
 

 

ABSTRAK 

LINA NUR’AINI: Respon Jama’ah Terhadap Gaya Busana Dan Pesan 

Dakwah Ustadz Evie Effendi Di Masjid Al-Huda Bandung 

Dalam sebuah aktivitas dakwah, seorang da’I selain dituntut untuk 

mampu mengemas dan menyampaikan isi pesan dakwah dengan baik dan 

sesuai dengan kondisi jama’ahnya, seorang da’i juga dituntut untuk 

memperhatikan penampilannya sebelum melaksanakan aktivitas tersebut. 

Karena seorang da’i harus mampu dapat menarik perhatian jama’ahnya. 

Salah satunya dengan menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan tidak 

bertentangan dengan etika. Pesan yang akan disampaiakan dan gaya busana 

yang digunakan oleh seorang da’i akan dapat menimbulkan sebuah respon, 

yaitu respon kognitif akan menimbulkan pemahaman dan wawasan mad’u 

terhadap pesan dakwah dan gaya busana yang digunakannya, respon afektf 

akan menimbulkan perasaan mad’u teradap pesan dakwa dan gaya busana 

yang digunakan dan respon konatif akan menimbulkan tindakan perilaku 

mad’u terhadap pesan dakwah dan gaya busana yang digunakannya.  

Terkait dengan hal tersebut, tujuan penulis ini untuk mengetahui 

respon jama’ah terhadap gaya busana dan pesan dakwah ustadz Evie Effendi 

di masjid Al-Huda Cikutra Bandung. Ini meliputi aktivitas dakwah 

perhatian, pemahaman dan penerimaan jama’ah terhadap pesan yang 

disampaikan dan gaya busana yang digunakan oleh seorang ustadz. 

Penelitian in menggunakan metode kuantitatf dengan pendekatan 

deskriptif analisis. Yakni menurut Suharsimi Arkunto metode ini dapat 

digunakan dalam prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan 

menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian 

(seorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang, 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau atau sebagaimana adanya.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 1. Observasi, 

penulis melakukan observasi di masjid Al-Huda dari bulan November 2016 

– Januari 2017, 2. Wawancara, 3.Dokumentasi dan 4. Penyebaran Angket, 

peneliti memberikan beberapa pernyataan dalam bentuk skala likert kepada 

50 jama’ah di masjid Al-Huda Cikutra yang menjadi sampel.  

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

respon jama’ah terhadap pesan dakwah dan gaya busana ustadz Evie Effendi 

di masjid Al-Huda Cikutra Bandung, ternyata hasilnya positif terhadap 

pesan dakwah, bakan dapat dinyatakan sangat baik dengan hasil rerata 4,26, 

jika dbandingkan dengan respon jama’ah teradap gaya busana yang hasilnya 

baik dengan hasil rerata 3,70. Maka hal ini terbukti, bahwa yang menarik 

perhatian  para jama’ah mengikuti pengajian ustadz Evie Effendi adalah 

pesan dakwah sehingga dinilai pesan dakwah yang disampaikan oleh beliau 

sangat baik, menarik, mudah dipahami dan dapat diterima.  


