
 

 

ABSTRAK 

Muhamad Nandar. Respon Masyarakat Terhadap Kegiatan Tabligh Mahasiswa 

KPI dalam Program PPM. (Penelitian Deskriptif Terhadap Jamaah Mesjid Al-

Barkah Jln Manisi 1 Kp. Kebonterong Kel. Pasirbiru Kec. Cibiru Kota Bandung 

Mengenai Respon Kegiatan PPM Tahun 2014) 

Pada dewasa ini banyak munculnya pusat pengkajian Islam baik dalam 

pendidikan formal maupun nonformal. Hal ini karena Dakwah telah mengalami 

peningkatan baik mutu maupun materinya, dan dakwah sudah berorientasi pada 

tingkatan ratio yang lebih tinggi. Diantaranya yaitu Jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam (KPI) yang bertujuan mendidik calon mubaligh profesional 

(cendekiawan muslim yang mubaligh) berstrata satu supaya memiliki akidah 

Islam yang kuat, berwawasan Islam, istiqamah dalam berakal dan bersikap 

menurut ajaran islam serta memiliki keahlian menyampaikan Islam kepada 

masyarakat. kemudian kegiatan PPM merupakan intrakulikuler fakultas dakwah 

dan komunikasi serta sarana latihan atau uji coba mempraktikan keahlian di 

masyarakat atau di dunia kerja, serta menjadi sarana penelusuran (pengamatan, 

penelitian, pengkajian) relevansi antara keahlian yang dipelajari dengan 

kebutuhan masyarakat atau dunia kerja, sarana melaksanakan Tri Darma 

Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengabdian pada masyarakat, media 

pengenalan mahasiswa di dunia kerja, juga sekaligus media penyaluran alumni 

kelak di dunia kerja. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman, perhatian, 

dan sikap masyarakat khususnya jamaah masjid AL-Barkah setelah mengikuti 

kegiatan tabligh mahasiswa KPI dalam program PPM. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori S-O-R, yang terdiri 

dari Stimulus-Organism-Response. Teori S-O-R sesuai dengan penelitian yang 

akan dikaji dimana teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya 

perubahan perilaku tergantung kepada kualitas ransangan. Teori S-O-R ini semula 

berasal dari psikologi, karena objek material dari psikologi dan ilmu komunikasi 

adalah sama, yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen sikap, 

opini, prilakum kognisi, afeksi, dan konasi. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penggunaan metode ini 

dimaksudkan untuk menggambarkan secara jelas tentang respon masyarakat 

terhadap kegiatan tabligh mahasiswa KPI dalam program PPM. Alasan pemakaian 

metode ini juga karena metode deskriptif dapat memberikan gambaran secara 

empirik fenomenal aktual yang terjadi pada masalah penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukan perhatian masyarakat terhadap kegiatan 

tabligh mahasiswa KPI dalam program PPM adalah positif, hal itu dapat dilihat 

dari penerimaan yang kemudian diaplikasikan menjadi pemahaman masyarakat 

yang baik terhadap kegiatan keagamaan. Hal itupun dinilai jamaah tidak lepas dari 



 

 

aspek metode, materi, dan media yang dilakukan oleh mahasiswa KPI dalam 

Program PPM. 


