
 

i 

 

ABSTRAK 

 

 
Shofiyulloh Azhari: Respon Anggota Klub Vespa SIDAT Terhadap Kegiatan 

Khitobah Monologis 

 

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa khitobah merupakan proses 

komunikasi antara khotib dan mukhotob (sasaran), karena didalamnya terjadi 
penyampaian pesan dengan tujuan untuk mempengaruhi mukhotob. Penyampaian 

pesan tersebut tentunya tidak terlepas dari timbal balik respon mukhotob kepada 
khotib, sehingga dengan adanya respon dari pihak penerima khitobah,  akan 
diketahui positif atau tidaknya kegiatan khitobah tersebut. Apalagi mukhotob atau 

objek ceramah disini adalah anggota klub motor yang saat ini mempunyai citra 
negatif di masyarakat. Dan bagi anggota klub motor tersebut, secara pribadi 

mereka menginginkan citra yang lebih positif dengan cara melakukan kegiatan 
yang positif pula, yaitu menuntut ilmu agama maupun ilmu-ilmu lainnya. Maka 
seperti apa respon atau tanggapan anggota klub motor tersebut terhadap kegiatan 

pengajian. Sehingga akan diketahui kekurangan dan kelebihan dari kegiatan 
pengajian (khitobah) yang telah dilakukan dan diharapkan berujung pada 

pembenahan bersama. 
Pelaksanaan khitobah monologis di klub Vespa SIDAT, dilaksanakan 

setiap hari kamis pukul 19.30-20.30 W.I.B. Khotib atau penceramah yang 

memberikan materi adalah Ustadz-ustadz yang menjabat sebagai pengurus klub 
Vespa itu sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui respon anggota klub 
Vespa SIDAT terhadap kegiatan khitobah monologis. Ini  meliputi perhatian, 

penerimaan dan pemahaman mereka terhadap kegiatan khitobah di klub Vespa 
tersebut. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. 
Alasan menggunakan metode ini adalah bahwa pengumpulan data dari populasi 
menggunakan sampling dirasa dapat memenuhi kebutuhan penelitian yang 

dilaksanakan. Teknik pengumpulan data ini menggunakan angket yang di berikan 
kepada 15% dari keseluruhan anggota klub Vespa tersebut dengan 

mempertimbangkan keragamannya. 
 Adapun hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa respon anggota klub 
Vespa SIDAT terhadap kegiatan khitobah monologis, ternyata respon yang 

positif. Dari hasil analisis penulis, anggota klub Vespa SIDAT menunjukan 
penerimaan yang sangat positif, perhatian yang positif dan pemahaman yang 

cukup positif. Penulis menilai diperlukan peningkatan dalam hal pemahaman 
terhadap materi yang disampaikan dan peningkatan perhatian terhadap kegiatan 
khitobah tersebut. 


