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ABSTRAK 

Asep Saefuddin : Respon Jamaah terhadap Pengajian K.H. M. Muhyiddin Abdul 

Qodir Al-Manafi dalam Meningkatkan Ibadah Mahdhah (Studi Survey di Majlis 

Taklim Asy-Syifa Wal Mahmuudiyah Masjid Besar Banjaran Kab Bandung) 

Pengajian K.H. M. Muhyiddin Abdul Qodir Al-Manafi dilaksanakan 

sebagai bentuk pelaksanaan dakwah Islam, meliputi beberapa unsur, yaitu da’i, 

mad’u, maudu’/materi, uslub/metode, dan wasilah/media. Pengajian ini 

dilaksanakan di Masjid Besar Banjaran Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan 2 kali dalam satu bulan yaitu setiap malam jum’at pada minggu ke-1 

dan minggu ke-3. Kegiatan pengajian K.H. M. Muhyiddin memberikan dampak 

positif terhadap jamaahnya sebagian mereka yang mengikuti pengajian ini 

merasakan ketenangan dan menemukan pencerahan untuk menghadapi berbagai 

permasalahan kehidupan dan meningkatkan kualitas ibadah mereka.  

Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui proses 

pelaksanan pengajian K.H. M. Muhyiddin Abdul Qodir Al-Manafi. Kedua untuk 

mengetahui perhatian jamaah terhadap pengajian K.H. M. Muhyiddin Abdul Qodir 

Al-Manafi. Ketiga untuk mengetahui pengertian jamaah terhadap K.H. M. 

Muhyiddin Abdul Qodir Al-Manafi. Keempat untuk mengetahui penerimaan 

jamaah terhadap K.H. M. Muhyiddin Abdul Qodir Al-Manafi, serta pengamalan 

jamaah terhadap materi-materi yang diperoleh dari pengajian K.H. M. Muhyiddin 

Abdul Qodir Al-Manafi 

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh meliputi: penentuan lokasi 

penelitian, penentuan populasi dan sampel. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan teori S-O-R, karena 

menggambarkan respon jamaah terhadap pengajian K.H. M. Muhyiddin Abdul 

Qodir Al-Manafi. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

melalui observasi langsung kelapangan, wawancara, dan penyebaran angket kepada 

50 responden, yang selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan perhitungan 

persentase dan penafsiran yang akan dihubungkan dengan konteks dakwah. 

Hasil dari penelitian ini diantaranya yaitu: Perhatian jamaah terhadap 

pengajian K.H. M. Muhyiddin Abdul Qodir Al-Manafi ini sebagian besar jamaah 

memperhatikan dengan baik materi yang disampaikan K.H. M. Muhyiddin Abdul 

Qodir Al-Manafi. Selain itu jamaah menyatakan senang dengan diadakannya 

pengajian rutin. Pengertian jamaah terhadap pengajian ini, sebagian besar jamaah 

dapat mengert dan memahami materi yang disampaikan oleh K.H. M. Muhyiddin 

Abdul Qodir Al-Manafi. Penerimaan jamaah terhadap pengajian ini, menunjukan 

bahwa lebih dari setengahnya jamaah dapat menerima materi pengajian 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.Peningkatan ibadah mahdoh jamaah sebagian besar mengalami peningkatan. 

Dari hasil angket, harga koefesien korelasi hasil perhitungan adalah 0,69 ini berarti 

menunjukan bahwa koefesien tersebut termasuk kategori korelasi sedang, karena 

terletak pada interval anatara  0,41-0,70. 
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ternyata antara variabel X (pengajian KH M Muyyddin) dan variabel Y 

peningkatan ibadah mahdoh terdapat pengaruh sebesar 28% dipengaruhi oleh 

adanya pengajian rutin KH M Muhyiddin, sementara 72% dipengaruhi oleh faktor 

lain.  

 


