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ABSTRAK 

Niko Fatul Nur Kurnia Wati: “Pengaruh Ceramah Ustaz Hanan Attaki Pada 

Media Youtube Pada Akhlak” (Himpunan Mahasiswa Ahli Sunnah Wal Jamaah 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung Angkatan ke-6) 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh, salah satu masalah yang dihadapi pada 

era milenial, dimana sekarang youtube menjadi salah satu media yang populer pada 

saat ini, maka dari itu penulis ingin sekali melakukan penelitian tentang pengaruh 

cermah ustaz Hanan Attaki pada media youtube terhadap akhlak. Sering saya melihat 

mahasiswa yang sedang menonton youtube seperti melihat kajian ceramah ustaz 

Hanan Attaki seperti sedang kajian secara kejauhan, maka dari itu penulis ingin 

mengetahui apakah ada pengaruh orang yang sering melihat ceramah akankah 

berpengaruh terhadap akhlak. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : Bagaimana peran 

ceramah, untuk mengetahui gambaran akhlak dan untuk mengetahui pengaruh 

ceramah Ustaz Hanan  Attaki pada media youtube pada Himpunan Mahasiswa Ahli 

Sunnah Wal Jamaah. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan analisis deskriptif dari teknik pengumpulan data berupa angket atau 

kuesioner. Populasi penelitian ini adalah Himpunan Mahasiswa Ahli Sunnah Wal 

Jamaah UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan ke-6, dengan menggunakan 

sampel sebanyak 64 reponden dengan uji regresi dan dibantu dengan uji korelasi.  

Ada dua teori yang saya gunakan dalam penelitian ini. Pertama, teori Ceramah 

yang dikemukakan oleh Dimyanti yaitu sebuah interaksi yang dilakukan melalui 

penuturan dan penjelasan secara lisan. Kemudian Kedua, teori Akhlak yang 

dikemukakan oleh Anis Matta yaitu nilai atau sebuah pemikiran yang telah menjadi 

sikap yang tertanam di dalam jiwa, kemudian muncul lah sebuah tindakan dan prilaku 

yang sifatnya natural dan alamiah tanpa dibuat-buat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran ceramah yang termasuk 

dalam kategori rendah sebanyak 38 dari total sampel 64 dengan presentase 59,375% 

dan kategori tinggi sebanyak 26 dari total sampel 64 dengna presentase 40,625%. 

Sedangkan gambaran akhlak yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 36 dari 

total sampel 64 dengan presentase 56,25% dan kategori tinggi sebanyak 28 dari total 

sampel 64 dengna presentase 43,75%. Serta pengaruh pengaruh ceramah Ustaz 

Hanan Attaki pada media youtube pada akhlak yang telah dilakukannya penelitian 

menggunakan uji regresi dan korelasi sebesar  0,00 dan 0,592. Kesimpulannya  

berarti terdapat pengaruh ceramah ustaz Hanan Attaki pada media Youtube terhadap 

Akhlak pada Himpunan Mahasiswa Ahli Sunnah Wal Jamaah. 

Kata kunci : Ceramah, Ustaz Hanan Attaki, Youtube, Akhlak, Himpunan Mahasiswa 

Ahli Sunnah Wal Jamaah (HIMA ASWAJA) 
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