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ABSTRAK 

 

Nama :  Euis Karmila 

Prodi :  Manajemen Dakwah 

Judul :  Minat Komunitas FODAMARA terhadap Materi Dakwah di   

Masjid  Raya Pekanbaru 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena ada ketertarikan penulis terhadap 

FODAMARA di Masjid Raya Pekanbaru. Karena berada di lingkungan para 

pedagang di wiliyah pasar bawah yang berada di Jl. Senapelan atau bisa dikenal 

dengan Jl. Riau. Dikarenakan berada dilingkungan mayoritas para pedagang 

sehingga para orang tua kurang memperhatikan ilmu keagamaan terhadap anak 

mereka. Oleh karena FODAMARA melakukan kegiatan dakwahnya. Kegiatan 

yang dilakukan oleh FODAMARA yaitu melakukan pembinaan dakwah terhadap 

komunitas FODAMARA dengan tujuan agar pendidikan keagamaan komunitas 

FODAMARA tidak rendah. Salah satunya membuat kajian yang bernama 

“Majelis Anak Muda (MAM).” Hal ini tentunya menjadi penarik untuk 

memotivasi komunitas FODAMARA yang berada di lingkungan tersebut agar 

menghadiri kajian tersebut. Penelitian ini membahas tentang minat komunitas 

FODAMARA terhadap materi dakwah di Masjid Raya Pekanbaru. Penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk melihat adakah minat komunitas FODAMARA 

terhadap materi dakwah dalam kajian di Masjid  Raya Pekanbaru. Hasil penelitian 

ini nenunjukan bahwa adanya minat komunitas FODAMARA untuk mengikuti 

kajian FODAMARA karena pemilihan materi dakwah yang dilakukan oleh 

FODAMARA membuat ketertarikan dalam kajian tersebut. Materi dakwah yang 

disampaikan yaitu materi mingguan dengan menyajikan tema-tema yang berbeda 

setiap minggunya sehingga membuat minat para jamaah tertarik untuk datang. 

Kata Kunci : Minat, Komunitas, Materi Dakwah 
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ABSTRACT 

 

Name :  Euis Karmila 

Department :  Management of Dakwah 

Title :  The Interest of the FODAMARA (Muslim Youth Forum of 

Great Mosque)  Members on the Dakwah Material Contents 

at  Masjid  Raya (Great Mosque) Pekanbaru 

 

This research is motivated by the researcher‟s interest towards the FODAMARA 

at the Great Mosque of Pekanbaru. This mosque is located in the neighborhood of 

the traders in the lower market area located on Jl. Senapelan or it can be known as 

Jl. Riau. Due to the majority of traders in the environment, parents pay less 

attention to religious knowledge of their children. Therefore, the FODAMARA 

carried out its preaching activities. The activity carried out by FODAMARA is 

intended to provide dakwah guidance to the FODAMARA members to improve 

their religious education. One of programs is called "Youth Council (MAM)." 

This is certainly an interesting program to motivate the FODAMARA members in 

the neighborhood to attend the study. This thesis discusses the interest of the 

FODAMARA members on dakwah contents at the Great Mosque of Pekanbaru. 

This research is a qualitative study with a descriptive design. Data are collected 

from observation, interview, and documentation. The purpose of this study is to 

know the interest of the FODAMARA members on dakwah contents  at the Great 

Mosque of Pekanbaru. The results of this study indicate that there is interest in the 

FODAMARA community to take part in the FODAMARA study and programs 

because of the selection of da'wah material contents made by FODAMARA. The 

dakwah material contents were presented  weekly in which every week has  

different themes. This attracts the interest of its members to join the study.  

 

Key words: Interests, FODAMARA, Da'wah Material Contents 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dakwah dalam arti amar ma‟ruf nahi munkar merupakan syarat mutlak 

bagi kesempurnaan dan keselamatan hidup manusia, ini adalah kewajiban 

manusia yang memiliki pembawaan fitrah sebagai mahluk sosial. Dakwah 

menjadi keawajiban bagi setiap umat Islam untuk menyeru dan mangajak 

orang lain kejalan Allah SWT.
1
 

Di samping itu, dakwah merupakan komunikasi antar umat manusia 

yang berisi pesan-pesan ajaran Islam yang berisi ajakan, seruan, dan nasehat 

kepada yang ma’ruf dan menjauhi yang munkar sehingga seorang da’i atau 

komunikator untuk mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang direncanakan 

perlu dilandasi pengetahuan komunikasi. Sebagai kegiatan komunikasi, 

dakwah tidak lepas dari unsur-unsur yang mendukung keberhasilan dakwah, 

yaitu da’i, materi yang disampaikan, metode yang dipakai, mad’u sebagai 

objek dakwah, dan media yang digunakan. Usaha lainnya yang dapat 

dilakukan dalam membimbing dan membina komunitas FODAMARA  adalah 

dengan dakwah. 

Tujuan dakwah adalah untuk mencapai kemaslahatan umat, 

mengarahkan manusia kejalan yang benar dan menjauhkan manusia dari 

segala yang dapat mendatangkan mudhorat bagi dirinya dan murka Allah 

SWT. Mewujudkan kebahagiaan manusia hidup didunia maupun akhirat 

merupakan tujuan dakwah.  Dakwah merupakan aktivitas mengajak manusia 

yang benar yang diridhoi oleh Allah SWT
2
. 

Dalam hal ini salah satu yang mempunyai peran adalah da’i. Aktivitas 

da’i dalam berdakwah merupakan kesempatan untuk membantu mad’u 

mengetahui dan melaksanakan ibadah yang benar sesuai dengan syariat Islam. 

                                                             
1
 Rb. Khatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah: dari Dakwah Konvensional Menuju 

Dakwah Profesional (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 6 
2
 Bambang S. Ma‟arif, Komunikasi Dakwah: Paradigma untuk  Aksi (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2010), 29 
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Selain itu membantu para mad’u dalam bergaul dengan orang lain, baik yang 

berlawanan jenis ataupun sesama jenis sesuai dengan hukum Islam, adab dan 

akhlaknya. Kondisi mad’u disesuaikan dengan materi dakwah yang diberikan 

oleh da’i. Penulisan ini mengkaiji tentang unsur materi dakwah. Materi 

dakwah merupakan pesan-pesan dakwah Islam atau segala sesuatu yang harus 

disampaikan subjek dakwah kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran 

Islam  yang ada di Al-Qur‟an maupun sunnah rasul. 

Secara umum tujuan dakwah adalah mengubah pola pikir manusia agar 

dapat menerima ajaran Islam  dan mengamalkan dalam kehidupannya sehari-

hari
3
. Sehingga kebahagiaan menjalani kehidupan bisa terwujud. Karena 

manusia fitrahnya memerlukan sesuatu kebaikan. 

Dengan kata lain, bagaimana kegiatan dakwah tersebut direncanakan 

sebaik mungkin. Para da’i saat ini, mereka memiliki tantangan yang sangat 

berat, salah satunya berkenaan dengan sarana dan media dakwah. Sarana dan 

media dakwah menjadi salah satu faktor penting dalam penyebaran ajaran 

Islam  kepada masyarakat. Tidakkan efektif dakwah jika tidak adanya sarana 

sebagai alat yang digunkan oleh da’i dalam menyampaikan dakwahnya
4
. 

Dalam kehidupan masyarakat, dakwah memiliki peran penting dalam 

kehidupan bermasyarakat, apalagi dalam umat Islam. Dengan dakwah dapat 

dijelaskan mengenai ajaran Islam kepada masyarakat dan umat sehingga 

sasaran dapat mengetahui perkara yang baik dan buruk serta menolak hal-hal 

yang dilarang oleh Allah SWT
5
. Dakwah merupakan pembimbing masyakat 

dalam melakukan segala aktivitas agama baik sehingga dapat menempuh jalan 

yang lurus. 

Oleh karena itu sarana dan media dakwah sangat diperlukan demi 

tercapainya tujuan dakwah. Untuk itu perlu dikelola sarana dakwah tersebut 

salah satunya adalah Masjid. Masjid adalah pusat ibadah dan pusat 

                                                             
3
Faizah Dan Lalu Muchsin Effendi, Psikologi Dakwah (Jakarta: Prenada Media, 2006), 7 

4
M. Munir, Wahyu Ilaihi,  Manajemen Dakwah (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 

2009), 32 
5
 Bambang S. Ma‟arif, Komunikasi Dakwah : Paradigma Untuk  Aksi, 23 
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kebudayaan Islam
6
. Masjid menjadi salah satu sarana dakwah yang sangat 

popular dalam menyebarkan dakwah. Masjid juga merupakan media melatih 

mental spiritual manusia dalam arti sebagai transformasi ilmu sekaligus amal 

dan juga sosial 
7
. Masjid  menjadi pusat kegiatan keagamaan terutama 

kegiatan dakwah. Masjid  menjadi sarana yang strategis dalam tumbuh 

kembangnya ajaran Islam  terhadap umat dan masyarakat Islam. 

Ketika Rasulullah SAW Hijrah ke Madinah, hal yang pertama kali 

dilakukan oleh beliau adalah membangun Masjid. Di zaman Rasulullah SAW 

Masjid dijadikan pusat segala kegiatan, kegiatan dakwah, mengajar, pusat 

perekonomian, menyusun strategi perang dan lain. Masjid  merupakan majlis 

yang mulia dan memiliki keistemewaan. Masjid dijadikan pusat penyiaran 

keagamaan dan dan penting dalam menstabilkan keagaamaan masyarakat. 

Masjid  memiliki kedududukan asas terpenting dalam pembentukan 

masyarakat Islam.
8
 Sehingga Allah perintahkan untuk menjadikan Masjid  

menjadi pusat keagamaan dan memakmurkannya. 

Melihat fenomena saat ini, Masjid menjamur dimana membangun 

Masjid  dan menghiasi dengan berbagai macam tetapi masalah yang terjadi 

adalah kurang di iringi dengan kegiatan-kegiatan dakwah yang dapat 

berdampak pada kepribadian yang Islami dan pemahaman agama masyarakat 

atau jama‟ahnya. Kebanyakan Masjid  hanya dijadikan pusat ibadah saja, 

kurangnya kegiatan dakwah dapatmempengaruhi pengetahuan agama umat 

dalam menjalani kehidupannya untuk meraih kebahagian hidup didunia 

maupun diakhirat. Manfaat dilakukan kegiatan dakwah adalah untuk 

mengubah pola pikir agama jama‟ah. Sehingga akan lebih meningkatakan 

pemahaman agama yang berdampak pada aktivitas jama‟ah dalam kehidupan 

sehari-hari. Masih banyak masyarakat kurang memahami tentang agama 

secara menyeluruh, dan kurangnya minat mereka  mempelajari agama.
9
 

                                                             
6
 Zasri M. Ali, Dkk, Etika Manajemen Masjid (Solo: Pustaka Iltizam, 2014), 70 

7
 Zasri M. Ali, Dkk, Etika Manajemen Masjid, 69 

8
 Muhammad Sa‟id Ramadhan Al-Buthy, Sirah Nabawiyah (Jakarta: Robbani Press. 

1999), 187 
9
 Zasri M. Ali, Dkk, Etika Manajemen Masjid (Solo: Pustaka Iltizam, 2014), 72 
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Penulis tertarik melakukan penulisan di FODAMARA di Masjid Raya 

Pekanbaru karena berada di lingkungan para pedagang di wiliyah pasar bawah 

yang berada di Jl. Senapelan atau bisaa dikenal dengan Jl. Riau. Dikarenakan 

berada dilingkungan mayoritas para pedagang secara otomatis para orang tua 

kurang memperhatikan ilmu pendidikan keagamaan Islam terhadap anak 

mereka. Oleh karena FODAMARA melakukan kegiatan dakwahnya. Kegiatan 

yang dilakukan oleh FODAMARA yaitu melakukan pembinaan dakwah 

terhadap komunitas FODAMARA dengan tujuan agar pendidikan keagamaan 

komunitas FODAMARA tidak rendah. Salah satunya membuat kajian yang 

bernama “Majelis Anak Muda (MAM).” Hal ini tentunya menjadi penarik 

untuk memotivasi komunitas FODAMARA yang berada di lingkungan 

tersebut agar menghadiri kajian tersebut.  

Hal ini juga diterapkan dalam kajian FODAMARA. Materi dakwah 

yang disampaikan disesuaikan dengan mad’u yang dihadapinya. Pengajian 

merupakan salah satu bentuk dakwah yang sangat komplek dan penting, 

dengan kata lain bila dilihat dari segi metodenya yang efektif guna 

menyebarkan agama Islam. Hal ini juga dilakukan oleh FODAMARA. 

Untuk mencapai tujuan dakwah, maka penyelenggaraan pengajian 

harus diperhatikan kondisi masyarakat untuk dapat menyampaikan dakwahnya 

agar diterima. Dari observasi yang penulis lakukan FODAMARA dalam 

perekrutan anggotanya mulai dari siswa dan siswi SMP sederajat. Gunanya 

sekaligus untuk membina komunitas FODAMARA tersebut. Anggota 

FODAMARA  juga ada yang sudah berumah tangga, bahkan mantan preman. 

Hal ini tentunya dalam pembinaan dakwah yang dilakukan oleh FODAMARA 

dilakukan dengan cara pendekatan bil hal. Dakwah bil hal yaitu melakukan 

dakwah melalui pendekatan atau perilaku. 

FODAMARA dalam menyampaikan materi dakwah kepada mad’u  

membutuhkan tempat sebagai pengembangan dakwah, seperti Masjid  atau 

majelis taklim yang mempunyai fungsi dan peranan tertentu dan utama. 

Fungsi majelis taklim adalah membina dan mengembangkan hubungan antar 

manusia dengan Allah, antar manusia dengan manusia, antar manusia dengan 
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lingkungannya. Selain itu, Masjid  dan majelis taklim juga mempunyai fungsi 

yang lebih luas sebagai lembaga risalah tempat untuk mencetak umat yang 

beriman, beribadah menghubungkan jiwa dengan Sang Kholiq, dan umat yang 

berakhlak mulia dalam kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan harus 

tepat dan sesuai dengan keadaan masyarakatnya, guna mencapai sasaran 

kepada mad’u, keefektifan dan etika dakwah harus diperhatikan dengan 

sebaik-baiknya. 

Pemilihan materi dakwah yang dilakukan oleh FODAMARA membuat 

penulis tertarik dalam kajian tersebut materi dakwah yang disampaikan yaitu 

materi mingguan dengan menyajikan tema-tema yang berbeda setiap 

minggunya sehingga membuat minat para jamaah tertarik untuk dating. Hal 

tersebut yang melatarbelakangi penulis sehingga memilih judul “Minat 

Komunitas FODAMARA Terhadap Materi Dakwah di Masjid  Raya 

Pekanbaru”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang terdapat 

dalam judul penulisan, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah-

istilah berikut: 

1. Minat yaitu sifat atau sikap seseorang yang menginginkan sebuah ilmu 

pengetahuan, keterampilan serta sikap yang beraneka ragam yang diperoleh 

dari pengalaman secara bertahap dan berkelanjutan yang relatif permanen.
10

 

Minat yang menulis maksud yaitu adanya ketertarikan komunitas 

FODAMARA untuk menghadiri kegiatan kajian terhadap materi dakwah 

yang diadakan oleh FODAMARA. 

2. Materi dakwah adalah pesan-pesan dakwah Islam  atau segala sesuatu yang 

harus disampaikan oleh subjek kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan 

ajaran Islam yang ada terdapat dalam kitabullah maupun sunnah 

rasulullah.
11

 Materi dakwah yang penulis maksud yaitu materi dakwah yang 

                                                             
10

 Baharudin, Psikologi Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2013), 132. 
11

 Hafi Anshari, Pemahaman dan Pengalaman Ilmu Dakwah, (Surabaya: Al-Ikhlas, 

1993), 140 
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di sampaikan oleh da’i dalam kajian FODAMARA di Masjid Raya 

Pekanbaru. 

3. FODAMARA merupakan singkatan dari Forum Pemuda Masjid  Raya di 

Pekanbaru. FODAMARA beralamat di Jl. Senapelan No.128, Kampung 

Bandar, Senapelan.  

4. Komunitas FODAMARA yang penulis maksud yaitu anak muda yang 

mengikuti kajian dalam kegiatan FODAMARA.  

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana minat 

komunitas FODAMARA Pekanbaru terhadap materi dakwah khususnya 

dalam kajian FODAMARA yang berada di Masjid  Raya Pekanbaru? 

 

D. Tujuan Penulisan   

Berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan di latar belakang, 

maka tujuan penulisan ini yaitu untuk melihat adakah minat komunitas 

FODAMARA terhadap materi dakwah di Masjid  Raya Pekanbaru. 

 

E. Kegunaan Penulisan 

Adapun kegunaan penulisan ini adalah : 

1. Sebagai tambahan rujukan terkait minat komunitas FODAMARA terhadap 

materi dakwah dalam kajian FODAMARA di Masjid  Raya Pekanbaru 

jika ada penulisan yang serupa. 

2. Sebagai referensi oleh Masjid  Raya Pekanbaru dalam melakukan kegiatan 

dakwah untuk meningkatkan minat jama‟ah. 

3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) 

Manajemen Dakwah guna memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos). 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu 

menyusun sistematika penulisan sehingga memudahkan untuk memahami. 

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah : 



7 

 

 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penulisan, serta sistematika penulisan. 

BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Bab ini penulis mengemukakan kajian teori, kajian terdahulu 

yang relevan dengan penulisan dan kerangka pikir yang 

digunakan dalam penulisan. 

BAB III :  METODOLOGI PENULISAN 

  Bab ini penulis mengemukakan jenis dan pendekatan penulisan, 

lokasi dan waktu penulisan, sumber data, informan penulisan, 

teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

   Bab ini berisikan gambaran umum dan subjek  penulisan. 

BAB V :  HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisikan hasil penulisan dan pembahasan. 

BAB VI :  PENUTUP 

    Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Terdahulu 

Untuk membandingkan dengan penulisan lain sekaligus melihat posisi 

penulisan ini, maka perlu dilihat penulisan-penulisan lain yang pernah 

dilakukan. Adapun penulisan yang hamper mirip dan sama dengan penulisan 

ini adalah penulisan yang berjudul : 

Tabel II.1 

Kajian Terdahulu 

No 
Penulisan 

Terdahulu 
Judul Perbedaan 

Hasil 

Penulisan 

1. Baiti Ranel (2012), 
Tesis S2, 

http://repositori.uin-
alauddin.ac.id/5810/
1/Baiti%20Renel.pd

f
12

 

Materi Dakwah 
dan Kebutuhan 

Mad’u (Studi 
Kasus pada 
Majelis Taklim 

Nurul Qulub di 
Kecamatan 
Baguala Kota 

Ambon) 

Penulisan ini 
menggunakan 

Penulisan 
kualitatif. 
Pendekatan yang 

digunakan dalam 
penulisan ini 
adalah pendekatan 

dakwah, dan 
sosiologis, sumber 

data Primer dan 
sekunder dengan 
metode 

pengumpulan 
datanya adalah 
melalui; (1) 

observasi, (2) 
wawancara, dan 

(3) dokumentasi 
terarah yang 
mendalam. 

Analisis data 
dilakukan selama 
berlangsungnya 

penulisan dengan 
melakukan analisis 
interatif atau 

memadu data 
secara menyeluruh 

(komprehensif). 

Penulisan ini 
menunjukan 

bahwa 
Penyajian 
materi dengan 

isi pesan 
dakwah yang 
berbeda-beda, 

memunculkan 
respon mad’u 

terhadap yang 
cukup 
signifikan. 

Penonjolan itu 
ditandai  
dengan adanya 

budaya 
silaturrahmi, 

keaktifan 
menunaikan 
ibadah, dan 

mewaspadai  
hal-hal yang 
bertentangan 

dengan ajaran 
agama. 

                                                             
12

 Baiti Ranel, Materi Dakwah dan Kebutuhan Mad’u (Studi Kasus pada Majelis Taklim 

Nurul Qulub di Kecamatan Baguala Kota Ambon), (Makassar: UIN Alauddin, 2012), Tesis S2, 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5810/1/baiti%20renel.pdf  

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5810/1/Baiti%20Renel.pdf
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5810/1/Baiti%20Renel.pdf
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5810/1/Baiti%20Renel.pdf
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5810/1/Baiti%20Renel.pdf
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5810/1/baiti%20renel.pdf
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2. Safrina Tsani 

Akmala (2015), 
Skripsi S1, 

http://eprints.waliso
ngo.ac.id/4775/1/10
1211031.pdf

13
 

Pengaruh Materi 

Dakwah Nyai 
Muzayyanah 

Terhadap 
Pemahaman 
Keagamaan 

Komunitas 
FODAMARA 

Penulisan ini 

menggunakan 
metode kuantitatif. 

Adapun sampel 
yang digunakan 
dalam penulisan 

ini sebanyak 50 
orang. Jumlah 
tersebut diambil 

dari komunitas 
FODAMARA  

yang ada di desa 
Kebondalem. 

Hasilnya 

adalah terdapat 
pengaruh 

materi dakwah 
Nyai 
Muzayyanah 

terhadap 
pemahaman 
keagamaan 

komunitas 
FODAMARA  

yang signifikan 
ditunjukan 
dengan r tabel 

dengan N = 50. 
Harga F pada 
tabel taraf 

signifikan 1% 
= 0,361 dan 

taraf signifikan 
5% = 0,279 
pada tabel 

dapat diketahui 
bahwa F reg = 
182.175 > Ft 

5% = 0,279 = 
signifikan daan 
hipotesis 

diterima, F reg 
= 182.175 > Ft 

1% = 0,361 = 
signifikan dan 
hipotesis 

diterima. 
Semakin tinggi 
materi dakwah 

Nyai 
Muzayyanah 

maka semakin 
tinggi pula 
pemahaman 

keagamaan 
komunitas 
FODAMARA, 

sebaliknya 
semakin rendah 

materi dakwah 
Nyai 
Muzayanah 

                                                             
13

 Safrina Tsani Akmala, Pengaruh Materi Dakwah Nyai Muzayyanah Terhadap 

Pemahaman Keagamaan Remaja, (Semarang: UIN Salisongo, 2015), Skripsi S1,  

http://eprints.walisongo.ac.id/4775/1/101211031.pdf  

http://eprints.walisongo.ac.id/4775/1/101211031.pdf
http://eprints.walisongo.ac.id/4775/1/101211031.pdf
http://eprints.walisongo.ac.id/4775/1/101211031.pdf
http://eprints.walisongo.ac.id/4775/1/101211031.pdf
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maka semakin 

rendah pula 
pemahaman 

keagamaan 
komunitas 
FODAMARA. 

3. Rizkika Utami 

(2016), Skripsi S1, 
http://repository.uin
jkt.ac.id/dspace/han

dle/123456789/323
50 

14
 

Keselarasan 

Materi dan 
Metode Dakwah 
pada Aktivitas 

QultumMedia di 
Media Online 

Penulisan ini 

menggunakan 
metode kualitatif. 
Teori yang 

digunakan dalam 
penulisan ini 
adalah teori 

koherensi yang 
berarti konsistensi. 

Materi dakwah 

QultumMedia 
terdiri dari 
masalah 

aqidah, 
masalah 
syariah, 

masalah 
muamalah dan 

masalah 
akhlak. 
Keempat 

materi tersebut 
disajikan pada 
facebook, 

twitter dan 
instagram. 

Metode 
dakwah yang 
diterapkan 

QultumMedia 
di media online 
adalah metode 

bil-hikmah dan 
metode 
mau’izah 

hasanah. 
Dakwah yang 

dilakukan 
QultumMedia 
di media 

online, 
merupakan 
bentuk dakwah 

bil-qolam 

4. Claudira Agustika 
(2019), Jurnal  Al-
Hikmah, volume 2 

nomor 1, 3-ISSN : 
2685-1881 

https://ejournal.uini

Materi Dakwah 
dalam Website 
Dakwatuna.com 

Penulisan ini 
menggunakan 
metode kualitatif 

dengan pendekatan 
analisis isi (content 

analysis). Fokus 

Penulisan ini 
menunjukkan 
bahwa website 

dakwatuna.com 
adalah bagian 

dari media 

                                                             
14

 Rizkika Utami, Keselarasan Materi dan Metode Dakwah pada Aktivitas Qultummedia 

di Media Online, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,  2016), Skripsi S1 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32350  

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32350
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32350
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32350
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32350
https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alhikmah
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32350
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b.ac.id/jurnal/index.

php/alhikmah 
15

 
 

dari penulisan ini 

teks-teks yang 
terdapat pada 

website 
dakwatuna.com 
yang dimuat bulan 

April-Juli 2016. 

dakwah yang 

menyajikan 
informasi, 

pengetahuan 
dan artikel 
bernilai bagi 

umat dan 
peradaban. 
Penyajian 

materi pada 
website 

dakwatuna.com 
telah mencakup 
kepada 

aspekaspek 
materi dakwah 
yaitu aqidah, 

syariah dan 
akhlak. Materi 

aqidah 
ditemukan pada 
materi jangan 

korbankan 
agamamu, 
larangan 

berangan-angan 
mengharap 
kematian, 

ingatkah kita 
kemacetan di 

padang 
mahsyar. Pada 
materi syariah 

ditemukan pada 
materi menikah 
yuk, apa tema 

ramadhan kita, 
empat amalan 

surga dalam 
satu hari, zakat 
itu 

memberdayaka
n dan mencintai 
karena Allah. 

Sedangkan 
pada materi 

akhlak yaitu 
berlatih ikhlas, 
tiga penyelamat 

                                                             
15

 Claudira Agustika, Materi Dakwah dalam Website Dakwatuna.com,  Jurnal  Al-

Hikmah, Volume 2 Nomor 1, ISSN: 2685-1881 

https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alhikmah  

https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alhikmah
https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alhikmah
https://ejournal.uinib.ac.id/Jurnal/Index.Php/Alhikmah
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dan tiga 

perusak, rumah 
impian dan kala 

ibu terlelap. 

5. Siti Hasanah 

(2014), Jurnal 
Dakwah, Vol. XV, 

No. 2 
http://ejournal.uin-
suka.ac.id/dakwah/j

urnaldakwah/article/
view/309 

16
 

Inovasi Materi 

Dakwah Dari 
Ibadah ke 

Muamalah bagi 
Ormas Islam  
untuk 

Merealisasikan 
Masyarakat 
Inklusif di Kota 

Semarang 

Penulisan ini 

menggunakan 
metode kualitatif  

dengan dakwah 
transformatif dapat 
dilakukan dalam 

dua metode, yaitu 
metode refleksi 
dan aksi. 

Kota Semarang 

Propinsi Jawa 
tengah terdiri 

dari 16 
Kecamatan 186 
Kelurahan 

dengan dengan 
jumlah 
penduduk 

1.260.985 
orang yang 

mayoritas 
penduduknya 
beragama Islam  

dengan 
prosentasi 98%. 
Sebagai kota 

yang 
melaksanakan 

nilai-nilai 
religiusitas 
terbukti dengan 

dinamika 
kegiatan-
kegiatan ta‟lim 

yang 
diselenggaraka
n organisasi-

organisasi 
masyarakat 

Islam  seperti 
Nahdlatul 
Ulama, 

Muhammadiya
h, Salimah, 
jama‟ah 

tarbiyah, dan 
lainnya. Oleh 

karena itu, 
organisasi 
masyarakat 

(ormas) Islam  
memiliki peran 
yang strategis 

                                                             
16

 Siti Hasanah, Inovasi Materi Dakwah dari  Ibadah ke Muamalah Bagi Ormas Islam 

untuk Merealisasikan Masyarakat Inklusif di Kota Semarang,  (Yogyakarta:  UIN Sunan Kali 

Jaga, 2014), Jurnal Dakwah, Vol. XV, No. 2, 

http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/309  

http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/309
http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/309
http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/309
http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/309
http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/309
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untuk 

mewujudkan 
kondusifitas 

keberagamaan 
di Kota 
Semarang. 

 

B. Landasan Teori 

1. Minat Komunitas FODAMARA 

Minat merupakan bagian penting dalam keberhasilan pembelajaran 

yang ditempuh seseorang. Minat atau interst merupakan gambaran sifat atau 

sikap seseorang ketika menginginkan sesuatu.
17

 Berdasarkan definisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa didalam setiap ruh manusia pasti 

memiliki minat yang memang adalah pembawaan dari setiap individu 

masing-masing, namun untuk membuat minat tersebut menjadi lebih 

tumbuh dan lebih termotivasi maka perlu adanya pendorong selain didalam 

diri sendiri agar minat tersebut bisa lebih dapat menggugah seseorag untuk 

meakukan sesuatu yang ia inginkan. Minat atau kemauan pada diri masing-

masing anak sudah tumbuh semangat untuk belajar maka tidak akan ada 

kata putus asa lagi untuk selalu menimba ilmu. Karena Allah akan selalu 

memperlihatkan hasil dari apa yang sudah dilakukan oleh hambaNya.  

Firman Allah tentang minat yang terdapat dalam Al-Qur‟an Surat 

Al-Najm ayat 39: 

ِن إَِّلَّ َما َسَعىَٰ    نَسَٰ  َوأَن لَّۡيَس لِۡۡلِ
Artinya: “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 

selain apa yang telah diusahakannya”. QS. An-Najm:39).
18

 

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwasannya ketika hati kita 

sudah mempunyai niat/kemauan/ keinginan untuk belajar dengan ikhlas dan 

sungguh-sungguh, maka keberhasilan yang akan kita dapat seperti kalam 

hikmah yang terkenal diantara kita setiap harinya, barang siapa yang tekun 

                                                             
17

 Syaifur Rohman, “Membangun Budaya Membaca Pada Anak Melalui Program 

Gerakan Literasi Sekolah”, (Jurnal Terampil Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, Vol 4, No 1, 

2017), 161, https://doi.org/10.24042/terampil.v4i1.2118 
18

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah Al-Qur‟an. 

https://doi.org/10.24042/terampil.v4i1.2118
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dan bersungguh akan berhasil dalam usahanya. Dibawah ini adalah pendapat 

dari berbagai ahli mengenai definisi belajar, diantaranya yaitu :  

a. Menurut Kimble, belajar adalah perubahan yang relatif permanen 

didalam behavioral potentionality (potensi behavioral) sebagai akibat 

dari reinforced practice (praktek yang diperkuat).  

b. Menurut Mayer menyebutkan bahwa belajar adalah menyangkut adanya 

perubahan perilaku relatif permanen pada pengetahuan atau perilaku 

seseorang karena pengalaman. 

c. Menurut Bell-Gredler, belajar adalah proses yang dilakukan oleh 

manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan (competencies), 

keterampilan (skills), dan sikap (attitude) yang diperoleh secara bertahap 

dan berkelanjutan.
19

  

Berdasarkan pada uraian materi diatas mengenai definisi-definisi 

mengenai minat, dapat disimpulkan bahwa definisi dari minat yaitu sifat 

atau sikap seseorang yang mengingikan sebuah ilmu pengetahuan, 

keterampilan serta sikap yang beraneka ragam yang diperoleh dari 

pengalaman secara bertahap dan berkelanjutan yang relatif permanen.
20

 

Minat juga dipengaruhi pada diri sendiri dan dari luar (lingkungan). 

Dan kenyataannya, faktor yang paling dominan berpengaruh bagi nasabah 

adalah faktor lingkungan. Dalam hal ini dipertegas dengan pendapat Bloom 

bahwa minat seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam 

pendapatnya, Bloom mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat diantaranya pekerjaan, sosial ekonomi, bakat, jenis kelamin, 

pengalaman, kepribadian, dan faktor lingkungan.
21

 Faktor-faktor ini yang 

saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan pengaruh yang tidak 

sama. 

                                                             
19

 Karwono dan Heni Mularsih, Belajar dan Pembelajaran Serta Pemanfaatan Sumber 

Belajar, Ed. Revisi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 13. 
20

 Baharudin, Psikologi Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2013), 132. 
21

 Iskandarwasid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: 

Rosda, Cet. Ke-3, 2011), 113. 
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Untuk mengetahui minat ada beberapa macam karakteristik minat, 

antara lain : 

a. Minat menimbulkan sikap positif terhadap suatu obyek. 

b. Adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari sesuatu obyek. 

c. Mengandung suatu penghargaan menimbulkan keinginan atau gairah 

untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginan atau gairah untuk 

mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya.
22

 

Fungsi minat sangat berhubungan erat dengan perasaan dan pikiran. 

Manusia akan memberikan suatu penilaian, menentukan sesudah memilih 

pilihan yang diinginkan dan secara langsung mengambil suatu keputusan. 

Kenyataan yang sebenarnya, minat dapat berubah-ubah sesuai dengan 

kehendak yang diinginkan suatu individu yang bersangkutan. Minat tidak 

hanya selalu bersifat tetap. Semakin panjang lama waktunya, minat yang 

akan dialami akan terjadi perubahan yang semakin besar. Begitu juga 

sebaliknya apabila lama waktu semakin kecil, terjadinya perubahan minat 

dapat diminimalisir. 

Untuk mengetahui jenis minat dibagi beberapa jenis antara lain 

adalah:  

a. Natural interes, adalah minat yang muncul dari kecendurungan alami 

(natural), seperti instink dan emosi.  

b. Acquired interest, menunjukkan adanya disposisi, seperti kebisaaan-

kebisaaan, cita-cita, karakter.  

c. Intrinsik interest, adalah minat yang erhubungan atau timbul dari dalam 

diri individu.  

d. Extrinsik interest, adalah minat yang didorong oleh beberapa sumber 

tenaga dari luar.
23

 

Minat pada dasarnya dapat dibentuk dalam hubungannya dengan 

obyek. Yang paling berperan dalam pembentukan minat selanjutnya dapat 

berasal dari orang lain, meskipun minat dapat timbul dari dalam dirinya 

                                                             
22

 Iskandarwasid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, 114 
23

 S.B Djamarah, Psikologi belajar, (Jakarta: rhineka cipta, 2008), 78 
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sendiri. Adapun pembentukan minat dapat dilakukan dengan cara-cara 

sebagai berikut :
24

 

a. Memberikan informasi yang seluas-luasnya, baik keuntungan maupun 

kerugian yang ditimbulkan oleh obyek yang dimaksud. Informasi yang 

diberikan dapat berasal dari pengalaman, media cetak, media 

elektronik.  

b. Memberikan rangsangan, dengan cara memberikan hadiah berupa 

barang atau sanjungan yang dilakukan individu yang berkaitan dengan 

obyek. 

c. Mendekatkan individu terhadap obyek, dengan cara membawa individu 

kepada obyek atau sebaliknya mengikutkan individu-individu pada 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh obyek yang dimaksud.  

d. Belajar dari pengalaman. 

Pada semua usia minat memainkan peran yang penting dalam 

kehidupan seseorang dan mempunyai dampak yang besar atas perilaku dan 

sikap. Minat mempengaruhi bentuk intensitas aspirasi anak, ketika anak 

mulai berpikir tentang pekerjaan mereka menentukan apa yang harus 

dilakukan bila mereka dewasa. Minat berpengaruh pada pencapaian tujuan 

sesuatu hal yang diinginkan.
25

 

Bentuk-bentuk minat dapat dibedakan menjadi dua macam, antara 

lain:  

a.  Minat Primitif : Minat primitif disebut minat yang bersifat biologis, 

seperti kebutuhan makan,minum, bebas bergaul dan sebagainya. Jadi 

pada jenis minat ini meliputi kesadarantentang kebutuhan yang 

langsung dapat memuaskan dorongan untuk mempertahankan 

organisme.  

                                                             
24

 Iskandarwasid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, 116 
25

 S.B Djamarah, Psikologi belajar, 91 
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b. Minat Kultural : Minat kultural atau dapat disebut juga minat sosial 

yang berasal atau diperolehdari proses belajar. Jadi minat kultural disini 

lebih tinggi nilainya dari pada minat primitive.
26

 

Pembagian dan jenis minat dibagi menjadi dua bagian, antara lain:  

a. Minat subyektif : Perasaan yang menyatakan bahwa pengalaman-

pengalaman tertentu yang bersifat menyenangkan.  

b. Minat obyektif : Reaksi yang merangsang kegiatan-kegiatan dalam 

lingkungannya.  

Minat jika dilihat dari segi timbulnya terdiri dari dua macam, antara lain:  

a. Minat spontan: minat yang timbul dengan sendirinya secara langsung.  

b. Minat yang disengaja: minat yang dimiliki karena dibangkitkan atau 

ditimbulkan. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat, Faktor-faktor 

tersebut adalah sebagai berikut:  

a. The Factor Inner Urge : Rangsangan yang datang dari lingkungan atau 

ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang 

akan mudah menimbulkan minat. Misalnya kecenderungan terhadap 

belajar, dalam hal ini seseorang mempunyai hasrat ingin tahu terhadap 

ilmu pengetahuan.  

b. The Factor Of Social Motive : Minat seseorang terhadap obyek atau 

sesuatuhal. Disamping itu juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri 

manusia dan oleh motif sosial, misal seseorang berminat pada prestasi 

tinggi agar dapat status social yang tinggi pula.  

c. Emosional Factor : Faktor perasaan dan emosi ini mempunyai pengaruh 

terhadap obyek misalnya perjalanan sukses yang dipakai individu dalam 

suatu kegiatan tertentu dapat pula membangkitkan perasaan senang dan 

dapat menambah semangat atau kuatnya minat dalam kegiatan tersebut. 

Sebaliknya kegagalan yang dialami akan menyebabkan minat seseorang 

berkembang.
27
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Dari pengertian di atas, maka disini ada unsur-unsur dari minat, di 

antaranya perasaan, perhatian dan motif. Berikut ini adalah penjelasannya 

yaitu :  

a. Perasaan  

Perasaan sebagai salah satu fungsi psikis yang penting yang 

diartikan sebagai suatu keadaan jiwa akibat adanya peristiwa-peristiwa 

yang pada umumnya datang dari luar.
28

 Perasaan senang sesungguhnya 

akan menimbulkan minat tersendiri yang diperkuat dengan nilai positif, 

sedangkan perasaan tidak senang akan menghambat karena tidak adanya 

sikap yang positif sehingga tidak menunjang minat. Dalam kaitannya 

dengan perasaan senang ada juga perasaan yang lain yang dapat 

menimbulkan minat, yaitu perasaan tertarik. Seorang peserta didik 

merasa tertarik dengan suatu pelajaran apabila pelajaran itu sesuai 

dengan pengalaman yang didapat sebelumnya dan mempunyai sangkut-

paut dengan dirinya. Begitu pila sebaliknya, seorang peserta didik merasa 

tidak tertarik dengan suatu pelajaran apabila pelajaran itu tidak sesuai 

dengan pengalaman yang didapat sebelumnya. 

b. Perhatian  

Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu 

objek.
29

 Dan menurut Daryanto, tingkat yang lebih tinggi dari menaruh 

perhatian adalah menaruh minat. Minat dan perhatian merupakan suatu 

gejala jiwa yang selalu berkaitan. Seorang peserta didik yang memiliki 

minat akan timbul perhatiannya terhadap pelajaran tersebut. Tidak semua 

peserta didik mempunyai perhatiannya yang sama terhadap pelajaran, 

oleh karena itu diperlukan kecakapan guru dalam membangkitkan 

perhatian peserta didik.  

Seseorang dikatakan berminat apabila individu disertai adanya 

perhatian, yaitu kreativitas jiwa yang tinggi yang sematamata tertuju 
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pada suatu obyek, jadi seseorang yang berminat terhadap sesuatu obyek 

yang pasti perhatiannya akan memusat terhadap sesuatu obyek tersebut. 

Ada beberapa macam-macam perhatian sesuai dari segimana 

perhatian itu di tinjau:  

1) Perhatian ditinjau dari segi timbulnya perhatian yaitu perhatian 

spontan dan tidak spontan.  

2) Perhatian dilihat dari banyaknya objek yang dapat dicakup pada 

suatu waktu yaitu perhatian yang sempit dan perhatian yang luas.  

3) sehubungan dengan ini perhatian juga dapat dibedakan atas perhatian 

terpusat dan perhatian yang terbagi-bagi.  

4) Perhatian yang dilihat dari fluktuasi perhatian yaitu perhatian yang 

statis dan perhatian yang dinamis.
30

 

c. Motif  

Kata motif diartikan sebagai daya penggerak dari dalam dan di 

dalam subjek  untuk melakukan keaktifitasan tertentu demi tercapainya 

suatu tujuan.
31

  

Menurut Prof. Dr. Iskandarwasid dan Dr. H. Dadang Sunendar, 

minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat 

berkembang.
32

 Minat merupakan salah satu faktor yang cukup penting 

dalam mempengaruhi preferensi nasabah dalam menabung. Terdapat tiga 

batasan minat yakni pertama, suatu sikap yang dapat mengikat perhatian 

seseorang ke arah objek tertentu secara selektif. Kedua, suatu perasaan 

bahwa aktivitas dan kegemaran terhadap objek tertentu sangat berharga 

bagi individu. Ketiga, sebagai bagian dari motivasi atau kesiapan yang 

membawa tingkah laku ke suatu arah atau tujuan tertentu. 

Sedangkan menurut Hilgad, minat adalah kecenderungan yang 

tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan.
33

 Dengan 
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demikian, minat dapat dilihat dari aspek perhatian, kesenangan, 

kegemaran, dan kepuasan sebagai stimulasi bagi tindakan dan perbuatan 

seseorang. 

Minat juga dipengaruhi pada diri sendiri dan dari luar 

(lingkungan). Dan kenyataannya, faktor yang paling dominan 

berpengaruh bagi nasabah adalah faktor lingkungan. Dalam hal ini 

dipertegas dengan pendapat Bloom bahwa minat seseorang dapat 

dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam pendapatnya, Bloom mengatakan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat diantaranya pekerjaan, 

sosial ekonomi, bakat, jenis kelamin, pengalaman, keprbadian, dan faktor 

lingkungan.
34

 Faktor-faktor ini yang saling berinteraksi dan saling 

mempengaruhi dengan pengaruh yang tidak sama. 

2. Materi Dakwah 

a. Pengertian Materi Dakwah 

Materi dakwah (Maddah Ad-Da'wah) adalah pesan-pesan dakwah 

Islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek 

dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam kitabullah 

maupun Sunnah Rasul-Nya.
35

 Pesan-pesan dakwah yang disampaikan 

kepada objek dakwah adalah pesan-pesan yang berisi ajaran Islam. 

Dalam istilah komunikasi materi dakwah atau Maddah Ad-Da'wah 

disebut dengian istilah message (pesan). 

b. Sumber Materi Dakwah 

Keseluruhan materi dakwah, pada dasarnya bersumber pada dua 

sumber pokok ajaran Islam. Kedua sumber ajaran Islam  itu, antara lain: 

1) Al-Qur’an  

Agama Islam madalah agama yang menganut ajaran kitab 

Allah yakni Al-Qur‟an. Al-Qur‟an merupakan sumber petunjuk bagi 

landasan Islam. Karena itu, sebagai materi utama dalam berdakwah 

Al-Qur‟an menjadi sumber utama dan pertama yang menjadi landasan 
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untuk materi dakwah. Keseluruhan Al-Qur‟an merupakan materi 

dakwah. Hal ini seorang da’i  harus menguasai Al-Qur‟an baik dalam 

hal membacanya maupun penguasaan terhadap isi kandungan Al-

Qur‟an. 

2) Hadits 

Hadis merupakan sumber kedua dalam Islam. Hadis 

merupakan penjelasan-penjelasan dari Nabi dalam merealisasikan 

kehidupan berdasar Al-Qur‟an. Dengan menguasai materi hadis maka 

seorang da’i telah memiliki bekal dalam menyelesaikan tugas dakwah. 

Penguasaan terhadap materi bahwa hadis ini menjadi sangat penting 

bagi juru dakwah, karena justru beberapa ajaran Islam yang bersumber 

dari Al-Qur‟an diinterpretasikan melalui sabda-sabda Nabi yang 

tertuang dalam hadis. 

c. Materi Dakwah 

Materi dakwah meliputi bidang akidah, syariah (ibadah dan 

muamalah) dan akhlak. Materi dakwah ini bersumber dari Al-Qur‟an, as-

sunnah rasulullah, hasil ijtihad ulama, sejarah peradaban Islam.
36

 Secara 

konseptual pada dasarnya materi dakwah Islam  tergantung pada tujuan 

dakwah yang hendak dicapai. Namun, secara global materi dakwah dapat 

diklarifikasikan menjadi tiga pokok, yaitu: 

1) Masalah keimanan atau akidah. 

2) Masalah keIslaman atau syariat. 

3) Masalah budi pekerti atau akhlakul karimah. 

Materi dakwah yang harus disampaikan tercantum dalam 

penggalan ayat surah. Al-„Asr ayat 3: 

ۡبِر   …  َوتََواَصۡوْا بِٱۡلَحقِّ َوتََواَصۡوْا بِٱلصَّ

Artinya: “dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran 

dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”. (QS. Al-„Asr:3).
37
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Dalam arti lebih luas, kebenaran dan kesabaran mengandung 

makna nilai-nilai dan akhlak. Jadi, dakwah berarti menyampaikan, 

mengundang, dan mendorong manusia sebagai objek dakwah untuk 

memahami nilai-nilai yang memberikan makna pada kehidupan baik 

kehidupan akhirat maupun kehidupan dunia. Dari sistem nilai ini dapat 

diturunkan aspek legal syariat dan fiqih yang merupakan rambu-rambu 

untuk kehidupan dunia maupun akhirat. 

Secara umum materi dakwah Islam  dapat disebutkan sebagai 

berikut: 

a. Masalah Keimanan (Aqidah) 

Aqidah adalah pokok kepercayaan dalam agama Islam. akidah 

Islam  disebut tauhid dan merupakan inti dari kepercayaan. Tauhid 

adalah suatu kepercayaan kepada Tuhan yang maha esa dalam Islam. 

Aqidah merupakan itikad batiniah yang mencakup masalah-masalah 

yang erat hubungannya dengan rukun iman. Masalah akidah ini secara 

garis besar ditunjukkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

sebagaimana sabda rasulullah. “Iman ialah engkau percaya kepada 

Allah, malaikat-malaikat-nya, kitab-kitab-nya, rasul-rasul-nya, pada 

hari dan percaya adanya ketentuan Allah yang baik maupun yang 

buruk.” H.R. Muslim. 

Dalam bidang aqidah ini bukan saja pembahasannya tertuju 

pada masalah-masalah yang wajib di imani. Akan tetapi materi dakwah 

juga meliputi masalah-masalah yang dilarang sebagai lawannya kalau 

misalnya syirik atau menyekutukan adanya Tuhan, ingkar dengan 

adanya Tuhan dan sebagainya.
38

 

b. Masalah Keimanan (Syariat) 

Syariat adalah seluruh hukum dan perundang-undangan yang 

terdapat dalam Islam, baik yang berhubungan manusia dengan Tuhan, 

maupun antar manusia sendiri. Dalam Islam, syariat berhubungan erat 

dengan amal lahir atau nyata, dalam rangka menaati semua peraturan 

                                                             
38

 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, (Jakarta:  AMZAH, 2013), 90 



23 

 

atau hukum Allah guna mengatur hubungan antar manusia dengan 

Tuhannya dan mengatur antara sesama manusia. Hal ini dijelaskan 

dalam sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Islam  adalah 

bahwasanya engkau menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, 

dan janganlah engkau mempersekutukan-nya dengan sesuatu pun 

mengerjakan salat, membayar zakat zakat yang wajib berpuasa pada 

bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji di Mekah atau 

baitullah.” (HR Al-Bukhari dan Muslim) 

Hadis tersebut mencerminkan hubungan antara manusia dengan 

Allah subhanahu wa ta'ala artinya masalah-masalah yang berhubungan 

dengan syariah bukan saja terbatas pada ibadah kepada Allah, akan 

tetapi masalah-masalah yang berkenaan dengan pergaulan hidup antara 

sesama manusia juga diperlukan. Seperti hukum jual beli, berumah 

tangga, bertetangga, warisan, kepemimpinan dan amal-amal Saleh 

lainnya. Demikian juga larangan-larangan Allah seperti meminum 

minuman keras, mencuri berzina dan membunuh, serta masalah-

masalah yang menjadi materi dakwah Islam  atau nahyi al-munkar. 

Pengertian syariah mempunyai dua aspek hubungan yaitu 

hubungan antar manusia dengan Tuhan atau vertikal yang disebut 

ibadah dan hubungan antar manusia dengan sesama manusia atau rizon 

yang disebut Muamalat.
39

 

c. Masalah Budi Pekerti (Akhlaqul Karimah) 

Akhlak dalam aktivitas dakwah atau sebagai materi dakwah 

merupakan pelengkap saja, yakni untuk melengkapi keimanan. 

Meskipun akhlak ini berfungsi sebagai pelengkap, bukan berarti 

masalah akhlak kurang penting dibandingkan dengan masalah 

keimanan, akan tetapi akhlak merupakan penyempurna keimanan. 

Sebab Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda 

sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. 
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Ajaran akhlak atau budi pekerti dalam Islam  termasuk ke 

dalam materi dakwah yang penting untuk disampaikan kepada 

masyarakat menerima dakwah. Islam  menjunjung tinggi nilai-nilai 

moralitas dalam kehidupan manusia titik dengan akhlak yang baik dan 

keyakinan agama yang kuat maka Islam  membendung terjadinya 

dekadensi moral.
40

 

d. Materi Dakwah Secara Rinci 

Disamping materi dakwah yang telah disebutkan, materi 

dakwah lain yang menjadi tema pembahasan dakwah Islam, dapat 

bersifat masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan pada umumnya. Menurut Barmawi Umari, materi 

dakwah Islam  antara lain: 
41

 

1) Aqidah, menyebarkan dan menanamkan pengertian aqidah 

Islamiyah berpangkal dari rukun iman yang prinsipil dan segala 

perinciannya 

2) Akhlak, menerangkan mengenai akhlak mahmudah dan akhlak 

mazmumah dengan segala dasar, hasil dan akibatnya, diikuti oleh 

contoh-contoh yang telah pernah berlaku dalam sejarah. 

3) Ahkam, menjelaskan aneka hukum meliputi soal-soal ibadah, Al 

ahwal as syakhsiyah, Muamalat yang wajib diamalkan oleh setiap 

muslim. 

4) Ukhuwah, menggambarkan persaudaraan yang dikehendaki oleh 

Islam antara penganutnya sendiri, serta sikap pemeluk Islam  

terhadap pemeluk agama lain. 

5) Pendidikan, melukiskan sistem pendidikan model Islam  yang telah 

dipraktekkan oleh tokoh-tokoh pendidikan Islam  di masa 

sekarang. 
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6) Sosial, mengemukakan solidaritas menurut tuntunan ajaran agama 

Islam, tolong-menolong, kerukunan hidup sesuai dengan ajaran Al-

Qur‟an dan hadis. 

7) Kebudayaan, mengembangkan perilaku kebudayaan yang tidak 

bertentangan dengan norma-norma agama mengingat pertumbuhan 

kebudayaan dengan sifat asimilasi dan akulturasi sesuai dengan 

ruang dan waktu. 

8) Kemasyarakatan, menguraikan kontruksi masyarakat yang berisi 

ajaran Islam komat dengan tujuan keadilan dan kemakmuran 

bersama. 

9) Amar ma'ruf, mengajarkan manusia untuk berbuat baik guna 

memperoleh Saadah dalam kurung kebahagiaan di dunia dan 

akhirat 

10) Nahi mungkar, melarang manusia dari berbuat jahat agar terlihat 

dan terhindar dari malapetaka yang ada menimpa manusia di dunia 

dan akhirat 

Sementara. Quraish Shihab mengatakan bahwa pokok-pokok 

materi dakwah itu tercermin dalam tiga hal yaitu: 

1) Memaparkan ide-ide agama sehingga dapat mengembangkan 

gairah generasi muda untuk mengetahui hakikatnya melalui 

partisipasi positif mereka. 

2) Sumbangan agama ditunjukkan kepada masyarakat luas yang 

sedang membangun khususnya di bidang sosial ekonomi dan 

budaya. 

3) Study tentang pokok-pokok agama yang menjadikan landasan 

bersama demi mewujudkan kerjasama antar agama tanpa 

mengabaikan identitas masing-masing.
42

 

Pada dasarnya materi dakwah dapat disesuaikan ketika seorang 

da’i  menyampaikan materi dakwahnya kepada atau objek. Pokok-

pokok materi dakwah yang disampaikan, juga harus melihat situasi dan 
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kondisi mata sebagai penerima dakwah titik. Dengan demikian, pesan-

pesan dakwah yang berisi materi dakwah tersebut dapat diterima 

dengan baik oleh penerima dakwah. dan pada akhirnya materi dakwah 

yang disampaikan tersebut bisa diamalkan dan dipraktekkan oleh 

penerima dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Selain materi materi 

dakwah di atas seorang da’i  juga menguasai materi untuk berbagai 

kalangan di masyarakat. 

Semua konten materi dakwah di atas sesuai dengan use and 

gratification theory yang berasumsi bahwa secara personal mad’u 

terdiri dari berbagai macam masalah dalam hidup. Dalam 

menyampaikan materi dakwah membutuhkan kompetensi dan 

kredibilitas yang tinggi untuk sampai pada pesan-pesan yang 

mengadung power dan spirit pencerahan di tengah masyarakat. Hal ini 

sesuai dengan teori uses and gratification. Blumer yang dikutip oleh 

Jalaluddin Rakhmat yang berpandangan bahwa setiap manusia 

memiliki kecenderungan kebutuhan materi dakwah sesuai kebutuhan 

mad‟u.43 

Keadaan ini perlu menjadi perhatian setiap mubalig untuk 

belajar memahami, memaknai, dan menjelaskan serta merasakan 

kebutuhan dakwah mad’u sesuai problematika sosial yang dihadapi. 

Kondisi tersebut menurut Deddy Mulayana bahwa dewasa ini data 

dakwah harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Hal ini 

menggambarkan bahwa era perbedaan kebutuhan pesan-pesan dakwah 

berdasarkan daya serap mad’u. Jika mubalig memiliki kepekaan rasa 

akan kebutuhan materi dakwah pada mad’u dalam menyebarkan 

pesan-pesan dakwah melalui penataan kata, kalimat yang berat, dan 

berbekas dalam proses dakwah.
44

 Untuk memengaruhi mad’u mubalig 

memiliki peran penting dalam penataan materi dakwah sesuai 
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kebutuhan di tengah masyarakat. Selain itu, materi dakwah juga mesti 

memperhatikan daya nalar mad’u.  

Da’i ialah orang yang melakukan dakwah, yaitu orang yang 

berusaha mengubah situasi kepada situasi yang sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan Allah Swt, baik secara individu maupun 

berbentuk kelompok (organisasi), sekaligus sebagai pemberi informasi 

dan pembawa misi.
45

 Subjek dakwah adalah orang yang melaksanakan 

tugas-tugas dakwah, orang itu disebut da’i, atau mubaligh. Kata da’i 

ini secara umum sering disebut dengan sebutan mubaligh (orang yang 

menyampaikan ajaran Islam) namun sebenarnya sebutan ini 

konotasinya sangat sempit karena masyarakat umum cenderung 

mengartikan sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam  melalui 

lisan seperti penceramah agama, khatib (orang yang berkhutbah), dan 

sebagainya. 

Da’i merupakan orang yang melakukan dakwah, yaitu orang 

yang berusaha mengubah situasi yang sesuai dengan ketentuan-

ketentuan Allah SWT, baik secara individu maupun berbentuk 

kelompok (organisasi). Sekaligus sebagai pemberi informasi dan missi. 

Pada prinsipnya setiap muslim atau muslimat berkewajiban 

berdakwah, melakukan amar ma‟ruf nahi munkar. Jadi mustinya setiap 

muslim itu hendaknya pula menjadi da’i karena sudah menjadi 

kewajiban baginya. 

Seorang da‟i berdakwah menurut ukuran kesanggupan dan 

pengetahuan yang dimilikinya. Sejalan dengan keterangan tersebut, 

yang berperan sebagai muballigh dalam berdakwah dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

1) Secara umum adalah setiap muslim atau muslimat yang mukallaf, 

dimana bagi mereka kewajiban dakwah merupakan suatu yang 

melekat tidak terpisahkan dari misinya sebagai penganut Islam. 
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2) Secara khusus adalah mereka yang mengambil keahlian khusus 

(mutakhassis) dalam bidang agama Islam  yang dikenal dengan 

ulama.
46

 

Syarat-syarat itu ialah: Pertama, mempunyai pengetahuan 

agama secara mendalam, berkemampuan untuk memberikan 

bimbingan, pengarahan dan keterangan yang memuaskan.  Syarat 

kedua, yaitu tampak pada diri da’i keinginan/kegemaran untuk 

melaksanakan tugas-tugas dakwah dan penyuluhan semata-mata untuk 

mendapatkan keridaan Allah dan demi perjuangan di jalan yang 

diridhainya. Syarat ketiga, harus mempelajari bahasa penduduk dari 

suatu negeri, kepada siapa dakwah itu akan dilancarkan. Sebabnya 

dakwah baru akan berhasil bilamana da’i memahami dan menguasai 

prinsip-prinsip ajaran Islam  dan punya kemampuan untuk 

menyampaikannya dengan bahasa lain yang diperlukan, sesuai dengan 

kemampuannya tadi.
47

 

Harus mempelajari jiwa penduduk dan alam lingkungan 

mereka, agar kita dapat menggunakan susunan dan gaya bahasa yang 

dipahami oleh mereka, dan dengan cara-cara yang berkenan di hati 

para pendengar. Sudahlah jelas bahwa untuk setiap sikon ada kata-kata 

dan ucapan yang sesuai untuk diucapkan; sebagaimana untuk setiap 

kala-kata dan ucapan ada pula sikonnya yang pantas untuk tempat 

menggunakannya. Syarat keempat, harus memiliki perilaku, tindak 

tanduk dan perbuatan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan suri-

teladan bagi orang-orang lain. Hamka
48

 mengingatkan kepada seorang 

da’i tentang delapan perkara sebagai berikut: 

1) Hendaklah seorang da’i melihat dirinya sendiri apakah niatnya 

sudah bulat dalam berdakwah. Kalau kepentingan dakwahnya 

adalah untuk kepentingan diri sendiri, popularitas, untuk 
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kemegahan dan pujian orang, ketahuilah bahwa pekerjaannya itu 

akan berhenti di tengah jalan. Karena sudah pasti bahwa di 

samping orang yang menyukai akan banyak pula yang tidak 

menyenangi. 

2) Hendaklah seorang da’i mengerti benar soal yang akan 

diucapkannya. 

3) Seorang da’i harus mempunyai kepribadian yang kuat dan teguh, 

tidak mudah terpengaruh oleh pandangan orang banyak ketika 

memuji, dan tidak tergoncang, ketika orang-orang melotot karena 

tidak senang. Jangan ada cacat pada perangai, meskipun ada cacat 

jasmani. 

4) Pribadinya menarik, lembut tetapi bukan lemah, tawadhu tetapi 

bukan rendah diri, pemaaf tetapi disegani. 

5) Seorang da’i harus mengerti pokok pegangan kita ialah Al Qur‟an 

dan As Sunnah, di samping itu pun harus mengerti ilmu jiwa (Ilmu 

Nafs), dan mengerti adat-istiadat orang yang hendak didakwahi. 

6) Jangan membawa sikap pertentangan, jauhkan dari sesuatu yang 

membawa perdebatan, sebab hal itu akan membuka masalah 

khilafiyah. 

7) Haruslah diingat bahwa contoh teladan dalam sikap hidup, jauh 

lebih berkesan kepada jiwa umat daripada ucapan yang keluar dari 

mulut. 

8) Hendaklah seorang da’i itu menjaga jangan sampai ada sifat 

kekurangan yang akan mengurangi gengsinya dihadapan 

pengikutnya. 

Adapun mad’u adalah manusia yang menjadi audiens yang 

akan diajak ke dalam Islam  secara kaffah. Menurut Pimay
49

 objek 

dakwah adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah. Mereka adalah 

orang-orang yang telah memiliki atau setidak-tidaknya telah tersentuh 

oleh kebudayaan asli atau kebudayaan selain Islam. Karena itu, objek 
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dakwah senantiasa berubah karena perubahan aspek sosial kultural, 

sehingga objek dakwah ini akan senantiasa mendapat perhatian dan 

tanggapan khusus bagi pelaksanaan dakwah 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa 

unsur dakwah yang kedua adalah mad’u, yaitu manusia yang menjadi 

sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu 

maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam  

maupun tidak.  

Mad’u (objek dakwah) terdiri dari berbagai macam golongan 

manusia. Oleh karena itu, menggolongkan mad’u sama dengan 

menggolongkan manusia itu sendiri, profesi, ekonomi, dan seterusnya. 

Penggolongan mad’u tersebut antara lain sebagai berikut: 

1) Dari segi sosiologis, masyarakat terasing, pedesaan, perkotaan, 

kota kecil, serta masyarakat di daerah marjinal dari kota besar. 

2) Dari struktur kelembagaan, ada golongan priyayi, abangan dan 

santri, terutama pada masyarakat Jawa. 

3) Dari segi tingkatan usia, ada golongan anak-anak, anak muda, dan 

golongan orang tua. 

4) Dari segi profesi, ada golongan petani, pedagang seniman, buruh, 

pegawai negeri. 

5) Dari segi tingkatan sosial ekonomis, ada golongan kaya, 

menengah, dan miskin. 

6) Dari segi jenis kelamin, ada golongan pria dan wanita. 

7) Dari segi khusus ada masyarakat tunasusila, tunawisma, tuna-

karya, narapidana, dan sebagainya.
50

 

3. Perkembangan Dakwah di Komunitas FODAMARA 

Maraknya dakwah di kalangan komunitas FODAMARA, 

perkembangan dakwah, khususnya setelah masa orde baru. Pada era 

reformasi ini munculnya gairah komunitas FODAMARA untuk turut aktif 

di Masjid, mengikuti kegiatan dakwah. Kecenderungan untuk menjadi 
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bagian dari komunitas-komunitas dakwah. Hal ini terjadi di salah satunya di 

Pekanbaru yaitu FODAMARA.  

Perkembangan zaman membuat kalangan pemuda muslim mulai 

tertarik mengikuti dakwah. Berbagai pesan-pesan agama mudah 

disampaikan lantaran dakwah berisi konten inovatif dan kreatif, sejalan 

dengan kemajuan pada masa kini. pada era kemajuan teknologi dan 

informasi dakwah sangat penting bagi generasi muda, agar mereka tidak 

terjerumus pada hal negatif. Setidaknya melalui dakwah bisa memberikan 

pemahaman kepada siapapun agar tidak melenceng dari ajaran Islam. 

Munculnya komunitas dakwah Islam  generasi millenial juga menjadi solusi 

dalam dakwah, apalagi jika bersamaan dengan ustad atau Ustazah yang di 

gandrungi generasi milenial, serta materi-materi yang menarik. Seperti 

Komunitas FODAMARA, yang menjadi salah satu jawaban dari tantangan 

generasi milenial memahami isi, mengimplementasikan dan menyampaikan 

dakwah.  

Kegiatan dakwah adalah sebagai proses mengajak manusia kepada 

Islam  yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan, serta bisa 

juga dengan aksi sosial Islam  atau dengan perbuatan, baik dalam bentuk 

lembaga-lembaga Islam  sebagai wadah untuk kegiatan mengajak yang 

dilakukan secara sinkronisasi, kordinasi, sistematisasi tindakan dan integrasi 

program dengan waktu yang tersedia dan sumber daya untuk mencapai 

sasaran dan tujuan dakwah Islam. 

Pada prakteknya, kegiatan dakwah dalam Islam sesungguhnya 

meliputi semua demensi kehidupan manusia. Secara demikian, kegiatan 

budaya, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain dapat dijadikan kegiatan 

dakwah, baik dakwah Islamiyah (dakwah ila Allah) maupun dakwah 

jahiliyah, yakni dakwah yang menjadikan neraka sebagai pelabuhan terakhir 

(dakwah ila al-nar). Seorang da’i pun harus memiliki kemampuan diri 

seperti pengetahuan Islam  yang bersumber dari Al-Qur‟an, Sunnah dan 

juga ilmu-ilmu keIslaman lainnya, pengetahuan bahasa dan kesastraan, 

memahami karakter objek dakwah, memahami dasar dakwah, memahami 
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tujuan dakwah, materi dakwah yang akan disampaikan kepada mad’u secara 

benar dan baik, dan metode dakwah dengan menggunakan metode dakwah 

yang sesuai dengan kemampuan dirinya dan dengan materi yang diberikan 

serta dengan situasi dan juga kondisi yang lebih relevan dengan objek yang 

dihadapi.
51

  

Pengembangan masyarakat merupakan sistem dakwah berupa 

tathwir Islam, sebagai upaya pemberdayaan atau pengembangan masyarakat 

Islam  untuk mewujudkan khairu ummah yang berbasis individu muslim 

yang berkualitas yang dijanjikan oleh Allah akan memperoleh ridha-Nya. 

Tujuan ini akan dapat tercapai manakala iman, Islam, dan takwa dapat 

ditransformasikan menjadi tata nilai dalam kehidupan individu, kelompok, 

maupun institusi masyarakat, karena dengan begitu manusia diposisikan 

pada posisi kemanusiaannya.
52

  

Komunitas Islam  adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa 

individu Muslim dari berbagai latar belakang  yang berbeda, yang pada 

dasarnya memiliki tujuan dan ketertarikan yang sama untuk menyiarkan 

Islam. Individu-individu di dalamnya memiliki kepercayaan, maksud, 

kebutuhan, sumber daya, resiko, preferensi serta sejumlah kondisi lain yang 

sama. Komunitas berasal dari bahasa latin communitas yang berarti 

“kesamaan”, kemudian  diturunkan menjadi communis yang berarti “sama”, 

publik dibagi oleh semua atau banyak.
53

  

Komunitas Islam melalui gerakan dakwah memegang peranan 

penting dalam membangun tatanan sosial berlandasan Islam  baik yang 

berkenaan dengan, sikap, fikrah, keyakinan, serta perilaku. Hakikat dakwah 

dapat dilihat dari aspek sosial, yang mempuyai arti membangun (Tathwir 

Islam). Keagamaan berasal dari kata “agama” yang berawalan “ke” dan 

berakhiran “an”. Dalam bahasa Arab agama diterjemahkan dari kata ad-Din, 
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ad-Din yang bisaa disebut agama adalah hubungan antara makhluk dengan 

kholiknya.
54

 

Di dalam era globalisasi ini agama sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari, karena banyak manfaat dari agama. Manfaat agama secara 

individual artinya berkaitan dengan totalitas individu baik secara rohani 

maupun fisik. Ada tiga aspek yang berkaiatan dengan manfaat agama secara 

individual yakni: 

a. Agama yang diimani akan menumbuhkan sikap optimis 

b. Agama menjadi pencerahan pikiran 

c. Agama yang diimani akan menimbulkan ketentraman hati. Dan manfaat 

agama secara sosial berkaiatan dengan relasi-relasi kehidupan di dalam 

bermasyarakat dengan baik, baik seagama maupun berbeda agama, hidup 

tampak rukun serta harmonis, saling tolong menolong dalam kebaikan 

dan bertakwa, berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran.  

Pada masa yang akan datang, agama tampaknya akan semakin 

dijadikan tumpuan harapan. Ia akan menjadi tempat kembali manusia-

manusia modern yang mulai rindu terhadap nilai-nilai spiritualitas. Agama 

juga sangat diharapkan manjadi katalisator bagi terwujudnya perdamaian 

dunia yang hingga kini masih merupakan impian.
55

 

Dalam menyemangati keagamaan tentu tidaklah mudah hal ini 

karena banyak faktor yang mendukung maupun menghambat. Ada beberapa 

faktor yang mendukung dan penghambat diantaranya: 

a. Tersedianya sarana prasana yang memadai  

b. Memiliki manajemen pengelolaan yang baik 

c. Adanya semangat pada diri jamaah 

d. Adanya komitmen dari ketua, anggota dan jamaah 

e. Adanya tanggung jawab. 

Sedangkan faktor penghambat menyemangati keagamaan di 

antaranya: 
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a. Saranan yang kurang memadai  

b. Dalam pengelolaan kegiatan cenderung kurang terkoordinir 

c. Jamaah kurang tesponsive dalam mengikuti kegiatan 

d. Tidak adanya kerjasama yang baik dari ketua, anggota dan para jamaah 

sendiri 

e. Kurang adanya tanggung jawab.  

Di samping itu, untuk memotivasi agar semangat menuntut ilmu 

agama, Allah menjanjinkan untuk memberikan tempat khusus bagi orang 

yang beriman dan berilmu. Peran komunitas Islam  dalam menyemangati 

keagamaan para pemuda komunitas FODAMARA. Gerakan FODAMARA 

ini sebagai wadah bagi komunitas FODAMARA yang mau hijrah, sebelum 

adanya FODAMARA banyak komunitas FODAMARA yang pengen hijrah 

tetapi tidak ada fasilitas khusus komunitas FODAMARA. Maka  dari itu 

FODAMARA yang dibimbing oleh Ustad Dony Putra membentuk sebuah 

komunitas yang bisa menfasilitasi komunitas FODAMARA yang mau 

hijrah. Komunitas Gerakan FODAMARA merupakan sebuah komunitas 

pemuda yang memfasilitasi para anggota dan jama‟ahnya untuk lebih dekat 

kepada Allah SWT. Di dalamnya terdapat banyak para Muslim dan 

Muslimah yang berhijrah atau berpindah dari kondisi yang sebelumnya 

belum mengenal Allah SWT kepada kondisi sekarang yang jauh lebih baik 

dan sudah mengenal Allah SWT. Komunitas Islam  adalah sebuah 

kelompok sosial dari beberapa individu Muslim dari berbagai latar belakang  

yang berbeda, yang pada dasarnya memilik itujuan dan ketertarikan yang 

sama untuk menyiarkan Islam. Dimana Individu-individu di dalamnya 

memiliki kepercayaan, maksud, kebutuhan, sumber daya, resiko, preferensi 

serta sejumlah kondisi lain yang sama. Komunitas berasal dari bahasa latin 

communitas yang berarti “kesamaan”, kemudian  diturunkan menjadi 

communis yang berarti “sama”, publik dibagi oleh semua atau banyak.
56
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C. Kerangka  Pemikiran  

Kerangka pemikiran atau kerangka teoritik merupakan landasan dari 

keseluruhan proses penulisan. Kerangka pemikiran mengembangkan teori yang 

telah disusun dan menguraikan dan menjelaskan hubungan-hubungan yang 

terjadi antara variabel yang diperlukan untuk menjawab masalah penulisan. 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

antar variabel yang akan diteliti. Tinjauan pustaka menyajikan suatu dasar 

untuk membentuk kerangka teoritik atau kerangka berfikir penulis, sedangkan 

kerangka teoritik menjadi dasar untuk membuat hipotesis. Kerangka teoritik 

menjelaskan hubungan antar variabel dan menjelaskan teori yang melandasi 

hubungan-hubungan tersebut serta menjelaskan kerakteristik, arah dari 

hubunganhubungan yang terjadi. Kerangka teoritik yang baik mengidentifikasi 

serta menentukan variabel-variabel yang relevan dengan masalah penulisan 

yang telah dirumuskan.
57

 

Kerangka teoritik atau kerangka pemikiran adalah kerangka pemikiran 

si penulis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap 

gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Berdasarkan teori-teori yang 

telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis 

sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti.
58

 

Dasar penulisan ini adalah adanya kerangka konseptual yang 

menjelaskan minat komunitas FODAMARA terhadap materi dakwah pada 

kajian FODAMARA di Masjid  Raya Pekanbaru.  

Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir ini jika dijabarkan dalam bentuk  

bagan maka akan tampak seperti ini : 

 

 

 

                                                             
57

 Eri Barlian, Metodologi Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif, (Padang: Sukabina Press. 

2016), 37 

 
58

 Eri Barlian, Metodologi Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif, 38 



36 

 

Gambar II.1 

Skema Kerangka Pikir Penulisan 
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BAB III 

METODOLOGI PENULISAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan 

Jenis dan pendekatan penulisan yang digunakan pada penulisan ini 

adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena-fenoena yang diangkat 

dalam penulisan, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh 

kesimpulan.  

Jenis penilitian ini menggunakan metode pendeketan penulisan 

kualitatif. Penulisan kualitatif adalah penulisan yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penulisan misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya. Dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
59

 

Dalam hal ini, penulis melakukan kajian penulisan dengan pendekatan 

penulisan studi kasus. Studi kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit 

sosial, baik itu individu, kelompok maupun masyarakat. Sehingga objek 

peristiwanya hanya satu unit kasus, dapat berupa kesatuan sosial tertentu, 

orang-seseorang atau keluarga suatu kelompok atau organisai dalam suatu 

masyarakat, suatu komunitas tertentu dan sebagainya.
60

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penulisan 

Dalam sebuah penulisan ilmiah lokasi dan waktu penulisan  menjadi 

modal utama sebagai sasaran bahan kajian. Sehingga, penulis dapat membuat 

batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti serta untuk mengakuratan 

fakta yang dilapangan. Lokasi penulisan ini dilakukan di Masjid  Raya 

Senapelan yaitu beralamat di Jl. Senapelan No.128, Kp. Bandar, Senapelan, 
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Kota Pekanbaru, Riau 28155, adapun waktu penulisan ini dilakukan setelah 

proposal diseminarkan. 

 

C. Sumber Data Penulisan 

Dalam sebuah kajian penulisan perlu sumber data yang akurat dan 

faktual. Hal tersebut barulah dapat dikatakan bahwa penulisan itu benar-benar 

dilakukan. Oleh sebab itu, sumber data merupakan salah satu hal utama  dan 

hal terpenting dalam sebuah penulisan.  

Oleh sebab itu, diperlukan sumber data-data dalam penulisan. 

Sehingga, penulis perlu melakukan sasaran subjek sebagai sumber data. 

Dengan demikian, penlitian dapat dilaksanakan. Ada dua macam sumber data 

yang penulis ambil sebagaimana dalam penulisan-penulisan kualitatif yaitu 

data primer dan data sekunder. Adapun sumber data tersebut sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh 

penulis dari sumber pertamanya. Terkait dengan penulisan ini, data primer 

didapatkan dengan wawancara langsung kepada para informan penulisan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data mengenai informasi dari instansi terkait, misalnya 

lewat orang lain atau lewat dokumen, berupa buku-buku, buletin, laporan-

laporan, foto dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penulisan.
61

 

 

D. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan 

pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.
62

 Informan 

penulisan merupakan subjek yang memahami informasi objek penulisan 

sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penulisan.
63

 

Informan dalam penelitian ini berjumlah sembilan orang yaitu yang terdiri dari 
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pengurus, ustad, dan komunitas FODAMARA. Penentuan informan ini 

disesuaikan dengan kebutuhan penulis dalam proses penelitian minat 

komunitas FODAMARA terhadap materi dakwah pada kajian FODAMARA.  

Tabel III.1 

Daftar Biodata Informan 

 

No. Nama Umur Status Informan Pekerjaan 

1. 
Irma Wati, 

S.Hum 
24 tahun 

Pengurus (Ketua 

Akhwat) 
Guru SD 

2. M. Alam Zumiraj 20 tahun 

Pengurus 

(Koordinator 

Humas) 

Mahasiswa 

3. 
Muhammad 

Daliman Ali 
30 tahun 

Pembina dan 

Ustad 
Guru Mengaji 

4. 
Dr. Yudi Irawan, 

M.E.Sy 
44 tahun Ustad Dosen 

5. Siska Novianti 23 tahun 

Jamaah 

Komunitas 

FODAMARA 

Karyawan 

Swasta 

6. Dwi Hardiyanto 26 tahun 

Jamaah 

Komunitas 

FODAMARA 

Wiraswasta 

7. Pandi Yudha 26 tahun 

Jamaah 

Komunitas 

FODAMARA 

Teknisi 

8. Diva Andini 19 tahun 

Jamaah 

Komunitas 

FODAMARA 

Pelajar 

9. Salwa Syahira 19 tahun 

Jamaah 

Komunitas 

FODAMARA 

Pelajar 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data adalah bahan informasi untuk proses berpikir gamblang (eksplisit) 

kemungkinan-kemungkinan pemecahan, persoalan, atau keterangan sementara 

yang sudah disusun harus diuji melalui pengumpulan data yang sudah relevan 

atau ada kaitannya. Ada beberapa macam teknik dalam pengumpulan data, 

dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:
64
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1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Pengumpulan data 

observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik 

yang lain. Karena observasi tidak terbatas pada orang sebagai respondennya 

tapi bisa juga objek-objek alam yang lain.
65

 Melalui observasi penulis dapat 

mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan 

interaksi subjek penulisan. Semua yang dilihat dan didengar dalam 

observasi dapat dicatat, direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema 

dan masalah yang dikaji dalam penulisan.
66

 Metode ini penulis gunakan 

untuk memperoleh data tentang minat komunitas FODAMARA Pekanbaru 

terhadap materi dakwah oleh FODAMARA di Masjid  Raya Pekanbaru. 

2. Wawancara 

Wawancara/interview adalah suatu cara untuk mengumpulkan data 

dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumber data, dan 

sumber data juga memberikan jawaban secara lisan pula.
67

 Wawancara 

dilaksanakan secara lisan dan tatap muka secara individual maupun 

kelompok. Tujuannya untuk me nghimpun data dan mendapatkan informasi 

secara langsung dari responden. Data yang diperoleh dari wawancara 

sebagai data penguat dari pengamatan yang dilakukan dan sebagai 

pendukung penjelasan dari permasalahan yang diteliti.
68

  

Pelaksanaan wawancara bisa secara individual atau kelompok. 

Dalam interview secara individual maupun kelompok tersebut penulis 

sebagai interviewer bisa melakukan interview secara directive. Artinya, 

penulis selalu berusaha mengarahkan tapi pembicaraan sesuai dengan fokus 

permasalahan yang mau dipecahkan. Namun demikian, bisa juga penulis 

melakukan interview secara nondirective. Hal ini dilakukan apabila penulis 
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bukannya ingin memfokuskan pembicaraan pada suatu masalah tetapi juga 

ingin mengeksplorasi suatu masalah.
69

 

Proses interview atau wawancara penulis lakukan untuk 

mendapatkan data dari informan tentang minat komunitas FODAMARA 

Pekanbaru terhadap materi dakwah oleh FODAMARA di Masjid  Raya 

Pekanbaru yang digunakan. 

Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan kepada informan, 

terkait mengenai penulisan yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas 

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun 

demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang 

menurutnya privasi atau rahasia. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.
70

 Dokumen juga digunakan 

sebagai sumber informasi dalam penulisan kualitatif. Banyak sekali 

dokumen yang dipakai oleh penulis kualitatif. Tugas utama adalah 

mengidentifikasi, menemukan lokasi dan cara untuk memperolehnya. 

Dokumen-dokumen itu antara lain adalah :  

a. Dokumen pribadi. 

b. Autobiografi 

c. Dokumen resmi
71

 

Teknik ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data atau 

informasi secara tertulis melalui dokumen-dokumen, buku-buku, naskah-

naskah dari kegiatan yang dilakukan oleh  FODAMARA dalam aktivitas 

dakwah serta metode dan media dakwah yang digunakan. 
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F. Validitas Data 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada 

objek penulisan dengan yang dilaporkan oleh penulis. Penulisan kualitatif yang 

diuji adalah datanya.
72

 Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah 

kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu:  

1. Kepercayaan (Credibility)  

Kepercayaan merupakan teknik yang dilakukan oleh penulis untuk 

memberikan derajat kepercayaan akan data yang diproleh penulis. Pada 

dasarnya kepercayaan data dilakukan dengan cara : (1) keikutsertaan penulis 

dalam objek penulisan; (2) ketekunan pengamatan dalam memperoleh data; 

(3) melakukan trianggulasi. Kepercayaan digunakan untuk menjamin 

keabsahan data dari purposive sampling yang dilakukan pada 

responden/informan.
73

 

2. Keteralihan (Transferability) 

Seorang penulis hendaknya memberi gambaran secara jelas terkait 

latar penulisan, sehingga memberi transferability dengan cara memperkaya 

deskripsi tentang konsteks dan fokus penulisan. Dengan demikian penulis 

bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Untuk 

keperluan itu penulis harus melakukan penulisan mendalam. 

3. Kebergantungan (Dependability) 

Kriterium kebergantungan merupakan subsitusi irriabilitas dalam 

penulisan yang non kualitatif reabilitas ditunjukan dengan jalan 

mengadakan replikasi studi. Dua atau beberapa kali pengulangan studi, jika 

dalam suatu kondisi yang sama, maka dikatakan reabilitasnya tercapai. 

Dalam hal ini penulis harus konsisten akan seluruh proses penulisan agar 

dapat memenuhi syarat yang berlaku dan untuk mempertanggung jawabkan 

semua aktivitas. 
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4. Kepastian (Confrimability) 

Kriterium kepastian berasal dari konsep objektivitas, menu. Pada 

penulisan kualitatif menetapkan objektivitas adalah kesepakatan antara 

subjek. Pemastian sesuatu data objektif atau tidak bergantung pada 

persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan pertemuan 

seseorang tapi disepekati oleh beberapa orang maka barulah data tersebut 

dikatakan objektivitas.
74

 

Dalam penulisan kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid 

apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan penulis dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Salah satu metode yang 

digunakan tersebut adalah metode trianggulasi. Istilah triangulasi dalam 

kegiatan penulisan secara umum banyak dipahami oleh sebagian kalangan 

hanya dapat di jumpai dalam penulisan kualitatif sebagai salah satu teknik 

validasi sebuah penulisan.
75

 

Triangulasi yaitu informasi yang diperoleh dari beberapa sumber 

diperiksa silang antara data wawancara dengan data pengamatan dan 

dokumen yang terkait dengan fokus dan subjek penulisan.
76

 Demikian pula 

dilakukan pemeriksaan data dari berbagai informan. dan Triangulasi pada 

hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan penulis 

pada saat melakukan penulisan, mengumpulkan dan menganalisis data. Ide 

dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik 

sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut 

pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-

beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. 

Tujuan menggunakan metode triangulasi, pertama adalah 

menggabungkan dua metode dalam satu penulisan untuk mendapatkan hasil 

yang lebih baik apabila dibandingkan dengan menggunakan satu metode 

saja dalam suatu penulisan. Triangulasi lebih banyak menggunakan metode 
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alam level mikro, seperti bagaimana menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penulisan, 

termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis 

hasil penulisan. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh penulis melalui 

pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan interview atau 

menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi 

yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut. Kedua, tujuannya ialah 

membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari 

berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Cara ini 

juga mencegah bahaya-bahaya subjek tif.
77

 

Teknik ini adalah sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data 

tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dengan 

kata lain bahwa pihak penulis dapat melakukan “check and recheck” 

temuan-temuannya dengan cara membandingkan. Sedangkan manfaat 

menggunakan triangulasi adalah meningkatkan kepercayaan penulisan, 

menciptakan cara-cara inovatif memahami fenomena, mengungkap temuan 

unik, menantang atau mengintegrasikan teori dan memberi pemahaman 

yang lebih jelas tentang masalah.
78

 

Sehingga untuk menguji validitas penulisan ini maka penulis 

menggunakan alat uji triangulasi, antara lain: 

a. Triangulasi Sumber Data (Data Triangulation)  

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi 

tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.
79

 Teknik 

triangulasi sumber dapat menggunakan satu jenis sumber data misalnya 

informan, tetapi beberapa informan atau narasumber yang digunakan 

perlu diusahakan posisinya dari kelompok atau tingkatan yang berbeda-

beda. Teknik triangulasi sumber dapat pula dilakukan dengan menggali 

informasi dari sumber-sumber data yang berbeda jenisnya. Model 
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penulisan triangulasi data yang mengarahkan penulis dalam mengambil 

data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda. 

Artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya 

apabila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Oleh karena itu 

triangulasi data sering pula disebut sebagai triangulasi sumber. 

b. Triangulasi Antar-Penulis (Investigator Triangulation) 

Triangulasi antar-penulis dilakukan dengan cara menggunakan 

lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Pelibatan 

beberapa penulis berbeda dalam proses analisis. Teknik ini diakui 

memperkaya pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek 

penulisan.
80

 

c. Triangulasi Metode (Methodological Triangulation) 

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan 

informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, 

dalam penulisan kualitatif penulis menggunakan metode wawancara, 

observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang 

handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, penulis 

bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. 

Atau penulis menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan 

untuk mengecek kebenarannya. 

d. Triangulasi Teori (Theoritical Triangulation) 

Hasil akhir penulisan kualitatif berupa sebuah rumusan informasi 

atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan 

dengan perspektif teori yang televan untuk menghindari bisa individual 

penulis atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, 

triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan 

penulis mampu  menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas 

hasil analisis data yang telah diperoleh. 
81
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 

memberikan kode dan mengkategorikannya. Analisis data kualitatif berkaitan 

dengan data berupa kata atau kaliamat yang dihasilkan dari objek penulisan 

serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penulisan.
82

 

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data atau instrument yang ditetapkan, maka kegiatan selanjutnya 

adalah melakukan analisis data.
83

 

Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik 

data yang melalui pengakuan subjek  pelakunya. Penulis dihadapkan kepada 

berbagai objek penulisan yang semuanya mengahasilkan data yang 

membutuhkan analisis. Data yang didapat dari objek  penulisan memiliki 

kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk 

mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum. 

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penulisan 

kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. 

Penulis terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan 

menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Penulis dihadapkan 

kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, penulis harus 

menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah 

menjadi hasil penulisan. Dari beberapa definisi dan tujuan penulisan diatas 

dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya untuk 

mengungkap makna dari data penulisan dengan cara mengumpulkan data 

sesuai dengan klasifikasi tertentu.
84
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Proses analisis data dilakukan melalui tahapan, antara lain:  reduksi 

data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau Verifikasi. Untuk lebih 

jelasnya, penulis akan menjelaskan proses analisis, sebagai berikut:
85

 

1.  Reduksi Data  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Proses reduksi data ini dilakukan oleh penulis 

secara terus menerus saat melakukan penulisan untuk menghasilkan catatan-

catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Dengan 

demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data 

yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.  

2. Penyajian data  

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan 

menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan 

alasan data-data yang diperoleh selama proses penulisan kualitatif bisaanya 

berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi 

isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan 

atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.
86

 

3. Kesimpulan atau verifikasi  

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa 

data. Pada bagian ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang 

telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang 

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. 

Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan 

kesesuaian pernyataan dari subjek  penulisan dengan makna yang 

terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penulisan tersebut.  
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Tahapan-tahapan diatas terutama tahapan reduksi dan penyajian 

data, tidak melulu terjadi secara beriringan. Akan tetapi kadang setelah 

dilakukan penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum 

ditarik sebuah kesimpulan. Tahapan-tahapan diatas bagi penulis tidak 

termasuk pada metode analisis data tetapi masuk kepada strategi analisis 

data. Karena, metode sudah paten sedangkan strategi bisa dilakukan dengan 

keluwesan penulis dalam menggunkan strategi tersebut. Dengan demikian, 

kebisaaan penulis menggunakan metode analisis kualitatif menentukan 

kualitas analisis dan hasil penulisan kualitatif.
87
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Profil Forum Pemuda Masjid Raya (FODAMARA) 

Forum Pemuda Mesjid Raya (FODAMARA) dibentuk diakhir tahun 

2014 tepatnya tanggal 14 rabi‟ul awal 1436 H. Forum Pemuda Mesjid Raya 

(FODAMARA) adalah Perkumpulan para pemuda mesjid yang bernaung di 

Mesjid Raya Senapelan Pekanbaru namun juga bisa dibilang sebuah komunitas 

mengingat perkumpulan ini sudah memiliki jam terbang yang bagus didunia 

dakwah di Indonesia, khususnya di Pekanbaru. FODAMARA adalah bentukan 

kelima dari remaja mesjid sebelumnya, salah satunya adalah JAYA (Remaja 

Mesjid Raya).
88

 

Forum Pemuda Mesjid Raya (FODAMARA) ini adalah sebuah 

komunitas yang terbentuk dari kumpulan pemuda-pemudi yang tinggal 

disekitaran wilayah Mesjid Raya Senapelan Kota Pekanbaru yang mana pada 

awalnya adalah kumpulan pemuda-pemudi yang belajar dikelas bahasa arab, 

dan karena melihat antusias yang tinggi dari mereka, pada akhirnya 

dibentuknya perkumpulan dan dilakukan pembinaan. Namun ada sumber lain 

yang mengatakan bahwa perkumpulan pemuda-pemudi ini dimulia ketika 

melaksanakan sholat tarawih di Mesjid Raya Senapelan Kota Pekanbaru. 

Pemuda-pemudi yang tergabung dalam FODAMARA ini tidak hanya dari 

kalangan mahasiswa atau pelajar saja, namun juga berasal dari kalangan 

karyawan, pedagang dan penjual di Pasar.  

Mereka aktif mengikuti kajian ini dan aktif juga berdakwah melalui 

platform sosial media seperti facebook, instagram, dan juga youtube yang 

sering digunakan untuk mengumumkan jadwal kajian, membagikan video hasil 

kajian, intinya mencakup segala kegiatan yang FODAMARA lakukan baik di 

Mesjid Raya Senapelan ataupun kegiatan lainnya. FODAMARA juga 

menggunakan konsep dakwah multimedia mengikuti perkembangan zaman era 

sekarang, dan juga untuk agar jangkauan dakwah bertambah luas dan ilmu 
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bermanfaat yang diberikan oleh para da’i  bahkan beberapa karya dari 

FODAMARA sempat dilirik oleh Daqu Movie (dikelola oleh Ustaz Yusuf 

Mansur) seperti karya film pendek yang sempat beberapa kali memberikan 

support dilaman komentar channel youtube FODAMARA. Implementasi dari 

FODAMARA sendiri tak lain dan tak bukan adalah ingin menyebarluaskan 

dakwah dan menghidupkan dakwah dan memperoleh kebaikan serta 

keberkahan dunia dan akhirat.
89

 

 

B. Logo  

Gambar IV.1 

Logo FODAMARA 

 

 Logo dari Forum Pemuda Mesjid Raya memiliki makna tersendiri 

yaitu: 

1. Warna Hijau, Makna dari warna hijau sendiri menggambarkan nuansa 

Islami yang mana merupakan warna yang amat disukai Rasululah Salallahu 

alaihi wassalam.  

2. Ikon gerbang memperjelaskan  bahwa Forum Pemuda Mesjid Raya 

(FODAMARA) adalah bagian dari Mesjid Raya Senapelan sendiri, karena 

Mesjid Raya sendiri identik dengan gerbang yang berada didepan Mesjid 

Raya. 
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3. Alquran Pemberian gambar Al-Qur‟an di logo memberikan makna bahwa 

Forum Remaja Mesjid Raya menggunakan Al-qur‟an sebagai acuan dan 

pedoman dalam menjalankan setiap agenda kegiatan 

4. Tulisan Forum Pemuda Mesjid Raya dalam bahasa Arab yang diberikan 

oleh seorang Syekh asal Mesir yang pada saat itu menjadi imam selama 

bulan suci Ramadhan.
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C. Visi dan Misi FODAMARA 

Dalam mencapai suatu tujuan dan mewujudkan komunitas yang 

bermanfaat bagi seluruh umat, FODAMARA memiliki Visi dan Misi untuk 

mewujudkan hal tersebut, yaitu:  

Visi FODAMARA adalah membentuk generasi muda Islam agar 

menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa serta menjadi unsur 

perekat, kerjasama, komunikasi dan persaudaraan sesama pemuda Islam yang 

mengarah pada kesatuan pemuda Islam. Dan membentuk kepribadian pemuda 

Islam yang berintelektual dan mandiri dengan landasan aqidah Islam yang 

lurus sesuai dengan tuntunan Al-Qur‟an dan Hadits Rasulullah saw. 

Adapun misi FODAMARA sebagai berikut:  

1. Menggali, mengembangkan, dan menggerakkan segenap potensi dan 

kreatifitas pemuda muslim serta menerima dan menyalurkan aspirasi 

pemuda muslim. 

2. Meningkatkan taraf keilmuan, pengetahuan, daya juang dan keahlian yang 

bersumber dari AL-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah saw sehingga 

menghasilkan pola pikir dan kepribadian pemuda yang Islami.  

3. Meningkatkan kerjasama, komunikasi dan persaudaraan, antar sesama 

pemuda muslim.  

4. Menyiarkan nilai-nilai Islam melalui berbagai media telekomunikasi dan 

informasi di segala aspek kehidupan pemuda Islam dan masyarakat terutama 

dalam menegakkan Amar ma‟ruf nahi mungkar.  
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5. Berperan aktif dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan 

misi membawa kebaikan dan mencegah kemungkaran bagi seluruh umat.  

6. Membina ketaqwaan, keimanan dan akhlaq pemuda muslim yang sesuai 

dengan Al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah SAW.  

Serta tujuan dengan adanya komunitas dakwh FODAMARA, yaitu: 

FODAMARA bertujuan untuk menghimpun, membina, menggali, 

mengarahkan, segenap potensi dan kreativitas pemuda Islam dalam wadah 

kerjasama yang bernafaskan keIslaman guna membentuk keimanan/aqidah 

Islam yang lurus, jiwa kepemimpinan, kemandirian, dan kepekaan sosial 

pemuda Islam melalui kegiatan pembinaan berbasis ukhuwah Islamiyah di 

lingkungan Masjid, dalam rangka mensyi‟arkan Islam sesuai dengan tuntunan 

Al-Qur‟an dan Hadits Rasulullah saw, serta meningkatkan mutu dan peran 

pemuda Islam dalam peningkatan kualitas umat demi tercapainya masyarakat 

madani.
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D. Struktur Kepengurusan 

Struktur kepengurusan berguna untuk memberikan wewenang yang 

layak dan sesuai kemampuan masing-masing anggota agar setiap dakwah dapat 

berjalan dengan optimal dan tujuan dapat dicapai, berikut ini adalah struktur 

kepengurusan di Forum Pemuda Masjid Raya (FODAMARA) periode 2019-

2021 : 
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Tabel IV.1 

Struktur Kepengurusan FODAMARA 

No. Jabatan Nama 

1 Pembina Ustad Muhammad Daliman Ali, S.Pd.I 

2 Ketua Umum  Arif Fadli, SH 

3 Ketua Ikhwan Rizki Syahbani 

4 Ketua Akhwat Irma Wati, S.Hum 

5 Sekretaris Amelia Elma Sabrina 

6 Bendahara Harfi Adila 

7 Divisi IT Bowie Kurnia Arlisanava 
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 Abdul Rahmad Ilhafidz 

 Muhammad Zhafran Rayhan 

 Muhammad Nursal 

 Zahid Almuhasibi 

 Ade Irma Kurniasih 

 Nia Cahayati 

 Putri Andayani 

 Azka Nadhirah Usnan 

8 Divisi Dakwah 

Jhoko Syaputra 

M. Zikra 

Tengku Aziz 

Syahril Ramadhan 

M. Wahyu Kandrival 

Ilham Ibnu Ahmad 

Ilham Mulya Ramadhan 

Teddy Rahmat 

Fatmawati 

Putri Suryandari 

Beby Andina Syafindyri 

Ravina Fauzia 

9 Divisi Humas 

M. Alam Zumiraj 

M. Agung Febriyandi 

M. Abdul Hanan 

Said M. Firdaus 

M. Nofrizal Pratama 

Rianda Atmaja 

 Risky Dhika 

 M. Al Hafiz 

 Mayang Seroja 

 Chindy Novita 

 Alfi Raufai 

 Hasva Hanny Aulia 

10 Divisi Riyadhoh 

Khairul Anwar 

Edo Anggara Herlan 

Alfandi Anwar Afwadi 

Rianto 

Dheren Ibrahim 

Nadia Karlina 

Risa Amelia 

Ratih Wulandari 

11 Divisi Kewirausahaan 

Muhammad Maulana 

Muhito Haldis 

Sayyid Ahmad Ghani Usnan 

Siska Marlina, S.Pd 
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E. Program Kerja FODAMARA 

Mingguan : 

1. Majelis Komunitas FODAMARA (MAM) setiap Jum‟at 

2. LIQO setiap malam Minggu 

3. Syuro setiap malam minggu (setelah LIQO) 

4. Al-Kahfi setiap malam jum‟at 

5. Riyadhoh sabtu sore 

6. Tahsin akhwat setiap minggu sore 

7. Tahsin ikhwan setiap selasa, kamis dan minggu 

8. Talaqi Qur‟an setelah isya setiap hari rabu 

9. Pelatihan IT setiap minggu jam 10.00 WIB 

Bulanan : 

1. Tabligh akbar satu kali setiap tiga bulan 

2. Piknik ke Okura 

3. Mabit FODAMARA setiap bulan pekan ke-4 

4. Piknik FODAMARA mengikut jadwal mabit 

Tahunan : 

1. Bakti sosial 

2. Rihlah 

3. RIC tingkat SMP
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F. Ustad FODAMARA 

Berikut nama-nama ustad atau da‟i yang mengisi di kajian FODAMARA. 

Ustad-ustad yang mengisi kajian antara lain:  

1. Ustad Muhammad Hanafi, Lc., M.Sy 

2. Ustad Zul Ikromi, Lc., MA 

3. Ustad Khairuddin, Lc 

4. Syaikh Harits Al-Arjaliy 

5. Ustad Muhsin Tampubolon, S.Pd.I., M.Pd 
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6. Ustad Muhammad Maliki 

7. Ustad Doni Putra, Lc. M.Hum 

8. Ustad Dr. Yudi Irwan, M.Esy 

9. Ustad Alnof Dinar 

10. Ustad Fejriyansyah, Lc., MA 

11. Ustad Muhammad Daliman Ali 

12. Ustad Zulkarnain Umar 

13. Ustad Zulkifli M.Ag 

14. Ustad Fajri Elbakhtisar 

15. Ustad Zul Hendri Rais 

16. Ustad Nazril Abdul Muluk 
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BAB VI 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian yang di dapat yaitu minat komunitas 

FODAMARA terlihat dari beberapa aspek, seperti : 

1. Perasaan komunitas FODAMARA yang hadir mengikuti pengajian yaitu 

merasa tenang di dalam hati dan perasaan menjadi semangat saat kajian 

berlangsung. Selain karena perasaan senang dengan materi kajian yang di 

sampaikan oleh ustad. Terlebih lagi pematerinya itu sesuai dengan 

karakter yang diinginkan oleh para remaja pada saat sekarang ini. 

2. Perhatian komunitas FODAMARA dalam  materi dakwah yang 

disampaikan menimbulkan minat pada komunitas FODAMARA untuk 

bersedekah lebih meningkat. Selain itu ada beberapa materi dakwah yang 

disampaikan oleh dai untuk meningkatkan minat komunitas FODAMARA 

yaitu  tentang sedekah, jodoh, dan yang lainnya. Dari hal inilah muncul 

minat komunitas FODAMARA untuk mengikuti kajian di Masjid Raya 

Pekanbaru. 

3. Motif komunitas FODAMARA berminat dalam mengikuti kajian yaitu 

Secara umum motifnya yaitu ingin nembah ilmu agama lebih dalam. 

Selain itu karena bisa bertemu dengan ustad yang menyampaikan, bisa 

juga bertemu dengan teman-teman baru bahkan hingga sekarang masih 

tetap menjalin silaturahmi dengan baik. Dan juga untuk menjadi pribadi 

lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. 

 

B. Saran  

Adapun saran yang sapat penulis berikan kepada FODAMARA yaitu : 

1. Hendaknya FODAMARA selalu mempertahankan menjaga kerukunan dan 

kebersamaan yang sudah ada.  

2. Serta lebih meningkatkan kembali konten kreatif dalam membuat minat 

komunitas FODAMARA untuk hadir kajian. 

3. Penulis berharap di setiap akhir kajian selalu ada giveaway, hal ini karena 

membuat para komunitas FODAMARA antusias hadir. 
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