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A.   LAPORAN PENELITIAN 
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RINGKASAN 
 

 

 

Penelitian ini merupakan penelitian survey terhadap aktivitas 

khotbah Jumat pada masjid-masjid di Kota Banjarmasin. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menunjukkan 

kecenderungan bagian ajaran Islam yang diangkat sebagai materi khotbah 

Jumat oleh para khatib di Kota Banjarmasin. Dari populasi 169 masjid, 

peneliti mengambil sampel 25 masjid yang tersebar merata di 5 kecamatan. 

Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, kemudian dianalisis secara 

deskriptif analitis dengan menggunakan metode content analysis dan tabel 

frekuensi. 

Berdasarkan penelitian ditemukan fakta bahwa khotbah Jumat yang 

disampaikan para khatib di Kota Banjarmasin, setidaknya pada saat 

penelitian ini dilakukan, didominasi oleh  materi tentang syariah sebesar 

50,34%, kemudian diiringi oleh materi tentang akhlak sebesar 42,33%, dan 

terakhir materi tentang aqidah sebesar 7,33%. Minimnya materi aqidah dan 

dominannya materi syariah sesungguhnya merupakan gejala yang kurang 

baik, sebab materi aqidah seharusnya menjadi prioritas utama karena ia 

menjadi landasan bagi tegaknya syariah dan akhlak. 

Materi tentang syariah sendiri (50,34%) ternyata lebih banyak 

mengangkat aspek ibadah, yaitu sebesar 37,5%, sedangkan aspek muamalah 

sangat minim, hanya sebesar 7%, kemudian sisanya aspek syariah secara 

umum sebesar 5,84%. Ketidakseimbangan penyampaian materi syariah ini 

dapat berujung pada munculnya persepsi bahwa aspek ibadah lebih penting 

sebagai identitas keislaman bagi seseorang daripada aspek muamalahnya. 

Padahal, segala bentuk tatacara ibadah dalam Islam sesungguhnya 

disyariatkan dalam rangka menunjang pelaksanaan aspek muamalah.  
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SUMMARY 

 

 

 
This research is a survey to Friday sermons presented at mosques in 

Banjarmasin. Intention of this research is to identify and show tendency of 

Islamic teachings as items of Friday sermon in Banjarmasin. Of population 

169 mosques, researchers take 25 mosques in 5 districts as samples of the 

research. The data is collected through observation; then is analysed  

descriptively and analytically by using content analysis method and 

frequency tables. 

Based on the research, it is found that Friday sermons presented by 

khatibs in Banjarmasin, at least at the time of this research is conducted, to 

be predominated by items about Moslem Law (Shariah) (50,34%); followed 

by items about Behavior (Akhlak) (42,33%), and then items about Aqidah 

(7,33%). The low frequency of aqidah items and high frequency of Moslem 

law items represent an unfavourable symptom, because aqidah ought to 

become especial priority because it is the basis for Moslem law and behavior. 

Item about Moslem law (50,34%) in the reality is more concentrated 

in religious service (ibadah) aspect (37,5%), while muamalah aspect takes a 

little portion (only 7%), and the rest is about Moslem law aspect in general 

(5,84%). This imbalance of Moslem law items can peep out a perception that 

religious service aspect is more important as Islamic identity to someone than 

muamalah aspect. Though, all kind of religious services in Islam are actually 

obliged in order to supporting execution of muamalah aspect. 
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PRAKATA 

 

 
Innal hamda lillah washshalat wassalama „ala Rasulillah wa „ala 

alihi washabihi waman tabi‟a hudah. Hanya atas karunia dan bimbingan dari 

Allah swt. penelitian berjudul Analisis Materi Dakwah dalam Khotbah 

Jumat di Kota Banjarmasin ini dapat diselesaikan dengan baik.  

Ide penelitian ini antara lain berawal dari pengalaman peneliti selaku 

jamaah shalat Jumat yang seringkali mendapati materi khotbah yang identik 

dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Nampaknya masih belum ada suatu 

koordinasi dari para khatib tentang materi yang akan disampaikan dalam 

khotbah sehingga perulangan materi menjadi sering terjadi. Oleh karena itu, 

peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan 

perencanaan dakwah agar dapat lebih efektif dan tepat sasaran. 

Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih 

dan penghargaan sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah 

membantu dan memfasilitasi terlaksananya penelitian ini, yaitu: 

1. Bapak Murdjani, ST, M.Pd, Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin. 

2. Bapak Ir. H. Saifullah, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (P2M) Politeknik Negeri Banjarmasin. 

3. Ibu Dra. Hj. Nurhidayati, M.Pd, Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik 

Negeri Banjarmasin. 

4. Rekan-rekan Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri 

Banjarmasin, khususnya pada Prodi ALKS dan rekan-rekan di Unit P2M. 

5. Tim observer dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu. 

Peneliti menyadari penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan 

sehingga kritik, koreksi, dan saran dari pembaca sangat diharapkan. 

 

Banjarmasin, 20 Nopember 2007  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

    

 Dakwah adalah aktivitas menyeru orang lain untuk menerima dan 

menjalankan Islam. Sasaran dakwah tidak terbatas kepada orang non-muslim, 

tetapi yang lebih penting justru kepada orang-orang Islam sendiri. Ini karena 

Islam bukanlah sebuah status yang dibatasi oleh pernyataan syahadat, 

melainkan sebuah proses, sebuah usaha seumur hidup untuk tetap konsisten 

dalam ketaatan kepada Allah swt. Oleh karena itu, kewajiban dakwah 

sesungguhnya amat strategis kedudukannya di dalam Islam dalam kerangka 

memelihara, menjamin kelangsungan dan mengembangkan ajaran Islam di 

muka bumi.  

Khotbah Jumat merupakan salah satu bentuk dakwah yang senantiasa 

dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat muslim. Bagi setiap laki-laki 

muslim yang dewasa (baligh), sehat dan tidak sedang dalam perjalanan 

(muqim), mendengarkan khotbah dan mengikuti shalat Jumat merupakan 

suatu kewajiban ritual mingguan yang bersifat berkala dan kontinyu. Ciri 

keberkalaan dan kontinyuitas khotbah Jumat ini menempatkan khotbah Jumat 

sebagai sarana dakwah yang efektif menjangkau setiap muslim. Inilah yang 

membedakannya dengan pengajian, majlis ta'lim atau majlis muzakarah lain 

yang bersifat sunnah (sukarela). Seseorang dapat saja tidak ikut pengajian 

karena kesibukannya, tetapi ia tidak diperkenankan meninggalkan khotbah 

dan shalat Jumat karena alasan yang sama. Sesibuk apapun, ia tetap harus 

mengikuti khotbah Jumat sekali dalam seminggu. 

Dengan ciri-ciri seperti diuraikan di atas, maka khotbah Jumat 

memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kualitas keimanan dan 

ketakwaan dan mempertinggi kualitas kehidupan umat Islam karena materi -

materi dakwah yang disuarakan melalui khotbah Jumat dapat menjangkau 

jamaah dalam jumlah yang besar. Besarnya jamaah shalat Jumat secara 
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mencolok dapat dibandingkan dengan shalat-shalat wajib yang lain. 

Umumnya hampir semua ruang masjid-masjid yang ada dipenuhi oleh 

jamaah, bahkan sebagiannya sampai ke luar bangunan masjid dan tumpah ke 

jalan-jalan. 

Mengingat frekuensinya yang tinggi (setiap minggu) dan jumlah 

jamaah yang besar, maka sudah seharusnya para khatib memanfaatkan 

momen shalat Jumat dengan sebaik-baiknya dengan cara memilih dan 

meramu materi khotbahnya seselektif mungkin agar dapat dicerna dan 

dipahami kemudian diamalkan oleh jamaah Jumat. Pemilihan bagian mana 

dari ajaran Islam yang diangkat sebagai materi khotbah ini tentunya berbeda-

beda antara satu khatib dengan khatib yang lain tergantung pada banyak 

faktor.  

Telah disampaikan di depan bahwa dakwah Islam sesungguhnya 

sangat dibutuhkan terutama oleh umat Islam sendiri. Ladang dan lahan 

dakwah di tengah-tengah umat akan terus terbuka lebar karena masih banyak 

umat yang awam terhadap agamanya sendiri. Minimnya pemahaman dan 

komitmen terhadap ajaran agama Islam terlihat jelas dari masih maraknya 

praktik-praktik syirik dan bid‘ah dalam kehidupan umat Islam. Selain itu, 

berbagai ragam bentuk kemaksiatan dan kemunkaran juga masih berlangsung 

di tengah masyarakat dari yang paling halus sampai yang paling mengerikan.  

Realitas ini tentu saja sangat membutuhkan sentuhan dakwah. Salah satunya 

melalui mimbar khotbah Jumat.  

Sementara ini disinyalir bahwa kehidupan umat Islam Indonesia masih 

banyak diwarnai oleh  budaya syirik, seperti tradisi sebagian nelayan dan 

petani yang memberikan sesajen untuk penguasa laut dan gunung, kebiasaan 

sebagian remaja yang mengkultuskan artis atau atlet terkenal laksana dewa-

dewa, kepercayaan kepada ramalan-ramalan, maraknya tayangan mistik di 

media massa dan beragam bentuk lainnya (Suara Hidayatullah, Agustus 

2004). Ini mengindikasikan masih belum kokohnya aqidah umat berhadapan 

dengan budaya jahiliyah. 
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Di sisi yang lain, banyak umat Islam yang melaksanakan ibadah, 

seperti shalat, puasa, dan haji, tetapi dirasakan kurang berdampak terhadap 

kehidupan sosial berbangsa dan bertanah air. Indonesia adalah bangsa 

muslim terbesar di dunia. Tiap tahun ratusan masjid dan mushalla baru 

didirikan. Wanita yang berbusana muslimah terus bertambah jumlahnya. 

Lebih dari 200 ribu jamaah haji berangkat ke tanah suci tiap tahunnya dan 

puluhan ribu lainnya berumrah hampir setiap bulan. Namun, korupsi dan 

kemiskinan masih tetap menjadi berita sehari-hari seakan tidak mau beranjak 

dari negeri ini. Adakah yang salah dari praktik beribadah umat Islam selama 

ini?  

Mengapa realitas umat Islam menjadi seperti itu? Bagaimana dakwah 

menanggapi kenyataan ini? Atau jangan-jangan, realitas umat seperti ini 

justru terbentuk secara langsung atau tidak langsung melalui aktifitas dakwah 

itu sendiri. Atau dengan kata lain, merupakan buah dari dakwah yang selama 

ini dilakukan para ulama atau da‘i. Bagaimanakah materi dakwah yang 

disampaikan para pendakwah selama ini, termasuk oleh para khatib pada 

shalat-shalat Jumat? Nampaknya diperlukan suatu penelusuran secara 

sistematis mengenai bagian-bagian apa sajakah dari ajaran Islam yang sering 

diangkat sebagai materi dakwah. Sudahkah Islam disampaikan secara kaffah 

(menyeluruh) kepada umat sehingga mereka memahami Islam sebagaimana 

mestinya. Atau kita khawatir jangan-jangan dakwah selama ini memang lebih 

banyak berkutat pada hal-hal yang bersifat seremonial belaka dan kurang 

menyentuh hal-hal substansialnya.  

Atas dasar ini, peneliti bermaksud mengadakan suatu penelitian untuk 

mengidentifikasi dan menunjukkan kecenderungan materi dakwah yang 

selama ini banyak diangkat para khatib Jumat. Khotbah Jumat sengaja dipilih 

untuk mengetahui kecenderungan materi dakwah karena ciri keberkalaan dan 

kontinyuitas sebagai salah satu sarana dakwah. Penelitian ini dilakukan di 

Banjarmasin, kota berpenduduk mayoritas muslim yang secara sosiologis 

diindikasikan juga menghadapi sejumlah problem keagamaan seperti 

diuraikan di atas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Khotbah Jumat 

1.   Hukum Khotbah Jumat  

Menurut mayoritas ulama (Jumhur Ulama), khotbah Jumat 

hukumnya adalah wajib. Dalam Al-Qur‘an  disebutkan, “Hai orang-

orang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada 

hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah” (QS. 62: 9). 

Maksud perintah mengingat Allah (dzikir) dalam ayat ini menurut para 

ulama adalah khotbah Jumat karena di dalamnya terkandung dzikir 

tersebut. Wajibnya khotbah Jumat juga didasarkan pada hadits-hadits 

shahih yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. setiap 

mengerjakan shalat Jumat selalu disertai dengan khotbah (Sabiq,  1976: 

322-3). 

Khotbah Jumat dilakukan sebelum shalat Jumat. Khatib (orang 

yang menyampaikan khotbah) disyaratkan berdiri menghadap jamaah 

ketika menyampaikan khotbahnya. Khotbah Jumat dilakukan sebanyak 

dua kali dengan diselingi duduk sesaat di antara dua khotbah.  

Tujuan utama dari khotbah Jumat adalah memberikan nasihat 

kepada kaum muslimin, baik berupa kabar gembira (basyir) maupun 

peringatan (nadzir). Pada hakikatnya, pemberian nasihat ini merupakan 

ruh khotbah yang karena itulah khotbah disyariatkan. Apabila seorang 

khatib telah menyampaikan nasihatnya, berarti ia telah melakukan apa 

yang disyariatkan kepadanya. Namun di samping itu, setiap khatib 

disyariatkan pula untuk menunaikan rukun-rukun khotbah yang lain, 

yaitu mengucapkan hamdalah, dua kalimat syahadat, shalawat kepada 

Nabi Muhammad saw., membaca Al-Quran dan berdoa untuk kaum 

beriman laki-laki (mu‟minin) maupun perempuan (mu‟minat) (Al-
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Albani, 2007: 131-2). Rukun-rukun khotbah umumnya diucapkan dalam 

bahasa Arab, kecuali nasihat atau wasiat agar bertaqwa yang 

disampaikan dalam bahasa yang dimengerti oleh para jamaah secara 

umum. 

 

2.   Fungsi dan Peran Khatib Jumat  

Khotbah Jumat merupakan momen yang sangat berharga untuk 

mendakwahi umat karena sifatnya yang tetap dan teratur setiap minggu 

dengan jumlah jamaah yang cukup besar. Setiap laki-laki yang sudah 

baligh, sepanjang tidak ada udzur syar‟i (halangan yang membolehkan 

seseorang tidak mengikuti shalat Jumat), diwajibkan senantiasa 

menghadiri shalat Jumat dan mendengarkan khotbahnya. 

Dalam khotbah Jumat, faktor yang paling menentukan adalah 

khatib. Efektif atau tidaknya sebuah khotbah Jumat sangat tergantung 

pada sang khatib. Jamaah akan tertarik memperhatikan isi khotbah 

apabila sang khatib berkhotbah dengan baik dan menarik, dan 

sebaliknya mereka bisa saja mengabaikan isi khotbah apabila sang 

khatib tampil tidak menarik. Seorang khatib idealnya adalah orang yang 

menguasai ilmu agama secara mendalam, memiliki kemampuan retorika 

yang baik, dan menguasai psikologi massa. Khatib hendaknya 

menyampaikan khotbahnya dengan suara yang jelas sehingga dapat 

terdengar dan dipahami oleh semua jamaah yang hadir. Jika suara khatib 

tidak jelas, maka bukan tidak mungkin jamaah akan merasa bosan dan 

mengantuk, bahkan tertidur sehingga tujuan utama khotbah yaitu 

memberikan nasihat menjadi tidak tercapai. Rasulullah saw. jika 

berkhotbah tampil dengan penuh semangat sehingga tampak kedua mata 

beliau memerah, suara beliau keras, bagaikan seorang panglima yang 

memperingatkan kedatangan musuh yang hendak menyergap di waktu 

pagi ataukah sore (HR. Muslim dan Ibnu Majah). 

Meskipun demikian, para jamaah juga dituntut mendengarkan 

dengan seksama isi khotbah tersebut (HR. Bukhari) dan dilarang 
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berbicara (HR. Tirmidzi) satu sama lain karena hal tersebut dapat 

mengganggu konsentrasi dan kekhusyu‘an jamaah yang lain (Hassan, 

1985: 269). 

 

3.   Pemilihan materi khotbah 

Pemilihan materi khotbah sejauh ini merupakan otoritas para 

khatib. Idealnya, khatib menyampaikan materi yang relevan dan 

dibutuhkan oleh  jamaahnya. Materi khotbah Jumat hendaknya juga 

mengandung nuansa lokal sehingga betul-betul menyentuh kehidupan 

riil jamaah. Namun sayangnya, tidak jarang materi khotbah yang 

disampaikan lebih merupakan selera dan kemauan khatib semata-mata, 

bukan kebutuhan para jamaah. Belum tentu apa yang dianggap penting 

oleh khatib juga dianggap penting oleh  jamaah. Oleh  karena itu, para 

khatib seyogyanya berusaha menyelami kebutuhan dan problematika 

umat kemudian memberikan tawaran solusinya melalui mimbar 

sehingga khotbah Jumat dapat menjadi momen yang memang ditunggu-

tunggu oleh jamaah. 

Alwi Shihab (1998: 257) menegaskan bahwa ―dakwah yang 

efektif membutuhkan pendekatan yang berubah-ubah dan metodologi 

yang sesuai dengan sejarah dan budaya komunitas sasaran.  Dengan kata 

lain, pesan Islam perlu dirancang sesuai untuk masing-masing kelompok 

orang. Perancangan ini tidak berarti merendahkan pesan Islam.‖  

Memahami arus mendasar dalam masyarakat tertentu merupakan modal 

dalam mengomunikasikan pesan-pesan Islam. Seringkali kurangnya 

informasi tentang penerima dakwah membuat kerja dakwah menjadi 

tidak optimal.  

Materi khotbah seyogyanya bukan materi yang terlalu serius 

dan berat, melainkan materi yang segar, aktual, dan spesifik. Bukan 

materi yang terlalu umum dan sudah sering didengar jamaah karena hal 

tersebut dapat mengurangi minat dan perhatian jamaah. Khatib 

hendaknya menghindari materi khotbah yang dapat menyulut 
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kontroversi, memancing kemarahan, menghasut, memfitnah atau 

menghina orang atau kelompok lain. 

 

4. Penyampaian Khotbah Jumat  

Setiap khatib hendaknya memperhatikan metode penyampaian 

khotbahnya agar materi dakwah betul-betul dapat diserap oleh  jamaah. 

Khotbah Jumat hendaknya disampaikan secara ringkas dan padat, tidak 

bertele-tele, fokus, efektif dan efisien sehingga dapat berlangsung 

dalam waktu yang tidak terlalu lama. Diriwayatkan dari Ammar bin 

Yasir, katanya: “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 

“Sesungguhnya panjangnya shalat dan singkatnya khotbah 

menunjukkan pengertian seseorang dalam soal agama. (Oleh karena 

itu) maka panjangkanlah shalat dan singkatkanlah khotbah” (HR. 

Muslim dan Ahmad). Nampaknya Rasulullah saw. sangat memahami 

bahwa waktu shalat Jumat adalah waktu yang cukup ―berat‖ bagi 

kebanyakan jamaah. Saat itu adalah waktu istirahat setelah lelah bekerja 

sejak pagi hari. Oleh karena itu, memperpanjang durasi khotbah 

sesungguhnya merupakan tindakan yang kurang bijaksana dan tidak 

produktif karena pada saat-saat seperti itu konsentrasi jamaah tidak 

berada pada posisi puncak, bahkan cenderung sebaliknya. Bahasa yang 

dipergunakan hendaknya adalah bahasa yang sejuk dan damai, namun 

intonasi suara tetap harus diatur sedemikian rupa sehingga menarik 

didengar.  

Dalam praktiknya, penyampaian khotbah yang ringkas 

sebaiknya dalam tempo 15-20 menit dan shalat Jumat dua rakaat selama 

10 menit, sehingga pelaksanaan ibadah fardhu Jumat (khotbah dan 

shalat) secara keseluruhan tidak lebih dari setengah jam (Effendi, 2007: 

2). 

 

 

B. Kerangka Dasar Ajaran Islam 
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Sebelum menganalisis materi khotbah Jumat, terlebih dahulu 

perlu dibahas kerangka dasar Ajaran Islam agar klasifikasi materi 

khotbah dapat terpetakan secara lebih jelas. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kerangka memiliki beberapa arti, di antaranya adalah 

garis besar dan rancangan. Dengan demikian, kerangka dasar ajaran 

Islam juga disebut garis besar ajaran Islam atau dasar ajaran Islam.  

 

1.   Aqidah, Syariah dan Akhlak 

Kerangka dasar ajaran Islam meliputi tiga konsep pokok, yaitu 

aqidah, syariah dan akhlak. Ketiga kerangka dasar ini sering juga 

disebut dengan trilogi ajaran Islam. Jika dikembalikan pada konsep 

dasarnya, tiga kerangka dasar ajaran Islam di atas berasal dari tiga 

konsep dasar, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga konsep dasar ini 

didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari 

Umar bin Khattab yang menceritakan dialog antara malaikat Jibril 

dengan Nabi. Jibril bertanya kepada Nabi tentang ketiga konsep 

tersebut. Pertama tentang Iman yang dijawab oleh Nabi dengan rukun 

iman yang enam, yaitu iman kepada Allah Swt, malaikat-malaikat-Nya, 

kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan qadha-qadar-Nya. 

Jibril lalu bertanya tentang Islam yang kemudian dijawab oleh Nabi 

dengan rukun Islam yang lima, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan 

selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, 

menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, dan berhaji 

ke Baitullah bagi yang mampu. Selanjutnya Jibril bertanya tentang 

konsep Ihsan yang dijawab Nabi dengan rukun Ihsan, yaitu seorang 

hamba beribadah kepada Allah swt. seolah-olah melihat-Nya, dan jika 

tidak bisa melihat Allah harus diyakini bahwa Allah selalu melihat 

hamba-Nya. 

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa rukun atau 

kerangka dasar ajaran Islam itu ada tiga, yaitu Iman, Islam dan Ihsan. 

Dari ketiga konsep muncul tiga wilayah kajian. Iman melahirkan kajian 
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aqidah, Islam melahirkan kajian syariah, dan ihsan melahirkan kajian 

akhlak. 

Diagram 1. Struktur Ajaran Islam 

  

 

 

Secara etimologis, aqidah berarti ikatan atau keyakinan. Aqidah 

berasal dari kata ‗aqada-ya‟qidu-„aqdan yang berarti simpul dan 

perjanjian yang kokoh dan kuat. Setelah terbentuk menjadi kata 



 

10 

 

„aqidatan berarti kepercayaan atau keyakinan. Aqidah merupakan asas 

tempat mendirikan seluruh bangunan (ajaran) Islam dan menjadi pijakan 

semua hal dalam Islam. Makna aqidah akan lebih jelas apabila dikaitkan 

dengan pengertian terminologisnya, seperti diungkapkan Hasan al-

Banna dalam Majmu‟ ar-Rasail berikut: ‗Aqa‘id (bentuk jamak dari 

aqidah) adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh 

hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak 

bercampur sedikitpun dengan keragu-raguan 

Syariah atau syariat menurut asal katanya berarti jalan menuju 

mata air. Dari asal kata itu, syariat Islam berarti jalan yang harus 

ditempuh seorang muslim. Menurut istilah, syariat berarti aturan atau 

undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan 

manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan 

hubungan antara manusia dengan alam semesta. Sesuai dengan 

pengertian ini, syariah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia 

sebagai individu, warga masyarakat, dan sebagai subyek alam semesta. 

Mahmud Syaltut mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang 

disyariatkan Allah agar manusia menggunakannya dalam berhubungan 

dengan Tuhannya, dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, dan 

dengan alam semesta. 

Salah satu bagian dari syariah adalah ibadah. Ibadah artinya 

menghambakan diri kepada Allah. Ibadah merupakan tugas hidup 

manusia di dunia, karena itu manusia yang beribadah kepada Allah 

disebut abdullah atau hamba Allah. Seseorang adalah hamba atau 

pelayan bagi tuannya hanya jika keseluruhan hidupnya dilakukan untuk 

melayani dan mematuhi perintah tuannya itu (Maududi, 2003: 170). 

Hidup seorang hamba tidak memiliki alternatif lain selain taat, patuh 

dan berserah diri kepada Allah. Karena itu, yang menjadi inti dari 

ibadah adalah ketaatan, kepatuhan dan penyerahan diri secara total 

kepada Allah. 
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Di samping ibadah mahdhah, terdapat ibadah ghairu mahdhah. 

Ibadah ini meliputi semua aktifitas muslim yang dilakukan dengan cara 

yang benar dan niat yang ikhlas untuk mencapai ridha Allah. Ibadah 

ghairu mahdah ini dapat dikerjakan dalam bentuk apa saja, kapan saja 

dan dimana saja, tanpa terikat dengan aturan-aturan tertentu. Ibadah 

ghairu mahdhah adalah bentuk hubungan manusia dengan manusia atau 

manusia dengan alam yang memiliki makna ibadah. Syariat Islam tidak 

menentukan bentuk dan macam ibadah ini, karena itu apa saja kegiatan 

seorang muslim dapat bernilai ibadah asalkan kegiatan tersebut bukan 

perbuatan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya serta diniatkan hanya 

karena Allah. Untuk memudahkan pemahaman, para ulama menetapkan 

kaidah ibadah umum, yaitu semua boleh dikerjakan, kecuali yang 

dilarang Allah atau Rasul-Nya 

Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang 

merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, artinya budi pekerti, tingkah 

laku, perangai, dan tabiat. Sedangkan secara terminologis, akhlak 

adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah 

dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Ibnu Miskawaih 

mendefinisikan akhlak sebagai keadaan gerak jiwa yang mendorong ke 

arah melakukan perbuatan dengan tidak melibatkan pikiran. Tidak jauh 

berbeda, al-Ghazali mendefinisikannya dengan suatu sifat yang tetap 

pada jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, 

tanpa dipikirkan lagi.  Sementara dalam pandangan Ahmad Amin, ilmu 

akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, 

menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada 

manusia yang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia 

dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan apa yang harus 

diperbuat. 

 

2.    Hubungan antara Aqidah, Syariah dan Akhlak  
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Aqidah, syariah dan akhlak mempunyai hubungan yang sangat 

erat, bahkan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Meskipun 

demikian, ketiganya dapat dibedakan satu sama lain. Aqidah sebagai 

sistem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar iman 

menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Syariah 

sebagai sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan fungsi 

agama. Sedangkan akhlak sebagai sistem nilai menggambarkan arah dan 

tujuan yang hendak dicapai agama. Oleh karena itu, ketiga kerangka 

dasar tersebut harus terintegrasi dalam diri setiap muslim. Integrasi 

ketiga komponen tersebut ibarat sebuah pohon, akarnya adalah aqidah, 

sementara batang, dahan dan daunnya adalah syariah, sedangkan akhlak 

adalah buahnya. 

Tabel 1. Peranan Aspek Ajaran Islam 

Aspek Peranan 

Aqidah Sumber dan hakikat keberadaan agama 

Syariah Fungsi agama 

Akhlak Arah dan tujuan yang hendak dicapai agama 

 

Muslim yang baik adalah orang yang memiliki aqidah yang 

lurus dan kuat yang mendorongnya untuk melaksanakan syariah yang 

hanya ditujukan kepada Allah sehingga tergambar akhlak mulia dalam 

dirinya. 

Atas dasar hubungan ini pula apabila seorang melakukan suatu 

perbuatan baik, tetapi tidak dilandasi oleh aqidah atau iman, maka ia 

termasuk orang yang kafir. Seorang yang mengaku beriman, tetapi tidak 

mau melaksanakan syariah, maka ia disebut fasik. Sedangkan seseorang 

yang mengaku beriman dan melaksanakan syariah, tetapi tidak dilandasi 

aqidah atau iman yang lurus disebut orang munafik (Budiman, 2005: 

28).  

 

 

C. Antara Ibadah dan Muamalah 
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Dari diagram kerangka ajaran Islam di atas tampak bahwa 

ajaran Islam terbagi tiga, aqidah, syariah, dan akhlak. Kemudian syariah 

terbagi menjadi dua, ibadah (ibadah mahdhah) dan muamalah (ibadah 

„ammah/ghairu mahdhah). Ibadah bersifat ritual, sedangkan muamalah 

bersifat sosial. Dalam menetapkan hukum bagi kedua urusan ini 

dipergunakan kaidah yang berlainan. Ushul Fiqh menyatakan bahwa 

dalam urusan ibadah, semuanya haram, kecuali bila secara pasti 

terdapat dalil yang memerintahkan; sedangkan dalam urusan muamalah, 

semuanya boleh, kecuali bila secara pasti terdapat dalil yang melarang. 

Dalam pembahasan ini, ibadah seperti yang dimaksud dengan 

‗ibadah mahdhah, sebagaimana diuraikan oleh Jalaluddin Rakhmat 

(1994: 47) hanya terdiri atas delapan hal: thaharah, shalat, shaum, 

zakat, haji, mengurus jenazah, udhhiyah (penyembelihan) dan aqiqah, 

zikir dan doa. Dalam delapan hal ini, kita tak boleh mengembangkan 

hal-hal yang baru—semuanya haram, kecuali bila ada dalil yang 

memerintahkan. Disini sifat kreatif dan inovatif dilarang. Bahkan kita 

harus menjalankannya tanpa merenungkannya secara ‗aqliah. Kita harus 

mengangkat tangan ketika mengucapkan Allahu Akbar, melirik ke 

kanan dan ke kiri ketika menyebut Assalam‟alaikum. Ini kita jalankan 

karena meniru contoh Rasulullah saw. Kita lakukan bila kaifa – tanpa 

bertanya, kenapa? Caranya, waktunya, tempatnya sudah ditentukan oleh 

Rasulullah saw. 

Sedangkan muamalah menuntut kita untuk bersikap kreatif dan 

inovatif. Islam hanya memberikan petunjuk umum dan pengarahan saja. 

Kita diperintahkan qital (memerangi) kaum yang zalim. Rasulullah saw. 

mencontohkan dengan pedang, panah, perisai, kuda dan unta. Islam 

memberikan petunjuk umum: berperanglah dengan senjata dan 

kendaraan. Sekarang ini tentu kita dapat menggunakan senapan, bom 

bahkan rudal—tidak lagi dengan pedang dan panah. Kita mengendarai 

tank-tank baja, pesawat tempur, atau mungkin peralatan mutakhir yang 
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disebut perang bintang. Dalam hal ini, cara, waktu, dan tempat tidak 

ditentukan secara fixed oleh Rasulullah saw.  

 

D. Bidang dan Disiplin Keilmuan dalam Islam 

Dalam Islam, menuntut ilmu adalah aktivitas sepanjang hayat. 

Tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu. Dalam sebuah hadits, 

Rasulullah menyuruh umat Islam untuk senantiasa belajar dari buaian 

hingga ke liang lahat. Ajaran Islam sesungguhnya merupakan sumber 

kajian yang tidak akan pernah habis-habisnya untuk digali. 

Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, 

disistematisasi, dan diinterpretasi, menghasilkan kebenaran obyektif, 

sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Secara 

etimologis, kata ilmu berarti kejelasan, karena itu, segala yang 

terbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan. Kata ilmu dengan 

berbagai bentuknya terulang 854 kali dalam Al-Qur‘an  (Shihab, 1997). 

Setiap ilmu membatasi diri pada salah satu bidang kajian. Oleh sebab 

itu, orang yang memperdalam ilmu-ilmu tertentu disebut spesialis. Dari 

sudut pandang filsafat, pengertian ilmu lebih khusus dibandingkan 

dengan pengetahuan.   

Dalam sejarah Islam, ilmu terus berkembang dari waktu ke 

waktu. Pada zaman keemasan Islam, ilmu digolongkan ke dalam empat 

konsorsium (Mastuhu, 1999: 220-1): 

1. Bahasa Arab, lengkap dengan perkembangannya, seperti Nahwu, 

Sharaf, Balaghah dan ilmu bahasa. 

2. Ilmu Syariah, meliputi Tafsir, Hadits, dan Musthalah Hadits, Fiqih 

dan Ushul Fiqh, dan llmu Kalam.  

3. Sejarah yang semula berisi peristiwa-peristiwa peperangan dan 

kejadian-kejadian keagamaan yang bernilai monumental, terutama 

sejarah nabi kemudian berkembang menjadi sejarah bangsa-bangsa. 
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4. Al-Hikmah dan Filsafat, meliputi mantiq (logika), alam (kedokteran, 

ilmu hewan dan pertanian), ilmu pasti (matematika, ilmu ukur, 

mekanika, falak dan geografi) dan ilmu ketuhanan (teologi).  

Setiap sub-disiplin ilmu tersebut ada ―bibit‖nya dalam Al-Quran. 

Namun kebutuhan terus berkembang dan pemikiran manusia semakin 

maju. Akibatnya, perkembangan ilmu pada zaman modern tidak 

berjalan secara linear dan konvensional, melainkan multilinear, sulit 

diprediksi, kompleks, serentak atau simultan. Maka, keempat bidang 

tersebut kini terasa tidak mencukupi lagi. 

Dalam kaitan ini, sarjana-sarjana Muslim Indonesia mencoba 

merumuskan peta konsorsium ilmu agama Islam, seperti tertera dalam 

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 110 Tahun 1982, 

menjadi delapan bidang, lengkap dengan disiplin dan sub-disiplin ilmu. 

Keputusan Menteri Agama di atas saat ini masih berlaku dan menjadi 

rujukan kurikulum IAIN dan PTAIS (Perguruan Tinggi Agama Islam 

Swasta). Pembidangan tersebut sudah diakui LIPI (Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia). 

Tabel 2. Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 110 Tahun 1982 tentang Bidang, Disiplin dan Sub-Disiplin 

Ilmu-Ilmu Agama Islam 

 

Bidang Disiplin Sub-Disiplin 

I.  Al-Quran dan  

   al-Hadits 

1. Ulum al-Quran 1. Tarikh al-Quran 

2. Ilmu Qira‘at al-Quran 

3. Tafsir 

4. Muqaranah Tafsir 

 2. Ulum al-Hadits 1. Hadits Dirayah 

2. Hadits Riwayah 

3. Tarikh Hadits 

4. Tarikh Muhadditsin 

II.  Pemikiran  

dalam Islam 

1.  Ilmu Kalam/Tauhid 1. Sejarah Ilmu 

Kalam/Tauhid 

2. Aliran-aliran Ilmu 

Kalam/Tauhid 

3. PerbandinganIlmu 

Kalam  

 2.  Falsafah 1. Sejarah Falsafah 
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2. Konsepsi Kebutuhan 

3. Konsepsi Alam 

4. Konsepsi Manusia 

5. Politik 

6. Akhlaq 

7. Mantiq  

 3.  Tasawuf 1.   Sejarah Tasawwuf 

2.   Tasawuf Akhlaqi 

3.   Tasawuf Falsafi 

4.   Thariqat 

III. Fiqih dan 

Pranata Sosial 

1. Fiqih Islam 

 

 

 

 

 

1. Ilmu Fiqh 

2. Madzhib Fiqh Islami 

3. Perbandingan Madzhab 

4. Sejarah Perkembangan 

Hukum Islam 

5. Peradilan Islam 

 2. Ushul Fiqih 1. Ushul Fiqh/Ushul Fiqh 

Muqaran 

2. Falsafah Tasyri‘ Islami 

 3. Pranata Sosial 1. Ilmu Siyasi 

2. Institusi Masyarakat 

Islam 

 4. Ilmu Falak  

IV. Sejarah dan 

Kebudayaan 

Islam 

1. Sejarah Islam 1. Periodisasi Sejarah 

Islam 

2. Filsafat Sejarah 

3. Historiografi Islam 

 2. Peradaban Islam 1. Sejarah Peradaban 

Islam 

2. Kebudayaan Islam 

V. Bahasa 1. Bahasa Arab 1. Qawa‘id 

2. Balaghah 

3. ‗Ilm Lughah/Fil Lughah 

4. Maharatul Lughawiyah 

 2. Sastra Arab 1. Kesusasteraan Arab 

2. Tarikh al Adab 

3. Perbandingan Sastra 

4. Naqd al Adab 

5. Madzahib al Adabiyah 

6. Funun Arabiyah 

VI. Pendidikan 

Islam 

1. Pendidikan dan 

Pengajaran Islam 

1. Asas-Asas Pendk. Islam 

2. Falsafah Pendk. Islam 

3. Sejarah Pendk. Islam 

4. Metodologi Pengajaran 

Islam 

5. Perbandingan 



 

17 

 

Pendidikan Islam 

6. Asas-asas Kurikulum 

Pengajaran Islam 

7. Pembimbing Akhlak 

Islam 

8. Administrasi dan 

Supervisi Islam 

 2. Psikologi Islam 1. Ilmu Jiwa Pendidikan  

2. Kesehatan Mental 

3. Ilmu Jiwa 

Perkembangan 

VII. Dakwah 1.  Dakwah  

 

1. Ilmu Dakwah 

2. Sejarah Penyiaran dan 

Pengembangan Islam 

3. Falsafat Dakwah 

4. Bimbingan Sosial 

Keagamaan 

5. Psikologi Dakwah 

 2. Perbandingan Agama 1. Sejarah Agama 

2. Falsafat Agama 

3. Sosiologi Agama 

4. Ilmu Jiwa agama 

VIII.Pemikiran 

Modern 

dalam Dunia 

Islam 

1. Politik 

2. Hukum 

3. Ekonomi 

4. Budaya 

 

Sumber: Mastuhu, 1999: 222-5.  
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

 

 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi dan menunjukkan kecenderungan mengenai bagian ajaran 

Islam yang seringkali dijadikan materi khotbah Jumat oleh para khatib di 

Kota Banjarmasin.  

Informasi tentang komposisi materi khotbah ini sangat berguna 

sebagai bahan evaluasi terhadap proses dakwah yang dilakukan selama ini 

dan sekaligus sebagai bahan perencanaan untuk kegiatan dakwah selanjutnya. 

Informasi ini sesungguhnya amat penting, namun justru belum dilakukan 

secara sungguh-sungguh. Dengan mengetahui komposisi materi khotbah, 

dapat diasumsikan materi-materi yang relatif sudah dikuasai umat sehingga 

tidak perlu terlalu ditekankan lagi dan untuk berikutnya perlu dipersiapkan 

dan disusun secara sistematis materi-materi yang perlu mendapatkan 

penguatan (stressing) atau prioritas untuk disampaikan kepada umat. 

Berangkat dari hasil penelitian ini, kiranya akan dapat dirumuskan 

suatu program dan strategi dakwah yang lebih komprehensif, efektif, efisien, 

dan tepat sasaran. Oleh  kerana itu, para da‘i seyogyanya dapat meramu dan 

mengartikulasikan materi dakwah yang betul-betul diperlukan umat dan 

mengurangi penyampaian materi-materi yang relatif sudah dikuasai umat 

sehingga perulangan atau repitisi yang tidak perlu dapat diminimalisir.  

. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 
 

 

 

A. Desain Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian survey terhadap aktivitas 

khotbah Jumat pada masjid-masjid di Kota Banjarmasin. Berdasarkan 

data dari Departemen Agama Kota Banjarmasin, jumlah masjid yang 

terdapat di Kota Banjarmasin hingga Nopember 2007 adalah sebanyak 

169 buah dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel 3. Jumlah Masjid di Banjarmasin 

No Kecamatan Jumlah 

1 Banjarmasin Timur  35 buah 

2 Banjarmasin Barat 31 buah 

3 Banjarmasin Tengah 32 buah 

4 Banjarmasin Utara 29 buah 

5 Banjarmasin Selatan 42 buah 

 Jumlah Total 169 buah 

 

 

B. Sampel Penelitian  

Dari jumlah masjid di atas, peneliti mengambil sampel 

sebanyak 25 buah masjid atau sebesar 14,79% dari total jumlah masjid 

yang ada dengan penyebaran secara merata di 5 kecamatan. Dari setiap 

kecamatan diambil 5 buah masjid sebagai sampel. Teknik pengambilan 

sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan 

mempertimbangkan sebaran wilayah (kecamatan) dan karakteristik 

organisasi keagamaan yang mengelola masjid.  

Penentuan masjid juga dilakukan dengan mempertimbangkan 

variasi tata cara pelaksanaan ibadah shalat Jumat di setiap masjid. 

Dalam pelaksanaan shalat Jumat, masjid umumnya terbagi menjadi 2 

kategori, yaitu : 
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1. Masjid yang melaksanakan adzan 2 kali, yaitu masjid-masjid yang 

dikelola sesuai tradisi Nahdhatul Ulama dan/atau organisasi-

organisasi lain yang sejenis.   

2. Masjid yang melaksanakan adzan 1 kali, yaitu masjid-masjid yang 

dikelola sesuai tradisi Muhammadiyah dan/atau organisasi-

organisasi lain yang sejenis. 

Beragamnya masjid yang dipilih dimaksudkan agar dapat mewakili 

keragaman yang ada di kalangan umat Islam Banjarmasin. Adapun 

daftar masjid yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Daftar Masjid yang Dijadikan Sampel Penelitian  

1. Banjarmasin Timur 

No Nama Masjid Alamat Adzan 

1 At-Taqwa Jl. A. Yani km. 4,5 Kb. Bunga  2 kali 

2 Nurul Ibadah Jl. Mahat Kasan Gatot S. IV 2 kali 

3 Hudaibiyah  Jl. Manggis 2 kali 

4 Al-Ikhlas Jl. A. Yani Km. 6 (Dolog)  2 kali 

5 Al-Mukhlisun Jl. Manggis 1 kali 

 

2. Banjarmasin Barat 

No Nama Masjid Alamat Adzan 

1 Ihya Ulumuddin Jl. Pembangunan I 2 kali 

2 Miftahur Rahman Jl. Sutoyo S Gg. Ar-Rahman 2 kali 

3 Nuruz Zakirin Jl. Bandarmasih Komp. DPRD 2 kali 

4 Al-Mujahidin Jl. Belitung Darat 1 kali 

5 Ahmad Dahlan Jl. S. Parman 1 kali 
 

 

3. Banjarmasin Tengah 

No Nama Masjid Alamat Adzan 

1 Sabilal Muhtadin Jl. Jend. Sudirman No. 1 2 kali 

2 Miftahul Ihsan Jl. Pangeran Antasari No. 1 2 kali 

3 Al-Musyarrafah Jl. Perintis Kemerdekaan 2 kali 

4 Al-Jihad Jl. Cempaka Besar No. 34 1 kali 

5 Al-Khairat Jl. Batu Benawa II No. 1 1 kali 

 

 

4. Banjarmasin Utara 



 

21 

 

No Nama Masjid Alamat Adzan 

1 Jami‘ Sei. Jingah Jl. Mesjid Jami‘, Sei. Jingah 2 kali 

2 Tuhfaturraghibin Jl. Alalak Tengah 2 kali 

3 Baitul Anshar Jl. Sultan Adam Komp. Citra 2 kali 

4 Iqra Bismirabbik Jl. Hasan Basri 1 kali 

5 Baitul Hikmah Jl. Hasan Basri Komp. Unlam 1 kali 

 

 

5. Banjarmasin Selatan 

No Nama Masjid Alamat Adzan 

1 Al-Ummah Jl. Arjuna VI RT 40 1 kali 

2 Nurul Amilin Jl. Kelayan B Timur R. 15 2 kali 

3 Da‘watul Abrar Kelayan B Tengah 2 kali 

4 Al-Furqan Jl. Bumi Mas Pemurus Baru 1 kali 

5 As-Salam Jl. A. Yani Km 5 Samsat 1 kali 

 

 

C. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:  

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari para khatib di masjid-

masjid yang telah ditentukan. Data ini merupakan rangkuman atau 

intisari dari khotbah yang disampaikan khatib. Data ini diperoleh 

melalui observasi. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber lain, 

sebagai berikut: 

a. Departemen Agama Kota Banjarmasin untuk data masjid 

b. Surat kabar dan tabloid untuk data khatib setiap Jumat 

c. Buku-buku literatur keagamaan sebagai landasan melakukan 

analisis, dan;  

d. Informasi lain yang relevan dengan penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan 

mengikuti langsung khotbah Jumat di masjid-masjid yang sudah 

ditentukan atau dikenal juga dengan metode observasi. Observasi 

merupakan salah satu metode pengumpulan data primer dalam 

penelitian ilmiah. Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku 
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subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa 

adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang 

diteliti. Metode ini sengaja dipilih oleh peneliti karena data yang 

diperoleh melalui metode observasi pada umumnya tidak terdistorsi, 

lebih akurat, dan bebas dari respon bias (Indriantoro dan Supomo, 1999: 

157). 

Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

observasi langsung (direct observation), yaitu pengamat (observer) 

secara langsung mengikuti dan terlibat dalam kegiatan khotbah Jumat 

yang disampaikan khatib di semua masjid yang telah ditentukan. Dalam 

hal ini, observasi dilakukan tanpa sepengetahuan (hidden observation) 

khatib sebagai subyek penelitian dengan tujuan agar perilaku khotbah 

yang diamati dapat berlangsung wajar atau alami sebagaimana adanya. 

Penggunaan teknik hiddden observation (disebut juga unobstrusive 

observation) diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya 

respondent error (Indriantoro dan Supomo, 1999: 157).  

Observasi dilasanakan selama 4 minggu (1 bulan) untuk setiap 

masjid. Tenaga pengamat (observer) mencatat atau mendokumentasikan 

sejumlah data di dalam lembaran observasi khusus yang berisi tentang: 

nama dan alamat masjid, perkiraan jumlah jamaah, nama khatib, inti 

materi khotbah, dan alasan khatib mengangkat materi khotbah. Proses 

pengumpulan data dilaksanakan dalam rentang waktu 4 bulan, yaitu 

antara bulan Juli sampai Oktober 2007 dengan melibatkan sebanyak 20 

tenaga observer.  

Di samping menggunakan metode observasi, peneliti juga 

menggunakan metode kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan pustaka 

yang relevan, baik dari buku, literatur ilmiah, tabloid, majalah, dan 

koran untuk memperkaya analisis dan melengkapi bahan penulisan 

laporan penelitian.  

 

E. Metode Analisis Data 



 

23 

 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, peneliti melakukan 

analisis data secara deskriptif analitis dengan urutan sebagai berikut: 

1. Melakukan studi terhadap literatur-literatur yang relevan.  

2. Melakukan analisis isi (content analysis) terhadap materi khotbah. 

Tujuan dari content analysis adalah melakukan identifikasi 

tehadap karakteristik informasi spesifik yang terdapat pada suatu 

dokumen untuk menghasilkan deskripsi yang obyektif dan 

sistematis (Indriantoro dan Supomo, 1999: 159). Dokumen yang 

dimaksud disini adalah blangko hasil observasi. 

3. Mengklasifikasikan materi khotbah sesuai sistematika ajaran Islam 

(diagram 1) dengan menggunakan tabel frekuensi. 

4. Menganalisis hasil klasifikasi materi khotbah. 

5. Mengambil kesimpulan penelitian. 

 

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

tampak dalam diagram di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

Diagram 2. Langkah-langkah Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menetapkan sampel 

2.  Melakukan observasi dan 

pendokumentasian 

3.  Melakukan studi terhadap 

literatur yang relevan  

 

4.  Melakukan content analysis 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 

 

A.   Hasil Penelitian 

Setelah melaksanakan observasi di masjid-masjid yang telah 

ditentukan, berikut ini ditampilkan materi khotbah Jumat setiap masjid 

selama 4 kali Jumat: 

Tabel 5. Daftar Materi Khotbah Jumat  

1.  Kecamatan Banjarmasin Timur 

Nama Masjid Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV 

At-Taqwa Zuhud Keseimbangan 

dunia akhirat 
Bahaya NAPZA Menghormati 

Rasulullah 
Nurul Ibadah Hidayah bagi  

manusia 
Mengingat 

kematian 
Kewajiban 

ikhtiar  
Menjadi Muslim 

Sejati 
Hudaibiyah  Manajemen Qalbu Sukses menurut 

Al Quran  
Mengisi 

Kemerdekaan  
Sejarah Isra Mi'raj 

dan Kewajiban 

Shalat 
Al-Ikhlas Iri dengki Perang Jihad Peningkatan 

Iman dan Taqwa 
Shalat Khusyu'  

Al-Mukhlisin Kesabaran Nikmatnya sehat Shalat Khusyu' Menjauhi maksiat 

 

2.  Kecamatan Banjarmasin Barat 

Nama Masjid Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV 

Ihya Ulumuddin Shalat tiang 

agama 

Syukur Zikir kpd Allah Manajemen waktu 

Miftahurrahman Makna Isra Mi‘raj 

dalam kehidupan 

harian 

Hukuman 

meninggalkan 

shalat 

Siksaan bagi 

yang lalai shalat 

Ukhuwah Islamiyah 

dan Ihsan 

Nuruz Zakirin Syukur dan Kerja 

keras 

Ibadah di bulan 

Sya‘ban 

Mengingat 

kematian 

Persiapan 

menyambut 

Ramadhan 

Al-Mujahidin Evaluasi diri dan 

muhasabah 

Pertanggung-

jawaban amal 

Mensyukuri 

kemerdekaan 

Persiapan 

menyambut 

Ramadhan 

K.H. Ahmad 

Dahlan 

Persiapan 

menyambut 

Ramadhan 

Mendekatkan 

diri pada  

AlQur an  

Hakikat Manusia Ibadah di malam 

Lailatul Qadar 

3.  Kecamatan Banjarmasin Tengah  

Nama Masjid Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV 

Sabilal 

Muhtadin 

Metode dakwah 

Rasulullah 

Hablumminallah Mengingat 

kematian 

Kepemimpinan 

Rasulullah 
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Miftahul Ihsan Keutamaan Shalat Keutamaan 

Shalat daripada 

ibdah yang lain 

Mendekatkan diri 

kepada Allah 

Menjaga shalat 

Al-Musyarrafah Memanfaatkan 

umur 

Aplikasi shalat 

dalam kehidupan 

Persiapan 

menyambut 

Ramadhan 

Meningkatkan 

ibadah 

Al-Jihad Keutamaan 

berdoa 

Bicara jujur Hari Kiamat Shalat sebagai 

kebutuhan 

Al-Khairat Isra Mi‘raj- 

Shalat 

Mujahadah 

melawan hawa 

Nafsu 

Hakikat Isra 

Mi‘raj dan 

Pelecehan Yahudi 

terhadapnya 

Menegakkan 

Syari‘ah di 

Indonesia 

 

4.  Kecamatan Banjarmasin Utara 

Nama Masjid Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV 

Jami‘ Sungai 

Jingah 

Isra Mi‘raj dan 

kesucian manusia 

Hablumminannas 

dan Manajemen 

Qalbu 

Keutamaan 

Shalat 

Birrul Waalidain 

Tuhfatur 

raghibiin 

Menjaga diri dan 

keluarga dari api 

neraka 

Shadaqah Pedihnya siksa 

api neraka 

Isra Mi‘raj dan 

Shalat 

Baitul Anshor Istighfar dan 

Taubat 

Kesehatan 

Mental 

Keistimewaan 

shalat secara 

medis 

Keutamaan shalat 

5 waktu 

Iqra 

Bismirabbik 

Mengingat 

kematian 

Sakaratul Maut Khilafah 

Islamiyah 

Bahaya Penyakit 

hati 

Baitul Hikmah Dekadensi moral 

manusia modern 

Istighfar dan 

Sifat Pemaaf 

Halal bi halal: Sa 

ling Memaafkan 

Takut hanya 

kepada Allah 

 

5.  Kecamatan Banjarmasin Selatan  

Nama Masjid Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV 

Al-Ummah Ukhuwah 

Islamiyah 

Mensyukuri 

kemerdekaan 

Evaluasi taqwa 

ba‘da Ramadhan 

 

Nurul Amilin Sejarah Isra' 

Mi'raj & 

kewajiban shalat 

Tujuan Isra' 

Mi'raj & 

kewajiban shalat 

Sejarah Isra' 

Mi'raj & 

kewajiban shalat 

Menjauhi fitnah 

Da'watul Abrar Mensyukuri 

kemerdekaan 

Dorongan 

Membaca Al-

Qur‘an  

Dorongan 

mengkaji & 

mengamalkan 

Al-Qur‘an  

Silaturrahmi dan 

saling memaafkan 

Al-Furqan Berbakti kepada 

Orang tua 

Sumpah dalam 

Al Quran  

Idul Qurban dan 

peduli sesama 

Menghindari 

aliran sesat 

As-Salam Bid'ah Menjaga 

keluarga dari 

neraka 

Isra Mi'raj dan 

Tanda 

Kekuasaan Allah 

Keutamaan Shalat 

5 waktu 

 

 

B.    Pembahasan Hasil Penelitian  
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Data tentang materi khotbah sebagaimana ditampilkan pada 

tabel-tabel di atas selanjutnya akan diklasifikasikan secara tematik ke 

dalam struktur ajaran Islam sebagaimana ditunjukkan diagram 1 pada 

Bab II. 

Perlu dikemukakan terlebih dahulu bahwa upaya untuk 

melakukan pengklasifikasian materi khotbah Jumat ini tentu saja tidak 

bisa dilakukan dengan sangat ketat mengingat spektrum setiap khotbah 

sesungguhnya bersifat relatif luas. Sangat boleh jadi seorang khatib 

meninjau suatu masalah dari beragam sudut pandang: aqidah, syariah, 

dan akhlak secara bersamaan, sehingga peneliti pun akan 

mengelompokkan khotbah tersebut ke dalam semua bagian ajaran Islam. 

Akan tetapi, untuk sebagian besar materi khotbah, peneliti hanya akan 

mengambil satu bagian ajaran Islam yang paling dominan dibicarakan 

oleh khatib, kendati pada saat yang sama sang khatib juga menyinggung 

bagian-bagian ajaran Islam yang lain.  

Untuk memudahkan pengklasifikasian, peneliti membuat sistem 

pengkodean sederhana dengan ketentuan sebagai berikut: 

A = Aqidah 

B   = Syariah 

B1 = Ibadah 

B2 = Muamalah 

C  = Akhlak 

 

 

Tabel 6. Pengkodean Materi Khotbah Jumat  

1.  Kecamatan Banjarmasin Timur 

Nama Masjid Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV 

At-Taqwa Zuhud Keseimbangan 

dunia akhirat 
Bahaya NAPZA Menghormati 

Rasulullah 
Kode  C C B2 C 

Nurul Ibadah Hidayah bagi  

manusia 
Mengingat 

kematian 
Kewajiban 

ikhtiar bagi 

manusia 

Menjadi Muslim 

Sejati 

Kode A C A A, B, C 
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Hudaibiyah  Manajemen Qalbu Sukses menurut 

Al Quran  
Mengisi 

Kemerdekaan  
Sejarah Isra Mi'raj 

dan Kewajiban 

Shalat 
Kode C A, B, C  C B1 

Al-Ikhlas Iri dengki Perang Jihad 

Etika Berperang  
Akhlak kepada 

Rasulullah  
Shalat Khusyu'  

Kode C B, C C B1 

Al-Mukhlisin Kesabaran Nikmatnya sehat Shalat khusyu' Menjauhi maksiat 

Kode C C B1 C 

 

2.  Kecamatan Banjarmasin Barat 

Nama Masjid Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV 

Ihya 

Ulumuddin 

Shalat tiang 

agama 

Syukur Zikir kpd Allah Manajemen waktu 

Kode B1 C B1 C 

Miftahurrahm

an 

Makna Isra Mi‘raj 

dalam kehidupan 

harian 

Hukuman 

meninggalkan 

shalat 

Siksaan bagi 

yang lalai shalat 

Ukhuwah Islamiyah 

dan Ihsan 

Kode B1, B2 B1 B1 B2, C 

Nuruz Zakirin Syukur dan Kerja 

keras 

Ibadah di bulan 

Sya‘ban 

Mengingat 

kematian 

Persiapan 

menyambut 

Ramadhan 

Kode B2, C B1 C B1 

Al-Mujahidin Evaluasi diri dan 

muhasabah 

Pertanggung-

jawaban amal 

Mensyukuri 

kemerdekaan 

Persiapan 

menyambut 

Ramadhan 

Kode C B1 C B1 

K.H. Ahmad 

Dahlan 

Persiapan 

menyambut 

Ramadhan 

Mendekatkan 

diri pada  

AlQur an  

Hakikat Manusia Ibadah di malam 

Lailatul Qadar 

Kode B1 B1 C B1 

 

 

 

3.  Kecamatan Banjarmasin Tengah  

Nama Masjid Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV 

Sabilal 

Muhtadin 

Metode dakwah 

Rasulullah 

Hablumminallah Mengingat 

kematian 

Kepemimpinan 

Rasulullah 

Kode B B1 C B2 

Miftahul Ihsan Keutamaan Shalat Keutamaan 

Shalat daripada 

ibdah yang lain 

Mendekatkan diri 

kepada Allah 

Menjaga shalat 

Kode B1 B1 B1 B1 

Al-

Musyarrafah 

Memanfaatkan 

umur 

Aplikasi shalat 

dalam kehidupan 

Persiapan 

menyambut 

Ramadhan 

Meningkatkan 

ibadah 

Kode C B1 B1 B1 

Al-Jihad Keutamaan 

berdoa 

Bicara jujur Hari Kiamat Shalat sebagai 

kebutuhan 
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Kode B1 C A B1 

Al-Khairat Isra Mi‘raj- 

Shalat 

Mujahadah 

melawan hawa 

Nafsu 

Hakikat Isra 

Mi‘raj dan 

Pelecehan Yahudi 

terhadapnya 

Menegakkan 

Syari‘ah di 

Indonesia 

Kode B1 C C B1, B2 

 

4.  Kecamatan Banjarmasin Utara 

Nama Masjid Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV 

Jami’ Sungai 

Jingah 

Isra Mi‘raj dan 

kesucian manusia 

Hablumminannas 

dan Manajemen 

Qalbu 

Keutamaan 

Shalat 

Birrul Waalidain 

Kode C B2, C B1 C 

Tuhfatur 

raghibiin 

Menjaga diri dan 

keluarga dari api 

neraka 

Shadaqah Pedihnya siksa 

api neraka 

Isra Mi‘raj dan 

Shalat 

Kode A, B, C B1, B2 A, C B1 

Baitul Anshor Istighfar dan 

Taubat 

Kesehatan 

Mental 

Keistimewaan 

shalat secara 

medis 

Keutamaan shalat 

5 waktu 

Kode C C B1 B1 

Iqra 

Bismirabbik 

Mengingat 

kematian 

Sakaratul Maut Khilafah 

Islamiyah 

Bahaya Penyakit 

hati 

Kode C C B C 

Baitul Hikmah Dekadensi moral 

manusia modern 

Istighfar dan 

Sifat Pemaaf 

Halal bi halal 

Saling 

Memaafkan 

Takut hanya 

kepada Allah 

Kode C C B2, C A, C 

 

 

 

5.  Kecamatan Banjarmasin Selatan  

Nama Masjid Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV 

Al-Ummah Ukhuwah 

Islamiyah 

Mensyukuri 

kemerdekaan 

Evaluasi taqwa 

ba‘da Ramadhan 

Memperbanyak 

Shadaqah 

Kode B2 C A, B, C B1, B2 

Nurul Amilin Sejarah Isra' 

Mi'raj & 

kewajiban shalat 

Tujuan Isra' 

Mi'raj & 

kewajiban shalat 

Sejarah Isra' 

Mi'raj & 

kewajiban shalat 

Menjauhi fitnah 

Kode B1 B1 B1 C 

Da'watul 

Abrar 

Mensyukuri 

kemerdekaan 

Dorongan 

Membaca  

Al-Qur‘an  

Dorongan 

mengkaji & 

mengamalkan 

Al-Qur‘an  

Silaturrahmi dan 

saling memaafkan 

Kode C B1 B1 C 

Al-Furqan Berbakti kepada 

Orang tua 

Sumpah dalam 

Al Quran  

Makna Idul 

Qurban dan 

peduli sesama 

Menghindari 

aliran sesat 

Kode C B C A 
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As-Salam Bid'ah Menjaga 

keluarga dari 

neraka 

Isra Mi'raj dan 

Tanda 

Kekuasaan Allah 

Keutamaan Shalat 

5 waktu 

Kode B C A B1 

 

Tabel 7. Rekapitulasi Materi Khotbah Berdasarkan Sebaran Kecamatan  

Kecamatan A B B1 B2 C Total 

Banjarmasin Timur 2,66 1,17 3 1 12,17 20 

Banjarmasin Barat 0 0 11,5 1,5 7 20 

Banjarmasin Tengah 1 1 11,5 1,5 5 20 

Banjarmasin Utara 1,33 1,34 5 1,5 10,83 20 

Banjarmasin Selatan 2,33 2,33 6,5 1,5 7,33 20 

Jumlah 7,33 5,84 37,5 7 42,33 100 

 

Tabel 8. Persentase Ajaran Islam dalam Khotbah Jumat  

Aspek Ajaran Islam Persentase 

Aqidah 7,33 

Syariah 5,84 

Ibadah 37,5 

Muamalah 7 

Akhlak 42,33 

Jumlah 100 

 

Dari data di atas terlihat bahwa aspek ajaran Islam yang paling banyak 

disampaikan para khatib dalam khotbah Jumat di Kota Banjarmasin 

secara berturut-turut adalah Akhlak (42,33%), Ibadah (37,5%), 

Muamalah (7%), Aqidah (7,33 %), dan Syariah (5,84%).  

Diagram 3. Persentase Ajaran Islam dalam Khotbah Jumat 
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Apabila pembagian aspek ajaran Islam disederhanakan menjadi 3 

bagian saja, dimana Syariah (B), Ibadah (B1), dan Muamalah (B2) 

dikumpulkan menjadi satu aspek saja (Syariah), maka hasil yang 

muncul adalah sebagai berikut: 

7.33% 
5.84% 

37.50% 

7% 

42.33% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Aspek Ajaran Islam

Materi Khotbah di Banjarmasin 

Aqidah

Syariah

Ibadah

Muamalah

Akhlak
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Mengenai materi syariah, menarik untuk dicatat bahwa dari 

gabungan ketiga elemennya (syariah, ibadah, dan muamalah), yang 

paling sering diangkat orang para khatib secara berturut-turut adalah 

ibadah (74,49%), muamalah (13,91%), dan syariah (11,6%). Yang 

dimaksud dengan syariah dalam konteks ini adalah materi syariah yang 

bersifat umum, tidak membahas aspek ibadah atau muamalah secara 

khusus. 

 

Diagram 5. Komposisi Materi Syariah dalam Khotbah Jumat 

 

Aqidah, 
7.33% 

Syariah, 
50.34% 

Akhlak, 
42.33% 

74.49% 

13.91% 

11.60% 

Komposisi Materi Syariah 

Ibadah

Muamalah

Syariah

1. Aqidah =    7,33 % 

2. Syariah =  50,34 % 

3. Akhlak =  42,33 % 

 

Diagram 4. Kerangka Dasar Ajaran Islam dalam Khotbah Jumat 
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Berikut ini daftar materi khotbah Jumat berdasarkan kerangka 

dasar ajaran Islam. 

Tabel 9. Materi Aqidah dalam Khotbah Jumat  

No Materi Khotbah Jumat Frekuensi 

1 Menjaga Diri dan Keluarga dari Api Neraka 2 kali 

2 Hidayah bagi Manusia 1 kali 

3 Kewajiban Ikhtiar bagi Manusia 1 kali 

4 Menjadi Muslim Sejati 1 kali 

5 Sukses Menurut Al Quran  1 kali 

6 Hari Kiamat 1 kali 

7 Takut Hanya kepada Allah 1 kali 

8 Evaluasi Taqwa Ba‘da Ramadhan 1 kali 

9 Menghindari Aliran Sesat 1 kali 

10 Isra Mi'raj dan Tanda Kekuasaan Allah 1 kali 

Tabel 10. Materi Syariah dalam Khotbah Jumat  

No Materi Khotbah Jumat Frekuensi 

1 Menjadi Muslim Sejati 1 kali 

2 Sukses Menurut Al Quran  1 kali 

3 Perang Jihad dan Etika Berperang  1 kali 

4 Metode Dakwah Rasulullah 1 kali 

5 Menegakkan Syari‘ah di Indonesia 1 kali 

6 Menjaga Diri dan Keluarga dari Api Neraka 1 kali 

7 Khilafah Islamiyah 1 kali 

8 Evaluasi Taqwa Ba‘da Ramadhan 1 kali 

9 Sumpah dalam Al Quran 1 kali 

10 Bid'ah 1 kali 

 

Tabel 11. Materi Ibadah dalam Khotbah Jumat  

No Materi Khotbah Jumat Frekuensi 

1 Sejarah Isra Mi'raj dan Kewajiban Shalat 8 kali 

2 Keutamaan Shalat 6 kali 

3 Persiapan Menyambut Ramadhan 4 kali 

4 Mendekatkan Diri kepada Allah 3 kali 

5 Mendekatkan Diri pada AlQur an 3 kali 

6 Shalat Khusyu'  2 kali 

7 Shalat Tiang Agama 2 kali 

8 Aplikasi Shalat dalam Kehidupan 2 kali 

9 Hukuman Meninggalkan Shalat 2 kali 

10 Shadaqah 2 kali 

11 Zikir kepada Allah 1 kali 
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12 Ibadah di Bulan Sya‘ban 1 kali 

13 Semua Perbuatan Dipertanggungjawabkan 1 kali 

14 Ibadah di Malam Lailatul Qadar 1 kali 

15 Keutamaan Berdoa 1 kali 

 

Tabel 12. Materi Muamalah dalam Khotbah Jumat  

No Materi Khotbah Jumat Frekuensi 

1 Ukhuwah Islamiyah  2 kali 

2 Shadaqah 2 kali 

3 Bahaya NAPZA 1 kali 

4 Makna Isra Mi‘raj dalam Kehidupan  1 kali 

5 Kerja Keras 1 kali 

6 Hablumminannas  1 kali 

 

Tabel 13. Materi Akhlak dalam Khotbah Jumat  

No Materi Khotbah Jumat Frekuensi 

1 Mengingat Kematian 5 kali 

2 Mensyukuri dan Mengisi Kemerdekaan  4 kali 

3 Menjaga Diri dan Keluarga dari Api Neraka 3 kali 

4 Manajemen Qalbu 2 kali 

5 Akhlak kepada Rasulullah  2 kali 

6 Syukur 2 kali 

7 Birrul Waalidain 2 kali 

8 Istighfar dan Taubat 2 kali 

9 Halal Bihalal dan Saling Memaafkan  2 kali 

10 Memanfaatkan Umur 1 kali 

11 Keseimbangan Dunia Akhirat 1 kali 

12 Zuhud 1 kali 

13 Menjadi Muslim Sejati 1 kali 

14 Sukses Menurut Al Quran  1 kali 

15 Iri Dengki 1 kali 

16 Etika Berperang  1 kali 

17 Kesabaran 1 kali 

18 Nikmatnya Sehat 1 kali 

19 Menjauhi Maksiat 1 kali 

20 Manajemen Waktu 1 kali 

21 Berbuat Ihsan 1 kali 

22 Evaluasi Diri dan Muhasabah 1 kali 

23 Hakikat Manusia 1 kali 

24 Kepemimpinan Rasulullah 1 kali 

25 Bicara Jujur 1 kali 

26 Mujahadah dan Melawan Hawa Nafsu 1 kali 

27 Isra Mi‘raj dan Kesucian Manusia 1 kali 

28 Kesehatan Mental  1 kali 
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29 Bahaya Penyakit Hati 1 kali 

30 Dekadensi Moral Manusia Modern 1 kali 

31 Takut Hanya kepada Allah 1 kali 

32 Evaluasi Taqwa Ba‘da Ramadhan 1 kali 

33 Menjauhi Fitnah 1 kali 

34 Qurban dan Peduli Sesama 1 kali 

 

 

1.    Aqidah sebagai Pondasi Keislaman  

Dari hasil di atas, dapat dilihat bahwa telah terjadi 

ketidakmerataan atau ketidakseimbangan (imbalance) muatan materi 

khotbah Jumat yang disampaikan para khatib Jumat kepada umat Islam 

di Banjarmasin, yaitu dalam hal amat minimnya muatan materi aqidah 

(7,33%) dibandingkan dengan materi syariah (50,34%) dan materi 

akhlak (42,33%). Padahal, jika ditilik dari sudut pemahaman dan 

pengamalan ajaran Islam, aspek aqidah ini justru memainkan peranan 

yang sangat dominan. Aqidah adalah landasan atau pondasi bagi 

tegaknya syariah dan akhlak. Apabila aqidah tidak kokoh, maka 

penerapan syariah dan akhlak tidak akan terwujud dengan baik.  

Urgensi aqidah dalam pembentukan umat Islam ditunjukkan 

oleh strategi dakwah Rasulullah saw. pada periode Makkah yang lebih 

menekankan penguatan aqidah (taqwimul „aqidah) yang mantap di 

kalangan umat. Ayat-ayat Al-Qur‘an  yang diturunkan di Makkah juga 

lebih didominasi oleh materi-materi aqidah yang meliputi keyakinan 

kepada Allah, kerasulan Muhammad saw., dan Hari Akhir. Sedangkan 

materi-materi tentang syariah dan akhlak lebih banyak diturunkan pada 

periode Madinah, yaitu ketika umat sudah memiliki pondasi yang kuat 

untuk menerima beban-beban taklif. Tanpa pondasi aqidah yang kokoh, 

maka tuntutan-tuntutan syariah dan akhlak akan relatif lebih sulit 

dilaksanakan dan cenderung dipandang sebagai memberatkan, apalagi 

yang menuntut pengorbanan yang besar, seperti perintah untuk berjihad 

dan menafkahkan harta di jalan Allah, namun dengan pondasi aqidah 

yang mantap, semua tuntutan dan beban syariah itu menjadi ringan dan 
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mudah dilaksanakan, betapa pun perintah tersebut sebenarnya tergolong 

berat dan sukar. 

Inti dari aqidah adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah dan 

tidak menyekutukan-Nya dengan segala sesuatu yang lain. Orang yang 

sudah mempunyai komitmen utuh kepada Allah, maka ia akan melihat 

dunia ini menjadi satu panggung kehidupan yang jelas, bening, mudah, 

dan tidak ruwet karena kacamata tauhid ini. Perbedaan antara al-haqq 

dan al-bathil juga terlihat jelas. Apa yang datangnya dari Allah dan 

yang datang dari Iblis atau setan juga cukup jelas walaupun kadang-

kadang dibungkus dengan hal-hal yang tampak baik dan menarik (Rais, 

1998: 39). Contohnya adalah budaya entertainment yang dikemas 

sebagai usaha meningkatkan pendapatan nasional. Budaya-budaya 

animisme dan dinamisme pun kini marak dihidupkan kembali dalam 

upaya menarik minat turis asing. Pengobatan alternatif pun tidak jarang 

menyimpan potensi syirik yang besar. Tetapi untuk orang yang 

bertauhid semuanya sudah sangat jelas. 

Kekuatan iman juga akan mendorong seseorang menjadi tabah 

dalam menghadapi musibah, bersyukur dalam menerima nikmat, 

menginfakkan harta di jalan Allah, berbuat sesuatu untuk syiar Islam 

sesuai kesempatan dan kemampuan yang ada. Suatu hari Rasulullah 

bertanya kepada sekelompok orang Anshar, ―Apakah kamu semua 

orang-orang yang beriman?‖ Mereka menjawab: ―Ya, betul‖. Rasulullah 

bertanya lagi, ―Lalu apa ciri-ciri bahwa kalian itu mukmin?‖ Mereka 

menjawab, ―Kami bersyukur jika kami memperoleh kelapangan, 

bersabar ketika ditimpa musibah, dan rela dengan ketetapan Allah‖.  

Kekuatan iman akan mendorong seseorang mampu menghadapi 

godaan nafsu-setan, menahan diri dari berbuat maksiat dan yang sia-sia, 

menahan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain. Kekuatan iman 

akan menjadikan mukmin berperilaku baik dalam pergaulannya. 

―Tidaklah seorang mukmin itu suka mencela, dan tidak pula suka 

melaknat, tidak keji mulut dan tidak berkata kotor‖ (HR . Muslim). 
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Jika kekuatan iman tidak ada pada diri kita, maka kita hanya 

akan menjadi permainan musuh-musuh Allah. Kita akan mudah diadu 

domba, tanpa sadar bahwa musuh-musuh Allah bersorak sorai. Jika 

kekuatan iman tidak ada pada diri kita, maka pertolongan Allah tidak 

akan hadir untuk kita, dan kita terus menjadi korban kezaliman kaum 

kuffar. Jika kekuatan iman itu hilang pada diri kita, maka kita tidak 

akan mampu melihat adanya tipu-daya musuh-musuh Allah di sekitar 

kita. Kita pun akan celaka dunia-akhirat. 

Kekuatan imanlah yang menjadikan umat Islam menjadi 

mujahid fi sabilillah yang mampu menegakkan syiar Islam di muka 

bumi dan membelanya dari serbuan kaum kuffar. Ketaatan mereka 

dalam menjalankan perintah Allah, ketakwaan dan kesalehan, serta 

keikhlasan dalam berjuang mengundang datangnya intervensi Allah 

SWT yang menjadi penolong mereka sesuai janji-Nya: ―Wahai orang-

orang yang beriman, jika kalian menolong (agama) Allah maka Allah 

akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian (QS. 47:7). 

Abu Bakar menyatakan: ―Kamu orang-orang Islam tidak akan 

dapat dikalahkan karena jumlah yang sedikit. Tetapi kamu pasti dapat 

dikalahkan walaupun mempunyai jumlah yang banyak jikalau kamu 

terlibat di dalam dosa-dosa‖. Umar bin Khattab juga memberikan pesan 

serupa kepada pasukannya yang dikirim menaklukkan Parsi:  ―Saya 

memerintahkan kalian untuk takut pada Allah pada setiap saat karena 

takwa adalah senjata terbaik menghadapi musuh dan strategi terbaik 

dalam peperangan. Dan saya memerintahkan kalian untuk takut 

melanggar perintah Allah lebih dari ketakutan kalian kepada musuh. 

Jika sebuah pasukan lebih takut akan berbuat dosa daripada musuh 

mereka, Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka!‖  

Dalam konteks ini, kita diperintahkan Rasulullah  untuk 

senantiasa memperbaharui iman kita. ―Perbaruilah iman kalian, dengan 

memperbanyak membaca laa ilaaha illallaah” (HR. Ahmad). Hal ini 

karena keimanan itu fluktuatif, naik turun, dan tidak stabil. Fluktuasi 
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iman memang merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. 

Masalahnya, bagaimana kita mampu menjaga stabilitas keimanan 

dengan selalu memperbaruinya. Sehingga saat iman turun, maka 

penurunannya tidak sampai melebihi batas minimal. Tidak patut bagi 

seorang muslim, dengan dalih sedang turun imannya, kemudian 

meninggalkan amal kebaikan apalagi melakukan maksiat. 

Kita diperintahkan untuk mengesakan dan memurnikan ketaatan 

kepada Allah. Dia-lah yang menciptakan dan mengendalikan alam 

semesta. Dia-lah satu-satunya tempat bergantung dan meminta 

pertolongan. Namun sayangnya, ternyata tidak sedikit manusia yang 

menyekutukan Allah dan karenanya terjatuh pada perbuatan syirik. 

Syirik adalah dosa terbesar yang tak terampuni. Dewasa ini, syirik 

muncul dalam beraneka ragam bentuk dan kemasan. Oleh karena itu, 

umat Islam harus selalu waspada agar jangan sampai terjerumus dalam 

praktik-praktik syirik tersebut. Sudahkah keimanan dan tauhid seperti 

ini tertancap di jiwa-jiwa umat Islam saat ini? 

Apakah dengan data di atas dapat dikatakan bahwa para khatib 

(ulama) di Banjarmasin menilai bahwa aqidah umat ini sudah cukup 

mantap sehingga tidak perlu ditekankan lagi? Sehingga mereka 

kemudian lebih banyak mengangkat materi syariah dan akhlak dalam 

khotbah-khotbah mereka. Apakah periode Makkah sudah betul-betul 

dihayati dan dikuasai umat Islam, khususnya yang berada di 

Banjarmasin saat ini?  

Padahal, sementara ini disinyalir bahwa kehidupan umat Islam 

Indonesia masih banyak diwarnai oleh  budaya syirik, seperti tradisi 

sebagian nelayan dan petani yang memberikan sesajen untuk penguasa 

laut dan gunung, kebiasaan sebagian remaja yang mengkultuskan artis 

atau atlet terkenal laksana dewa-dewa, kepercayaan kepada ramalan-

ramalan, maraknya tayangan mistik di media massa dan beragam bentuk 

kemusyrkan lainnya (Suara Hidayatullah, Agustus 2004). Ini 
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sesungguhnya mengindikasikan masih belum kokohnya aqidah umat 

berhadapan dengan budaya jahiliyah, baik yang klasik maupun modern. 

Atau apakah pilihan-pilihan materi khotbah Jumat lebih didasari 

oleh pertimbangan internal-individual khatib sendiri dan bukannya 

pertimbangan kebutuhan umat? Hal ini nampaknya masih perlu 

ditelusuri lebih jauh. Diperlukan suatu penelitian lanjutan yang 

mengungkapkan motivasi dan latar belakang para khatib dalam memilih 

dan meramu khotbah-khotbah mereka. 

 

2.    Terjebak pada Seremonial  

Selain minimnya porsi pembahasan aqidah, data di atas 

menunjukkan masih dominannya materi ibadah (mahdhah), yaitu 

sebesar 37,5%, dibandingkan dengan materi muamalah yang hanya 

sebesar 7%. Perbandingannya adalah 5 : 1, atau 5 bagian untuk materi 

ibadah dan hanya 1 bagian untuk materi muamalah. Hal ini nampaknya 

juga perlu mendapat perhatian dari para khatib, mengingat porsi 

terbesar kehidupan muslim sebenarnya adalah pada aspek muamalah ini.  

Ibadah adalah urusan antara seorang hamba dan Tuhannya (hablun 

minallah), sedangkan muamalah adalah urusan antara hamba dengan 

hamba Allah yang lain (hablun minannaas). Yang pertama bersifat 

ritual sedangkan yang kedua bersifat sosial. Jika diperbandingkan, 

seperti diungkapkan Jalaluddin Rakhmat (1994: 47-52), Islam ternyata 

adalah agama yang menekankan urusan muamalah jauh lebih besar 

daripada urusan ibadah. Islam lebih banyak memperhatikan aspek 

kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual. Islam adalah agama 

yang menjadikan seluruh bumi ini masjid, tempat mengabdi kepada 

Allah. Besarnya porsi muamalah dibandingkan dengan ibadah dapat 

ditunjukkan dengan sejumlah bukti sebagai berikut: 

a. Dalam Al-Qur‘an dan kitab-kitab Hadits, proporsi terbesar kedua 

sumber hukum Islam itu berkenaan dengan urusan muamalah. 

Menurut Ayatullah Khomeini dalam al-Hukumah al-Islamiyah, 



 

40 

 

perbandingan antara ayat-ayat ibadah dan ayat-ayat yang 

menyangkut kehidupan sosial adalah satu berbanding seratus –untuk 

satu ayat ibadah, ada seratus ayat muamalah. Di dalam buku-buku 

hadits, bab ibadah hanya merupakan bagian kecil dari seluruh hadits. 

Dari dua puluh jilid Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari, hanya 

empat jilid yang berkenaan dengan ibadah. Begitu pula dalam kitab-

kitab hadits yang lain.  

b. Apabila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan 

muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau 

ditangguhkan (tentu bukan ditinggalkan). Misalnya, diriwayatkan 

oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Rasululah saw. 

bersabda, ―Aku sedang shalat dan aku ingin memanjangkannya, 

tetapi akau dengar tangisan bayi. Aku pendekkan shalatku karena 

aku maklum akan kecemasan ibunya karena tangisannya itu.” 

Dalam hadits lain Rasulullah saw. mengingatkan imam supaya 

memperpendek shalatnya, bila di tengah jamaah ada yang sakit, 

orang lemah, orang tua, atau orang yang mempunyai keperluan.  

c. Ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih 

besar daripada ibadah yang bersifat perorangan. Karena itu, shalat 

berjamaah lebih tinggi nilainya daripada shalat sendirian dua puluh 

tujuh derajat. Shalat jamaah, shalat Jumat, ibadah haji, juga zakat, 

karena banyak melibatkan segi sosial, mendapatkan perhatian besar 

dari ajaran Islam. 

d. Apabila  urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal, karena 

melanggar pantangan tertentu, maka kifarat-nya (tebusannya) ialah 

melakukan sesuatu yang berhubungan dengan muamalah. Bila puasa 

tidak mampu dilakukan, maka fidyah (memberi makan orang 

miskin) harus dibayarkan. Bila suami istri bercampur di siang hari di 

bulan Ramadhan, maka tebusannya adalah memberi makan kepada 

orang miskin. Dalam hadits qudsi, slaah satu tanda orang yang 
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diterima shalatnya ialah menyantuni orang yang lemah, menyayangi 

orang miskin, anak yatim, janda, dan yang mendapatkan musibah. 

Sebaliknya, bila seseorang tidak baik dalam urusan muamalah, 

urusan ibadah tidak dapat menutupinya. Yang merampas hak orang 

lain, tidak dapat menghapus dosanya dengan shalat tahajud. Yang 

berbuat zalim tidak hilang dosanya dengan berzikir seribu kali. 

Bahkan dari beberapa keterangan,ada kesan bahwa ibadah ritual 

tidak diterima Allah, apabila perilakunya melanggar norma-norma 

muamalah. ―Dikatakan kepada Rasulullah saw. bahwa seorang 

wanita puasa siang hari dan shalat di malam hari, tetapi ia menyakiti 

tetangganya. Rasulullah menjawab: ‗Perempuan itu di neraka.‘‖ 

Dalam Al-Qur‘an, orang-orang yang shalat akan celaka, bila ia 

menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, riya‘ 

dalam amal, dan tidak mau memberi pertolongan. 

e. Melakukan amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat 

ganjaran lebih besar daripada ibadah sunnat sebagaimana disebutkan 

dalam hadits-hadits berikut: 

“Orang yang bekerja keras untuk menyantuni janda dan orang 

miskin adalah seperti pejuang di jalan Allah dan seperti orang yang 

terus menerus shalat malam dan terus menerus puasa” (HR. 

Bukhari dan Muslim). 

“Maukah kamu aku beritahukan derajat apa yang lebih utama dari 

shalat, puasa dan shadaqah (sahabat menjawab: Tentu!). Yaitu 

mendamaikan dua pihak yang bertengkar” (HR. Abu Dawud, at-

Tirmidzi dan Ibnu Hibban). 

Apabila diperbandingkan, ternyata urusan muamalah memang 

jauh lebih luas daripada urusan ibadah. Namun sayangnya, sebagaimana 

disinyalir oleh Rakhmat (1994: 48-49), umat Islam tampaknya justru 

lebih mementingkan urusan ibadah di atas urusan muamalah. Kadang-

kadang perbedaan kecil dalam urusan ibadah dibesar-besarkan, sehingga 

mempertajam perpecahan umat Islam. Di beberapa kampung, shalat 
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Jumat dipisahkan, dan masjid baru dibuat berdampingan dengan masjid 

lama, hanya karena perbedaan adzan Jumat. Kita sering berpanjang-

panjang membicarakan urusan ibadah dan melupakan muamalah. 

Sehingga ada pengajian yang bertahun-tahun hanya membahas urusan 

ibadah –dari istinja sampai haidh dan nifas, dari takbiratul ihram sampai 

qunut.  

Akibatnya, seperti dikatakan oleh Syaikh Al-Ghazali dan 

Sayyid Quthb, kita bertengkar dalam urusan ibadah, sementara satu 

demi satu bidang kehidupan diambil oleh musuh-musuh Islam. Kita 

ribut tentang bid‘ah dalam shalat dan haji, tetapi dengan tenang 

melakukan pelanggaran terhadap ajaran Islam dalam bidang ekonomi 

dan politik. Banyak orang merasa sudah menjadi muslim yang benar 

karena telah melakukan shalat dan naik haji, tetapi pada saat yang sama 

ia menyakiti tetangga, mengabaikan nasib fakir miskin, ataupun 

merampas hak orang lain. 

Salah satu dimensi dakwah yang banyak terabaikan, termasuk 

dalam forum khotbah Jumat, adalah pengembangan masyarakat yang 

antara lain menyangkut terbatasnya lapangan kerja, meluasnya 

kemiskinan, kebodohan, rendahnya tingkat kesehatan dan kebersihan, 

penyalahgunaan narkoba, korupsi dan sebagainya (Shihab, 1998). 

Semua hal tersebut merupakan bagian dari muamalah yang harus terus 

disuarakan dan dicarikan solusinya melalui dakwah.  

Kondisi umat Islam semakin memprihatinkan ketika ternyata 

ibadahnya pun terjebak pada kegiatan seremonial belaka. Hanya sekadar 

ritual yang kurang bermakna dan bahkan menjurus kepada riya‘ 

sehingga diancam Allah dengan neraka. “... Maka celakalah orang-

orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, 

orang-orang yang berbuat riya...” (QS. 107: 5). 

Seringkali tampak bahwa sebagaian umat Islam dalam 

beribadah hanya mengejar target kuantitatif belaka. Bukan kenikmatan 

dalam beribadah, karena dekat dengan Allah. Padahal setiap shalat, kita 
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bermohon kepada Allah untuk ditunjuki jalan yang lurus –shirathal 

mustaqim— yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat orang Allah. 

Akan tetapi, yang terjadi, shalat yang kita jalani ternyata tidak terasa 

nikmat karena terjebak pada seremonial belaka dan tidak memperoleh 

substansinya. 

Banyak umat Islam yang melaksanakan ibadah, seperti shalat, 

puasa, dan haji, tetapi dirasakan kurang berdampak terhadap kehidupan 

sosial berbangsa dan bertanah air. Indonesia adalah bangsa muslim 

terbesar di dunia. Tiap tahun ratusan masjid dan mushalla baru 

didirikan. Wanita yang berbusana muslimah terus bertambah jumlahnya. 

Lebih dari 200 ribu jamaah haji berangkat ke tanah suci tiap tahunnya 

dan puluhan ribu lainnya berumrah hampir setiap bulan, terutama bulan 

Ramadhan. Namun, korupsi dan kemiskinan masih tetap saja menjadi 

konsumsi berita sehari-hari seakan tidak mau beranjak dari negeri ini. 

Nampaknya memang ada yang salah dari praktik beribadah umat Islam 

selama ini.  

Al-Qur'an menyebutkan bahwa dzikir dapat mengantarkan kita 

kepada ketentraman lahir batin, tetapi betapa banyaknya orang berdzikir 

tidak menemukan ketentraman. Bahkan dzikirnya penuh angan-angan 

untuk mencapai tujuan-tujuan keduniawian, seperti ingin banyak rezeki, 

ingin dapat jodoh, ingin sakti dan kebal senjata, atau sekadar memenuhi 

kewajiban semata. Maka, dzikirnya pun seringkali ditarget dengan 

hitung-hitungan angka, misalnya 33 kali, 100 kali, atau seribu kali. Tak 

jarang seseorang justru tak tahu makna dzikir yang sedang 

diucapkannya, asalkan hitungan sudah mencukupi ia merasa sudah 

berdzikir dengan sempurna. Ironisnya, jika ditanya, lebih ingat manakah 

jumlah bacaan dzikir yang harus diucapkan dengan makna dzikir itu 

sendiri? Dia mungkin akan menjawab lebih ingat jumlah yang harus 

dicapainya. Tidak boleh kurang atau lebih sebab bisa menyebabkan 

tidak mustajab. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bukankah makna dzikir 

yang sebenarnya adalah ingat kepada Allah, bukan pada angka-angka? 
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Jadi, kita berdzikir kepada Allah ataukah berdzikir kepada angka-

angka? Maka tidak heran, orang-orang yang berdzikir dengan cara 

demikian seringkali tidak memperoleh ketentraman. Ketika angan-

angannya tidak terkabul, ia mejadi sangat kecewa dan kemudian tidak 

mau berdzikir lagi (Mustofa, 2006: 245-6). 

Bukan hanya shalat dan dzikir, puasa, zakat dan haji kita pun 

seringkali hanya bersifat ‗upacara-upacara‘ saja. Puasa diniatkan agar 

mendapatkan jodoh atau lulus ujian, atau naik pangkat dan lain 

sebagainya. Padahal puasa berfungsi untuk beribadah kepada Allah 

dengan cara mengendalikan sifat-sifat diri. Bahwa dengan berpuasa kita 

menjadi lebih sehat, atau dapat rezeki dan lulus ujian, atau mendapatkan 

karomah, itu adalah dampak dari puasa. Namun puasa yang bisa 

berdampak seperti itu adalah puasa yang niatnya lillahi ta‟ala, bukan 

yang niatnya egoistik. 

Demikian pula zakat dan haji. Banyak orang yang berzakat 

tetapi hanya sekadar pamer-pamer harta atau riya‘. Atau ada juga yang 

berzakat agar hartanya lebih banyak, lebih kaya raya. Haji dan umrah 

pun tidak lebih dari sekadar berdarma wisata ke tanah suci dan gagal 

mengantarkan kepada makna yang sesungguhnya. Sehingga tidak heran, 

setiap tahun lebih dari 200 ribu orang Indonesia naik haji, akan tetapi 

Indonesia belum juga berubah menjadi lebih baik. Mengapa? Karena 

haji kita tidak berdampak pada realitas kehidupan (Mustofa, 2006: 246-

7). 

Demikianlah, ibadah yang terjebak pada aktifitas ritual dan 

seremonial belaka tidak akan memberikan dampak apa-apa pada 

kualitas beragama kita. Kita tahu bahwa shalat dapat mencegah 

perbuatan keji dan munkar, akan tetapi betapa banyak orang shalat 

sementara perbuatan keji dan munkar tetap terjadi dan malah terus 

meningkat. Kita tahu bahwa dzikir dapat menentramkan hati, tetapi 

pada kenyataannya kita tak pernah merasa tentram meskipun sudah 

berdzikir ribuan kali. Kita tahu dan yakin bahwa puasa bisa 
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meningkatkan iman menjadi bertaqwa sehingga memiliki kontrol diri 

yang baik, tetapi tetap saja kita tak mampu mengendalikan diri dengan 

baik dan pada saat yang sama, kepedualian kita kepada sesama tak 

kunjung meningkat. Lantas untuk apakah selama ini kita beribadah 

kalau semua itu tidak berdampak baik pada kualitas diri dan umat kita? 

Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang disindir Allah sebagai 

orang-orang yang telah sia-sia dalam beragama. “Yaitu orang-orang 

yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan 

mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya” (QS. 18: 

104). 

Sesungguhnya, makna dan peranan penting dari ibadah 

mahdhah (shalat, dzikir, puasa, zakat dan haji), di antaranya adalah 

untuk menyiapkan kita agar mampu bermuamalah secara lebih baik lagi. 

Ibadah-ibadah tadi berfungsi menjadi sarana yang akan mengarahkan 

kita kepada ibadah dalam seluruh hidup kita. Shalat mengingatkan kita 

5 kali sehari bahwa kita adalah hamba Allah dan bahwa hanya Dia saja 

yang wajib disembah. Puasa menyiapkan kita selama sebulan dalam 

setahun, untuk pengabdian itu (Maududi, 2003: 178). Ramadhan 

sesungguhnya tidak berakhir dengan datangnya Idul Fitri, melainkan 

terus mewarnai dan menjiwai hidup dan kehidupan kita selama setahun 

ke depan hingga datangnya Ramadhan tahun berikutnya. Agar kita terus 

peduli dengan nasib saudara-saudara kita yang kurang beruntung, tidak 

hanya selama bulan yang mulia itu, melainkan sepanjang tahun. 

Substansi ibadah haji tentu saja tidak terletak pada rangkaian manasik 

hajinya, tetapi pada kemampuan untuk melahirkan perubahan bagi 

kemaslahatan umat. Rasulullah saw. bersabda bahwa di antara ciri -ciri 

orang yang memperoleh haji mabrur adalah layyinul kalam wa 

ith‟amuth tha‟am, yaitu tutur kata yang semakin lembut dan kegemaran 

berbagi rezeki dengan sesama manusia. 
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Diagram 6. Ibadah Mahdhah Menunjang Muamalah 

 

` 

 

 

Ibadah-ibadah tersebut pada dasarnya berfungsi meningkatkan 

level muamalah kita secara gradual dan kontinyu sehingga kita akan 

menjadi insan yang mampu memberi manfaat sebanyak-banyaknya 

untuk orang lain. Rasulullah saw. bersabda: ―Khairunnaas anfa‟uhum 

linnaas” (Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk 

orang lain). 

Uraian panjang di atas, tentu saja, tidak dimaksudkan untuk 

menyepelekan shalat, puasa dan ibadah-ibadah mahdhah lainnya, 

melainkan berusaha menempatkan ibadah dan muamalah pada 

proporsinya masing-masing menurut perspektif ajaran Islam yang 

sebenarnya. Dalam konteks inilah peran para khatib amat dibutuhkan 

untuk meluruskan pemahaman umat tentang makna dan peranan ibadah 

yang hakiki sehingga umat tidak terjebak pada rutinitas seremonial 

belaka yang berujung pada  egoisme religius, tetapi mampu menangkap 

esensi dan substansi ibadah yaitu meningkatnya peran-peran sosial 

dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab pada hakikatnya, semua ibadah 

berhulu dari kemurnian tauhid dan bermuara pada kepedulian 

sosial. Berakar dari hablun minallah dan berpucuk pada hablun 

minannaas. Wallahu a‟lam bishshwab. 
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ibadah mahdhah 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

A.    Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelum ini, tampak bahwa 

ditinjau dari sudut materi dakwah, khotbah Jumat yang disampaikan 

para khatib di Kota Banjarmasin, setidaknya pada saat penelitian ini 

dilakukan, masih didominasi oleh  materi tentang syariah sebesar 

50,34%, kemudian diikuti oleh materi tentang akhlak sebesar 42,33%, 

dan terakhir materi tentang aqidah sebesar 7,33%.   

Komposisi dan urutan materi khotbah Jumat ‗syariah—

akhlak—aqidah‘ ini sesungguhnya kurang ideal ditinjau dari sudut 

kerangka dasar ajaran Islam, sebab yang seharusnya adalah ‗aqidah–

syariah—akhlak‘. Yang menjadi dasar atau pondasi mestinya adalah 

aqidah, dan bukan syariah. Apalagi realitas menunjukkan tingkat 

kemurnian dan kelurusan aqidah umat masih banyak yang perlu 

dikoreksi. Ketika pondasinya belum kokoh, maka mendirikan bangunan 

syariah menjadi relatif sulit dilakukan, dan kalaupun bisa, mungkin 

tidak akan bertahan lama. Atau kalaupun tetap bertahan, ia akan 

kehilangan ruhnya dan akhirnya menjadi ritualitas seremonial saja yang 

tidak memberikan pengaruh berarti bagi kehidupan umat. Akibatnya, 

syariah terhenti hanya pada aturan hukum formal belaka, tanpa mampu 

melahirkan perubahan besar menuju kebangkitan dan kejayaan umat . 

Perubahan besar hanya bisa terjadi apabila didasari dan didorong oleh  

motivasi aqidah yang mantap. 

Materi tentang syariah sendiri ternyata lebih banyak 

mengangkat aspek ibadah, yaitu sebesar 37,5%, sedangkan aspek 

muamalah sangat minim, hanya sebesar 7%. Ketidakseimbangan 

penyampaian materi syariah ini dapat berujung pada munculnya 
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persepsi bahwa aspek ibadah lebih penting sebagai identitas keislaman 

bagi seseorang daripada aspek muamalahnya. Padahal, segala bentuk 

tatacara ibadah dalam Islam sesungguhnya disyariatkan dalam rangka 

menunjang pelaksanaan aspek muamalah. Dengan kata lain, ibadah 

seharusnya tidak terjebak pada ritualitas seremonialnya belaka, 

melainkan menjadi landasan bagi terlaksananya muamalah yang baik di 

antara sesama manusia. Dengan demikian, misi dan tujuan utama dari 

ajaran Islam sebagai rahmatan lil‟alamin (rahmat bagi semesta alam) 

dapat terwujud. Dalam Islam, semua tata aturannya berakar dari hablun 

minallah dan berpucuk pada hablun minannaas. Berhulu dari kemurnian 

tauhid (ibadah) dan bermuara pada kepedulian sosial (muamalah). 

 

B.    Saran 

1. Para khatib dan para da‘i pada umumnya hendaknya dapat 

menyeimbangkan materi khotbahnya sesuai kerangka dasar ajaran 

Islam. Mengingat selama ini materi aqidah sangat minim 

disampaikan, maka materi ini menuntut prioritas utama untuk 

ditingkatkan. 

2. Para khatib dan para da‘i pada umumnya hendaknya  

memperbanyak materi muamalah dalam khotbah Jumat karena 

materi seperti ini yang diperlukan jamaah dalam kehidupan 

mereka sehari-hari. Tatkala muncul peristiwa aktual tertentu dalam 

masyarakat, maka hendaknya khotbah Jumat dapat memberikan 

panduan dan pedoman bagi umat mengenai cara menyikapinya. 

Dengan demikian, khotbah Jumat menjadi sangat ‗hidup‘ dan 

membumi, serta tentu saja menjadi sangat menarik untuk disimak.  

3. Jika penelitian ini hanya memfokuskan kajian pada materi khotbah 

Jumat, maka untuk meningkatkan fungsi, peranan dan efektifitas 

khotbah, diperlukan serangkaian penelitian lanjutan mengenai 

sejumlah hal, di antaranya durasi dan efektifitas khotbah Jumat, 

teknik dan metode penyampaian khotbah dan pengaruhnya 



 

49 

 

terhadap penyerapan materi khotbah di kalangan jamaah; materi 

khotbah yang dibutuhkan jamaah, dan pengaruh khotbah Jumat 

terhadap kehidupan sehari-hari jamaah.  
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JADWAL  

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

 

 Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan 

perincian waktu sebagai berikut: 

 

 

 

 

No Kegiatan 

Bulan ke- 

1 2 3 4 5 6 

Ju
n

 

Ju
l

 A
g

t
 

S
ep

 

O
k

t
 

N
o

p
 

1 Tahap persiapan  

     

 a.  Mengurus ijin penelitian (1,5 minggu)  

     

 b.  Menginventarisir dan mengklasifi-kasikan 

karakteristik masjid (1 mingg) 

           

 c.  Menetapkan sampel masjid (1 minggu)       

 d.  Membuat dan menggandakan lembar observasi  

(0,5 minggu) 

           

2 Tahap pelaksanaan            

 a.   Mengamati, merekam dan mendokumentasikan 

khutbah Jumat (16 minggu) 

           

 b.  Menyebarkan dan mengumpulkan lembar 

observasi (16 minggu) 

           

 c.  Melakukan wawancara (16 minggu)       

 d.  Melakukan studi literatur (12 minggu)       

 e.  Menganalisis data (12 minggu)       

3 Tahap akhir            

 a.  Menyusun laporan penelitian 

    (8 minggu) 

           

 b. Menggandakan laporan penelitian 

    (1 minggu) 

      

 c. Mengumpulkan laporan penelitian 

    (1 minggu)  
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KHOTBAH JUMAT DI KOTA BANJARMASIN 

 
Mochammad Arif Budiman(1) dan Mahyuni (1) 

(1)
Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin  

 
Ringkasan 

 
Materi dakwah yang diangkat para khatib dalam khotbah Jumat di 
Kota Banjarmasin selama ini ternyata didominasi oleh materi tentang 
syariah sebesar 50,34%, kemudian diiringi oleh materi tentang akhlak 
sebesar 42,33%, dan terakhir materi tentang aqidah sebesar 7,33%. 
Minimnya materi aqidah dan dominannya materi syariah 
sesungguhnya merupakan gejala yang kurang baik, sebab materi 
aqidah seharusnya menjadi prioritas utama karena ia menjadi 
landasan bagi tegaknya syariah dan akhlak. 
Kata Kunci: Dakwah, Khotbah Jumat, Aqidah, Syariah, dan Akhlak  

 
Abstract 

 
Based on the research, sermons of Jumat presented by khatibs in 
Banjarmasin are mainly focused on syariah aspect (50,34%), rather 
than akhlak aspect (42,33%) and aqidah aspect (7,33%). The very 
minimum portion of aqidah and the big portion of syariah in sermon of 
Jumat actually are not good because in the process of dakwah, 
aqidah should be occupied as a major priority since it became base 
for syariah and akhlak building. 
Keyword: Dakwah, Sermon of Jumat, Aqidah, Syariah, and Akhlak 

 
    
 

A. Pendahuluan 
 

Dakwah adalah aktivitas menyeru orang 
lain untuk menerima dan menjalankan Islam. 
Sasaran dakwah tidak terbatas kepada orang non-
muslim, tetapi yang lebih penting justru kepada 
orang-orang Islam sendiri. Ini karena Islam 
bukanlah sebuah status yang dibatasi oleh 
pernyataan syahadat, melainkan sebuah proses, 
sebuah usaha seumur hidup untuk tetap konsisten 
dalam ketaatan kepada Allah swt. Ladang dan 
lahan dakwah di tengah-tengah umat akan terus 
terbuka lebar karena masih banyak umat yang 
awam terhadap agamanya sendiri. Oleh karena itu, 
dakwah amat diperlukan untuk memelihara dan 
meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat 
Islam.  

Khotbah Jumat merupakan salah satu 
bentuk dakwah yang senantiasa dilaksanakan di 
tengah-tengah masyarakat muslim. Bagi setiap laki-

laki muslim yang dewasa (baligh), sehat dan tidak 
sedang dalam perjalanan (muqim), mendengarkan 
khotbah dan mengikuti shalat Jumat merupakan 
suatu kewajiban ritual mingguan yang bersifat 
berkala dan kontinyu. Ciri keberkalaan dan 
kontinyuitas khotbah Jumat ini menempatkan 
khotbah Jumat sebagai sarana dakwah yang efektif 
menjangkau setiap muslim. Inilah yang 
membedakannya dengan pengajian, majlis ta'lim 
atau majlis muzakarah lain yang bersifat sunnah 
(sukarela). Seseorang dapat saja tidak ikut 
pengajian karena kesibukannya, tetapi ia tidak 
diperkenankan meninggalkan khotbah dan shalat 
Jumat karena alasan yang sama. Sesibuk apapun, 
ia tetap harus mengikuti khotbah Jumat sekali 
dalam seminggu. 

Dengan ciri-ciri seperti diuraikan di atas, 
maka khotbah Jumat memiliki peran yang besar 
dalam meningkatkan kualitas keimanan dan 
ketakwaan dan mempertinggi kualitas kehidupan 
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umat Islam karena materi-materi dakwah yang 
disuarakan melalui khotbah Jumat dapat 
menjangkau jamaah dalam jumlah yang besar. 
Besarnya jamaah shalat Jumat secara mencolok 
dapat dibandingkan dengan shalat-shalat wajib 
yang lain. Umumnya hampir semua ruang masjid-
masjid yang ada dipenuhi oleh jamaah, bahkan 
sebagiannya sampai ke luar bangunan masjid dan 
tumpah ke jalan-jalan. 

Mengingat frekuensinya yang tinggi (setiap 
minggu) dan jumlah jamaah yang besar, maka 
sudah seharusnya para khatib memanfaatkan 
momen shalat Jumat dengan sebaik-baiknya 
dengan cara memilih dan meramu materi 
khotbahnya seselektif mungkin agar dapat dicerna 
dan dipahami kemudian diamalkan oleh jamaah 
Jumat. Pemilihan bagian mana dari ajaran Islam 
yang diangkat sebagai materi khotbah ini tentunya 
berbeda-beda antara satu khatib dengan khatib 
yang lain tergantung pada banyak faktor.  

Atas dasar ini, peneliti bermaksud 
mengadakan suatu penelitian untuk menunjukan 
tentang kecenderungan materi dakwah yang 
selama ini banyak diangkat para khatib Jumat. 
Khotbah Jumat sengaja dipilih untuk mengetahui 
kecenderungan materi dakwah karena ciri 
keberkalaan dan kontinyuitas sebagai salah satu 
sarana dakwah di samping sarana-sarana dakwah 
yang lain.  

 
 

B. Tinjauan Pustaka 
 
1.   Khotbah Jumat  

a. Hukum Khotbah Jumat  

Menurut mayoritas ulama (Jumhur Ulama), 
khotbah Jumat hukumnya adalah wajib. Dalam Al-
Qur‘an  disebutkan, “Hai orang-orang beriman! 
Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat 
pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat 
Allah” (QS. 62: 9). Wajibnya khotbah Jumat juga 
didasarkan pada hadits-hadits shahih yang 
menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. setiap 
mengerjakan shalat Jumat selalu disertai dengan 
khotbah (Sabiq, 1976: 322-3). 

Tujuan utama dari khotbah Jumat adalah 
memberikan nasihat kepada kaum muslimin, baik 
berupa kabar gembira (basyir) maupun peringatan 
(nadzir). Di samping itu, setiap khatib disyariatkan 
pula untuk menunaikan rukun-rukun khotbah yang 
lain, yaitu mengucapkan hamdalah, dua kalimat 
syahadat, shalawat kepada Nabi Muhammad saw., 
membaca Al-Quran dan berdoa untuk kaum 
beriman laki-laki (mu‟minin) maupun perempuan 
(mu‟minat) (Al-Albani, 2007: 131-2). Rukun-rukun 
khotbah umumnya diucapkan dalam bahasa Arab, 
kecuali nasihat atau wasiat agar bertaqwa yang 
disampaikan dalam bahasa yang dimengerti oleh 
para jamaah secara umum. 
 
b. Fungsi dan Peran Khatib Jumat  

Dalam khotbah Jumat, faktor yang paling 
menentukan adalah khatib. Efektif atau tidaknya 
sebuah khotbah Jumat sangat tergantung pada 
sang khatib. Jamaah akan tertarik memperhatikan 
isi khotbah apabila sang khatib berkhotbah dengan 
baik dan menarik, dan sebaliknya mereka bisa saja 
mengabaikan isi khotbah apabila sang khatib tampil 
tidak menarik. Seorang khatib idealnya adalah 
orang yang menguasai ilmu agama secara 
mendalam, memiliki kemampuan retorika yang 
baik, dan menguasai psikologi massa. Khatib 
hendaknya menyampaikan khotbahnya dengan 
suara yang jelas sehingga dapat terdengar dan 
dipahami oleh semua jamaah yang hadir. Jika 
suara khatib tidak jelas, maka bukan tidak mungkin 
jamaah akan merasa bosan dan mengantuk, 
bahkan tertidur sehingga tujuan utama khotbah 
yaitu memberikan nasihat menjadi tidak tercapai. 
Rasulullah saw. jika berkhotbah tampil dengan 
penuh semangat sehingga tampak kedua mata 
beliau memerah, suara beliau keras, bagaikan 
seorang panglima yang memperingatkan 
kedatangan musuh yang hendak menyergap di 
waktu pagi ataukah sore (HR. Muslim dan Ibnu 
Majah). 

Meskipun demikian, para jamaah juga 
dituntut mendengarkan dengan seksama isi 
khotbah tersebut (HR. Bukhari) dan dilarang 
berbicara (HR. Tirmidzi) satu sama lain karena hal 
tersebut dapat mengganggu konsentrasi dan 
kekhusyu‘an jamaah yang lain (Hassan, 1985: 
269). 
 
c. Pemilihan materi khotbah 

Pemilihan materi khotbah sejauh ini 
merupakan otoritas para khatib. Idealnya, khatib 
menyampaikan materi yang relevan dan dibutuhkan 
oleh  jamaahnya. Materi khotbah Jumat hendaknya 
juga mengandung nuansa lokal sehingga betul-
betul menyentuh kehidupan riil jamaah. Namun 
sayangnya, tidak jarang materi khotbah yang 
disampaikan lebih merupakan selera dan kemauan 
khatib semata-mata, bukan kebutuhan para 
jamaah. Belum tentu apa yang dianggap penting 
oleh khatib juga dianggap penting oleh  jamaah. 
Oleh  karena itu, para khatib seyogyanya berusaha 
menyelami kebutuhan dan problematika umat 
kemudian memberikan tawaran solusinya melalui 
mimbar sehingga khotbah Jumat dapat menjadi 
momen yang memang ditunggu-tunggu oleh 
jamaah. 
 
d. Penyampaian Khotbah Jumat  

Setiap khatib hendaknya memperhatikan 
metode penyampaian khotbahnya agar materi 
dakwah betul-betul dapat diserap oleh  jamaah. 
Khotbah Jumat hendaknya disampaikan secara 
ringkas dan padat, tidak bertele-tele, fokus, efektif 
dan efisien sehingga dapat berlangsung dalam 
waktu yang tidak terlalu lama. Diriwayatkan dari 
Ammar bin Yasir, katanya: “Aku mendengar 
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Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya 
panjangnya shalat dan singkatnya khotbah 
menunjukkan pengertian seseorang dalam soal 
agama. (Oleh karena itu) maka panjangkanlah 
shalat dan singkatkanlah khotbah” (HR. Muslim dan 
Ahmad). Nampaknya Rasulullah saw. sangat 
memahami bahwa waktu shalat Jumat adalah 
waktu yang cukup ―berat‖ bagi kebanyakan jamaah. 
Saat itu adalah waktu istirahat setelah lelah bekerja 
sejak pagi hari. Oleh karena itu, memperpanjang 
durasi khotbah sesungguhnya merupakan tindakan 
yang kurang bijaksana dan tidak produktif karena 
pada saat-saat seperti itu konsentrasi jamaah tidak 
berada pada posisi puncak, bahkan cenderung 
sebaliknya. Materi khotbah pun seyogyanya bukan 
materi yang terlalu serius dan berat, melainkan 
materi yang segar, aktual, dan spesifik. Bukan 
materi yang terlalu umum dan sudah sering 
didengar jamaah karena hal tersebut dapat 
mengurangi minat dan perhatian jamaah. Khatib 
hendaknya menghindari materi khotbah yang dapat 
menyulut kontroversi, memancing kemarahan, 
menghasut, memfitnah atau menghina orang atau 
kelompok lain. Bahasa yang dipergunakan 
hendaknya adalah bahasa yang sejuk dan damai, 
namun intonasi suara tetap harus diatur sedemikian 
rupa sehingga menarik didengar.  

Dalam praktiknya, penyampaian khotbah 
yang ringkas sebaiknya dalam tempo 15-20 menit 
dan shalat Jumat dua rakaat selama 10 menit, 
sehingga pelaksanaan ibadah fardhu Jumat 
(khotbah dan shalat) secara keseluruhan tidak lebih 
dari setengah jam (Effendi, 2007: 2). 
 
 
2. Kerangka Dasar Ajaran Islam 

Sebelum menganalisis materi khotbah 
Jumat, terlebih dahulu perlu dibahas kerangka 
dasar Ajaran Islam agar klasifikasi materi khotbah 
dapat terpetakan secara lebih jelas. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, kerangka memiliki 
beberapa arti, di antaranya adalah garis besar dan 
rancangan. Dengan demikian, kerangka dasar 
ajaran Islam juga disebut garis besar ajaran Islam 
atau dasar ajaran Islam.  

 
a. Aqidah, Syariah dan Akhlak 

Kerangka dasar ajaran Islam meliputi tiga 
konsep pokok, yaitu aqidah, syariah dan akhlak. 
Ketiga kerangka dasar ini sering juga disebut 
dengan trilogi ajaran Islam. Jika dikembalikan pada 
konsep dasarnya, tiga kerangka dasar ajaran Islam 
di atas berasal dari tiga konsep dasar, yaitu iman, 
Islam, dan ihsan. Ketiga konsep dasar ini 
didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW 
yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab yang 
menceritakan dialog antara malaikat Jibril dengan 
Nabi. Jibril bertanya kepada Nabi tentang ketiga 
konsep tersebut. Pertama tentang Iman yang 
dijawab oleh Nabi dengan rukun iman yang enam, 
yaitu iman kepada Allah Swt, malaikat-malaikat-
Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, 
dan qadha-qadar-Nya. Jibril lalu bertanya tentang 
Islam yang kemudian dijawab oleh Nabi dengan 
rukun Islam yang lima, yaitu bersaksi bahwa tidak 
ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah 
utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, 
melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, dan 
berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Selanjutnya 
Jibril bertanya tentang konsep Ihsan yang dijawab 
Nabi dengan rukun Ihsan, yaitu seorang hamba 
beribadah kepada Allah swt. seolah-olah melihat-
Nya, dan jika tidak bisa melihat Allah harus diyakini 
bahwa Allah selalu melihat hamba-Nya. 

Berdasarkan hadits di atas dapat 
dipahami bahwa rukun atau kerangka dasar ajaran 
Islam itu ada tiga, yaitu Iman, Islam dan Ihsan. Dari 
ketiga konsep muncul tiga wilayah kajian. Iman 
melahirkan kajian aqidah, Islam melahirkan kajian 
syariah, dan ihsan melahirkan kajian akhlak. 

 
 
Diagram 1. Struktur Ajaran Islam 

   
C.  

D.  
E.  
F.  
G.  
H.  
I.  
J.  
K.  
L.  
M.  
N.  
O.  
P.  
Q.  
R.  
S.  
T.  
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U.  
V.  
. 
W.  

X.  
 

 
 
 

b. Hubungan Aqidah, Syariah dan Akhlak  

Aqidah, syariah dan akhlak mempunyai 
hubungan yang sangat erat, bahkan merupakan 
satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Meskipun 
demikian, ketiganya dapat dibedakan satu sama 
lain. Aqidah sebagai sistem keyakinan yang 
bermuatan elemen-elemen dasar iman 
menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan 
agama. Syariah sebagai sistem hukum berisi 
peraturan yang menggambarkan fungsi agama. 
Sedangkan akhlak sebagai sistem nilai 
menggambarkan arah dan tujuan yang hendak 
dicapai agama. Oleh karena itu, ketiga kerangka 
dasar tersebut harus terintegrasi dalam diri setiap 
muslim. Integrasi ketiga komponen tersebut ibarat  

 

sebatang pohon, akarnya adalah aqidah, 
sementara batang, dahan dan daunnya adalah 
syariah, sedangkan akhlak adalah buahnya. 

Muslim yang baik adalah orang yang 
memiliki aqidah yang lurus dan kuat yang 
mendorongnya untuk melaksanakan syariah yang 
hanya ditujukan kepada Allah sehingga tergambar 
akhlak mulia dalam dirinya. 

Atas dasar hubungan ini pula apabila 
seorang melakukan suatu perbuatan baik, tetapi 
tidak dilandasi oleh aqidah atau iman, maka ia 
termasuk orang yang kafir. Seorang yang mengaku 
beriman, tetapi tidak mau melaksanakan syariah, 
maka ia disebut fasik. Sedangkan seseorang yang 
mengaku beriman dan melaksanakan syariah, 
tetapi tidak dilandasi aqidah atau iman yang lurus 
disebut orang munafik (Budiman, 2005: 28).  

 
 

C.   Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian 
ini adalah untuk mengidentifikasi dan menunjukkan 
kecenderungan mengenai bagian ajaran Islam 
yang seringkali dijadikan materi khotbah Jumat oleh 
para khatib di Kota Banjarmasin.  

Informasi tentang komposisi materi 
khotbah ini sangat berguna sebagai bahan evaluasi 
terhadap proses dakwah yang dilakukan selama ini 
dan sekaligus sebagai bahan perencanaan untuk 
kegiatan dakwah selanjutnya. Informasi ini 
sesungguhnya amat penting, namun justru belum 
dilakukan secara sungguh-sungguh. Dengan 
mengetahui komposisi materi khotbah, dapat 
diasumsikan materi-materi yang relatif sudah 
dikuasai umat sehingga tidak perlu terlalu 
ditekankan lagi dan untuk berikutnya perlu 
dipersiapkan dan disusun secara sistematis materi-

materi yang perlu mendapatkan penguatan 
(stressing) atau prioritas untuk disampaikan kepada 
umat. 
 

D.   Metode Penelitian 
 

1. Desain Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian survey 
terhadap aktivitas khotbah Jumat pada masjid-
masjid di Kota Banjarmasin. Berdasarkan data dari 
Departemen Agama Kota Banjarmasin, jumlah 
masjid yang terdapat di Kota Banjarmasin hingga 
Nopember 2007 adalah sebanyak 169 buah 
dengan perincian sebagai berikut: 

 

No Kecamatan Jumlah 

1 Banjarmasin Timur  35 buah 

2 Banjarmasin Barat 31 buah 

3 Banjarmasin Tengah 32 buah 

4 Banjarmasin Utara 29 buah 

5 Banjarmasin Selatan 42 buah 

 Jumlah Total 169 buah 

 
2. Sampel Penelitian  

Dari jumlah masjid di atas, peneliti 
mengambil sampel sebanyak 25 buah masjid atau 
sebesar 14,79% dari total jumlah masjid yang ada 
dengan penyebaran secara merata di 5 kecamatan. 
Dari setiap kecamatan diambil 5 buah masjid 
sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel 
dilakukan dengan metode purposive sampling 
dengan mempertimbangkan sebaran wilayah 
(kecamatan) dan karakteristik organisasi 
keagamaan yang mengelola masjid.  

 
3.  Sumber Data 

Sumber data penelitian ini diklasifikasikan 
menjadi dua, yaitu: 

 Data primer, yaitu data yang diperoleh dari 
para khatib di masjid-masjid yang telah 
ditentukan. Data ini merupakan rangkuman 
atau intisari dari khotbah yang disampaikan 
khatib.  

 Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 
sumber-sumber lain, yaitu Departemen Agama 
Kota Banjarmasin, surat kabar, tabloid, buku-
buku literatur keagamaan, dan informasi lain 
yang relevan dengan penelitian ini. 

1.  
4. Metode Pengumpulan Data  
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Pengumpulan data untuk penelitian ini 
dilakukan dengan mengikuti langsung khotbah 
Jumat di masjid-masjid yang sudah ditentukan atau 
dikenal juga dengan metode observasi. Observasi 
adalah proses pencatatan pola perilaku subyek 
(orang), obyek (benda) atau kejadian yang 
sistematik tanpa adanya pertanyaan atau 
komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. 
Metode ini sengaja dipilih oleh peneliti karena data 
yang diperoleh melalui metode observasi pada 
umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat, dan bebas 
dari respon bias (Indriantoro dan Supomo, 1999: 
157). 

Observasi dilasanakan selama 4 minggu 
(1 bulan) untuk setiap masjid. Tenaga pengamat 
(observer) mencatat sejumlah data di dalam 
lembaran observasi khusus yang berisi tentang: 
nama dan alamat masjid, perkiraan jumlah jamaah, 
nama khatib, dan inti materi khotbah. Pengumpulan 
data dilaksanakan dalam rentang waktu 4 bulan, 
yaitu antara bulan Juli sampai Oktober 2007 
dengan melibatkan sebanyak 20 tenaga observer.  

 
 
 
 

5. Metode Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, 
peneliti melakukan analisis data secara deskriptif 
dengan cara:  
1. Melakukan content analysis terhadap materi 

khotbah.  

2. Mengklasifikasikan materi khotbah sesuai 
sistematika ajaran Islam dengan menggunakan 
tabel frekuensi. 

3. Menganalisis hasil klasifikasi materi khotbah. 
 
 

E.   Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 
Perlu dikemukakan bahwa upaya 

klasifikasi materi khotbah Jumat ini tentu saja tidak 
bisa dilakukan dengan sangat ketat mengingat 
spektrum setiap khotbah sesungguhnya bersifat 
relatif luas. Sangat boleh jadi seorang khatib 
meninjau suatu masalah dari beragam sudut 
pandang: aqidah, syariah, dan akhlak secara 
bersamaan, sehingga peneliti pun akan 
mengelompokkan khotbah tersebut ke dalam 
semua bagian ajaran Islam. Akan tetapi, untuk 
sebagian besar materi khotbah, peneliti hanya akan 
mengambil satu bagian ajaran Islam yang paling 
dominan dibicarakan oleh khatib, kendati pada saat 
yang sama sang khatib juga menyinggung bagian-
bagian ajaran Islam yang lain.  

Untuk memudahkan pengklasifikasian, 
peneliti membuat sistem pengkodean sederhana 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

 
A = Aqidah 
B   = Syariah 
B1 = Ibadah 
B2 = Muamalah 
C = Akhlak 

 
 
1.  Kecamatan Banjarmasin Timur 

Nama Masjid Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV 

At-Taqwa Zuhud Keseimbangan 
dunia akhirat 

Bahaya NAPZA Menghormati 
Rasulullah 

Kode  C C B2 C 

Nurul Ibadah Hidayah bagi  
manusia 

Mengingat 
kematian 

Kewajiban ikhtiar 
bagi manusia 

Menjadi Muslim 
Sejati 

Kode A C A A, B, C 

Hudaibiyah  Manajemen Qalbu Sukses menurut 
Al Quran  

Mengisi 
Kemerdekaan  

Sejarah Isra Mi'raj 
dan kew. Shalat 

Kode C A, B, C  C B1 

Al-Ikhlas Iri dengki Perang Jihad 
Etika Berperang  

Akhlak kepada 
Rasulullah  

Shalat Khusyu'  

Kode C B, C C B1 

Al-Mukhlisin Kesabaran Nikmatnya sehat Shalat khusyu' Menjauhi maksiat 

Kode C C B1 C 

 
2.  Kecamatan Banjarmasin Barat 

Nama Masjid Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV 

Ihya Ulumuddin Shalat tiang agama Syukur Zikir kpd Allah Manajemen waktu 

Kode B1 C B1 C 

Miftahurrahman Makna Isra Mi‘raj 
dalam kehidupan 
harian 

Hukuman 
meninggalkan 
shalat 

Siksaan bagi yang 
lalai shalat 

Ukhuwah Islamiyah 
dan Ihsan 

Kode B1, B2 B1 B1 B2, C 

Nuruz Zakirin Syukur dan Kerja 
keras 

Ibadah di bulan 
Sya‘ban 

Mengingat 
kematian 

Persiapan Ramadhan 
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Kode B2, C B1 C B1 

Al-Mujahidin Evaluasi diri dan 
muhasabah 

Pertanggung-
jawaban amal 

Mensyukuri 
kemerdekaan 

Persiapan 
Ramadhan 

Kode C B1 C B1 

K.H. Ahmad 
Dahlan 

Persiapan 
menyambut 
Ramadhan 

Mendekatkan diri 
pada  
AlQur an  

Hakikat Manusia Ibadah di malam 
Lailatul Qadar 

Kode B1 B1 C B1 

 

3.  Kecamatan Banjarmasin Tengah  

Nama Masjid Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV 

Sabilal Muhtadin Metode dakwah 
Rasulullah 

Hablumminallah Mengingat 
kematian 

Kepemimpinan 
Rasulullah 

Kode B B1 C B2 

Miftahul Ihsan Keutamaan Shalat Keutamaan Shalat 
daripada ibdah 
yang lain 

Mendekatkan diri 
kepada Allah 

Menjaga shalat 

Kode B1 B1 B1 B1 

Al-Musyarrafah Memanfaatkan 
umur 

Aplikasi shalat 
dalam kehidupan 

Persiapan 
Ramadhan 

Meningkatkan ibadah 

Kode C B1 B1 B1 

Al-Jihad Keutamaan berdoa Bicara jujur Hari Kiamat Shalat sebagai 
kebutuhan 

Kode B1 C A B1 

Al-Khairat Isra Mi‘raj- Shalat Mujahadah 
melawan hawa 
Nafsu 

Hakikat Isra Mi‘raj 
& Pelecehan Ya-  
hudi terhadapnya 

Menegakkan 
Syari‘ah di 
Indonesia 

Kode B1 C C B1, B2 

 
4.  Kecamatan Banjarmasin Utara 

Nama Masjid Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV 

Jami‘ Sungai 
Jingah 

Isra Mi‘raj dan 
kesucian manusia 

Hablumminannas 
dan Manj. Qalbu 

Keutamaan Shalat Birrul Waalidain 

Kode C B2, C B1 C 

Tuhfatur raghibiin Menjaga diri & kelu 
arga dari neraka 

Shadaqah Pedihnya siksa api 
neraka 

Isra Mi‘raj dan 
Shalat 

Kode A, B, C B1, B2 A, C B1 

Baitul Anshor Istighfar dan 
Taubat 

Kesehatan Mental Keistimewaan 
shalat secara 
medis 

Keutamaan shalat 5 
waktu 

Kode C C B1 B1 

Iqra Bismirabbik Mengingat 
kematian 

Sakaratul Maut Khilafah Islamiyah Bahaya Penyakit 
hati 

Kode C C B C 

Baitul Hikmah Dekadensi moral 
manusia modern 

Istighfar dan Sifat 
Pemaaf 

Halal bi halal 
Saling Memaafkan 

Takut hanya 
kepada Allah 

Kode C C B2, C A, C 

 
5.  Kecamatan Banjarmasin Selatan  

Nama Masjid Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV 

Al-Ummah Ukhuwah 
Islamiyah 

Mensyukuri 
kemerdekaan 

Evaluasi taqwa 
ba‘da Ramadhan 

Memperbanyak 
Shadaqah 

Kode B2 C A, B, C B1, B2 

Nurul Amilin Sejarah Isra' Mi'raj 
& kewajiban shalat 

Tujuan Isra' Mi'raj 
& kewajiban shalat 

Sejarah Isra' Mi'raj 
& kew. shalat 

Menjauhi fitnah 

Kode B1 B1 B1 C 

Da'watul Abrar Mensyukuri 
kemerdekaan 

Dorongan 
Membaca  
Al-Qur‘an  

Dorongan 
mengamalkan Al-
Qur‘an  

Silaturrahmi dan 
saling memaafkan 

Kode C B1 B1 C 

Al-Furqan Berbakti kepada 
Orang tua 

Sumpah dalam Al 
Quran  

Makna Qurban & 
peduli sesama 

Menghindari aliran 
sesat 

Kode C B C A 

As-Salam Bid'ah Menjaga keluarga Isra Mi'raj dan Keutamaan Shalat 
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dari neraka Kekuasaan Allah 5 waktu 

Kode B C A B1 

 
Rekapitulasi frekuensi materi khotbah Jumat berdasarkan sebaran kecamatan: 
 

Kecamatan A B B1 B2 C Total 

Banjarmasin Timur 2,66 1,17 3 1 12,17 20 

Banjarmasin Barat 0 0 11,5 1,5 7 20 

Banjarmasin Tengah 1 1 11,5 1,5 5 20 

Banjarmasin Utara 1,33 1,34 5 1,5 10,83 20 

Banjarmasin Selatan 2,33 2,33 6,5 1,5 7,33 20 

Jumlah 7,33 5,84 37,5 7 42,33 100 
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Persentase ajaran Islam dalam Khotbah Jumat  
 

Aspek Ajaran Islam Persentase 

Aqidah 7,33 

Syariah 5,84 

Ibadah 37,5 

Muamalah 7 

Akhlak 42,33 

Jumlah 100 

 

 

Dari data di atas terlihat bahwa aspek ajaran 
Islam yang paling banyak disampaikan para 
khatib dalam khotbah Jumat di Kota Banjarmasin 
secara berturut-turut adalah Akhlak (42,33%), 
Ibadah (37,5%), Muamalah (7%), Aqidah (7,33 
%), dan Syariah (5,84%).  

Apabila pembagian aspek ajaran Islam 
disederhanakan menjadi 3 bagian saja, dimana 
Syariah (B), Ibadah (B1), dan Muamalah (B2) 
dikumpulkan menjadi satu aspek saja (Syariah), 
maka hasil yang muncul adalah sebagai berikut: 

 

 
 

 
 

Dari hasil di atas, dapat dilihat bahwa 
telah terjadi ketidakmerataan atau 
ketidakseimbangan (imbalance) muatan materi 
khotbah Jumat yang disampaikan para khatib 
Jumat kepada umat Islam di Banjarmasin, yaitu 
dalam hal amat minimnya muatan materi aqidah 
(7,33%) dibandingkan dengan materi syariah 
(50,34%) dan materi akhlak (42,33%). Padahal, 
jika ditilik dari sudut pemahaman dan pengamalan 
ajaran Islam, aspek aqidah ini justru memainkan 
peranan yang sangat dominan. Aqidah adalah 
landasan atau pondasi bagi tegaknya syariah dan 
akhlak. Apabila aqidah tidak kokoh, maka 
penerapan syariah dan akhlak tidak akan terwujud 
dengan baik.  

Urgensi aqidah dalam pembentukan 
umat Islam ditunjukkan oleh strategi dakwah 
Rasulullah saw. pada periode Makkah yang lebih 
menekankan penguatan aqidah (taqwimul 
„aqidah) yang mantap di kalangan umat. Ayat-ayat 
Al-Qur‘an  yang diturunkan di Makkah juga lebih 
didominasi oleh materi-materi aqidah yang 
meliputi keyakinan kepada Allah, kerasulan 
Muhammad saw., dan Hari Akhir. Sedangkan 
materi-materi tentang syariah dan akhlak lebih 
banyak diturunkan pada periode Madinah, yaitu 
ketika umat sudah memiliki pondasi yang kuat 
untuk menerima beban-beban taklif. Tanpa 
pondasi aqidah yang kokoh, maka tuntutan-
tuntutan syariah dan akhlak akan relatif lebih sulit 
dilaksanakan dan cenderung dipandang sebagai 
memberatkan, apalagi yang menuntut 
pengorbanan yang besar, seperti perintah untuk 
berjihad dan menafkahkan harta di jalan Allah, 
namun dengan pondasi aqidah yang mantap, 
semua tuntutan dan beban syariah itu menjadi 
ringan dan mudah dilaksanakan, betapa pun 
perintah tersebut sebenarnya tergolong berat dan 
sukar. 

Inti dari aqidah adalah tauhid, yaitu 
mengesakan Allah dan tidak menyekutukan-Nya 
dengan segala sesuatu yang lain. Orang yang 
sudah mempunyai komitmen utuh kepada Allah, 
maka ia akan melihat dunia ini menjadi satu 
panggung kehidupan yang jelas, bening, mudah, 
dan tidak ruwet karena kacamata tauhid ini. 
Perbedaan antara al-haqq dan al-bathil juga 
terlihat jelas. Apa yang datangnya dari Allah dan 
yang datang dari Iblis atau setan juga cukup jelas 
walaupun kadang-kadang dibungkus dengan hal-
hal yang tampak baik dan menarik (Rais, 1998: 
39). Contohnya adalah budaya entertainment 
yang dikemas sebagai usaha meningkatkan 
pendapatan nasional. Budaya-budaya animisme 
dan dinamisme pun kini marak dihidupkan 
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kembali dalam upaya menarik minat turis asing. 
Pengobatan alternatif pun tidak jarang 
menyimpan potensi syirik yang besar. Tetapi 
untuk orang yang bertauhid semuanya sudah 
sangat jelas. 

Kekuatan iman juga akan mendorong 
seseorang menjadi tabah dalam menghadapi 
musibah, bersyukur dalam menerima nikmat, 
menginfakkan harta di jalan Allah, berbuat 
sesuatu untuk syiar Islam sesuai kesempatan dan 
kemampuan yang ada. Suatu hari Rasulullah 
bertanya kepada sekelompok orang Anshar, 
―Apakah kamu semua orang-orang yang 
beriman?‖ Mereka menjawab: ―Ya, betul‖. 
Rasulullah bertanya lagi, ―Lalu apa ciri-ciri bahwa 
kalian itu mukmin?‖ Mereka menjawab, ―Kami 
bersyukur jika kami memperoleh kelapangan, 
bersabar ketika ditimpa musibah, dan rela dengan 
ketetapan Allah‖. 

Kekuatan iman akan mendorong 
seseorang mampu menghadapi godaan nafsu-
setan, menahan diri dari berbuat maksiat dan 
yang sia-sia, menahan diri dari perbuatan yang 
merugikan orang lain. Kekuatan iman akan 
menjadikan mukmin berperilaku baik dalam 
pergaulannya. ―Tidaklah seorang mukmin itu suka 
mencela, dan tidak pula suka melaknat, tidak keji 
mulut dan tidak berkata kotor‖ (HR. Muslim). 

Jika kekuatan iman tidak ada pada diri 
kita, maka kita hanya akan menjadi permainan 
musuh-musuh Allah. Kita akan mudah diadu 
domba, tanpa sadar bahwa musuh-musuh Allah 
bersorak sorai. Jika kekuatan iman tidak ada pada 
diri kita, maka pertolongan Allah tidak akan hadir 
untuk kita, dan kita terus menjadi korban 
kezaliman kaum kuffar. Jika kekuatan iman itu 
hilang pada diri kita, maka kita tidak akan mampu 
melihat adanya tipu-daya musuh-musuh Allah di 
sekitar kita. Kita pun akan celaka dunia-akhirat. 

Kekuatan imanlah yang menjadikan 
umat Islam generasi awal menjadi mujahid fi 
sabilillah yang mampu menegakkan syiar Islam di 
muka bumi dan membelanya dari serbuan kaum 
kuffar. Ketaatan mereka dalam menjalankan 
perintah Allah, ketakwaan dan kesalehan, serta 
keikhlasan dalam berjuang mengundang 
datangnya intervensi Allah SWT yang menjadi 
penolong mereka sesuai janji-Nya: ―Wahai orang-
orang yang beriman, jika kalian menolong 
(agama) Allah maka Allah akan menolong kalian 
dan meneguhkan kedudukan kalian (QS. 47:7). 

Abu Bakar menyatakan: ―Kamu orang-
orang Islam tidak akan dapat dikalahkan karena 
jumlah yang sedikit. Tetapi kamu pasti dapat 
dikalahkan walaupun mempunyai jumlah yang 

banyak jikalau kamu terlibat di dalam dosa-dosa‖. 
Umar bin Khattab juga memberikan pesan serupa 
kepada pasukannya yang dikirim menaklukkan 
Parsi: ―Saya memerintahkan kalian untuk takut 
pada Allah pada setiap saat karena takwa adalah 
senjata terbaik menghadapi musuh dan strategi 
terbaik dalam peperangan. Dan saya 
memerintahkan kalian untuk takut melanggar 
perintah Allah lebih dari ketakutan kalian kepada 
musuh. Jika sebuah pasukan lebih takut akan 
berbuat dosa daripada musuh mereka, Allah akan 
memberikan kemenangan kepada mereka!‖ 

Dalam konteks ini, kita diperintahkan 
Rasulullah  untuk senantiasa memperbaharui 
iman kita. ―Perbaruilah iman kalian, dengan 
memperbanyak membaca laa ilaaha illallaah” 
(HR. Ahmad). Hal ini karena keimanan itu 
fluktuatif, naik turun, dan tidak stabil. Fluktuasi 
iman memang merupakan kenyataan yang tidak 
bisa dipungkiri. Masalahnya, bagaimana kita 
mampu menjaga stabilitas keimanan dengan 
selalu memperbaruinya. Sehingga saat iman 
turun, maka penurunannya tidak sampai melebihi 
batas minimal. Tidak patut bagi seorang muslim, 
dengan dalih sedang turun imannya, kemudian 
meninggalkan amal kebaikan apalagi melakukan 
maksiat. 

Kita diperintahkan untuk mengesakan 
dan memurnikan ketaatan kepada Allah. Dia-lah 
yang menciptakan dan mengendalikan alam 
semesta. Dia-lah satu-satunya tempat bergantung 
dan meminta pertolongan. Namun sayangnya, 
ternyata tidak sedikit manusia yang 
menyekutukan Allah dan karenanya terjatuh pada 
perbuatan syirik. Syirik adalah dosa terbesar yang 
tak terampuni. Dewasa ini, syirik muncul dalam 
beraneka ragam bentuk dan kemasan. Oleh 
karena itu, umat Islam harus selalu waspada agar 
jangan sampai terjerumus dalam praktik-praktik 
syirik tersebut.  

Apakah dengan data di atas dapat 
dikatakan bahwa para khatib (ulama) di 
Banjarmasin menilai bahwa aqidah umat ini sudah 
cukup mantap sehingga tidak perlu ditekankan 
lagi? Sehingga mereka kemudian lebih banyak 
mengangkat materi syariah dan akhlak dalam 
khotbah-khotbah mereka. Apakah periode 
Makkah sudah betul-betul dihayati dan dikuasai 
umat Islam, khususnya yang berada di 
Banjarmasin saat ini?  

Padahal, disinyalir bahwa kehidupan 
umat Islam Indonesia masih banyak diwarnai oleh  
budaya syirik, seperti tradisi sebagian nelayan 
dan petani yang memberikan sesajen untuk 
penguasa laut dan gunung, kebiasaan sebagian 
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remaja yang mengkultuskan artis atau atlet 
terkenal laksana dewa-dewa, kepercayaan 
kepada ramalan-ramalan, maraknya tayangan 
mistik di media massa dan beragam bentuk 
kemusyrikan lainnya (Suara Hidayatullah, Agustus 
2004). Ini mengindikasikan masih belum 
kokohnya aqidah umat berhadapan dengan 
budaya jahiliyah. 
 
 

F.  Kesimpulan dan Saran 
 
1. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pada bab-bab 
sebelum ini, tampak bahwa ditinjau dari sudut 
materi dakwah, khotbah Jumat yang disampaikan 
para khatib di Kota Banjarmasin, setidaknya pada 
saat penelitian ini dilakukan, masih didominasi 
oleh  materi tentang syariah sebesar 50,34%, 
kemudian diikuti oleh materi tentang akhlak 
sebesar 42,33%, dan terakhir materi tentang 
aqidah sebesar 7,33%.   

Komposisi dan urutan materi khotbah 
Jumat ‗syariah—akhlak—aqidah‘ ini 
sesungguhnya kurang ideal ditinjau dari sudut 
kerangka dasar ajaran Islam, sebab yang 
seharusnya adalah ‗aqidah–syariah—akhlak‘. 
Yang menjadi dasar atau pondasi mestinya 
adalah aqidah, dan bukan syariah. Apalagi 
realitas menunjukkan tingkat kemurnian dan 
kelurusan aqidah umat masih banyak yang perlu 
dikoreksi. Ketika pondasinya belum kokoh, maka 
mendirikan bangunan syariah menjadi relatif sulit 
dilakukan, dan kalaupun bisa, mungkin tidak akan 
bertahan lama. Atau kalaupun tetap bertahan, ia 
akan kehilangan ruhnya dan akhirnya menjadi 
ritualitas seremonial saja yang tidak memberikan 
pengaruh berarti bagi kehidupan umat. Akibatnya, 
syariah terhenti hanya pada aturan hukum formal 
belaka, tanpa mampu melahirkan perubahan 
besar menuju kebangkitan dan kejayaan umat. 
Perubahan besar hanya bisa terjadi apabila 
didasari dan didorong oleh  motivasi aqidah yang 
mantap. 

 
2. Saran 

Para khatib dan para da‘i pada 
umumnya hendaknya dapat menyeimbangkan 
materi khotbahnya sesuai kerangka dasar ajaran 
Islam. Mengingat selama ini materi aqidah sangat 
minim disampaikan, maka materi ini menuntut 
prioritas utama untuk ditingkatkan. 

Jika penelitian ini hanya memfokuskan 
kajian pada materi khotbah Jumat, maka untuk 
meningkatkan fungsi, peranan dan efektifitas 

khotbah, diperlukan serangkaian penelitian 
lanjutan mengenai sejumlah hal, di antaranya 
durasi dan efektifitas khotbah Jumat, teknik dan 
metode penyampaian khotbah dan pengaruhnya 
terhadap penyerapan materi khotbah di kalangan 
jamaah; materi khotbah yang dibutuhkan jamaah, 
dan pengaruh khotbah Jumat terhadap kehidupan 
sehari-hari jamaah.  
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C.  SINOPSIS PENELITIAN 

LANJUTAN 
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FAKTOR-FAKTOR YANG  MEMPENGARUHI PEMILIHAN 

MATERI KHOTBAH JUMAT DI KOTA BANJARMASIN  

 

 

 

 Setelah mengetahui kecenderungan materi khotbah Jumat yang 

diangkat para khatib di Banjarmasin yang lebih terkonsentrasi pada materi 

syariah (50,34%) dan materi akhlak (42,33%), maka penelitian berikutnya 

yang perlu dilakukan adalah menelusuri alasan atau motivasi para khatib 

dalam mengangkat tema khotbah mereka. Mengapa materi syariah dan akhlak 

terlalu mendominasi dan mengapa materi aqidah terlalu jarang disampaikan? 

Demikian pula, mengapa materi ibadah lebih banyak dikhotbahkan daripada 

materi muamalah? 

 Penelitian ini akan lebih tertuju pada individu para khatib, yaitu 

untuk mengungkapkan alasan atau latar belakang pemilihan tema khotbah, 

apakah faktor situasi dan kondisi berperan besar dalam pemilihan suatu tema 

khotbah, apakah faktor masjid dan profil mayoritas jamaahnya juga turut 

mempengaruhi, apakah tema khotbah di suatu masjid juga diangkat di 

masjid-masjid lain yang berbeda profil jamaahnya, atau mungkin ada faktor-

faktor lain yang juga berperan. Apakah tema-tema yang disampaikan sudah 

betul-betul mencerminkan kebutuhan jamaah atau belum dan bagaimanakah 

para khatib berusaha menyelami kebutuhan jamaahnya? 

 Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap 

pola dakwah Jumat yang selama ini dilaksanakan karena sejauh pengamatan 

peneliti, sampai saat ini belum pernah dilakukan evaluasi terhadap tema-tema 

khotbah Jumat. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan landasan pengambilan 

kebijakan dan perencanaan dakwah oleh  Departemen Agama, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Ikatan Dai Indonesia 

(Ikadi), juga bagi umat Islam pada umumnya. 

  

 


