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ABSTRAK 

Siti Habibah, 1154020139 Metode Tabligh Ustadz Aam Amiruddin Di 

Masjid Agung Trans Studio Bandung. 

Diantara mubaligh yang ada di Masjid Agung Trans Studio 

Bandung yang mendapat respon baik dari berbagai kalangan khusunya 

dewasa ialah Ustadz Aam Amiruddin, menyampaikan pesan dakwahnya di 

berbagai wilayah di Kota Bandung. Hal ini tidak terlepas dari gaya beliau 

dalam berdakwah menggunakan bahasa yang dikemas dengan sangat baik. 

kepiawaiannya dalam tabligh Islam dengan sistem penyampaian yang baik 

dan atraktif dengan menyelipkan guyonan-guyonan segar serta metode 

yang unik. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode tabligh apa 

yang digunakan oleh Ustadz Aam Amiruddin dalam menjalankan kegiatan 

dakwahnya. Dan materi apa yang Ustadz Aam Amiruddin sampaikan 

kepada mubalaghnya. Serta apa saja faktor yang mempengaruhi ketika 

Ustadz Aam Amiruddin dalam berdakwah. 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Karena tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk 

menggambarkan dan memberi penjelasan tentang metode tabligh Ustadz 

Aam Amiruddin di Masjid Agung Trans Studio Bandung. Penelitian ini 

dilakukan dengan menempuh langkah-langkah: menentukan lokasi 

penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, yakni melalui studi observasi, studi dokumentasi, serta wawancara 

yang dan menganalisi data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa metode 

tabligh yang digunakan oleh Ustadz Aam Amiruddin di Masjid Agung 

Trans Studio Bandung, yakni metode pendekatan qurani, metode semi 

kuliah, dan metode tanya jawab. Semua dimensi materi tabligh secara 

keseluruhan, mencakup semua sisi. Namun Ustadz Aam lebih  

menekankan kepada masalah akidah  dan akhlak. Hasil yang dicapai oleh 

Ustadz Aam Amiruddin dalam kegiatan tablighnya cukup memuaskan, 

dengan berubahnya pola pikir mubalagh terhadap nilai-nilai akhlaqnya. 

Semua keberhasilan tersebut tak lain muncul dari faktor pendukung dan 

faktor yang mempengaruhi selama kegiatan tabligh tersebut.  

Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa metode tabligh 

yang digunakan Ustadz Aam Amiruddin memiliki tingkat keberhasilan 

yang baik. Serta materi yang menekankan pada aspek akidah dan akhlak 

mampu menghasilkan penyampaian yang mudah dipahami terutama 

masalah kesehariaan. Keberhasilan tabligh tak lain dari faktor yang 

mempengaruhi.   
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