanaan kerja. Rencana bidang operasional 

harus selalu berorientasi pada rencana bidang finansial.
35
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Rencana harus disusun sedemikian rupa dengan memerhatikan 

hal-hal berikut: 

1. Semua transaksi disusun berdasarkan kenyataan yang ada 

2. Semua pernyataan disusun dengan menggunakan pemikiran, 

imajinasi, dan kemampuan melihat kedepan 

3. Seluruh naskah merupakan gambaituran keadaan pada masa yang 

akan datang serta tindakan yang harus dilakukan, termasuk apabila 

ada rintangan atau kesulitan yang mengganggu kelancaran jalan 

upaya pencapaian tujuan tersebut, 

Adapun rincian isinya rencana tersebut disusun sebagai berikut : 

1. Kebijaksanaan, yaitu pedoman yang diberi ruang penafsiran dan 

pertimbangan para pelaksana, sesuai dengan situasi dan kondisi 

yang dihadapi para pelaksananya. 

2. Prosedur yaitu tahapan tindakan yang harus diambil para pelaksana 

dalam rangka pencapaian tujuan  

3. Budget, yaitu hasil yang ditetapkan, dalam bentuk nilai ekonomis, 

serta dana atau biaya yang disediakan untuk mencapai tujuan itu. 

4. Program, yaitu perpaduan kebijaksanaan dan prosedur yang 

didukung leh hasil yang diinginkan untuk menetapkan suatu 

rangkaian  tindakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan
36

.  

5. Tujuan dakwah merupakan salah satu yang penting dalam aktivitas 

dakwah, sebagaimana dalam aktivitas dakwah lainnya. Tanpa 

adanya tujuan yang jelas suatu aktivitas sulit berjalan dengan baik.  

Suatu perencanaan dengan Tujuan dakwah dapat diibaratkan 

sebagai sebuah mimpi atau cita-cita yang dicapai oleh da’i. Tujuan itu 

pada akhirnya akan menetukan strategi dan bahkan menentukan besar 

dan kecilnya semangat seorang da’i dalam melakukan aktivitas 

dakwah Islama. Semakin mantap dan jelas strategi yang dirancangnya, 
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maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap semangat seorang da’i 

dalam menjalankan dakwah.
37

 

Tujuan dakwah dapat dibagi menjadi dua : 

a. Tujuan jangka panjang atau umum. 

Tujuan jangka panjang dakwah, sebagaimana telah 

disinggung dalam pengertian dakwah itu sendiri, yaitu : 

1) Menjadikan atau mengajak semua orang untuk beribadah dalam 

arti menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, dan 

menjauhi segala larangannya. 

2) Menciptakan rahmat atau berkah dalam kehidupan yang baik 

didunia, baik untuk kehidupan seluruh umat manusia, termasuk 

makhluk-makhluk Allah dialam semesta.  

3) Agar manusia mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di 

akhirat.
38

 

Dari tujuan umum tersebut masih perlu dijabarkan dalam 

bentuk tujuan yang lebih spesifik yaitu
39

 : 

1) Menyadarkan manusia tentang  arti dan hakikat hidup 

Hidup manusia  tidak untuk didunia dan tidak untuk 

kemewahan dunia. Tetapi kehidupan manusia untuk membekali 

diri untuk menempuh kehidupan diakhirat. Dunia sebagai 

serana untuk memperoleh kehidupan di akhirat.  

Tujuan dakwah adalah memberikan penyadaran kepada 

umat manusia bahwa kehidupan duniawi begitu menggoda. 

Jika manusia tergoda dengan kehidupan didunia maka dia tidak 

akan mendapatkan pahala berbentuk kehidupa di akhirat. 

Dakwah mengajarkan kehidupan yang sebenarnya di akhirat. 
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2) Mengeluarkan manusia dari kegelapan dan kesesatan 

Manusia lupa dengan kehidupan yang hakiki. Sehingga 

manusia secara tiak sadar bahkan ada secara sadar masuk 

dalam kesesatan. Indahnya dunia  seringkali menjadikan mata 

dan pikiran manusia silau dan tidak mampu untuk berfikir 

jernih tentang kehidupan yang hakiki. Disini lah tujuan dakwah 

sebagai pengingat dan mengentaskan manusia dari kesesatan.  

b. Tujuan jangka pendek atau khusus 

1) Membina mental dan keimanan para mu’allaf yang baru masuk 

Islama atau yang masih lemah keimanannya, supaya tidak 

keluar dari Islama. 

2) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat Islama yang 

telah cukup kuat keimanannya. Dakwah tidak hanya dibentuk 

bagi mereka yang elamah imannya namun juga mereka yang 

sudah memmeluk Islama supaya bertambah kokoh 

keimanannya.  

3) Mendidik dan mengajar anak-anak agar dapat mengembangkan 

potensinya sesuai dengan jalan Allah atau dalam kerangka 

menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah. Masa pendidikan 

anak bukanlah masa yang remeh namun generasi ini perlu 

dibentuk bahkan penting nilai pendidikan dan pengajaran 

dakwah Islama. 

4) Mengajak kepada umat manusia yang belum meyakini ajaran 

Islama, agar meyakini dan menjalani ajaran Islama.
40

  

Dari tujuan jangka panjang (umum) dan tujuan jangka 

pendek (khusus) dapat dikembangkan tujuan-tujuan lain yang 

sifatnya mengarah pada pencapaian kedua tujuan tersebut, seperti 

mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan 

taraf kehidupan ekonomi umat, membangun budaya Islamai 

ditengah masyarakat, menciptakan sistem politik yang demokrasi 
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dan berdasarkan pada prinsip-prinsip dalam Islama. Dengan 

demikian tujuan dakwah memosisikan dakwah sebagai disiplin 

atau tugas mulia yang sangat komplek.
41

  

Suatu rencana akan berhasil apabila rencana itu saling memadai 

dan saling terkait. Seluruh rencana hendaknya disusun dengan bentuk 

uraian atau pernyataan yang bersifat rasional, fleksibel, dan kontinyu.  

b. Objek dakwah 

Secara Etimologi kata Mad’u dari bahasa Arab, diambil dari 

bentuk isim maf’ul (kata yang menunjukan objek atau sasaran). 

Menurut terminologi Mad’u adalah orang atau kelompok yang lazim 

disebut dengan jama’ah yang sedang menuntut ajaran agama dari 

seorang Da’i baik Mad’u itu orang dekat atau jauh, muslim atau non-

muslim, laki-laki atau perempuan. Objek dakwah, yaitu orang-orang 

atau kelompok-kelompok yang menjadi sasaran pesan-pesan yang 

disampaikan subjek dakwah
42

.  

Seorang Da’i akan menjadikan Mad’u sebagai objek bagi 

tranformasi ilmuan keilmuan yang dimilikinya. Mad’u adalah objek 

dakwah bagi seorang Da’i yang bersifat individual, kolektif, atau 

masyarakat umum. Masyarakat sebagai objek dakwah merupakan 

salah satu unsur dalam sistem dakwah yang tidak kalah peranannya 

dibandingkan dengan unsur-unsur dakwah yang lain.  

Muhammad abduh membagi objek dakwah menjadi beberapa 

bagian yaitu : 

1. Golongan cerdik cendikiawan, yaitu orang yang cinta kebenaran, 

dapat berfikir secara kritis dan cepat menangkap persoalan. 

2. Golongan awam, yaitu orang yang kebanyakan yang belum dapat 

berfikir secara kritis dan mendalam, serta belum dapat menangkap 

pergantian-pergantian yang tinggi 
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3. Golongan yang berbeda dengan  kedua golongan diatas, yaitu 

golongan yang senang membahas sesuatu tetapi hanya dalam batas 

tertentu saja, dan tidak mampu membahas secara mendalam
43

.  

Oleh sebab itu masalah masyarakat ini seharusnya dipelajari 

dengan sebaik-baiknya sebelum melangkah ke aktivitas dakwah yang 

sebenarnya. Maka dari itu sebagai bekal dakwah dari seorang dai 

hendaknya melengkapi dirinya dengan beberapa pengetahuan dan 

pengalaman yang erat hubungan dengan masalah masyarakat. 

c. Metode dakwah 

Metode dakwah adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk 

penacapaian tujuan. Metode adalah cara yang telah diatur dan melalui 

proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud.
44

 

Sedangkan arti dakwah menurut pandangan pakar ilmuan 

adalah sebagai berikut :  

1. Menurut Bakhial Khauli, dakwah adalah suatu proses 

menghidupkan peraturan-peraturan Islama dengan maksud 

memindahkan umat dari suatu keadaan kepada keadaan lain. 

2. Menurut pendapat syekh ali mahfudz, dakwah ialah mengajak 

manusia utk mengerjakan keaikan da mengikuti petunjuk, 

mmenyuruh kepada berbuat baik dan melarang mereka berbuat 

buruk agar mereka mendapat kebahagiaan didunia dan akhirat.  

Bahwa amar ma’ruf nahi mungkar merupakan inti gerakan dakwah 

dan penggerak dalam dinamika masyarakat Islama. 

Dari pengertian diatas dapat disimpukan bahwa metode dakwah 

adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang da’i kepada 

mad’u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih 

sayang. Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat 

penting peranannya, suatu pesan walaupun baik tapi metode dakwah 
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yang tidak benar, bisa saja ditolak oleh objek dakwah.
45

 Maka Seorang 

mubaligh dan mubalighah harus memiliki cara dan memilih cara yang 

cocok supaya dakwahnya tidak sia-sia belaka. 

Beberapa metode dakwah antara lain : 

1) Metode Al-hikmah. 

Hikmah secara bahasa memiliki beberapa arti: al-‘adl, al-

ilm, al-Hilm, al-Nubuwah, al-Qur’an, al-injil, al-Sunnah dan lain 

sebagainya. Hikmah juga diartikan   al-‘llah, atau alasan suatu 

hukum, diartikan juga al-kalam atau ungkapan singkat yang padat 

isinya. Seseorang disebut hakim jika dia didewasakan oleh 

pengalaman, dan sesuatu disebut hikmah jika sempurna. Dalam 

bahasa komunikasi hikmah menyangkut apa yang disebut sebagai 

frame of  reference, field of reference dan field of experience, yaitu 

situasi total yang mempengaruhi sikap terhadap pihak komunikan 

(obyek dakwah). Metode hikmah menurut Syekh Mustafa Al-

Maroghi dalam tafsirnya mengatakan bahwa “hikmah” yaitu 

perkataan yang jelas dan tegas disertai dengan dalil yang dapat 

mempertegas kebenaran, dan dapat menghilangkan keragu-

raguan.
46

 Dengan kata lain bi al-hikmah merupakan suatu metode 

pendekatan komunikasi yang dilakukan atas dasar persuasif. 

Karena dakwah bertumpu pada human oriented, maka konsekuensi 

logisnya adalah pengakuan dan penghargaan pada hak-hak yang 

bersifat demokratis, agar fungsi dakwah yang utama adalah bersifat 

informatif. Ibnu katsir menafsirkan kata “hakim”, maksudnya 

hakim dalam perbuatan dan ucapan, hingga dapat meletakan 

sesuatu pada tempatnya. dengan demikian ini mencakup semua 

teknik dakwah yang diharapkan umat dakwah yang kita seru 
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dengan metode bisa dapat tercapai dengan apa yang  kita cita-

citakan dan berhasil dengan sempurna.
47

 

2) Al-Mau’idzah Al-Hasanah. 

Secara etimologis, mauidzah merupakan bentukan dari kata 

wa’adza-ya’idzu-iwa’dzan dan ‘idzata, yang berarti “menasehati 

dan mengingatkan akibat suatu perbuatan,” berarti juga “menyuruh 

untuk mentaati dan memberi wasiat agar taat.” 

Alhasanah  (kebaikan) merupakan lawan dari sayyiat, maka dapat 

dipahami bahwa mauidzah dapat berupa kebaikan dan dapat juga 

berupa kejahatan, hal itu tergantung pada isi yang disampaikan 

seseorang dalam memberikan nasehat dan anjuran. 

Ali Mustafa Yaqub mengatakan bahwa Mauidzah al 

Hasanah adalah ucapan yang berisi nasehat-nasehat yang baik di 

mana ia dapat bermanfaat bagi orang yang mendengarkannya, atau 

argumen-argumen yang memuaskan sehingga pihak audience 

dapat membenarkan apa yang disampaikan oleh 

subyek.
48

  Menurut filosof Tanthawy Jauhari, yang dikutip Faruq 

Nasution mengatakan bahwa Mauidzah al Hasanah adalah 

Mauidzah Ilahiyah yaitu upaya apa saja dalam menyeru atau 

mengajak manusia kepada jalan kebaikan (ma yad’u ila al shale) 

dengan cara rangsangan yang menimbulkan cinta (raghbah) dan 

rangsangan yang menimbulkan waspada (rahbah).
49

 

3) Mujadalah Bi Al-Lati Hiya Ahsan. 

Dalam Al-quran berdebat dengan cara yang sopan santun 

dan lemahh lembut. Berdebat menurut bahasa berarti berdiskusi 
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atau beradu argumen.
50

 metode diskusi dengan cara yang baik 

perlu diperhatikan hal-hal berikut : 

a) Tidak merendahkan pihak lawan, atau menjelek-jelekan, karena 

tujuan diskusi bukan mencari kemenangan, melainkan 

memudahkannya agar ia sampai pada kebenaran. 

b) Tujuan diskusi semata-mata untuk menunjukan kebenaran 

sesuai dengan ajaran Allah. 

c) Tetap menghormati pihak lawan, sebab jiwa manusia tetap 

memiliki harga diri. Karenanya harus diupayakan ia tidak 

merasa kalah dalam diskusi dan merasa tetap dihargai dan 

dihormati. 

d. Pola dakwah 

Pola dakwah berdasarkan objek adalah dakwah yang berfokus 

pada mad’u sebagai sasaran dakwah. Pola dakwah berdasarkan objek 

dakwah ini dapat dibagi dalam beberapa pola berikut yaitu : 

1. Dakwah Nafsiyah (Dakwah Intrapersonal) 

Dakwah nafsiyah atau disebut juga dakwah intrapersonal 

adalah dakwah yang berfokus pada diri sendiri (bukan dakwah 

kepada orang lain). Dakwah nafsiyah merupakan hubungan 

komunikasi antara jiwa seseorang dengan Allah SWT.  

Dakwah nafsiyah dapat berbentuk do’a seorang hamba 

kepada Tuhannya Dalam keadaan tolak tarik ini hati manusia juga 

yang akan memutuskan ajakan mana yang akan dituruti oleh 

hatinya apakah ajakan kepada kemungkaran atau ajakan kepada 

yang ma’ruf. Jika hati seseorang dapat memenangkan kebaikan 

bearti ia sudah melakukan dakwah nafsiyah. 

2. Dakwah Fardiyah (Dakwah Interpersonal) 

Dakwah fardiyah, yaitu ajakan atau seruan ke jalan Allah 

yang dilakukan seorang da’i kepada orang lain secara perseorangan 

dengan tujuan memindahkan mad’u pada keadaan yang lebih baik 
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dan diridhai Allah. Dalam proses dakwah fardiyah, seorang da’i 

berusaha lebih dekat mengenal mad’u, membina persaudaraan 

dengannya karena Allah. Dalam persahabatan ini, da’i berusaha 

membawa mad’u kepada keimanan, ketaatan, kesatuan dan 

komitmen pada system kehidupan Islama dan adab-adabnya yang 

menghasilkan sikap tolong-menolong dalam kebaikan dan 

ketakwaan dan membiasakannya berbuat baik dan mencega yang 

mungkar. 

Dakwah fardiyah adalah dakwah seseorang kepada orang 

lain. Seorang da’i berdakwah kepada seorang mad’u dengan 

pendekatan personal atau dari hati ke hati.
51

 Dakwah fardiyah bisa 

dilakukan dengan dengan cara langsung face to face atau dengan 

cara tidak langsung melalui telpon, pesan singkat (SMS), internet 

dan lain-lain. Dakwah fardiyah ini sangat efektif bila dilakukan 

secara rutin dan berkesinambungan karena seorang da’i akan lebih 

terfokus perhatiannya kepada seorang atau beberapa mad’u saja. 

Da’i dapat memantau perkembangan pemahaman dan pengalaman 

agama mad’u yang menjadi sasarannya mulai dari pemahaman dan 

pengalaman yang rendah sampai pada pemahaman dan pengalaman 

agama yang lebih tinggi. 

Dakwah fardiyah dapat dilakukan di tempat tinggal mad’u 

tanpa harus melakukan dakwah secara terbuka di depan banyak 

orang. Dengan kata lain dakwah fardiyah dapat dilakukan oleh 

setiap orang yang mempunyai kemampuan terbatas, keberanian 

terbatas dan ruang gerak terbatas. Misalnya da’i dapat menerapkan 

metode dakwah bi al-Maw’idah al-Hasanah atau bi al-Lisan. 

Dalam kondisi ini da’i cukup hanya dengan bersikap dan berbicara 

tentang hal-hal baik-baik saja. 

Pola dakwah seperti ini sebenarnya sangat mudah 

dilakukan oleh setiap orang terutama bagi seorang perempuan. 
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Bagi seorang da’i perempuan, misalnya, ia dapat memilih calon 

mad’u seperti tetangga, teman-teman dekat, teman sekantor, teman 

sepengajian dan sebagaimya. 

3. Dakwah Fiah (Dakwah Kelompok) 

Dakwah fiah atau disebut juga dengan dakwah kelompok 

dapat  berbentuk dakwah halaqah yaitu dakwah yang dilaksanakan 

dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil 

tersebut dapat diaktifkan secara rutin dengan jadwal dan materi 

yang tersusun rapi. Seorang da’i harus memberi motivasi supaya 

terjadinya diskusi kelompok yang menyangkut pemahaman, 

kesadaran dan pengalaman ibadah para anggota kelompok dakwah 

tersebut.  

Pada hakekatnya, dakwah fiah dapat mengembangkan diri 

menjadi beberapa kelompok dakwah yang lain dengan cara setiap 

anggota dakwah fiah merangkul mad’u yang lain untuk bergabung 

dalam kelompok dakwah. 

Dakwah fiah dapat dilakukan di rumah para anggota 

kelompok atau di mesjid-mesjid. Dakwah fiah dapat terdiri dari 

anggota perempuan dan dapat juga terdiri dai anggota laki-laki. 

Kelebihan dari dakwah fiah ini bagi setiap anggota, terutama bagi 

anggota kelompok perempuan, adalah dakwah fiah bisa menjadi 

sarana yang dapat mengembangkan kemampuan para anggota 

melalui diskusi pendalalman materi agama, melatih kecakapan 

diskusi dan melatih berbicara secara sistematis. Dengan demikian 

diharapkan setiap anggota mampu berdakwah dalam kelompok-

kelompok lain yang lebih besar. 

4. Dakwak Jam’iyah (Dakwah Massa) 

Konsepsi dan manifestasi dakwah harus bisa merangkul 

dimensi kerisalahan, kerahmatan dan kesejahteraan dalam 

kehidupan umat manusia. Sebagai program kerja berjangka 

panjang, gerakan dakwah membutuhkan banyak sarana, metode 



 26 

dan penunjang yang harus diupayakan berjalan sinergis, dan saling 

melengkapi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan hidup umat 

manusia.  

Dakwah jam’iyah bisa juga disebut dengan dakwah jamaah 

yaitu gerakan dakwah yang berbasiskan komunitas atau satuan unit 

masyarakat untuk menata dan mewujudkan alam kehidupan yang 

lebih baik sesuai dengan perintah Allah dan sunah-Nya. Dengan 

demikian dakwah jam’iyah dapat dikatakan sebagai dakwah yang 

berbentuk organisasi atau pergerakan.
52

  

5. Dakwah Umurah (Dakwah Lintas Budaya) 

Bapak antropologi budaya, E. B.Taylor, mendefinisikan 

“budaya sebagai keseluruhan kompleks yang meliputi 

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan 

kemampuan-kamapuan atau kebiasaan-kebiasaan lain yang 

diperoleh angggota-anggota suatu masyarakat”. Dalam proses 

dakwah lintas budaya, seorang da’i harus memperhitungkan 

peranan dan fungsi budaya.  

Ketika berdakwah, da’i harus mengetahui terlebih dahulu 

calon mad’unya berasal dari budaya apa. Oleh karena itu, da’i 

harus mempelajari ilmu antropologi sehingga da’i  lebih mudah 

menghadapi mad’unya yang datang dari berbagai latar belakang 

budaya yang maksimum dan perbedaan budaya yang minimum 

antara budaya yang satu dengan budaya yang lain.
53

 

e. Media dakwah 

Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk 

menyampaikan materi dakwah (ajaran Islama) kepada mad’u.
54

 Untuk 
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menyampaikan ajaran Islama kepada umat, dakwah dapat 

menggunakan berbagai media. 

Keberadaan media akan menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi 

dalam aktifitas dakwah. Media dakwah terdiri dari beberapa macam 

yaitu
55

 : 

1. Lisan, adalah media dakwah yang paling sederhana yang 

menggunakan lidah dan suara, dakwah dengan media ini dapat 

berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan 

sebagainya. 

2. Tulisan, adalah media dakwah melalui tulisan, buku, majalah, surat 

kabar, surat menyurat, spanduk dan lainnya. 

3. Lukisan, adalah media dakwah melalui gambar, karikatur, ceirta 

bergambar, komik, dan sebagainya. 

4. Audiovisual, adalah media dakwah yang dapat merangsang indra 

pendengaran, penglihatan, ataupun keduanya, seperti film, iklan, 

sinema, yang dipublikasikan melalui televisi, radio. Media sosial 

dan media onlne. 

5. Akhlak, adalah media dakwah melalui perbuatan-perbuatan nyata 

yang mencerminkan ajaran Islama yang secara langsung dapat 

dilihat dan didengarkan oleh mad’u. 

Selain itu media dakwah yang dapat digunakan sebagai sarana 

penyampaian pesan dakwah adalah sebagai berikut : 

1. Lembaga-lembaga pendidikan 

Lembaga pendidikan menjadi media efektif untuk 

berdakwah. Melalui lembaga pendidikan nilai, norma, dan ajaran 

Islama dapat ditanamkan ke pribadi anak didik, baik secara teoritis 

maupun secara praktis. 

Kelebihan sekolah atau lembaga pendidikan sebagai media 

dakwah yaitu lembaga pendidikan menjalankan pendidikan secara 

kontinyu. Pertemuan dengan siswa langsung secara teratur. Secara 
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plitis dilindungi undang-undang. Secara akademik sekolah 

mengajarkan berbagai disiplin ilmu sehingga dapat membuka 

wawasan dengan cepat. Audien yang relatif sama, sehingga mudah 

untuk menyampaikan materi dan melakukan evaluasi.  

2. Lingkungan keluarga dan sosial 

Lingkungan keluarga dan sosial menjadi media dakwah dan 

tidak dapat diabaikan.  Pembentukan pribadi anak tidak hanya 

dapat diakukan dilembaga pendidikan saja. Pesan agama yang 

diberikan da’i juga tidak akan memberikan inspirasi seseorang 

untuk berbuat baik tanpa didukung oleh lingkungan. Lingkungan 

memberikan pemgaruh yang kuat terhadap kepribadian seseorang 

adalah keluarga. Kemudian oleh keluarga akan diteruskan 

kelingkungan sosial yang lebih luas. Disinilah pentingnya 

lingkungan sosial dibentuk sebagai media untuk mendorong 

seseorang melakukan hal yang baik dan menjauhi perbuatan yang 

jahat.
56

 

3. Media massa  

Dakwah membutuhkan media sebagai serana penyampaian 

pesan dakwah. Dakwah dapat dilakukan dengan cara berdialog, 

berdiskusi, dan juga ceramah. 

Di era sekarang dakwah dapat dilakukan dengan dengan 

menggunakan berbagai macam media. Perkembangan pengetahuan 

dan teknologi menghadirkan banyak media yang dapat 

dimanfaatkan untuk menyampaikan dakwah. Media massa 

memiliki pengaruh yang luas jika dimanfaatkan untuk 

berdakwah.
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4. Eksistensi   

Eksistensi berasal dari kata bahasa latin existere yang artinya 

muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. Existere disusun dari ex 

yang artinya keluar dan sistere yang artinya tampil atau muncul. Terdapat 

beberapa pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi 4 

pengertian yaitu, pertama eksistensi adalah apa yang ada, kedua eksistensi 

adalah apa yang memiliki aktualitas, ketiga eksistensi adalah segala 

sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada dan yang 

keempat ekesistensi adalah kesempurnaan.  

Eksistensi biasanya dijadikan sebagai acuan pembuktian diri dari 

kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan seseorang dapat berguna dan 

mendapat nilai yang baik di mata orang lain. Sementara itu, seseorang ahli 

filsafat bernama Karl Jaspers memaknai eksistensi sebagai pemikiran 

manusia yang memanfaatkan dan mengatasi seluruh pengetahuan objektif. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, manusia dapat menjadi dirinya sendiri 

dan menunjukkan bahwa dirinya adalah makhluk eksistensi. 

Beberapa ciri dalam eksistensi diantaranya:  

a. Motif pokok yakni cara manusia berada, hanya manusialah yang 

bereksistensi. Dimana eksistensi adalah cara khas manusia berada, dan 

pusat perhatian ada pada manusia, karena itu berisfat humanitic. 

b. Bereksistensi harus diartikan secara dinamis. Bereksistensi berarti 

menciptakan dirinya secara aktif. Bereksistensi berarti berbuat, 

menjadi merencanakan. Setiap saat manusia menjadi lebih atau kurang 

dari keadaaannya. Didalam filsafat eksistensialisme manusia 

dipandang sebagai terbuka. Manusia adalah realitas yang belum 

selesai, yang masih  harus dibentuk. Pada hakikatnya manusia terikat 

pada dunia sekitarnya, terlebih-lebih pada sesama manusia. 

c. Filsafat eksistensialisme memberi tekanan pada pengalaman konkret, 

pengalaman eksistensial.
58
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Kirkegaard memiliki pandangan bahwa seluruh realitas eksistensi 

hanya dapat dialami secara subjek oleh manusia, dan mengandaikan 

bahwa kebenaran adalah individu yang bereksistensi. Kirkegaard juga 

memiliki pemikiran bahwa eksistensi manusia bukanlah statis namun 

senantiasa menjadi. Artinya manusia selalu bergerak dari kemungkinan 

untuk menjadi suatu kenyataan. Melalui proses tersebut manusia 

memperoleh kebebasan untuk mengembangkan suatu keinginan yang 

manusia miliki sendiri. Karena eksistensi manusia terjadi karena adanya 

kebebasan, dan sebaliknya kebebasan muncul karena tindakan yang 

dilakukan manusia tersebut. Menurut Kirkegaard eksistensi adalah suatu 

keputusan yang berani diambil oleh manusia untuk menentukan hidupnya, 

dan menerima konsekuensi yang telah manusia ambil. Jika manusia tidak 

berani untuk melakukannya maka manusia tidak bereksistensi dengan 

sebenarnya. 

Setiap eksistensi memiliki cirinya yang khas. Kierkegaard telah 

mengklasifikasikan menjadi 3 tahap.
59

 

1. Tahap Estetis (The Aesthetic Stage) Tahap ini merupakan situasi 

keputusasaan sebagai situai batas dari eksistensi 

yang merupakan ciri khas tahap tersebut. Adapun dalam tahap estetis 

yakni terdapat Pengalaman emosi dan sensual memiliki ruang yang 

terbuka. Dalam pembahasan ini, Kierkegaard menerangkan adanya dua 

kapasitas dalam hidup ini, yakni sebagai manusia sensual yang 

merujuk pada inderawi dan makhluk rohani yang merujuk pada 

manusia yang sadar secara rasio.  

2. Tahap Etis (The Ethical Stage) Tahap etis merupakan lanjutan dari 

tahap estetis, tahap ini lebih tinggi dari tahap sebelumnya yang hanya 

berakhir dengan keputusasaan dan kekecewaan.  

3. Tahap Religious (The Religious Stage) Eksistensi pada tahap religious 

merupakan tahapan yang paling tinggi dalam pandangan Kerkegaard. 
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Konsep eksistensi dalam kehidupan sosial manusia yang terpenting 

dan terutama adalah keadaan dirinya sendiri atau eksistensi dirinya. 

Eksistensi dapat diartikan sesuatu yang menganggap keberadaan manusia 

tidaklah statis tetapi senantiasa menjadi. Artinya, manusia itu selalu 

bergerak dari kemungkinan ke kenyataan. Proses ini berubah, bila kini 

sebagai suatu yang mungkin, maka besok akan berubah menjadi kenyataan. 

Karena manusia itu memiliki kebebasan, maka gerak perkembangan ini 

semuanya berdasarkan pada manusia itu sendiri. Bereksistensi berarti 

berani mengambil keputusan yang menentukan hidupnya.  

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

eksistensi adalah suatu proses atau gerak untuk menjadi ada kemudian 

melakukan suatu hal untuk tetap menjadi ada. Eksistensi adalah keadaan 

yang hidup atau menjadi nyata. Sedangkan yang dimaksud eksistensi di 

dalam penelitian ini adalah keberadaan suatu lembaga ittihadul 

muballighin di kota pekanbaru.  

5. Eksistensi Lembaga Dakwah Islama 

Eksistensi lembaga Islama di Indonesia terutama dalam 

membentuk pesantren telah cukup lama, seiring dengan keberadaan para 

penyebar Islama. Lembaga tersebut mengalami berbagai perkembangan 

dengan berdirinya madrasah, sekolah umum, perguruan tinggi, dan 

lembaga kursus serta organisasi-organisasi Islama lainnya. 
60

  

 lembaga tersebut semakin berkembang,  setidaknya secara 

kuantitatif. Jumlah lembaga-lembaga itu senantiasa bertambah dari tahun 

ke tahun dan tersebar di seluruh Indonesia. Sayangnya, secara kualitatif 

masih menghadapi berbagai problem yang serius walaupun sedang 

berusaha untuk diatasi, baik problem yang bersifat internal maupun 

eksternal. 

Tidak dapat dinafikan bahwa masih banyak lembaga-lembaga 

dakwah/ lembaga Islama yang masih jauh tertinggal. Adapun gejala 

tersebut di antaranya yaitu  minimnya upaya pembaharuan dan kalau ada 
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masih jauh tertinggal oleh perubahan sosial, politik, dan kemajuan iptek. 

Hal ini terbukti dari ketidakberdayaan lembaga Islama dalam 

mengantisipasi perubahan global. 

Disamping itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

budaya masyarakat menimbulkan tuntutan yang semakin tinggi terhadap 

dakwah Islama. Untuk memenuhi tututan yang semakin tinggi itu, 

seringkali para pengelola lembaga Islama tidak cukup kemampuan, baik 

kemampuan yang menyangkut sumber daya mausia maupun kemampuan 

finansialnya. Dalam kodisi yang demikian itu, kualitas dan eksistensi 

lembaga Islama sangat terancam. Apabila faktor-faktor yang 

mempengaruhi masyarakat dalam memilih lembaga diidentifikasi, paling 

tidak ada tiga hal yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih 

suatu lembaga yaitu cita-cita atau gambaran hidup masa depan, nilai-nlai 

(agama) dan status sosial.
61

 

Oleh karena itu, para pemimpin lembaga pendidikan Islama harus 

mampu “membaca” selera masyarakat tersebut. Caranya adalah dengan 

memiliki orientasi yang jelas dan melakukan pembenahan-pembenahan 

melalui strategi – strategi baru untuk meningkatkan kemajuan sehingga 

menjadi lembaga Islama atau lembaga dakwah yang menjanjikan masa 

depan, baik jaminan keilmuan, kepribadian, maupun keterampilan. Dan 

karena itulah, lembaga pendidikan sangat perlu untuk mengembangkan diri 

baik secara kualitas dan kuantitas.  

Eksistensi merupakan hal yang penting bagi setiap komunitas atau 

organisasi, karena melalui eksistensi keberadaan suatu organisasi akan 

langgeng dan diakui keberadannya. Antara organisasi yang satu dengan 

organisasi  yang lain tentu saja memiliki eksistensi yang berbeda 

tergantung bagaimana strategi yang mereka gunakan untuk 

mempertahankan eksistensinya. Agar tetap eksis lembaga atau organisasi 

perlu mendapat dukungan dari anggotanya, dengan demikian perlu suasana 

                                                             
61

 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, 45. 



 33 

yang kondusif untuk menciptakan kerjasama yang erat antar anggota untuk 

mendukung eksistensi lembaga tersebut.
62

   

Dalam mewujudkan tujuan dakwah serta meningkatkan eksistensi 

lembaga dakwah perlu berusaha untuk : 

1. Membuat perencanaan dakwah yang matang, baik dalam tujuan jangka 

panjang maupun jangka pendek. 

2. Menyampaikan agama Islama dengan hikmah dan bijaksana sesuai 

dengan contoh yang digariskan oleh Al-qur’an dan hadits.  

3. Mendorong dan membina kaum muslimin dalam segala bidang 

keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan kerumahtanggaan dan 

pendidikan keluarga yang Islamai.  

4. Memahami situasi dan kondisi objek dakwah (mad’u), baik 

pemahaman, sikap dan tingkah laku. 

5. Melaksanakan usaha-usaha pembinaan, perbaikan dan pengangkatan 

dibidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, 

ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang bermanfaat bagi Agama, 

Bangsa dan Negara.  

6. Meningkatkan mutu dan peranan dakwah insan dakwah, para 

muballigh, imam, dan khotib serta pecinta Islama lainnya. 

7. Usaha mendirikan badan usaha/lembaga lain yang tidak bertentangan 

dengan undang-undang atau ketentuan dan peraturan yang berlaku.
63

  

 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk melihat posisi penelitian ini dan membandingkan dengan 

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

dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang hampir sama namun memiliki 

berbedaan dengan penelitian ini yaitu : 

Pertama, Sistem Pengelolaan Lembaga Dakwah Ittihadul Muballighin 

Provinsi Riau yang diteliti oleh Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi 
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Universitas Islama Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Yang Bernama 

Muhammad Aidi. Dalam  penelitian ini ia menyimpulkan bahwa perencanaan 

dibuat dalam bentuk program kerja, pengorganisasian sudah mempunyai 

struktur, dari segi pelaksanaan belum terlaksana dengan  baik karena 

kurangnya sarana dan kantor yang tidak menetap,pengawasan dilakukan oleh 

para pengurus masjid. 

Kedua, penelitian yang berjudul “Strategi Dakwah Persaudaraan 

Muslimah (SALIMAH) dalam Meningkatkan Pemahaman KeIslamaan Kaum 

Perempuan di Kota Pekanbaru” yang diteliti oleh seorang mahasiswa Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islama Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

(UIN SUSKA) yang bernama Eliwardani. Dalam penelitian ini ia 

menyimpulkan bahwa, Strategi Dakwah Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) 

dalam Meningkatkan Pemahaman KeIslamaan Kaum Perempuan di Kota 

Pekanbaru dilakukan sebagai berikut  memberikan tausiah, menasehati, 

memberi materi-materi keIslamaan, dakwah melalui media dan forum diskusi. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eli Suwanti seorang Fakultas 

Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islama Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau.yang berjudul “Strategi Dakwah Kelompok Samudra Nasyid Pekanbaru 

Melaui Lagu Religi”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa strategi 

dakwah yang digunakan Samudra Nasyid adalah melakukan kerjasam dengan 

semua pihak yang mendukung, memberikan sentuhan baru yang sesuai dengan 

perkembangan zaman, membuat lagu yang nudah dipahami, aktif dalam seni 

dan memperhatikan dalam pembuatan lagu. 

Berbeda dengan penelitian ini, yaitu fokus membahas tentang Strategi 

Dakwah Ittihadul Muballighin di Kota Pekanbaru. 
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C. Kerangka Berpikir 

Memahami Strategi Dakwah Ittihadul Mubalighin di Kota Pekanbaru 

dilakukan dengan kerangka pikir sistematis yang meliputi sebagai berikut:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi Dakwah Dalam 

Meningkatkan 

Eksistensi Ittihadul 

Muballighin 

 

Metode dakwah: 

- Bil hikmah 

- mau’idhah 
- mujadallah 

 

Pola dakwah: 

- Intrapersonal, 

interpersonal,kelompok, 

massa, dan antar.budaya 

Memahami Objek dakwah : 

- Penerimaaan, 

- pemahaman, 

- Perubahan sikap 

Media dakwah: 
- lisan, tulisan, audiovisual, 

akhlak, institusi 

Perencanaan dakwah : 

- tujuan jangka pendek dan jangka 

panjang 

Eksistensi Ittihdul 

Mubalighin 

Kota Pekanbaru 


