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ABSTRAK
KOMUNIKASI SATU ARAH PADA KHUTBAH JUM’AT DALAM
MENINGKATKAN PEMAHAMAN AGAMA DI MASJID AN-NUR
KELURAHAN WAYDADI KECAMATAN SUKARAME
Oleh
RATNA DEWI
Khutbah jum’at merupakan perkataan yang mau’izhah dan tuntunan
ibadah yang diucapkan oleh khatib dengan syarat yang telah ditentukan syara’
dan menjadi rukun dari shalat jum’at. Khutbah juga merupakan salah satu bentuk
dakwah dengan menggunakan satu model komunikasi yaitu komunikasi satu arah
dimana seorang khotib menyampaikan pesan dakwah dengan tidak memberi
kesempatan kepada pendengar untuk memberi tanggapan atau respon dari pesan
dakwah yang disampaikannya. Khutbah bertujuan untuk memberikan nasihat
kepada para jama’ah, baik yang menyangkut masalah keimanan, ibadah,
pendidikan,mu’amalah, akhlak dan lain-lain.Agar maksud tersebut bisa dicapai
dengan baik, maka khutbah sebaiknya dilakukan dengan suara yang keras, bahasa
yang baik, kata-kata yang fasih, tersusun dan lain-lain sehingga dapat
meningkatkan pemahaman agama para Jamaah.
Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah komunikasi
satu arah dalam khutbah Jum’at di masjid An-Nur Kelurahan Waydady dalam
meningkatkan pemahaman agama?, paktor apa saja yang mempengaruhi
keberhasilan komunikasi satu arah dalam meningkatkan pemahaman agama
jamaah?
Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui
pelaksanaan komunikasi satu arah dalam khutbah Jum’at di masjid An-Nur
Kelurahan Waydady dalam meningkatkan pemahaman agama, untuk mengetahui
Paktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi satu arah dalam
meningkatkan pemahaman agama jamaah di masjid An-Nur Kelurahan Waydady
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan
(field research) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data atau
informasi dari masyarakat secara langsung. Dilihat dari sifat penelitian ini bersifat
deskriptif, Cara pengambilan sample dalam penelitian ini adalah menggunakan
purosive sample”yaitu pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri dan
kriteria tertentu yakni berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang khotib
dan 5 (lima) orang Jamaah. Teknik yang digunakan adalah pengumpulan data
interview sebagai metode utama pelengkapnya adalah observasi dan dokumentasi.
Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif,
yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut
kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan akhir penulis
menggunakan metode berfikir induktif.
Hasil penilaian jama’ah tentang tingkat pemahaman selama mengikuti
khutbah shalat Jum’at adalah cukup memberikan kontribusi dalam kehidupan
sehari- hari. Pemahaman dan pengetahuan ilmu agama yang di dapatkan ketika
mengikuti khutbah Jum’at selama ini dapat dapat membantu jamaah untuk
melakukan kegiatan sehari – hari. Seperti halnya berpuasa, shalat, taubat, dan hal-
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hal lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam kehidupan
bermasyarakat

vi

vii

MOTTO

             
           
Artinya:
“Serulah (manusia) Kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang
baik dan bantahlah mereka dan dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu
dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan
dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S AnNahl:12)
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

PENEGASAN JUDUL
Judul proposal ini KOMUNIKASI SATU ARAH PADA KHUTBAH
JUM’AT
MASJID

DALAM
AN-NUR

MENINGKATKAN
KELURAHAN

PEMAHAMAN AGAMA
WAYDADI

DI

KECAMATAN

SUKARAME. Untuk memudahkan pemahaman pembaca, maka penulis akan
menjelaskan istilah masing-masing didalamnya. Istilah-istilah tersebut yaitu:
Istilah komunikasi berasal dari bahasa inggris communication. Di antara
arti komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi diantara individu
melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku.1
Komunikasi atau Communication berasal dari bahasa latin „‟ Communis „‟.
Communis atau dalam bahasa inggrisnya „‟Commun‟‟ yang artinya sama. Apabila
kita berkomunikasi (to communicate), ini berarti bahwa kita berada dalam
keadaan berusaha untuk menimbulkan kesamaan.
Komunikasi satu arah adalah

komunikasi yang berlangsung dari satu

pihak saja, yaitu hanya dari pihak komunikator dengan tidak memberi kesempatan
kepada komunikan untuk memberikan respon atau tanggapan. Contohnya: atasan
sedang memberi perintah kepada skretarisnya. 2 Komunikasi satu arah juga dapat

1
2

WIB

Harjani Hefni, Komunikasi Islam ,(Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hal.2.
Materikuliahmanagemen.blogspot.co.id Dikutip Pada 28 Desember 2017 Pukul 17.05
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diartikan sebagai proses dimana pesan diibaratkan mengalir dari sumber dengan
melalui beberapa komponen menuju kepada komunikan.3
Khutbah adalah ucapan, ceramah, pidato, atau istilah-istilah lainnya yang
semakna dengan khutbah. Sedangkan khutbah Jum‟at menurut etimologi syariat
Islam adalah pidato yang diucapkan oleh seorang khatib didepan jamaah sholat
jum‟at sebelum pelaksanaan sholat jum‟at dengann memenuhi semua syarat dan
rukunnya.4 Jadi komunikasi satu arah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
komunikasi yang dilakukan oleh Khotib kepada Mad‟unya (jamaah shalat Jum‟at)
Pemahaman agama, Pemahaman menurut Annas Sudjiono pemahaman
adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui
dan diingat dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan
dapat melihatnya dari berbagai segi.5 Sedangkan Agama menurut Ellisabeth K.
Nottingham dalam buku Jalaludin, Agama adalah gejala yang begitu sering
“terdapat dimana-mana”, dan agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk
mengukur dalamnya makna dari keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam
semesta. Selain itu agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling
sempurna dan juga perasaan takut dan ngeri. Meskipun perhatian tertuju pada
adanya suatu dunia yang tak dapat dilihat (akhirat), namun agama melibatkan
dirinya dalam masalaj-masalah kehidupan sehari-hari di dunia.6

3

Syaiful Rohim, Teori Komunikasi Perspektif,Ragam,dan Aflikasi, (Jakarta: Rineka Cipta
2016), hal.9-10.
4
Tata Sukayat,Quantum Dakwah. (jakarta: PT asdi mahasatya, 2009),hal 128-129.
5
Annas Sudjiono, Pengantar Epaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Grapindo Persada, 1996)
hal. 50
6
Jalaludin, Fisikologi Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hal. 317
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Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka definisi secara operasional
judul skripsi ini adalah suatu penelitian tentang komunikasi satu arah dalam
penyampaian isi materi yang dilakukan oleh da‟i (khotib) melalui kegiatan
dakwah berupa khutbah, penyamapaian pesan secara langsung melalui mimbar
yang dilakukan seminggu sekali (hari Jum‟at) untuk Meningkatkan pemahaman
agama para Jamaah di masajid An-nur Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame.
B. Alasan Memilih Judul
Judul adalah suatu yang sangat penting, karena judul merupakan cermin
dari apa yang akan diuraikan, serta judul adalah merupakan patokan daripada
karangan ilmiah. Adapun alasan memilih judul dapat penulis kemukakan sebagai
berikut:
1. Dalam kegiatan Khutbah Jum‟at terdapat suatu model komunikasi yang
berlangsung dimana hanya satu pihak saja yaitu pihak komunikator dalam hal
ini seorang khotib dengan tanpa membari kesempatan kepada komunikan atau
jamaah untuk memberikan respon sehingga menarik untuk diteliti apakah
model komunikasi seperti ini dapat berjalan dengan baik sehingga menambah
pemahaman agama para jamaah.
2. Kegiatan seorang khotib yaitu dapat menyebarluaskan nilai-nilai keagaman
sebagai keyakinan dan prinsip hidup yang benar, berusaha mengubah hidup
manusia menjadi lebih berharga (bernilai) dan memberi kemampuan kepada
mereka untuk menjadikan hidupnya di dunia sebagai investasi untuk
kehidupan di akhirat kelak. Dalam konteks ini, seorang khatib harus mampu
mengelolah bahasa yang tepat, agar sesuai serta mudah dimengerti oleh
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masyarakat dan menggunakan cara-cara yang efektif dalam penyampaian
pesan-pesan dakwahnya, sehingga pesan tersebut dapat diterima oleh
masyarakat dan tidak terjadi kesalah pahaman dalam menerima isi pesan
dakwah yang disampaikan.
3. Yang menjadi khotib dalam pelaksanaan khutbah Jum'at di Masjid An-Nur
dalam setiap dua minggu sekali adalah yang berasal dari komunitas dakwah
mesjid (KDM) yang tentunya paham betul tentang tata cara penyampaian
dakwah yang baik dan benar.
4. Lokasi dan tempat penelitian di Masjid An-nur mudah di jangkau saat ingin
melakukan penelitian. Dan data-data yang ada cukup tersedia terutama
mengenai kegiatan dakwah melalui khotbah jumat.
C. Latar Belakang Masalah
Dakwah pada dasarnya merupakan penyampaian ajaran Islam kepada
manusia baik secara lisan maupun dalam bentuk sikap dan perilaku, yang
kemudian diarahkan supaya timbul kesadaran dalam mengamalkan dalam setiap
esensi ajaran islam. Perwujudan dakwah bukan sekedar meningkatkan
pemahaman keagamaan belaka, melainkan juga berperan menuju pada
pelaksanaan ajaran islam secara menyeluruh, dan masuk serta menyentuh dalam
semua aspek kehidupan.7
Terdapat beberapa bentuk dari kegiatan dakwah, diantaranya yaitu khutbah
yang berupa seruan atau ajakan kepada keinsyafan, atau usaha untuk mengubah
situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik kepada pribadi maupun
7

Irawan, Penyampaian Pesan Dakwah Melalui Khutbah Jum‟at Pada Masjid Didesa
Sukajaya Kabupaten Pesaran. (skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan
Lampung, Bandar Lampung, 2017) hal. 6
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kepada masyarakat. Kegiatan dakwah juga bisa mengajarkan tentang pentingnya
meningkatkan ibadah sholat. Karena sebagai umat muslim mengerjakan sholat itu
suatu kewajiban.
Khutbah jum‟at merupakan perkataan yang mau‟izhah dan tuntunan
ibadah yang diucapkan oleh khatib dengan syarat yang telah ditentukan syara‟ dan
menjadi rukun dari shalat jum‟at. Secara etimologis (harfiyah) khutbah artinya :
pidato,nasihat, pesan (tausyiah). Sedangkan menurut terminologi islam (istilah
syara‟); khutbah (jum‟at) ialah pidato yang disampaikan oleh seorang khatib
didepan jama‟ah sebelum shalat jum‟at dilaksanakan dengan syarat dan rukun
tertentu,

baik

berupa

tadzkiroh

(peringatan,

penyandaran),

mau‟idzho

(pembelajaran) maupun taushiya (nasehat).
Khutbah juga merupakan salah satu bentuk dakwah dengan menggunakan
satu model komunikasi yaitu komunikasi satu arah dimana seorang khotib
menyampaikan pesan dakwah dengan tidak memberi kesempatan kepada
pendengar untuk memberi tanggapan atau respon dari pesan dakwah yang
disampaikannya.
Khutbah bertujuan untuk memberikan nasihat kepada para jama‟ah, baik
yang menyangkut masalah keimanan, ibadah, pendidikan,mu‟amalah, akhlak dan
lain-lain.
Agar maksud tersebut bisa dicapai dengan baik, maka khutbah sebaiknya
dilakukan dengan suara yang keras, bahasa yang baik, kata-kata yang fasih,
tersusun dan lain-lain.8

8

Tata sukayat, Quantum Dakwah (Jakarta:PT Asdy Mahasatya.2009) hal.128.
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Sebagaimana kita ketahui bahwa pada setiap khutbah tentu mengandung
unsur pesan. Dalam hubungannya dengan penyampaian pesan, khutbah
merupakan seni berbicara didepan umum. keraf menggolongkan seni pidato atau
khutbah ini dalam retorika klasik yang membaginya menjadi lima bagian penting
dalam pidato, yaitu invetion atau heuresis yang merupakan penelitian materi
pidato atau khutbah; dispositio merupakan penyusunan dan penggurutan materi;
elucotio atau lexis yaitu pengungkapan atau penyajian gagasan dengan bahasa
yang sesuai; memoria ialah mengingat gagasan-gagasan dalam dalam pidato;
Action ialah menyajikan pidato9.
Dalam Al‟qur‟an juga sudah tertera tentang perintah Allah dalam
menyampaikan dakwah dengan cara yang baik sebagaimana tertuang dalam Surat
An-Nahl ayat 125 yang berbunyi:

             
           
Artinya:
“Serulah (manusia) Kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan
bantahlah mereka dan dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui
orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S An-Nahl:125

Menggunakan tutur kata yang baik dalam menyampaikan khutbah
sebagaimana disebut diatas, mampu memengaruhi masyarakat untuk mengikuti
paham atau ajaran yang dipeluknya. Akan tetapi banyak khotib yang kurang
mampu melihat keadaan masyarakat yang dihadapinya. Sehingga dalam
memberikan khutbahnya di tengah masyarakat pedesaan maupun kota yang
9

Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa. (Jakarta: Gramedia, 2008), Hal.9.
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berasal dari berbagai latar belakang, baik pendidikan maupun profesi, cenderung
terjadi perbedaan dalam penafsiran dan penerimaan pesan dakwah. Akhirnya tidak
sedikit masyarakat yang merasa kecewa karena cara-cara penyampaian pesanpesan dakwah itu tidak menarik, hal ini akan mengakibatkan pesan-pesan dakwah
seperti itu diabaikan oleh masyarakat. Disinilah biasa disebut letak kegagalan
seorang khatib dalam mengemban misi dakwahnya. Salah satu kunci keberhasilan
ceramah/khutbahnya adalah dengan menghubungkan pikiran dan rasa pendengar.
Sehingga terciptalah dakwah yang komunikatif. Untuk mencapai tujuan tersebut
maka seorang khatib harus memiliki untuk mencapai tujuan tersebut maka
seorang khatib harus memiliki pengetahuan tentang ilmu seni berbicara didepan
umum (retorika).
Penyampaian dakwah yang dilakukan dengan cara tidak memperhatikan
aturan atau kaidah-kaidah berbicara yang baik, serta tidak memperhatikan siapa
pendengar yang dihadapinya, maka dapat mengakibatkan pesan dakwah yang
disampaikan tidak mengenai sasaran dan akan menyebabkan kesalah pahaman
maksud dan tujuan dari apa yang telah disampaikan.
Berlatar belakang dari hal itu, menarik untuk dijadikan sebuah penelitian
tentang komunikasi satu arah yang dilakukan seorang khotib dalam meningkatkan
pemahaman agama

D. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang diatas dapat penulis rumuskan permasalahan
sebagai berikut :
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1. Apakah komunikasi satu arah dalam khutbah Jum‟at di Masjid An-Nur
Kelurahan Waydady dapat meningkatkan pemahaman agama?
2. Paktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi satu arah dalam
meningkatkan pemahaman agama jamaah?
E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui apakah komunikasi satu arah dalam khutbah Jum‟at di
Masjid An-Nur Kelurahan Waydady dapat meningkatkan pemahaman agama
2. Untuk mengetahui Paktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan
komunikasi satu arah dalam meningkatkan pemahaman agama jamaah di
masjid An-Nur Kelurahan Waydadi

F. Manfaat Penelitian
Sedangkan manfaat penelitian ini sebagai berikut :
1. Dengan adanya penelitian ini dapat diketahui apakah komunikasi satu arah
dalam kegiatan khutbah Jumat di masjid An-NurKelurahan way dadi dapat
meingkatkan pemahaman agama
2. Dengan adanya penelitian ini juga dapat diketahui faktor apa saja yang dapat
mempengaruhi keberhasilan komunikasi satu arah dalam khutbah Jum‟at di
masjid An-Nur kelurahan Waydadi.
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G. Metode Penelitian
Metode adalah “cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan
Penelitian adalah “pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah
yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.10
Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan dalam metode penelitian, antara lain:
1. Jenis dan Sifat penelitian
a. Jenis penelitian Apabila dilihat dari jenis tempat penelitian dilaksanakan,
maka penelitian ini digolongkan pada penelitian lapangan. Penelitian ini
menggunakan metode fenomenologis. Metode fenomenologis adalah
metode yang digunakan dalam penelitian yang mencari arti dari
pengalaman kehidupan. Sesuai dengan tujuannya, metode fenomenologis
dalam penelitian ini ialah untuk menemukan makna dari hal-hal yang
esensi atau mendasar dari suatu pengalaman, yang berupa konsep,
pendapat dan sikap khotib pada saat menyampaikan materi khutbahnya
pada masyarakat. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam.11
b. Sifat penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam
meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau
lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat,

10

Norobuko Cholid dan Ahmadi,,Metode Penelitian, (Jakarta ,PT. Bumi Askara,1997),

11

Ibid, h. 3

h. 1
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ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena
tertentu.12
2. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Menurut Suharsimi Arikunto populasi adalah “keseluruhan subjek
penelitian”13 . Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas:
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan

oleh

peneliti

untuk

mempelajari

dan

kemudian

ditarik

kesimpulannya.14 Populasi dalam penelitian ini adalah Khotib dan Jamaah
Shalat Jum‟at di masjid An-Nur Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame.
b. Sampel
Sedangkan sample adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
Didalam penelitian ini Subjek peneliti adalah orang yang memberikan
informasi. Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini
adalah beberapa orang terpilih yang berkaitan dengan penyampai pesan
khutbah jum‟atnya. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah cara
penyampaian pesannya dari khotib (da‟i) kepada jamaah (mad‟u). Cara
pengambilan sample dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive
sample “yaitu pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau

12

M.S Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta; Paradigma,
2005), H.58
13
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka
Cipta, 1998), h.102
14
Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung : Alfabeta, 2001), h.57
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sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan
ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 15
Adapun sample penelitian yang mewakili sebagai khotib untuk dijadikan
subjek penelitian dalam hal ini, penulis membagikan keriteria tertentu yaitu
sebagai berikut :
a. Paham terhadap syarat,rukun dan sunah khutbah jum‟at.
b. Fasih terhadap bacaan ayat Al-qur‟an dan hadits nabi Muhammad SAW.
c. Memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang agama Islam
Maka sample penelitian ini seluruhnya sebanyak 6 orang, dari populasi yang
ada sesuai dengan keriteria yang sudah ditentukan.
c. Metode Pengumpulan Data Metode atau teknik yang digunakan dalam
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Metode Interview
Menurut Mardalis, metode interview adalah “ tehnik pengumpulan data
yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan
melalui bercakapcakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat
memberikan keterangan kepada peneliti.16 Adapun jenis interview yang
penulis gunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin,
yaitu “ kombinasi antara wawancara tak terpimpin dan terpimpin. Jadi
pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti,
selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi
pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila
15
16

2004),h.64

Suharsimi Arikunto, Op Cit,h.13
Mardalis, Metode Penelitian Sebagai Pendekatan Proposal, (Jakarta : Bumi Aksara,
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ternyata ia menyimpang. 17 Metode interview ini dipergunakan untuk
menemukan makna dari hal-hal yang esensi atau mendasar dari suatu
pengalaman, yang berupa

konsep dan sikap khotib pada saat

menyampaikan materi khutbahnya pada masyarakat
b. Metode Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan
pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti. Sebagaimana
dijelaskan oleh Cholid Narbuko, dan abu Ahmadi bahwa metode observasi
yaitu “pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang
tampak pada obyek penelitian.18Dalam penelitian ini observasi yang
digunakan adalah observasi non partisipan. Penulis berlaku sebagai
pengamat dan tidak mengambil bagian kehidupan yang diobservasi
(menjadi khotib) dengan tujuan agar dapat diperoleh keterangan yang
obyektif. Alasan penulis meggunakan metode ini adalah dapat mengingatingat lebih banyak atas fenomena yang perlu dicatat atas kondisi yang ada
pada tempat penelitian. Data yang akan diambil adalah : jadwal
khutbah,kas dan catatan-catatan hasil pengamatan langsung oleh peneliti.
c. Metode Dokumentasi
Selain menggunakan metode interview dan observasi,untuk melengkapi
data,

penulis

juga

menggunakan

metode

dokumentasi.

Metode

dokumentasi adalah“mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

17

Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara

1997),h.85
18

Ibid, h .54
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serupa catatan, buku, surat, majalah dan sebagainya, 19 Informasi yang
berbentuk dokumen sangat relevan karena tipe informasi ini bisa
menggunakan berbagai bentuk dan dijadikan sebagai sumber data yang
eksplisit.

Adapun

jenis-jenis

dokumen

tersebut

seperti

surat,

memorandum, pengumuman resmi, penelitian yang sama dan foto-foto
kegiatan.20
Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto-foto,
jadwal khutbah, struktur organisasi masjid dan ayat-ayat al-quran yang
sesuai dengan khutbah jumat. Dokumentasi ini digunakan untuk
mempermudah dalam mengecek kebenaran suatu kegiatan, sehingga suatu
penelitian menjadi valid adanya
d. Metode Analisa Data Setelah data terkumpul baik dilapangan ataupun
dipustaka,

maka

selanjutnya

menganalisa

data

sesuai

dengan

permasalahannya.Metode analisa data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah “ data yang berbentuk data,
kalimat, skema dan gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah “data yang
berbentuk angka atau data kualitatif diangkakan.21
Dalam penelitian ini menggunkan analisa data yang bersifat kualitatif yaitu
suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu “apa

19

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Bandung :
Rineka Cipta, 1998), h.115
20
Yin Robert K., Studi Kasus Desain Metode, (Jakarta : Rajawali Press, 1996), hal. 103105
21
Sugiono Op.Cit. h.64
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yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga
perilakunya yang nyata,di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 22
Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara
deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai
dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu
kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif.
Metode berfikir induktif yaitu “ berangkat dari fakta-fakta yang khusus
dari peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau
peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.23

22

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja
Grafindo, 1998), hal. 12
23
Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, ( Bandung : Mandar Maju, 1990)
h.29
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BAB II
KOMUNIKASI SATU ARAH KHUTBAH JUM’AT DALAM
MENINGKATKAN PEMAHAMAN AGAMA
A. Komunikasi Satu Arah
1.

Pengertian komunikasi satu arah
Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris „communication‟ berasal
dari bahasa latin „communication ‟, bersumber dari „communis‟ yang berarti
“sama”. Sama disini adalah dalam pengertian “sama makna. Komunikasi
minimal harus megandung “kesamaan makna” antara kedua belah pihak yang
terlibat. Dikatakan “minimal” karena kegiatan komunikasi itu tidak bersifat
“informatif” saja, yakni agar orang mengerti dan tahu, tetapi juga “persuasif”,
yaitu agar orang bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan
suatu kegiatan dan lain-lain.24
Komunikasi dapat juga di artikan suatu proses pertukaran informasi di
antara individu melalui sistem lambing-lambang, tanda-tanda, atau tingkah
laku. Komunikasi juga diartikan sebagai cara untuk mengkomunikasikan ide
dengan pihak lain, baik dengan berbincang-bincang berpidato, menulis,
maupun melakukan konresponden.
Dalam bahasa Arab komunikasi sering menggunakan istilah tawashul
dan ittishal. Kata ittishal di antaranya di gunakan oleh Awadh al-Qarni dalam
bukunya Hatta la Takuna Kallan (supaya anda tidak menjadi beban orang
lain). Kalau merujuk dengan kata “washalah” yang artinya sampai, tawashul

24

hal.4.

Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2010),
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artinya proses yang dilakukan oleh dua pihak untuk saling bertukar informasi
sehingga pesan yang di sampaikan atau sampai kepada dua belah pihak yang
berkomunikasi.25 Komunikasi secara sederhana, dapat didefinisikan sebagai
proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui
media yang menimbulkan akibat tertentu. Dalam pelaksanaannya, komunikasi
dapat di lakukan secara primer (langsung) maupun secara sekunder (tidak
langsung). Komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh
komunikator cocok dengan kerangka acuan, yakni panduan pengalaman dan
pengertian yang pernah diperoleh oleh komunikan. Kegiatan komunikasi pada
prinsipnya adalah aktivitas pertukaran idea atau gagasan secara sederhana,
dengan demikian kegiatan komunikasi itu dapat dipahami sebagai kegiatan
penyampaian pesan atau ide, arti dari satu pihak kepihak yang lain, dengan
tujuan kounikasi yaitu hasilkan kesepakatan bersama terhadap ide atau pesan
yang disampaikan tersebut.
Everett M. Rogers seorang pakar sosiologi pedesaan amerika Amerika
yang telah banyak memberikan perhatihan pada studi riset komunikasi,
khususnya

dalam

hal

penyebaran

inovasi

membuat

definisi

bahwa:“Komunikasi adalah proses dimana suatu dialihkan dari sumber
kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah
laku mereka.”

25

Harjani Hefni, Komunikasi Islam (Jakarta: prenada media Grup 2015), hal.2-3.
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Definisi ini kemudian dikembangkan oleh rogers bersama D.
Lawrence Kincaid sehingga melahirkan suatu definisi baru yang
menyatakan bahwah:26
“Komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih
membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama
lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang
mendalam”.
Kaitan antara unsur dengan unsur lainnya dapat dilihat seperti berikut.
a. Sumber
Semua peristiwa konumikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat
atau pengirim informasi. Dalam komunikasi. Dalam komunikasi
antarmanusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga dalam
bentuk kelompok misalnya partai, organisasi, atau lembaga. Sumber sering
disebut pengirim, komunikator atau dalam bahasa inggrisnya disebut
source, sender atau encorder.
b. Pesan
Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah suatu yang
disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan
cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu
pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda. Dalam bahasa

26

hal.20.

Hafiend Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2010),
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inggris pesan biasanya diterjemahkan dengan kata messege, content atau
information.27
c. Media
Media yang dimaksud disini ialah alat yang digunakan untuk
memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat beberapa
pendapat mengenai saluran atau media. Media elektronik antara lain: radio,
film televisi, video recording, komputer,electronic board, audio casette dan
semacamnya.
d. Penerima
Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh
sumber. Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih bisa dalam bentuk
kelompok,partai atau negara.
Penerima biasa disebut dengan berbagai macam istilah, seperti
khalayak, sasaran, komunikan, atau dalam bahasa inggris disebut audience
atau receiver. Dalam proses komunikasi telah dipahami bahwah
keberadaan penerima adalah akibat karena adanya sumber. Tidak ada
penerima jika tidak ada sumber.
Penerima adalah elemen penting dalam proses komunikasi, karena
dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi. Jika suatu pesan tidak
diterima oleh penerima, akan menimbulkan berbagai macam masalah yang
sering kali menuntut perubahan, apakah pada sumber, pesan atau saluran.

27

Ibid.hal.20-24.
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e. Pengaruh
Pengaruh atau efek adalah perbedaan atara apa yang dipikirkan,
dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima
pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, siakp dan tingkah laku
seseorang. Oleh karena itu, pengaruh bisa juga diartikan perubahan atau
penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang
akibat penerimaan pesan.28
Komunikasi satu arah atau one way communication adalah
komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja, yaitu dari pihak
komunikator, dalam hal ini pihak penerima berita yaitu komunikan tidak
ada atau tidak diberikan kesempatan memberikan reaksi terhadap pesanpesan yang diterima pihak pengirim berita yaitu komunikator.29
Pola komunikasi satu arah merupakan pola komunikasi yang menitik
beratkan pada penyampaian informasi atau pesan dari komunikator ke
komunikan tanpa adanya umpan balik (feedback). Contoh dari komunikasi
satu arah adalah ceramah. Pola Komunikasi satu arah adalah proses
penyampaian pesan dari Komunikator kepada komunikan baik
menggunakan media maupun tanpa media, tanpa ada umpan balik dari
komunikan dalam hal ini komunikan bertindak sebagai pendengar saja30.

28
29

Ibid.hal.25-26.

Wursanto. Etika Komunikasi Kantor.( Yogyakarta: Penerbit Kanisius , 1999) hal 54
30
Effendy, Onong Uchjana.Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek (Bandung : Citra Aditya
Bakt, 2003) h.32
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2. Model Komunikasi Satu Arah
Komunikasi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam
berkomunikasi, juga dapat di gambarkan dalam berbagai macam model.
Model komunikasi dibuat untuk membantu dalam memberi pengertian
tentang

komunikasi,

dan

juga

untuk

menspesifikasi

bentuk-bentuk

komunikasi yang ada dalam hubungan antar manusia.
Selain dari itu, model jug a dapat membantu untuk member gambaran
fungsi komunikasi dari segi alur kerja, membuat hipotesis riset dan juga
untuk memenuhi perkiraan-perkiraan praktis dalam strategi komunikasi.
Meski sudah banyak model komunikasi yang di buat untuk
memudahkan pemahaman terhadap proses komunikasi, tetapi para pakar
komunikasi sendiri mengakui bahwah tidak ada satupun model komunikasi
yang paling sempurna, melainkan saling isi mengisi satu sama lainnya. 31
Stawrt

L. Tubbs dan

Sylvia

Moss dalam

buku

Humman

Communication menjelaskan tiga model komunikasi:
Pertama, model komunikasi linear, yaitu model komunikasi satu arah.
dimana komunikator memberikan suatu stimulus dan komunikan memberikan
respon atau tanggapan yang diharapkan, tanpa mengadakan seleksi dan
interpretasi. Seperti, teori jarum hipodermik (hypodermic needle theory),
asumsi-asumsi teori ini yaitu ketika seseorang memersuasi orang lain, maka
ia “menyuntikan satu ampul” persuasi kepada orang lain itu, sehingga orang

31

Ibid, hal.40.
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lain tersebut melakukan apa yang ia kehendaki.32 Komunikasi satu arah
merupakan komunikasi yang datang dari satu pihak saja. Jenis ini sering
menimbulkan salah pengertian atau hambatan-hambatan tertentusehingga
tujuan komunikasi sering tidak tercapai33.
Kedua, model komunikasi dua arah adalah model komunikasi
interaksional, merupakan kelanjutan dari pendekatan linear. Pada model ini,
terjadi umpan balik (feedback) gagasan. Ada pengirim (sender) yang
mengirimkan kan informasi dan ada penerima (receiver) yang melakukan
seleksi, interpretasi dan memberikan respons balik terhadap pesan terhadap
pengirim (sender).
Ketiga, model komunikasi transaksional, yaitu komunikasi hanya
dapat dipahami dalam konteks hubungan (relationship) diantara dua orang
atau lebih. Proses komunikasi ini menekankan semua prilaku adalah
komunikatif dan masing-masing pihak yang terlibat dalam komunikasi
memiliki konteks pesan yang dibawanya dan saling bertukar dalam
trensaksi.34
Claude Shannon, seorang ilmuan dan juga propesor di Massachusett
Institute of Technology dan warren weaver seorang konsultan pada sebuah
proyek di Sloan Fondation, mendeskripsikan komunikasi sebagai proses yang

32

M. Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, (Jakarta: Kencana Pranedi Grup,
2009) hal.257.
33

Edi Harapan, Syarwani Ahmad, Komunikasi Antar Pribadi: Prilaku Insan dalam
Organisasi Pendidikan, (Depok: PT.Raja GrafindoPersada, 2014) h.2
34

M. Burhan Bungin, Op. Cit., h.257-258.
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linear atau searah. Pendekatan ini terdiri atas beberapa elemen kunci: sumber
(source), pesan atau (message) dan penerima (receiver). 35
Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang berlangsung dari satu
pihak saja, yaitu hanya dari pihak komunikator dengan tidak memberi
kesempatan kepada komunikan untuk memberikan respon atau tanggapan.
Contohnya: atasan sedang memberi perintah kepada skretarisnya. 36
B. Khutbah Jum’at
1. Pengertian Khutbah Jum‟at
Khutbah secara bahasa, adalah perkataan yang di sampaikan diatas
mimbar. Adapun kata “Khitbah” yang seakar dengan kata khutbah (dalam
bahasa Arab) berarti „melamar wanita untuk di nikahi‟. “Khutbah“ berasal
dari bahasa Arab yang merupakan kata bentukan dari kata “mukhathabah”
yang berarti „pembicaraan‟. Adapula yang mengatakannya berasal dari kata
“al-khatbu” yang berarti „perkara besar yang di perbincangkan„, Karen
orang-orang Arab tidak berkhutbah kecuali pada perkara besar. 37 Khutbah
menurut etimologi syariat Islam adalah pidato yang di ucapkan olah seorang
khatib di depan jamaah shalat Jum‟at sebelum pelaksanaan shalat Jum‟at
dengan memenuhi semua syarat dan rukunnya. 38

35

Syaiful Rohim, Teori Komunikasi Persoektif, Ragam, dan Aplikasi,( Jakarta:
Rineka Cipta, 2016), hal. 15-16.
36
Materikuliahmanagemen.blogspot.co.id Dikutip Pada 28 Desember 2017 Pukul
17.05 WIB
37
Abdurrahman, Kumpulan Khutbah Masjidil Haram, (Jakarta,Pustaka alKautsar, 2008),h.34
38

Tata Sukayat, Quantum Dakwah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 128
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Sedangkan secara istilah sebagian ulama mendefinisikan “Khutbah”
sebagai „perkataan tersusum yang mengandung nasihat dan informasi‟. Akan
tetapi, definisi ini terlalu umum. Adapun definisi yang lebih jelas ialah
definisi yang diberikan oleh menurut M. Abdul Mujieb, khutbah jum‟at ialah
pidato, ceramah atau perkataan yang mengandung mau‟izah dan tuntunan
ibadah, di ucapkan oleh khatib dengan syarat dan rukun yang telah di
tentukan, dan juga khutbah jum‟at di artikan dalam rangka menasehati
sebagaimana di dalam khutbah-khutbah selain Jum‟at. Dengan demikian,
khutbah harus disampaikan secara lisan dihadapan banyak orang dan harus
meyakinkan dengan argumen-argumen yang kuat serta memberikan pengaruh
kepada pendengar, baik itu berupa motivasi atau peringatan.
Khutbah Jum‟at ialah perkataan yang disampaikan kepada sejumlah
orang secara berkesinambungan, beripa nasihat dengan bahasa Arab, sesaat
sebelum shalat Jum‟at setelah masuk waktunya, disertai niat serta diucapkan
secara keras, dilakukan dengan berdiri jika mampu, sehingga tercapai
tujuannya39
Khutbah antara lain bertujuan untuk memberikan nasihat kepada para
jamaah, baik yang menyangkut masalah keimanan, ibadah, pendidikan,
muamalah, akhlak dan lain-lain. Dengan demikian agar maksud itu tercapai
dengan baik, maka Khotbah sebaiknya dilakukan dengan suara yang keras,
bahasa yang baik, kata-kata yang fasih, tersusun dan lain-lain. Dengan kata
lain, khatib harus menghindari ucapan-ucapan yang ngawur, dan bertele-tele
39

154.

Muhammad Rifa‟i, Fiqh Islam, (Semarang: Karya Putra Thoha, 2011), hal.
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yang menyebabkan jamaah jenuh, bosan dan enggan memperhatikan
ucapannya.40
Khutbah Jum‟at, paling tidak bisa dilihat dari dua sisi, sebagai ibadah
khusus yang berhubungan erat dengan shalat Jum‟at, dan sebagai media
dakwah yang berkaitan erat dengan pembinaan umat. Sebagai ibadah khusus
khutbah Jum‟at harus dipenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana ibadahibadah khusus lainnya41.
Khutbah jum‟at merupakan perkataan yang mau‟izhah dan tuntunan
ibadah yang diucapkan oleh khatib dengan syarat yang telah ditentukan syara‟
. Secara etimologis (harfiyah) khutbah artinya: pidato, nasihat, pesan
(tausyiah). Sedangkan menurut terminologi Islam (istilah syara‟); khutbah
(Jum‟at) ialah pidato yang disampaikan oleh seorang khatib didepan jama‟ah
sebelum shalat jum‟at dilaksanakan dengan syarat dan rukun tertentu, baik
berupa tadzkiroh (peringatan, penyandaran), mau‟idzho (pembelajaran)
maupun taushiyah (nasehat).
Berdasarkan pengertian diatas, maka khutbah adalah pidato normatif,
karena selain merupakan bagian dari sholat jum‟at juga memerlukan
persiapan yang lebih matang, penguasaan bahan dan metodologi yang mampu
memikat perhatian. Elain khutbah jum‟at, adapula khutbah yang dilaksanakan
sesudah sholat, yaitu: khutbah‟idul fitri, „idul adha, khutbah sholat
gerhana(kusuf dan khusuf).
40
41

Tata Sukayat, Op.Cit. hal. 128.
Didin Hafidhuddin, Dakwah Aktual, (Jakarta: Gema Insani Press: 1998) h.85
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Sebagaimana kita ketahui bahwa pada setiap khutbah tentu
mengandung unsur pesan. Dalam hubungannya dengan penyampaian pesan,
khutbah merupakan seni berbicara didepan umum.keraf menggolongkan seni
pidato atau khutbah ini dalam retorika klasik yang membaginya menjadi lima
bagian penting dalam pidato, yaitu invetion atau heuresis yang merupakan
penelitian materi pidato atau khutbah; dispositio merupakan penyusunan dan
penggurutan materi; elucotio atau lexis yait pengungkapan atau penyajian
gagasan dengan bahasa yang sesuai; memoria ialah mengingat gagasangagasan dalam dalam pidato; Action ialah menyajikan pidato.42
2. Hukum Khutbah Jum‟at
Khutbah Jum‟at merupakan salah satu sarat sahnya sholat Jum‟at,
dengan kata lain shalat Jum‟at tidak sah tanpa adanya khutbah. Karena
tidaklah shalat Jum‟at itu di syariatkan melainkan karena untuk khutbah.43
Para ulam telah sepakat bahwa hukum khutbah jum‟at adalah wajib. Dengan
demikian shalat Jum‟at dipandang sah apabila di dahului oleh dua khutbah,
khutbah awal (pertama) dan khutbah tsani (kedua). Hal ini disandarkan pada
ayat Al-qur‟an surat Al-Jumu‟ah ayat 9 yang artinya:“...Maka segeralah
kamu mengingat Allah...”
Sebagian besar ulama tafsir berpendapat bahwa maksud dzikir pada
ayat tersebut adalah Khutbah. Nabi Saw. Tidak pernah melaksanakan shalat
Jum‟at tanpa di dahului dengan khutbah. Tentu saja semua umat islam harus
42

Gorys Keraf, Diksi dan Gaya bahasa bahasa. Terj. (Jakarta: Gramedia, 2008),

hal.113.
43

Abu Bakar Jabir Al-Jaza„iri, Minhajul Muslimin Pedoman Hidup IdealSeorang
Muslim, (Surakarta: Insan Kamil, 2009), hal. 428
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mengikuti tata cara shalat Jum‟at yang telah di praktikan oleh Rasulallah
Saw. 44
3. Syarat dan Rukun Khutbah
Khutbah jum‟at merupakan pidato keagamaan yang termasuk
tuntunan ibadah formal kepada Allah swt. khutbah diikat oleh syarat dan
rukun yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaanya. Di samping itu, di tetapkan
adanya sunah-sunah dan etika khutbah yang perlu diperhatikan guna
mencapai kesempurnaanya. Sebagaimna ketentuannya yang telah diturunkan
oleh nabi muhammad saw.
Didalam praktek khutbah yang sudah dijalankan oleh para khatib sejak di
contohkan oleh nabi muhammad saw sendirilah ilalah begitu ia naik ke
mimbar menghadapkan mukanya kearah jamaah untuk mengucapkan salam
lalu duduk. Seketika ia muazin mengumandangkan azan hingga selesai,
kemudian khatib berdiri menyampaikan khutbah pertama. Saat khutbah
pertama selesai, khatib segera duduk dengan tenang antara dua khutbah,
selama kira-kira satu kali bacaan surat Al-Iklas. Kemudian khatib berdiri lagi
khutbah kedua sampai akhir, dan ditutup dengan Do‟a dan salam.
Adapun syarat-syarat Khutbah Jum‟at adalah sebagai berikut:
a.

Khutbah dimulai sesudah matahari tergelincir

b.

Khatib harus suci dari hadas dan nqiss

c. Khatib harus menutup auratnya dengan pakaian yang suci.

44

Tata Sukayat, Op.Cit. hal.129
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d.

khatib, baik rukun-rukun maupun jarak waktu
antara dua khutbah dan antara shalat jum‟at harus berurutan.

Sedangkan rukun-rukun khutbah jum‟at adalah:
a.

Hamdalah mengucapkan puji-puji kepada
Allah SWT.

b.

Mengucapkan

Syahadat

(dua

kalimat

Syahadat )
c.

At-tasliyah membaca salawat atas Nabi
Muhammad Saw.

d.

At- Tausyiah berwasiat takwa dan memberi
nasehat.
Membaca ayat al-qur‟an pada salah satu

e.
kedua khutbah.
f.

Berdoa yaitu mohon petunjuk dan ampunan
bagi seluruh orang Mukmin

g. Berdiri bila mampu
h. Duduk sejenak diantar dua khutbah45
Adapun sunah-sunah khutbah jum‟at
a.

Khatib

memberi

salam

dengan

berdiri

menghadap jamaah lalu duduk di atas mimbar,

45

Erwin Jusuf Thalib, Analisis Minat Jamaah Masjid Terhadap Penyampaian
Khutbah Jumat Di Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo,(Journal.IAIN
Gorontalo), Hal.80
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b. Khutbah di sampaikan dengan bahasa yang fasih dan sederhana tidak tidak
terlalu panjang dan tidak terlalu singkat.
c. Bersuara keras dan jelas.
d.

Khatib bersikap tenang tidak terlalu banyak
menggerakkan anggotan badan.

e.

Membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk
diantara dua khutbah.

f.

Khutbah dilakukan di atas mimbar atau
podium yang agak tinggi sehingga mudah dilihat oleh parajamaah.
Keseluruhan rangkaian antara syarat,rukun dan sunat-sunat khutbah

jum‟at harus bisa di penuhi terutama syarat dan rukunnya demi absahan dari
khutbah jum‟at sebagai bagan dari ibadah ritual dalam islam. Adapun sunahsunah khutbah, seyogyanya harus diikuti karena begitulah Nabi Muhammad
Saw telah mencontohkan demi menjaga kesakralan dari khutbah Jum‟at itu
sendiri.46
4. Fungsi Khutbah Jum‟at
a. Meningkatkan Iman dan Taqwa
b. Terjalinnya Ukhuwa Islamiyah dan Silaturrahmi
c. Sebagai media dalam meningkatkan sesama
d. Meningkatkan persatuan dan kesatuan
e. Memberikan tambahan pengetahuan
f. Menjadi kontrol diri dan sosial di masyarakat

46

Ibid, hal. 81
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g. Membentuk generasi Islam yang berakhlak mulia
h. Mempertahankan ajaran Islam
5. Tujuan Khutbah Jum‟at
Pada dasarnya tujuan khutbah Jum‟at sama dengan khutbah-khutbah yang
lainnya yaitu bertujuan untuk memberikan nasehat yang bermanfaat bagi
agama mereka. Bahwasannya khutbah di samping merupakan ibadah, juga
adalah merupakan salah satu sarana atau media yang dapat menunjang
suksesnya pembangunan yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam
rangka menuju cita-citanya yaitu masyarakat yang makmur dan sejahtera.
Adapun hakekat khutbahadalah fatwa setiap pesan yang harus dipegangi oleh
umat untuk dijadikan pedoman dalam mengarungi perjuangan hidup agar
sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat.47
Namun pada hakikatnya sebuah khutbah itu sangat bermanfaat bagi
seluruhumat manusia di dunia ini karena di dalam khutbah tersebut terdapat
ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat yang bisa dijadikan sebuah motivasi untuk
menjalankan hidup ini dengan benar dan lurus. adapun tujuan khutbah Jum‟at
antara lain:
a. Mengajak umatnya untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT dan menjadi
hamba-Nya yang beriman.
b. Membangkitkan Amar-ma‟ruf nahi-munkar atau berusaha menegakkan
dan melaksanakan syari‟at Islam.

47

Abduh Manan bin Muhammad Sobari. Jangan Tinggalkan Shalat Jumat. (Bandung:
Pustaka Hidayah, 2008).h. 35
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c. Memupuk atau membina persatuan dan persaudaraan dikalangan umat
Islam khususnya, dan menggalang persatuan dan hidup rukun di antara
sesama umat manusia.
d. Bersama-sama membangun masyarakat sejahtera, adil makmur di bawah
ampunan dan ridha Allah SWT.48
6. Materi Khutbah
Materi dakwah adalah pesan yang disampaikan oleh juru dakwah kepada
mad‟u yang mengundang kebenaran dan kebaikan bagi manusia yang
bersumber dari Al-Qur‟an dan hadis. Dengan demikian materi dakwah
merupakan inti dari dakwah itu sendiri, materi khutbah merupakan bagian
dari materi dakwah pada umumnya yaitu:
a. Masalah Akidah (keimanan)
Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah akidah
Islamiyah. Aspek akidah ini yang akan membentuk moral (akhlaq)
manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali di jadikan materi dalam
dakwah Islam adalah masalah akidah atau keimanan
b. Masalah Syariah
Hukum atau Syariah sering disebut sebagai cermin peradaban dalam
pengertian bahwa ketika Ia tumbuh matang dan sempurna, maka
peradaban mencerminkan dirinya dalam hukum-hukumnya. Pelaksanaan
syariah merupakan sumber yang melahirkan peradaban Islam, yang
melestarikan dan melindunginya dalam sejarah. Syariah inilah yang akan

48

Ibid. h. 35
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selalu yang menjadi kekuatan peradaban dikalangan kaum muslim.
Materi dakwah yang bersifat syariah ini sangat luas dan mengikat seluruh
umat Islam di berbagai penjuru dunia, dan sekaligus merupakan hal yang
patut di banggakan. Kelebihan dari materi syariah Islam antara lain,
adalah bahwa ia tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain
c. Masalah Muamalah
Islam lebih banyak memerhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek
kehidupan ritual. Islam adalah agama yang menjadikan seluruh bumi ini
masjid, tempat mengabdi kepada Allah SWT. Cakupan aspek mu‟amalah
jauh lebih luas dari pada ibadah.
d. Masalah Akhlak
Berdasarkan pengertian ini, maka ajaran akhlak dalam Islam pada
dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi
dari kondisi kejiwaannya. Akhlak dalam Islam bukanlah norma ideal
yang tidak dapat diimplementasikan, dan bukan pula sekumpulan etika
yang terlepas dari kebaikan norma sejati. Dengan demikian, yang
menjadi materi akhlak dalam Islam adalah mengenai sifat dan kriteria
perbuatan manusia serta berbagai kewajiban yang harus dipenuhinya.
Karena

semua

manusia

harus

mempertanggungjawabkan

setiap

perbuatannya, maka Islam mengajarkan kriteria perbuatan dan kewajiban
yang mendatangkan kebahagiaan, bukan siksaan. Bertolak dari prinsip
perbuatan manusia ini, maka materi akhlak membahas tentang norma
luhur yang harus menjadi jiwa dari perbuatan manusia, serta tentang etika
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atau tatacara yang harus dipraktikkan dalam perbuatan manusia sesuai
dengan jenis sasarannya 49
Ada enam hal yang perlu diperhatikan oleh da‟i dalam menentukan
materi dakwah yaitu :
a. Harus mengetahui adat dan tradisi penerima dakwah (mad‟u).
b. Harus mampu menyesuaikan materi dakwah dengan masalah kontemporer
yang dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat.
c. Harus meninggalkan materi yang bersifat emosional dan penamaan
fanatisme golongan.
d. Harus mengabaikan budaya golongan.
e. Harus mampu menghayati seluruh ajaran Islam secara mendalam.
f. Harus menyesuaikan tingkah lakunya dengan materi dakwah yang
disampaikannya.50

C. Pemahaman Agama
1. Pengertian Pemahaman Agama
Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya mengerti benar dalam
suatu hal.51 Sedangkan menurut Anas Sudjiono pemahaman adalah
kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setaklah sesuatu diketahui dan
diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui sesuatu dan dapat

49

Daud, Ali Muhammad. Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja
Grafindi Persada, 1999). Hal 60
50
51

M. A. Aziz, Ilmu Dakwah ( Jakarta : Kencana, 2004) h.108

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), hal.811
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melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan
berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.52
Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa
Pemahaman adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam
mengartikan atau menerjemahkan sesuatu dengan caranya sendiri. Mereka
dapat mengartikan apa yang mereka peroleh dari pengetahuan yang mereka
terima. Jadi, sebuah pemahaman itu memiliki tingkat kemampuan yang lebih
tinggi dibandingkan dengan hafalan atau ingatan
Sedangkan Pengertian Agama Menurut Elizabeth K. Nottingham dalam
buku Jalaludin, agama adalah gejala yang begitu sering “terdapat di manamana”,dan agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur
dalamnya makna dari keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam
semesta.Selain itu agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang palin
gsempurna dan juga perasaan takut dan ngeri. Meskipun perhatian tertuju
kepada adanya suatu dunia yang tak dapat dilihat (akhirat), namun agama
melibatkan dirinya dalam masalah-maslah kehidupan sehari-hari di dunia.53
Menurut max muller dalam buku allan menzies mengatakan bahwah “
agama adalah suatu keadaan mental atau kondisi pikiran yang bebas dari nalar
dan perimbangan sehingga menjadikan manusia mampu memahami yang

52

Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996),
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Jalaludin, Psikologi Agama, (Jakarta:PT.RajaGrafindoPersada,2012), hal.317

hal.50

34

maha takterbatas melalu berbagai nama dan perwujudan.tanpa ada kondisi
seperti ini tidak akan ada agama yang muncul”.54
Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai
yang memuat norma-norma tertentu.Secara umum norma-norma tersebut
menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan
dengan keyakinan agama yang dianutnya.Sebagai sistem nilai agama
memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahan
kansebagai bentuk ciri khas.55
Dalam definisi ini, Muller mengakui bahwa pemujaan atau kegiatankegiatan praktis dimana manusia menunjukkan karakter moralnya dalam
bentuk ketakutan, rasa terima kasih, cinta, rasa bersalah, ini semua adalah
bagian dari esensial dari agama, dan persepsi manusia tentang sesuatu yang
tidak terbatas itu hanyalah salah satu sisi dari agama. Namun demikian
definsi Muller ini telah berpengaruh terlampau besar dalam sejarah kajian kita
ini sehingga tidak mungkin bagi kita untuk mengabaikannya begitu saja. 56
Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 256 yang
berbunyi:

             
           
 
Artinya:
54

Allan Menzies, Sejarah Agama-Agama , (Yogyakarta : Forum, 2014), hal. 11
Ibid, hal 318
56
Ibid.,hal.12
55
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“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”(Surat al-Baqoroh: 256)
Berdasarkan

penjelasan

diatas

dapat

disimpulkan

bahwa

agama

mempunyai makna yang kuat. Agama dijadikan pedoman dalam berperilaku
dengan orang lain. Tetapi agama yang dijadikan pedoman adalah agama yang
sesuai dengan keyakinan dari manusia itu sendiri
Pemahaman Agama di sini mengandung pengertian bahwa sampai dimana
kemampuan seseorang untuk mengenali atau memahami nilai agama yang
mengandung nilai-nilai luhurnya serta mempraktikkan nilai-nilai tersebut
dalam bersikap dan bertingkah laku. Hal ini akan terlihat dari kemampuan
seorang untuk memahami, menghayati, serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur
agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Ia menganut agama
karena menurut keyakinannya agama tersebutlah yang terbaik karena itu ia
berusaha menjadi penganut yang baik, keyakinan itu ditampilkannya dalam
sikap dan tingkah laku keagamaan yang mencerminkan ketaatan terhadap
agamanya
2. Indikator Pemahaman Agama
Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang
mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya.
Dalam hal ini ia tidak hanya hapal secara verbalitas, tetapi memahami konsep
dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat
membedakan,

mengubah,

mempersiapkan,

menyajikan,

mengatur,

menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh,
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memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan (Purwanto, Menurut
Azwar dengan memahami berarti sanggup menjelaskan, mengklasifikasikan,
mengikhtisarkan, meramalkan, dan membedakan.
Indikator-indikator pemahaman menurut para pakar di atas kalau kita
tarik dan diterapkan pada konsep pemahaman agama akan didapatkan
kesimpulan bahwa orang yang paham terhadap agama adalah orang yang
dapat

memperkirakan,

menentukan,

memperluas,

menyimpulkan,

menganalisis, memberi contoh, menuliskan kembali, mengklasifikasikan, dan
meng ikhtisarkan konsep agamanya. Dalam kitab-kitab ushul fiqih, oranyang
memilki indikator semacam itu disebut mujtahid bukan masyarakat awam.57
Para ulama‟ telah memberikan batasan-batasan tertentu bagi masyarakat
awam dalam memahami agama Islam. Masyarakat diwajibkan – fardhu „ain –
memahami agama dalam masalah-masalah pokok yaitu masalah agama yang
dianggap tidak dapat tegak kecuali dengan memahaminya sebagaimana yang
dikatakan oleh Syeik Wahab (1997: 20) dalam kitab Utsulu ats-Tsalatsah.
Masalah-masalah yang harus dipahami tersebut seperti yang dikatakan oleh
Syeik Nashir bin Sulaiman al-Umar, yaitu meliputi rukun iman, rukun Islam
dan amalan-amalan wajib bagi setiap orang. 58
3.

Aspek-Aspek Pemahaman Agama

Waluyo, “Pengaruh Pemahaman Agama, Motifasi Mendapatkan Profit dan
Tingkat Pendidikaan Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Produsen Makanan Di
Kabupaten Sleman Dan Bantul” Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 1,(
Juni 2013), h. 82
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Agama Islam yang kandungan ajarannya sangat sempurna tetapi tidak
berbelit-belit itu ditegakkan di atas tiga pilar utama. Dalam sebuah hadist
yang diriwayatkan oleh Umar bin Khatab R.A Rasulullah Saw diterangkan
bahwa ajaran Islam memuat tiga ajaran dasar, yaitu Iman. Ikhsan, dan Islam.
Ketiga ajaran ini pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang bulat dan
utuh, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya 59
KH Anwar Musadad dalam menggambarkan padunya ketiga ajaran
Islam di atas diumpamakan semisal pohon yang tumbuh teramat suburnya
dengan buahnya yang sangat lebat. Pohon seperti ini jelas pohon yang
menemukan tanah yang cocok, dan tumbuh dengan kokoh karena akarnya
menghunjam ke segala penjuru. Turusnya tampak sehat dan kuat tak
tergoyahkan oleh hembusan angin puyuh, dan rantingnya merimbun lebat
dengan buah yang lezat, terasa teduh bagi siapapun yang bernaung di
bawahnya. Kalau Iman semisal akarnya dan tauhid sebagai akar
penunjangnya, maka Islam semisal batang, dahan, dan rantingnya dan Ihsan
serupa dengan buahnya 60.
Agama Islam adalah Agama Allah yang disampaikan kepada Nabi
Muhammad SAW, untuk diteruskan kepada seluruh umat manusia yang
mengandung ketentuanketentuan keimanan (aqidah) dan ketentuanketentuan
ibadah dan mu‟amalah (syari‟ah), yang menentukan proses berpikir, berbuat
dan proses terbentuknya kata hati (akhlak).
59

Musthafa Kamal Pasha, Akidah Islam, (Jogjakarta : Citra Karsa Mandiri,
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Dari penjelasan diatas, secara garis besar, ruang lingkup agama Islam
menyangkut tiga hal pokok, yaitu :
1. Aspek keyakinan yang disebut aqidah, yaitu keimanan terhadap Allah dan
semua yang difirmankan-Nya untuk diyakini
2. Aspek norma atau hukum yang disebut syariah, yaitu aturan-aturan Allah
yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan
dengan alam semesta.
3. Aspek perilaku yang disebut akhlak, yaitu sikap-sikap atau perilaku yang
nampak dari pelaksanaan aqidah dan syariah.61
Mengenai pemahaman agama, menurut Barnawie Umary bahwa secara
ringkas ada tiga hal, yaitu pemahaman tentang Iman, Islam, dan Ikhsan.
Diterangkan bahwa rukun Iman terdiri atas Iman kepada Allah, Iman kepada
kitab suci, Iman kepada Rasul, Iman kepada hari akhir, dan Iman kepada
takdir. Sedangkan rukun Islam terdiri atas: mempersaksikan dua kalimat
syahadat, mendirikan sholat, memberikan zakat, berpuasa pada bulan
Ramadhan, dan menjalankan ibadah haji bagi yang mampu menjalankannya.
Sholat dan do‟a dapat melegakan dan menenangkan bathin, sehingga diduga
dapat menurunkan derajat depresi atau gangguan mental lainnya. Pengertian
Ikhsan menurut hadits yang dirawikan oleh Muslim adalah: engkau sembah
Allah seolah-olah engkau melihatnya, tetapi jika engkau tidak melihat, dia
melihat engkau. Ditambahkan bahwa Ikhsan adalah berbuat baik terhadap
Allah (akhlak terhadap Allah) dan berbuat baik pada sesama manusia (akhlak
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terhadap manusia). Dalam penelitian ini, pemahaman agama diartikan sebagai
kemampuan seseorang untuk menerangkan, menafsirkan, memberi contoh,
serta melaksanakan keyakinan agamanya baik ketika berhubungan dengan
Tuhannya, maupun sesama makhluk Tuhan.62
Masalah iman memuat ajaran-ajaran pokok yang bertalian dengan
persoalan keyakinan bathin beragama, antara lain beriman secara benar
kepada Allah, hari akhir, malaikat, Nabi dan Rasul-Nya, kitab suci serta taqdir
dan qadla‟-Nya.63
Sedangkan yang dimaksud dengan Islam dalam hadist riwayat Umar
bin Khatab di atas bukan Islam dalam pengertian ad-die:n atau agama, tetapi
lebih menunjuk pada pengertian ibadah. Masalah ibadah memuat persoalan
yang berhubungan dengan aturan dan tata cara yang mengatur bagaimana
seseorang hamba menghubungkan dirinya dengan Tuhan, bagaimana caracaranya mendekatkian diri (taqarrub) kepada- Nya. Ajaran yang bersangkutan
dengan masalah ini antara lain seperti aturan seputar masalah thaharah, shalat,
zakat, puasa, dan haji.64
Secara keseluruhan, ajaran Islam sangat menekankan masalah
kebagusan dan kesucian bathin atau ihsan, baik sikap batin dalam rangka
usaha menghubungkan dirinya kepada Allah, kesucian batin dalam
hubungannya dengan pergaulan sesama manusia, kesucian batin dengan
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dirinya sendiri ataupun kesucian batin dalam hubungannya dengan lingkungan
sekitar.65
Agama Islam sangat menekankan kepada umatnya agar memiliki
akhlak, perangai, budi pekerti yang luhur, mulia lagi terpuji (akhlak karimah /
akhlak mahmudah). Karena hanya dengan perangai yang bagus ini akan
menjadi daya perekat dalam tata pergaulan dengan sesamanya, dan lebih jauh
lagi ia menjadi kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah. Penegasan
mengenai arti pentingnya peranan akhlak ini dapat dibuktikan dari pernyataan
Rasullullah SAW sendiri bahwa hakekat Allah mengutus dirinya terjun di
tengah-tengah umat itu tidak lain kecuali untuk membimbing dan
menyempurnakan akhlak umat manusia (Innama: bu‟itstu liutammima
maka;rima

al‟akhla;q).

Sebagai

bukti

yang

mendukung

pernyataan

Rasullullah di atas maka sebanyak 80% dari pada kandungan al-Qur‟an
memuat ajaran ihsan, akhlak atau moral.66
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yang meliputi syarat maupun rukun khutbah yang harus dipenuhi, utamanya
mengenai materi yang hendak disampaikan dan performance seorang khatib.
Hasil penilaian jama‟ah tentang tingkat pemahaman selama mengikuti khutbah
shalat Jum‟at adalah cukup memberikan kontribusi dalam kehidupan seharihari. Pemahaman dan pengetahuan ilmu agama yang di dapatkan ketika
mengikuti khutbah Jum‟at selama ini dapat dapat membantu jamaah untuk
melakukan kegiatan sehari – hari. Seperti halnya berpuasa, shalat, taubat, dan
hal-hal lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam kehidupan
bermasyarakat.
2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan khutbah jum‟at dalammeningkatkan
pemahaman agama Jumat yaitu ada dua sumber yaitu yang pertama dari sang
Khotib dan yang kedua dari Jamaah itu sendiri. Pertama dari sang Khotib, agar
pesan dakwah yang disampaikan seorang khotib dapat diterima dengan baik
seorang Khotib harus benar-benar menguasai dan paham apa yang akan
disampaikannnya kemudian disampaikan dengan bahasa yang baik, intonasi
yang jelas dan retorika yang baik pula. Selain itu sang khotib juga dalam
memilih tema hendaknya disesuaikan dengan keadaan masyarakat/Jamaah
yang dia hadapi yang tentunya Uptodate. Yang selanjutnya yaitu manegemen
waktu, seorang khotib dituntut harus bisa memaneg waktu dengan baik agar
penyampaian pesan tidak terlalu lama sehingga menimbulkan rasa bosan di
kalangan para jamaah dan tidak pula terlalu pendik. Dalam kegiatan khutbah
jumat sendiri biasanya waktu yang pas adalah sekitar 15 menit.
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Kedua dari Jamaah, para jamaah juga berperan dalam keberhasilan
proses komunikasi satu arah dalam kegiatan Khutbah Jumat, proses
komunikasi satu arah dalam kegiatan Khutbah jumat akan berhasil apabila
Jamaahnya sebagai berikut: 1. Mau mendengarkan dengan baik dan seksama
apa yang di sampaikan oleh seorang khutib dalam materi khutbahnya. 2. Mau
menerima materi yang disampaikan seorang Khotib dan di aplikasikan dalam
kehidupan sehari harinya. Selain mendengarkan para jamaah juga harus
menerima dengan abaik karna tidak jarang para jamaah cuman mendengarkan
apa yang disampaikan tetapi tidak mampu menerima dan mengaplikasikannya
dalam kehidupan sehari-harinya sehingga dengan kata lain materi yang
disampaikan seorang khotib hanya masuk kedalam telinga kanan dan keluar
dari telinga kiri para jamaah.

B. Saran
Dalam kegiatan khutbah jum‟at dimana selain merupakan sebagai rukun
shalat jum‟at tetapi juga mengandung satu unsur penting yaitu unsur dakwah
Islamiyah yang diharapkan dapat menambah pemahaman agama. Oleh karena itu
penulis menyarankan kepada para khotib agar memperhatikan dan menggunakan
metode dakwah yang baik agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan
baik oleh para jamaah. Selain itu khotib juga harus mampu mengerti keadaan
situasi dan keadaan jamaah agar pesan yang disampaikan mampu diterima dengan
yang baik oleh jamaah dan dapat di praktikan dalam kehidupan sehari-hari.
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C. Penutup
Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini dan berkat penolong dan rahmat-Nya jugalah
penulis dapat mengatasi segala rintangan yang pada akhirnya mengantarkan
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Dalam skripsi ini sudah barang tentu masih banyak terdapat kekurangankekurangan, kesalahan-kesalahan dan kelemahan, baik itu mengenai isi maupun
sistem penulisannya, untuk itu penulis sangat mengaharapkan saran dan kritik
yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
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