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ABSTRAK 

 

Nama : Irfan Yunus Nasution 

Jurusan :  Manajemen Dakwah 

Judul :  Aktivitas Dakwah Pimpinan Cabang (PC) Dewan Masjid 
Indonesia (DMI) Kecamatan Bagan Sinembah 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang efektifnya pelaksanaan aktivitas 
dakwah  yang merupakan representasi dari visi dan misi DMI Bagan Sinembah. 
Peran organisasi dakwah Dewan Masjid Indonesia yang ada di Bagan Sinembah 
sangat di perlukan dalam merubah pola piker masyarakat mengenai dakwah dalam 
arti luas. Pelaksanaan aktivitas dakwah yang dilaksanakan lebih aktif hanya pada 
kajian-kajian keislaman rutin. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana 
pelaksanaan  aktivitas  dakwah,  apa  saja  hambatan  dalam  pelaksanaan  aktivitas 
dakwah dan usaha apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang 
dilaksanakan oleh PC DMI Bagan Sinembah. Dengan demikian tujuan penelitian 
ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  aktivitas  dakwah,  untuk 
mengetahui hambatan dalam pelaksanaan aktivitas dakwah dan untuk mengetahui 
usaha dalam mengatasi hambatan pada aktivitas dakwah yang dilaksanakan oleh 
PC DMI Bagan Sinembah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan 
permasalahan  yang  diteliti.  Kemudian  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan 
melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebagai sumber datadalam 
penelitian ini ialah, Informan berjumlah 6 (enam) orang, kemudian hasil observasi 
dan dokumentasi serta arsip-arsip yang ada di kantor PC DMI Bagan Sinembah. 
Hasil  penelitian  dari  data  dan  wawancara  yang  dilakukan  penulis  yaitu  pada 
aktivitas  dakwah  kegiatan  kajian  rutin  berjalan  dengan  baik,  akan  tetapi  pada 
kegiatan lainnya masih sekedar sosialisasi kegiatan, hal tersebut merupakan efek 
dari kurangnya SDM,dana operasional, serta kurangnya pemahaman pada 
kepengurusan DMI mengenaikegiatan yang akan dilaksanakan. Upaya utama yang 
dilaksanakan oleh DMI ialah kedepannya akan melakukan reshuffle 
kepengurusan,melaksanakan pelatihan mengenai setiap kegiatan serta kerja sama 
dengan instansi terkait mengenai pendanaan operasional.  

 

Kata Kunci:  AktivitasDakwah, Dewan Masjid Indonesia 
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ABSTRACT 

 

Name   : IrfanYunusNasution 

Department : Management of Da'wah 

Title  : Da'wah Activities of Branch Leaders of the Indonesia Mosque 
    Council (DMI) Bagan Sinembah District 

 

This research is motivated by the ineffectiveness of the implementation of da'wah 
activities which is a representation of the vision and mission of DMI 
BaganSinembah. The role of the da'wah  organization of the Indonesian Mosque 
Council  in  BaganSinembah  is  indispensable  in  changing  the  mindset  of  the 
community regarding preaching in a broad sense. The da'wah activities carried out 
are more active only in a routine Islamic study. The problem in this research is 
how  is  the  implementation  of  Da'wah  activities,  what  are  the  obstacles  in  the 
implementation of Da'wah activities and what efforts are being made in 
overcoming the obstacles carried out by DMI BaganSinembah. Thus the purpose 
of this study is to find out the implementation of Da'wah activities, to determine 
the obstacles in the implementation of Da'wah activities and to know the efforts in 
overcoming  obstacles  in  Da'wah  activities  carried  out  by  DMI  BaganSinembah. 
The method used in this study is a qualitative descriptive method that is 
describing and explaining the problem of study. Then the data collection 
techniques are done through interviews, observation and documentation. Data in 
this study are collected from 6 (six) informants and the results of observations and 
documentation as well as archives in the DMI BaganSinembah office. This thesis 
finds  that  the  da'wah  activities  are  run  well,  but  other  activities  are  still  just  a 
socialization of activities. This is due to the lack of human resources, operational 
funds, as well as a lack of understanding of DMI management regarding activities 
that are will be implemented. The main effort carried out by DMI is that in the 
future it will conduct a management reshuffle, conduct training on each activity 
and collaborate with relevant agencies regarding operational funding. 

 

Keywords: Da'wah Activities, Indonesian Mosque Council 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada  era  abad  ke-21  saat  ini,  dakwah  dalam  bentuk  oral  dakwah/  lisan 

merupakan  suatu  kegiatan  yang  cukup  sering  didapati  dibeberapa  tempat  dan 

dapat kita rasakan keberadaannya disekitar kita, baik itu pengajian yang 

mencakup  lingkup  yang  kecil  maupun  besar,  seperti  pengajian  rutin  dibeberapa 

Masjid dan beberapa acara tabligh akbar ketika merayakan kegiatan besar seperti 

maulid Nabi dan sebagainya.  

Islam adalah agama dakwah. Artinya agama yang selalu mendorong 

pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah. Maju mundurnya 

umat  Islam  sangat  bergantung  dan  berkaitan erat  dengan  kegiatan  dakwah  yang 

dilakukannya,  karena  itu  Al-Qur’an  dalam  menyebut  kegiatan  dakwah  dengan 

Ahsanu  Qaul.1  Dengan  kata  lain  bisa  disimpulkan  bahwa  dakwah  menempati 

posisi yang tinggi dan mulia dalam kemajuan agama Islam, tidak dapat 

dibayangkan  apabila  kegiatan  dakwah  mengalami  kelumpuhan  yang  disebabkan 

oleh  berbagai  faktor  terlebih  pada era  globalisasi  sekarang  ini,  dimana  berbagai 

informasi masuk begitu cepat dan instan yang tidak dapat dibendung lagi. Umat 

Islam  harus  dapat  memilah  dan  menyaring    informasi  tersebut  sehingga  tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai Islam.2 

Dakwah Islam merupakan ajakan untuk berfikir, berdebat, dan 

berargumen, dan untuk menilai suatu kasus yang muncul. Yang dimaksud dengan 

berfikir, berdebat dan berargumen  ialah, membuah sebuah  lingkaran diskusi 

antara da’i dan mad’u, baik ketika tabligh akbar ataupun membuka ruang diskusi 

terbuka  agar  mad’u  dapat  mempertanyakan  apa  saja  yang  menjadi  kegelisahan 

ataupun  ketidak  tahuannya  tentang  agama  Islam.  Dakwah  Islam  tidak  dapat 

disikapi dengan keacuhan kecuali oleh orang-orang yang sinis dengan penolakan 

                                                             
 1  Drs.  Wahidin  Saputra,  M.A,  Pengantar  Ilmu  Dakwah,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo 
Persada, 2011), hal. 240 
 2 Ibid, hal. 241 
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atau  berhati  dengki.  Hak  berfikir  merupakan  sifat  dan milik  semua  manusia tak 

satu pun orang yang dapat mengingkarinya. Karena apa yang sedang diupayakan 

dalam dakwah adalah penilaian, maka dari hakikat sifat penilaian tujuan dakwah 

tak  lain  adalah  kepasrahan  yang  beralasan,  bebas  dan  sadar  dari  objek  dakwah 

terhadap kandungan dakwah.3 

Bagi msayarakat awam, dakwah sering dipahami sebagai sebuah 

penyampaian informasi (pengetahuan) keagamaan yang biasanya dilakukan 

dengan  oral  (ceramah,  dialog,  diskusi,  khutbah)  dari  seseorang  yang  memiliki 

kemampuan    dan  pengetahuan  agama  yang  lebih  (kiai,  mubaligh,  da’i)  kepada 

masyarakat luas (umat atau mad’u), sebagai salah  satu bentuk ibadah baik bagi 

yang menyampaikan ataupun yang mendengarkan. Padahal penyampaian dakwah 

secara oral tersebut hanya merupakan salah satu media dalam berdakwah. Dakwah 

dapat dilakukan dengan berbagai macam media baik lisan, tulisan, ataupun 

perbuatan dan tentunya dengan berbagai ragam media serta pendekatan. 4 

Kehidupan  muslim  akan  berarti  dalam  pandangan Allah  apabila  diisi 

dengan aktivitas dakwah dalam makna yang luas. Berdakwah sebagai tugas hidup 

setiap muslim menurut Hamka dapat dimulai dari diri sendiri, rumah tangga atau 

keluarga, kampung halaman, pada tingkat nasional maupun internasional. Dakwah 

harus menjadi gerakan yang dinamis dalam masyarakat Islam. Aktivitas tersebut 

harus bertahan sepanjang masa, yaitu sepanjang manusia masih hidup dibumi ini. 

Dakwah  harus  terus  bertahan  dalam  suasana  apapun,  walau  berbagai  hambatan 

dan kesulitan yang sedang dihadapai oleh umat Islam.5 

Organisasi  merupakan  suatu  kesatuan  sosial  dari  sekelompok  individu 

(orang), yang saling berinteraksi menurut suatu pola yang terstruktur dengan cara 

tertentu sehingga setiap anggota organisasi mempunyai tugas dan fungsinya 

masing-masing, dan sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu, dan juga 

mempunyai  batas-batas  yang  jelas,  sehingga  organisasi  dapat  dipisahkan  secara 

                                                             
 3 Dr. H. Moh. Ali Aziz, M.Ag, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2004), hal, 19 
 4  Aris  Saefulloh,  “CyberDakwah  Sebagai  Media  Alternatif  Dakwah”  ,  Jurnal  Cyber 
Dakwah, ISLAMICA, Vol. 7 No. 1, September 2012, hal. 143 
 5  Dr. H. Abdullah, M.Si, Dakwah Kultural dan Struktural, (Bandung: Citapustaka Media 
Perintis, 2012), hal. 72-73 
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tegas dari lingkungannya.6 Sehingga organisasi merupakan salah satu wadah yang 

baik  untuk  pengembangan  dakwah,  perkembangan  zaman  yang  semakin  maju 

dalam era globalisasi, organisasi diharapkan dapat menjadikan dakwah agar terus 

eksis dalam pelaksanaannya ditengah-tengah umat.  

Aktivitas dakwah melalui organisasi maupun lembaga dakwah, bukanlah 

hal  yang  baru  ditengah-tengah  masyarakat.  Telah  banyak  organisasi  maupun 

lembaga  dakwah  yang  sudah  terjun  ditengah-tengah  masyarakat  dan  melakukan 

aktivitas  dakwah  dengan  cara-cara  yang  telah  ditentukan  oleh  masing-masing 

organisasi maupun lembaga dakwah. Termasuk salah satunya ialah Dewan Masjid 

Indonesia (DMI) 

Hadirnya  organisasi  dakwah  maupun  lembaga  dakwah  tentu  tak  terlepas 

dari permasalahan-permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, 

organisasi dakwah maupun lembaga dakwah tercipta tentu karena adanya 

sekelompok orang didalam organisasi yang ingin mencapai tujuan tertentu. 

Terutama hadirnya Dewan Masjid  Indonesia  yang menjadi salah satu organisasi 

dakwah dibidang kemasjidan yang diharapkan turut andil dalam menjawab 

permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  ditengah-tengah  masyarakat  terutama 

pada  masalah  kemasjidan.  Akan  tetapi    Pimpinan  Cabang  (PC)  Dewan  Masjid 

Indonesia  (DMI)  yang  ada  di  kecamatan  Bagan  Sinembah,  Kabupaten  Rokan 

Hilir,  Riau  belum  dapat  dirasakan  keberadaannya  secara  total  ditengah-tegah 

masyarakat  yang  ada  di  Kecamatan  Bagan  Sinembah.  Banyak  masyarakat  yang 

belum mengenal DMI Bagan Sinembah, dan belum merasakan program-program 

yang  bernilaikan  dakwah  yang  dirumuskan  pada  pengukuhan  PC  DMI  Bagan 

Sinembah di Masjid Raya Annur Bagan Batu pada 23 Februari 2017/ 26 Jumadil 

Ula 1438 H.  

Pimpinan Cabang (PC) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Bagan 

Sinembah, dengan program-program mereka yang hebat seharusnya dapat 

menyelesaikan  permasalahan  ditengah  tengah  umat  dalam  lingkup  kemasjidan, 

akan tetapi hal tersebut sama sekali belum berjalan dengan baik dalam 

pelaksanaannya untuk memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang terjadi di 

                                                             
 6 S. B. Hari Lubis dan Martani Huseini, Pengantar Teori Organisasi (tt,tp, 2009), hal. 5 
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tengah-tengah  masyarakat  dalam  lingkupan  Masjid  yang  ada  pada  kecamatan 

Bagan  Sinembah.  Seperti  kurangnya  minat  jama’ah  untuk  datang  ke  Masjid, 

manajemen  masjid  yang  kurang  mumpuni,  pengurus  yang  tidak  paham  dengan 

jabatan yang diembannya dalam kepengurusan masjid, tidak adanya ikatan remaja 

masjid, kegiatan kerohanian yang hanya diadakan pada hari besar Islam, dan lain-

lain.  

Dalam  hal  ini  penulis  tertarik  untuk  meneliti  bagaimana  pelaksanaan 

aktivitas dakwah yang dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang (PC) Dewan Masjid 

Indonesia  (DMI)  Kec.  Bagan  Sinembah,  dan  sekaligus  memberikan  sumbangan 

fikiran bahwasanya dakwah harus terus dikembangkan agar tetap eksis dikalangan 

umat dalam hal kemasjidan. 

Oleh  karena  itu,  penulis  mengangkat  judul  skripsi  tentang  “  Aktivitas 

Dakwah Pimpinan Cabang (PC) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan 

Bagan Sinembah “. 

 

B. Penegasan Istilah 

 Pada penegasan istilah ini penulis akan memaparkan istilah yang terdapat 

dalam  judul  ini,  guna  menghindari  kesalahan  pemahaman  tentang  pengertian 

istilah yang dipakai dalam penelitian ini maka penulis akan memberikan 

penjelasan sebagai berikut. 

1. Aktivitas Dakwah 

Aktivitas  Dakwah  menurut  Haji  Abdul  Malik  Karim  Amrullah  atau 

biasa  dikenal  dengan  sebutan  Buya  Hamka  merupakan  kegiatan  yang  dapat 

menggerakkan  semangat  beragama  masyarakat  Islam. 7  Aktivitas  Dakwah 

yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  merupakan  representasi  dari  Visi  dan 

Misi  Pimpinan  Cabang  (PC)  Dewan  Masjid  Indonesia  (DMI)  Kecamatan 

Bagan  Sinembah  yang  mengandung  nilai-nilai  dakwah.  Sehingga  hal  yang 

dibahas merupakan program-program kerja yang di jalankan PC DMI Bagan 

Sinembah. 

 

                                                             
 7 Dr. H. Abdullah, M.Si, Dakwah Kultural dan Struktural, hal. 72  
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka masalah 

dalam penelitian ini ialah : 

1. bagaimana  pelaksanaan  Aktivitas  Dakwah  Pimpinan  Cabang  (PC) 

Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Bagan Sinembah ? 

2. Apa  saja hambatan  Pimpinan Cabang (PC) Dewan Masjid Indonesia 

(DMI)  Kecamatan  Bagan  Sinembah  dalam  melaksanakan  Aktivitas 

Dakwah ? 

3. Apa saja usaha yang dilakukan Pimpinan Cabang (PC) Dewan Masjid 

Indonesia (DMI) Kecamatan Bagan Sinembah dalam mengatasi 

hambatan yang ada dalam pelaksanaan aktivitas dakwah ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Aktivitas Dakwah 

Pimpinan  Cabang  (PC)  Dewan  Masjid  Indonesia  (DMI)  Kecamatan 

Bagan Sinembah. 

b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanan aktivitas dakwah oleh 

Pimpinan  Cabang  (PC)  Dewan  Masjid  Indonesia  (DMI)  Kecamatan 

Bagan Sinembah. 

c. Untuk mengetahui usaha Pimpinan Cabang (PC) Dewan Masjid 

Indonesia (DMI) Kecamatan Bagan Sinembah dalam mengatasi 

hambatan dalam pelaksanaan aktivitas dakwah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Secara teoritis 

1. Sebagai  bahan  informasi  ilmiah  bagi  peneliti-peneliti  yang  ingin 

megetahui  lebih  dekat  lagi  apa  saja  bentuk  kegiatan  dan  tata 

pelaksanaan  dakwah  oleh  Pimpinan  Cabang  (PC)  Dewan  Masjid 

Indonesia (DMI) Kecamatan Bagan Sinembah. 
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2. Untuk lebih memaksimalkan keahlian penulis sebagai calon 

akademis yang telah memperoleh ilmu dan menuangkannya 

kedalam hasil penelitian. 

b. Secara Praktis 

1. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam 

melakukan penelitian-penelitian yang serupa dilain tempat. 

2. Sebagai prasyarat untuk memenuhi gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

E. Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika dalam penulisan karya ilmiah ini adalah : 

BABI: PENDAHULUAN.  

 Bab  ini  berisi  latar  belakang  masalah,  penegasan  istilah,  rumusan 

 masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan. 

BAB II: KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR.  

 Bab  ini  menguraikan  kajian  teori,  kajian    terdahulu  yang  relevan 

 dengan penelitian dan kerangka berfikir yang digunakan dalam 

 penelitian. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.  

 Bab  ini  menjabarkan  tentang  jenis  dan  pendekatan  penelitian,  lokasi 

 dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

 pengumpulan data, vailiditas data serta teknik analisis data. 

BAB IV: GAMBARAN UMUM.  

 Bab  ini  berisi  tentang  sejarah  berdirinya  Pimpinan  Cabang  Dewan 

 Masjid Indonesia Kecamatan Bagan Sinembah, visi dan misi, struktur 

 organisasinya, serta program kerja  yang dilakukan oleh 

 pengelola Imarah masjid Al-Huda. 

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN.  

 Bab  ini  memaparkan  sekaligus  menganalisis  data  yang  menyangkut 

 tentang aktivitas dakwah Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia 

 Kecamatan Bagan Sinembah. 
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BAB VI: PENUTUP. 

 Penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

Untuk mengetahui aktivitas dakwah yang dilaksananakan oleh Perwakilan 

Wilayah  (PW)  Dewan  Masjid  Indonesia  (DMI)  Provinsi  Riau,  maka  terlebih 

dahulu diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan judul, yaitu : 

1. Dakwah 

Dakwah ditinjau secara etimologi (lughah), kata dakwah berasal 

daripada bahasa Arab, yaitu : “da’a, yad’u, da’watan”. Kata tersebut berarti 

menyeru,  memanggil,  mengajak  dan  menjemput.  Selain  itu,  dakwah  juga 

bermakna memotivasi dan membimbing. Menurut Jum’ah Amin Abd al-Aziz 

dakwah dalam makna luas mencakup tiga hal. 

a. Al-nida’, artinya memanggil atau mengundang; 

b. Al-du’a  ila  syai’,  artinya  menyeru  atau  mendorong  kepada  sesuatu; 

dan 

c. Al-da’wah ila qadiyah, artinya membela terhadap yang hak atau yang 

batil.8 

Dakwah secara terminologi (istilah), para ahli (ulama) telah 

memberikan  batasan  sesuai  dengan  sudut  pandang  mereka  masing-masing. 

Dari  sekian  banyak  definisi  yang  dikemukakan  para  ahli,  beberapa  definisi 

berikut ini dianggap dapat mewakili (representative) dari definisi yang ada. 

1. Menurut  A.  Hasjmy,  dakwah  Islamiyah  yaitu  mengajak  orang  lain 

untuk  meyakini  dan  mengamalkan  akidah  dan  syariat  Islam  yang 

terlebih  dahulu  telah  diyakini  dan  diamalkan  oleh  pendakwah  itu 

sendiri. 

2. Menurut  M.  Arifin,  dakwah  mengandung  pengertian  sebagai  suatu 

kegiatan  ajakan  baik  dalam  bentuk  lisan,  tulisan,  tingkah  laku  dan 

sebagainya  yang  dilakukan  secara  sadar  dan  berencana  dalam  usaha 

                                                             
 8 Dr. H. Abdullah, M.Si, Dakwah Kultural dan Struktural, hal, 7 
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mempengaruhi orang lain baik secara individual maupun secara 

kelompok agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, 

kesadaran, sikap penghayatan serta pengamalan terhadap ajaran 

agama sebagai massage yang disampaikan kepadanya tanpa ada 

unsur-unsur paksaan. 

3. Abdul Munir Mulkhan, mengatakan bahwa dakwah adalah mengubah 

umat  dari  suatu  situasi  lain  yang  lebih  baik,  di  dalam  segala  segi 

penghidupan dengan tujuan merealisasikan ajaran Islam didalam 

kenyataan  hidup  sehari-hari,  baik  bagi  penghidupan  seorang  pribadi, 

penghidupan keluarga maupun masyarakat sebagai suatu keseluruhan 

tata kehidupan bersama.9 

 

B. Masjid dan Dakwah 

Masjid berasal dari kata Sajada yang artiya tempat sujud. Kata masjid itu 

sendiri didalam Al-Qur’an terulang sebanyak 28 (Dua puluh delapan) kali. Dari 

segi  bahasa,  kata  tersebut  terambil  dari  akar  kata  Sajada-Sujud,  yang  berarti 

patuh, taat, dengan penuh hormat dan takzim. Secara teknis sujud adalah 

meletakkan  kening  ketanah/lantai.  Secara  maknawi,  jika  kepada  Tuhan  sujud 

mengandung arti menyembah, jika kepada selain Tuhan, sujud mengandung arti 

hormat kepada sesuatu yang dipandang besar atau agung. Meletakkan dahi, kedua 

tangan, lutut, dan kaki kebumi, yang kemudian dinamai sujud oleh syariat, adalah 

bentuk  lahiriah  yang  paling  nyata  dari  makna-makna  diatas.  Itulah  sebabnya 

mengapa  bangunan  yang  dikhususkan  untuk  melaksanakan  Shalat  dinamakan 

Masjid, yang artinya tempat bersujud. 

Dalam pengertian sehari-hari, masjid merupakan bangunan tempat Sholat 

kaum Muslim. Tetapi, karena akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh, 

hakikat  Masjid    adalah  tempat  melakukan  segala  aktivitas  yang  mengandung 

kepatuhan kepada Allah semata.10 

                                                             
 9 Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si, Ilmu Dakwah, (Bandung:Citapustaka Media, 2015), hal. 11   
 10 Samsul Munir Amin, M.A, Ilmu Dakwah, (Jakarta: 13220, 2009), hal. 10 
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Masjid  pada  zaman  Rasulallah  merupakan  tempat  berkumpulnya  umat 

Muslim  dalam  banyak  hal,  mulai  dari  ekonomi  umat  bahkan  menyusun  strategi 

peperangan,  maka  dari  itu  sudah  seharusnya  masjid  yang  ada  dimuka  bumi  ini 

tidak  hanya  dijadikan  tempat  Shalat,  Khutbah  Jum’at,  maupun  kultum  semasa 

bulan  Ramadhan.  Akan  tertapi  terus melakukan  penambahan  kegiatan  lain  yang 

mengandung dakwah Islam, sehingga menghilangkan pola pikir bahwasanya 

kegiatan dimasjid hanya itu saja. Baik itu membuka sebuah usaha kecil, maupun 

membuat sekolah Islam agar Masjid tidak diisi hanya ketika waktu Sholat saja. 

 Saat ini sudah banyak Masjid yang berdiri dengan megah dan indah, akan 

tetapi tidak diimbangi dengan ramainya jamaah serta aktivitas yang dilaksanakan 

dimasjid. Demikian juga masih banyak masjid dipedesaan terkesan haya sebagai 

tempat sholat jum’at saja. Maka dari itu dalam makalah yang disusun oleh H.M. 

Goddwil  Zubir,  Wakil  Ketua  Umum  Pimpinan  Pusat  Dewan  Masjid  Indonesia 

(2007-2012)11, yang berjudul “ Visi dan Misi Pengelolaan Masjid dalam 

Membangun  Masa  depan  Bangsa”,  yang  disampaikan  pada  Seminar  Peranan 

Masjid dan Keraton, di Masjid Istiqlal, Jakarta tanggal 07-13 Juni 2007 

menyatakan paling tidak ada tiga fungsi dan peran masjid. 

1. Sebagai  tempat  Ibadah  Mahdhah  dan  ibadah  sosial.  Ibadah  Mahdhah 

adalah ibadah yang secara langsung berkaitan denga Allah Subhanhu Wa 

Ta’ala seperti shalat, pengajian, tadarrus, dan lain-lain. Tapi secara tidak 

langsung, semua ibadah ini berkaitan dengan masyarakat Masjid sebagai 

tempat  ibadah  sosial  maksudnya  masjid  difugsikan  untuk  mengelola 

zakat,  wakaf,  membangun  ukhuwahIslamiyah,  menjaga  kebersihan  dan 

kesehatan  bersama,  melaksanakan  qurban,  dan  membantu  peningkatan 

perekonomian umat. 

2. Memanfaatkan Masjid sebagai pusat muamalah/pengembangan 

masyarakat, melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki masjid. 

Seperti khutbah, pengajian, kursus keterampilan yang dibutuhkan 

anggota jama’ah, dan menyelenggarakan pendidikan formal sesuai 

kebutuhan dengan masyarakat. 

                                                             
 11  Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org , pada tanggal 16 Maret 2019 pukul 18:05 
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3. Memfungsikan Masjid sebagai pusat pembinaan persatuan umat. Dimasa 

Rasulallah  Shalallahu  ‘Alaihi  Wasallam,  masjid  bukan  hanya  sebagai 

tempat ibadah belaka, tapi juga tempat menyatukan umat Islam, 

penetapan  strategi  perang,  pendidikan,  dan  pemberdayaan  umat.dimasa 

perjuagan kemerdekaan negara kita, masjid telah menunjukkan peranan 

yang  sangat  berarti  bagi  pembinaan  umat,  bukan  hanya  sebagai  tempat 

pelaksanaan acara ritual keagamaan, tapi juga dijadikan tempat 

pembinaan  umat Islam.12 

 

C. Aktivitas Dakwah Pimpinan Cabang (PC) Dewan Masjid Indonesia 

(DMI) Kecamatan Bagan Sinembah 

Dewan  Masjid  Indonesia  (DMI)  merupakan  organisasi  dakwah  yang 

bergerak dalam bidang kemasjidan. Adapun Visi dan Misi dari Dewan Masjid 

Indonesia yang menjadi representasi aktivitas dakwah Pimpinan Cabang 

Dewan Masjid Indonesia kecamatan Bagan Sinembah ialah : 

1. Visi Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia kecamatan Bagan 

Sinembah 

 “Mewujudkan fungsi Masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan 

masyarakat serta persatuan umat dalam rangka meningkatkan keimanan, 

ketaqwaan,  akhlak  mulia,  kecerdasan  umat  dan  tercapainya  masyarakat 

adil makmur yang diridhai Allah  Subhanahu Wa Ta’ala dalam wilayah 

negara republik Indonesia”. 

2. Misi Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia kecamatan Bagan 

Sinembah 

a. Mengembangkan pola Manajemen Masjid 

 Manajemen  Masjid adalah  memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada, 

baik sumber daya manusia dan sumber daya fisik material Masjid, untuk 

mencapai  sasarannya,  yaitu  pelayanan  ibadah  bagi  anggota  jamaah  dan 

pemberdayaan umat. Seperti halnya manajemen lain, manajemen masjid 

                                                             
 12 Haswir Dkk, Problematika Dakwah (Kajian Pemetaan Dakwah di Provinsi Riau), hal. 
16 
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dalam melakukan aktivitasnya, juga mengikuti  proses manajemen 

dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan.  Sebagai  basis  dari  proses  itu  harus  tersedia  atau  adanya 

orang-orang sebagai pelaksana, dana untuk memperlancar proses 

manajemen, bahan-bahan atau material yang diperlukan dalam program 

itu, mesin untuk membantu jalannya program dan pemasaran, atau 

sosialisasi program untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.13 

 Dalam manajemen masjid, ada 3 pokok penting yang harus 

dilaksanakan  oleh  pengrusu  masjid  selaku  pelaksana  dari  manajemen 

masjid, yakni idaroh, imaroh dan ria’ayah. Idaroh merupakan semacam 

pendirian,  penataan  masjid,  baik  dari  segi  aspek  pembangunan  maupun 

manajemnnya. Imaroh yaitu semacam upaya dan usaha untuk 

meramaikan masjid. Sedangkan Riayah adalah suatu aktivitas yang 

dilakukan untuk mengatur dan memelihara atas keberlangsungan 

aktivitas umat di masjid, baik yang berkenaan dengan pembangunan fisik 

maupun non fisik serta merancang berbagai seni arsitektur maupun 

administrasinya.14 

 Untuk meningkatkan mutu pengurus/pengelola dan anggota jamaah 

masjid  diperlukan  ilmu  dan  keterampilan  berbahasa  Arab  dan  Inggris, 

disamping untuk mengembangkan ilmu, masjid-masjid besar sering 

kedatangan tamu asing. Berapa banyak kegiatan yang dapat 

dilaksanakan, sangat tergantung pada kondisi dan kemampuan pengelola 

masjid  tersebut.  Semakin  besar  kemmapuan  pengelola  masjid,  semakin 

besar pula kegiatan yang dapat dilakukan. Dan sebaliknya, semakin kecil 

kemampuan pengelola masjid, maka semakin sedikit pula kegiatan yang 

dapat dilakukan.15 

                                                             
 13  Prof.  Dr.  H.  Ahmad  Sutarmadi,  Manajemen  Masjid  Kontemporer,  (Jakarta:  Media 
Bangsa, 2012), hal. 19  
 14  Drs.  H.  Zasri  M.  Ali,  M.M,  dkk,  Etika  Manajemen  Masjid,  (Solo:  Pustaka  Iltizam, 
2014), hal. 72  
 15 Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi, Manajemen Masjid Kontemporer , hal. 20-21  
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 Bagi  sekelompok  orang  sebagai  pengurus/pengelola  suatu  masjid 

diperlukan adanya upaya peningkatan kegiatan, tentu dimulai dari 

mengurus  fisik  masjid,  mengenai  kebersihan,  kesucian,  keindahan,  dan 

kebanggan  umat.  Selanjutnya  ditingkatkan  kepada  pengurusan  ibadah 

ritual,  dan  seterusnya  kepada  ibadah  sosial,  dan  seterusnya  disesuaikan 

dengan kemampuan luwes dan santai, serta ada peningkatannya. 

Biasanya anggota jamaah yang aktif mengusulkan kepada pegelola 

kegiatan-kegiatan baru, atas dasar keimanan, keIslaman, keihsanan, serta 

kesejahteraan yang mereka peroleh dalam pengalaman kehidupan sehari-

hari.16 

b. Pengembangan Program Maghrib Mengaji17 

 Umat  Islam  tidak  pernah  mengalami  kemajuan  yang  signifikan, 

kalau  Al-Qur’an  hanya  sekedar  untuk  dibaca.  Itu  pun  hanya  di  bulan 

Ramadhan.  Nabi  memang  mensugesti  umat  Islam  agar  selalu membaca 

Al-Qur’an.  Kata  Nabi,  setiap  huruf  yang  kita  baca  memperoleh  satu 

kebaikan  dan  setiap  kebaikan  dibalas  dengan  sepuluh  pahala.  Tapi  itu 

hanya sebagai langkah awal, agar setiap muslim dekat dengan Al-Qur’an. 

Selain membaca banyak kewajiban lain yang harus dipenuhi. 

 Kewajiban  umat  Islam  terhadap  Al-Qur’an  paling  tidak  ada  5  M. 

Petama,  kewajiban  mempelajari  cara  membacanya.  Kedua,  kewajiban 

membaca Al-Qur’an. Ketiga, kewajiban memahami kandungan Al-

Qur’an. Keempat, kewajiban mengamalkan kandungan Al-Quran, inilah 

yang dimaksud dengan penerapan syariat Islam, seperti di Naggroe Aceh 

Darussalam (NAD). Kelima, kewajiban mendakwahkan isi atau 

kandungan Al-Qur’an. 

 Dalam konteks kewajiban pertama, yaitu mempelajari dan 

memahami  cara  membaca  Al-Qur’an,  banyak  hal  yang  harus  dipelajari 

pada  tahap  ini.  Al-Qur’an  diturunkan  dalam  bahasa  Arab,  ia  memiliki 

tata bahasa tersendiri dan cara membacanya, termasuk makhraj. Makhraj 

                                                             
 16 Ibid, hal. 21  
 17  Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si, Ilmu Dakwah, hal. 56-59 
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atau tempat keluar huruf merupakan salah satu hal yang amat penting. Ini 

harus  dipelajari  secara  serius.  Sebab  jika  salah  makhraj,  maka  menjadi 

salah maknanya. 

 Kewajiban  kedua,  membaca  Al-Qur’an.  Sesuai  dengan  namanya, 

Al-Qur’an berarti bacaan. Membaca Al-Qur’an mempunyai arti penting, 

selain memperoleh nilai pahala, juga mendorong untuk memahami serta 

mengamalkannya. Membaca Al-Qur’an hanya sebagai anak tangga 

menuju kepada pemahaman dan pengamalan. 

 Kewajiban  ketiga,  memahami  kandungan  Al-Qur’an.  Inilah  yang 

sebenarnya  disebut  dengan  tadarrus  atau  mempelajari  kandungan  Al-

Qur’an. Kalau sekedar qira’at tidak tepat disebut dengan tadarrus. 

Sering kali kita menyebutkan bertadarrus di masjid. padahal yang 

dilakukan sebenarnya adalah qira’at Al-Qur’an, atau tilawat Al-Qur’an. 

Mentadarrus  Al-Qur’an  sebenarnya  adalah  mengaki  Al-Qur’an  secara 

lebih dalam. 

 Kewajiban  keempat  adalah  pengamalan  terhadap  kandungan  Al-

Qur’an  didalam  kehidupan  sehari-hari.  Inilah  yang  sedang  dicanangkan 

oleh  pemerintah  Nanggroe  Aceh  Darussalam  (NAD),  yaitu  penerapan 

syariat Islam.  

 Kewajiban kelima, mendakwahkan isi atau kandungan Al-Qur’an. 

Melalui  aktivitas  dakwah  diharapkan  kehidupan  umat  manusia  dapat 

berjalan  berdasarkan  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah.  Dakwah  punya  dua 

dmenesi, yaitu amar ma’ruf nahi munkar. Jika konsep ini dapat berjalan, 

otomatis mendukung pelaksanaan syariat Islam. 

 Kewajiban  umat  muslim  terhadap  kitab  suci  Al-Qur’an  adalah 

sebuah perhatian utama. Al-Qur’an tidak hanya sebagai pembeda antara 

yang hak dan batil. Tetapi diatas segalanya, kitab suci Al-Qur’an adalah 

falsafah  hidup  bagi  umat  Islam  untuk  memperoleh  kebahagiaan  dunia 

dan akhirat. 
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c. Mengembangkan ekonomi jamaah melalui Pembinaan Koperasi 

Masjid 

 Sudah  beberapa  dasa  warsa,  tepatya  tahun  1992,  pengembangan 

ekonomi  Islam  di  Indonesia,  telah  dirintis,  dengan  pembukaan  Bank 

Muamalah disusul adanya asuransi syariah, dan lembaga keuangan 

syariah.  Regulasi  perbankan  syariah  telah  diterbitkan,  sehingga  sudah 

saatnya lembaga kemasjidan ikut serta mengembangkan ekonomi Islam, 

bagi anggota jamaah masjid.18 

 Pembentukan koperasi yang berwawasan Islam dibangun atas 

dasar ukhuwah Islamiah atau persaudaraan Islam. Masjid sebagai tempat 

berkumpulnya  umat  Islam,  baik  dalam  kegiatan  shalat  berjamaah  atau 

pengajian-pengajian merupakan sarana yag baik untuk mendirikan 

koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat. Dengan adanya koperasi 

masjid, maka masjid akan makmur dari kegiatan-kegiatan untuk 

pemenuhan  kebutuhan  harian  jamaah,  khususnya  menyediakan  makan 

dan  minuman  yang  benar-benar  halal.  Kehalalan  makan  dan  minuman 

sering  menjadi  kendala  bagi  umat  Islam,  khususnya  yang  menyangkut 

daging dari binatang ternak. Karena, banyak dari daging yang 

diperdagangkan  dipasar  dan  swalayan  diragukan  kehalalannya.  Dalam 

kodisi seperti ini koperasi masjid dapat mengambil peranan yang sangat 

penting.19 

d. Mengembangkan Perpustakaan Masjid 

 Umat  Muslim  Indonesia  perlu  membudayakan  baca  buku,  secara 

terus menerus, dan mengurangi budaya bercanda, budaya berbicara tanpa 

ujung pangkalnya. Dan ternyata menurut penelitian, beberapa kelompok 

peneliti, kekuatan membaca (power reading) masyarakat, masih rendah. 

Satu  jam  bangsa  Indonesia  hanya  kuat  membaca  beberapa  ratus  kata, 

sedangkan di Amerika dan Jepang lebih dari itu. Penguatan membaca itu 

                                                             
 18 Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi, Manajemen Masjid Kontemporer, hal. 139 
 19  Fokkus  Babinrohis  Pusat  dan  ICMI  Orsat  Cempaka  Putih  dan  Yayasan  Kado  Anak 
Muslim, Pedoman Manajemen Masjid, (tt, tp, tth), hal. 147-148  
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diperlukan dorongan dan latihanm sehingga bangsa Indonesia akan 

menjadi bangsa yang maju dan lebih sejahtera.20 

 Masjid memegang peran yang sangat penting dalam 

pengembangan ilmu pada masa Rasulallah, masjid bisa dijadikan sebagai 

pusat ilmu, oleh karena itu pada saat ini masjid harus dilengkapi dengan 

perpustakaan sebagai pusat kajian permasalahan umat. Banyak para 

khatib  shalat  Jum’at  membacakan  khutbahnya  tidak  berdasarkan  kajian 

ilmu yang mendalam. Akhirnya khutbah yang ada didasarkan pada 

pengamatan  sekilas  tanpa  literatur  yang  kuat.  Jika  masjid  mempunyai 

perpustakaan sebagai pusat literatur ilmu, tentunya khutbah dan 

pengajian akan lebih berkualitas.21 

e. Menumbuh Kembangkan Minat, Bakat dan Keterampilan Pemuda dan 

Remaja Masjid 

 Remaja,  pemuda  dan  pemudi  adalah  harapan  umat.  Masa  depan 

umat Islam akan sangat tergantung pada kualitas iman dan taqwa remaja 

Islamnya.  Kegiatan remaja masjid yang bisa memberikan motivasi 

mereka untuk dekat dengan masjid perlu ditumbuhkan, misalnya 

dibentuknya kelompok diskusi kajian Islam, kelompok olah raga, 

kesenian dan kelompok-kelompok yang bermanfaat lainnya.22 

 Pada bidang olahraga, banyak masjid yang sudah memiliki 

lapangan olahraga, biasanya disamping atau halaman masjid yang 

dianggap  cukup  memadai  untuk  berolah  raga.  Mengenai  kapan  waktu 

berolahraga  dan  olahraga  jenis  apa  yang  dilakukan  tergantung  kepada 

kesepakatan antara pengurus masjid dan anggota jamaah masjid. senam 

kesehatan  jasmani,  senam  jantung  sehat,  senam  kebugaran,  badminton, 

bola voli, pingpong, dan lain-lain dapat dilakukan dihalaman masjid.23 

                                                             
 20  Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi, Manajemen Masjid Kontemporer, hal. 91-92 
 21  Fokkus  Babinrohis  Pusat  dan  ICMI  Orsat  Cempaka  Putih  dan  Yayasan  Kado  Anak 
Muslim, Pedoman Manajemen Masjid, hal. 146 
 22 Ibid, hal. 144-145  
 23 Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi, Manajemen Masjid Kontemporer, hal. 158-159 
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 Pada  bidang  selanjutnya,  jika  para  remaja,  pemuda  dan  pemudi 

saat ini lebih meggemari musik-musik barat, hal ini tentu perlu perhatian 

yang baik,  yang mana salah satu  kegiatan  yang dapat dilaksanakan dan 

tentunya tidak merubah hobby mereka ialah dengan belajar seni, seperti 

qasidah maupun musik islami. Seni qasidah selalu menyertai pengajaran 

qiraah  Al-Qur’an.  Seni  qasidah  berfungsi  membantu  pengajaran  seni 

baca Al-Qur’an dengan lagu, karena baik dari segi lagu, latihan 

pernafasan, tajwid, makhraj merupakan seni baca Al-Qur’an, oleh karena 

itu saat ini sangat diperlukan pengembangan seni qasidah, agar 

mengurangi deras lajunya budaya barat yang membuat gerah bagi 

sebagian masyarakat muslim.24 

f. Pengajian Rutin pada Masyarakat 

 Pada umumnya masjid memiliki majelis ta’lim yang 

menyelenggarakan pengajian pada hari-hari tertentu. Ada yang 

menyelenggarakan pada setiap hari sabtu. Ada yang melakukannya setiap 

hari rabu yang kemudian dikenal sebagai majelis reboan. Ada juga yang 

memilih waktu malam, misalnya setiap hari kamis malam jum’at. 

 Penyelenggaraan  pengajian  oleh  majelis  ta’lim  merupakan  upaya 

untuk memakmurkan masjid. Pengajian yang diselenggarakan oleh 

majelis ta’lim  memiliki dampak lainnya, seperti  adanya ikatan atau 

kelompok-kelompok ekonomi lainnya. Dengan terselenggaranya 

pengajian,  maka  banyak  orang  membuka  kios,  sehingga  pengajianpun 

memiliki memiliki dampak ekonomi lainnya.25 

 Pengajian  dimasjid  adalah  salah  satu  bentuk  dakwah  Islamiyah. 

Dimulai dengan membaca ayat-ayat Al-Qur’an, biasanya dipilih 

beberapa  surat  yang  telah  menjadi  kebiasaan,  seperti  surat  Yasin,  surat 

Waqi’ah,  surat  Tabarak,  dan  lain-lain,  membaca  do’a-do’a,  membaca 

tahlil, tahmid, tasbih dan bacaan-bacaan popular lainnyam untuk 

mendapatkan pahala, mendapatkan ketenangan batin, mendoakan 
                                                             
 24 Ibid, hal. 171  
 25  Fokkus  Babinrohis  Pusat  dan  ICMI  Orsat  Cempaka  Putih  dan  Yayasan  Kado  Anak 
Muslim, Pedoman Manajemen Masjid, hal. 141 
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kepadakedua  orang  tua  mereka,  juga  berdoa  untuk  ahli  kubur  mereka. 

Pada kegiatan ceramah juga suatu waktu diadakan tanya jawab. Metode 

demikian sangat popular dikalangan ahli masjid, hampir diseluruh 

Indonesia.26 

g. Pengajian Rutin Khusus Pemuda dan Remaja 

 Pengajian  rutin  khusus  pemuda-pemudi  serta  remaja  merupakan 

kajian  dalam  bentuk  ceramah  yang  diisi  oleh  para  anak-anak  muda 

Muslim. Hal ini tentu selain membahas hal-hal umum tentang Islam, juga 

membahas hal-hal khusus  yang terkait dengan pemuda dan remaja. Hal 

ini  terdorong  karena  remaja,  pemuda  dan  pemudi  merupakan  harapan 

umat untuk kedepannya. Remaja masjid harus mampu melakukan kajian-

kajian  Islam  secara  sederhana  dan  berkelanjutan.  Munculnya  tawuran 

diantara pelajar, yang nota bene sama-sama pelajar Islam, kemungkinan 

diakibatkan oleh kurangnya kegiatan remaja Islam di masjid.27 

 

D. Kajian Terdahulu 

 Sebelumnya  sudah  banyak  peneliti  yang  melakukan  penelitian  tentang 

Aktivitas  Dakwah,  dan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  penelitian  ini  agar 

tidak terjadi kesamaan dalam penulisan (plagiat), penulis mencantumkan 

penelitian terdahulu oleh peneliti lain. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh RESMY WULAN OCTA Fakultas 

Dakwah  dan  Komunikasi  Universitas  Islam  Negeri  Sumatera  Utara  pada 

tahun 2017 tentang Aktivitas Dakwah Yayasan Khadijah Terhadap 

Pengamalan Ibadah Shalat Tunanetra di Kisaran Timur. Pada penelitian ini 

Resmy  menejelaskan  tentang  Aktivitas  Dakwah  yang  dilakukan  Yayasan 

Khadijah  dengan  mengajarkan  Sholat  Tahajjud,  Sholat  Fardhu  berjamaah 

dan lain-lainnya. semuanya berorientasi pada peningkatan kualitas iman dan 

taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, juga pada upanya untuk 

menambah  cakrawala  berfikir  orang-orang  tunanetra  yang  menjadi  binaan 
                                                             
 26 Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi, Manajemen Masjid Kontemporer, hal. 71 
 27  Fokkus  Babinrohis  Pusat  dan  ICMI  Orsat  Cempaka  Putih  dan  Yayasan  Kado  Anak 
Muslim, Pedoman Manajemen Masjid, hal. 144 
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mereka. Yang pada awalnya para penyandang tunanetra berada dalam 

keadaan bimbang karena keterbatasan dalam menjalankan ibadah mereka, dan 

dengan memberikan kebutuhan rohani serta kebutuhan materi-materi, terjadi 

perubahan yag signifikan dalam menjalankan ibadah Shalat mereka. 

Perbedaan  penelitian  Resmy  denga  penelitian  penulis  lakukan  ialah 

peneliti  ingin  mengetahui  bagaimana  aktivitas  dakwah  yang  dilaksanakan 

oleh Dewan Masjid Indonesia dalam menjadikan masjid bukan hanya sebagai 

pusat  ibadah  mahdhah,  melainkan  juga  sebagai  pengembangan  masyarakat 

serta persatuan umat dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan, 

akhlak mulia, kecerdasan umat dan tercapainya masyarakat adil makmur yang 

diridhai Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam wilayah negara Republik 

Indonesia, sedangkan pada penelitian Resmy lebih terfokus kepada 

pengajaran serta motivasi dalam melaksanakan Ibadah Mahdhah pada 

penyandang Tunanetra yang ada diwilayah Kisaran Timur. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh FAKHRUROZI  Fakultas Dakwah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo  Semarang pada tahun 2009 tentang 

Aktivitas  Dakwah  Hasan  Al-banna  (Analisis  Metode  dan  Media  Dakwah). 

Pada  penelitian  ini  Fakhrurozi  menjelaskan  tentang  keseluruhan  kegiatan 

dakwah yang dilakukan oleh Hasan Al-Banna dalam menyampaikan 

dakwahnya.  Adapun aktivitas dakwah tersebut berupa Konsolidasi Ikhwanul 

Muslimin, memperjuangkan tegaknya syari’at Islam, dan memperkokoh 

persatuan  umat  Islam.  Metode  dan  media  dakwah  Hasan  Al-Banna  yang 

dikemukakan  oleh  Fakhrurozi  dalam  peneliannya  terdiri  dari  :  komunikatif, 

sistem bertahap, aksentuasi, adaftif, retoris, politis. Dan media dakwah yang 

digunakan  Hasan  Al-Banna  yaitu,  buku  dalam  bentuk  tulisan,  mendirikan 

sekolah, mendirikan masjid, dan ceramah diberbagai stasiun televisi dan radio 

yang ada dimesir. Dengan kata lain Hasan Al-Banna dalam berdakwah guna 

menagakkan cita-cita dan harapannya melalui organisasi Ikhwanul Muslimin.  

        Adapun penelitian antara Fakhrurozi dengan penulis memiliki sedikit 

persamaan,  yakni  Fakhrurozi  mengemukakan  Analisis  Metode  dan  Media 

yang digunakan Hasan Al-Banna dalam melaksanakan Aktivitas Dakwahnya. 
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Dan  yang  tentunya  memiliki  sedikit  persamaan  dengan  penelitian  penulis 

yang lebiih kurang Media yang dipakai dalam melaksanakan Aktivitas 

Dakwahnya  ialah  Masjid.  Akan  tetapi  yang  membedakan  penelitian  antara 

Fakhrurozi  dengan  penulis  ialah,  Fakhrurozi  lebih  mengemukakan  analisis 

metode  dan  media  pada  objek  Manusia  yang  memiliki  metode  dan  media 

tersendiri dengan memanfaatkan organisasi Ikhwanul Muslimin, berbeda 

dengan penelitian penulis yang lebih fokus kepada Aktivitas Dakwah 

Organisasinya (Dewan Masjid Indonesia). 

 

E.  Kerangka Pikir 

Kerangka  pikir  biasa  juga  disebut  kerangka  konseptual.  Kerangka  pikir 

merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan 

masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan.28 Kerangka pikir juga diartikan 

sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. 

Walaupun  penduduk  Riau  sangat  heterogen  dimana  terdiri  dari  berbagai 

bahasa dan suku, namun  perbedaan suku bangsa dan bahasa daerah serta budaya 

antara satu dengan yang lainnya, tidak ada menimbulkan perpecahan dan 

pertentangan  antara  satu  dengan  lainnya.  Kerukunan  interen  umat  Islam  tetap 

dapat terwujud dengan baik di Riau.29 

Maka dari aktivitas dakwah Islam diriau berjalan dengan baik dan lancar, 

terutama pada kajian-kajian rutin di Masjid, maupun acara-acara peringatan hari-

hari besar Islam yang ditaja dalam bentuk Taligh Akbar misalnya. Dalam perihal 

mencapai tujuan yang baik, yakni terus memperbaiki diri dan mencapai keridhoan 

Allah Subhanahu Wata’ala sehingga dipandang menjadi hamba yang mulia 

disisinya. 

Aktivitas dakwah yang ada di Riau bukan hanya kegiatan-kegiatan kajian 

rutin yang ada dimasjid-masjid ataupun kegiatan tabligh akbar, akan tetapi masih 

banyak kegiatan-kegiatan positif lain  yang bernilai dakwah dan termasuk dalam 

aktivitas dakwah, mulai dari adanya komunitas-komunitas kecil hingga besar yang 
                                                             
 28  Adnan  Mahdi  dan  Mujahidin,  Panduan  Penilitian  praktis  Untuk  Menyusun  Skripsi, 
Tesis, dan Disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 85 
 29 Haswir dkk,  Op. Cit, hal. 21 
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yang melakukan aktivitas dakwah dengan kreativitas mereka masing-masing yang 

tentunya tidak membelok dari ajaran Al-Qur’andan Hadist. Seperti Bank Sampah 

misalnya,  selain  terus  mengajak  masyarakat  untuk  menjaga  kebersihan  mereka 

juga  mengajarkan  tentang  mendaur  ulang  sampah  yang  masih  bisa  digunakan 

kembali. 

Dakwah  memiliki  kapasitas  yang  besar  dalam  pembahasannya,  ketika 

berdakwah di Masjid sekalipun ada banyak yang perlu diperhatikan dalam 

berdakwah,  hal  kecil  yang  berakibat  besar  pun  terdapat  didalamnya,  baik  itu 

seperti  pengecekan  Mic,  TOA/Speaker  Masjid,  hal  ini  juga  seharusnya  dapat 

diperhatikan dalam hal menunjang keberhasilan dari aktivitas dakwah yang 

dilaksanakan. 

Kesejahteraan ekonomi umat juga dapat ditingkatkan dengan adanya usaha 

kecil  yang  dilaksanakan  dengan  pemanfaatan  perkarangan  Masjid,  peran  dari 

pengurus, masyarakat sekitar dan organisasi serta lembaga dakwah dalam 

menunjang kegiatan usaha yang dilakukan dimasjid. Sebagai bentuk bahwasanya 

masjid bukan hanya sekedar tempat Sholat. 

Dan disini harusnya juga ada yang mengajarkan bahwasanya dakwah perlu 

persiapan yang matang, baik itu dalam hal teknis maupun yang lainnya. Maka dari 

itu  disini  Pimpinan  Cabang  (PC)  Dewan  Masjid  Indonesia  (DMI)  Kec.  Bagan 

Sinembah, melakukan banyak kegiatan dakwah bahkan kebagian hal terkecil dari 

dakwah  tersebut  seperti  yang  penulis  paparkan  diatas  ialah  permasalahan  Mic, 

TOA/Speaker  (pembinaan  manajemen  masjid)  masjid  yang  terkadang  menjadi 

kendala sulitnya dakwah  yang didengar  mad’u ketika da’i menyampaikan pesan 

dakwahnya. Adapaun bagan alur kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

Aktivitas Dakwah Pimpinan Cabang (PC) 

Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Bagan Sinembah 

 

 
Visi Pimpinan Cabang Dewan Masjid 

Indonesia kecamatan Bagan Sinembah 

 

Misi Pimpinan Cabang Dewan Masjid 

Indonesia kecamatan Bagan Sinembah 

1. Mengembangkan pola manajemen 

Masjid. 

2. Pengembangan program maghrib 

mengaji. 

3. Mengembangkan ekonomi jamaah 

melalui pembinaan koperasi Masjid. 

4. Mengembangkan perpustakaan 

Masjid 

5. Menumbuh Kembangkan Minat, 

Bakat dan Keterampilan Pemuda dan 

Remaja Masjid. 

6. Melaksanakan  Pengajian  Rutin  pada 

Masyarakat. 

7. Melaksanakan Pengajian Rutin 

Khusus Pemuda dan Remaja. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian  ini  berjenis  deskriptif,  sedangkan  pendekatan  yang  digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau 

berbagai  fenomena  realitas  sosial  yang  ada  dimasyarakat  yang  menjadi  objek 

penelitian,  dan  berupaya  menarik  realitas  itu  kepermukaan  sebagai  suatu  ciri, 

karakter,  sifat,  model  atau  gambaran  tentang  kondisi,  situasi  ataupun  fenomena 

tertentu.30 

Metode  kualitatif  ini  merupakan  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan 

data deskripsi berupa kata-kata tertulis, lisan, serta perilaku yang dapat diamati. 

Penelitian  kualitatif  ini  bertujuan  menjelaskan  kondisi  serta  fenomena  sedalam-

dalamnya  dengan  pengumpulan  data.  Penelitian  tidak  mengutamakan  besarnya 

populasi  ataupun  sampel,  bahkan  bisa  dibilang  sangat  terbatas.  Jika  data  sudah 

terkumpul  sudah  mendalam  dan  bisa  menjelaskan  kondisi  serta  fenomena  yang 

diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainya. Karena yang ditekankan adalah 

kualitas data.31 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi  Penelitian ini  dilakukan  di  kantor  Pimpinan  Cabang  (PC)  Dewan 

Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Bagan Sinembah, yang bertempat di H.Wan 

Muhammad  Noor,  Kec.  Bagan  Sinembah,  Kabupaten  RokanHilir,  Riau  28291, 

dan penelitian ini dilakukan selama 3 Bulan (April 2019 – Juni 2019). 

 

 

                                                             
 30  Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Bisnis, Kebijakan Publik, dan Ilmu 
Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 68 
 31  Rachmat  Kriantono,  Teknik  Praktis  Riset  Komunikasi,  (Jakarta:  Kencana,  2009),  hal. 
56-57 
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C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber  data  primer  adalah  data  yang  langsung  diperoleh  dari  sumber 

data pertama dilokasi penelitian atau objek  penelitian. 32 Sumber data primer 

diperoleh secara langsung dari informan yang erat kaitannya dengan masalah 

yang akan diteliti mengenai Aktivitas Dakwah Pimpinan Wilayah (PC) 

Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Bagan Sinembah, maka dari itu 

penulis membutuhkan sebanyak 6  orang informan. 

Adapun nama-nama yang dijadikan informan berikut : 

1. Drs. Taslim Prawira, M.A Sebagai Wakil Ketua Pimpinan Wilayah DMI 

Riau 

2. Rozali IR, sebagai Ketua Pimpinan Cabang DMI Kec. Bagan Sinembah 

3. Hamidi,  S.Ag,  M.Pd.I,  sebagai  Sekretaris  Pimpinan  Cabang  DMI  Kec. 

Bagan Sinembah 

4. Dul Fitri, sebagai Wakil Sekretaris I Pimpinan Cabang DMI Kec. Bagan 

Sinembah 

5. Kiki  Ardian,  M.Pd,  sebagai  Ketua  Seksi  Pemuda,  Seni  dan  Olahraga 

Pimpinan Cabang DMI Kec. Bagan Sinembah 

6. Nuroni Ahmad, S.Pd.I sebagai Anggota Seksi Dakwah dan Imaroh 

Pimpinan Cabang DMI Kec. Bagan Sinembah 

 

2.   Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari pihak lain 

yang merupakan hasil tambahan, yaitu dengan melihat sumber-sumber seperti 

mengambil  dari  buku-buku  baik  itu  arsip  maupun  dokumen,  berasal  dari 

pemikiran  para ahli  dan  sumber  lain  yang  relevansi  dengan  hasil  penelitian 

yang dimaksud.33 

 

 

 

                                                             
 32 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Kencana, 2005),  hal. 129  
 33 Azwar Syaifuddin, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 5 
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D.  Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Observasi 

Merupakan  pengamatan  yang  dilakukan  secara  sengaja,  sistematis 

mengenai  fenomena  sosial  dengan  gejala-gejala  psikis  kemudian  dilakukan 

pencatatan.34 

2.  Dokumentasi 

Merupakan data-data pendukung lain melalui dokumen-dokumen 

penting, seperti dokumen lembaga yang diteliti. Disamping itu, ada juga foto 

yang dapat dijadikan sebagai pendukung ataupun penguat dalam melakukan 

penelitian. 

3.  Wawancara 

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan 

atau  orang  yang  diwawancarai,  dengan  atau  tanpa  menggunakan  pedoman 

(guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam 

kehidupan  sosial  yang  relatif  lama.35  Yang  dalam  penelitian  ini  wawancara 

dilakukan dengan orang-orang yang dianggap kredibel dibidangnya atau 

informan diantaranya dengan pengurus Pimpinan Cabang (PC) Dewan Masjid 

Indonesia (DMI) kecamatan Bagan Sinembah. 

 

E.   Validitas Data 

Uji  keabsahan  data  dalan  penelitian,  sering  dilakukan  pada  uji  validitas 

dan  reabilitas.  Dalam  penelitian  kualitatif,  temuan  atau  data  dapat  dinyatakan 

valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.36 Selanjutnya untuk menjaga 

keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan uji validitas data dengan 

menggunakan  model  triangulasi  metode.  Triangulasi  metode  dilakukan  untuk 
                                                             
 34 Joko Subagyo, P, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 
2011), hal. 63 
 35 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Bisnis, Kebijakan Publik, dan Ilmu 
Sosial Lainnya, hal. 108 
 36 Sugiyono, Motode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods) 
(Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 119 
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melakukan pengecekan terhadapa penggunaan metode pengumpulan data, apakah 

informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi 

atau apakah hasil observasi sesuaidengan informasi yang diberikan ketika 

diwawancarai dan saat melihat dokumentasi yang ada.37 

 

F.  Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisis data yang telah 

terkumpul dalam penelitian ini. setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun 

secara  sistematis,  maka  langkah  selanjutnya  penulis  mencari  menganalisa  data 

tersebut.38 

 Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematika  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam suatu kategori, 

menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih 

mana  yang  penting  dan  mana  yang  akan  dipelajari  dan  membuat  kesimpulan 

hingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 39 Data yang penulis 

peroleh  dari  dokumentas  yaitu  berupa  dokumen-dokumen  tertulis,  gambar,  foto, 

maupun benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti kemudian 

dianalisis dengan menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata. 

 

                                                             
 37 Burhan Bungin, Op.Cit, hal. 257  
 38  Suharni  dan Ari  kunto,  Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktik,  (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2006), hal. 59 
 39 Beni Ahmad Soebani, Metodologi Penelitian, (Bandung: Setia Pustaka 2008), hal. 199 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Dewan Masjid Indonesia 

 DMI merupakan organisasi kemasjidan yang bersifat independen, 

pemberdayaan, pembinaan dan kekeluargaan, serta tidak beralifiliasi dengan 

organisasi sosial politik. DMI juga organisasi kemasyarakatan dan wahana 

komunikasi pengelola Masjid seluruh Indonesia yang melaksanakan gerakan 

dakwah,  serta  menjadikan  Masjid  sebagai  pusat  kegiatan  pembinaan  aqidah, 

ibadah,  akhlak,  ukhuwah,  keilmuwan.  Keterampilan  dan  mensejahterakan  umat. 

Dalam  hal  ini  DMI  berpegang  kepada  ayat  Al-Qur’an  yang  salah  satunya  pada 

Q.S. At-Taubah (9) ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman yang artiya :  

“Sesungguhnya  yang  memakmurkan  Masjid  Allah  hanyalah  orang-orang 

yang  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian,  serta  (tetap)  melaksanakan 

sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada apapun) kecuali kepada Allah. 

Makamudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk”. 

Masjid  didirikan  semata-mata  untuk  mengabdi  kepada  Allah  atas  dasar 

taqwa, mencapai ridha-Nya, membina umat yang berakhlaq al-karimah dan 

melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar. Dan untuk mencapai maksud tersebut, 

maka masjid harus berfungsi sebagai pusat ibadah  dan pengembangan 

masyarakat dalam meningkatkan keimanan, ketaqwaan, pendidikan, keterampilan, 

kecerdasan, sebagaimana dilakukan umat Islam sejak awal sejarah perkembangan 

Islam.  Dan  dalam  upaya  berpastisipasi  aktif  pada  proses  pembangunan,  yakni 

untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,, 

maka Dewan Masjid Indonesia sangat perlu mengoptimalkan peran serta Masjid 

dalam mewujudkan persatuan umat Islam Indonesia. 

 DMI  Kecamatan  Bagan  Sinembah  tidak  memiliki  kantor  utama,  untuk 

sementara kantor ditempatkan pada rumah pribadi Ketua DMI Kecamatan Bagan 

Sinembah  di  Jl.  H.  Wan  Moh  Noor,  Bagan  Batu  (28992).  Kepengurusan  DMI 



28 
 

Kecamatan  Bagan  Sinembah  pertama  kali  di  lantik  pada  tanggal  23  Februari 

2017/  26  Jumadil  Ula  1438  H  di  Masjid  An-nur  Bagan  Batu  Kota  Jl.  Jendral 

Sudirman yang dilantik langsung oleh Ketua DMI Kabupaten Rokan Hilir, yakni 

bapak H. Wazirwan Yunus, S.Sos, M.Si. 

DMI didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Jumadil Ula 1392 H bertepatan 

dengan tanggal 22 Juni 1972. Berdirinya organisasi Dewan Masjid Indonesia pada 

awalnya dilatar belakangi oleh permasalahan-permasalahan yang terjadi ditengah-

tengah  umat  Islam  saat  itu,  antara  lain  rawan  akidah  sesat,  kemiskinan  serta 

kristenisasi.  Permasalahan  lain  yang  dihadapi  saat  itu  ialah  adanya  tantangan 

keagamaan  yang  berat,  yakni  pada  tahun  1970  adanya  kongres  Dewan  Gereja 

Indonesia pada saat itu.40 Dan selanjutnya terjadilah pertemuan tokoh-tokoh Islam 

pada 30 Desember 1970 yang dihadiri oleh Bapak H. Rus’an Drijen Bimas Islam 

dan  Walikota  Jakarta  Pusat  Bapak  H.  Eddy  Djadjang  Djajaatmadja,  didampingi 

para pimpinan organisasi Islam. Pertemuan tersebut berhasil membentuk sebuah 

Panitia  Persiapan  Pembentukan  Dewan  Kemakmuran  Masjid  Seluruh  Indonesia 

(DKMSI)  yang diketuai olehKH.  MS. Rahardjo Dikromo dibantu oleh beberapa 

anggota.  

Panitia  melakukan  berbagai  upaya,  pertemuan,  dan  konsultasi  dengan 

Menteri Agama serta musyawarah para tokoh-tokoh Islam di Jakarta yang terdiri 

atas  :  H.  Muhammad  Natsir,  KH.  Achmad  Syaichu,  KH.  Hasan  Basri,  KH. 

Muchtar Sanusi, Letjen. Purn. H. Sudirman, Jend. Polisi. Purn. Sutjipto 

Judodijardjo, Kolonel H. Karim Rasyid, Kolonel H. Soekarsono, Brigjen. TNI H. 

MS. Raharjodikromo, Brigjen. TNI H. Projo Kusumo, KH. Taufiqurrahman, KH. 

Hasyim  Adnan,  H.  Fadhil  Ronan,  H.  Ichsan  Sanuha.  Pada  saat  itu  para  tokoh 

Islam tersebut telah mewakili masing-masing organisasi kemasjidan sebagai 

perwujudan perwakilan Ta’mirul Masjid dan Mushalla di Indonesia, yaitu : 

1. Persatuan Masjid Indonesia (PERMI) 

2. Ikatan Masjid dan Mushalla Indonesia (IMAMI) 

3. Ikatan Masjid Indonesia (IKMI) 

                                                             
 40 Wawancara dengan Bapak Drs. Taslim Prawira, MA Tanggal 13 Juni 2019  
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4. Majelis Ta’miril Masjid Muhammadiyah 

5. Ha’iah Ta’miril Masjid Indonesia (HTMI) 

6. Ikatan Masjid dan Mushalla Indonesia Muttahidah (IMMIM) 

7. Majelis Kemasjidan Al-Washliyah 

8. Majelis Kemasjidan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) 

Pada  16  Juni  1972  disusunlah  formatur  yang  diketahui  oleh  KH.  MS. 

Rahardjo Dikromo yang beranggotakan H. Sudirman, KH. MS. Rahardjo 

Dikromo, KH. Hasan Basri, KH. Muchtar Sanusi, KH. Hasyim Adnan, BA., dan 

H. Ichsan sanuha. Formatur tersebut bertugas menyempurnakan konsep anggaran 

dasar dan menyusun pengurus Dewan Masjid Indonesia. Hasil pekerjaan formatur 

disahkan dalam pertemuan pada 22 Juni 1972 yang bertepatan dengan tanggal 10 

Jumadil  Ula  1392  H  di  Masjid  Agung  Sunda  Kelapa,  dan  alhirlah  organisasi 

Dewan  Masjid  Indonesia  dengan  dilandasi  Anggaran  Dasar  Anggaran  Rumah 

Tangga. DMI dibentuk berazaskan Islam dan bersifat sebagai organisasi 

independen dan tidak terkait secara struktural dengan organisasi sosial 

kemasyarakatan  dan  organisasi  sosial  politik  manapun.  DMI  diresmikan  oleh 

Menteri Agama Ri, Bapak H.A Mukti Ali pada 14 Agustus 1972 di Masjid Agung 

Sunda  Kelapa  yang  dihadiri  oleh  Gubernur  DKI  Jakarta  Bapak  H.  Ali  Sadikin, 

para tokoh masyarakat, dan para ulama ibukota Jakarta.  41 

 

Hingga saat ini DMI telah dikembangkan hingga ke tingkat 

Kelurahan/Desa, adapun struktur organisasi yang disebutkan pada anggaran dasar 

DMI BAB V (Keorganisasisan) Pasal 9 tentang struktur organisasi yaitu : 

1. Di tingkat Nasional organisasi ini disebut Pimpinan Pusat Dewan 

Masjid Indonesia, disingkat PP DMI, berkedudukan di ibukota negara. 

2. Di  tingkat  Provinsi  organisasi  ini  disebut  Pimpinan  Wilayah  Dewan 

Masjid Indonesia, disingkat PW DMI, berkedudukan di ibukota 

provinsi. 

                                                             
 41 Dokumentasi  Dewan Masjid Indonesia (DMI) 
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3. Di tingkat Kabupaten dan Kota organisasi ini disebut Pimpinan Daerah 

Dewan Masjid Indonesia, disingkat PD DMI, berkedudukan di ibukota 

kabupaten atau kota. 

4. Di tingkat Kecamatan organisasi ini disebut Pimpinan Cabang Dewan 

Masjid Indonesia, disingkat PC DMI, berkedudukan di ibukota 

kecamatan. 

5. Di  tingkat  Kelurahan/Desa  organisasi  ini  disebut  Pimpinan  Ranting 

Dewan Masjid Indonesia, disingkat PR DMI, berkedudukan di ibukota 

keluarahan/desa. 

 

B. Visi dan Misi PC DMI Kec. Bagan Sinembah42 

1.  Visi PC DMI Kec. Bagan Sinembah 

 “Mewujudkan fungsi Masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan 

masyarakat serta persatuan umat dalam rangka meningkatkan keimanan, 

ketaqwaan, akhlak mulia, kecerdasan umat dan tercapainya masyarakat adil 

makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam wilayah negara republik 

Indonesia”. 

2.  Misi PC DMI Kec. Bagan Sinembah 

a. Mengembangkan pola Manajemen Masjid. 

b. Pengembangan program maghrib mengaji. 

c. Mengembangkan ekonomi jama’ah melalui pembinaan koperasi 

Masjid. 

d. Mengembangkan perpustakaan Masjid 

e. Menumbuh  kembangkan  minat,  bakat  dan  keterampilan  pemuda  dan 

remaja Masjid. 

f. Pengajian rutin pada masyarakat. 

g. Pengajian rutin khusus pemuda dan remaja 

 

. 

 

                                                             
 42 Dokumentasi Dewan Masjid Indonesia  
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C. Struktur Kepengurusan PC DMI Kec. Bagan Sinembah43 

Adapun struktur kepengurusan Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia 

Kecamatan  Bagan  Sinembah  pada  periode  2017 -  2022  diantaranya  sebagai 

berikut : 

Majelis Mustasyar : 

Ketua   : Camat Bagan Sinembah 

Sekretaris  : Ka. KUA Kec. Bagan Sinembah 

Anggota  : 1. H.ARH. Darsono, SE 

     2. Drs.Ahmad Yani 

     3. H. Syamsuddin Ahmad 

     4. H. Fuad Ahmad 

     5. H. Abdul Aziz Siregar 

Pengurus Harian : 

Ketua   : Rozali IR 

Wakil Ketua I  : H. Salam Siregar, BA 

Wakil Ketua II : Nasimin, S.Pd.I 

Sekretaris  : Hamidi, S.Ag, M.Pd.I 

Wakil Sekretaris I : Dul Fitri 

Wakil Sekretaris II : M. Ulil Amri, S.Pd.I 

Bendahara  : H. Usman Ad 

 

Seksi – Seksi : 

1. Seksi Pendidikan dan Maghrib Mengaji 

Ketua Seksi : Harmen Ismail, S.Pd.I 

Anggota  : 1. Hasbuna, S.Pd.I 

    2. Ismail, S.Pd.I 

    3. Zainal Alawi 

    4. Abd. Rahman Helmi Nasution 

2. Seksi Organisasi dan Idaroh 

Ketua Seksi : Drs. H. Misran Mz Lubis 

                                                             
 43 Dokumentas Dewan Masjid Indonesia  
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Anggota  : 1. Syafrul Bakti 

     2. H. Hasan Maksum Nasution 

     3. Imron Ridom S.Hi, M.Pd. 

     4. Muklan Aritonang, S.Pd.I 

 

3. Seksi Dakwah dan Imaroh 

Ketua Seksi : Drs. Ashari Pulungan 

Anggota  : 1. H.Sutan Oloan Ritonga, LC, M.Pd 

     2. H. Abdul Haris Hasibuan, S.Pd.I 

     3. Nuroni Ahmad,S.Pd.I 

     4. H. Abdul Rahman Saleh 

     5. Tarmizi, S.Pd.I 

     6. Ridwan Malik 

 

4. Seksi Pemuda, Seni dan Olahraga 

Ketua Seksi : Kiki Ardian, M.Pd 

Anggota  : 1. Taufiq, S.Ag 

     2. Jontra Voltra, S.Pd.I 

     3. Tumin Armada 

     4. Faisal Siregar 

 

5. Seksi Pemberdayaan Ibu dan Anak 

Ketua Seksi : Hj. Herawati 

Anggota  : 1. Asni Marpaung, S.Ag 

     2. Nurhayati Marpaung 

     3. Hj. Rosidah 

     4. Hj. Nur Janah 

     5. Hj. Nurhayati 

 

6. Seksi Sarana Pembangunan dan Ri’ayah 

Ketua Seksi : H. Usman Siregar 
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Anggota  : 1. H. Misli Ansari 

     2. H. Zulkifli, S.Pd 

     3. H. Mukhtar Waslin 

     4. Alimuddin 

 

7. Seksi Sosial dan Humas 

Ketua Seksi : Khusaini, S.Pd.I 

Anggota  : 1. Tarmizi 

     2. Fauzi, S.Pd.I 

     3. Syamsul, S.Pd.I 

     4. Budi Purnomo 

     5. Syahrial 

 

D. Tugas Seksi – Seksi PC DMI Kec. Bagan Sinembah44 

1. Seksi Pendidikan dan Maghrib Mengaji 

a. Mengembangkan perpustakaan Masjid 

b. Mengembangkan Program Maghrib Mengaji 

c. Pemetaan dan pendataan Masjid se- Kecamatan Bagan Sinembah 

d. Melakukan  kerjasama  dengan  instansi  dan  berbagai  pihak  terkait, 

melalui program kemitraan. 

 

2. Seksi Organisasi dan Idaroh 

a. Berkhidmat dalam pemberdayaan Masjid untuk meningkatkan kualitas 

ibadah hablumminallah wa hablumminannas. 

b. Konsolidasi dan pembentukan kepengurusan di tingkat kepenghuluan 

c. Mengembangkan  pendidikan  formal  dan  non  formal  dilingkungan 

Masjid. 

d. Melakukan kerjasama dengan instansi dan berbagai pihak terkait 

melalui program kemitraan 

 

                                                             
 44 Dokumentas Dewan Masjid Indonesia 
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3. Seksi Dakwah dan Imaroh 

a. Menyusun  konsep  dakwah  sesuai  dengan  tuntutan  dan  kebutuhan 

umat 

b. Menyusun buku pegangan dan jadwal khatib 

c. Menyusun buku santapan rohani Ramadhan 

d. Melakukan  kerjasama  dengan  instansi  dan  berbagai  pihak  terkait, 

melalui program kemitraan. 

 

4. Seksi Pemuda, Seni dan Olahraga 

a. Menumbuh kembangkan minat, bakat dan keterampilan bagi pemuda 

dan remaja Masjid. 

b. Mengupayakan terpeliharanya lingkungan Masjid yang nyaman, 

bersih dan asri. 

c. Melakukan kerjasama dengan instansi dan berbagai pihak terkait 

melalui program kemitraan. 

 

5. Seksi Pemberdayaan Ibu dan Anak 

a. Menyelenggarakan pembinaan kelompok lanjut usia 

b. Mengembangkan  layanan  pendidikan  anak  usia  dini  (PAUD)  antara 

lain RA, TK Islam, TPQ, Bina Anak Muslim berbasis Masjid 

c. Melakukan kerjasama dengan instansi dan berbagai pihak terkait 

melalui program kemitraan. 

 

6. Seksi Sarana Pembangunan dan Ri’ayah 

a. Iuran anggota 

b. Pembentukan Koperasi DMI Kecamatan 

c. Membina dan mengembangkan koperasi di masjid-masjid 

d. Pendataan dan pemetaan potensi masjid dan jama’ah masjid 

e. Konsolidasi pembangunan masjid 
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f. Pembuatan  kaligrafi  masjid-masjid  pemda  di  kabupaten  Rokan  Hilir 

dengan Dana Hibah Pemda Rokan Hilir dengan berkoordinasi kepada 

Pengurus Daerah DMI Kabupaten Rokan Hilir. 

 

7. Seksi Sosial dan Humas 

a. Melakukan  langkah  konkrit  untuk  membantu  korban  bencana  alam 

dilingkungan masjid dan masyarakat 

- Membentuk Posko Bencana Alam 

- Menyalurkan Bantuan Pakaian, Makanan, Obat-Obatan 

b. Membantu badan khusus untuk menangani bidang sosial kemanusiaan 

c. Mengembangkan penyelenggaraan qurban berbasis masjid melalui 

program Tabungan Qurban dengan cara : 

- Koordinasi dengan pengurus DMI Masjid se-Rokan Hilir 

- Koordinasi dengan pengurus Masjid se-Rokan Hilir 

- Membantu panitia dan menghimpun orang-orang yang 

berkurban 

d. Menjalin hubungan DMI dengan organisasi masyarakat Islam 

e. Melakukan kerjasama dengan instansi dan berbagai pihak terkait 

melalui program kerja 

 

E. Wilayah Kerja Binaan PC DMI Kec. Bagan Sinembah45 

 Wilayah kerja binaan Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bagan 

Sinembah merupakan bagian wilayah kerja Dewan Masjid Indonesia  Kabupaten 

Rokan  Hilir  yang  diamanhkan  pengelolaannya  kepada  Dewan  Masjid  Indonesia 

Kecamatan Bagan Sinembah. Wilayah kerja tersebut mencakup beberapa 

kecamatan yaitu : 

1. Kecamatan Bagan Sinembah 

2. Kecamatan Balai Jaya 

3. Kecamatan Bagan Sinembah Raya 

4. Kecamatan Simpang Kanan 

                                                             
 45 Dokumentasi Dewan Masjid Indonesia  
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5. Kecamatan Pujud 

6. Kecamatan Tanjung Medan 

7. Kecamatan Bangko Pusako 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, 

dokumentasi yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian 

setelah  dilakukan  analisis,  maka  penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  Aktivitas 

Dakwah  Pimpinan  Cabang  (PC)  Dewan  Masjid  Indonesia  (DMI)  Kecamatan 

Bagan  Sinembah  yang  menjadi  representasi  dari  Visi  dan  Misi  yang  ada  pada  

DMI  Bagan  Sinembah  belum  dapat  terlaksana  dengan  baik  sepenuhnya,  hal 

tersebut meliputi hamabtan berupa kurangnya SDM dalam pelaksanaan kegiatan, 

permasalahan  dana  operasional,  tidak  adanya  pelatihan  yang  diberikan  kepada 

pengurus DMI sehingga pada beberapa kegiatan masih belum memahami secara 

penuh dalam pelaksanaannya serta belum adanya hubungan kerjasama DMI 

dengan para donatur/dermawan maupun instansi terkait dengan kegiatan 

pelaksanaan  misi  yang  merupakan  buah  visi  yang  ada  pada  Anggaran  Dasar 

Dewan Masjid Indonesia kecamatan Bagan Sinemabah. Akan tetapi dari sisi lain 

dalam  hal  pelaksanaan  kegiatan  tersebut,  DMI  Bagan  Sinembah  telah  berupaya 

mealakukan  langkah  awal  yakni  dengan  melakukan  sosialisasi  kepada  pengurus 

Masjid  dan  jama’ah  sekitar  walau  belum  semua  Masjid  terjamahkan  oleh  DMI 

mengingat SDM yang kurang dalam pelaksanaannya.  

 

B. Saran 
 Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada Pimpinan Cabang (PC) 

Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Bagan Sinembah ialah : 

1. Diharapkan  kepada pengurus DMI Bagan Sinembah agar segera 

melakukan  pengkaderan  maupun  pelatihan  kepada  para  pengurus  inti 

DMI Bagan Sinembah guna meningkatkan kinerja pengurus serta 

memaksimalkan  ikhtiar  mereka  untuk  terus  bersandarkan  hanya  pada 

mengharap ridho dan balasan dari Allah  Subhanahu wa Ta’ala dalam 

melaksanakan kegiatan sosial yag tidak menerima bayaran dalam 

pelaksanaannya,  atau  jika  memungkinkan  untuk  melakukan  reshuffle 
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pada anggota yang tidak aktif, dengan tujuan memberikan kesempatan 

kepada orang lain yang memiliki nilai sosial yang tinggi untuk berperan 

aktif dalam menjalankan program-program DMI kedepannya. 

2. DMI Bagan Sinembah harus segera melakukan kerjasama dengan pihak 

terkait, guna memaksimalkan berjalannya program-program yang telah 

dilaksanakan. 
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Judul Penelitian : “Aktivitas Dakwah Pimpinan Cabang (PC) Dewan Masjid  
     Indonesia (DMI) Kecamatan Bagan Sinembah” 

  

A. Sejarah Dewan Masjid Indonesia 

1. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya Dewan Masjid 

Indoneisia? 

2. Kapan berdirinya Dewan Masjid Indonesia ? 

 

B. Mengembangkan Pola Manajemen Masjid 

1. Bagaimana Pelaksanaan aktivitas dakwah mengembangkan pola 

manajemen Masjid ? 

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan aktivitas dakwah 

mengembangkan pola manajemen Masjid ? 

3. Apa usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 

pelaksanaan aktivitas dakwah mengembangkan pola manajemen 

Masjid ? 

 

C. Pengembangan Program Maghrib Mengaji 

1. Bagaimana pelaksanaan aktivtias dakwah pengembangan program 

maghrib mengaji ? 

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan aktivitas dakwah 

pengembangan program maghrib mengaji ? 

3. Apa usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 

pelaksanaan aktivitas dakwah pengembangan program maghrib 

mengaji ? 

 

 



D. Mengembangkan Ekonomi Jama’ah melalui Pembinaan Koperasi 

Masjid 

1. Bagaimana  pelaksanaan  aktivitas  dakwah  mengembangkan  ekonomi 

jama’ah melalui pembinaan koperasi Masjid ? 

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan aktivitas dakwah 

mengembangkan ekonomi jama’ah melalui pembinaan koperasi 

Masjid ? 

3. Apa usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 

pelaksanaan aktivitas dakwah mengembangkan ekonomi jama’ah 

melalui pembinaan koperasi Masjid ? 

E. Mengembangkan Perpustakaan Masjid 

1. Bagaiaman pelaksanaan aktivitas dakwah mengembangkan 

perpustakaan Masjid ? 

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pelaksanaan aktivitas dakwah 

mengembangkan perpustakaan Masjid ? 

3. Apa usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 

pelaksanaan aktivitas dakwah mengembangkan perpustakaan Masjid ? 

 

F. Menumbuh Kembangkan Minat, Bakat dan Keterampilan Pemuda dan 

Remaja Masjid 

1. Bagaimana  pelaksanaan  aktivitas  dakwah  menumbuh  kembangkan 

minat, bakat dan keterampilan pemuda dan remaja Masjid ? 

2. Apa  saja  hambatan  dalam  pelaksanaan  aktivitas  dakwah  menumbuh 

kembangkan minat, bakat dan keterampilan pemuda dan remaja 

Masjid ? 

3. Apa usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 

pelaksanaan  aktivitas  dakwah  menumbuh  kembangkan  minat,  bakat 

dan keterampilan pemuda dan remaja Masjid ? 

 

 



G. Pengajian Rutin Pada Masyarakat 

1. Bagaimana pelaksanaan aktivitas dakwah pengajian rutin pada 

masyarakat ? 

2. Apa  saja  hambatan  dalam  pelaksanaan  aktivitas  dakwah  pengajian 

rutin pada masyarakat ? 

3. Apa usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 

pelaksanaan aktivitas dakwah pengajian rutin pada masyarakat ? 

 

H. Pengajian Rutin Khusus Pemuda dan Remaja 

1. Bagaimana pelaksanaan aktivitas dakwah pengajian rutin khusus 

pemuda dan remaja ? 

2. Apa  saja  hambatan  dalam  pelaksanaan  aktivitas  dakwah  pengajian 

rutin khusus pemuda dan remaja ? 

3. Apa usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 

pelaksanaan  aktivitas  dakwah  pengajian  rutin  khusus  pemuda  dan 

remaja ? 
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