
 

 

ABSTRAK 

Devia Munawaroh : Respon Jamaah Terhadap Dakwah KH Aspuri Melalui TQN 

(Tarekat Qodiriyah Naqsabandiyah) (Penelitian di Pondok Pesantren Ibnu 

Ajhari Bekasi). 

 

Dakwah merupakan kewajiban umat muslim di dunia, dakwah juga 

merupakan hal yang penting dalam Islam. Dakwah juga tugas seorang muslim 

dalam memberikan rangsangan kepada muslim yang lainnya. Agar dapat 

memahami dan menerima bahwa Islam ialah jalan dan pedoman hidup. Penelitian 

ini berawal dari kegiatan TQN yang ada di Pondok Pesantren Ibnu ajhari Bekasi 

yang di pimpin oleh KH Aspuri adalah salah satu guru yang memimpin TQN 

(Tarekat Qodariyah Naqsabandiyah). Bahkan TQN ini dapat menjadi salah satu 

ciri khas dakwah melalui tarekat zikir yang dilaksanaka secara rutin, agar seseorang 

dapat mengingat Allah Swt setiap waktu serta menumbuhkan rasa kemahabbahan 

nya kepada Allah. 

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui respon jamaah terhadap 

perhatian, pemahaman, dan penerimaan pada proses dakwah melalui Tarekat 

Qodariyah Naqsabandiyah atau yang sering dibilang TQN di Pondok Pesantren 

Ibnu Ajhari Bekasi. 

Penelitian ini berpijak pada teori respon atau S-O-R yang di kembangkan 

oleh Onong Uchyana Effendi, asumsi teori ini kemudian di analogikan dengan 

proses TQN yang penerapannya ialah komunikasi yang terdiri dari stimulus 

(pesan), Organisme (komunikan), Response (efek).  

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang merupakan 

sebuah penyelidikan masalah sosial yang terdiri dari variabel-variabel, dihitung 

dengan angka, dan analisis statistik. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan pembagian angket. 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa dakwah melalui TQN oleh 

KH Aspuri memiliki efek yang positif terhadap jamaah. Selain itu dengan 

mengikuti kegiatan TQN dapat merubah perilaku yang lebih baik. Dari perhatian 

jamaah cukup baik bagi jamaah TQN dan sebagian besar jamaah dapat memahami 

materi dakwah melalui TQN sehingga jamaah dapat mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa respon yang di berikan oleh jamaah 

cukup positif dan baik. Dari tiga indikator dalam penelitian ini yaitu perhatian, 

pemahaman, dan penerimaan. Dengan ini, dapat disimpulkan rata-rata jamaah 

memberikan respon yang baik terhadap dakwah KH Aspuri melalui TQN, metode 

yang digunakan dapat diterima oleh jamaah dalam peneybaran dakwah Islam, dan 

melaksanakan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari jamaah.  
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