
 

 

ABSTRAK 

Desi Tresnawati : Respon Masyarakat Terhadap Pengajian Umum dalam Meningkatkan 

Perilaku Keagamaan (Studi Deskriptif di Mesjid Al-Mubarok Kp. Palasari 

RW 05 Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung) 

Pengajian umum yang dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan dakwah islam, 

meliputi beberapa unsur, yaitu  da’i (subjek dakwah), mad’u (objek dakwah), maudu (pesan 

dakwah), uslub (metode dakwah), dan wasilah al-dakwah (media dakwah). Salah satu mesjid 

yang mempunyai kegiatan pengajian umum adalah Mesjid Al-Mubarok yang terletak di 

kampung Palasari, RT.04 RW. 05 Desa Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten 

Bandung. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari minggu pagi pada minggu ke-4 setiap 

bulannya yang dilaksanakan untuk masyarakat RW 05, mubalighnya disamping dari daerah 

sendiri, ada juga yang berasal dari luar daerah. Akan tetapi pada realitanya masyarakat belum 

dapat mengamalkan materi yang didapat dari pengajian umum. 

Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui perhatian 

masyarakat terhadap pengajian umum. Kedua untuk mengetahui pengertian masyarakat 

terhadap pengajian umum. Ketiga untuk mengetahui bagaimana penerimaan masyarakat 

terhadap materi yang disampaikan dalam pengajian umum, serta pengamalan mereka terhadap 

materi-materi yang diperoleh dari pengajian umum. 

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh meiputi : penentuan lokasi penelitian, 

penentuan populasi dan sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan menggunakan teori S-O-R, karena menggambarkan respon masyrakat 

terhadap pengajian umum. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

melalui observasi langsung ke lapangan, wawancara, dan penyebaran angket kepada 40 

responden, yang selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan perhitungan persentase dan 

penafsiran yang akan dihubungkan dengan konteks dakwah. 

Perhatian masyarakat terhadap pengajian umum, sebagian besar memperhatian dengan 

baik materi yang disampaikan da’i pada pengajian umum. Tetapi selain itu masyarakat 

menyatakan senang dengan diadakannya pengajian umum. Pengertian masyarakat terhadap 

pengajian umum, hampir setengahnya masyarakat RW 05 mengerti diadakannya pengajian 

umum dan dapat pula mengerti materi apa yang disampaikan oleh da’i pada pengajian umum 

tersebut. Penerimaan masyarakat terhadap pengajian umum, menunjukkan bahwa lebih dari 

setengahnya masyarakat RW 05 dapat menerima materi pengajian umum dengan baik. 

Menurut responden materi yang disampaikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh 

responden sehingga menimbulkan dampak yang sangat positif untuk lebih rajin beribadah, dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari kesimpulan diatas dapat diperoleh hasil 

bahwa perilaku keagamaan masyarakat Kp. Palasari RW 05 Desa Sukasari sebagian besar 

berperilaku baik dan kualitas keagamaan masyarakat pun baik.  

 


