
 

 

ABSTRAK 

 

Mutmainah Guntur. Pengaruh Kredibilitas Ustadz Rahmat Baequni terhadap Minat 

Para Pemuda dalam Mengikuti Kajian Islam (Studi Deskriptif di Masjid Al-Lathiif Jalan 

Saninten 2 Bandung Jawa Barat). 

Di Masjid Al-Lathiif yang terletak di Jalan Saninten 2 Bandung terdapat suatu aktivitas 

kajian Keislaman rutin, yang salah satunya diisi oleh Ustadz Rahmat Baequni. Seperti yang kita 

ketahui masjid biasa di penuhi oleh orang tua, namun di Masjid Al-Lathiif, salah satunya pada 

kajian rutin ustadz Rahmat Baequni justru hampir semua jamaah yang meramaikan adalah dari 

kalangan pemuda baik laki-laki maupun perempuan, walaupun tema kajian beliau yang terjadwal 

di Masjid Al-Lathiif ialah mengenai akhir zaman, yang cenderung membosankan dan kurang 

diminati oleh para pemuda. Selain karena faktor adanya komunitas Pemuda Hijrah di Al-Lathiif, 

namun penulis masih sangat ingin menggali apakah hanya karena adanya komunitas Pemuda 

Hijrah di Masjid Al-Lathiif sehingga jamaah yang sering mengikuti kajian rutin adalah para 

pemuda atau karena ada faktor lain seperti adanya kredibilitas yang unik yang ada pada diri para 

ustadz sehingga para pemuda tertarik untuk mengikuti kajian.  Salah satunya penulis fokuskan 

pada ustadz Rahmat Baequni. 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang 

kredibilitas Ustadz Rahmat Baequni mengenai keahlian, kepercayaan, kedinamisan, sosiabilitas, 

koorientasi dan karismanya dimata para jama’ah pengajin masjid Al-Lathiif khususnya di 

kalangan para pemuda dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kredibilitas Ustadz Rahmat 

Baequni terhadap minat para pemuda dalam mengikuti kajian Islam di Masjid Al-Lathiif Jalan 

Saninten 2 Bandung. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Jalaluddin Rakhmat dan ditambah 

dengan teorinya Koehler, Annatol, dan Applbaun yakni dalam menentukan kredibilitas seseorang 

dapat dilihat dari keahlian, kepercayaan, kedinamisan, sosiabilitas, koorientasi dan karisma. Dan 

metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif-kuantitatif. Adapun spesifikasi penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan kredibilitas seorang da’i dan 

pengaruhnya terhadap minat para pemuda dalam mengikuti kajian Islam yang dilakukan secara 

rutin di Masjid Al-Lathiif Jalan Saninten 2 Bandung Jawa Barat. Data yang dikumpulkan adalah 

berupa kata-kata, gambar, dan angka-angka. 

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini untuk memperoleh data 

yang diharapkan adalah dengan melakukan observasi terhadap objek penelitian, wawancara yang 

dilakukan terhadap responden dan angket yang disebarkan kepada para mad’u kalangan pemuda 

yang besarannya telah ditentukan yakni 30 sampel jamaah pemuda yang lalu diperoses dengan 

rumus prosentase. 

Dari data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan angket, akhirnya 

penulis dapat menafsirkan dan menyimpulkan bahwa Ustadz Rahmat Baequni sangat 

berkredibilitas di mata para jamaah pemuda Masjid Al-Lathiif dan kredibilitas beliau tersebut 

sangat mempengaruhi minat para pemuda dalam mengikuti kajian Islam yang berlangsung secara 

rutin di Masjid Al-Lathiif jalan Saninten 2 Bandung Jawa Barat. Oleh karena itu, dapat di 

interpretasikan bahwa semakin tinggi kredibilitas seorang da’i maka akan semakin tinggi pula 

minat mad’u untuk mengikuti kegiatan kajian Islam, khususnya yang berada di Masjid Al-Lathiif 

Jalan Saninten 2 Bandung Jawa Barat. 
 


