
 

 

ABSTRAK 

Siti Shalihah : Peranan Khitabah  di Majelis Taklim Matlaul Anwar Dalam 

Pembinaan Akhlak     Masyarakat (Penelitian di RW 012 Desa Pangauban 

Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung). 

 

 Khitabah merupakan ceramah keagamaan, berupaya untuk menyampaikan 

ajaran Islam kepada mad’unya, sekaligus memberikan pengertian, pemahaman 

dan memotivasi sehingga mad’u memahami, menghayati, dan mengamalkannya 

serta mampu menyampaikan kembali pesan yang mereka dapatkan tersebut 

kepada orang lain. Setidaknya kepada keluarga dan teman-teman dekatnya. Pada 

prosesnya, dilingkungan RW  012 Desa pangauban mengadakan kegiatan 

khitabah di masjid Matalul Anwar yang dimaksudkan untuk meningkatkan akhlak 

masyarakta sekitarnya. 

Majelis taklim dilihat dari peranannya, sebagai lembaga non formal 

merupakan salah satu tempat yang potensial bagi kegiatan keagamaan,  serta dapat 

berkumpul dan berinteraksi antara sesama jamaah dengan tujuan menumbuh- 

kembangkan rasa kesadaran beragama di masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung tentang 

pelaksanaan khitabah di majelis taklim Matlaul Anwar, dan untuk mengetahui  

bagaimana keadaan masyarakat sebelum diadakannya khitabah di majelis taklim 

Matlaul Anwar dalam pembinaan akhlak masyarakat, program-program apa saja 

yang ada dan hasil-hasil apa saja  yang telah dicapai dari pelaksanaan khitabah 

tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data dan informasi tentang 

proses pelaksanaan khitabah tersebut. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

yaitu menggambarkan kondisi secara obektif sesuai temuan yang ada di lapangan 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif . Sedangkan teknik pengumpulan data 

adalah teknik observasi, wawancara dan studi pustaka. Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan penafsiran logika yang dihubungkan dengan konteks 

dakwah Islam. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan khitabah telah berjalan 

dengan baik serta mampu menciptakan suatu perubahan yang baik di tengah-

tengah masyarakat, hal ini dengan adanya perubahan  akhlak masyarakat yang 

berangsur angsur membaik setelah mengikuti kegiatan khitabah di majelis taklim 

dengan program kegiatan harian seperti pengajian anak-anak, kegiatan mingguan 

untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sedangkan program  tahunan  yaitu memperingati 

hari besar islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi’raj dan Nuzulul 

Qur’an.  

Penelitian ini bisa disimpulkan bahwa khitabah di majelis taklim Matlaul 

Anwar dalam pembinaan akhlak masyarakat di RW 012 Desa Pangauban 

Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung cukup berhasil. 

 


