
 

 

ABSTRAK 

Eneng Rodiyah :KEGIATAN TABLIGH DI TAMAN BELAJAR AL-AFIFIYAH

 Kegiatan tabligh merupakan suatu proses pendidikan dalam membentuk 

perilaku masyarakat kearah yang lebih baik. Kegiatan tabligh ini sangatlah efektif 

dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena tabligh merupakan bagian dari 

proses dakwah yang berarti mengajak manusia melalui pesan keagamaan yang 

diharapkan dapat menjadi motivasi atau penggerak bagi manusia dalam 

mengahadapi berbagai masalah yang dihadapi. 

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses kegiatan tabligh di 

Taman Belajar Al-Afifiyah, mengetahui kegiatan yang dilaksanakan, mengetahui 

hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan tabligh dan mengetahui faktor 

pendukung dan kendala yang dihadapi. 

 Teori yang menjadi landasan penulis adalah teori Jalaludin Rakhmat yaitu 

untuk melihat keefektifan suatu proses komunikasi yang ada dalam kegiatan 

tabligh yang dilaksanakan di Taman Belajar Al-Afifiyah. Proses komunikasi yang 

dilakukan adalah pengajian atau tabligh yang dapat diketahui melalui perubahan 

individu yang bersangkutan yaitu menyangkut aspek kognitif, afektif dan 

behavioral. Efek kognitif terjadi akan terjadi apabila terdapat perubahan pada apa 

yang diketahui dan dipersepsi oleh muballagh (objek tabligh). Efek ini berkaitan 

dengan adanya perubahan pengetahuan, keterampilan, dan informasi. Aspek 

afektif akan timbul apabila terdapat perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi 

atau dibenci. Aspek ini berhubungan dengan emosi, sikap atau nilai. Sedangkan 

aspek behavioral dapat difahami dan dijabarkan sebagai seseorang yang akan 

bertindak dan bertingkah laku setelah orang itu mengerti dan memahami apa yang 

telah diketahui dan kemudian timbullah keinginan untuk bertindak dan bertingkah 

laku. 

 Metode yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode desktiptif. 

Dengan menggambarkan kegiatan tabligh yang dilakukan oleh Taman Belajar Al-

Afifiyah yang didukung dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengumpulkan hasil observasi dan wawancara. Pengolahan data yang dilakukan 

dengan mengumpulkan seluruh data, memilih data dan mengklasifikasi data, 

kemudian menganalisis data yang dianalisis dengan analisis kualitatif.  

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa  pelaksanaan kegiatan 

tabligh di Taman Belajar Al-Afifiyah menunjukan hasil yang positif. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya perubahan perilaku muballagh yang tercermin dalam 

kehidupan sehari-hari dengan mengikuti kegiatan tabligh. Dengan demikian, 

adanya kegiatan tabligh di Taman Belajar Al-Afifiyah sangat berperan dalam 

kehidupan masyarakat. 

 


