
 

ABSTRAK 

 

Ahmad Setiawan. Perspektif Qoulan Balīga terhadap Iqtibās dalam Mukadimah 

Khotbah Al-Sudais. 

 

Mukadimah khotbah merupakan kalimat singkat yang dapat menggambarkan tema 

khotbah yang akan dibawakan. Dalam konteks komunikasi qoulan balīga adalah 

perkataan atau kalimat yang efektif, yaitu dapat menampung seluruh pesan dan 

menggambarkan tema pembicaraan. ‘Abduraḥmān Al-Sudais adalah imam masjid 

al-haram yang menggunakan mukadimah khotbah yang sesuai untuk setiap tema 

khotbahnya dan dapat menjadi contoh untuk para khatib di seluruh belahan dunia. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan iqtibās dalam semua mukadimah 

khotbah Al-Sudais yang terhimpun dalam kitab Kaukabah Al-Khuṭab Al-Munīfah 

min Mimbar Al-Ka’bah al-Syarīfah. 

 Penelitian bertujuan untuk 1) memetakan jenis-jenis iqtibās yang terdapat 

dalam mukadimah khotbah Al-Sudais, 2) untuk mengukur kesesuaian iqtibās 

dengan konten khotbah yang disampaikan, dan 3) untuk mendeskripsikan 

kefektifan metode iqtibās yang digunakan Al-Sudais untuk membuat mukadimah 

khotbah prspektif qoulan balīga. Penelitian ini diasumsikan pada teori iqtibās 

dalam ilmu badī’ karena al-Sudais telah melakukan pengutipan ayat Al-Quran dan 

hadis nabi dalam mukadimah khotbahnya yang bertujuan untuk memperindah 

kalimat, tujuan al-Sudais tersebut sejalan dengan salah satu pembahasan dari  

muhasināt lafdziyah dalam ilmu badī’. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka/ 

library research, karena objek kajian penelitian ini adalah kumpulan naskah 

khotbah Jumat Al-Sudais. Adapun dengan teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. 

Berdasarkan rangkaian analisis yang telah dilakukan, penelitian ini 

menyimpulkan bahwa: (1) Iqtibās dalam mukadimah khotbah Al-Sudais yang 

berjumlah 112 kalimat ini 97,44% bersumber dari Al-Quran dan 2,56 % dari hadis 

nabi. Data ini menunjukan bahwa mukadimah al-Sudais dapat menggambarkan 

tema khotbah yang akan disampaika dengan mengutip dari Al-Quran atau hadis 

nabi.  (2) Hubungan antara mukadimah khotbah dengan konten khotbah Al-Sudais 

memiliki relevansi yang sangat baik. (3) Perspektif qoulan balīga terhadap iqtibās 

dalam mukadimah khotbah Al-Sudais hanya memenuhi dua indikasi dari empat 

indikasi qoulan balīga yaitu a) tertampungnya seluruh pesan dalam kalimat yang 

disampaikan, dan b) kalimatnya tidak berteletele sehingga dapat menggambarkan 

tema khotbah. Meskipun hanya memenuhi dua indikasi, metode iqtibās yang 

digunakan Al-Sudais cukup efektif dalam menggambarkan tema khotbah yang 

disampaikan karena mukadimah khotbah tersebut menggunakan bahasa Arab. 

 


