
 

 

ABSTRAK 

 

Utari Fajarini. Respon Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mu’min terhadap Ceramah 

Ummi Qurrota’ayunin di MNCTV.  

 

Sukses atau tidak suksesnya suatu ceramah bukan dilihat dari gelak tawa dan 
tepuk tangan dari pendengarnya, bukan pula dari ratapan dan tangis mereka, 

melainkan kesuksesan tersebut dapat dilihat dari pesan yang membekas dalam benak 
dan pendengaran mereka, ataupun kesan yang terdapat dalam jiwa dan hati yang 
kemudian tercermin dalam sebuah tingkah laku yang baik. akan tetapi pada 

kenyataannya tidak sedikit pesan dakwah yang tidak sampai kepada mad’u karena 
da’i tidak mampu berkomunikasi secara efektif dan menggunakan berbagai macam 

bahasa untuk menyampaikan pesan dakwah.  Oleh sebab itu dapat mengakibatkan 
kesalah pahaman antara da’i dan mad’u. sehingga  hal layak tidak memahami apa 
yang disampaikan oleh da’i. kemudian minat dan interest khalayak hilang dan 

komunikasi tidak terjalin. Oleh karena itu mad’u atau manusia dengan potensi ruhani 
yang dimilikinya dapat menerima dan menolak respon yang diterimanya. Salah satu 

aspek untuk mengetahui efektifitas sebuah kegiatan dakwah adalah respon yang 
diberikan mad’u kepada da’i. Ummi Qurrota’ayunin (Taman Hati) memiliki metode 
ceramah yang berbeda, dengan menggunakan gaya ceramah yang santai sambil 

bernyanyi bahkan mendalang. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mu’min Kelurahan 
Cisaranten Wetan Kota Bandung menonton tayangan tersebut untuk mengubah 

stimulus yang mereka terima menjadi suatu sikap yang positif.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui respon, materi yang digemari , dan 

metode yang digunakan pada tayangan Ceramah Ummi Qurrota’ayunin di MNCTV. 

Penelitian ini mengacu pada kerangka teori behavioristik S-O-R,yakni 

Stimulus, Organism, Respon. Adapun yang menjadi stimulusnya adalah Tayangan 
Ceramah Ummi Qurrota’ayunin, organismya adalah Ibu-ibu Majelis Taklim Al-

Mu’min dan Responnya adalah Perhatian, Pemahaman dan Penerimaan.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Pengumpulan datanya dengan menggunakan observasi, wawancara, penyebaran 

angket dan studi pustaka untuk merelevansikan dengan teori-teorinya.  

Setelah melakukan penelitian, maka diperoleh hasil sebagai berikut bahwa 
respon Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mu’min Kelurahan Cisaranten Wetan Rt 03 Rw 03  
terhadap Ceramah Ummi Qurrota’ayunin sangat signifikan sehingga mencapai 

(89,5%) dalam artian responden menyatakan sangat baik, dan memiliki respon yang 
sangat positif terhadap tayangan tersebut.     

 

 


