
 

 

 

ABSTRAK 

Ami Rahmi Fatimah, Metode Tabligh Dalam Kegiatan Rohis Di Smp Plus Al-

Istiqomah (Studi Deskriptif kegiatan Rohis di SMP Plus Al-Istiqomah Baleendah 

kab Bandung). 

Metode sebagai cara atau jalan bagi kegiatan Tabligh memiliki posisi yang 

sangat Vital dalam aktivitas Tabligh. Dalam kehidupan sehari-hari sering 

dijumpai kenyataan bahwa tata cara memberikan sesuatu lebih penting dari 

sesuatu yang diberikan itu sendiri. Fakta ini mendorong Kegiatan Rohis di SMP 

Plus Al-Istiqomah Baleendah kab.Bandung untuk menggunakan metode yang 

terdapat pada QS.An-Nahl 125 sebagai metode yang digunakan dalam kegiatan 

Rohis. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui metode Tabligh dalam 

kegiatan Rohis di Smp Plus Al-Istiqomah. Metode Hikmah, Metode Mauidzah 

Hasanah dan Metode Mujadalah dalam Kegiatan Rohis di SMP Plus Al-Istiqomah 

ini dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui Metode yang dalam kegiatan Rohis 

di SMP Plus Al-Istiqomah. 

Pendapat dasar dalam yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan 

Muhammad A’la Thanvi dalam buku Enjang AS dan Aliyudin, ( 2009:53 ) 

seorang leksikograf abad kedelapan belas di India, membahas tabligh sebagai 

sebuah istilah dalam ilmu retorika salah satu aspeknya keindahan kata yang 

dirangkai, bagaimana orang yang di ajak bicara bisa terpengaruh; terbuai atau 

terbius; serta yakin dengan untaian kata-kata atau pesan yang disampaikan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode 

yang memaparkan suatu peristiwa atau situasi tertentu. Metode ini bertujuan 

untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau 

bidang tertentu secara faktual dan cermat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode tabligh dalam kegiatan 

rohis ini memperoleh jumlah Hikmah 87,7, metode Mauidzah memperoleh jumlah 

79,4, dan Mujadallah memperoleh jumlah 87,3. Perolehan jumlah tersebut 

berdasarkan hasil rata- rata mayoritas jawaban peserta Rohis SMP Plus Al-

Istiqomah baleendah. 

 Dengan demikian kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan 

Rohis SMP Plus Al- Istiqomah mengunakan metode sesuai dengan Q.S An-Nahl 

ayat 125 di dalam kegiatannya. Dimulai dari kegiatan ceramah, sharing dan debat 


