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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam ajaran Islam, dakwah Islamiyah merupakan aktifitas atau usaha yang 

memiliki urgensi sangat penting, disebabkan melalui syi’ar Islam terpancar ke 

seluruh pelosok tempat dan kepada setiap generasi. Alwirsal Imam Zaidallah 

menjelaskan bahwa: 

“Dakwah adalah suatu proses penyelenggaraan aktifitas atau usaha yang 

dilakukan secara sadar dan sengaja dalam upaya meningkatkan taraf dan tata nilai 

hidup manusia dengan berlandaskan ketentuan Allah SWT dan Rasulullah SAW.”1 

Adapun bentuk usaha yang dilakukan tersebut meliputi: Mengajak manusia 

untuk beriman, bertaqwa serta menta’ati segala perintah Allah dan Rasul, 

melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar, memperbaiki dan membangun masyarakat 

yang islami, menegakkan serta menyiarkan agama Islam dan proses 

penyelenggaraan merupakan usaha untuk mencapai tujuan yakni kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. 

Allah SWT menjanjikan pahala yang cukup besar bagi para da’i yang 

berjuang keras dalam medan dakwah walaupun mereka mendapatkan berbagai 

macam tantangan dan rintangan. Orang yang paling mulia dan baik orang yang mau 

mengorbankan seluruh hidupnya untuk menyeru dan menegakkan kebenaran di 

tengah-tengah masyarakat serta menghancurkan kebatilan. 

                                                
1 Alwirsal Imam Zaidallah, Strategi Dakwah dalam Membntuk Da’i dan Khatib Profesional, 

(Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hal. 4. 
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Para da’i atau masyarakat yang menjalankan tugas dakwah dengan 

membimbing umat untuk melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar dengan tujuan 

akhir untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Perintah dan pelaksanaan 

dakwah tersebut dapat dipahami bahwa dalam ajaran Islam terdapat perintah untuk 

melaksanakan hal dimaksud.  

Aktifitas dakwah dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk dan dengan 

menggunakan bermacam media, baik melalui media mimbar, media elektronik dan 

media cetak. Media mimbar merupakan salah satu media dakwah yang dapat 

dilakukan setiap waktu. Inti dari pada dakwah melalui media adalah mengajak umat 

manusia untuk selalu bertaqwa kepada Allah SWT dengan menjalankan segala 

perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Peringatan-peringatan yang 

disampaikan da’i kepada jamaah atau pendengar senantiasa selalu menggunakan 

cara-cara yang mudah dipahami oleh berbagai tingkat intelektual masyarakat supaya 

pelaksanaan ibadah sehari-hari dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Sukarejo adalah salah satu wilayah yang terdapat di Kecamatan Langsa 

Timur, merupakan wilayah yang secara demografi terlihat bergerak dengan 

cepatnya, terutam dilihat dari segi jumlah penduduk. Justru karena itu, sebagai 

masyarakat yang mulai bergerak menuju ke arah kemajuannya tentu saja 

membutuhkan aktifitas dakwah sehingga masyarakat dapat terbina, baik pembinaan 

aqidah, ibadah, keimanan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan prilaku. Itu 

sebabnya diharapkan agar pelaksanaan dakwah dapat terlaksana dengan efektif, 

dengan dakwah yang efektif akan mudah melahirkan warga masyarakat yang 

berkualitas dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam. 
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 Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengadakan suatu 

penelitian tentang efektifitas dakwah di lingkungan masyarakat melalui judul: 

“Efektifitas Dakwah Islamiyah dalam Upaya Pembentukan Prilaku Islami Warga 

Masyarakat Sukarejo Kecamatan Langsa Timur.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalah 

terhadap penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana dakwah Islamiyah yang dilaksanakan dalam upaya pembinaan 

prilaku masyarakat Sukarejo Kecamatan Langsa Timur? 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dakwah dalam upaya pembinaan 

prilaku masyarakat Sukarejo Kecamatan Langsa Timur? 

 

B. Penjelasan Istilah 

 Supaya tidak terjasinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami 

judul skripsi ini, penulis membatasi pembahasan pengertian terhadap kata-kata 

istilah tersebut sebagai berikut: 

1. Efektifitas 

Kata efektifitas berdasarkan arti dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah 

keefektifan. Sedangkan keefektifan artinya kemanjuran, kemujaraban.2 Dalam 

Kamus Ensiklopedi Umum, efektifitas adalah menunjukkan taraf tercapainya suatu  

tujuan, suatu ideal efektifitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran  yang  agak 

                                                
2 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 

hal. 141. 
2 Yayasan  Kanisius, Ensiklopedi  Umum  (Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve,  1977),  hal. 

296. 
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pasti.3  

Peneliti maksudkan dengan makna kata tersebut adalah hasil yang dicapai 

oleh da’i untuk proses dakwah di lingkungan mamsyarakat Sukarejo Kecamatan 

Langsa Timur. 

2. Dakwah Islamiyah 

  Kata dakwah Islamiyah terdiri dari dua kata yaitu dakwah dan Islamiyah. 

Dakwah secara lughat berasal dari Bahasa Arab ( دعا - يدعو - دعوة )                                              

yang artinya mengajak, mengundang atau memanggil. Istilah lain yang identik 

dengan   kata   dakwah  ialah   tabligh. Kata   tabligh   berasal   dari  Bahasa  Arab   ( 

 yang artinya menyampaikan. Oleh karena itu dakwah juga sering ( بلغ - يبلغ - تبليغا

disebut tabligh yang maksudnya sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan atau 

ajaran agama Islam.4   

  Kata Islam berasal dari Bahasa Arab yaitu:  اسلم - يسلما - اسالما  yang berarti 

selamat selamat sentosa. Kata “aslama” juga sering diartikan penyerahan  diri, 

tunduk, patuh dan taat.5 

  Syekh Mahmud Syaltut memberikan pengertian Islam sebagai berikut :  

 اإلسال م هو دين اهللا  الذى أوصى بتعالميه فى أصوله وشرائعه إلى الني محمد    
                                                      صلى اهللا عليه وسلم , وکلفه بتبليفه  للناس  کافة ودعوتهم إ ليه.                     

 
Artinya :  Islam itu adalah agama Allah yang diwasiatkan (diperintahkan) untuk 

mengerjakan tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturannya kepada 
Nabi Muhammad Saw. Dan menugaskannya untuk menyampaikan 

                                                
3 M. Bahri Ghazali, Dakwah Komunikatif, Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi 

Dakwah, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), hal.5. 
3 Abuddin Nata, Al-Qur’an dan Hadits (Dirasah Islamiyah I), (Jakarta: Rajawali Pers, 

1993), hal.23. 
4 M. Bahri Ghazali, Dakwah Komunikatif, Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi 

Dakwah, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), hal.5. 
5 Abuddin Nata, Al-Qur’an dan Hadits (Dirasah Islamiyah I), (Jakarta: Rajawali Pers, 

1993), hal.23. 
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agama tersebut kepada seluruh manusia dan mengajak mereka untuk 
memeluknya.6 

 
  Sedangkan kata Dakwah Islam menurut Hamzah mendefinisikan sebagai 

berikut: “ …mengajak manusia dengan kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk 

Allah dan Rasul-Nya “.7 Sementara A. Hasymi dalam bukunya Dustur Dakwah 

Menurut Al-Qur’an memberikan pengertian dakwah sebagai berikut: ”… mengajak 

orang lain untuk menyakini dan mengamalkan aqidah dan syari’at Islam yang 

terlebih dahulu telah diyakini oleh pendakwah itu sendiri.”8 

 Peneliti maksudkan dengan makna kata dakwah Islamiyah adalah mengajak 

seluruh umat manusia untuk melaksanakan dan meninggalkan segala yang 

diperintahkan oleh Allah Swt melalui penyampaian ajaran Islam agar umat manusia 

terhindar dari segala perbuatan dosa sehingga dapat hidup bahagia dunia serta 

akhirat. 

3. Prilaku 

Makna dari kata prilaku dalam pembahasan ini adalah tanggapan atau reaksi 

induvidu terhadap rangsangan atau lingkungan.9 Sedangkan yang peneliti 

maksudkan dengan prilaku dalam pembahasan ini adalah semua perbuatan yang 

diperlihatkan oleh masyarakat khususnya masyarakat Sukarejo Kecamatan Langsa 

Timur. 

 

                                                
6 Syekh Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah Wa Syariat, (Beirut: Darul Qalam, 1996), hal. 9. 
7 Hamzah Ya’kob, Publisistik Islam, Seni dan Tehnik Dakwah, (Bandung: CV. Diponegoro, 

1973), hal.13. 
8 A. Hasymi, Dustur Dakwah Menurut Al-Qur’an, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 28. 
9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1995), hal. 755. 
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4. Masyarakat 

Secara etimologi masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu syarikat (h), kata 

ini dalam bahasa Indonesia tetap dalam ejaan aslinya; syarikat; dalam bahsa 

Indonesia sarikat. Dalam kata ini tersimpul unsur-unsur pengertian; berhubungan 

dan membentuk suatu kelompok, golongan dan kumpulan.10  

Sidi Gazalba memberi definisi masyarakat adalah kelompok yang tetap 

cukup lama dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan 

berfikir mengenal dirinya sebagai kesatuan yang mempunyai batas-batas tertentu.11 

Sedangkan menurut Soejono Soekanto menjelaskan bahwa pengertian masyarakat 

adalah sekelompok orang yang terbentuk dari beberapa atau sejumlah manusia yang 

saling mengadakan hubungan dan pendekatan antara satu dengan lainnya. 

Terbentuknya masyarakat juga karena adanya beberapa dorongan atau kepentingan 

yang sama dari manusia sebagai warga masyarakat seperti dorongan mencari nafkah 

dan dorongan untuk mempertahankan diri. 12 

Masyarakat yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah, kumpulan 

orang-orang tinggal bersama-sama dalam suatu wilayah kependudukan seperti yang 

terdapat di Sukarejo Kecamatan Langsa Timur. 

5. Sukarejo 

Sukarejo merupakan nama salah satu gampong yang ada di lingkungan 

Kecamatan Langsa Timur. 

 

                                                
10 Sidi Gazalba, Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi dan Sosiografis, Cet. I, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1976), hal. 11.  
11 Ibid., 
12 Soejono Soekanto,  Sosiologi  Suatu  Pengantar, Edisi I, (Jakarta:  Rajawali, 1987), hal. 

26.  
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan dakwah Islamiyah yang dilakukan 

dalam upaya pembinaan prilaku masyarakat di Sukarejo Kecamatan Langsa 

Timur 

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dakwah dalam 

upaya pembinaan prilaku masyarakat di Sukarejo Kecamatan Langsa Timur 

2. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Pribadi, yaitu kepada penulis untuk dijadikan sebagai gambaran tentang: 

efektifitas pelaksanaan dakwah Islamiyah yang dilakukan dalam upaya 

pembinaan prilaku Islami masyarakat di Sukarejo Kecamatan Langsa Timur 

b.  Kelembagaan, yaitu memberikan kontribusi kepada STAIN Zawiyah Cot 

Kala Langsa tentang hasil penelitian 

c.   Masyarakat, yaitu memberikan gambaran hasil penelitian tentang: efektifitas 

pelaksanaan dakwah Islamiyah yang dilakukan dalam upaya pembinaan 

prilaku Islami masyarakat di Sukarejo Kecamatan Langsa Timur  

d.  Keilmuan, yaitu penulis dapat menambah wawasan tentang: efektifitas 

pelaksanaan dakwah Islamiyah yang dilakukan dalam upaya pembinaan 

prilaku masyarakat di Sukarejo Kecamatan Langsa Timur 
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E. Sistematika Pembahasan 

Pada sistematika penulisan ini penulis mengawali dengan bab I yang 

berisikan tentang: Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan Istilah, tujuan 

dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.  

Pada pembahasan bab II yang merupakan landasan teori akan menguraikan 

tentang: Pengertian dakwah, materi dakwah, sasaran dakwah, metode dakwah dam 

medan dakwah pengertian strategi, pengertian dakwah, tugas dan kewajiban da’i, 

urgensi dakwah. 

 Pada bab III menguraikan tentang metodologi penelitian, yakni  menjelaskan 

tentang: Jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data. Sedangkan pada bab IV sebagai bab pembahasan penulis 

menjelaskan berbagai hal tentang hasil penelitian, yakni tentang: Gambaran umum 

lokasi penelitian, Kegiatan dakwah islamiyah di gampong sukarejo, efektifitas 

dakwah dalam membentuk prilaku islami dan hasil penelitian dan pembahasan. 

 Pada bab V sebagai bagian penutup penelitian dan pembahasan penulis 

mengambil beberapa kesimpulan serta penyampaian saran-saran terutama 

dialamatkan kepada da’i serta masyarakat yang ada di Sukarejo Kecamatan Langsa 

Timur. 
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