
 

 

ABSTRAK 

 

Ahmad Kurnia Sandi. Respon Jamaah  Terhadap Khutbah Jumat 

Menggunakan Bahasa Arab 

 

Khutbah merupakan salah satu syarat sah dari ibadah Jumat diwajibkan 

atas kaum mukmin laki-laki yang akil baligh. Apa yang disampaikan dalam 

khutbah seharusnya merupakan materi yang mudah dipahami oleh jamaah, supaya 

yang disampaikan dalam khutbah tidak menjadi suatu hal yang sia-sia, namun 

dalam realitasnya peneliti mendapati adanya penggunaan  khutbah Jumat 

berbahasa Arab secara menyeluruh yang terdapat di masjid Assuada, sementara 

sebagian besar jamaah yang hadir tidak memahami bahasa Arab, hal ini yang 

menjadikan ketertarikan peneliti untuk menggali informasi mengenai bagaimana 

respon jamaah terhadap khutbah jumat menggunakan bahasa arab. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perhatian, 

pemahaman dan penerimaan  jamaah terhadap khutbah jumat menggunakan 

bahasa arab di Masjid Assuada. 

Penelitian ini menggunakan metode yang di dasarkan S-O-R yang di 

kembangkan oleh Hovland, Asusmsi teori S-O-R ini kemudian di analogikan 

dengan proses khutbah yang implementasinya adalah aktivitas komunikasi yang 

terdiri dari stimulus (pesan), Organisme ( penerima), Respon (efek). Pengumpulan 

datanya melalui observasi, wawancara, dan pembagian kusioner. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa khutbah menggunakan bahasa arab 

memiliki efek yang kurang baik untuk jamaah dalam memahami materi yang di 

sampaikan khotib. Dalam segi perhatian jamaah cukup baik karena  sebagai syarat 

shalat jumat   dalam segi pemahaman sebagian besar jamaah tidak memahami 

materi khutbah jumat karena tidak dapat memahami bahasa arab sehingga jamaah 

shalat jumat kurang baik dalam menerima materi khutbah yang di sampaikan oleh 

khotib. 

Keberhasilan yang dicapai dalam penelitian ini, yaitu perhatian jamaah 

terhadap khutbah jumat menggunakan bahasa arab cukup baik karena jamaah 

mengetahui bahwa memperhatikan khutbah jumat adalah syarat shalat jumat, 

tetapi dalam segi pemahaman jamaah terhadap khutbah jumat menggunakan 

bahasa arab rendah karena kurangnya pemahaman dalam berbahasa arab dan 

kurangnya  penerimaan jamaah terhadap khutbah jumat menggunakan bahasa arab 

karena jamaah menilai penggunaan bahasa Arab dalam khutbah Jumat dirasa 

kurang sesuai, karena jamaah banyak yang tidak tahu arti dari bacaan  khutbah 

tersebut  

Respon, Jamaah, khutbah Jumat, Bahasa Arab.  

 


