
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang. 

Secara etimologi dakwah berasal dari bahasa Arab dari kata da'a-yad'u-da'watan. 

Kata tersebut memiliki kesamaan makna dengan an Nida' yang artinya memanggil, 

mengajak, menyeru. Ulama tafsir Quraish Shihab mendefinisikan dakwah sebagai 

seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi menjadi lebih baik 

dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Menurutnya, dakwah harus 

dilaksanakan dengan rendah hati, bijaksana, dan penuh sopan santun.Islam sebagai 

agama memiliki pilar-pilar pokok yang satu sama lain saling berhubungan erat dan 

mempengaruhi, yakni: aqidah (sistem keyakinan), syari’ah (sistem hukum), ibadah 

(sistem amal), akhlak (sistem tingkah laku), serta dakwah dan tarbiyah (sistem 

penyebaran dan penanaman nilai). (Amrullah Ahmad, 1986, h, 4-5). 

Apabila dipahami dalam konteks Al Quran, pengertian dakwah relevan dengan 

firman-Nya pada QS. Yunus ayat 25: 


َ�ِ��مٍ ْ ٍط �� ِم َوَ�ْ�ِدى َ�ن َ�َ��ُء إِ�َٰ� ِ�َرٰ ٰ�َ �
ُ َ�ْدُ#ٓو۟ا إِ�َٰ� َداِر ٱ� � َوٱ$

Terjemahan : "Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki 

orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam)." (QS. Yunus: 25).  

Pada ayat tersebut, Allah SWT berdakwah (menyeru) kepada manusia untuk 

menuju jalan yang lurus (Islam) sebagai syarat untuk masuk ke surga-Nya. Namun, 

Allah SWT menekankan bahwa tidak semua manusia dikehendaki-Nya (sadar dan 

tunduk) terhadap ajaran Islam. Abdul Wahid menyimpulkan, sebagai sasaran dakwah 



tidak semua manusia bersedia menerima pesan-pesan dakwah.(Noviyanti, Dian, 

2019).  

Di Indonesia, modernisasi dan globalisasi yang melanda seluruh dunia justru 

makin menumbuhsuburkan keshalehan masyarakat, seiring dengan kerinduan 

masyarakat akan relegiusitas dan spritualitas. Salah satu lembaga keagamaan yang 

menawarkan nuansa akan relegiusitas di kota kendari adalah dengan berdirinya 

tempat mengkaji ilmu agama yaitu Masjid Islamic Centre Mu’adz bin Jabal kota 

kendari tepatnya di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu tempat tersebut memiliki 

nuansa layaknya berada di Timur Tengah hal ini didasari adanya pengaruh dakwah 

Islamic Centre Mu’adz bin Jabal Kota Kendari yang mengajak masyarakat Kota 

Kendari untuk lebih mengenal sunnah-sunnah Rasulullah terlebih cara berpakaian dan 

juga mengerjakan amal Ibadah lainnya harus sesuai dengan ajaran Al-qur’an dan As-

sunnah. (Saprillah, 2020, h,39-56). 

Dengan adanya kemajuan perkembangan teknologi di masa sekarang lembaga 

dakwah Islamic Centre Mu’adz bin Jabal, tentunya memanfaatkan teknologi sebagai 

sarana untuk memperluas dakwah (ICM), mulai penggunaan media modern seperti 

halnya radio, televisi, sms, internet, rekaman, brosur desain digital, buku-buku khusus 

dengan desain dan lay out yang menarik menjadi referensi baru bagi dakwah di 

masyarakat. Keuntungan dari pemanfaatan media ini adalah masyarakat menjadi 

lebih mudah mendapatkan akses dakwah serta lebih menarik minat mereka. 

(Saprillah, 2020, h,39-56). 

 



Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan peneliti pada bulan Maret sampai 

April 2022 di Islamic Centre Mu’adz bin Jabal (ICM) Kota Kendari, kegiatan dakwah 

di tempat tersebut selalu aktif dan tertata jadwalnya dan hampir setiap saat diadakan 

kegiatan keagamaan di ICM baik pada hari-hari biasanya ataupun pada saat hari raya 

umat muslim. 

Banyak pula kegiatan yang di lakukan para ikwah atau pun akhwat (ICM) yang 

tergabung dalam kepengurusan kelembagaan Islamic Centre Mu’adz bin jabal, yang 

menarik minat warga setempat untuk mengikuti kegiatan tersebut, sehingga semakin 

hari semakin bertambah pula warga setempat yang mau belajar di Islamic Center 

Mu’adz bin Jabal terlebih fasilitas pada saat melakukan serangkaian kegiatan 

keislaman sangat memadai dan banyak motivator serta hadiah untuk anak-anak atau 

orang dewasa yang mengikuti serangkaian kegiatan keislaman yang di adakan oleh 

pengurus Islamic Centre Mu’adz bin Jabal inilah yang menjadi daya tarik untuk 

dakwah (ICM) seperti mengadakan kajian rutin bagi ikhwan dan akhwat yang sudah 

di atur jadwalnya oleh para kru ICM. 

Tempat shalat di Masjid Islamic Centre Mu’adz bin jabal laki-laki dan 

perempuannya di pisah, setiap masyarakat yang datang ketempat tersebut mereka 

menyambutnya dengan baik, ramah mereka juga biasanya membantu warga yang 

baru pertama kali datang ke (ICM) seperti menunjukan lokasi bagi perempuan yang 

mau shalat dan ketika ada yang berpuasa akan di bagikan makanan untuk berbuka 

khusunya pada puasa sunnah hari senin dan kamis yang sudah menjadi salah satu 

rutinitas bagi kelembagaan tersebut untuk melaksanakan puasa senin dan kamis bagi 

yang tidak berhalangan untuk menunaikan puasa sunnah, seperti suasana pada bulan 



Ramadan ini tentunya banyak kegiatan yang di lakukan oleh kru ICM mulai dari 

pembagian takjil kepada masyarakat yang akan berbuka juga membagikan sembako 

kepada masyarakat yang membutuhkan.  

Dilihat dari latar belakang diatas Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Strategi Dakwah Islamic Centre Mu’adz bin Jabal (ICM) Kota 

Kendari”. 

1.2 Fokus Masalah 

Dalam penelitian ini, Peneliti memfokuskan penelitian untuk melihat dan 

mengamati bagaimana strategi dakwah Islamic Centre Mu’adz bin Jabal (ICM) Kota 

Kendari. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam  penelitian 

ini yaitu : 

1. Bagaimana straregi dakwah Islamic Centre Mu’adz bin jabal (ICM) Kota 

Kendari ?.  

2. Bagaimana respon masyarakat terhadap aktivitas dakwah Islamic Centre 

Mu’adz bin Jabal Kota Kendari ?. 

 

 

 

 

 

 



1.4 Tujuan Penelitian  

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dipaparkan di  atas, maka tujuan 

dari penelitian ini yaitu :  

1) Untuk mengetahui strategi dakwah Islamic Centre Mu’adz bin Jabal (ICM) 

Kota Kendari. 

2) Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap strategi dakwah Islamic 

Centre Mu’adz bin Jabal (ICM) kota kendari. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun 

secara praktis, adapun manfaat penelitian ini yaitu : 

1. Secara Teoritis  

a) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan penelitian dakwah 

khususnya dakwah di ICM Kota Kendari. 

b) Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi kajian dakwah, baik 

untuk Mahasiswa maupun pembaca umum. 

2. Secara  Praktis  

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pengembang dakwah generasi 

selanjutnya, khususnya pada da’I, juga untuk pengembangan penelitian yang relevan. 

Dan Penelitian ini sebagai usaha untuk mengembangkan kemampuan penulisan karya 

ilmiah selain itu juga untuk memperoleh pengalaman praktis di lapangan untuk para 

peneliti khususnya pada penelitian mengenai dakwah di Islamic Centre Mu’adz bin 

Jabal. 

 



1.6 Definisi Operasional. 

(1). Strategi dakwah yang di gunakan ICM dalam berdakwah yakni yang 

pertama,  menggunakan metode pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan 

bantuan sosial berupa layanan kesehatan, pendidikan baik forman dan non formal, 

melakukan pendstribusian berupa sembako kepada kaum duafa, tuna wisma dan anak 

yatim piatu, pendstribusian seperti membagikan kurma ke daerah-daerah yang ada di 

Kota Kendari maupun ke pelosok-pelosok. Serta bantuan kepengurusan jenazah baik 

laki-laki dan perempuan, menyediakan pemakaman umum dengan nama Ma’la 

Kendari. Kedua, menyajikan fasilitas yang mewah dan memadai dengan adanya 

bangunan olaraga 2 tingkat yang di beri nama Sport Centre, hotel dan kolam renang. 

Ketiga, memberikan layanan keagamaan berupa kajian konsepsional atau kajian teori 

oleh para Ustadz/Ustadzah Islamic Centre Mu’adz bin Jabal dengan mengadakan 

kajian-kajian rutin, pekanan dan bulanan baik untuk masyarakat. 4). Penggunaan 

teknologi informasi untuk menyebarkan dakwah dengan memanfaatkan Radio, 

televisi dan media sosial, serta website lainnya. (2). Respon masyarakat terhadap 

dakwah ICM mendapatkan respon tinggi dan rendahnya tanggapan dari masyarakat 

untuk respon tertinggi dari masyarakat karena praktek ibadah yang di 

implemantasikan oleh Ustadz/Ustadzah di nilai baik oleh masyarakat, kitab-kitab 

yang di kaji sumbernya tervalidasi dan penggunaan dalil bersumber dari Al-qur’an 

dan As-sunnah. Sedangkan respon rendahnya di terimah dakwah karena masyarakat 

memiliki pendapat masing-masing untuk menerima dakwah baik itu di terimah 

sebagian dakwahnya atau tidak sama sekali tergantung bagaimana masyarakat itu 

menilai dan menanggapi dakwah yang di sampaikan. 


