
9 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Kerangka Teoritis 

Untuk mengetahui strategi pengurus MDI dalam pembinaan para da‟i 

di kota Pekanbaru. Maka penulis terlebih dahulu memaparkan teori-teori yang 

berkaitan sebagai bentuk landasan dan untuk mempermudah penulis 

menganalisa permasalahan yang terjadi. Teori-teori tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

1. Strategi   

a. Defenisi strategi 

Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan, yaitu 

sebagai suatu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya 

strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi, termasuk 

keperluan ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Strategi ini dalam 

segala hal digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9
 

Secara bahasa strategi berasal dari bahasa yunani yaitu stategia 

yang berarti kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. 

Kata strategia bersumber dari kata strategos. Pengembangan kata 

tersebut stratos yang berarti tentara dan agein yang berarti 

memimpin.
10

 Oemar Hamalik,  strategi berarti keseluruhan usaha, 

termasuk perencanaan, cara, taktik yang digunakan militer untuk 

mencapai kemenangan dalam perang atau siasat perang.
11

 

                                                             
9 Rafi'udin dan Maulana Abdul Djaliel, Prinsip dan Strategi Dakwah ( Bandung: Pustaka 

Setia, 1997 ), 76 
10

 Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011 ), 227 
11

 M. Subana, Sunarti, Strategi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia ( Bandung: Pustaka 

Setia, 2000 ), 9 
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Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengertian strategi, 

penulis memaparkan pengertian strategi yang dikemukakan beberapa 

pakar diantaranya: 

1) Menurut Sondang Siagian, strategi adalah cara terbaik untuk 

mempergunakan dana, daya tenaga yang tersedia sesuai dengan 

tuntutan perubahan lingkungan. 

2) Menurut Prof. Dr. A.M. Kardiman, strategi adalah penentuan 

tujuan utama yang berjangka panjang dan sasaran dari suatu 

perusahaan atau organisasi serta pemilikan cara-cara bertindak dan 

mengalokasikan sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk 

mewujudkan tujuan tersebut. 

3) Carl von clausewitz, strategi merupakan pengetahuan tentang 

penggunaan pertempuran untuk memenangkan sebuah peperangan. 

4) A. Halim , startegi merupakan suatu cara di mana sebuah lembaga 

atau organisasi akan mencapai tujuannya sesuai peluang dan 

ancaman lingkungan ekternal yang dihadapi serta kemampuan 

internal dan sumber daya . 

5) Menurut    Stainer    dan    Minner,    strategi    adalah    penetapan    

misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi, dengan mengingat 

kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi 

tertentu untuk mencapai   sasaran   dan   memastikan 

implementasinya   secara   tepat, sehingga tujuan dan sasaran 

utama organisasi akan tercapai.12 

                                                             
12

George Steinner dan John Minner, Manajemen Stratejik, (Jakarta: Erlangga, 2002), 51 
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6) Foster mendefinisikan strategi sebagai pertimbangan segala 

konsekuensi tindakan yang direncanakan dan bertindak menurut 

rencana itu, bukan tergoda untuk mencoba-coba sesuatu yang lain, 

yang tampak sebagai sebuah ide bagus.13 

7) Ali Moertopo, seorang tokoh Orde Baru mengartikan strategi 

sebagai hal-hal yang berkenaan dengan cara dan usaha menguasai 

dan menyalahgunakan sumber daya suatu masyarakat, suatu 

bangsa, untuk mencapai tujuannya.
14

 

b. Komponen strategi 

Dengan menyadari suatu kebijaksanaan dan strategi organisasi 

selalu berkaitan langsung dengan masalah-masalah efektifitas yang 

dihubungkan dengan taktik operasional yang mempunyai orientasi 

efisiensi, dapat dikatakan bahwa suatu kebijaksanaan dan strategi 

organisasi mengandung empat komponen utama, yaitu:
15

 

1) Ruang lingkup dari strategi organisasi dengan lingkungannya, baik 

dilihat dari sudut pandang masa depan jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

2) Pengembangan sumber dana, daya, peralatan dan tenaga manusia 

dalam arti tingkat pengetahuan yang mendalam tentang 

                                                             
13

Timothy RV. Foster, How to Be Better at Customer Care, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2001), 55 
14

 Ali Moertopo dalam H. A Rosyad Sholeh, Manajemen dakwah Muhammadiyah ( 

Mengimplementasikan Prinsip Manajerial dalam Meraih Kesuksesan Dakwah ), ( Yogyakarta: 

Suara Muhammadiyah, 2010 ), 34 
15

 Sondang P. Siagian, Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi 

Organisas,(Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1985),22  
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kemampuan dana, teknologi dan sumber daya manusia masa kini 

serta kemampuan pengembangannya dimasa yang akan datang. 

3) Kelebihan organisasi dengan organisasi lain yang melakukan 

kegiatan sejenis. 

4) Sinergi yaitu akibat keseluruhan dari pengembangan sumber dana 

dan daya yang dimiliki dengan ruang lingkup yang telah 

diputuskan untuk ducakup.  

c. Kriteria strategi yang baik 

Bukanlah suatu hal yang mustahil untuk menemukan 

pernyataan-pernyataan tertentu dari pimpinan suatu organisasi yang 

dipandangnya sebagai suatu strategi organisasi yang akan ditempuh 

oleh organisasi yang dipimpinnya. Akan tetapi sesungguhnya bila 

pernyataan itu dikaji secara mendalam akan terlihat bahwa pernyataan 

tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu strategi. Agar 

memenuhi persyaratan strategi ada empat kreteria utama yang harus 

dipenuhi, yaitu:
16

  

1) Strategi sebagai keputusan jangka panjang harus mengandung 

penjelasan singkat tentang masing-masing komponen dari strategi 

organisasi yang bersangkutan, dalam arti terlihat kejelasan dari 

ruang lingkup, pemanfaatan sumber dana dan daya serta 

keunggulannya, bagaimana menghasilkan keunggulan tersebut dan 

sinergi anatar komponen-komponen tersebut. 

                                                             
16

Sondang P. Siagian, Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisas, 

23  
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2) Strategi sebagai keputusan jangka panjang yang fundamental 

sifatnya harus memberikan petunjuk tentang bagaimana strategi itu 

akan membawa organisasi lebih cepat dan efektif menuju 

tercapainya tujuan dan berbagai sasaran organisasi. 

3) Strategi organisasi dinyatakan dalam pengertian fungsional dalam 

arti jelasnya satuan kerja strategis sebagai pelaksana utama 

kegiatan, utama melalui pembagian kerja yang jelas sehingga 

kemungkinan terjadinya tumpang tindih, saling melempar 

tanggung jawab, dan pemorosan dapat dicegah. 

4) Pernyataan strategi itu harus bersifat spesifik dan tepat bukan 

merupakan pernyataan yang sifatnya umum yang masih dapat 

diinterpretasikan dengan berbagai jenis interpretasi tergantung 

pada selera dan persepsi individu dari pembuat interpretasi. 

2. Pembinaan 

Pembinaan  merupakan totalitas kegiatan yang meliputi 

perencanan, pengaturan, dan penggunaan sehingga mampu 

mengembangkan tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat 

mencapai prestasi yang efektif dan efesien. Pembinaan juga dapat 

diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik.
17

 

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 

                                                             
17

 Pamudji, Pembinaan Perkotaan di Indonesia (Jakarta: Ichtiar, 1980), 37 
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yang tinggi. Dengan demikian pembinaan juga mengandung makna 

pembaharuan, yang melakukan sesuatu menjadi lebih baik dan 

bermanfaat.
18

 

Pembinaan merupakan suatu usaha atau kegiatan memberi 

bimbingan yang berasal dari kata “guidance” berasal dari kata dasar 

“guide” yang mempunyai beberapa arti yaitu: 

1) Menunjukan jalan 

2) Memimpin 

3) Mengatur 

4) Mengarahkan 

5) Memberi nasehat.
19

 

Pembinaan menurut kamus besar bahasa indonesia, bahwa 

pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang diadakan secara 

berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
20

 

Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan 

yang diharapkan.
21

 Pembinaan dapat diarahkan dalam beberapa aspek  , di 

antaranya: 

 

                                                             
18 Pamudji, Pembinaan Perkotaan di Indonesia, 37 
19

 Tohirin, Manajemen Pengajaran Mikro (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), 16 
20

 Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah (Yogyakarta: Belukar, 

2006), 54 
21

 Hendayat Soetomo dan wasty Soemanto, Pembinaan dan Pengembagan Kurikulum 

(Jakarta: Bina Aksara, 1982), 43 
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1) Pembinaan mental 

Yaitu agar para da‟i itu memahami agama untuk kehidupannya sehari-

hari, karena  di lembaga dakwah itu tempat pembinaan yang baik 

terhadap da‟i. 

2) Pembinaan kepribadian 

Maksudnya ialah membentuk pribadi para da‟i, supaya kepribadian 

yang bagus dan seimbang , yakni seimbang antara emosi dan rasio, 

fisik dan psikis. 

3) Pembinaan ilmu pengetahuan 

Pembinaan ilmu pengentahuan dilembaga-lembaga dakwah harus juga 

diperhatikan. 

3. Da’i  

a. Defenisi da‟i 

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

lafal da‟a yang berarti orang yang berdakwah.
22

 Pendakwah atau da‟i 

adalah orang yang melakukan dakwah Islam. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa setiap muslim yang mukallaf atau dewasa secara 

otomatis dapat berperan atau menjadi da‟i dalam melaksanakan 

dakwah dengan menggunakan komunikasi yang  baik. Mereka 

memiliki kewajiban untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang 

terkandung dalam sumber Al-Qur‟an dan Sunnah kepada seluruh umat 

manusia.
23

 

                                                             
22

 Fathul Bahri  An-nabiry, meniti jalan dakwah bekal perjuangan para da‟i ( Jakarta: 

Amzah, 2008 ), 134 
23

 Toni Hartono, Imron Rosidi, Arwan, Masduki, Komunikasi Dakwah ( Pekanbaru: 

Yayasan Pusaka Riau, 2011 ), 90 
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b. Syarat-syarat menjadi da‟i 

Sebagai sorang da‟i, keefektifan dalam berdakwah sangat 

diperlukan oleh etos komunikator.
24

 Oleh karena itu, seorang 

komunikator dakwah yang memiliki kepribadian ini sedikit banyak 

akan mendukung keberhasilan dakwah yang disampaikannya. Sebab 

pendakwah mempunyai tugas untuk menjawab persoalan-persoalan 

yang sedang dihadapi umat dan mengemban misi pemberdayaan 

seluruh potensi yang ada dalam masyarakat. Akan tetapi, selain fungsi 

dan tugas para da‟i Abu Bakar Atjeh membuat beberapa syarat bagi 

seorang  da‟i yaitu: 

a) Beriman dan percaya sungguh-sungguh akan kebenaran Islam 

yang akan disampaikan,  

b) Menyampaikan dengan lisannya sendiri dan dengan amal 

perbuatan, dakwah yang disampaikan bukan atas dasar rasa 

fanatik kaum dan golongan,  

c) Pesan yang disampaikan berdasarkan kebenaran yang lengkap 

dengan dasar yang tidak ragu-ragu,  

d) Rela mengorbankan jiwanya di atas jalan Allah SWT.
25

 

e) Berdakwah secara jujur dan adil terhadap semua golongan dan 

kelompok umat dan tidak terpengaruh dengan penyakit hati, 

seperti hasad, sombong dan lain-lain. 

                                                             
24 Etos adalah nilai diri seseorang yang merupakan paduan dari kognisi, afeksi, konasi. 

Kognisi adalah proses memahami yang berkaitan dengan pemikiran, afeksi adalah perasaan yang 

ditimbulkan oleh perangsang dari luar, konasi adalahaspek psikologi yang berkaitan dengan upaya 

dan perjuangan. Baca Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010 ), 

178 
25

 Abu Bakar Atjeh dalam Toni Hartono, Imron Rosidi, Arwan, Masduki, Komunikasi 

Dakwah, 91-92 
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f) Menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan utama dalam 

segenap kehidupan, 

g) Memahami keberani moral dalam berdakwah namun mengetahui 

batas-batas keimanan yang jelas. 

h) Mengutamakan persaudaraan dan persatuan umat sebagai 

perwujudan ukhwah Islamiyah. 

i) Bersifat terbuka, penuh toleransi, lapang dada dan tidak 

memaksa.
26

 

Secara general, setiap muslim pada dasarnya adalah da‟i. 

Bertugas menyampaikan seruan Islam kepada siapa saja yang dapat 

dia lakukan. Namun hal itu tentulah diperlukan tenaga-tenaga yang 

mempunyai kualifikasi tertentu. Kualifikasi tersebut dimunculkan 

dalam bentuk pemahaman yang memadai tentang pengetahuan agama 

yang standar dalam masyarakat Islam. Sehingga untuk menjadi Da‟i, 

harus memiliki Ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Memiliki suatu keahlian khusus 

b) Merupakan suatu panggilan khusus 

c) Memiliki teori-teori yang baku secara universal 

d) Mengabdikan diri untuk masyarakat dan buku untuk diri sendiri 

e) Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya 

f) Memiliki kode etik 

g) Memiliki profesi yang kuat
27

 

                                                             
26

 Khatab pahlawan kayo, Manajemen Dakwah ( Jakarta: Amzah, 2007 ), 49-51 
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Namun, untuk da‟i harus mempersiapkan diri untuk 

berdakwah, dan hendaklah seorang muslim atau da‟i jangan menjadi 

orang yang bertopang dagu sebagaimana orang yang baru saja lahir 

dan baru belajar melangkah. Akan tetapi, seorang da‟i haruslah 

menampakan ghirah ( motivasi ), sebab ilmu tanpa motivasi tidak 

berarti dan tidak berguna sebagaimana motivasinya tanpa ilmu, Hal 

ini tidak baik dan tidak layak diikuti.
28

 

Kehidupan berdakwah Rasulullah dan para sahabatnya, 

dalam seluruh dinamikanya, termasuk keberhasilan mereka 

memunculkan masyarakat madani dan madinah. Namun semua itu 

tidak berlaku begitu saja, melainkan membutuhkan sebuah 

serangkaian perjuangan yang panjang yang tidak lepas dari apa yang 

sekarang disebut dengan „amaliyah al‟dariyyah (aktivitas manajerial) 

sebagai usaha mewujudkan tujuan-tujuan dakwah dengan 

mempergunakan tenaga dan memanfaatkan sumber-sumber yang 

ada.
29

 

c. Tugas da‟i 

Tugas da‟i adalah tugas para Rasul. Rasul adalah panutan 

seluruh da‟i.
30

 Di antara panutan yang paling utama adalah Nabi 

Muhammad saw sebagaimana Allah berfirman, 

                                                                                                                                                 
27 M. Munir & Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, 208 
28 Sayyid Muhammd Alwim Al-Maliki Al-Hasani, Kiat Sukses Berdakwah ( Jakarta:  

AMZAH, 2006 ), 4 
29 Chesther J. Barnard dalam M. Munir & Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, xi 
30 Sa‟id Al-Qahtani, Menjadi Da‟i yang Sukses ( Jakarta: Qishti Press, 2005 ), 84 
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           ِهًدااَش                  

               

Artinya:“Hai Nabi sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi 

dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, (Q. 

S. Al-Ahzab (33):45). Dan untuk menjadi penyeru kepada 

agama Allah dengan seizin-Nya dan untuk menjadi cahaya 

yang menerangi” (Q. S. Al-Ahzab (33):46).
31

 

 

Allah juga berfirman, 

   َا                    

                            

         

Artinya:”Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka 

bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan 

di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang 

bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. 

Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk 

menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun 

dengan Dia. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan 

hanya kepada-Nya aku kembali." (Q. S. Ar.Ra‟ad(13):36).
32

 

 

Umat Islam saling membantu dengan Rasul-Rasul mereka 

dalam menjalankan tugas dakwah dijalan Allah SWT. Ayat-ayat yang 

memerintahkan Nabi saw untuk berdakwah itu tidak terbatas hanya 

untuk Nabi saw saja, namun untuk seluruh kaum muslim. Pada 

dasarnya kitab Allah apabila ditujukan kepada Rasul, maka kitab 

tersebut juga ditujukan untuk seluruh umatnya, kecuali hal-hal yang 

dikhususkan untuk beliau saja. Namun perintah untuk berdakwah 

                                                             
31 Q. S. Al-Ahzab (33):45-46 
32 Q. S. Ar.Ra‟ad(13):36 
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adalah perintah yang tidak mengandung pengecualian.
33

 Allah SWT 

berfirman, 

                    

                       

     َوا         

Artinya: ”kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia, menyeru kepada yang makruf, dan mencegah dari 

yang mungkar, dan beriman dengan Allah. Sekiranya ahli 

kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 

antara orang-orang yang fasik” (Q.  S. Ali 

„Imron(3):110).
34 

 

Maka dapat diketahui bahwa setiap muslim dan muslimah 

mendapatkan tugas dan beban serta tanggung jawab dalam 

berdakwah dari Allah yang disesuaikan dengan kemampuan dan 

kadar ilmu pengetahuan yang mereka miliki dan kewajiban untuk 

berdakwah tidak hanya dikhususkan untuk para ulama. Sebab dakwah 

merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat berdasarkan 

kemampuan mereka masing-masing.
35

 Oleh sebab itu, dakwah 

merupakan kewajiban yang disyariatkan dan menjadi mas‟uliyah 

(tanggung jawab) yang harus dipikul kaum muslimin seluruhnya.
36

 

4. Strategi da’i 

Seorang da‟i memerlukan strategi yang jitu dalam berdakwah, di 

antaranya adalah: 

                                                             
33 Sa‟id Al-Qahtani, Menjadi Da‟i yang Sukses, 84 
34 Q.  S. Ali „Imron(3):110 
35 Sa‟id Al-Qahtani, Menjadi Da‟i yang Sukses, 85 
36

 Sayid Muhammad Nuh, Dakwah Fardiyah, Terj. Ashfa Afkarina (Solo: Era Adicitra 

Intermedia, 2011), 19 
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a. Benar-benar memahami dan mampu mendeteksi serta mengobati 

penyakit masyarakat. Karena seorang yang cerdas dan bijak pada 

mulanya dituntut untuk dapat memahami dan mengetahui penyakit 

pasiennya. Kemudian mengkategorikan serta menentukan obat atas 

penyakit tersebut. Seorang da‟i adalah dokter spritual bagi hati dan 

jiwa orang lain, maka dari itu hendaknya ia menempuh strategi 

tersebut guna mengobati penyakit-penyakit yang bersifat rohani. 

b. Menghilangkan segala keraguan yang menganggu masyarakat yang 

kita dakwahi. Tidak disanksikan bahwa keraguan yaitu apa yang dapat 

menimbulkan karaguan tentang kebenaran seorang da‟i dan hakekat 

kebenaran dan menerima sang da‟i atau menunda penerimaan dakwah. 

c. Membimbing mereka yang mau menerima dakwah dengan  cara 

mengajari, mendidik dan  mengarahkan mereka berupa bimbingan  dan 

pengajaran agar mereka tetap berada dalam kebenaran. Di antara cara 

pendidikan dan pengarahan yang dapat berkesan adalah dengan 

memahami al-Qur‟an, hadis Nabi s.a.w dan perjalanan hidup para 

sahabat kepada mereka.
37

 

Seorang da‟i yang kredibel adalah seseorang yang memiliki 

kompetensi dibidangnya, integritas kepribadiannya, ketulusan jiwa dan 

memiliki status yang cukup. Da‟i harus menjadi saksi kebenaran, menjadi 

teladan umat dan berakhlak baik yang mencerminkan nilai-nilai Islam.
38

 

                                                             
37 Sa‟id Al-Qahtani, Menjadi Da‟i yang Sukses, 91-92  
38

 Acep Aripudin, Pengembangan metode dakwah: respons da‟i terhadap dinamika 

kehidupan dikaki ceramai, 5 
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Dasar untuk menjadi da‟i yang sukses adalah hal-hal yang bisa 

meluruskan seorang da‟i dari kemelencengan. Dasar-dasar ini selanjutnya 

menjadikannya seorang da‟i yang lurus, tegak, bijak, mantap dalam segala 

hal, sukses dalam dakwahnya, terarah dan mendapat ilham dengan seizin 

Allah.
39

 

5. Cara dalam pembinaan da’i  

Untuk merencanakan strategi yang mumpuni, maka diperlukan 

pembenahan secara internal terhadap beberapa unsur yang terlibat dalam 

proses dakwah. Untuk itu, diperlukan cara-cara yang lebih strategis dalam 

melakukan pembinaan terhadap da‟i oleh lembaga dakwah, yakni:
40

 

1) Meningkatan sumber daya mubaligh/Da‟i 

Upaya peningkatan sumber daya manusia merupakan aspek 

penting dalam dakwah. Peningkatan sumber daya da‟i juga dilakukan 

para da‟i, seperti penanaman iman kepada Allah melalui ceramah dan 

tablig, memperdalam makna-makna ajaran Islam, meneruskan studi 

kejenjang lebih tinggi dan mengamalkan ilmu bagi kemaslahatan 

umat.
41

 

Untuk mencapai tujuan dakwah secara maksimal, maka perlu 

dukungan oleh da‟i yang handal. Kehandalan tersebut meliputi kualitas 

yang harusnya dimiliki oleh seorang da‟i yang sesuai dengan tujuan. 

Aktivitas dakwah dipandang sebagai kegiatan yang dipelukan keahlian. 

                                                             
39 Sa‟id Al-Qahtani, Menjadi Da‟i yang Sukses, 7 
40 Miftahuddin, “Strategi Dakwah dalam Merespon Problematika Umat”, Jurnal Risalah 

Vol. XV, No. 1 (April 2008), 107-112 
41

 Acep Aripudin, Pengembangan metode dakwah: respons da‟i terhadap dinamika 

kehidupan dikaki ceramai, 178 
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Mengingat suatu keahlian memerlukan penguasaan pengetahuan, maka 

para aktivis dakwah harus memiliki kualitas dan persyaratan akademik 

dan empirik dalam melaksanakan kewajiban dakwah. 

Di era modern ini, juru dakwah perlu memiliki dua 

kompetensi dalam melaksanakan dakwah, yaitu:  

a) Kompetensi substantif meliputi penguasaan seorang da‟i terhadap 

ajaran Islam secara tepat dan benar.  

b) Kompetensi metodologis meliputi kemampuan da‟i dalam 

mensosialisasikan ajaran-ajaran Islam kepada sasaran dakwah 

(mad‟u).
42

 

Menurut teori pemberdayaan masyarakat, perberdayaan dapat 

dicapai melalui pendekatan 5P: pemungkinan, penguatan, 

perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Apa yang dilakukan 

para da‟i dalam peningkatan SDM, baru sampai pada tahap 

pemungkinan yaitu masyarakat berkembang secara optimal. 

Pemberdayaan para da‟i belum mampu membebaskan masyarakat dari 

pengaruh tradisi yang bersifat fiodalistik.
43

 

Para da‟i seharusnya melakukan tindakan-tindakan yang mirip 

dengan seorang pekerja sosial dengan tugas berikut: 1) mencari 

persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan 

mereka sendiri dengan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi 
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masyarakat, 2) mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang 

membuat banyak orang frustasi usaha-usaha orang untuk 

mengidntifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang 

yang berpengaruh kepada mereka, 3) memberi kontribusi data dengan 

ide-ide, fakta dan nilai yang tidak dimiliki msarakat, tetapi bermanfaat 

bagi mereka dalam menghadapi realitas sosial dan masalah yang 

dihadapi mereka, 4) membagi visi kepada masyarakat seperti harapan 

dan aspirasi, 5) mendefinisikan syarat-syarat dan batasan-batasan 

situasi dengan mana sistem relasi dapat terbentuk.
44

    

2) Pengawasan  

Aktivis dakwah yang mencakup segi-segi kehidupan yang 

amat luas hanya dapat berlangsuung dengan efektif dan efesien apabila 

sebelumnya telah dilakukan persiapan dan perencanan yang matang.
45

 

Untuk melakukan persiapan dan perencanaan yang matang, maka 

diperlukan pengawasan  dakwah. Dari pengawasan inilah dapat 

diperoleh informasi tentang permasalahan umat-umat yang selanjutnya 

dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam melakukan persiapan 

dan perencanaan dakwah.  

Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan 

apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu 

menggoreksinya supaya pekerjaan sesuai dengan rencana.
46
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Supaya pengawasan yang dilakukan seseorang  efektif, maka 

haruslah terkumpul fakta-fakta di tangan pemimpin yang bersangkutan. 

Ada beberapa cara untuk mengumpulkan fakta-fakta yaitu: 

a) Peninjauan pribadi 

Peninjauan pribadi adalah mengawasi dengan jalan meninjau 

secara pribadi sehingga dapat dilihat pelaksanaan pekerjaan. Cara ini 

memberi kesan bahwa mereka diamat-amati secara keras dan kuat 

sekali. Dengan cara ini kontak langsung antara bawahan dan atasan. 

b) Pengawasan melalui laporan lisan 

pengawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-

fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Dengan cara ini 

kedua belah aktif, bawahan memberikan laporan lisan tentang hasil 

pekerjaan dan atasan dapat menanyakannya lebih lanjut untuk 

memperoleh fakta-fakta yang diperlukan. 

c) Pengawasan melalui laporan tertulis 

Laporan tertulis merupakan suatu pertanggungjawaban 

kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya. Sesuai 

dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasan kepadanya. 

3) Evaluasi  

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “ Evaluation”  yaitu 

proses penilaian. Dalam perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai 

proses pengukuran akan evektivitas strategi yang digunakan dalam 

upaya mencapai tujuan.
47
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Evaluasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses dalam 

menyediakan informasi untuk mengetahui sejauh mana kegiatan 

tersebut telah dicapai.
48

Evaluasi mengukur suatu pekerjaan atau hal-hal 

yang kita lakukan, evaluasi sangat berguna atau bermanfaat karena kita 

dapat mengetahui tingkatan pekerjaan kita dan juga sebagai penilaian 

terhadap apa yang kita kerjakan atau lakukan. 

Bila ingin menilai, maka harus dipersiapkan terlebih dahulu alat 

penilaian atau alat ukurnya. Untuk itu ada beberapa standar pengukuran 

dalam melakukan evaluasi: 

a) Standar dalam bentuk fisik 

a. Kuantitas hasil  

b. Kualitas hasil 

c. Waktu 

b) Stantar dalam bentuk uang 

a. Standar biaya 

b. Standar penghasilan 

c) Standar intangible adalah standar yang bisa digunakan untuk 

mengukur  atau menilai kegiatan bawahan yang diukur dengan 

bentuk fisik maupun dalam bentuk uang. 

Selanjutnya melakukan actual result atau hasil pekerjaan 

bawahan. Pekerjaan bawahan dapat diketahui dengan cara dari laporan 

tertulis dan langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil 
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pekerjaannya. Bila alat penilaian dan actual result sudah ada, maka 

pimpinan dapat mengadakan penilaian.
49

 

Biasanya hal-hal yang menjadi objek penilaian  adalah seluruh 

segi kegiatan yang telah selesai dilakukan yang meliputi:
50

 

a) Hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu 

b) Biaya yang nyatanya dikeluarkan oleh satu organisasi untuk 

mencapai hasil itu dibandingkan dengan biaya yang tersedia 

c) Tenaga yang dipergunakan 

d) Sarana dan prasarana yang dimanfaatkan, termasuk cara 

pemanfaatannya 

e) Efektifitas mekanisme dan prosedur kerja yang telah ditetapkan 

4) Membuat pemetaan dakwah 

Salah satu usaha untuk mengetahui materi dan metode dakwah 

yang dibutuhkan oleh kelompok  masyarakat tertentu adalah melalui 

penyusunan peta dakwah. Peta dakwah adalah gambaran menyeluruh 

tentang berbagai komponen yang terlibat dalam proses dakwah. Adapun 

komponen pokok yang akan dimuat dalam peta dakwah ini, yaitu: 

a) Komponen yang berkaitan dengan keadaan umat Islam sebagai 

sasaran dakwah, seperti tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan, 

pekerjaan pokok dan sampingan, keberagaman dan sebagainya. 

b) Komponen yang berkaitan dengan proses pelaksanaan dakwah, 

seperti aktivitas lembaga dakwah, keadaan aktivis dakwah, metode 
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dakwah yang digunakan, materi dakwah yang disajikan, dan 

sebagainya. 

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi dalam pembinaan 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi strategi dan struktur 

organisasi dakwah adalah:
 51

 

1) Takaran dan struktur 

Besar kecilnya organisasi dakwah akan mempengaruhi 

strukturnya. Organisasi yang besar dengan banyak anggota di dalamnya 

akan lebih cendrung memiliki banyak spesialisasi, departementalisasi, 

peraturan tatanan dibidang organisasi yang skopnya kecil. Disamping 

itu tambahan dakwahnya pun lebih luas dan kompleks. 

2) Teknologi dan struktur 

Dakwah era modern bukan hanya sebatas dakwah bil-lisan saja, 

tapi juga harus menggunakan suatu bentuk teknologi untuk 

mengimbangi kemajuan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini, agar 

sasaran aktivitas dakwah dapat tercapai, maka organisasi dakwah harus 

mampu memberdayakan peralatan, bahan-bahan, pengetahuan, yang 

kemudian diformalisasikan dalam bentuk kegiatan dakwah.struktur 

organisasi dakwah akan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi 

yang berkembang dalam masyarakat, karena arus globalisasi informasi 

dan teknologi akan membawa dampak yang sangat signifikan terhadap 

komunikasi, aktivitas dan desain dakwah.  
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3) Ketidakpastian lingkungan 

Pada tataran aplikasi, sering kali organisasi dakwah akan 

menghadapi kondisi ketidakpastian lingkungan. Oleh karenanya, salah 

satu cara untuk mengantisipasi kondisi tersebut adalah melalui 

penyesuaian dalam struktur 

Disamping adanya faktor eksternal, ketidakpastian lingkungan 

juga disebabkan oleh faktor internal, penataan struktural yang tidak 

tepat. Misalnya semakin rendah sumber daya da‟i di satu sisi dan 

semakin kompleks problem yang terjadi dalam mad‟u atau 

kompleksnya lingkungan artinya semakin jelas ketidakpastiannya disisi 

lain, maka akan semakin besar tuntutan fleksibelitas yang ditawarkan 

oleh desain organisasi. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penulis yaitu 

penelitian oleh Itaurohmah tentang “ Perkembangan  Kualitas Sumber Daya 

Da‟i Kops dakwah Mahasiswa ( KODOMA ) di Kropyak Yogyakarta “ dan 

Ikhsan Pujianto tentang “ Pengembangan sumber daya manusia melalui 

pelatihan kader da‟i pada pondok pesantren takwinul mubalighin condong 

catur sleman yogyakarta “ dan yaya parida haris tentang “ pengembangan 

sumber daya santri melalui lembaga pelatihan kader dakwah di pondok 

pesantren putri al-fathimiyah bahrul ulum tambak beras jombang “. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Itaurohmah bahwa organisasi 

dakwah dalam hal ini kodoma berupaya melaksanakan pencarian konsep dan 
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format strategi dakwah yang ideal bagi masyarakat. Tak heran kodoma 

berusaha memberikan yang terbaik bagi pelaksanaan gerakan dakwah. Upaya 

yang dilakukan kodoma dalam menerapkan strategi dakwah yaitu bagaimana 

kualitas sumber daya da‟i yang ada di kodoma benar-benar unggul sekaligus 

profesional dalam mengemban kualitas sumber daya da‟i sangat penting untuk 

menunjang kesuksesan dalam berdakwah. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh ikhsan pujianto pondok 

pesantren ini mengkosentrasikan pada proses pembinaan “ budi daya “ da‟i 

profesional bukan komersial yang disiapkan untuk menghadapi peluang dan 

tantangan dakwah yang semakin kompleks melalui pondok pesantren takwinul 

mubalighin ini para santri yang memiliki bakat dan minat sebagai da‟i untuk 

dibekali keahlian yang bisa menjadi bekal bagi profesinya, agar bisa menjadi 

yang lebih sempurna dari yang sudah ada. Mereka memiliki ilmu dan orientasi 

tetapi juga memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menarik perhatian 

mad‟u. Sedangkan dalam penelitian Yaya Farida Haris mengungkapkan 

lembaga pelatihan kader dakwah mempunyai aspek pendidikan. Aspek ini 

menjadi program PP Al-fathimiyah dalam rangka meningkatkan kualitas 

santri. Aspek pendidikan ini merupakan kegiatan pengembangan sumber daya 

manusia karena bertujuan meningkatkan, menumbuhkan, mengembangkan 

serta menanamkan sikap dan nilai etis terhadap para santri yang akhirnya mau 

mengamalkan secara sadar dan suka rela dalam setiap sendi kehidupannya 

baik secara individu maupun dalam pola kehidupan masyarakat. 

Pada umumnya penelitian yang telah dilakukan mempunyai kesamaan 

dalam penelitian yang penulis lakukan, namun setiap penelitian mempunyai 

titik penekanan masing—masing. Pada penelitian penulis menekankan pada 
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proses pembinaan da‟i pada lembaga dakwah. Yang menjadi subjek penelitian 

penulis adalah bagaimana peran Lembaga dakwah dalam pembinaan para da‟i 

di kota Pekanbaru. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasikan sebagai 

masalah yang penting.
52

 Sehingga untuk memahami strategi MDI dalam 

pembinaan para da‟i maka diperlukan  kerangka berpikir sistematis yang 

meliputi sebagai berikut: 

Pertama Peningkatan sumber daya mubaligh/Da‟i yakni Mengingat 

suatu keahlian memerlukan penguasaan pengetahuan, maka para aktivis 

dakwah harus memiliki kualitas dan persyaratan akademik dan empirik dalam 

melaksanakan kewajiban dakwah. 

Kedua pengawasan, Aktivis dakwah yang mencakup segi-segi 

kehidupan yang amat luas hanya dapat berlangsuung dengan efektif dan 

efesien apabila sebelumnya telah dilakukan persiapan dan perencanan yang 

matang. 

Ketiga evaluasi adalah proses penilaian sejauh mana kegaiatan telah 

dicapai. 

Keempat Membuat pemetaan dakwah adalah gambaran menyeluruh 

tentang berbagai komponen yang terlibat dalam proses dakwah. 
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Kerangka Berpikir 

Tabel 1 

 

  
     Strategi  

- Peningkatan sumber 

daya da‟i 

- Pengawasan  

-  evaluasi  

- Membuat pemetaan 

dakwah 

       Sasaran      Mubaligh 


