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Abstrak 

Faham radikalisme saat ini dianggap sebagai persoalan yang membahayakan bagi keutuhan 

bangsa, dan faham ini sudah memasuki sisi sisi kehidupan kaum muslimin terutama kalangan 

pemudanya. Khutbah jum`at dianggap sebagai media yang sangat efektif untuk mencegah arus 

faham ini di masyarakat muslim kota Mataram. Karena khutbah jum`at bersentuhan secara 

langsung dengan kaum muslimin dalam skala yang besar. Maka model, strategi dan juga materi 

atau tema tema yang disampaikan harus menjadi perhatian khusus agar efektifitas khutbah benar 

benar maksimal dalam menangkal arus radikalisme di kota mataram. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatip lapangan ( field research ) dengan fokus tentang bagaimana model, strategi 

dan tema khutbah jum`at bisa membendung arus radikalisme di kota mataram. Sumber data primer 

yang digunakan adalah para khatib, takmir masjid dan juga jamaah jum`at 

 

Kata kunci : Radikalisme, strategi khutbah 
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BAB I 

 
PEMBINAAN UMAT MELALUI KHUTBAH JUM'AT  

(Studi Terhadap Model, Strategi dan Tema Khutbah Untuk Mencegah 
Arus Radikalisme di Kota Mataram) 

 
 

 
 

A. PENDAHALUAN 
 

1) Konteks Penelitian 

Keberadaan Khutbah Jum'at tidak dapat dipisahkan dari kewajiban shalat 

Shalat Jum'at, sesuai dengan firman Allah SWT: 

إن  ياايها الذين امنوا إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر هللا و ذرواالبيع ذلكم خير لكم

  . فإذا قضيت الصالة فانتشروا فى األرض وابتغوا من قضل هللا لعلكم تفلحون كنتم تعلمون

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan 
salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah 
jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila 
salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah 
dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung." (QS. Al-Jumu`ah: 9 – 
10)1  
 

Dengan adanya perintah tersebut kaum muslimin berbondong-bondong 

menghadiri masjid untuk menunaikan kewajiban shalat Jum'at yang didahului 

dengan dua khutbah. Pesan-pesan keagamaan disampaikan melalui rangkaian 
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kegiatan shalat Jum'at secara rutin, dengan prosedur sederhana dan tanpa 

memerlukan biaya besar. Melalui rangkaian kegiatan tersebut diharapkan 

penyampaian pesan keagamaan berlangsung secara efektif dan efisien oleh 

seorang Khatib2.  

Kegiatan penyampaian khutbah Jum'at tersebut menjadi salah satu tugas 

utama dari Pimpinan dan pengurus masjid-masjid yang ada di kota mataram. 

Pembinaan tersebut berupa penjadwalan dan pengiriman khatib, pembinaan 

ketakmiran, peningkatan kualitas khatib, penyusunan tema-tema khutbah dan lain 

sebagainya. 

Meski secara umum dapat dikatakan bahwa penyampaian khutbah Jum'at 

berjalan baik, namun ketika khutbah Jum'at ini disampaikan sering terlihat adanya 

sebagian jama'ah Jum'at yang acuh tak acuh, berbicara sendiri, bahkan tertidur. 

Hal itu dapat dimungkinkan karena khutbah sebagai sebuah kegiatan rutinitas yang 

monoton dan membosankan. Kenyataan ini memunculkan keraguan akan 

efektifitas pembinaan umat melalui kegiatan khutbah Jum'at.  

                                                                                                                                       
1 Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 
2007) hlm., 809. 
2 Yang bertindak sebagai khatib biasanya dilakukan oleh pemimpin agama terutama dari 
kalangan kiayi yang menduduki posisi sentral dalam masyarakat. Kiai adalah figur ideal 
yang mengindikasikan adanya kedudukan kultural dan struktural yang tinggi dalam 
masyarakatIa sebagai patron kelompok Islam yang berusaha mengartikulasikan 
kepentingan masyarakatnya sebagai pengantar dalam menjalin hubungan dengan dunia 
luar. Lihat. Hiroko Horikoshi, Kiayi dan Perubahan Sosial (Jakarta: LP3M, 1987), hlm., 
232, 188 dan Ali Maschan Musa, Kiayi dan Politik Dalam Wacana Civil Society 
(Surabaya: Lepkus, 1999), hlm., 60. 
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Membicarakan keefektifan, terkait dengan keberhasilan atau kegagalan 

pencaian suatu program. Khutbah Jum'at dapat dikatakan berhasil dengan efektif 

manakala seluruh yang tercantum dalam Khutbah Jum'at dapat terealisasi dalam 

kehidupan masyarakat, ia mampu menimbulkan perubahan-perubahan terhadap 

sikap dan pola prilaku masyarakat dengan cara meninggalkan cara-cara lama yang 

tidak sesuai dengan tuntutan Islam. Namun begitu tidak dapat dipungkiri proses 

yang demikian tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, tidak jarang timbul 

konflik-konflik sebagaimana yang dinyatakan oleh Soetandyo Wignyosoebroto 

bahwa proses perubahan akan berjalan penuh tantangan dan bukannya tanpa 

persoalan.3 

Realitas sosial menunjukkan bahwa bagaimanapun juga masyarakat 

sebagai pemegang peran tidak berada dalam keadaan pasif serta menerima begitu 

saja nilai-nilai yang disampaikan melalui khutbah Jum'at. Masyarakat akan 

memberikan respon tertentu, seperti respon positif melalui penerimaan manakala 

terdapat persesuaian antara nilai-nilai lama. Sebaliknya berupa penolakan jika 

bertentangan dengan nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. 

Pada dasarnya efektifitas khutbah memiliki keterbatasan karena berkaitan 

dengan bidang kehidupan yang sarat akan nilai-nilai, budaya serta tradisi yang 

                                                 
3 Soetandyo Wignyosoebroto, “Perubahan Sosial Dan Perubahan Tantangan Hukum di 
Indonesia” dalam Masyarakat Kebudayaan dan Politik, (Surabaya: Fakultas Ilmu Sospol, 
1987), hlm., 92. 



 

6 
 

telah berakar kuat. Berbeda jika berkaitan dengan bidang-bidang kehidupan yang 

netral dan non spiritual, seperti bidang lalu lintas.4  

Mendayagunakan Khutbah Jum'at sebagai sarana perubahan sosial terlebih 

dahulu harus dikenali berbagai faktor yang dapat mendorong atau yang 

menghambat keefektifannya. Beberapa faktor yang mendorong keefektifannya 

antara lain meliputi adanya kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan 

yang telah maju, toleransi terhadap perilaku  menyimpang, keterbukaan stratifikasi 

sosial, heterogenitas serta adanya ketidakpuasan dalam bidang-bidang tertentu.  

Sebaliknya faktor penghambat antara lain meliputi ketertutupan, prasangka 

terhadap hal-hal baru, perkembangan ilmu yang lambat, sikap tradisionalistik, 

hambatan ideologis dan sebagainya.   

Soeryono Soekanto menguraikan faktor-faktor yang cukup potensial 

sebagai penghambat perubahan sebagai berikut : 

1. Bagian terbesar masyarakat tidak mengerti akan kegunaan unsur-unsur 
baru di dalam perubahan. 

2. Perubahan itu sendiri bertentangan dengan kaidah dan nilai-nilai yang 
menjiwai bagian terbesar warga masyarakat. 

3. Para warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya tertanam kuat 
cukup berkuasa untuk menolak suatu proses pembaharuan. 

4. Resiko yang dihadapi sebagai akibat perubahan ternyata lebih berat 
daripada mempertahankan ketentraman sosial yang ada sebelum terjadinya 
pewrubahan. 

5. Masyarakat tidak mengakui wewenang dan kewibawaan para pelopor 
perubahan.5 

                                                 
4 Soeryono Soekanto, Beberapa Pernasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan 
Hukum di Indonesia, (Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976), hlm., 148-
50.  



 

7 
 

Melihat berbagai faktor tersebut di atas, nampaklah bahwa menggunakan 

khutbah Jum'at sebagai sarana perubahan sosial terlebih dahulu harus diidentifikasi 

serta diantisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang akan timbul. Dan 

nampaknya hal itu akan memerlukan waktu yang relatif lama dan penggunaan 

cara-cara yang tepat seperti dalam bentuk sosialisasi melalui penyuluhan-

penyuluhan hukum. Efektifitasnya juga tergantung dari bidang mana yang hendak 

diubah. Semakin kuat dan mengakar suatu bidang  akan semakin membutuhkan 

waktu lama dalam proses sosialisasi tersebut. 

Masyarakat sebagai pemegang peran terlebih dahulu perlu dibangunkan 

kesadarannya dan diyakinkan akan perlunya menerima nilai-nilai baru 

sebagaimana yang ditawarkan melalui Khutbah Jum'at. Sebab mustahil masyarakat 

akan menerima nilai-nilai baru sedangkan mereka belum mengetahui dan 

memahami isi khutbah Jum'at. 

Dengan demikian sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai baru merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari usaha mengefektifkan pendayagunaan khutbah 

Jum'at. Kesenjangan jarak antara harapan dan kesadaran masyarakat diupayakan 

melalui kegiatan tersebut. Melalui proses sosialisasi terus menerus  diharapkan 

lambat laun akan membentuk kesadaran masyarakat untuk mematuhi seruan 

khutbah Jum'at. 

                                                                                                                                       
5 Soeryono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta : Rajawali Press, 
1982),  25. 
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Mensikapi kondisi kekinian yang muncul ditengah tengah masyarakat 

makaUntuk mencapai tujuan utama dari penyampaian pesan-pesan khutbah Jum'at 

ini mesti diawali dari adanya apresiasi memadai dari jama'ah Jum'at. Guna 

mendorong apresiasi tersebut maka pengenalan terhadap akar masalah yang 

menyebabkan khutbah Jum'at dipandang sebagai sebuah kegiatan rutinitas yang 

membosankan menjadi sangat penting. Pengenalan terhadap akar masalah tersebut 

yang digali melalui kegiatan penelitian kolektif ini.  

 
2) Fokus Penelitian 

Dari konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini ditetapkan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran penyampaian Khutbah Jum'at? 

2. Bagaimana model dan strategi khuthabâ' dalam penyampaian khutbah 

Jum'at? 

3. Apa tema-tema khutbah Jum'at yang disampaikan alasan penyampaian 

judul tersebut ?  

 
 
 
 

3) Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui gambaran situasi dan kondisi, gaya para khatib, sikap 

jama'ah Jum'at ketika Khutbah Jum'at sedang disampaikan. 
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2. Untuk mengetahui keanekaragaman dan latar belakang penggunaan 

berbagai model dan strategi khuthabâ' dalam penyampaian khutbah Jum'at. 

3. Untuk mengungkap berbagai tema-tema khutbah Jum'at dan alasan 

pemilihan tema-tema tersebut. 

 
4) Manfaat Penelitian 

A. Bagi para Khuthaba' sebagai informasi penting untuk terus-menerus 

melakukan evaluasi terhadap model, strategi, tema dan gaya penyampaian 

khutbah Jum'at. 

B. Bagi masyarakat untuk memanfaatkan khutbah Jum'at sebagai media 

memperbaiki kualitas kehidupan (terutama keberagamaan)nya.  

C. Bagi akademisi, sebagai informasi untuk mengoptimalkan peran dalam 

pengabdian kepada masyarakat. 

D. Bagi Pemerintah, ulama dan tokoh masyarakat, sebagai bahan guna 

merumuskan berbagai langkah dan kebijakan pembinaan umat melalui 

khutbah Jum'at. 

 
5) Definisi Istilah 

Yang dimaksud khutbah Jum'at dalam penelitian ini adalah Pengungkapan 

pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak agar para 

pendengarnya dapat mengetahui, memahami, menerima dan bersedia 

melaksanakan yang disampaikan dengan syarat dan rukun-rukun tertentu sebagai 
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bagian dari ibadah formal dimana shalat Jum’at tidak dinyatakan sah tanpa 

didahului oleh dua khutbah Jum’at.  

 

B. KAJIAN PUSTAKA 
 

1. Pembinaan Umat 

a) Pembinaan Umat dalam Teks-Teks Agama 

Berbicara mengenai pembinaan umat, al-Qur’an dan al-Sunnah serta 

sejarah Islam mulai sejak masa Baginda Rasulullah saw telah banyak 

memberikan tuntunan baik secara eksplisit maupun implisit terhadap 

bentuk-bentuk pembinaan umat tersebut. Dan bahkan para Nabi dan Rasul 

serta orang-orang bijak yang ada sebelum Islam sudah melaksanakan tugas 

luhur ini. Misalnya pembinaan yang sifatnya memberi nasehat 

sebagaimana yang dikisahkan oleh al-Qur’an tentang nasehat Luqman al-

Hakim kepada putranya, sebagaimana firman Allah SWT:  

و إذ قال لقمان إلبنه وهو يعظه يا بني ال تشرك با � إن الشرك لظلم 
عظيم

  
“Dan pada waktu Luqman berkata kepada putranya seraya menasehatinya 
wahai putraku janganlah sekutukan Allah karena sesungguhnya 
menyekutukan Allah itu adalah kedzaliman yang agung “ (QS. Luqman: 1)  

Dan ada bentuk pembinaan yang sifatnya ajakan dan mengingatkan 

sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Nuh terhadap putranya Kan’an, 

dalam firman Allah:  
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يا بني إركب معنا

 

"Wahai anakku numpanglah bersama kami dan janganlah sekali-kali kamu 
bersama orang-orang kafir " (QS. Hud: 42) 

Ada bentuk pembinaan yang sifatnya mengajar dengan memberi 

ilmu atau pengalaman sebagaimana yang sering dilakukan Rasul saw 

terhadap para sahabatnya seperti dalam Hadits: 

هللا صلى هللا عليه عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول 
وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول هللا صلى هللا عليه 

على الذي  تألم من جسدك  وقل باسم هللا ثالثا وقل سبع  مرات  وسلم يدك
  رواه مسلم .  –وقدرته من شر ما أجد وأحاذر  أعوذ با� 

"Diriwayatkan dari Usman bin Abul Ẫsh Assaqafiy dimana menyampaikan 
keluhannya kepada Rasullah saw tentang rasa sakit pada jasadnya yang di 
derita mulai sjah dia masuk Islam. Maka Rasulullah bersabda letakkan 
tananmu pada anggota badanmu yang merasa sakit kemudian bacalah 
bismillah tiga kali dan baca pula tujuh kali a’ữdzu billahi waqudratihi min 
syarrima ajidu wahuhadziru". HR. Muslim. 6 
 

Ada juga bentuk pembinaan terhadap umat dengan bentuk 

penyampaian khutbah atau ceramah agama di depan umum, sebagimana 

yang dilakukan Baginda Rasul pada saat wukuf di Arafah pada waktu haji 

wada’. Dan termasuk di dalamnya pembinaan Umat melalui khutbah 

Jum’at yang sifatnya rutinitas setiap hari Jum’at dan Baginda Rasul saw 

sendiri yang langsung mencontohkannya, sehingga banyak kita jumpai 

teks-teks agama yang menjelaskan tentang khutbah jum’at, misalnya al-

Hadits riwayat Imam Muslim tentang keharusan para jamaah jum’at 
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menyimak dan mendengarkan secara seksama terhadap khutbah, 

sebagaimana sabda Rasul saw :   

  م الجمعة واإلمام يخطب فقد لغوت إذا قلت لصاحبك أنصت يو
"Jika engkau mengatakan kepada temanmu diamlah pada hari Jum’at 
sedang imam sedang membaca khutbah maka tersia-siakanlah kamu" 7.  
 

b) Peran Keteladanan Dalam Membina Umat 

Para da’i, muballigh dan khatib adalah orang-orang yang terlibat 

langsung dalam pembinaan umat sehingga tidak terlalu berlebihan kiranya 

kalau dikatakan bahwa mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari 

waratsat al-anbiyâ' (pewaris para Rasul). 

Tanpa kehadiran para da’i kaum muslimin akan mudah menjadi 

terpedaya oleh syaithan, mereka ibarat pelita di kegelapan malam. Mereka 

adalah para imam dan pemimpin yang membawa petunjuk dan hujjah 

Allah di muka bumi ini sehingga umat terhindar dari kesesatan8. 

Sepanjang perjalanan sejarah pembinaan Umat, bahwa keberhasilan 

para pemimpin dalam membina umat adalah dikarenakan mereka 

senantiasa menjadi teladan yang baik bagi umat, dimana konsep ibda’ 

binafsik (mulailah dari dirimu) menjadi pegangannya. Ini adalah konsep   

lama yang masih relefan untuk menjadi pegangan para dai dan bahkan 

cocok untuk segala zaman dan tempat dimana para da’i melaksanakan 

                                                                                                                                       
6 Abul Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim, al-Jami’ al-Shahih, vol. VII, (Beyrut: Dar al-
Marifah, t.t), hlm., 20 
7 . Ibid, vol. 3, hlm., 4 
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tugas luhurnya membina umat. Dan itu semua dimulai dari keteladan 

Baginda Rasul dan juga Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelumnya yang 

merupakan sosok yang menjadi cerminan bagi kehidupan semua manusia 

dari segala sisi kehidupannya9. 

 
2. Khuthbah - Khatãbah  ( Pidato ) 

a) Definisi Khuthbah ( Pidato ) 

Kata khutbah atau kathãbah dalam bahasa Indonesia pidato terambil 

dari kata bahasa Arab Khathaba – Yakhthubu – Khuthbatan wa Khathaban 

wa Khathãbatan yang berarti menyampaikan khutbah kepada para 

hadirin10. 

Khutbah menurut istilah adalah: Pengungkapan pikiran dalam 

bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak agar para 

pendengarnya dapat mengetahui, memahami, menerima dan bersedia 

melaksanakan yang disampaikan11.  

Khutbah atau pidato juga merupakan seni berbicara di depan 

umum. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Abu Zahrah sebagai 

berikut: 

                                                                                                                                       
8 . Jum’ah Amin Abdul Aziz, “ Fiqih Dakwah (Solo: Intermedia, t.t.) hlm., 2003 
9 . Ibid, Jum’ah Amin Abdul Aziz, hlm : 2007 
10.Ahmad Warson Munawwir “Kamus Indonesia-Arab” (Pustaka Progresif, 2007), hlm., 671 – 
Lihat Luis Ma’luf , al-Munjid al-Abjadiy (Beirut: Dar al-Masyriq, 1985), hlm., 186 
11. MS Susiawan, “Teknik Berpidato “ disampaikan pada acara pembinaan calon pembina Pospeda 
di Kandepag Wilayah Jawa Timur 02 Mei 2007, hlm : 2  
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صفة راسخة في نفس المتكلم يقتدر بها على التصرف في فنون القول 
ما يراد منهم بترغيبهم أثير في نفوس السامعين وحملهم على لمحاولة الت

  وإقناعهم
“Merupakan suatu bakat yang tertanam dalam diri setiap pembicara yang 
senantisa membuatnya mampu dalam menggunakan berbagai macam pola 
dan gaya bahasa untuk memberikan kesan yang menarik di hati para 
pendengarnya agar mereka menjadi tertarik serta merasa puas “12. 
 

b) Fungsi dan Manfaat Khutbah ( Pidato )  

Dalam hal ini Luqman Hadinegoro menjelaskan bahwa khutbah 

(pidato) mempunyai beragam fungsi diantaranya adalah : 

a. Memberikan informasi (to imform)  
b. Menghibur (to intertain ) 
c. Membujuk  (to persuade) 
d. Menarik perhatian (to interest) 
e. Meyakinkan (to convince) 
f. Memperingatkan (to warn) 
g. Membentuk kesan (to impress) 
h. Memberikan instruksi (to instruct) 
i. Membangun semangat (to arouse) 
j. Menggerakkan (to more) 13 

 
Namun dalam praktiknya tidak semua fungsi tersebut dapat 

terlaksana, melainkan hanya empat fungsi saja yang sering terfungsikan 

yakni :  

a. Memberikan informasi (to imform)  
b. Menghibur (to intertain) 
c. Meyakinkan (to convince) 
d. Memberikan instruksi (to instruct) 14 

 

                                                 
12. Muhammad Abu Zahrah, al-Khithabah Ushuluha, Tarikhuha fi Azhar `Ushuriha `ind al-`Arab ( 
Bayrut: Dar. Al-Fikr al-Arabi), hlm., 19. 
13  Luqman Hadinegoro, Teknik Seni Bepidato Mutakhir (Yogyakarta: Absolut, t.t) hlm., 55 
14  Ibid. 
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Sedangkan manfaat khutbah sangat besar karena dengan khutbah 

berbagai macam peroblematika sosial dapat diselesaikan, perpecahan yang 

terjadi antar kelompok dapat dicegah, gejolak jiwa pemberontak dapat 

dipadamkan dan juga melalui khutbah semangat perjuangan yang sudah 

mulai menurun dapat dibangkitkan.  

Melalui khutbah pula panji kebenaran ditegakkan dan kebatilan 

dihancurkan, dapat ditegakkan keadilan dan dapat ditolak kezhaliman. 

Fakta sejarah telah membuktikan betapa besar perhatian para pembesar-

pembesar dunia terhadap eksistensi khutbah yang merupakan media dari 

perubahan-perubahan besar yang tejadi di dunia dan bahkan menjadi media 

dari revolusi dunia. Kita mengenal nama-nama pelopor revolusi dunia di 

Eropa semisal Yulius Kaisar, Napolion Bonaparte dan juga di kalangan 

umat Islam seperti Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Thariq bin Ziyad 

yang dikenal dalam sejarah bahwa mereka pada saat mempersiapkan 

tentaranya tidak hanya mengandalkan senjata fisik belaka akan tetapi 

senjata non fisik juga mereka gunakan yaitu khutbah ( pidato )15. 

 
c) Jenis-Jenis Khutbah ( Pidato ) 

a. Khutbah (Pidato) tanpa Naskah  

Seseorang yang diminta untuk berbicara atau berpidato atau 

memberikan sambutan secara mendadak tanpa persiapan sebelumnya. 
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Kelebihan jenis ini adalah: 

1. Pembicaraan terasa asli tanpa ada rekayasa / persiapan 

2. Materi yang disampaikan adalah hasil spontanitas, sehingga tampak 

segar dan suasana menjadi hidup. 

3. Membuat pembicara senantiasa terus berfikir mencari gagasan 

selama berbicara. 

Sedangkan Kelemahannya adalah: 

1. Kesimpulannya mentah atau tanpa kesimpulan 

2. Penyampaian materi tersendat-sendat / tidak lancar. 

3. Gagasannya acak-acakan tidak teratur. 

4. Ada perasaan demam panggung. 

b. Khutbah Membaca Naskah.  

Berbicara dengan membaca naskah, gaya seperti ini disebut juga 

membaca naskah pidato bukan menyampaikan pidato /sambutan. 

Kelebihannya adalah:  

1. Dapat menghemat kalimat ketika menyampaikan. 

2. Ada susunan seleksi kata-kata yang baik dan sopan . 

3. Kefasihan berbicara terjaga. 

4. Materi dapat diperbanyak untuk dikonsumsi oleh hadirin. 

5. Pembicaraan terkonsep dengan baik, materi dapat disajikan secara 

                                                                                                                                       
15. Zahrah, al-Khithabah Ushuluha, hlm ., 22. Lihat pula : MS. Susiawan 
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urut.  

Sedangkan kekurangannya adalah: 

1. Tidak ada interaksi antara penceramah dengan hadirin terutama 

pada masalah kontak mata karena disibukkan selalu melihat naskah. 

2. Ceramah cenderung kaku dan statis. 

3. Feed back ( umpan balik ) tidak langsung direspon. 

 
c. Khutbah (Pidato) Hafalan  

Model pidato seperti ini sangat buruk karena kekuatannya hanya pada 

daya hafal sedangkan manusia itu kemampuan ingatannya sangat 

terbatas. Dan termasuk dalam kategori ini kalau seseorang berpidato 

dimana kata-kata yang disampaikan merupakan hafalan dari naskah 

yang sudah disiapkan sebelunya. 

 
d. Khutbah (Pidato) Siap Materi.   

Termasuk dalam jenis ini jika seseorang berpidato dengan persiapan 

materi yang baik dan mampu menyampaikan dengan kata-katanya 

sendiri sesuai tema yang ingin disampaikan. Inilah jenis Khutbah ( 

Pidato ) yang terbaik 16. 

 
d) Sistematika Khutbah. 

                                                 
16. MS Susiawan, “Teknik Berpidato “, hlm., 5 
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a. Pendahuluan (المقدمة) 
Dalam khutbah-khutbah keagamaan cakupan pendahuluan 

biasanya meliputi pujian kepada Allah SWT. dengan diiringi dua 

kalimat syahadat dan shalawat atas Nabi Muhammad saw. Dan sebagai 

suatu pola dalam pendahuluan khutbah harus memberikan isyarat 

terhadap tema khutbah.  

b. Pemaparan Isi (العرض) 
Agar target yang ingin dicapai bisa dicapai secara maksimal 

sangat perlu bagi khatib memperhatikan beberapa hal, yaitu :  

1. Pemaparan disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tidak 

menimbulkan penafsiran-penafsiran yang beraneka ragam. 

2. Jika khatib dalam khutbahnya berkeinginan untuk menyampaikan 

suatu solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat 

maka adanya argumentasi dan hujjah sebagai penguat merupakan 

suatu keharusan. 

3. Tidak cukup bagi khatib hanya berbicara dengan akal dan rasio para 

pendengar akan tetapi tidak kalah pentingnya adanya ungkapan-

ungkapan yang memberikan sentuhan-sentuhan terhadap perasaan 

dan hati nurani mereka. 

c. Penutup (الختام) 
Seusai pemaparan sampaikan tibalah saatnya khatib menutup 

khutbahnya dengan menyimpulkan tema yang disampaikan dengan 
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singkat padat dan jelas. Dan merupakan hal yang sangat baik jika 

khatib mampu menyampaikannya dengan bahasa yang indah. Untuk 

khutbah-khutbah keagamaan sebaiknya ditutup dengan memuji Allah 

SWT. dan membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw. sehingga ada 

keserasian antara pembukaan dan penutupnya17. 

e) Kiat-Kiat Memilih Tema Khutbah.   

Khutbah yang disampaikan di depan para komunitas yang 

berpendidikan terpelajar ( al-mutsaqqafin ) berbeda dengan yang 

disampaikan kepada komunitas yang masih awam dan bahkan berbeda pula 

antara para audiens dari komunitas mahasiswa dengan komunitas pelajar 

yang di bawahnya. 

Maka bertolak dari itu semua dianjurkan kepada khatib untuk peka 

terhadap situasi dan keadaan beserta kontek sosial diamana para audiens 

berada, sehingga dapat memilih-milih tema khutbah yang disamping 

menarik, juga dapat memberikan solusi terhadap problematika yang sedang 

dicarikan pemecahannya, sesuai fungsi dari khutbah18. 

 
f) Strategi Khutbah ( Pidato )   

Strategi yang seharusnya dilakukan oleh setiap pembicara, orator, 

penceramah ataupun khatib mencakup beberapa hal yaitu : 

                                                 
17. Ali Abdul Azhim, al-Da`wah wa al-Khithâbah  (Kairo: Dar al-Ulum, 1979 M – 1299 H), hlm., 
56 - 61 
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a. Persiapan Materi  

Setelah persiapan diri yang meliputi persiapan kesehatan 

jasmani dan rohani telah cukup baik, maka persiapan selanjutnya yang 

juga harus dilakukan adalah persiapan materi. Pengertian persiapan 

materi itu adalah usaha atau upaya untuk menguasai materi dan isi 

khutbah atau pidato yang hendak disampaikan. Persiapan ini 

seharusnya dilakukan sebab tanpa kesiapan materi besar kemungkinan 

terjadi dimana penyampaian kurang maksimal yang implikasinya akan 

membuat para pendengar kurang tertarik terhadap apa yang 

disampaikan. 

Persiapan materi meliputi beberapa langkah :  

1. Pengumpulan materi atau bahan dengan mengambil dari beberapa 

sumber kemudian merangkumnya menjadi suatu naskah khutbah 

atau pidato. 

2. Pembuatan kerangka naskah dengan menyusun semua materi atau 

bahan yang telah didapatkan menjadi satu kerangka naskah yang 

teratur, urut, saling bersambung dan tidak meloncat-loncat serta 

sesuai dengan kaidah susunan naskah khutbah pidato yang lazim. 

3. Mengurai dengan membaca dan mempelajari naskah yang sudah 

disusun tersebut  dan kemudian diedit kembali, mana yang harus 

                                                                                                                                       
18 . Ibid, hlm., 42 
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dibuang, mana yang harus ditambah dan mana pula yang harus 

dikembangkan. Kemudian naskah yang telah melalui editing 

kembali dibaca dan pelajari hingga akhirnya keseluruhan naskah 

benar-benar dipahami dan dimengerti. 

4. Melatih diri dengan mencoba menyampaikan naskah khutbah atau 

pidato ter sebut di tempat yang cukup aman dari gangguan19. 

 
b. Menjelang Tampil 

Khatib akan menjadi pusat perhatian dari begitu banyak pasang 

mata, maka hal-hal kecil yang terdapat pada dirinya akan langsung 

terlihat secara jelas di mata para pendengarnya. Oleh karenanya khatib 

seharusnya memperhatikan terlebih dahulu kondisi dirinya sendiri 

menjelang tampil di atas mimbar atau podium. 

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, diantaranya 

adalah:  

1. Kebersihan  

Seorang pembicara, orator ataupun khatib  yang hendak tampil di 

atas podium atau mimbar, mutlak harus memperhatikan kebersihan 

dirinya, mengingat begitu banyaknya pasang mata yang langsung 

akan menatap dan memperhatikannya.  

Bagian-bagian tubuh khatib yang nampak langsung pada sekalian 
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hadirin, harus mendapat perhatian lebih, seperti wajah, gigi dan 

anggota tubuh yang lainnya.  

2. Pakaian  

Pakaian data menunjukkan kepribadian pemakainya, pakaian yang 

bersih dan rapi dapat langsung mendapat penilaian, bahwa 

pemakainya merupakan orang yang sopan yang menyukai 

kebersihan serta kerapian. Dan sebaliknya, orang yang mengenakan 

pakaian yang awut-awutan, sembrono sehingga terkesan asal pakai 

dapat menunjukkan bahwa dirinya merupakan orang yang juga 

awut-awutan dalam realita kehidupannya. 

Dalam hal tampil sebagai pembicara atau orator ataupun khatib di 

depan para audiens seseorang tidak perlu harus memakai pakaian 

yang bagus atau berbahan mahal, akan tetapi yang terpenting 

pakaian yang dikenakannya haruslah terlihat bersih, rapi, pantas 

dan serasi. 

3. Sikap 

Sikap orator atau pembicara sebelum tampil di atas podium atau 

mimbar merupakan hal yang langsung mendapatkan dari sekalian 

hadirin. Seorang orator atau pembicara ataupun seorang khatib 

yang penampilannya mengisyaratan kesombongan dan keangkuhan 

                                                                                                                                       
19 . Luqman Hadinegoro, Teknik Seni Bepidato Mutakhir , hlm., 18 - 21 
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akan langsung mendapat penilaian negatif dari sekalian hadirin. 

Implikasinya adanya adalah bahwa apapun  yang disampaikannya 

dan bagaimanapun gaya penyampaiannya, penilaian negatif orang-

orang pada dirinya sulit untuk dirobah pada wktu itu juga. 

Seorang orator yang tampil dengan sikap tenang, serius, dan penuh 

simpatik akan memberikan nilai tambah tersendiri bagi si 

pembicara. 

4. Situasi serta kondisi forum 

Agar penyampaian dari seorang orator atau pembicara ataupun 

khatib menjadi lebih optimal ada beberapa hal harus diperhatikan, 

diantaranya :  

5. Kondisi tempat forum, 

6. Waktu pelaksanaannya, 

7. Mayoritas hadirin yang hadir di forum tersebut, 

8. Keberadaan alat atau sarana yang tersedia. 

Maka dengan demikian tugas yang dijalankannya diharapkan akan 

tepat sasaran dan mencapai tujuan yang dikehendakinya20. 

c. Ketika Tampil 

1. Kewajaran sikap dan gaya  

Setiap pembicara sebagai penceramah ataupun sebagai khatib akan 

                                                 
20. Ibid, hlm., 36 - 40 
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merasakan kepuasan jika kehadirannya di hadaan para udiens 

disambut dengan rasa simpati dan penuh perhatian, maka sikap 

badan, wajah, pandangan, cara berdiri dan  gaya penyampaian 

hendaknya dilakukan sewajar mungkin dan tidak berlebi-lebihan. 

Perlu disadari dengan sepenuh hati oleh setiap pembicara bahwa 

tujuan utama kehadirannya di tengah-tengah forum adalah semata-

mata untuk menyampaikan hal-hal penting yang menjadi isi atau 

materi pembahasan yang akan disampaikan dan sekali-kali bukan 

untuk mempertontonkan gaya di saat tampil di depan forum. 

2. Penyesuaian gerak, gaya, mimik dan suara 

Sikap yang wajar dan tidak terkesan over acting dan juga tidak 

monoton adalah merupakan yang terbaik seorang pembicara di 

samping kemampuan mengatur irama, ritme atau tempo suaranya 

sehingga penyampaiannya terdengar indah lagi berirama yang terus 

menggugah minat dan perhatian sekalian para pendengarnya. 

3. Memahami kondisi serta situasi Pendengar 

Pembicara yang baik adalah yang pandai membaca situasi yang 

terjadi di forum. Maka jika pembicaraan yang akan disampaikan 

masih memerlukan waktu yang lebih lama, sementara situasi serta 

kondisi para pendengarnya terlihat hampir tidak memungkinkan lagi, 

maka pembicara yang baik harus mampu menghidupkan kembali dan 
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menyegarkan suasana yang hampir layu tersebut21. 

 

                                                 
21 . Ibid., hlm :  41 - 44 
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g) Faktor Penunjang Khatib Profesional 

Ada beberapa hal mendasar yang bisa menunjang dalam membentuk 

sosok khatib yang profesional yaitu : 

a. Bakat الموهبة الفطرية( ) 

Bakat merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh insan 

seniman secara umum dan bahkan merupakan kunci kesuksesannya, 

termasuk juga bagi sosok seorang khatib. 

b. Upaya dan Usaha (الصناعة) 
Bakat yang dimilikinya tidak cukup dan tidak menjamin untuk 

menjadikan khatib yang profesional tanpa diimbangi dengan usaha dan 

upaya dalam bentuk latihan-latian yang terus menerus dalam rangka 

mengembangkan dan meningkatkan bakat. 

c. Yakin dan Mantap  الصدق( ) 

Keyakinan dan kemantapan seorang khatib terhadap apa yang 

disampaikan akan memberikan pengaruh besar terhadap kemantapan 

keyakinan para audiennya. 

d. Latar Belakang Ilmu Pengetahuan  ( الثقافة العلمية الغزيرة(   

Bertolak dari peran khatib sebagai sosok yang akan memberi 

sesuatu kepada kaumnya di samping keinginannya untuk tampil 

maksimal maka sangatlah perlu baginya berbekal diri dengan ilmu-ilmu 

dibutuhkan untuk hal tersebut seperti ilmu agama, ilmu kebahasaan, 
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ilmu jiwa, ilmu sosial, filsafat dan ilmu akhlak. 

e. Berlatih Secara Rutin ( دة اإللقاءالتدريب المستمر على إجا ) 

Seperti apapun kehebatan dan kepiawayan seseorang dan hal 

berbicara di depan orang banyak jika pada satu saat lama tidak berlatih 

atau kurang latihan pasti akan mengalami kesulitan jika ingin tampil 

maksimal di depan para audiensnya. Maka latihan secara sebelum 

tampil mutlak dibutuhkan bagi setiap pembicara yang akan tampil baik 

di hadapan orang banyak  sebagai penceramah, khatib ataupun yang 

lainnya. 

f. Percaya Diri  الثقة بالنفس( ) 

Rasa percaya diri bagi setiap khatib mutlak dibutuhkan sebab 

dengan percaya diri itu akan tumbuh sifat berani dalam dirinya yang 

akan mengantarkannya pada penampilan yang optimal. 

g. Kaya Perbendaharaan Bahasa  (الثروة اللغوية) 
Kekayaan perbendaharan bahasa sangat membantu bagi seorang 

khatib agar mampu menggunakan bahasa yang indah dan juga 

penggunaan berbagai bentuk gaya bahasa yang beraneka ragam22. 

 
h) Kriteria Khutbah (Pidato) yang Baik. 

Agar khutbah tampil kreatif dan menarik sehingga mendapat respon 

                                                 
22. Ali Abdul Azhim, al-Da`wah wa al-Khithâbah, hlm : 17-30, Lihat pula Zahrah, al-Khithabah 
Ushuluha, hlm., 23. 
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dari para pendengarnya perlu bagi seorang khatib memperhatikan beberapa 

kriteria berikut ini 23: 

a. Memperhatikan Situasi dan Kondisi (مراعاة الكالم لمقتضى الحال ) 

Tema khutbah yang disampaikan di depan para audien yang 

berpendidikan berbeda dengan tema khutbah yang disampaikan kepada 

kelompok masyarakat awam dan bahkan kelompok yang berpendidkan 

dibedakan pula sesuai tingkatan dan level pendidikannya. Maka tema 

khutbah yang disampaikan kepada para akademisi yang berpendidikan 

tinggi berbeda dengan tema khutbah di depan kelompok pelajar yang 

berpendidikan dasar. 

Dan dalam hal memilih pola dan gaya bahasa khutbah, kontek 

pembicaraan sangat perlu untuk menjadi bahan pertimbangan. Gaya 

bahasa yang digunakan oleh seorang juru kampanye ( jurkam ) di atas 

panggung kampanye politik berbeda dengan gaya bahasa yang 

digunakan seorang muballigh dalam kontek pengajian umum. 

b. Kesatuan Tema  وحدة الموضوع  

Khutbah akan terkesan kreatif dan menarik jika seluruh poin-

poin khutbah mulai dari pendahuluan sampai pada penutupnya tidak 

melenceng dari tema yang dibicarakan. 

c. Jelas  الوضوح   

                                                 
23. Ali Abdul Azhim, al-Da`wah wa al-Khithâbah., hlm., 41-53 
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Memilih kosa kata yang populer dan dimengerti serta memilih 

ungkapan-ungkapan yang mudah dicerna adalah satu keharusan bagi 

kahatib agar pesan yang disampaikan dalam khutbah menjadi jelas dan 

dimengerti oleh semua pendengarnya.  

d. Mantap dan Meyakinkan  القوة  
Faktor yang dapat menjadikan apa yang disampaikan oleh 

khatib itu mantap dan meyakinkan adalah jika dikuatkan dengan dalil-

dalil, baik dalil yang bersifat naqliy seperti teks-teks agama semisal: 

- ayat-ayat al-Qur’an, teks-teks al-Hadits,  

- dalil-dalil filosofis yang bersifat ‘aqliy    ( األدلة المنطقية )  

- kalimat-kalimat mutiara dari orang-orang bijak ( المأثورة الحكم  ),  

- pepatah atau pribahasa (األمثال المشهورة)  

- peristiwa-peristiwa historis (األحداث التاريخية ). 
 

e. Inovative  الجدة  
Bertolak dari karakter manusia yang senang terhadap hal-hal 

baru maka merupakan satu keniscayaan bagi khatib yang menginginkan 

khutbahnya menarik dan terkesan kreatif untuk menampilkan hal-hal 

baru dalam khutbahnya. Misalnya mengutip pembicaraan tentang 

peristiwa yang aktual yang mengandung nilai pendidikan dan dakwah 

atau memberikan solusi tentang prolematika yang sedang dihadapi 

masyarakat. Dan termasuk bagian dari upaya inovasi dalam khutbah 
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mengutip tamsilan-tamsilan dan kisah-kisah yang menarik dan 

bermakna. 

f. Keindahan  (الجمال)    
Kita yakin bahwa khutbah yang indah akan mendapatkan 

respon positif dari setiap pendengarnya dan akan meninggalkan kesan 

yang baik dalam diri setiap audien yang menyimaknya, dengan ini 

diharapkan target yang akan dicapai sang khatib bisa dicapai.  

Di antara hal-hal yang membuat khutbah itu indah jika uslub 

dan gaya bahasa dibikin berfareasi dengan berpindah-pindah bentuk 

kalimat misalnya dari bentuk kalimat berita beralih ke kalimat tanya, 

demikian pula fareasi suara dan vokal perlu dilakukan disamping 

penggunaan intonasi yang baik sebab itu semua dapat menambah 

keindahan khutbah. 

g. Sedang Dalam Penyampaian ( القصد في العرض بين اإليجاز (
 واإلسهاب

Khutbah yang disampaikan secara singkat akan menimbulkan 

ketidak puasan sebagian para pendengar dikarenakan tidak paham 

terhadap apa yang disampaikan khatib, dan sebaliknya khutbah yang 

disampaikan sangat rinci dan detail  akan menimbulkan kejenuhan bagi 

sebagian hadiri yang mendengarkannya. Maka dalam rangka 

keberhasilan sebuah khutbah dituntut bagi khatib untuk menempuh 

jalan tengah agar terhindar dari dua hal tersebut yaitu memilih sedang 
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dalam penyampaian khutbahnya. 

 
3. Khutbah Jum’at  

a) Disyariatkannya Khutbah Jum’at Dalam Islam 

Khutbah Jum’at telah disyariatkan artinya bahwa Islam telah 

menjadikannya sebagai bagian dari ibadah formal dimana shalat Jum’at 

tidak dinyatakan sah tanpa didahului oleh dua khutbah Jum’at. Banyak 

nash-nash Hadits Nabi yang menjelaskan tentang dimasyru’kannya 

khutbah Jum’at diantaranya Hadits Abdullah bin Umar, beliau berkata24 :  

كان النبي صلى هللا عليه وسلم يخطب يوم الجمع©ة قائم©ا ث©م يجل©س ث©م يق©وم 
  كما يفعلون اليوم رواه مسلم .

Abdullah bi Umara berkat “ Nabi Muhammad saw membaca khutbah pada 
hari jum’at berdiri kemudian duduk dan kemudian berdiri lagi 
sebagaimana yang mereka lakukan hari ini. HR. Muslim.  

 
Khutbah jum’at ini berbeda dari khutbah-khutbah atau pidato pada 

umumnya dimana unsur ubudiyahnya sangat kuat dan sangat dominan 

sebab kedua khutbah Jum’at tersebut menempati posisi dua rakaat ( 

maqama rak’atain ) sebab tehnis beserta tatacaranya langsung dicontohkan 

oleh Rasul saw sehingga banyak kita jumpai teks-teks agama utamanya 

Hadits-Hadits Nabi yang menjelaskan tentang hukum-hukum syara’ terkait 

dengan khutbah jum’at, misalnya Hadits riwayat Imam Muslim tentang 

keharusan para jamaah jum’at menyimak dan mendengarkan secara 

                                                 
24 . Muslim, al-Jami’ al-Shahih, vol. VII, hlm., 9 
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seksama terhadap khutbah Jum’at agar ibadah Jum’atnya tidak menjadi sia-

sia, Rasul saw bersabda25 :   

  " إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة واإلمام يخطب فقد لغوت "
"Jika engkau mengatakan kepada temanmu diamlah pada hari jum’at 
sedang iamam sedang membaca khutbah maka tersia-siakanlah kamu”.  

Dan mengenai kewajiban khatib duduk sejenak antara dua khutbah yang 

termasuk rukun khutbah Jabir bin Samurah berkata26 :  

آن ويذكر كانت للنبي صلى هللا عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القر 
 الناس 

“Bahwa Rasulullah ( pada hari Jum’at ) mempunyai dua khutbah dimana 
Beliau duduk diantara keduanya, Beliau membaca al-Qur’an dan memberi 
peringatan kepada manusia “ 

 
b) Syarat-Syarat dan Rukun Khutbah Jum’at  

a. Syarat-Syarat Khutbah Jum’at 

1. Harus menggunakan bahasa Arab. 

2. Berdiri bagi kahtib yang mampu berdiri. 

3. Suci dari hadats besar dan hadats kecil. 

4. Menutup aurat. 

5. Harus wala’ antara kedua khutbah dan antara rukun-rukun khutbah 

dan antara keduanya dan shalat jum’at. 

b. Rukun- Rukun Khutbah :  

1. Memuji Kepada Allah swt. 

                                                 
25. Ibid, hlm., 4 
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2. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw. 

3. Berwasiat untuk bertakwa kepada Allah swt. 

4. Membaca ayat al-Qur’an yang difaham pada salah satu dari kedua 

khutbah. 

5. Membaca doa’ akhirat untuk para kaum mukmin pada khutbah 

yang kedua.27 

c) Sunnah-sunnah Pada Khutbah Jum’at 

Ada beberapa hal yang sifatnya sunnat dan anjuran bagi kaum muslim 

yang akan menghadiri shalat jum’at dan termasuk di dalamnya khatib :  

1. Mandi sunnah sebelum hadir ke jum’at. 

2. Hadir lebih awal kecuali imam ( khatib ). 

3. Memakai pakaian yang terbaik dan yang paling bagus dan lebih 

diutamakan baju berwarna putih. 

4. Memakai surban. 

5. Memakai wewangian. 

Dari sunnah-sunnah di atas ada beberapa hal yang khusus dianjurkan bagi 

imam atau khatib yaitu:   

1. Dianjurkan baginya datang akhir sampai menjelang waktu khutbah. 

                                                                                                                                       
26. Ibid, hlm., 9 
27. Muhammad Syathã al-Dimyathiy, I`ânat Thâlibin, vol. 2, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.) hlm., 64 
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2. Disunnatkan memegang tongkat pada saat membaca khutbah28. 

d) Durasi Waktu Khutbah Jum’at 

Kalau kita kembali kepada teks-teks Agama baik al-Qur’an ataupun as-

Sunnah tidak akan kita jumpai penjelasan tentang batasan yang jelas berapa 

lama penyampaian khutbah Jum’at tersebut. Penjelasan tentang durasi 

waktu khutbah Jum’at dalam teks-teks as-Sunnah hanya sebatas bahwa 

khutbah Rasul saw itu disampaikan dengan sedang ( qashdan ). Hal 

tersebut dapat kita lihat dalam Hadits yang diriwayatkan riwayat Muslim :  

عن جابر بن سمرة رضي هللا عنه قال " كانت صالة رسول هللا صلى هللا 
    عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا " رواه مسلم .

Dari Jabir r a. berkata “ Adanya shalat Rasulullah saw itu sedang-sedang 
dan khutbahnya juga sedang-sedang” – HR. Muslim29 : 
 
Dan ada pula Hadits yang menjelaskan bahwa khutbah Jum’at Rasulullah 

itu disampaikan oleh Beliau secara singkat sebagaimana Hadits:  

 عليه وسلم يقول إن طول صالة الرجل قال عمار " إني سممعت رسول هللا
وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصالة وا الخطبة وإن من البيان 

رواه مسلم . –لسحرا "   
"Ammar berkata “ Bahwa aku mendengar Rasul bersabda  sesungguhnya 
panjangnya shalat ( Jum’at ) seseorang dan pendeknya khutbah yang dia 
sampaikan merupakan tanda dari pemahamannya ( terhadap agama ) 
maka perpanjanglah shalat ( Jum’at ) kalian dan perpendeklah 
khutbahnya, sesungguhnya di balik bayan ada sihir30  - HR. Muslim. 

C. METODE PENELITIAN 

                                                 
28. Muhammad Syathã al-Dimyathiy, I`ânat Thâlibin, vol. 2, hlm., 71,. Lihat pula Muhammad bin 
Ali bin Muhammad al-Syawkani, Nailul Authar, vol 3, (Kairo: Maktabah ad-Da’wah Syabab al-
Azhar, t.t.), hlm., 268-269. 
29. Muslim, al-Jami’ al-Shahih, vol. VII,, hlm., 11- 12 
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1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Yang dimaksud metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diperoleh dari sumber-sumber 

primer dengan tujuan untuk menemukan prinsip-prinsip umum serta menarik 

kesimpulan terhadap objek penelitian. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai sebuah 

tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada 

pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-

orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.31 Sebagaimana pengertian 

ini, Arief Furchan menyatakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan prilaku yang dapat 

diamati dari orang (subjek) itu sendiri. 32  

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini diarahkan pada pendekatan 

fenomonelogis yaitu pembinaan umat melalui khutbah Jum'at. Penelitian di 

lakukan terhadap kegiatan khutbah yang dilakukan oleh Khuthabâ' (para khatib) 

yang berada di lingkungan masjid-masjid di kota mataram.  

                                                                                                                                       
30. Artinya bahwa penyampaian khutbah secara singkat jelas dan padat serta sarat makna akan 
membuat para pendengar terpukau dan terkesimak seolah-olah mereka terkena guna-guna. 
31 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990) 
hlm., 3. 
32 Arief Furchan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif  (Surabaya: Usaha Nasional, 
1992) hlm., 21.  
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Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dengan 

upaya memahami permasalahan yang diteliti langsung pada masyarakat (subjek 

penelitian) sehingga bersifat grounded theory di kabupaten Pamekasan. 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan 

sebagai suatu upaya untuk memperoleh seperangkat data atau informasi yang 

diperlukan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhannya.  

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian bersifat observasi non 

partisipan. Hal yang perlu dilakukan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian 

adalah mengumpulkan berbagai informasi yang valid mengenai efektifitas 

pembinaan umat melalui khutbah Jum'at yang disampaikan di masjid-masjid yang 

sesuai dengan fokus penelitian ini. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini, akan dilakukan di masjid-masjid yang ada di 

Kota Mataram baik Pimpinan dan Pengurus Masjid di kota mataram serta jama'ah 

yang biasa hadir untuk shalat Jum'at di masjid-masjid tersebut.  
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Sedangkan Daftar nama masjid di kota mataram adalah sebagai 

berikut:  

No. Nama Masjid Alamat dan No. Telepon 

1 Jaamik Al Awwabien Gomong Lama Mataram 

2 Al Arham Gomong Sakura Mataram 

3 Pusaka Al Hamidi Presak Timur Pagutan 

4 As Sobirin Karang Genteng Pagutan 

5 Raudatul Jannah Jl. Sapta Pesona Pagutan Barat 

6 Nurul Huda Pagesangan Baru Pagesangan 

7 Al Mustaqillah 
Karang Bedil Timur 

8 AL Ikhlas Karang Sukun Baru Timur 

9 Al Musthofa Pesinggahan Pagesangan Barat 

10 Al Mubaarok 
Kekalik Baru Pagesangan barat 

11 Al Achwan  Pagutan Barat 

12 Baiturrahman 
Kekalik Baru Pagesangan Barat 

13 Baiturrahim Gebang baru Pagesangan Timur 

14 Nurul Huda Taman Pagesangan Timur 

15 Al Mujahidin Taman Baru Pagesangan Timur 

16 Nurul Iman Karang Jangkong Cakra Negara 

17 Nurul Yaqin Karang Kemong Cakra barat 
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18 Nurul Huda Karang Tapen Cilinaya 

19 As Syuhada Asrama Gebang Sapta Marga 

20 Qubbatul Islam SegantengKarang Cakra Selatan 

21 Nurul Yaqien Seganteng/Kr. Gebang Cakra Selatan 

22 Darussalam Kr. Mas Mas Cakra Utara 

23 Raudhatul Jannah  Kr. Bagu Kr. Taliwang 

24 Nurul Falah Karang Kuluh sayang Sayang 

25 Al Ijtihad Lendang Re Sayang sayang 

26 Al Falah Pejeruk dasan agung 

27 Al Mujahidin Bawak Bagek Dasan agung 

28 Riadul Jannah Otak Dese Dasan Agung 

29 Riadussolihin Perigi Dasan Agung 

30 Al Hidayah Arong Arong Timur Dasan Agung 

31 Raodhatul Muttaqien 
Pelita Dasan agung baru 

32 Ar Raisiyah Sekarbela 

33 Nurul A`la  Jl. Sultan Kaharuddin Kr. Pule  

34 Nurul Iman Kr. Pule Kec. Sekarbele 

35 Al Ikhlas Jl. Kelapa Tiga Kekalik Jaya 

36 Al Itiqomah Kekalik Kijang 

37 Baiturrahim Jl. Swadaya  
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38 Baitutho`am Komplek Dolok Kekalik 

39 At Taubah Tinggar Utara 

40 Nurul Mahar Bugis Bintaro 

41 Raudhatussakinah Bina sejahtra Pejeruk 

42 Al Hidayah Sukaraja Timur Ampenan Tengah 

43 Baabussalam Kampung Melayu Ampenan Tengah 

44 Baiturrahman Kapitan Taman sari 

4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dibutuhkan adalah:  

1. Kualitatif, yaitu data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung,  

2. Kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur secara langsung, seperti jumlah 

masyarakat, tingkat pendidikan, usia, dan lain sebagainya.33 

Sumber data menurut Lofland & Lofland yang dikutip oleh Moleong 

adalah kata-kata atau tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lainnya.34 Sumber data tersebut dapat diperoleh melalui 

wawancara dan pengamatan yang merupakan suatu usaha gabungan dari melihat, 

mendengar dan bertanya. Sedangkan data dokumentasi berperan sebagai penguat 

data yang telah diperoleh dari sumber data lainnya. Oleh karena itu sumber data 

dapat dikategorikan menjadi sumber data manusia dan non manusia. Dua macam 

                                                 
33 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, vol. I.( Yogyakarta: Andi Offset, t.t) hlm., 66. 
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sumber data ini dikenal juga dengan istilah sumber data primer dan sumber data 

sekunder.35 

Untuk memperoleh data dari sumber data primer, peneliti 

menggunakan metode wawancara dan observasi. Sedangkan sumber data non 

manusia (sumber data sekunder) dapat diperoleh dari data dokumentasi yang ada 

di masjid-masjid yang ada di kota mataram. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dipergunakan dalam penelitian untuk 

memperoleh sejumlah data yang berkualitas dan valid. Sedangkan metode 

pengumpulan data adalah cara-cara untuk mendapatkan fakta yang ada dan 

berguna bagi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Metode Observasi 

Metode observasi ini dipergunakan untuk melakukan pengamatan 

terhadap berbagai aktivitas ketika khutbah Jum'at disampaikan sebagai obyek 

penelitian dengan jalan mengamati suatu peristiwa atau gejala, baik secara 

langsung dilakukan oleh peneliti sendiri maupun secara tidak langsung yaitu 

dengan bantuan orang lain dan kemudian dipilah sesuai topik. 

Observasi dilakukan pada hari Jum'at terutama menjelang shalat Jum'at 

akan segera dimulai yang meliputi: 

                                                                                                                                       
34 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , hlm., 112. 
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- Situasi dan Kondisi Jama'ah; 

- Prosesi Khutbah; 

- Aktifitas yang dilakukan oleh Bilal Jum'at; 

- Gaya, tema, model dan strategi penyampaian Khutbah Jum'at; 

- Dan hal lainnya yang terkait dengan topik penelitian. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 36. 

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terfokus dengan tetap open 

ended,  yaitu dimana peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang 

fakta-fakta suatu peristiwa di samping opini mereka mengenai peritiwa yang 

ada.37 

Wawancara dilakukan kepada: 

1. Pengurus Pimpinan dan pengurus masjid yang ada di kota mataram 

2. Para Khatib masjid yang ada di kota mataram. 

3. Takmir dan Jama'ah Masjid masjid yang ada di kota mataram.  

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan 

                                                                                                                                       
35 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Tehnik, (Jakarta: 
Tarsito, 1980) hlm., 162. 
36 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , hlm., 135 
37 K. Yin Robert, Yion D, Studi Kasus: Desain dan Metode (Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 1996) hlm., 108. 
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sebagainya. Metode ini dipergunakan untuk mencari data yang tidak mungkin 

mempergunakan metode yang lain semisal data administratif di masjid-

masjid, naskah khutbah yang disusun oleh khatib dan lain sebagainya. 38  

Metode dokumentasi dilakukan sebagai sumber data sekunder yang 

diperoleh dari dari:  

1. Pengurus Pimpinan dan Pengurus masjid di kota mataram 

2. Takmir masjid di kota mataram 

6. Analisis Data 

Analisis data menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Moleong 

adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 

kategorisasi dan satuan uraian dasar.39 Analisis data melalui proses yang dimulai 

saat pengumpulan data dilakukan secara intensif dan hendaknya segera ditafsirkan 

dan diorganisasikan ke dalam suatu kategori agar untuk membuat uraian dasar 

mengenai data itu baik data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis 

data tersebut dilakukan pada saat pengumpulan data secara tersendiri dan 

pengumpulan data secara keseluruhan. 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis 

data adalah cheking, pengorganisasian data dan mengklasifikasikan data sesuai 

dengan fokus penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 

                                                 
38 Suharsimi Arikunto, Dasar-DasarResearch, Hlm., 202 
39 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , hlm., 108. 
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Taksonomi yaitu himpunan kategori-kategori yang diorganisasi berdasarkan suatu 

semantic relationship.40 Tabel taksonomi terdiri dari tiga point, yaitu fokus, 

pengklasifikasian fokus, dan komponen fokus. Tujuan pembuatan tabel taksonomi 

agar peneliti dapat membatasi studinya dan menetapkan kriteria inklusi dan 

eksklusi untuk menyaring informasi yang masuk. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk memperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan 

keabsahannya, maka peneliti berusaha mengeceknya secara teliti dengan teknik 

pengecekan keabsahan data sebagai berikut: 

1. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan. Dengan demikian diharapkan 

tersedia waktu untuk lebih mendalami penelitian.41 

2. Triangulasi 

Yang dimaksud tiangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang dengan 

memanfaatkan sesuatu di luar data tersebut untuk pengecekan atau sebagai 

bahan pembanding terhadap data itu. Triangulasi dapat memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyelidikan dan teori. 

                                                 
40 Imron Arifin, Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Kegamaan (Malang: 
Kalimasahada, 1996) hlm., 87. 
41 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , hlm., 176 
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3. Perpanjangan Keikutsertaan. 

Perpanjangan keikutsertaan digunakan dengan pertimbangan: Pertama, agar 

dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan. Kedua, 

Keharusan peneliti terjun ke dalam lokasi penelitian dalam waktu yang cukup 

panjang guna mendekati dan memperhitungkan distorsi yang mungkin 

mengotori data. Ketiga, membangun kepercayaan para subjek terhadap 

peneliti dan kepercayaan diri peneliti sendiri.42  

8. Tahap-Tahap Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, diperlukan tiga tahapan penting yaitu 

tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap penyusunan laporan 

penelitian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
42 Ibid, hlm., 193 
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BAB II 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN 

A.RADIKALISME 

          Radikalisme adalah bentuk faham yang bertentangan dengan prinsip 

prinsip Pancasila yang dikembangkan di negara yang menganut faham kebinekaan 

seperti Indonesia. Salah satu ciri utama yang sangat meninjol dari faham ini 

adalah selalu mengedepankan kekerasan untuk mencapai tujuan atau keinginan 

dari kelompok tersebut. 

          Merujuk kepada akar katanya “ radikal dan isme, radikal bisa 

diartikan sebagai fanatic dan ekstrem sedangkan isme adalah suatu faham atau 

ideology. Maka bisa disimpulkan bahwa radikalisme adalah doktrin atau praktek 

radikal yang menganut faham radikal atau ekstrem 

Beberapa ciri radikalisme antara lain  

1. Penolakan secara terus menerus 

2. Menggunakan jalan kekerasan untuk mencapai keinginan 

3. Menganggap faham yang berbeda dengan mereka adalah salah 

Sedang beberapa factor yang memicu munculnya faham radikalisme adalah : 

1.Faktor pemikiran 

Ada keinginan untuk merubah sesuatu sesuai dengan yang diinginkan 

2.Faktor ekonomi 
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Ada keinginan dari kelompok tertentu untuk memnuhi kebutuhan hidupnya 

dengan cara kekerasan 

3.Faktor politik 

Ada perasaan dari kelompok tertentu yang merasa bahwa penguasa tidak adil dan 

hanya mementingkan kelompok tertentu plus hanya memperhatikan segelintir 

kelompok tertentu 

4. Faktor Sosial 

Ada pemikiran pemikiran yang muncul dan mempengaruhi pikiran orang 

lain dan kemudian diterima secara sempit dan kemudian dianggap 

membawa perubahan dalam hidupnya 

5. Faktor psikologis 

Biasanya seseorang yang mempunyai permasalahan dalam hidupnya akan 

sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain 

6. Faktor pendidikan 

Biasanya faham radikalisme ini bisa disusupi lewat pembelajaran yang 

dilakukan di sekolah sekolah atau lembaga lembaga pendidikan yang ada 

 

          Dalam kaitannya dengan khutbah Jum`at, seperti yang 

disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas Perhimpunan dan 

Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Jakarta, Bapak Agus 
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Muhammad43, bahwa terdapat 6 topik radikal yang paling banyak popular 

atau paling banyak ditemukan pada khutbah khutbah jum`at di Masjid 

masjid pemerintah antara lain 

1. Ujaran kebencian 

2. Sikap negative terhadap agama lain 

3. Femahaman terhadap khilafah 

4. Sikap negative terhadap kaum minoritas 

5. Kebencian terhadap minoritas 

6. Sikap negative terhadap pemimpin perempuan 

          Provokasi yang dilakukan terhadap kaum muslimin bahwa mereka 

diserang dengan berbagai kekuatan kemudian akan diperangi dan dimusuhi, 

menghina orang kafir, menghina orang yang tidak percaya kepada ALLOH, 

menghina orang yang ziarah kubur adalah bentuk yang mungkin ada pada level 

sedang. Sedang pada level yang agak tinggi ummat islam sering dibenturkan 

dengan pemahaman pemahaman yang berbeda seperti faham syi`ah dan Wahabi. 

Tentu yang agak menakutkan adalah ketika orang Islam sering diposisikan 

sebagai orang yang menginginkan pergantian lambang dan dasar negara Pancasila 

dengan faham khilafah. 

 

 

                                                 
43 Agus Muhammad, Suara NU  
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B. Khutbah Jum`at dan Upaya untuk Mencegah Arus Radikalisme 

          Ditengah ancaman radikalisme dan disintegrasi dengan menggunakan 

isu isu agama maka perhatian terhadap materi khutbah menjadi hal yang sangat 

penting sekali. Dalam rencana strategis ( Renstra ) Direktorat Jendral Bimbingan 

Masyarakat Islam (Ditjen Bimas ) menekankan pentingnya penyajian khutbah 

jum`at yang mencerdaskan dan jauh dari provokasi44 

 

          Memang akhir akhir ini terdapat fenomena di beberapa masjid yang 

menyampaikan khutbah yang berisi fatwa politik praktis serta muatan materinya 

sangat bersifat provokatif 

 

          Ditjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin me nerangkan bahwa 

kementerian agama akan meningkatkan intensitas penyelesaian konflik intra-umat 

beragama melalui naskah khutbah jum`at yang bermutu. Disamping itu pula 

keinginan kementerian agama untuk memasok materi khutbah jum`at ini 

dimaksudkan untuk memperkaya literasi agama. sehingga dengan pemahaman 

yang baik, masyarakat tidak mudah untuk dipengaruhi oleh berbagai bentuk 

bentuk agitasi akibat ketidak fahaman mereka yang muncul dari materi materi 

khutbah yang disampaikan 

                                                 
44. Republika 2019 
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          Kemenag dalam hal ini tentu mempunyai alibi yang sangat kuat untuk 

memasok materi khutbah jum`at ini karena data data yang selama ini mereka 

kumpulkan. Materi khutbah ini bisa diharapkan dapat menekan dan 

mengendalikan radikalisme yang terjadi di tengah tengah masyarakat. Moderasi 

beragama juga dharapkan akan muncul demi mewujudkan agama Islam yang 

damai dan mendukung stabilitas beragama serta bernegara.45 

 

C.Model dan Corak khutbah jum`at di Beberapa Masjid Kota Mataram 

          Kota Mataram merupakan ibu kota Nusa Tenggara Barat dengan 

jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 441.561 jiwa pada tahun 2021.pemeluk 

Agama Isla diperkirakan sekitar 82 %, Hindu 13 %, Kristen 2,36 %, dan Budha 

sekitar 0,98%.  Dengan motto : kota Mataram maju, Religius dan Berbudaya 

kota mataram sudah bisa dipastikan didominasi oleh kaum muslimin. Bahkan 

dengan slogan Lombok Pulau seribu masjid maka Mataram memang dipenuhi 

oleh masjid masjid yang tersebar ditiap tiap kampung, kelurahan sampai 

kecamatan 

Data yang ada  menurut Badan Pusat Statistik tahun 2017 

menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di kota Mataram mencapai 44 belum 

termasuk Musholla dan langgar 

                                                 
45.ibid 
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          Dengan jumlah Masjid yang begitu banyak, maka setiap hari jum`at 

saat pelaksanaan sholat jum`at dibutuhkan begitu banyak khatib untuk 

menyampaikan khutbah 

  

          Observasi terhadap pelaksanaan khutbah jum`at di masjid masjid 

yang ada di kota mataram dilakukan di 15 masjid yaitu : 

No. Nama Masjid Alamat dan No. Telepon 

1 Jaamik Al Awwabien Gomong Lama Mataram 

2 Al Arham Gomong Sakura Mataram 

3 Pusaka Al Hamidi Presak Timur Pagutan 

4 As Sobirin Karang Genteng Pagutan 

5 Raudatul Jannah Jl. Sapta Pesona Pagutan Barat 

6 Nurul Huda Pagesangan Baru Pages 

7 AL Ikhlas Karang Sukun Baru Timur 

8 Al Musthofa Pesinggahan Pagesangan Barat 

9 Al Achwan  Pagutan Barat 

10 Baiturrahman Kekalik Baru Pagesangan Barat 

11 Nurul Huda Taman Pagesangan Timur 

12 Nurul Iman Karang Jangkong Cakra Negara 

13 Nurul Yaqin Karang Kemong Cakra barat 

14 As Syuhada Asrama Gebang Sapta Marga 
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15 Qubbatul Islam Seganteng Karang Cakra Selatan 

16 Raudhatul Jannah  Kr. Bagu Kr. Taliwang 

17 Nurul Falah Karang Kuluh sayang Sayang 

18 Al Falah Pejeruk dasan agung 

19 Al Mujahidin Bawak Bagek Dasan agung 

20 Riadul Jannah Otak Dese Dasan Agung 

21 Riadussolihin Perigi Dasan Agung 

22 Al Hidayah Arong Arong Timur Dasan Agung 

23 Raodhatul Muttaqien Pelita Dasan agung baru 

24 Ar Raisiyah Sekarbela  

25 Nurul Iman Kr. Pule Kec. Sekarbela 

 

          Berdasarkan hasil observasi terahadap jamaah masjid masjid tersebut 

diatas, memang masih banyak jamaah sholat jum`at yang masih belum memahami 

posisi dan hukum mendengarkan khutbah jum`at. Datang terlambat, ngobrol 

ketika khutbah jum`at sudah dan sedang dikumandangkan, banyak jamaah yang 

masih melakukan perilaku yang tidak semestinya dilakukan ketika khutbah jum`at 

sedang disampaikan seperti merokok, mengobrol ngopi atau bahkan ada jamaah 

yang menonton TV sambil mendengarkan khutbah dari teras rumah mereka yang 

berdekatan dengan masjid 
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          Pelaksanaan khutbah yang baik sangat ditentukan oleh khotibnya, 

baik pemilihan materi, topik, cara penyajian, gaya bahasa dan strategi pemanfaatn 

waktu dan tentunya penampilan para khotib itu sendiri. Maka untuk mencapai 

yujuan tersebut dibutuhkan khutbah yang benar benar berkualitas 

 

          Fenomena ketidak acuhan jamaah sholat jum`at untuk mendengarkan 

khutbah jum`at saat ini yang penulis temukan di beberapa masjid tempat 

dilakukannya penelitian ini secara umum dipengaruhi oleh beberapa factor. 

Namun factor yang paling umum adalah kata “ Jenuh “.  Jenuh terhadap cara 

penyampaian, Beberapa jamaah khutbah jum`at mengatakan bahwa tidak 

mempermaslahkan materi yang disampaikan toh juga ujung ujungnya mereka 

akan tertidur, ketika ditanyakan : “ kenapa tertidur “, mereka bilang bahwa kalau 

membaca khutbah, anak SD pun akan bisa jadi khotib, mereka butuh orang yang 

berkhutbah tanpa membaca teks, dan menyampaikan khutbah dengan tegas, lugas 

dan tidak memakan waktu yang lama.  Alasan yang kedua, mereka butuh 

penyegaran, artinya mereka butuh wajah wajah baru, harus ada alih generasi, 

bahkan bukan satu hal yang tabu kalau mengambil khotib khotib dari luar dan 

menyiapkan uang transportasi buat mereka. Permaslahan yang kedua ini memang 

butuh kesefahaman dari pemuka pemuka masyarakat dan agama serta takmir 

masjid. Tidak sedikit diantaara merekayang menyatakan ketidak setujuan mereka 

bahkan sampai mengancam dengan larangan menggunakan uang masjid utk 
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transportasi khotib luar. Alasan ketiga, isi khutbah yang terlalu monoton dari itu 

ke itu saja .Jamaah butuh informasi yang baru dari khutbah jum`at ini, topik topik 

yang ada selama ini terkesan menurut mereka hanya mengulangi yang sudah ada 

dan selalu disampaikan berkali kali setiap tahunnya, masalah ini timbul ternyata 

setelah penulis turun ke beberapa masjid, para khotib yang dijadwalkan selalu 

menggunakan khutbah yang sudah dipersiapkan oleh ta`mir ( seperti khutbah 

lengkap setahun. 

 

          Dari data data yang penulis kumpulkan bahwa masjid masjid besar yang ada 

di kampong memang hampir 90 % para khotibnya didominasi oleh muka muka 

lama dan dengan materi materi yang berulang dari tahun ke tahun berikutnya. 

10% adalah mereka mereka yang baru mulai diorbitkan karena dianggap punya 

basic pendidikan dari pondok pondok pesantren dan sekolah sekolah diniyah atau 

mereka yang dianggap punya background pendidikan diniyah plus intlektualitas 

diatas rata rata penduduk kampung. Mereka inilah yang sedikit memberikan 

warna darai sisi retorika, materi dan corak khutbah. Berbeda dengan masjid 

masjid yang ada di perumahan perumahan dan kecamatan, umumnya para khotib 

adalah mereka dengan kualifikasi keilmuan yang berbeda. Mereka banyak 

didominasi oleh para akademisi dari beberapa PT baik negeri atau swasta dan 

punya basis pendidikan pondok pesantren. Dalam hal ini UIN Mataram dan 

Kemenag ( kanwil dan kabupaten ) terutama yang dari seksi penyuluh agama             
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Islam sangat mendominasi. Maka muatan muatan khutbahnyapun akan sangat 

berbeda dan variatif sekali karena dibarengi dengan informasi informasi yang dari 

sisi para mustami` terkesan baru. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan 

dengan beberapa Takmir seperti H. Taufiq Azhar,46 ketua Takmir masjid jami` al 

Awwabien Gomong lama mengatakan bahwa pemilihan khotib sekaligus 

Imamnya membutuhkan kehati hatian dan butuh informasi dan persetujuan dari 

penghulu kampong dan Alhamdulillah lanjut beliau setelah mencoba memberi     

warna tersendiri dengan mendatangkan para khotib dari luar, animo masyarakat 

untuk menyimak dan meresapi isi khutbah jauh meningkat. Senada dengan apa 

yang disampaikan oleh H. Taufiq Azhar, H. Amirin dan H. Uci yang merupakan 

ketua takmir masjid al Islah Monjok dan Baitu tho`am Komplek Perumahan 

Dolog kekalik juga menyatakan demikian47. Namun memang tidak semua khotib 

khotib luar yang dijadwalkan punya kualifikasi mumpuni, terkadang menurut 

mereka dengan gelar akademik yang tinggi plus mengajar di sebuah PTIS ternama 

tidak serta merta menjamin mutu seorang khotib yang terjadwalkan. 

 

D. Model, Strategi dan Tema khutbah untuk Mencgah Arus Radikalisme di 

Kota Mataram 

Harus diakui bahwa pelaksanaan khutbah jum`at sampai saat ini belum 

dilaksanakan secara baik oleh para khotib untuk mencegah arus faham 

                                                 
46. H. Taufik Azhar, wawancara 20 Agustus 2021 
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radikalisme di kota Mataram. Bahkan khutbah jum`at cenderung dipandang sebgai 

kegiatan seremonial mingguan untuk menggugurkan kewajiban 

Maka dibutuhkan sebuah strategi khusus bagaimana media ini bisa 

dimaksimalkan untuk mencegah faham radikalisme terutama dikalangan pemuda. 

Maka observasi yang peneliti lakukan menyimpulkan bahwa ada 3 hal yang perlu 

dicoba untuk memaksimalkan hasil untuk mencapai tujuan tersebut yaitu : 

bagaiman model khutbah yang disampaikan, strategi prnympaiannya dan tema 

tema khutbah yang disampaikan di masjid masjid yang ada di Kota Mataram. 

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan mempunyai kharakteristik serta peran 

yang sangat menetukan. 

Selama 6 bulan penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke 

lokasi penelitian yaitu beberapa masjid yang menjadi lokasi penelitian, memang 

terdapat beberapa temuan temuan yang sebenarnya hampir sama dilihat dari sisi 

model, strategi penyampaian dan tema tema yang diusung, sehingga belum bisa 

menyentuh substansi isi dan tujuan khutbah.  

Pertama, model khutbah  selama ini yang dikenal yaitu ada 5 yaitu deklaratif, 

pragmatic, naratif visioner dan integrative48. Model deklaratif mencoba untuk 

memecahkan masalah pendengar dengan menggunakan kebenaran ayat Al Quran 

dan hadist hadist rasul. Model naratif lebih banyak menampilkan cerita cerita 

yang akan membawa para mustami` kepada kebenaran, model deklaratif sering 

                                                                                                                                       
47H. Amirin, H Uci, wawancara 1 september 2021 
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dipakai untuk menempatkan Para khotib dan jamaah sebagai pendengar dan 

pemikir, model visioner dimana para jamaah ditempatkan sebagai pendengar dan 

perasa sedang model integrative menyentuh hampir semua livel kehidupan 

Nah, dari beberapa model khutbah yang disampaikan oleh para khotib di beberapa 

masjid yang ada di kota mataram, mereka lebih cenderang untuk menggunakan 

model integrative, dimana muatan isi khutbah tidak hanya fokus pada satu strata 

kehidupan namun hampir menyentuh semua jamaah dengan kualifikasi yang 

dianggap sama dihadapan sang khotib. 

 

Beberapa komponen komponen yang diinginkan sang khotib antara lain 

penemuan ( discover ) untuk mendengarkan isi dari khutbah yag disampaikan 

kemudian bagaimana mengkomunikasikan dengan baik dan mengemas sehingga 

bisa menyentuh jamaah. Memang model integrative ini dianggap paling relevan 

dalam menyampaikan isi khutbah karena seorang khotib dianggap bisa menjadi 

mediator jamaah dengan sang Kholiq lewat isi khutbah yang disampaikan.  

Namun dalam wawancara yang saya lakukan dengan H. Amirin, takmir masjid al 

Islah monjok dan beberapa jamaah yang ditemui selepas menunaikan shalat 

jum`at mengatakan bahwa pengalaman berkhutbah seorang khotib menjadi salah 

satu unsur kepercayaan jamaah mendengarkan khutbah yang disampaikan. 

Melihat data data jadwal khutbah selama 3 tahun terakhir di beberapa masjid, rata 

                                                                                                                                       
48. Anderson, choosing to preach Michigan 2006 
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rata sang khotib memang memiliki pengalaman menyampaikan khutbah diatas 5 

tahun. Pengalaman pengalaman menyampaikan khutbah inilah yang kemudian 

dijadikan acuan oleh pengurus masjid untuk memberikan jdwal dan mengisi 

khutbah jum`at di tempat mereka 

 

Model penyampaian khutbah di beberapa masjid juga berbeda beda.  

Dari beberapa masjid yang diteliti sekitar 5% para khotib mempersiapkam materi 

khutbahnya dan membacanya dan sekitar 75 % menyampaikan khutbah hanya 

dengan menulis garis besarnya saja  dan sisanya sekitar 20 % tanpa persiapan 

 

Model model penyampaian khutbah  seperti ini akan berdampak pada 

respon jamaah yang berbeda beda tergantung muatan dan dialektika 

penyampaiannya. 

Kedua, strategi menyampaikan khutbah. Khutbah jum`at merupakan salah satu 

bentuk dari retorika da`wah Islam yang disampaikan secara one way direction, Isi 

khutbah jum`ah yang disampaikan hendaklah mengandung taushiyah untuk 

memberikan bimbingan dan pedoman yang bersifat mendidik dengan prinsif 

prinsip bashiran wa nadziran sejalan dengan yang dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad saw. 
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Keberhasialan dan kegagalan seorang khotib untuk menyampaikan pesan 

khutbah tidak terlepas dari strategi penyampaiannya. Tidak jarang kita lihat begitu 

banyak jamaah yang kurang perhatian bahkan tidak peduli sama sekali dengan 

khutbah yang disampaikan, mengantuk bahkan juga tertidur adalah pemandangan 

umum yang ditemui hampir ditiap masjid. 

 

Nah dalam hal ini, seharusnya seorang khotib harus bisa menciptakan 

suasana yang bisa memberikan umpan balik kepada para jamaah. Melihat masalah 

seperti ini, peneliti mencoba untuk menggali dari para takmir dan jamaah 

bagaimana agar khutbah bisa didengarkan, dan bisa difahami untuk mencapai 

tujuan dari khutbah tersebut. Strategi penyampaian khutbah yang dimulai dari 

persiapan sebelum, sedang dan sesudah menyampaikan sangatlah perlu. Salah 

seorang takmir di Masjid Assyuhada` Gebang yang bernama Pak Syafrullah 49 

mengatakan bahwa tidak sedikit diantara para khatib yang menyampaikan khutbah 

sudah merasa grogi duluan, apakah karena disini markas tentara, banyak yang 

menggunakan pakaian loreng ketika sholat jum`at sehingga ada kesan nervous 

yang muncul kelakarnya. Jamaah lain di Masjid Raudhatul Jannah yang bernama 

Bpk H. Abdul Hamid mengatakan bahwa tidak sedikit diantara para khatib selama 

menyampaikan khutbah yang tidak pernah menatap jamaah, apakah khutbah 

dilakukan dengan menggunakan teks atau tidak, disamping itu pula imbuhnya ada 

                                                 
49. Syafrulloh, wawancara 20 september 2021 
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diantara para khotib yang seperti tidak berkhutbah tapi seperti ngomong apa 

adanya, ini jelas akan sangat mempengaruhi psikologis dari para jamaah sehingga 

ada kesan malas untuk mendengarkan. 

 

Permasalahan yang lain juga muncul adalah tentang muatan dari khutbah 

itu sendiri. Beberapa masjid yang ada ( tergantung khotib ) yang hanya 

menyampaikan rukun rukun dari pada khutbah berupa memuji ALLOH, shalawat 

kepada Rasul, wasiat untuk bertaqwa setelah itu ditutup dengan do`a, jadi tidak 

sedikit dari para jamaah yang mengatakan tidak mendapatkan apa apa dari 

khutbah tersebut. Padahal menurut mereka bahwa shalat jum`at itu yang paling 

penting adalah mendengarkan khutbah, mereka menyitir hadist dari Abu Hurairah 

yang isinya larangan untuk mengatakan “ diam “ kepada orang lain ketika khotib 

sedang berkhutbah. Karena mengatakan diam kepada orang lain ketika khotib 

sedang berkhutbah akan membuat ibadah sholat jum`at kita menjadi sia sia. 

 

Permasalahan lain yang juga kerap muncul hampir disetiap masjid yang 

penulis temui adalah masalah retorika yang kurang baik. Padahal seorang khotib 

bisa diibaratkan seperti seorang orator yang hendak berpidato. Karena menurut 

beberapa jamaah yang penulis temui bahwa sekedar bakat saja tidak cukup. Salah 

seorang jamaah yang sangat intelek sekali dan seorang guru besar disebuah PTN 

ternama di masjid Al Islah monjok mengatakan bahwa seorang khotib seharusnya 
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belajar psikologi massa, tekhnik tekhnik membuat naskah pidato yang baik, 

tekhnik menyampaikan pidato, strategi komunikasi lisan dan bagaimana etika 

dalam berkomunikasi. 

 

Menurut beliau bahwa belajar retorika berkhutbah sangatlah penting 

karena, karena retorika bukan hanya menyangkut apa yang akan kita sampaikan 

namun juga berhubungan dengan tempat dan orang yang kita khutbahi. Cara 

mengaplikasikan khutbah unilah yang membuat begitu banyak para khotib gagal 

dalam menyampaikan khutbah. Seorang khotib yang baik adalah orang yang bisa 

menyentuh telinga dan hati dari para mustami`nya. 

Ketiga, Tentang tema khutbah yang disampaikan,  tema khutbah adalah 

bagian yang sangat vital dalam khutbah jum`at. Materi khutbah jangan sampai 

dijadikan sebagai alat provokatif dan agitatif. Dari penelitian penulis 

sesungguhnya Kemenag dalam hal ini sudah menyiapkan materi materi yang bisa 

diakses secara gratis melalui laman https://simbi.kemenag.go.id. Bahkan menurut 

dirjen Binmas Islam Kamaruddin Amin bahwa materi materi khutbah yang secara 

khusus untuk disampaikan kepada generasi milenial sudah bisa diakses. Bahkan 

disebutkan oleh beliau bahwa pasokan materi khutbah ini adalah salah satu focus 

perhatian kemenag dalam beberapa periode terakhir ini. Tidak hanya yang 

berhubungan dengan penyuluhan tentang moderasi beragama tapi juga yang 

menyangkut tenatang pembaruan buku buku ajar, pembinaan penceramah 
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berwawasan kebangsaan, pembentukan pokja moderasi beragama dan penyusunan 

buku moderasi beragama. 

 

Atas dasar inilah penulis mencoba untuk menelusuri ke beberapa masjid 

apakah materi materi yang sudah disiapkan oleh kemenag ini sudah 

diakses/didownload atau tidak. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan 

beberapa takmir masjid mereka mengatakan hanya mengakses materi khutbah hari 

raya Iedul fitri dan hari raya Iedul adha saja, selebihnya untuk tema tema khutbah 

jum`at mereka serahkan kepada khotib yang punya jadwal pada hari itu atau kalua 

tidak mereka menyiapkan buku khutbah jum`at setahun yang mereka letakkan di 

mimbar. 

 

Dari penelusuran penulis dan pattisipasi penulis dalam mengikuti khutbah 

jum`at di beberapa masjid yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan memang 

tema tema khutbah disesuaikan dengan momen pada bulan dimana dilakukan, 

sebuta saja bulan rabi`ul awwal bulan dimana Nabi dilahirkan, sebagian besar 

khotib berbicara tentang prtibadi rosul, bagaimana menjadikan Rasul sebagai 

Uswah Hasanah, bagaimana Rasul mengajarkan ukhuwah islamiyyah sekaligus 

ukhuwwah basyariah, bagaimana Rasul memandang pemeluk agama lain secara 

egaliter, menghormati hak hak mereka dsb. Pada Bulan Nopember, misalnya 

ketika bangsa Indonesia memperingati hari pahlawan, sebagian besar para khotib 
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menyampaikan tema tentang pengorbanan dan cara menghormati dan menghargai 

jasa para pahlawan. Pada bulan dzulhijjah tentu tentang hikmah hari raya qurban 

dan begitu seterusnya. 

 

Sedang wawancara yang penulis lakukan terkait materi khutbah yang 

berhubungan dengan faham faham radikalisme yang saat ini banyak berkembang 

di kalangan pemuda/ remaja muslim dan bagaimana mengkomunikasikannya 

lewat materi khutbah jum`at, dari beberapa khotib yang tersebar di 25 masjid 

tersebut memberikan beberapa point/ catatan catatan selama mereka 

menyampaikan khutbah, antara lain pertama, menanamkan kepada jamaah yaitu 

menghindari prinsif ekslusivisme yaitu jangan menganggap diri paling benar 

shingga mudah menyalahkan orang lain bahkan sampai mengkafirkan mereka, 

jangan sampai mengedepankan intoleransi terhadap pemuka agama lain apalagi 

kemudian memaksakan keyakinan kepada pemeluk agama lain bahkan merekapun 

dalam khutbahnyapun selalu menekankan untuk tidak mudah menjudge kelompok 

kelompok dalam agam Islam sendiri. 

 

Selain dari pada itu para khotib inipun mengajak untuk selalu 

mengedepankan sikaf tasaamuh, tawaasuth dan tawaazun dan bersikaf i`tidal dan 

berlaku adil dalam memandang fihak fihak yang lain yang boleh jadi berbeda 

dengan kita. 



 

63 
 

Disamping point point diatas seperti yang disampaikan oleh Ust. Aswin Nasution 

dan Dr. TGH. Zaidi Abdad,50 keduanya adalah khotib di masjid al islah Monjok 

dan beberapa masjid lain agar tidak mudah menyebut nama nama kelompok 

tertentu/orang waktu berkhutbah, menghindari kata kata kasar yang biasanya 

muncul oleh khtaib yang beraliran keras dan sebaiknya lemah lembut 

menyampaikan isi khutbahnya harus lebih dikedepankan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50. Ust Aswin Nasution, TGH. Zaidi Abdad, wawancara 15 Oktober 2021 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

Mencegah Arus Radikalisme lewat Model, Strategi dan Tema Khutbah 

Jum`at di kota Mataram 

Khutbah Jum`at bisa dikatakan menjadi sarana yang sangat efektif untuk 

menyampaikan pesan pesan keagamaan ditengah tengah masyarakat luas bahkan 

para khotib juga harus menyadari bahwa khutbah jum`at menjadi sarana yang 

sangat efektif untuk membina ummat. 

 

Berkaitan dengan semakin menjamurnya faham radikalisme yang 

berkembang ditengah tengah masyarakat terutama kalangan pemuda di kota 

Mataram maka dipandang perlu untuk mencoba memperbaiki kualitas khutbah 

jum`at yang dilakukan seminggu sekali tersebut untuk bisa dijadikan media 

transformasi edukasi tentang bahaya faham radikalisme yang akan merusak sendi 

sendi bernegara. Tersebarnya faham radikalisme ini dikhawatirkan bisa menjadi 

racun bagi kaum muslimin yang ingin membumikan agama ini adan menjadikan 

Islam sebagai rahmatan lilalamin. Maka salah satu upaya untuk menangkal arus 

radikalisme tersebut adalah khutbah jum`at namun belum begitu banyak disadari 

dan masih dianggap sebagai acara seremonial saja. Bukan itu saja khutbah jum`at 
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dianggap cocok untuk itu karena dihadiri hampir seluruh lapisan masyarakat 

ketika menunaikan sholat jum`at. 

 

Penyelenggaraan khutbah di masjid masjid yang ada di kota mataram saat 

ini masih banyak mengalami kendala kendala terkait sang khotib dan materi 

khutbah serta model penyampaiannya. Tidak sedikit jamaah yang mengeluh 

mengenai khotib yang kurang ahli dan tidak menguasi materi begitu juga dengan 

topik yang hanya itu itu saja setiap minggunya.  

 

Berdasar hasil penelitian lewat wawancara yang dilakukan, perlu ada 

beberapa perbaikan perbaikan di beberapa aspek yang berkaitan dengan khutbah 

jum`at ini. Model penyampaian, strategi penyampaian dan muatan muatan materi 

menjadi perhatian utama dalam hal ini. Metode penyampaian khutbah menjadi 

sangat penting, menjaga intonasi, pemilihan kata juga termasuk gerak tubuh.  

 

 Maka dalam upaya pemerintah kota Mataram untuk menjadikan khutbah 

jum`at sebagai media untuk mencegah faham radikalisme perlu dilakukan 

pembenahan secara baik ban berjenjang dan berkesinambungan. 

Mengenai strategi penyampaian khutbah tentang radikalisme, memang harus ada 

usaha untuk memberikan pemahaman secara baik kepada jamaah mengenai apa 

itu radikalisme serta bahaya bahaya yang muncul darinya. Sedang bagaimana 
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mencegah faham ini berkembang ditengah tengah masyarakat, harus ada upaya 

untuk menyiapkan materi materi tentang faham radikalisme dan menekankan 

ajaran ajaran yang dibawa oleh Rasululloh saw sebagai ajaran yang bersifat 

samhah51 . memang materi materi khutbah yang berhubungan dengan faham 

radikalisme ini belum sepenuhnya ada yang dipersiapkan oleh kemenag dalam hal 

ini Bimas Islam, namun para khotib sudah sangat sering sekali menyapaikan nilai 

nilai Islam untuk mencegah radikalisme. Contoh contoh daripada materi khutbah 

yang walaupun tidak bersinggungan langsung dengan faham radikalisme namun 

punya muatan untuk mencegah faham tersebut antara lain : seperti bagaimana 

menjadi muslim yang baik, bagaimana berperilaku yang baik terhadap tetangga 

apakah muslim atau non muslim, memperkuat aqidah dan nilai nilai tauhid dsb 

sudah banyak yang disinggung oleh para khatib di masjid masjid kota Mataram 

 

Paparan diatas sesungguhnya mengisyaratkan adanya sebuah kualifikasi 

khusus yang harus dimiliki oleh seorang khatib dan juga muatan khutbahnya. 

Beberapa khotib di masjid masjid kota Mataram memang masih banyak yang 

belum memiliki penguasaan yang baik terhadap materi yang disampaikan plus 

dengan minimnya wawasan dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki terutama 

tentu yang berhubungan dengan dasar dasar agama Islam. Lalu cara 

menyampaikan yang terkait dengan pemilihan kata, intonasi dan gesture tubuh. 

                                                 
51. Emna Laisa, Islam dan Radikalisme, Jurnal Islamuna volume 1 nomer 1 juni 2014 
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khutbah jum`at pada dasarnya mempunyai keindahan dimana keindahan tersebut 

terpancar dari cara sang khotib menyampaikan khutbah yang sangat impressif 

sehingga tidak sedikit dari para jamaah yang terangsang jiwanya  karena 

kemampuan olah vokal dan intonasi sang khatib  

 

Karena kekurangan wawasan, karena banyak para khotib yang belum 

belajar sejarah peradaban Islam, maka materi yang ada sering tidak mendidik, 

cenderung memecah belah, memukul fihak lain, dan menyudutkan kelompok 

kelompok tertentu yang tidak sejalan dan pemahaman mereka. 

  

 Dari pandangan komunikasi, khotib sebagai penyampai khutbah adalah 

seorang komunikator. Seorang khotib bila ingin menjadi komunikator yang baik 

maka dia harus memiliki fikiran yang baik, akhlak yang baik dan maksud yang 

baik. 

Pada bagian lain Rahmat mengatakan bahwa komunikator efektif harus memiliki 

ethos ( kredibilitas, daya Tarik dan kekuasaan ). Kredibilitas mencakup keahlian 

dan kepercayaan. 

 

Asfek lain yang mendukung efektivitas khutbah adalah kemampuan khotib 

menyampaikan khutbah secara sistematis seperti kemampuan membuka dan 

menutup khutbah. Pembukaan khutbah akan sangat berpengaruh sekali terhadap 
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sisi emosi dari para jamaah sehingga keinginan untuk mendengarkan juga bisa 

ada. Sedang kemampuan khotib untuk menutup khutbah berkaitan dengan 

kemampuan khotub untuk menyimpulkan isi khutbah, menyatakan kembali 

gagasan utama, mendorong jamaah untuk melakukan tindakan. 

 

Mengenai frekwensi waktu jelas menjadi perhatian tersendiri dari jamaah. 

Belum ada patokan memang dalam menetukan durasi waktu untuk berkhutbah, 

namun patokan normative memang menyatakan bahwa khutbah harus 

disampaikan dengan singkat. Data yang ada di masjid masjid yang menjadi tempat 

penelitian memperlihatkan bahwa hampir sekitar 75% menyampaikan khutbah 

dalam waktu antara 15-25 menit dan 25 menit lebih dari itu 

Mengenai materi khutbah hampir sekitar 75% menyatakan mengambil dari buku 

buku yang sudah ada dan sekitar 25 % mengambil dari sumber sumber lain 

semisal membrowsing lewat internet atau sumber sumber lain 

Aktualisasi tentang materi khutbah yang disampaikan juga sangat penting. Artinya 

bahwa jamaah menginginkan pesan pesan yang masih actual dan up to date dan 

tidak basi. Dari beberapa jamaah yang penulis temui hampir 75 % mengatakan 

belum banyak dari para khatib yang mencoba untuk mencari bahan bahan khutbah 

yang actual dan sisanya sekitar 25 % menyatakan sudah ada upaya untuk mearah 

itu walaupun belum terlalu signifikan. 
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Data data ini sesungguhnya sudah menunjukkan bahwa model, strategi 

digunakan dan juga tema yang disampaikan dalam berkhutbah belum begitu 

efektif untuk mencegah arus radikalisme yang terjadi di kota Mataram disamping 

itu juga karena belum ada definisi yang begitu jelas tentang radikalisme. 

Kekhawatiran dari para khotib kalau radikal itu kemudian dikaitkan dengan 

kelompok kelompok dan symbol symbol keagamaan tertentu. Yang khotib 

lakukan sampai saat ini baru sebatas melarang jamaah untuk melakukan ujaran 

kebencian, menyebarkan berita hoaks baik langsung ataupun tidak langsung.  

Permasalahan radikalisme ini memang masih belum bisa diantisipasi karena 

dilihat dari sisi sosiologi, radikalisme dibagi menjadi dua bentuk atau type, yaitu 

radikalisme yang dilakukan oleh individu kepada orang lain, kedua radikalisme 

yang dilakukan oleh kelompok terhadap seseorang atau kelompok lainnya. 

 

 Emile Durkheim, salah seorang pemikir menjelaskan bahwa penyebab 

radikalisme adalah factor psikologis dan ekonomi. Maka dalam hal ini 

menurutnya radikalisme dipandang sebagai akibat dari perubahan social ekonomi 

yang tidak diikuti oleh perubahan regulasi sehingga timbul ketimpangan ditengah 

tengah masyarakat52. Maka khutbah Jum`atpun bisa diimbuhi dengan nasehat 

                                                 
52. James M. Henslin, Social Problem , second Edition, New Jersey, USA 1990 hal 154-155  
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nasehat yang berhubungan dengan prinsip egalitarinisme dan prinsip prinsip 

takapun dalam menopang kehidupan sesama.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.Kesimpulan 

Dari pemaparan data tentang model, strategi dan tema khutbah jum`at 

untuk mencegar arus radikalisme di kota mataram, maka bisa ditarik 

beberapa kesimpulan antara lain 

a. Penyampaian khutbah di masjid masjid kota Mataram belum 

dikemas secara baik. Pemilihan khotib, materi khutbah dan kurang 

kredibelnya sang khotib dalam menyampaikan khutbah membuat 

suasana belum tercipta secara kondusif  

b. Model penyampaian khutbah di masjid masjid kota Mataram 

bersifat integrative serta Strategi penyampaian khutbah di masjid 

masjid kota Mataram dengan mempersiapkan materi materi 

khutbah dan bekerja sama dengan kemenag dalam hal ini Binmas 

Islam. 

c. Tema-tema yang diusung dalam khutbah jum`at tidak sepenuhnya 

menyentuh tentang radikalisme tapi sudah menyentuh kepada hal 

hal yang sangat prinsipil dalam upaya untuk mencegah radikalisme 

seperti mencegah ujaran kebencian dan tidak menyebarkan berita 

bohong ( hoaks )   
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B.Saran 

Khutbah jum`at sebagai media dakwah dan komunikasi dengan jamaah 

agar lebih bisa dimaksimalkan dengan melakukan upgrading di beberapa sisi 

terutama sekali yang berkaitan dengan aspek penyampai khutbah yaitu dengan 

mengadakan pelatihan khotib, menyiapkan materi materi yang relevan dan actual 

dan tentu juga melakukan kaderisasi khotib. Untuk sisi materi agar menyiapkan 

materi materi yang bebas dari ciri ciri faham radikalisme dan lebih 

mengedepankan islam yang rahmatan lilalamin 
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Lampiran - Lampiran 
 

PEDOMAN WAWANCARA  
UNTUK PIMPINAN DAN PENGURUS MASJID 

 

a) Struktur Kepengurusan 

Pelindung  : ............................................................... 
Penasehat  : ............................................................... 
Ketua  : ............................................................... 
Sekretaris  : ............................................................... 
Bendahara  : ............................................................... 
Seksi-seksi : 

a) Sekretariat : ......................................................................... Tlp. .................  

b) Program Kerja (tiga Tahun Terakhir): 

a) Program rutin; 

b) Program Insidentil; 

c) Rencana ke depan. 

c) Masjid yang ada di kota mataram  

No. Nama Masjid Alamat dan No. Telepon 
1   
2   
3 .....  

d) Nama-nama Khatib: 

No. Nama Khatib Alamat dan No. Telepon 
1   
2   
3 ......  
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TA'MIR MASJID  
 

II. Data Masjid 

1. Nama Masjid : .............................................................. 
2. Alamat : ...............................................................................................  
3. No. Telepon : .............................................................. 
4. Ketua Takmir : .............................................................. 
5. Luas Masjid : .......................... m2  
6. Status Tanah dan Bangunan Masjid: ........................................................... 
7. Jumlah rata-rata Jama'ah Shalat Jum'at: .................... orang 

 

III. Isian untuk Takmir Masjid 

1. Berapa prosen jumlah jama'ah yang telah hadir ketika khutbah hendak 

dimulai dibandingkan dengan jumlah jam'ah ketika shalat jum'at hendak 

dilaksanakan?  

2. Berapa lama sebaiknya khutbah jum'at disampaikan? .............. menit. Dan 

apa alasannya:  

3. Berapa persen jama'ah yang menyimak Khutbah dengan baik?  

4. Kenapa masih ada yang berbicara ketika khutbah disampaikan?  

5. Apa kemungkinan penyebab jama'ah yang mengantuk atau bahkan tertidur 

ketika khutbah?  

6. Apa penyebab jama'ah tidak antusias mendengarkan khutbah yang 

disampaikan?  

Lingkari beberapa alternatif jawaban berikut atau beri komentar tambahan! 

1). Khutbah adalah rutinitas yang membosankan; 
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2). Isi Khutbah tidak penting; 

3). Khutbah Kaku dan mendikte; 

4). Situasi dan kondisi dalam masjid yang tidak kondusif; 

5). Tema khutbah monoton dan tidak menarik; 

6). Khutbah terlalu panjang; 

7). Gaya dan Penyampaian yang tidak menarik; 

8). Usia khatib terlalu muda; 

9). ........................................................................................ 

7. Sebutkan minimal 5 tema khutbah yang dipandang menarik? 

8. Apakah usia seorang Khatib mempengaruhi antusiasme jama'ah menyimak 

uraiannya? Ya/Tidak 

9. Sebaiknya berapa usia seorang Khatib? .............. 

10. Pernahkan ada khatib yang diperingatkan karena khutbahnya terlalu 

panjang?  

11. Pernahkan ada khatib yang diprotes karena isi khutbahnya tidak benar?  

12. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap tema khutbah yang 

disampaikan?  

13. Apa perubahan pola hidup masyarakat setelah khutbah disampaikan?  

14. Sampaikan harapan takmir dan jama'ah terhadap penyampaian khutbah? 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KHATIB 
 

1. Sejak kapan Bapak menjadi khatib?  

2. Tema apa saja yang sudah disampaikan dalam khutbah Jum'at? 

3. Apa latar belakang pemilihan satu tema khutbah yang akan disampaikan? 

4. Ketika menyampaikan khutbah apakan memakai teks atau tidak? 

5. Apa alasan menyampaikan khutbah dengan memakai teks? 

6. Apa alasan menyampaikan khutbah dengan tidak memakai teks? 

7. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing? 

8. Apa yang anda upayakan agar jama'ah tertarik untuk menyimak khutbah yang 

anda sampaikan?  

9. Apakah setiap mau khutbah didahului dengan menyusun konsep?  

10. Apakah setiap kali khutbah, tema yang disampaikan berbeda-beda? 

11. Apa kesulitan menjadi seorang khatib? 

12. Apa harapan anda terhadap pimpinan dan Pengurus masjid, takmir dan 

jama'ah? 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK JAMA'AH MASJID 

 

1. Dimana anda biasa Shalat Jum'at? Masjid:  

2. Apa alasan yang membuat jama'ah terlambat hadir ke masjid? 

1. Kesibukan; 

2. Santai saja karena yang penting shalatnya; 

3. Tidak menariknya isi dan penyampaian klhutbah; 

4. Malas mendengarkan Khutbah; 

5. ........................................................................................ 

3. Berapa lama sebaiknya Khutbah disampaikan? ............................ menit. 

4. Kenapa jama'ah masih berbicara ketika khutbah disampaikan?  

5. Kenapa masih ada jama'ah yang mengantuk atau bahkan tertidur ketika 

khutbah disampaikan?  

6. Apa penyebab jama'ah tidak antusias mendengarkan khutbah yang 

disampaikan? Lingkari beberapa alternatif jawaban berikut atau beri komentar 

tambahan! 

1). Khutbah adalah rutinitas yang membosankan; 

2). Isi Khutbah tidak penting; 

3). Khutbah Kaku dan mendikte; 

4). Situasi dan kondisi dalam masjid yang tidak kondusif; 

5). Tema khutbah monoton dan tidak menarik; 
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6). Khutbah terlalu panjang; 

7). Gaya dan Penyampaian yang tidak menarik; 

8). Usia khatib terlalu muda; 

9). ........................................................................................ 

7. Apa yang membuat anda tertarik untuk menyimak khutbah Jum'at?  

8. Sebutkan minimal 5 tema khutbah yang menarik yang telah disampaikan oleh 

khatib selama ini? 

9. Apakah anda bisa memahami terhadap isi khutbah yang disampaikan? Ya / 

Tidak.  

10. Berika contoh pokok-pokok isi khutbah yang pernah anda dengan!  

11. Berikan contoh perubahan pola hidup masyarakat sebagai dampak positif 

penyampaian materi khutbah?  

12. Sampaikan harapan jama'ah terhadap pola dan tema khutbah? 

 

 

 

 

 

 

 

 


