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ABSTRAK 

 

Nama  : Rizky Kurnia Fajar 

Jurusan : Manajemen Dakwah 

Judul  : Upaya Pengembangan Dakwah Bil-Lisan pada Lembag Dakwah 

    Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi dari munculnya permasalahan seperti rendahnya 

pemahaman agama ditengah-tengah masyarakat, banyaknya masyarakat yang 

tidak bisa membaca Al-Qur’an dan kurangnya minat masyarakat untuk mendengar 

kajian-kajian dimasjid. Padahal mereka berstatuskan agama Islam. Maka Idaroh 

Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota pekanbaru ingin mengarahkan dan 

membimbing masyarakat sesuai ajaran Islam yang benar dengan cara Da’i turun 

ke lapangan untuk berdakwah melalui masjid yang diutus langsung oleh IKMI 

Kota Pekanbaru. Permasalahannya yaitu bagaimana upaya pengembangan dakwah 

bil-lisan pada Lembaga Dakwah Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) 

Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya yang 

dilakukan oleh Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru 

dalam pengembangan dakwah bil-lisan. Informan penelitian ini berjumlah enam 

(6) orang. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan 

dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.  Kesimpulan dalam penelitian ini 

bahwa upaya pengembangan dakwah bil-lisan pada lembaga dakwah Idaroh 

Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru yaitu: Pertama, 

mengembangkan dakwah bil-lisan secara Qaulan Ma‟rufan yaitu dengan 

menggunakan bahasa yang tidak menyinggung hati para mad’unya, dengan 

menggunakan bahasa yang sopan dan mempunyai makna yang membuat hati para 

mad’u nyaman dan tentram, sehingga dakwah itu sendiri dapat diterima baik oleh 

mad’u tersebut. Kedua, mengembangkan dakwah bil-lisan secara Qaulan 

Maysuran yaitu dengan menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang 

ringkas, tepat, dan mudah dimengerti oleh para mad’u atau masyarakat. Ketiga, 

mengembangkan dakwah bil-lisan secara Qaulan Sadidan yaitu dengan 

menggunakan bahasa yang benar, jujur, tidak bohong, dan perkataan yang lurus, 

serta menyampaikan materi dakwah harus sesuai dengan fakta dan kebenarannya. 

Keempat, mengembangkan Dakwah Bil-Lisan secara Qaulan layina yaitu dengan 
menggunakan bahasa yang lemah lembut dan penuh keramahan sehingga dapat 

menyentuh hati yang mendengarnya. Kelima, mengembangkan dakwah bil-lisan 

secara Qaulan Baligha yaitu dengan menggunakan bahasa yang tepat, lugas, fasih, 

jelas maknanya, kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunukatif, mudah 

dimengerti, langsung ke pokok permasalahn, dan tidak berbelit-belit. 

Kata kunci: pengembangan dakwah, dakwah bil-lisan. 
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ABSTRACT 

 

Name :  Rizky Kurnia Fajar 

Department :  Management of Dakwah 

Title : The Effort of Oral Dakwah Development in Lembaga Dakwah 

Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI or Indonesian 

Mosque Association) Pekanbaru 

 

This research is motivated by the emergence of problems such as the low 

understanding of religion in the midst of society, the large number of people who 

cannot read the Qur'an and the lack of community interest to participate Islamic 

studies in the mosque. In fact they are Muslims. Therefore, the IKMI Pekanbaru  

wants to guide the community according to the true teachings of Islam. It sends 

the Da'i  (preachers) to preach in mosques in Pekanbaru City. The problem of 

research is how oral dakwah development effort made by the IKMI Pekanbaru is. 

The purpose of this study is to know the effort made by IKMI Pekanbaru City to 

develop oral preaching. The informants of this study were six (6) people. Data 

were collected through interviews, observations, documentation and analyzed 

with qualitative descriptive methods. The conclusion of this study is that efforts to 

develop oral dakwah by the IKMI Pekanbaru are as follows: First, it develops 

dakwah through Qaulan Ma'rufan (good words), namely by using language that 

does not offend people, by using polite and meaningful language that makes the 

hearts of the mad'u (people receiving dakwah) comfortable and peaceful. As a 

result, the preaching itself can be well received by them. Secondly, it develops 

dakwah by Qaulan Masyuran (simple language), using simple language. Language 

used is concise, precise, and easily understood by the mad'u or the public. Third, it 

develops dakwah by Qaulan Sadidan using correct, honest, not lying, and 

righteous language. It conveys dakwah material in accordance with the facts and 

truth. Fourth, it develops dakwah by Qaulan Layina using gentle and friendly 

language so that it can touch the hearts of those who listen. Fifth, it develops oral 

preaching through Qaulan Baligha using appropriate language, straightforward, 

fluent, clear meaning words that are effective, right on target, communicative, 

easy to understand, straight to the point of the problem, and not convoluted. 

Keywords: preaching development, oral dakwah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Islam adalah agama dakwah. Artinya, agama yang selalu mendorong 

pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah, bahkan maju 

mundurnya umat Islam tergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan dakwah 

bil-lisan.  

Pada tahap awal kebudayaan manusia kegiatan membaca dan menulis 

belum ada. Maka dari itu, dakwah dilakukan dengan cara bil-lisan. Mereka 

mengajarkan dan menjelaskan pada masyarakat tentang prinsip-prinsip 

kebenaran. Lalu hal-hal yang telah diajarkan tersebut diamalkan dan 

disampaikan pula pada generasi-generasi berikutnya.  

Melaksanakan dakwah merupakan suatu amanah yang diembankan 

kepada setiap umat yang menyandang status sebagai seorang muslim. Sampai 

saat ini kegiatan dakwah masih terus dilaksanakan dengan beragam inovasi 

dan cara. Hal ini sangat jelas terjadi dikarenakan para juru dakwah masa kini 

berusaha untuk memenuhi tuntutan zaman dan kebutuhan umat.1   
 

Pengembangan dakwah merupakan salah satu perilaku yang mulia, dan 

dalam Pengembangan dakwah harus disertai dengan usaha, kesadaran, 

kemauan, keahlian, serta keterampilan para elemen dakwah agar proses 

dakwah berjalan secara efektif dan efisien.
2
  

Disamping itu kita bisa melihat pada saat sekarang ini, kehidupan 

ummat manusia sedikit banyak di pengaruhi oleh gerakan modernisme yang 

terkadang membawa kepada nilai-nilai baru, dan tentunya tidak sejalan 

bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tak heran bila dalam 

perkembangannya modernisme memberikan tempat dan penghargaan yang 

terlalu tinggi terhadap materi. Implikasinya adalah kekuatan iman yang selama 

                                                             
1
 Fathul Bahri An- Nabiry, “Meneliti Jalan Dakwah” (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). Hlm. 

238 
2
 Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi, “Manajemen Dakwah” (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2006). Hlm. 234 
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ini mereka miliki semakin mengalami degredasi dan kenyataan yang melanda 

sebagian ummat islam sekarang ini adalah kehampaan spiritual. 

Pada saat sekarang ini masih banyak permasalahan seperti rendahnya 

pemahaman agama ditengah-tengah masyarakat, banyaknya masyarakat yang 

tidak bisa membaca Al-Qur’an dan kurangnya minat masyarakat untuk 

mendengar kajian-kajian dimasjid. Padahal mereka berstatuskan agama Islam. 

Banyak upaya yang di lakukan oleh Lembaga Dakwah Idaroh Kemakmuran 

Masjid Indonesia (IKMI) kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan ini 

seperti Da’i turun ke lapangan untuk berdakwah dengan lisan melalui masjid 

yang diutus langsung oleh IKMI Kota Pekanbaru.  

Untuk melihat upaya lembaga dakwah Idaroh Kemakmuran Masjid 

Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru dalam mengembangkan dakwah bil-lisan, 

maka perlu dilakukan sebuah penelitian dengan judul “UPAYA 

PENGEMBANGAN DAKWAH BIL-LISAN PADA LEMBAGA 

DAKWAH IDAROH KEMAKMURAN MASJID INDONESIA (IKMI) 

KOTA PEKANBARU” 

 

B. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian yang berjudul” Upaya Pengembangan Dakwah 

Bil-Lisan pada Lembaga Dakwah Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia 

(IKMI) Kota Pekanbaru, peneliti perlu mempertegas beberapa istilah untuk 

menghindari kesalahpahaman yakni: 

1. Pengembangan Dakwah 

Pengembangan adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi 

masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip 

keadilan sosial dan saling menghargai.
3
  

Dengan demikian, pengembangan Dakwah dapat didefenisikan 

sebagai salah satu prilaku yang mulia dan dalam mengembangakan 

dakwah harus didasari dengan usaha untuk mengembangkan sebuah 

                                                             
3
 Asep Muhyiddin, “Metode Pengembangan Dakwah” (Bandung: Pustaka Setia, 2008). 

Hlm. 23 
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kesadaran, kemauan, keahlian, serta keterampilan para elemen dakwah 

agar proses dakwah berjalan secara efektif dan efisien.
4
   

2. Dakwah Bil - Lisan 

Dakwah bil-lisan adalah suatu teknik atau metode dakwah yang 

banyak diwarnai oleh karakteristik bicara seseorang Da’i atau Mubaligh 

pada waktu aktivitas dakwah. Dakwah bil-lisan diartikan sebagai tata cara 

pengutaraan dan penyampaian dakwah dimana berdakwah lebih 

berorientasi pada berceramah, pidato, tatap muka dan sebagainya.
5
 

3. Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru 

Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) adalah lembaga 

dakwah yang mengemban amanat menjalankan dakwah diniyah (agama), 

insyaniyah (kemanusiaan), dan dakwah wathoniyah (patriotik). 

Keberadaan organisasi ini diharapkan dapat membimbing umat agar tidak 

jatuh kepada perbuatan yang dimurkai Allah SWT. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana upaya Lembaga Dakwah 

Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru dalam 

mengembangkan dakwah bil–lisan? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya 

pengembangan dakwah bil-lisan yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah 

Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru. 

 

                                                             
4
 Agus Ahmad syafei, “Pengembangan Dakwah” (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2002). Hlm. 

34   
5
 Asmuni Syukir, “Dasar-Dasar dan Strategi Dakwah Islam” (Surabaya: Al-Ikhlas,1983). 

Hlm. 29 

https://www.blogger.com/null
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini berguna sebagai referensi terkait dengan upaya 

yang dilakukan Pengurus Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia 

(IKMI) Kota Pekanbaru, sehingga menjadi rujukan jika nanti ada yang 

melakukan penelitian yang sama. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi pengkajian dan 

pembelajaran pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi. 

2) Penelitian ini sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan 

pada program Sarjana Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar 

Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Manajemen Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

E. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan  

serta manfaat penelitian. 

BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Pikir. Bab ini menguraikan 

kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian dan kerangka pikir 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, serta teknik analisis data. 

BAB IV : Gambaran Umum. Bab ini menjelaskan Sejarah berdirinya 

Lembaga Ikatan Masjid Indonesia, termasuk Visi Misinya, 

program kerja serta kegiatan-kegiatan dakwah yang 

dilakukan oleh Pengurus Idaroh Kemakmuran Masjid 

Indonesia (IKMI).  
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BAB V : Hasil penelitian dan Pembahasan. Bab ini memaparkan data 

yang menyangkut tentang penyusanan rencana, penentuan 

upaya, pembagian upaya, selanjutnya menganalisis data 

tersebut. 

BAB VI :  Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan Saran atau hasil 

akhir dari penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengembangan Dakwah 

a. Pengertian Pengembangan dakwah 

Pengembangan adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi 

masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip 

keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan 

berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial 

dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara 

luas yang menghubungkan komponen masyarakat. Pengembangan 

masyarakat menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, 

pertanggung jawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling 

menguntungkan, saling timbal balik, dan pembelajaran terus menerus.
6
  

Dakwah adalah sebuah tugas yang dipercayakan (dititipkan) 

oleh Allah kepada manusia, oleh sebab itu dipundak setiap insan 

terpangku sebuah tanggung jawab untuk berdakwah, sebagai apapun 

profesi atau pekerjaannya. Dakwah adalah perbuatan yang sangat 

mulia sebab esensi dari pada dakwah adalah kebaikan dunia dan 

akhirat. Pendakwah harus berbicara dengan konsep responsibility, 

tidak berbicara, tanpa realitas yang tercermin dari diri dan 

kehidupannya, selaras antara ucapan dengan perbuatan. Oleh 

karenanya pendakwah tidak hanya cukup, mampu beretorika berapi-

api, akan tetapi mau membimbing, menasehati dan mendidik secara 

kontiunitas dirinya sendiri dan juga orang lain.
7
  

Jika dikaitkan dengan pengembangan dakwah, maka 

pengembangan dakwah adalah suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral diri agar mampu 

                                                             
6
 Asep Muhyiddin, “Metode Pengembangan Dakwah”. Hlm. 23 

7
 Masduki dan Shabri Shaleh Anwar, “Filosofi Dakwah Kontemporer”, (Riau: PT Indragiri 

Dot Com, 2018). Hlm. 1 
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dalam mengembangkan dakwah. Dalam proses pengembangan dakwah 

haruslah Da’i mengetahui hal apa saja yang di butuhkan serta problem 

apa saja yang ada di tengah-tengah masyarakat, agar masyarakat 

mudah memahami apa yang Da’i sampaikan. Rasulullah selalu 

mendorong umatnya untuk selalu meningkatkan kualitas, cera kerja, 

dan sarana hidup, serta memaksimalkan potensi sumber daya alam 

semaksimal mungkin. Dalam dunia manajemen proses pengembangan 

merupakan sebuah usaha jangka panjang yang didukung oleh 

manajemen puncak untuk memperbaiki proses pemecahan masalah dan 

pembaharuan organisasi. Secara individual proses pengembangan yang 

berorientasi kepada prilaku Da’i memiliki beberapa keuntungan 

potensial dalam proses pergerakan dakwah khususnya bagi para 

pemimpin dakwah.
8
  

2. Dakwah Bil-Lisan 

a. Dakwah Bil-Lisan  

dakwah bil-bisan yaitu dakwah yang dilaksanakan melalui 

lisan, yang dilakukan antara lain dengan ceramah-ceramah, khutbah, 

diskusi, nasihat, dan lain-lain. Dapat disimpulkan bahwa dakwah Bil-

Lisan adalah strategi dakwah yang dilakukan oleh seorang Da’i dengan 

menggunakan lisannya pada saat aktivitas dakwah melalui bicara yang 

biasanya dilakukkan dengan ceramah, pidato, khutbah, dan lain lain. 

Dakwah jenis ini akan menjadi efektif bila disampaikan berkaitan 

dengan hari ibadah, seperti khutbah Jum’at atau khutbah hari Raya, 

dan dalam melakukan kegiatan islam seperti majlis ta’lim, kajian yang 

disampaikan menyangkut ibadah praktis, konteks sajian terprogram, 

disampaikan dengan metode dialog dengan hadirin.
9
 

Pada tahap awal kebudayaan manusia kegiatan membaca dan 

menulis belum ada. Maka dari itu, dakwah dilakukan dengan 

menggunakan dakwah Bil-Lisan. Mereka mengajarkan dan 

                                                             
8
 Tjutju Yuniarsih dan Surwatno, “Manajemen Sumber Daya Manusia” (Jakarta:Alfabeta, 

2008). Hlm. 31  
9
 Asmuni Syukir, “Dasar-Dasar dan Strategi Dakwah Islam”. Hlm. 29 
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menjelaskan pada masyarakat tentang prinsip-prinsip kebenaran. Lalu 

hal-hal yang telah diajarkan tersebut diamalkan dan disampaikan pula 

pada generasi-generasi berikutnya sebagai tradisi hingga suatu ketika 

karena suatu hal tertentu, maka prinsip-prinsip tersebut terlupakan 

sehingga tidak dilanjutkan.  

Seiring perkembangan zaman, dakwah semakin berkembang 

dan semakin beragam apalagi disertai dengan munculnya alat-alat 

elektronik. Namun hal tersebut tidak membuat dakwah Bil-Lisan 

berhenti karena setiap manusia pasti dikaruniai lisan oleh Allah SWT. 

Beberapa hal yang penting dalam melaksanakan dakwah Bil-Lisan: 

1) Qaulan Ma‟rufan 

Qaulan ma‟rufan berarti perkataan yang baik. Allah SWT 

menggunakan frase ini, ketika berbicara tentang kewajiban orang-

orang kaya atau orang kuat terhadap orang-orang yang miskin atau 

lemah. Qaulan ma‟rufan, berarti pembicaraan yang bermanfaat, 

memberikan pengetahuan, mencerahkan pemikiran, menunjukkan 

pemecahan kesulitan. Kepada orang lemah, seseorang bila tidak 

bisa membantu secara material, maka ia harus memberikan bantuan 

secara psikologis.
10

 Ungkapan Qaulan Ma‟rufan jika ditelusuri 

lebih dalam dapat diartikan dengan ungkapan atau ucapan yang 

pantas dan baik. Pantas disini berarti sebagai kata-kata yang 

terhormat, sedangkan baik diartikan sebagai kata-kata yang 

sopan.
11

  

2) Qaulan Maysuran 

Dalam komunikasi dianjurkan untuk menyajikan tulisan 

atau bahasa yang mudah dicerna. Bahasa dalam dakwah adalah 

bahasa yang mudah, ringkas dan tepat. Dalam Al-Qur’an 

ditemukan istilah qawlan maysuran yang merupakan tuntutan 

                                                             
10

 Jalaluddin Rahmat, “Etika Komunikasi: Perspektif Religi” (Jakarta: Makalah Seminar 

Perpustakaan Nasional, 1996). Hlm. 14-15 
11

 Toni Hartono, Masduki, dkk, “Komunikasi Dakwah” (Pekanbaru: Yayasan Pusak Riau, 

2011). Hlm. 81  
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komunikasi dengan mempergunakan bahasa yang mudah 

dimengerti dan melegakan perasaan. Allah SWT. telah berfirman 

dalam Al-Qur’an (Al-Isra’) ayat 28 : 

                          

    

Artinya:”Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh 

rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka 

Katakanlah kepada mereka Ucapan yang pantas”
12

 

 

Jika dilihat akar kata maysuran, yakni yasara, maka secara 

etimologis pengertiannya adalah “mudah”. Al-Maraghiy dalam 

tafsirnya memberikan pengertian dengan “mudah lagi lemah 

lembut”. Sedangkan Menurut Jalaluddin Rahmat qawlan maysuran 

sebenarnya lebih tepat diartikan “ucapan yang menyenangkan”, 

lawannya adalah “ucapan yang menyulitkan”. Maysur  berasal dari 

kata yusr, yang berarti gampang, mudah, ringan. Bila qawlan 

maysuran berisi hal-hal yang menggembirakan. Para ahli 

komunikasi menyebutkan dua dimensi komunikasi. Ketika 

seseorang berkomunikasi, seseorang bukan hanya menyampaikan 

isi (content), tetapi juga mendefinisikan hubungan sosial (relations) 

di antara para pelaku komunikasi (pendakwah dan mad’u).
13

 

Demikianlah bentuk komunikasi yang hangat di dalam Islam, 

sehingga penolakan permintaan tidak boleh menginggung perasaan 

orang lain. Meskipun komunikasi di atas kepada suasana tatap 

muka, namun kehangatan komunikasi serta ungkapan lemah 

lembut, mudah dimengerti juga berlaku pada dimensi lain. 

 

 

 

                                                             
12

 QS. al-Israa (15) : 28  
13

 Jalaluddin Rahmat, “Etika Komunikasi: Perspektif Religi”. Hlm. 17 
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3) Qaulan Sadidan 

Qaulan Sadidan dapat berarti pembicaraan yang benar, 

jujur, tidak bohong, dan perkataan yang lurus.
14

 Kebenaran fakta 

dalam informasi yang disampaikan kepada publik, juga terkandung 

dalam tuntunan lafal qawlan sadidan.
15

 Istilah ini disebut 2 kali 

dalam Al-Qur’an. Pertama, dalam surat An-Nisaa’ ayat 9: 

                   

            

Artinyas: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-

anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar”.
16

 

 

Pada ayat ini perintah berkata benar terdapat setelah 

perintah bertaqwa kepada Allah.Inilah sifat-sifat orang yang taqwa 

menjadi prasarat untuk mampu berbicara yang benar. Karena itu, 

prinsip berkata benar atau komunikasi yang betul merupakan 

prasyarat untuk menyejahterakan generasi mendatang. Kemudian 

dalam surat al-Ahzab ayat 70-71 (setelah qawlan sadidan). 

                     

                        

    

Artinya: 70). Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu 

kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar, 71).  

Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu 

dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan barangsiapa 

                                                             
14

 Wahyu Ilaihi, Kumunikasi Dakwah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010). Hlm. 187 
15

 Jalaluddin Rahmat, “Etika Komunikasi: Prespektif Religi”. Hlm. 18 
16

 QS. an-Nisaa (5) : 9 



   

 

 

11 

mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia 

Telah mendapat kemenangan yang besar.
17

 

 

Allah menjanjikan akan memperbaiki amalan-amalan 

kamu. Hal ini berarti kemampuan berkata benar menjadi prasyarat 

untuk menghasilkan karya yang berkualitas.
18

 Maksudnya, tanpa 

kemampuan komunikasi yang benar, maka akan sulit melahirkan 

hasil karya yang berkualitas. Kemudian sifat taqwa dan prinsip 

berkata benar juga akan mengantarkan orang kepada pengampunan 

dosa-dosanya dan kesuksesan yang besar. 

4) Qaulan Layyina 

Qaulan layyina adalah pembicaraan yang lemah lembut 

dengan suara yang enak didengar, dan penuh keramahan, sehingga 

dapat menyentuh hati. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang 

dimaksud layina ialah kata-kata sindiran, bukan dengan kata-kata 

terus terang atau lugas, apalagi kasar. Seperti firman Allah SWT 

dalam surat Thahaa ayat 44: 

                    

Artinya: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-

kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau 

takut".
19

 

 

Ayat diatas adalah perintah Allah SWT kepada Nabi Musa 

dan Harun agar berbicara lemah lembut, tidak kasar kepada fir’aun. 

Dengan Qaulan layina hati orang-orang yang diajak 

berkomunikasi akan merasa tersentuh dan jiwanya tergerak untuk 

menerima pesan yang disampaikan. 

Nabi Muhammad Saw mencontohkan kepada kita bahwa 

beliu selalu berkata lemah lembut kepada siapapun, baik kepada 

keluarganya, kepada kaum muslimin yang telah mengikuti Nabi, 

                                                             
17

 QS. al-Ahzab (22) : 70-71 
18

 Mafri Amir, “Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam” (Jakarta: Logos,1999). 

Hlm. 80 
19

QS. Thahaa (16) : 44  
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maupun kepada manusia yang belum beriman. Sikap lemah lembut 

ini beliau lakukan terutama menghadapi orang-orang yang tingkat 

budayanya masih rendah.
20

  

5) Qaulan Baligha 

Kata Baligha berarti tepat, lugas, fasih, dan jelas maknanya. 

Qaulan Baligha artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat 

sasaran, komunukatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok 

permasalahn, dan tidak berbelit-belit. Agar komunikasi tepat 

sasaran, gaya bicara dan pesan yang disampaikan hendaklah 

disesuaikan dengan kadar intelektualitas komunikan dan 

menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mereka. 

Komunikasi yang efektif dalam dakwah menurut Ahmad 

Mubarak apabila dilihat dari sudut psikologi dakwah maka 

memiliki lima ciri yaitu: 

a) Jika dakwah dapat memberikan pengertian kepada  masyarakat 

tentang apa yang didakwahkan. 

b) Jika masyarakat merasa terhibur oleh dakwah yang diterima. 

c) Jika dakwah berhasil mengubah prilaku masyrakat ke yang lebih 

baik. 

d) Jika dakwah dapat meningkatkan hubungan baik antara Da’i dan 

masyarakat. 

e) Jika dakwah dapat memancing respon masyarakat berupa 

tindakan.
21

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk 

melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang 

pernah dilakukan. Penelitian lain yang hampir sama dengan penelitian ini 

adalah:  

                                                             
20

 Wahyu Ilahi, “Komunikasi Dakwah”. Hlm. 180 
21

 Wahyu Ilaihi, “Komunikasi Dakwah”. Hlm. 173 
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Pertama, “Pengembangan Strategi Dakwah Melalui Media Internet 

(Peluang dan Tantangan)” karya Murniaty Sirajuddin. Tertulis dalam jurnal 

Murniaty Sirajuddin bahwa semakin berkembangnya zaman maka 

mengembangkan dakwah perlu strategi yang modern seperti berdakwah 

menggunakan media Internet. Oleh karena itu penulis yang bernama Murniaty 

Sirajuddin tertarik untuk meneliti pengembangan strategi dakwah melalui 

media internet. 

Kedua, “Strategi Pengembangan Dakwah Pada Masyarakat 

Perkotaan Oleh Ikatan Da‟i Indonesia (IKADI) Kota Pekanbaru” Tahun 

2016 karya Zaidinal Saputra. Dalam skripsi Zaidinal Saputra menjelaskan 

bahwa menyebar luaskan dakwah memang sangat penting agar masyarakat 

tidak terjerumus kejalan yang tidak dirhidoi Allah, seperti hal-hal negatif 

.dalam skripsi Zaidinal Saputra lebih cendrung meneliti terhadap lembaga 

ikatan da’i Indonesia (IKADI) karena lembaga ikadi memiliki banyak strategi 

untuk mengembangkan dakwah dan terutama Da’i diikatan Da’i Indonesia 

memang diprioritaskan untuk mengembangkan dakwah. 

Ketiga, “Strategi Tarekat Naqsyabandiah Dalam Mengembangkan 

Dakwah Di Desa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babusalam 

Kabupaten Rokan Hilir”Tahun 2016 karya Jefri. Tertulis dalam skripsi Jefri 

bahwa pengembangan dakwah adalah tugas prioritas umas muslim, namun 

minimnya dakwah tersebut didesa rantau panjang kiri kecamatan kubu 

babusalam kabupaten rokan hilir. Tarekat Naqsyabandiah membuat program 

pengembangan dakwah didesa rantau panjang kiri kabupaten rokan hilir agar 

masyarakat desa rantau panjang kiri mendalami dasar ilmu-ilmu dakwah .  

Berbeda dengan penelitian ini, yaitu fokus terhadap upaya yang 

dilakukan oleh pengurus Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota 

Pekanbaru dalam  mengembangkan dakwah Bil-Lisan. 
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C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa 

kerangka penalaran logis. Kerangka berfikir merupakan uraian tentang teori 

yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab 

pertanyaan penelitian. Kerangka berpikir itu bersifat operasional yang 

diturunkan dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa pernyataan-

pernyataan logis. Di dalam kerangka berpikir inilah akan didudukkan masalah 

penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan 

mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap 

atau dengan masalah penelitian.  

Ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik 

dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, 

yaitu : pertama, Deduksi, proses berfikir yang menggunakan premis - premis 

umum bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. Kedua, 

Induksi, proses yang menggunakan premis - premis khusus bergerak menuju 

premis umum. Dari khusus ke umum.
22

 

Adapun kerangka fikir dalam penelitian ini berdasarkan indikator–

indikator sebagaimana yang diperoleh dalam tema pengembangan dakwah 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

22
 Bagong Suyanto dan Sutinah, “Metode Penelitian Sosial”  (Jakarta : Kencana, 2010). 

Hlm.  39 
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Kerangka Pikir 

Gambar 1. 1  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu data 

diperoleh dan disajikan berupa kata atau kalimat, dan gambar dalam bentuk 

penjabaran dan pendiskripsian secara jelas dan detail dalam bentuk kalimat.
23

  

Penelitian ini ditinjau dari pemaparannya termasuk penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mengumpulkan fakta dan 

menguraikan keseluruhan dari persoalan yang akan diselesaikan. Penelitian ini 

diharapkan akan memberikan gambaran umum mengenai upaya 

pengembangan dakwah bil-lisan pada lembaga dakwah Idaroh Kemakmuran 

Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru.  

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Lembaga Dakwah 

Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru. Waktu 

penelitian 4-6 bulan dimulai pada bulan November 2019 sampai bulan Maret 

2020.  

 

C. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data  penelitian ini adalah sebagai 

berikut:
24

 

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi 

berupa laporan-laporan, buku-buku, buletin, dan lain-lain yang terkait 

dengan permasalahan peneliti. 

                                                             
23

 Harbani Pasolong, “Metodologi Penelitian Administrasi Publik” (Bandung: Alfabeta, 

2013). Hlm. 69 
24

 Suharsimi Arikunto, “Metodologi Penelitian” (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO,1993). 

Hlm. 99 
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D. Informan Penelitian 

Informan penelitian merupakan subjek dari sebuah penelitian 

kualitatif. Adapun yang menjadi subjek (informan penelitian) dalam penelitian 

ini adalah pengurus lembaga dakwah Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia 

(IKMI) Kota Pekanbaru. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang 

yakni Ketua umum, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Da’i lembaga dakwah 

Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru.  

 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti 

baik secaralangsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang 

harus dikumpulkan dalam penelitian.
25

 Observasi juga berarti sebagai 

kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan 

cara mencatat sistematis terhadap gejala-gejala yang terdapat pada objek 

penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
26

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang di peroleh dari 

catatan (data) yang telah  tersedia atau di buat pihak lain.
27

 Teknik ini 

digunakan untuk memperoleh dan mencatat  data secara langsung tentang 

                                                             
25
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26
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27
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upaya lembaga dakwah Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) 

Kota Pekanbaru dalam pengembangan dakwah bil-lisan. 

Teknik ini bertujuan untuk mendukung data dan didukung dengan 

dokumentasi berupa foto yang langsung diambil dari lokasi penelitian. Di 

samping itu, peneliti mengambil dokumen atau file yang ada pada 

pelengkap informasi dari hasil peroleh data melalui observasi dan 

wawancara di lapangan yang akan dilakukan.
28

 

 

F. Validitas Data  

Pada penelitian ini, untuk memperoleh keabsahan atau kevalitan data 

maka digunakan teori Triangulasi. Mengacu pada pendapat Patton:
29

 Pertama, 

pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil  penelitian beberapa teknik 

pengumpulan data. Kedua, pengecekan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama. Trangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap 

penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan 

metode interview sama dengan metode observasi sesuai degan informasi yang 

diberikan ketika diinterview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji 

sumber data, apakah sumber data ketika diinterview dan diobservasi akan 

memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda maka 

penelitian harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk 

mencari kesamaan dan degan metode yang berbeda.
30

 

Adapun macam-macam tringulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan: 

1. Sumber 

Sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif, hal ini dapat di capai dengan 

                                                             
28
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30
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membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dengan 

dokumentasi. 

2. Metode 

Metode yaitu mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil 

penellitian beberapa teknik pengumpulan data dengan mengecek derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

3. Penyidik  

Penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian atau 

pengamatan lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Pengamatan kepercayaan lainnya membantu 

mengurangi kesalahan dalam pengumpulan data. 

4. Teori 

Menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa fakta 

tidak dapat di periksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. 

Sementara itu, Patton memaparkan bahwa hal ini dapat di laksanakan dan 

hal itu di namakannya penjelasan banding. 

Dalam penelitiannya yang dilakukan penulis. Untuk menguji 

Kredibilitas dan valliditas data penulis akan menggunakan triangulasi 

sumber yaitu, membandingkan hasil data penelitian yang di peroleh dari 

narasumber satu kemudian dibandingkan dengan hasil atau penelitian dari 

narasumber lainnya. 

 

G. Teknik Analisis Data  

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data 

dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis kualitatif dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut :
31

 

1. Klasifikasi data, yakni mengkelompokkan data sesuai dengan topic-topik 

pembahasan. 
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2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali 

data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relean. 

3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan 

topik-topik pembahsan. 

4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam 

susunan yang singkat dan padat. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM TENTANG IDAROH KEMAKMURAN MASJID 

INDONESIA (IKMI) KOTA PEKANBARU 

 

A. Sejarah IKMI Kota Pekanbaru 

IKMI sebagai organisasai Islam yang bergerak di bidang dakwah 

Islamiyah secara resmi berdiri pada tanggal 26 April 1973 di Jakarta, dengan 

Akta Notaris Babesa Daeng Lalo, SH No. 070, yang pendirinya dipelopori 

oleh tokoh-tokoh dewan dakwah, sebagai sayap dewan dakwah untuk 

mengembangkan dakwah Islam yang diikuti pendirian cabang-cabangnya di 

beberapa daerah.
32

  

Munculnya suatu organisasi kemasyarakatan tidak terlepas dari situasi 

dan kondisi tertentu yang melatarbelakangi, baik ideology, politik, ekonomi, 

dan sosial budaya. Kesadaran suatu kelompok masyarakat terhadap situasi dan 

kondisi yang terjadi pada masanya mendorong mereka untuk mengambil 

peranan. Dalam hal ini salah satu inisiatif yang biasanya mereka lakukan 

adalah mendirikan suatu organisasi kemasyarakatan sebagai wadah untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu secara sistematis. Salah satu organisasi 

kemasyarakatan yang berbasis kegiatan keagamaan di Indonesia adalah Ikatan 

Keluarga Masjid Indonesia atau IKMI. Pendirian IKMI dilatarbelakangi oleh 

situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang banyak larut dalam pergolakan 

politik, gangguan keagamaan, dan sebagainya.
33

 

Ikatan Keluarga Masjid Indonesia koordinator Wilayah Riau memiliki 

tugas mengatur semua permasalahan yang timbul baik permasalahan masjid, 

mushollah, maupun mubaligh dan mubalighah. Melihat adanya kebutuhan 

kota yang mendesak, menyangkut kepentingan umat, maka IKMI koordinator 

Wilayah Riau memberikan mandate kepada Amirullah Rasyad untuk 

membentuk pengurus Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) Kota 

                                                             
32
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Pekanbaru. Keputusan Ikatan Keluarg Masjid Indonesia koordinator Wilayah 

Riau ini didukung oleh Walikota Pekanbaru saat itu Bapak H. Herman 

Abdullah yang mana beliau melihat bahwa bantuan yang selama ini diberikan 

pemerintah hanya dapat dilakukan dikawasan provinsi saja, untuk memajukan 

serta memaksimalkan lagi tugas Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) 

koordinator Wilayah Riau, maka Walikota Pekanbaru memberikan saran agar 

dibentuk IKMI Kota Pekanbaru supaya bantuan yang diberikan pemerintah 

bukan hanya di provinsi saja, namun dari kota madya juga bisa mendanai 

kegiatan Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru.
34

 

Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru adalah 

salah satu yayasan yang menghimpun masjid dan musholla sebagai 

anggotanya, sedangkan para mubaligh dan mubalighah sebagai ujung tombak 

dalam melakukan dan melaksanakan tugas “Amar Ma‟ruf Nahi Mungkar” 

untuk mengajak umat Islam ke jalan yang lebih baik serta mengamalkan 

ajaran-ajaran Islam sesuai Al-Qur’an dan sunnah. 

Dengan berdirinya Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) Kota 

Pekanbaru, maka Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) koordinator 

Wilayah Riau memberikan wewenang kepada Ikatan Keluarga Masjid 

Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru, yaitu: 

1. Melaksanakan kegiatan di bulan Ramadhan 

2. Mengkoordinir masjid dan musholla dalam lingkup Kota 

Pekanbaru 

3. Melaksanakan program-program manajemen masjid dan pelatihan-

pelatihan khotib. 

Sedangkan Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru 

koordinator Wilayah Riau hanya mengkoordinir jalannya kegiatan yang  

dilakukan Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru serta 

mengelola radio dan bulletin. 
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Seiring berjalannya waktu serta perkembangan dakwah di Kota 

Pekanbaru pada tanggal 24 april tahun 2014 Ikatan Keluarga Masjid Indonesia 

(IKMI) Kota Pekanbaru mengganti nama lembagannya menjadi Idaroh 

Kemakmuran Masjid Indonesia.  

Kalau dulu sangat minim sekali perhatian pemerintah terhadap Idaroh 

Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI), sekarang justru terjalin hubungan 

yang sangat mesra dan bahkan pemerintah daerah sangat mendorong dan 

sangat memperhatikan dakwah islam. mubaligh dan mubalighah Idaroh 

Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) sudah bisa memberikan ceramah 

agama langsung di lembaga-lembaga pemerintahan. Kondisi yang sangat 

menggembirakan bagi dunia dakwah ini patut disyukuri dan dimanfaatkan 

sebaik-baiknya untuk kelancaran dakwah di masa depan, sehingga dakwah 

Islam betul-betul mampu memberikan kontribusi yang positif untuk 

membangun masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 

SWT. 

B. Pusat dan Fasilitas Kegiatan Dakwah IKMI 

Untuk mengkoordinir kegiatan dakwah, Ikatan Keluarga Masjid 

Indonesia (IKMI) Riau sudah memiliki kantor permanen tiga tingkat yang 

terletak di Jalan Todak/Udang Putih No. 1 Pekanbaru.  Di kantor ini juga ikut 

berkantor Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) Riau, Forum Komunikasi 

Pondok Pesantren (PUSIKOMTREN) Riau. Kantor Ikatan Keluarga Masjid 

Indonesia (IKMI) sudah memiliki fasilitas penunjang dakwah, antra lain 

sebuah mobil kijang bantuan Almarhum Dr. Muhammad Natsir (sudah rusak), 

Mitsubishi Kuda Diamond bantuan Pemda Riau, Komputer/Leptop, televisi, 

Radio Suara Dakwah, Bulletin Ad-Dakwah, Perpustakaan, Tabloid Kaf-Nun, 

jaringan telepon, serta berbagai fasilitas lainnya. Ikatan Keluarga Masjid 

Indonesia (IKMI) Riau juga sudah membuka cabang di kota Pekanbaru, 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Inderagiri Hulu, Indragiri Hilir dan Kota Dumai.
35
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C. Hubungan Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) dan Dewan 

Dakwah Islam Indonesia (DDII) 

Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) dan Dewan Dakwah Islam 

Indonesia (DDII) merupakan dua lembaga dakwah islam yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lainnya, sebab Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) 

adalah lembaga dakwah islam yang dibentuk oleh Dewan Dakwah Islam 

Indonesia (DDII) sebagai sayap yang akan mengembangkan dakwah secara 

luas keseluruh pelosok tanah air. Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) 

sebenarnya lebih dahulu berdiri di Jakarta, tepatnya pada tahun 1968, 

sementara Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) berdiri pada tahun 1973. 

Sehubung bidang garapnya sama, yaitu masjid dan umat Islam, maka antara 

Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) dan Ikatan Keluarga Masjid Indonesia 

(IKMI) perlu berbagi peran agar tidak tumpang tindih. Dalam hal ini Dewan 

Dakwah Islam Indonesia (DDII) mengambil peran sebagai perancang kegiatan 

dakwah di lapangan dan berlangsung berhadapan dengan umat. Namun pada 

beberapa daerah di Indonesia, adanya Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) 

tidak mesti bersamaan dengan adanya Ikatan Keluarga Masjid Indonesia 

(IKMI) atau sebaliknya.  

Berbeda dengan daerah lain, di Riau dan pekanbaru, Ikatan Keluarga 

Masjid Indonesia (IKMI) dan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) berdiri 

secara bersamaan. Namun khusus di Riau, Dewan Dakwah Islam Indonesia 

(DDII) dibentuk oleh Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) koorwil Riau. 

Orang-orang yang duduk dalam kepengurusan Dewan Dakwah Islam 

Indonesia (DDII) juga orang-orang Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI). 

Keberadaan Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) dan Dewan Dakwah 

Islam Indonesia (DDII) yang tidak terpisahkan membuat kedua organissi 

dakwah ini memusatkan kegiatan dikantor yang sama, artinya dimana Ikatan 

Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) berkantor maka disitulah Dewan Dakwah 

Islam Indonesia (DDII) berkantor. Namun antara kedua organisasi dakwah ini 

bukanlah hubungan struktural, dimana organisasi yang satu tidak membawahi 

organisasi lain, tetapi lebih kepada partnership atau mitra dakwah. 
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Karena Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) langsung 

berhubungan dengan masjid dan umat islam, nampaknya lebih dikenal oleh 

masyarakat. Sedangkan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) tidak terlalu 

terlihat gerak dakwah secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Peran 

terbanyak yang diambil Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) antara lain 

pendiri masjid di kampus dan daerah pedalaman/terisolir, pendirian sekolah 

islam, penyaluran alat-alat keterampilan, penyaluran bantuan kemanusiaan 

bagi korban bencana alam, dan lain-lain. Hal ini terjadi, sebagaimana 

dijelaskan bahwa Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) mengambil peran 

sebagai perancang dan mengatur strategi dakwah, dan Ikatan Keluarga Masjid 

Indonesia (IKMI) sebagai pelaksana dilapangan dan berhadapan langsung 

dengan umat. Namun kedepan perlu dilakukan sinergi yang lebih nyata 

dimana Pembinaan para mubaligh berada dalam struktur dan tugas pokok, 

sementara konsentrasi mengurus masjid merupakan tugas Ikatan Keluarga 

Masjid Indonesia (IKMI). 
36

   

D. Visi, Misi, Tujuan IKMI Kota Pekanbaru 

Visi Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) kota pekanbaru 

ialah terwujudnya unit-unit milik dewan dakwah sebagai suatu perusahaan 

yang maju dan professional dalam berbagai usaha yang dapat menunjang 

kegiatan Dewan Dakwah. 

Misi Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru 

ialah: 

1. Meningkatkan kinerja unit-unit usaha Dewan Dakwah yang telah 

berdiri agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi 

Dewan Dakwah. 

2. Mengembangkan asset yang dimiliki Dewan Dakwah berupa tanah 

dan bangunan dalam bentuk pengembangan bisnis yang 

menguntungkan danmemberi manfaat bagi Dewan Dakwah, para 

Da’i, karyawan dan masyarakat sekitarnya. 
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3. Meningkatkan kualitas serta kuantitas ummat. 

4. Menjadikan umat islam lebih berkualitas dalam mengadakan 

Dakwah Islamiyah. 

Tujuan Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru 

adalah: 

1. Untuk meningkatkan Dakwah umat. 

2. Merakit atau menyatukan masjid, musholla, Da’i, dan umat. 

3. Mengimarohkan masjid. 

4. Membentengi aqidah umah, membina jama’ah masjid, musholla, 

dan arah kiblat.
37

 

5.  

E. Jumlah Keanggotaan IKMI Kota Pekanbaru 

Pergerakan dakwah Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) 

sejatinya adalah Da’i yang menjadi salah satu faktor terpenting sebagai tenaga 

pelaksana Dakwah dalam persoalan teknis pelaksanaan Dakwah, Da’i dituntut 

untuk memiliki kemampuan atau skill serta keterampilan untuk menghadapi 

medan dakwah sehingga dakwah yang disampaikan berjalan efektif dan 

efesien, kemudian mad’u mendapatkan kepuasan batin sebagai objek Dakwah. 

Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia Kota Pekanbaru memiliki jumlah 

masjid serta musholla yang ramai anggotanya. Diantaranya sebagai berikut:    

TABEL I 

JUMLAH DA’I IKMI KOTA PEKANBARU 

 

NO DA’I  Jumlah 

1 LAKI-LAKI 593 

2 PEREMPUAN 44 

 TOTAL 637 
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TABEL II 

JUMLAH MASJID DAN MUSHOLLA IKMI KOTA PEKANBARU 

NO MASJID/MUSHALLA JUMLAH 

1 MASJID 396 

2 MUSHALLA 138 

 TOTAL 534 

 

F. Struktur Kepengurusan IKMI Kota pekanbaru 

Adapun struktur kepengurusan IKMI kota pekanbaru periode 2016-

2021 diantaranya sebagai berikut: 

Dewan Pembina 

1. Dr. H. Syafwi Khalil, M.pd 

2. Drs. H. Azwie Muin Domo 

3. Drs. H. Ali Muhsin Lubis 

4. Drs. H. Jarnawi 

5. Drs. M. Yunus Muluk 

Dewan pengawas 

1. Drs. H. Syafaruddin Saleh, MS 

2. Drs. Abdul Khalil Rahmat 

3. Drs. H. Armiah Nizam 

4. Drs. H M. Yunus, S.Psi, M.Si 

Ketua Umum  : Mashuri Masnur, S.Ag, M.Pd.I 

Ketua   : H Edi Azhar Nasri, S.Ag, M.Pd.I 

Sekretaris Umum : Drs. Taslim Prawira, MA 

Sekretaris  : Dr. H. Maghfirah, MA 

Bendahara  : Drs. H. Akmal Anas 

I. Bidang Dakwah dan Kesejahteraan 

1. Rino Agung, S.Pd 

2. Encik Ivan Marfikuila, B.E.S 

3. Ali Akbar, S.Ag 

4. Muhammad Husein, M.Sy 

5. Defrizon, M.Pd 
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II. Bidang Pemberdayaan Perempuan 

4. Wirna Yamnur, S.Ag, M.Pd.I 

5. Sulaihati, S.Pd.I 

6. Maswidar Arba, S.Ag, M.Pd,I 

7. Hj. Asmah, S.pd.I 

8. Masyitoh, S.Ag 

III. Bidang Kaderisasi 

1. Nazri S. Th.I. M.Pd 

2. T. Hanafi Ridho. ML 

3. Ahmad Fauzi, S.Hi, MA 

4. Ridho Rinaldo, M.si 

5.  M. Nazir, S.IQ, S.Ag 

IV. Bidang Litbang dan Perpustakaan 

1. Dr. H. Tukiman Khatami, M.Si 

2. Dr. Amrul Muzan, MA 

3. Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si 

4. Jamaluddin Lbra, SH. MH 

5. Ridwan, S,Ag, M.Sy 

V. Bidang Perekonomian 

1. H. Zulfadli, S.Pd.I 

2. Drs. Nasrul Nur, M.Pd 

3. Drs. H. Warkisman, M.Si 

4. Drs. H. Saltut Usman, MA 

5. H. Syafrul 

VI. Anggota 

1. Muballigh/Muballighah 

2. Masjid/Mushalla.
38
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G. Program Kerja IKMI Kota Pekanbaru 

Program kerja Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota 

Pekanbaru mengacu kepada program kerja Idaroh Kemakmuran Masjid 

Indonesia (IKMI) coordinator Wilayah Riau sebagaimana yang dirumuskan 

dalam Musyawarah Wilayah (MUSWIL) pada tanggal 24-26 2004 dan hasil 

Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) IKMI Riau tanggal 16-17 juli, yaitu: 

TUGAS PEMBINA 

KETUA : Dr.H. SYAFWI KHALIL, M.Pd 

1. Menyiapkan draf MUSYWIL Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia 

(IKMI) Kota Pekanbaru 

2. Menyiapkan job description pengurus Idaroh Kemakmuran Masjid 

Indonesia (IKMI) 

3. Menyerahkan tugas-tugas harian kepada ketua Idaroh Kemakmuran 

Masjid Indonesia (IKMI) Wilayah Kota Pekanbaru yang terpilih 

4. Membantu dan memfasilitasi konseling dinamika pengurus 

5. Menyatukan visi dan misi pengurus Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia 

(IKMI) Wilayah Kota Pekanbaru 

6. Menunjuk pejabat sementara jik pengurus harian vakum atau 

mengundurkan diri atau meninggal dunia 

7. Membantu penyelesaian sengketa atau konflik internal organisasi demi 

menjaga nama baik yayasan 

8. Apabila terjadi penyelewengan dan tindak pidana, maka Pembina 

melaksanakan tugas sementara pengurus 

TUGAS PENGAWAS 

KETUA : Drs. H. SYAFARUDDIN SALEH, MS 

1. Mengawasi seluruh kekayaan Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia 

(IKMI) Wilayah Kota Pekanbaru 

2. Mengevaluasi PROGRAM TAHUNAN 

3. Mengawasi pembukuan keuangan Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia 

(IKMI) Wilayah Kota pekanbaru 
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4. Memantau dan memberi masukan kepada pengurus Idaroh Kemakmuran 

Masjid Indonesia (IKMI) Wilayah kota pekanbaru demi tercapainya 

program 

5. Menyatukan visi dan presepsi pengurus Idaroh Kemakmuran Masjid 

Indonesia (IKMI) Wilayah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan tujuan 

yayasn  

TUGAS KETUA 

1. Ketua Umum : MASHURI MASNUR, S.Ag, M.Pd.I 

a. Patuh dengan AD/ART Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) 

b. Bertanggung jawab terhadap internal maupun eksternal yayasan Idaroh 

Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) 

c. Pengambilan keputusaan dimusyawarakan dengan pengurus harian 

atau dalam rapat pengurus lengkap ditambah oleh Pembina 

d. Mengkoordinir semua jenis kegiatan baik kedalam maupun keluar 

demi terlaksananya kegiatan dengan baik 

e. Menandatangani surat-surat keputusan baik untuk yayasan Idaroh 

Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) maupun MOU 

f. Wajib berkoordinasi dengan Pembina Idaroh Kemakmuran Masjid 

Indonesia (IKMI) Wilayah kota pekanbaru 

g. Bertanggung jawab dengan uang keluar dan uang masuk dari iuran 

masjid maupun iuran muballigh 

h. Menandatangani kwitansi uang keluar 

i. Siap dievaluasi tentang pemakaian uang oleh pengawas Idaroh 

Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Wilayah kota peknbaru  

2. Ketua  : H. EDI AZHAR NASRI, S.Ag, M.Pd.I 

a. Patuh dengan aturan dasar dan aturan rumah tangga Idaroh 

Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) 

b. Mengkoordinir semua jenis kegiatan Idaroh Kemakmuran Masjid 

Indonesia (IKMI) agar terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan 

yang sudah ada dan bertanggung jawab kepada ketua umum dan 

penanggung jawab kegiatan 
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c. Mewakili ketua umum, mana kala ketua umum berhalangan hadir atau 

sakit 

d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua umum dan penanggung 

jawab interen yayasan Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) 

e. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah seperti laporan enam bulan 

ke kesbangpol linmas kota pekanbaru 

f. Menetralisir kejadian-kejadian perkara bidang kemasjidan maupun 

muballigh/ah 

g. Membantu menandatangani surat-surat internal dan eksternal jika 

ketua umum tidak ada ditempat   

TUGAS SEKRETARIS 

1. Sekretaris Umum : Drs. TASLIM PRAWIRA, MA 

a. Menjaga security administrasi Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia 

(IKMI) Wilayah Kota Pekanbaru 

b. Mengkoordinir terhadap kesuksesan seluruh kegiatan kesekretariatan 

c. Mengkonsep dan membuat surat-surat baik surat kedalam maupun 

keluar 

d. Bertanggung jawab kepada ketua umum 

e. Menandatangani surat keluar, jika tidak ada ditempat maka 

didelegasikan kepada wakil sekretaris 

f. Berkoordinasi dengan bidang-bidang lain maupun dengan instansi 

pemerintahan/swasta yang menyangkut masalah kesekretariatan 

g. Membuat petunjuk-petunjuk, maklumat, pengumuman untuk masjid 

dan mubaligh/ah 

h. Membuat dan mendistribusikan undangan kepada seluruh pengurus 

Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI)  

i. Membuat rekapitulasikondisi ril masjid dan muballigh 

j. Menerima dan mendata serta mengarahkan masjid/mushalla yang 

sudah terdaftar 

k. Melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh ketua umum dan ketua 
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2. Sekretaris  : Dr. H. MAGHFIRAH, MA 

a. Mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang 

menjadi tanggung jawab ketua 

b. Membuat surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan yang 

dikoordinir oleh ketua 

c. Berkoordinasi dengan bidang-bidang lain 

d. Bertanggung jawab kepada sekretaris umum 

e. Mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang 

menjadi tanggung jawab sekretaris umum 

f. Membuat surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan yang 

dikoordinir oleh sekretaris umum 

g. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan bidang-bidang 

h. Bertanggung jawab kepada sekretaris umum 

TUGAS BENDAHARA 

1. Bendahara Umum : Drs. H. AKMAL ANAS 

a. Menerima, menyimpan, membukukan, dan mengeluarkan uang atas 

persetujuan ketua umum 

b. Ikut menandatangani kwitansi pengeluaran uang 

c. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan secara terperinci 

d. Mengkoordinir kegiatan perbendaharaan Idaroh Kemakmuran Masjid 

Indonesia (IKMI) Wilayah kota pekanbaru 

e. Bertanggung jawab kepada ketua umum dan pengawas Idaroh 

Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) 

f. Berkoordinasi dengan bidang-bidang 

g. Pengeluaran uang wajib memakai lembaran amprah kolektif honor, 

BBM, atau lainnya dan tidak dibenarkan dengan kwitansi saja dan di 

SK-kan oleh ketua umum dan sekretaris umum 

h. Jika pengeluaran keuangan yang menyangkut seluruh kegiatan Idaroh 

Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) hendaknya dibicarakan dengan 

pengurus harian  
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BAGIAN-BAGIAN KEGIATAN OPRASIONAL 

1. Bidang Dakwah dan Kesejahteraan 

Ketua : RINO AGUNG, S.Pd 

a. Menyusun peta dakwah kota pekanbaru 

b. Mendorong mengaktifkan remaja masjid 

c. Meningkatkan silaturrahim dan komunikasi dengan pengurus 

masjid/mushalla, sekaligus untuk monitoring dan evaluasi kegiatan 

Dakwah di masjid/mushalla 

d. Membuat kode Etik muballigh 

e. Mengadakan pengajian rutin untuk muballigh/ah serta pengurus Idaroh 

Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Riau 

f. Mengadakan desa binaan disetiap kecamatan dan kelurahan 

g. Mengadakan pembinaan terhadap muallaf 

h.  Meningkatkan dan mengajak berbagai instansi pemerintahan/swasta 

untuk memanfaatkan media Dakwah Idaroh Kemakmuran Masjid 

Indonesia (IKMI) Riau dalam mensosialisasikan program yang 

bermanfaat bagi ummat 

i. Mendirikan sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi 

j. Mengadakan pelatihanketerampilan bagi anak yang putus sekolah dan 

kurang mampu 

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan 

Ketua : WIRNA YAMNUR, S.Ag, M.Pd.I 

a. Membentuk majlis ta’lim dilingkungan masjid/mushalla yang di 

tingkat kecamatan dan kelurahan  

b. Meningkatkan shilaturrahim dengan organisasi wanita Islam 

c. Mengadakan pelatihan-pelatihan keluarga sakinah bagi istri para 

muballigh/ah 

d. Mengadakan pelatihan penyelenggaraan jenazah khusus wanita 

e. Mengadakan kursus keterampilan bagi wanita yang putus sekolah dan 

kurang mampu serta bekerja sama dengan instansi terkait 
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f. Memberikan penyuluhan pada remaja terhadap dampak penggunaan 

NARKOBA serta pergaulan bebas dikalangan remaja 

g. Mengadakan penyuluhan pada keluarga tentang penyebab terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga 

3. Bidang Kaderisasi 

Ketua : NAZRI S.Th.I. M.Pd 

a. Mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintahan/swasta dalam 

rangka pembinaan generasi muda 

b. Mempersiapkan tenaga instruktur yang terlatih untuk membina 

generasi muda 

c. Menghidupkan dan meningkatkan kembali didikan subuh di 

masjid/mushalla 

d. Mengadakan pelatihan kaderisasi kepemimpinan 

e. Melaksanakan pelatihan manajemen, keorganisasian, leadersip bagi 

pengurus Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) dan pengurus 

masjid 

4. Bidang Litbang dan Perpustakaan 

Ketua : Dr. H. TUKIMAN KHATAMI, M.Si 

a. Mengaktifkan kegiatan penelitian untuk pengembangan Dakwah 

b. Menyusun profil/sejarah Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia 

(IKMI) Kota Pekanbaru 

c. Meneliti kwalifikasi muballigh/ah melalui masjid/mushalla dan jamaah 

d. Mengembangkan dan mempublikasikan hasil penelitian ke berbagai 

media 

e. Mengaktifkan kegiatan perpustakaan secara professional 

f. Menambah buku-buku perpustakaan serta bekerja sama dengan 

pustaka/penerbit dan muballigh/ah 

g. Membuat kliping Koran tentang hal-hal yang penting 

h. Mengadakan acara bedah buku 

i. Membantu pengadaan buku-buku untuk perpustakaan, 

masjid/mushalla, sekaligus membina perpustakaan tersebut 
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j. Mengadakan perlombaan perpustakaan masjid/mushalla 

5. Bidang Perekonomian 

Ketua : H. ZULFADLI, S.Pd.I 

a. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi 

(RAPBO) 

b. Mempersiapkan RAPBO untuk dimasukkan kedalam APBD 

pemerintah kota pekanbaru 

c. Meningkatkan kerjasama dengan pihak pemerintahan/swasta dan 

meningkatkan usaha perekonomian 

d. Mengusahakan sumber-sumber dana dan saran-saran pengalokasian 

dana yang sudah ada 

e. Menciptakan dan merencanakan peluang usaha baru 

f. Proaktif dalam menyikapi musibah yang menimpah masyarakat/ummat 

g. Meningkatkan kerja sama dengan ormas-ormas Islam lainnya 

h. Meningkatkan kegiatan shilaturrahim dan sosial antar anggota, 

janda/duda, muballigh/ah, dan sesepuh Idaroh Kemakmuran Masjid 

Indonesia (IKMI) 

i. Mengupayakan pengadaan perumahan dan kendaraan bagi 

muballigh/ah 

H. Peraturan Bagi Mubaligh dan Pengurus Masjid 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pengurus masjid dan 

muballigh-muballigh sebagai berikut: 

1. Muballigh 

a. Agar berpenampilan sederhana, rapi, dan bersih 

b. Selalu memperhatikan situasi dan kondisi jama’ah 

c. Selalu berkonsultasi dengan pengurus Idaroh Kemakmuran Masjid 

Indonesia (IKMI) apabila ada masalah yang berkaitan dengan Dakwah 

dan jama’ah 

d. Uraian Dakwah Ramadhan dan Khutbah jum’at hendaklah sesuai 

dengan judul yang telah ditetapkan oleh Idaroh Kemakmuran Masjid 

Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru 
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e. Jangan membicarakan masalah khilafiyah yang dapat menimbulkan 

keresahan dan perpecahan dikalangan jama’ah 

f. Lama dalam penyampaian dakwah kurang lebih 15-20 menit 

g. Membayar iuran bulanan anggota Rp 10.000,- per bulan 

h. Mendukung program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

pengurus Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota 

Pekanbaru 

i. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga  

j. Jika berhalangan melaksanakan tugas supaya melapor ke sekretariatan 

Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru dan 

tidak boleh menunjuk pengganti sendiri 

k. Diharapkan aktif datang ke kantor Idaroh Kemakmuran Masjid 

Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru  

2. Pengurus masjid 

a. Memberikan pelayanan yang wajar kepada muballigh 

b. Mengadakan komunikasi dengan muballigh 

c. Menghadiri undangan pengurus Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia 

(IKMI) dan jangan diwakilkan petugas 

d. Menjalankan kotak infaq Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia 

(IKMI) secara berkelanjutan.  

e. Menerima muballigh muda sebagai kaderisasi untuk masa yang akan 

datang. 

f. Pengurus masjid hendaknya aktif menghubungi muballigh yang akan 

bertugas. 

g. Membuat laporan tertulis kepada pengurus Idaroh Kemakmuran 

Masjid Indonesia (IKMI), jika muballigh tidak datang atau langsung 

menghubungi sekretariat Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia 

(IKMI) Kota Pekanbaru.
39
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 Data Dokumentasi AD/ART IKMI Kota Pekanbaru. Tahun 2016 
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BAB VI 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Upaya Lembaga Dakwah Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia 

(IKMI) Kota Pekanbaru dalam Mengembangkan Dakwah Bil-Lisan adalah 

sebagai berikut: 

 Pertama,  Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota 

Pekanbaru berupaya mengembangkan Dakwah Bil-Lisan secara Qaulan 

Ma‟rufan yaitu dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung hati 

para mad’unya, dengan menggunakan bahasa yang sopan dan mempunyai 

makna yang membuat hati para mad’u nyaman dan tentram, sehingga Dakwah 

itu sendiri dapat diterima baik oleh mad’u tersebut. 

Kedua, Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru 

berupaya mengembangkan Dakwah Bil-Lisan secara Qaulan Maysuran yaitu 

dengan menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang ringkas, tepat, dan 

mudah dimengerti oleh para mad’u atau masyarakat. 

Ketiga, Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru 

berupaya mengembangkan Dakwah Bil-Lisan secara Qaulan Sadidan yaitu 

dengan menggunakan bahasa yang benar, jujur, tidak bohong, dan perkataan 

yang lurus, serta menyampaikan materi Dakwah harus sesuai dengan fakta dan 

kebenarannya. 

Keempat, Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota 

Pekanbaru berupaya mengembangkan Dakwah Bil-Lisan secara Qaulan layina 

yaitu dengan menggunakan bahasa yang lemah lembut dan penuh keramahan 

sehingga dapat menyentuh hati yang mendengarnya. 

Kelima, Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota 

Pekanbaru berupaya mengembangkan Dakwah Bil-Lisan secara Qaulan 

Baligha yaitu dengan menggunakan bahasa yang tepat, lugas, fasih, jelas 

maknanya, kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunukatif, mudah 

dimengerti, langsung ke pokok permasalahn, dan tidak berbelit-belit. 
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Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Idaroh 

Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru dalam 

mengembangkan Dakwah Bil-Lisan cenderung menggunakan Qaulan layyina 

yaitu berupaya menggunakan bahasa yang lemah lembut dan penuh 

keramahan sehingga dapat menyentuh hati yang mendengarnya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia 

(IKMI) Kota Pekanbaru hendaknya melakukan hal-hal berikut: 

1. Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru hendaknya 

lebih mempertajam upaya pengembangan Dakwah Bil-Lisan, karna 

semakin banyak upaya-upaya yang digunakan maka semakin meningkat 

dan semakin bagus mutu Da’i dalam mengembangkan Dakwah kepada 

masyarakat. 

2. Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota pekanbaru hendaknya 

terus mengembangkan dan meningkatkan kegiatan Dakwah, jika semakin 

sering kegiatan-kegiatan positif dilaksanakan di lingkungan masyarakat, 

maka semakin banyak masyarakat yang akan mendapat ilmu-ilmu Agama 

dan pengetahuan yang luas. 
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Pedoman Wawancara 

UPAYA PENGEMBANGAN DAKWAH BIL-LISAN PADA  LEMBAGA 

DAKWAH IDAROH KEMAKMURAN MASJID INDONESIA (IKMI) KOTA 

PEKANBARU 

A. Identitas Informan Penelitian 

Nama Informan Penelitian: 

Jabatan    : 

Lokasi Penelitian  : 

Tanggal wawancara : 

B. Pertanyaan  

1. Apa upaya Lembaga Dakwah IKMI dalam mengmbangkan Dakwah Bil-

Lisan di Kota Pekanbaru? 

2. Apa tujuan Lembaga Dakwah IKMI dalam mengembangkan Dakwah Bil-

Lisan? 

3. Bagaimana cara Lembaga Dakwah IKMI menyampaikan Dakwah dengan 

cara lisan? 

4. Kapan dakwah tersebut dilaksanakan? 

5. Bagaimana respon masyarakat dalam hal menyampaikan Dakwah Bil-

Lisan? 

Qaulan Ma‟rufan 

a. Apakah dalam menyampaikan dakwah sudah menggunakan bahasa 

yang tidak menyinggung atau meyakitkan perasaan mad’u? 

b. Apakah sudah memberi materi yang dapat bermakna untuk mad’u 



   

 

 

c. Apakah dalam menyampaikan dakwah sudah menggunakan ucapan 

yang menimbulkan ke maslahatan? 

Qaulan Maysuran 

a. Apakah sudah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh 

mad’u? 

b. Apakah bahasa yang digunakan sudah sangat ringkas dan tepat? 

c. Apakah bahasa yang digunakan sudah sangat mudah dicerna oleh 

mad’u? 

d. Apakah sudah menggunakan ucapan yang menyenangkan kepada 

mad’u? 

Qaulan Sadidan 

a. Apakah materi Dakwah yang disampaikan sesuai dengan fakta yang 

ada? 

b. Apakah tata bahasa yang digunakan sudah tepat? 

c. Apakah tata bahasa yang digunakan kepada mad’u sudah benar? 

Qaulan  Layina 

a. Apakah sudah menggunakan bahasa yang sopan? 

b. Apakah bahasa yang digunakan dapat menyentuh hati mad’u? 

c. Bagaimana cara da’I menggunakan bahasa menyentuh hati kepada 

mad’u? 

d. Apakah tata bahasa yang digunakan sudah lemah lembut? 

 



   

 

 

Qaulan Karima 

a. Apakah dalam menyampaikan dakwah sudah menggunakan bahasa 

yang mulia(berkata baik)? 

b. Apakah dalam menyampaikan dakwah sudah menggunakan bahasa 

yang memberi penghormatan? 

c. Apaka dalam menyampaikan dakwah sudah menggunakan bahasa 

yang santun? 

6. Apa saja yang menjadi faktor pendukung terlaksananya Dakwah Bil-

Lisan? 

7. Apa saja yang menjadi faktor penghambat terlaksananya Dakwah Bill-

Lisan? 

8. Bagaimana upaya yang diterapkam oleh IKMI dalam mengembangkan 

Dakwah Bil-Lisan? 

9. Adakah kerjasama yang dilakukan dengan pihak lain dalam 

mengembangkan Dakwah Bil-Lisan? 

10. Apa saja bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan IKMI dalam 

mengembangkan Dakwah Bil-lisa? 
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