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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Aktivitas dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara atau strategi 

dan diarahkan dengan tujuan mencari kebahagiaan hidup dengan dasar 

keridhaan Allah swt. Dakwah merupakan usaha peningkatan pemahaman 

keagamaan untuk mengubah pandangan hidup, sikap bathin dan perilaku umat 

yang tidak sesuai menjadi sesuai dengan tuntunan syari’at untuk memperoleh 

kebahagiaan dunia dan akhirat.  

Pada dasarnya seorang da’i harus mempunyai pemahaman yang 

mendalam bukan saja menganggap bahwa dakwah hanya dalam ruang lingkup 

“amar ma’ruf nahi mungkar”, sekedar menyampaikan saja melainkan harus 

memenuhi beberapa syarat yakni mencari materi yang cocok, mengetahui 

psikologi objek dakwah, memilih strategi dan metode representatif, 

menggunakan bahasa yang bijaksana dan sebagainya. Secara konvensional, 

objek dakwah terdiri dari da’i dan pengelola dakwah.
1
 

Komposisi subjek dakwah tersebut muncul karena dakwah selama ini 

lebih diartikan atau dititik beratkan pada dialog lisan (verbal) saja. Da’i sering 

diidentikkan dengan penceramah, sementara pengelola dakwah adalah 

penyelenggara kegiatan dakwah yang dilembagakan dalam institusi permanen 

atau dalam bentuk sementara dalam bentuk kepanitiaan. Subjek dakwah, 

lembaga atau pusat dakwah adalah institusi atau organisasi yang menjalankan 
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atau mempunyai usaha berupa kegiatan dakwah.
2
 Oleh sebab itu lembaga 

dakwah harus mengorganisir subjek dakwah dengan cara memberikan 

pembinaan terhadap Da’i, terutama da’i muda. 

Seperti halnya  MDI yang ada di Kota Pekanbaru, memiliki banyak 

jumlah da’i yang berkualitas dan bermutu untuk menuntaskan problematika 

umat. Namun fenomena yang terjadi sekarang masih terdapat perselisihan 

antar umat, antar aliran dan antar golongan. Disebabkan setiap aliran dan 

golongan menganggap mereka benar sehingga seling menyalahkan antar umat 

beragama Islam. Akhirnya umat Islam bergolong-golongan dan terpecah belah 

sehingga setiap golongan menganggap mereka yang paling benar. Untuk itu, 

diharapkan MDI dangan mayoritas da’i yang banyak dan organisasi dakwah 

yang terpopuler sekiranya dapat mengatasi permasalahan umat tersebut. 

Oleh sebab itu, diperlukan pembinaan-pembinaan yang baik untuk 

mengatasi permasalahan tersebut sehingga keberhasilan dakwah tidak semata-

mata dituntut aplikasinya namun juga kajian pemikiran. Untuk itu, diperlukan 

strategi pembinaan yang matang kepada da’i oleh lembaga dakwah, supaya 

terjalin Ukhwah Islamiyah antar sesama umat. 

Berangkat dari gejala-gejala tersebut, maka penulis tertarik untuk 

megetahui lebih lanjut melalui karya ilmiyah yang berjudil “STRATEGI 

PENGURUS MAJELIS DAKWAH ISLAMIYAH (MDI)  DALAM 

PEMBINAAN PARA DA’I DI KOTA PEKANBARU“. 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Dengan adanya banyak gejala dalam berdakwah, maka yang menjadi 

pertimbangan penulis dalam pemilihan judul ini adalah karena dalam 

pelaksanaan dakwah harus disiapkan cara dan strategi yang baik, sehingga 

ketika seorang da’i mengajak seseorang untuk melaksanakan ajaran Islam 

maka orang tersebut akan tergugah dan tersentuh untuk melaksanakannya 

bukan karena orang lain, melainkan karena Allah SWT. Oleh karenanya 

dibutuhkan pembinaan terhadap da’i. Dengan demikian, keberhasilan seorang 

da’i dalam berdakwah tergantung kepada strategi pembinaan yang dilakukan 

oleh lembaga dakwah. Dengan adanya strategi pembinaan terhadap da’i 

tersebut, akan menjadikan da’i yang propesional dalam bidangnya dan bukan 

asal-asalan dalam berdakwah. Sehingga dapat menatasi permasalahan umat. 

 

C. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian yang berjudul “Strategi Pengurus Majelis Dakwah 

Islamiyah (MDI) Dalam Pembinaan Para Da’i di Kota Pekanbaru” ini, penulis 

perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, terutama pada beberapa kata 

kunci yang penulis anggap penting. Maksudnya untuk menghindari kesalah 

pahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka penulis 

perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah berikut : 

1. Strategi  

Menurut Oemar Hamalik,  secara bahasa strategi berarti 

keseluruhan usaha, termasuk perencanaan, cara, taktik yang digunakan 
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militer untuk mencapai kemenangan dalam perang siasat perang.
3
 

Sedangkan secara istilah strategi merupakan segala cara dan daya untuk 

menghadapi sasaran tertentu dalam kondisi tertentu agar memperoleh hasil 

yang diharapkan secara maksimal (Arifin: 2003, 39).
4
 Menurut penulis 

strategi adalah cara orang atau sekelompok orang serta organisasi dalam 

menghadapi segala situasi dan kondisi tertentu sehingga memperoleh hasil 

yang telah direncanakan. 

2. Pembinaan   

Menurut Pamudji, bahwa pembinaan berasal dari kata “bina” yang 

berarti sama dengan “bangun”, maka pembinaan dapat diartikan sebagai 

kegunaan, yang merubah suatu hal yang baru sehingga memiliki nilai-nilai 

yang tinggi. Dengan demikian pembinaan juga mengandung makna 

pembaharuan, yang melakukan sesuatu menjadi lebih baik dan 

bermanfaat.
5
 Meurut penulis pembinaan adalah suatu usaha memberikan 

bimbingan kepada yang dibina untuk menjadi sesuatu yang berdaya guna 

dan berhasil guna. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Strategi pembinaan adalah suatu cara 

untuk menciptakan kesatuan arah bagi suatu organisasi dari segi tujuannya 

yang berbagai macam, dalam memberikan pengarahan dan mengarahkan 

sumber daya untuk mendorong organisasi menuju tujuan yang diharapkan 

sehingga menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat.  
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3. Majelis Dakwah Islamiah ( MDI ) Kota Pekanbaru  

MDI merupakan lembaga dakwah yang mengemban amanat 

menjalankan dakwah Diniyah (agama), insaniyah (kemanusiaan), dan 

dakwah wathoniyah (patriotik). Keberadaan organisasi ini diharapkan 

dapat membimbing umat agar tidak tergelincir kepada perbuatan yang 

dimurkai Allah AWT.
6
 

4. Da’i  

Secara etimologi (bahasa), kata da’’i adalah bentuk fa’il dari lafal 

da’a yang berarti orang yang berdakwah.
7
 Sedangkan secara istilah da’i 

adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan, maupun 

perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat 

organisasi atau lembaga.
8
  

 

D. Identifikasi Masalah 

a. Strategi apa saja yang dilakukan  pengurus Majelis Dakwah Islamiyah 

(MDI) dalam pembinaan para da’i di kota Pekanbaru. 

b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi strategi pengurus MDI dalam 

pembinaan para da’i di kota Pekanbaru. 

c. Peran apa saja yang telah di lakukan oleh MDI dalam pembinaan para da’i 

di kota Pekanbaru. 
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d. Respon apa yang diterima mad’u terhadap pesan dakwah yang di 

sampaikan oleh da’i MDI kota Pekanbaru. 

e. Langkah-langkah apa yang di ambil oleh MDI kota Pekanbaru dalam 

pembinaan para da’i. 

 

E. Pembatasan Masalah 

Dari banyaknya masalah yang ditemukan dilapangan, maka untuk 

mempermudah dalam melakukan penelitian, penulis membatasi masalah yang 

akan diteliti sehingga penelitian ini difokuskan pada “Strategi Pengurus 

Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) dalam Pembinaan Para Da’i di Kota 

Pekanbaru”. 

 

F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada maka penulis dapat 

merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi pengurus MDI dalam Pembinaan para da’i di kota 

Pekanbaru? 

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengurus MDI dalam 

Pembinaan para da’i di kota pekanabaru? 

 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan penelitian 

Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Untuk mengetahui strategi pengurus majelis dakwah islamiyah (MDI) 

dalam pembinaan para da’i di kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengurus 

MDI dalam pembinaan para da’i di kota Pekanbaru. 

b. Manfaat penelitian 

1) Untuk memperbaiki proses dakwah pada  MDI sehingga tercapai 

tujuan dakwah yang diinginkan. 

2) Bagi lembaga dakwah sebagai bahan masukan dalam menentukan 

strategi yang efektif dalam membina para da’i  

3) Bagi da’i untuk menambah strategi dalam berdakwah sehingga mad’u 

dapat menerima apa yang disampaikan. 

4) Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi landasan 

pemikiran peneliti untuk melanjutkan penelitian ini dalam ruang 

lingkup yang lebih luas serta dapat memperdalam dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan penulis. 

 

H. Sistematika penulisan 

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis membuat 

sistematika penulisannya sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, alasan 

pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan 

kerangka berpikir 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, 

teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan tentang sejarah MDI Kota Pekanbaru, Visi 

dan Misi serta tujuan MDI Kota Pekanbaru, struktur organisasi MDI 

Kota Pekanbaru dan program kerja, kegiatan, serta keanggotaan 

MDI Kota Pekanbaru. 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA 

Pada bab ini berisikan tentang uraian strategi pengurus MDI dalam 

pembinaan para da’i di kota Pekanbaru. Dalam bab ini juga akan  

menjabarkan analisis terhadap strategi pengurus MDI dalam 

membina para da’i di kota Pekanbaru. 

BAB VI  PENUTUP 

Pada bab lima ini berisikan tentang kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


