
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam adalah agama dakwah yaitu agama yang menugaskan umatnya untuk 

menyebarluaskan dan menyiarkan Islam kepada seluruh umat.
 
Dalam mengajak umat 

agar mau menerima sekaligus melaksanakan ajaran-ajarannya di segala aspek 

kehidupan, maka diperlukan strategi  yang tepat. Karena tanpa strategi  yang tepat, 

bukan hanya menimbulkan keengganan obyek dakwah untuk menerima ajaran Islam, 

namun juga sering mengakibatkan larinya obyek dakwah dari Islam. Untuk 

menghindari hal tersebut, maka subyek dakwah  (muballigh) harus menggunakan 

strategi  yang tepat dan dapat dimengerti oleh obyek dakwah.
 
 

 Dakwah menghadapi berbagai persoalan seiring persoalan yang dihadapi 

manusia. Disatu sisi, kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang kehidupan 

manusia dapat mendukung pelaksanaan dakwah, namun pada sisi lain, akibat 

kemajuan tersebut dapat memunculkan tantangan baru. Dakwah yang dilakukan Nabi 

Muhammad SAW merupakan usaha untuk memperbaiki akhlak serta syariat Islam 

yang mempunyai tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia dan akhirat. 

Meskipun pada saat itu yang dihadapi Nabi Muhammad SAW adalah masyarakat 

majemuk dan plural, bahkan saat ini ummat Islam juga masih menghadapi masyarakat 

yang berbeda-beda sehingga perlu dilakukan dakwah secara multi kultural. Baik 

dilihat dari segi sosial, kultur maupun struktur. Sehingga untuk mencapai tujuan akhir 
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dari dakwah tersebut, dibutuhkan wadah/ tempat yang mampu digunakan sebagai 

saluran untuk bertindak.
1
  

 Berbicara tentang dakwah tentu tempat yang paling baik untuk 

menyampaikannya adalah di masjid kaum muslimin, sebab di masjid situlah 

berkumpul orang-orang dari berbagai kalangan baik tua maupun muda dengan 

bermacam-macam profesi yang mereka miliki. Perkembangan umat Islam pada 

periode awal tidak lepas dari peran Masjid. Masjid merupakan pusat spiritual dan 

simbol integritas masa yang digunakan sebagai sarana pengembangan sumber daya 

manusia (SDM). Muballigh adalah orang yang mengambil peran paling utama dalam 

mewujudkan keberhasilan dakwah terhadap jamaah yang ada di masjid. Pada 

umumnya setiap terdapat masjid di situ ada muballigh yang berperan utama sebagai 

pendakwah untuk para jamaah yang ada di masjid tersebut.  

 Kota Kendari memiliki jumlah masjid yang cukup banyak dan terdapat satu 

masjid  sebagai wadah sekaligus ikon ibu kota Provinsi. Awalnya masjid itu bernama 

masjid agung Al-Kautsar kota Kendari, setelah adanya peraturan mentri Agama 

tentang wajibnya setiap provinsi mempunyai satu masjid raya dan tiap kota berserta 

kabupaten harus memiliki masjid Agung. Sehingga bergantilah nama masjid agung 

Al-Kautsar kota Kendari menjadi masjid Raya Al-Kautsar. 

Kondisi fisik bangunan masjid Raya Al-Kautsar terdiri dari dua lantai 

dengan luas dalaman masjid stengah hektar di tambah dengan luas halamannya 1 

hektar. Masjid itu terletak di tempat yang sangat strategis, sehingga jamaah yang 

datang beribadah di Mesjid jumlahnya banyak. Yang mana masjid tersebut 
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difungsikan sebagai ujung tombak dan tempat berdakwah muballigh di daerah kendari 

dan sekitarnya. Agar kemudian masyarakat kota Kendari sedikit demi sedikit terus 

belajar untuk mengikuti kaidah syariat agama Islam yang baik dan benar. Sehingga, 

setiap malam hari ba‟da maghrib rutin di adakan pengajian di Masjid Agung Al-

Kautsar dengan berbagai macam topik pengajian dan disiplin keilmuan. Yang 

mengikuti pengajian tersebut sebagian besar adalah jamaah tetap masjid Raya Al-

Kautsar, dan ada pula bukan jamaah tetap (yang datang dari luar). 

Secara holistik, masjid  Raya Al-Kautsar adalah  masjid yang sangat 

proporsional, dalam hal ini memiliki sarana dan prasarana yang memadai, misalnya 

seperti adanya pondok pesantren, adanya taman pengajian Al-Qur‟an, dan adanya 

taman kanak-kanak. Selain itu, adanya sekretariat BKPRMI.  serta masih banyak lagi. 

Seiring waktu, Masjid Raya Al-Kautsar mengalami perkembangan 

pembangunan dan juga bertambahnya jumlah jamaah di masjid, sebagaimana tercatat 

dalam database jamaah tetap. 

Secara garis besar, salah satu faktor yang paling mendukung bertambahnya 

jumlah jamaah adalah terdapat adanya kegiatan keagamaan yang rutin diadakan 

dimasjid. Tetapi di samping itu ada pula faktor yang menghambat perkembangan 

jumlah jamaah masjid, diantaranya seperti pada waktu diadakannya kegiatan 

pengajian penceramahnya tidak hadir untuk memenuhi jadwalnya, padahal panitia 

sudah menghubungi sebelumnya namun penceramahnya tidak datang pula, terkadang 

penceramah tersebut mengkonfirmasi kehadirannya tetapi pada waktu yang di 

tentukan tidak datang pula, hal inilah yang menjadi dilema pengurus masjid. 



Lebih dari itu, berdasarkan pengamatan penulis di lapangan ironisnya 

penceramah dalam membawakan  tidak fokus materinya dalam artian mengambang. 

Ketika ada sesi tanya jawab, kadang jawabannya tidak singkron dengan  yang di 

maksud jamaah,  sehingga jamaah pengajian  tidak puas akan jawabannya. Akibatnya 

menimbulkan pandangan baru dikalangan para jamaah.  

Terlebih lagi jamaahnya jadi sering membanding-bandingkan antara 

penceramah satu dengan penceramah lainnya, hal ini umumnya terjadi disebabkan 

oleh 2 faktor, mulai dari sisi materi ceramah dan cara penyampaian ceramah itu 

sendiri. Ketika ceramahnya bagus maka banyak jamaah yang hadir, kalau kurang 

bagus topik dan cara menyampaikannya maka jamaahnya berkurang. Tentunya semua 

itu sangat berhubungan erat dengan konsep strategi dakwah yang direncanakan. 

Inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, sehingga 

mengundang inisiatif penulis untuk meneliti bagaimana, strategi dakwah yang 

digunakan dalam meningkatkan pengamalan Islam bagi Jamaah pengajian di Masjid 

Raya Al-Kautsar Kendari. 

B. Batasan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas. Maka dengan ini peneliti 

membatasi permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu strategi dakwah  dalam 

meningkatkan pengamalan Ibadah bagi Jamaah Masjid Raya Al-Kautsar Kendari. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut : 



1. Bagaimanakah strategi dakwah dalam meningkatkan pengamalan Ibadah bagi 

jamaah Masjid Raya Al-Kautsar Kendari ? 

2.  Bagaimanakah dampak penerimaan dakwah ,Jamaah Masjid Raya Al-Kautsar 

Kendari ? 

3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi  pelaksanaan  strategi dakwah di masjid 

raya al-Kautsar  Kendari ?  

D. Definisi Operasional 

 Untuk menghindari perbedaan persepsi mengenai judul penelitian ini, maka 

terlebih dahulu peneliti memberikan definisi operasionalnya, sehingga tidak terjadi 

kesalahan makna dalam menafsirkan judul dan masalah yang menjadi rumusan 

masalah adalah sebagai berikut : 

1. Strategi dakwah adalah proses menentukan cara dan daya upaya untuk 

menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu guna mencapai 

tujuan dakwah secara optimal.  Seperti hal penentuan strategi yang tepat dalam 

proses penyampaian materi dakwah terhadap jamaah masjid Raya Al-Kautsar 

Kendari. 

E. Pengamalan Ibadah adalah pelaksanaan Ibadah seorang muslim dalam 

keseharian nya demi perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan syariat 

Islam dengan cara melatih, membiasakan dan mengevaluasi, berjalannya  ajaran  

Islam dengan baik dan benar. Ibadah dalam hal ini adalah Ibadah mahdah (ibadah 

langsung kepada Allah) antara khaliq dengan makhluk dan ghairu mahdah (ibadah 

social) antara manusia dengan manusia. Adapun amal ibadah yang penulis 



maksud, yakni fokus meneliti tentang ibadah sholat berjamaah di Masjid Raya Al-

Kautsar. 

F. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pengertian di atas maka secara operasional tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui strategi dakwah yang digunakan dalam meningkatkan 

pengamalan Ibadah bagi Jamaah Masjid Raya Al-Kautsar Kendari. 

2. Untuk mengetahui dampak penerimaan dakwah Jamaah Masjid Raya Al-

Kautsar Kendari. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi 

dakwah di Masjid Raya al-Kautsar  Kendari. 

G. Manfaat Penelitian  

 Dengan adanya penelitian ini, paling tidak mempunyai manfaat sebagai 

berikut : 

1. Sebagai bahan masukan untuk dijadikan, bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan pemahaman agama jamaah masjid Raya Al-Kautsar Kendari. 

2. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan acuan dasar bagi peneliti 

lain, dalam pengembangan penelitian yang lebih jauh tentang strategi dakwah 

dalam meningkatkan pengamalan Ibadah. 

3. Sebagai bahan referensi ilmiah, yang dapat memberikan informasi aktual 

dikalangan para pembaca untuk mengetahui dan memahami akan pentingnya 

strategi dakwah dalam meningkatkan pengamalan Ibadah Jamaah/Masyarakat.  

 



BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

H. Kajian Relevan 

Kajian relevan dalam penelitian ini yang pertama adalah Skripsi yang ditulis 

oleh saudara Abdur Rohman dengan judul “Strategi Pengembangan Dakwah Islam 

melalui Wisata Keagamaan (Studi Kasus Pengembangan Dakwah di Masjid Agung 

Demak)”. Hasil penelitiannya adalah pengembangan dakwah di Masjid Agung Demak 

itu sebagai sarana religi dan sarana dakwah. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa 

langkah strategis, yaitu: meningkatkan sarana dan prasarana, mengembangkan obyek-

obyek wisata yang telah ada serta menciptakan paket wisata baru yang tidak hanya 

terbatas pada segmen peziarah saja, namun pengunjung non muslim. Fungsi 

manajerial yang baik mutlak diperlukan dalam mencapai tujuan dakwah wisata. 

Kemudian Skripsi dengan judul “Strategi Dakwah Lembaga Nahdlatul 

Ulama (LDNU) Kota Semarang Dalam Mengembangkan Islam di Kota Semarang”, 

disusun oleh Siti Nur Farida. Dari skripsi tersebut, dirumuskan bahwa proses dakwah 

Islam yang aktifitasnya meliputi segenap kehidupan akan dapat berjalan dengan 

efektif dan efisien apabila dalam penyelenggaraannya mempergunakan strategi 

dakwah, sehingga dapat menghasilkan tujuan yang cermat dan komperehensif. 

Selanjutnya skripsi saudara Edi dengan judul “Strategi Pengembangan 

Jama‟ah Masjid Jogokariyan Yogyakarta Sejak 2003-2013. Dengan menggunakan 

metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah: pertama Program-program takmir Masjid Jogokariyan. Program-


