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ABSTRAK 

Nama : Mardiyanti Jafar 

Nim : 16.2.3.051 

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Judul : Kontribusi Pembelajaran Fikih Pada Ibu ibu Majelis Taklim 

Irsyadul Ibaad Lingkungan V Kelurahan Bailang Kota Manado 

 

Skripsi ini mengkaji tentang kontribusi pembelajaran fikih pada ibu-ibu 

majelis taklim Irsyadul Ibaad. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

cara majelis taklim Irsyadul Ibaad dalam meningkatkan pembelajaran fikih pada 

ibu-ibu, selanjutnya kontribusi pembelajaran fikih pada ibu-ibu majelis taklim 

Irsyadul ibaad dan tantangan yang dihadapi oleh ibu-ibu dalam pembelajaran fikih. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif 

serta pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, cara majelis taklim Irsyadul Ibaad 

dalam meningkatkan pembelajaran fikih pada ibu-ibu adalah melalui keikutsertaan 

dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi SIAM, diantaranya 

kegiatan mingguan, kegiatan bulanan dan kegiatan tahunan, mereka memperoleh 

pengetahuan seperti dalam pembelajaran fikih ibadah. Hal ini ditunjukkan dengan 

pemahaman dan penerapan oleh ibu-ibu terhadap materi-materi yang telah 

dijelaskan.  

Adapun kontribusi pembelajaran fikih pada ibu-ibu majelis taklim Irsyadul 

Ibaad adalah adanya dukungan dari beberapa unsur seperti guru pembina sebagai 

fasilitator selama pembelajaran, penggunaan metode seperti ceramah, praktek dan 

tanya jawab, media dan penyampaian materi berdasarkan sumber-sumber seperti 

buku materi pembelajaran SIAM jilid I dan Ensiklopedi Shalat. Hal ini membuat 

ibu-ibu yang sebelumnya kurang memahami tata cara berwudhu dan bertayamum, 

ketika dijelaskan oleh guru menjadi paham. 

Selanjutnya dalam pembelajaran fikih, tantangan yang dihadapi oleh ibu-

ibu terbagi atas dua yaitu dari segi kehadiran ibu-ibu dan dari segi lingkungan. Dari 

segi kehadiran, ibu-ibu tidak bisa hadir dalam beberapa pertemuan karena memiliki 

tanggung jawab mengurus rumah tangga sehingga berpengaruh terhadap 

pemahaman mereka pada materi pelajaran, namun di sisi lain, guru pembina (baik 

ustadz maupun ustadzah) sering membawakan materi yang sama pada beberapa 

pertemuan sehingga ibu-ibu dapat dengan mudah memperoleh materi tersebut 

walaupun tidak bisa hadir saat pembelajaran. Tantangan kedua yaitu dari segi 

lingkungan seperti lokasi masjid yang ramai dilalui kendaraan mobil dan sepeda 

motor. Selanjutnya masih ada ibu-ibu yang bercerita pada saat guru menyampaikan 

materi fikih, hal ini mengganggu konsentrasi ibu-ibu lain saat menerima materi 

tersebut. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran Fikih, Majelis Taklim. 



 

xi 
 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan pemberian ilmu atau pengetahuan serta memberi 

kecakapan pada anak baik lahir maupun batin. Pendidikan menuntut segala 

kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan 

sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. 

Dengan tuntunan itu, anak akan mendapat kecerdasan yang lebih tinggi dan 

luas serta terhindar dari perilaku yang menyimpang.1 

“Dalam pendidikan, peserta didik harus melalui proses belajar yang tidak 

ada ujungnya karena belajar merupakan suatu kegiatan sepanjang hayat (long life 

education). Secara umum, belajar terbagi atas tiga, yaitu learning to learn (belajar 

bagaimana belajar yang benar), learning to self problem (belajar menyelesaikan 

masalah), serta learning to be (belajar untuk bisa mengendalikan diri sendiri)”.2 

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukannya, masyarakat, bangsa dan Negara3.  

Pada Undang-undang yang sama juga tepatnya pasal 26 membahas tentang 

pendidikan nonformal yang salah satunya adalah majelis taklim. 

Majelis taklim berkembang luas karena mudah didirikan dan memberikan 

banyak hal. Selain sebagai forum pengajian, memakmurkan masjid, media 

silaturahmi, sarana pendidikan agama nonformal, juga memiliki fungsi 

sosial dan rekreatif. Ibu-ibu yang bekerja di sektor domestik jadi memiliki 

hubungan rutin apakah di masjid sekitar rumahnya, di kelompok aktivitas 

ibu-ibu, organisasi keperempuanan atau di kantor suaminya. Ibu-ibu yang 

                                                             

1 Syaiful Sagala, Etika dan Moralitas Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2013), 38. 

2 Rivai Bolotio, Penjelasan dalam perkuliahan Tafsir Tarbawi tentang tafsir QS. Ali Imran: 

190-191 (Manado: IAIN Manado, 2018). 

3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Jakarta: Visimedia, 2007), 2. 
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bekerja di sektor publik sibuk dengan pekerjaannya menjadi memiliki 

sarana untuk bersilaturahmi dengan tetangga dan masyarakatnya.4 

“Menurut S. Nasution dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi 

Pendidikan” bahwa pendidikan dimulai dengan adanya hubungan yang erat antara 

individu dengan masyarakat sebab, belajar adalah sosialisasi yang kontinu. Setiap 

individu dapat menjadi murid dan belajar dari lingkungan sosialnya serta dapat 

menjadi guru untuk mengajar dan mempengaruhi orang lain”.5  

“Majelis taklim merupakan pendidikan nonformal sebagaimana yang tertera 

dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 26 (4) bahwa, Satuan pendidikan nonformal terdiri atas 

lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar 

masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenisnya”.6 

Majelis taklim merupakan lembaga pendidikan Islam nonformal, meski 

demikian majelis taklim memiliki kurikulum tersendiri yang 

diselenggarakan secara berkala dan teratur dan diikuti oleh jamaah yang 

relatif banyak dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan 

hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan Allah SWT, antara 

manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan lingkungannya. 

Untuk memberikan Pendidikan Agama Islam kepada masyarakat, perlu 

disampaikan materi pendidikan agama (bahan ajar) yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat itu dan tidak menyimpang dari akidah agama serta 

disesuaikan dengan adat istiadat dan budaya setempat. Pelajaran ini 

disampaikan melalui lembaga keagamaan yang ada pada masyarakat itu 

sendiri, dengan cara (metode) ceramah dan tanya jawab (diskusi), dan 

metode lain yang sesuai dengan kebutuhan audience (pendengar yang 

hadir). Keberadaan majelis taklim di era globalisasi sangat penting terutama 

dalam menangkal dampak negatif dari globalisasi. Tetapi untuk menjaga 

eksistensi majelis taklim itu sendiri, majelis taklim harus mampu 

memanfaatkan dampak positif globalisasi tersebut. Oleh karena itu para 

penyuluh, dai dan guru yang mengajar pada majelis taklim dituntut untuk 

selalu menambah wawasannya baik pengetahuan agama, maupun ilmu 

                                                             

4 Moeflich Hasbullah, Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara (Depok: Kencana, 

2017), 84. 

5 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 10-11. 

6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

13. 
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pengetahuan dan teknologi sehingga dapat mengantisipasi dari dampak 

globalisasi tersebut, seperti perbaikan moral dan akhlak anak bangsa.7 

Mengingat jumlah majelis taklim yang banyak di Indonesia dan semakin 

berkembang dari tahun ke tahun, sesuai dengan data yang tercatat di 

Direktorat Pendidikan Islam pada tahun 2006 mencapai 153.357 lembaga 

dengan jumlah jama’ah sebanyak 9.867.8738. Terlebih khususnya di 

Sulawesi Utara yang walaupun mayoritas non-muslim, namun majelis 

taklim di Sulawesi Utara terhitung tiga puluh lima majelis taklim9 yang 

langsung dibimbing oleh organisasi SIAM (Studi Islam Assalam Manado). 

“Terdapat beberapa majelis taklim binaan SIAM yang ada di kota Manado 

tepatnya di kelurahan Bailang, diantaranya majelis taklim Irsyadul Ibaad, majelis 

taklim Asy-Syifa, majelis taklim Darussalam dan majelis taklim Sabilil Haqq”.10 

“Majelis taklim Irsyadul Ibaad merupakan salah satu majelis taklim yang 

masih ada hingga saat ini, terhitung sejak tahun 1994. Majelis taklim ini berdiri 

dengan beranggotakan 30 orang dan terus bertambah hingga saat ini mencapai 125 

anggota”.11  

“Pembentukkan majelis taklim Irsyadul Ibaad berawal dari usulan salah 

seorang guru mengaji (pak guru Ape Moha) yang mengajak murid-muridnya dalam 

hal ini adalah ibu-ibu untuk membentuk suatu majelis taklim. Tahun 1994 majelis 

taklim Irsyadul Ibaad terbentuk pertama kali dengan beranggotakan 30 orang yang 

diketuai oleh ibu Zurni Risbeth”12. Adapun “Semangat anggota terlihat dari 

keaktifan ibu-ibu dalam mengikuti beberapa kegiatan seperti, pengajian mingguan, 

                                                             

7 Nuryanis dan Romli, Pendidikan Luar Sekolah (Jakarta: Departemen Agama Republik 

Indonesia Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2003), 40-41. 

8 Ginda, “Karakteristik Majelis Taklim Al-Muajirin Sebagai Institusi Pendidikan Islam 

Non Formal Di Manado Sulawesi Utara” (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim, 2010), 2. 

9 Rukmina Gonibala, “Jelang Berbuka”, Media Elektronik, RAL FM, 11 Mei 2020, URL. 

10 Zurni Risbeth, Majelis Taklim Yang Berada Di Kelurahan Bailang, 13 Desember 2020. 

11 Zurni Risbeth, Jumlah Anggota Pada Awal Majelis Taklim Irsyadul Ibaad Berdiri, 24 

Januari 2020. 

12 Mila Van Gobel, Sejarah Singkat Majelis Taklim Irsyadul Ibaad, 25 Januari 2020. 
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bulanan (rayon) dan pengajian tahunan. Selain itu, ibu-ibu majelis taklim pun turut 

hadir dalam berbagai acara seperti pada salah satu stasiun televise”13. 

Dalam pengajian mingguan terdapat beberapa rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan oleh majelis taklim Irsyadul Ibaad, diantaranya doa pembuka, 

pengajian, ceramah, arisan dan doa penutup.  

Salah satu yang menjadi sasaran peneliti disini ialah ceramah 

(pembelajaran) yang ada dalam rangkaian kegiatan majelis taklim Irsyadul Ibaad. 

Pada awalanya dengan beranggotakan 30 orang, majelis taklim ini dapat 

memberikan pembelajaran tentang kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan 

syariat Islam khususnya pembelajaran fikih. “Materi yang telah disampaikan 

kepada ibu-ibu ialah fikih thaharah, diantaranya bagian-bagian najis, bagian-bagian 

hadas, wudhu, tayamum dan mandi wajib. Adapun fikih ibadah, diantaranya syarat 

sah shalat, rukun shalat dan pembatalan shalat”.14 

“Ilmu fikih merupakan bagian dari masalah-masalah terkait dengan 

kegiatan pendidikan Islam. Fikih sudah menjadi bagian dari kurikulum yang harus 

diajarkan di sekolah/madrasah, pesantren dan lembaga Islam lainnya”15. “Majelis 

taklim Irsyadul Ibaad yang merupakan lembaga pendidikan nonformal, juga 

mendapatkan pendidikan Islam sebagai pembelajaran yang diterapkan. Dalam 

pembelajaran fikih ibadah terdapat materi tentang thaharah yang merupakan suatu 

perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah SWT.”16 sebagaimana dalam firman-Nya 

dalam surah At-Taubah: 108, 

سا عالاى التَّْقٰوى ِمْن ااوَّ  ْسِجدٌ اُس ِ قُّ ااْن تاقُْوما فِْيِهۗ فِْيِه رِ َلا تاقُْم فِْيِه اابادًۗا  لاما اٌل يُِّحبُّْونا ااْن ِل ياْوٍم ااحا جا

ِرْينا  ُ يُِحبُّ اْلُمطَّه ِ ّٰللاه ُرْوۗا وا  يَّتاطاهَّ

                                                             

13 Zurni Risbeth, Semangat Anggota Majelis Taklim Irsyadul Ibaad, 16 Desember 2020. 

14 Muhammad Juaeni, Pemahaman Ibu-ibu Majelis Taklim Irsyadul Ibaad Terhadap 

Pembelajaran Fikih, 14 Juni 2020. 

15 Rosiful Aqli Qosyim, Menyelami Ilmu Fiqh Dalam Perspektif Filsafat Islam, Jurnal 

Qolamuna 1, no. 1 (2015): 117. 

16 Muhammad Anis Sumaji, 125 Masalah Thaharah (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2018), 4. 
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Terjemahnya:  

Janganlah engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya. 

Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah 

lebih pantas engkau melaksanakan salat didalamnya. Didalamnya ada 

orang-orang yang membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang 

yang bersih.17 

Firman Allah SWT. “dan Allah menyukai orang-orang yang bersih” 

menunjukkan disunatkannya shalat di masjid-masjid kuno yang sejak awal 

pembangunannya dimaksudkan sebagai tempat beribadat kepada Allah 

Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya; disunatkannya shalat bersama 

sekelompok orang yang saleh, hamba-hamba yang beramal, dan orang-

orang yang senantiasa menyempurnakan wudhu dan menghindarkan diri 

dari berbagai kotoran.18 

Jadi, ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT. menyukai orang-orang 

yang senantiasa menyempurnakan wudhu dan menghindarkan diri dari berbagai 

kotoran. Dalam fikih terdapat pembahasan tentang thaharah seperti tata cara wudhu 

dan tayamum sebagai salah satu materi dalam pembelajaran di majelis taklim 

Irsyadul Ibaad. Materi ini penting dipelajari mengingat thaharah merupakan syarat 

sahnya sholat. 

Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian tentang pendidikan agama 

Islam pada majelis taklim Irsyadul Ibaad khususnya materi fikih, mengingat majelis 

taklim ini beranggotakan ibu-ibu yang rata-rata telah berumah tangga. Dengan 

demikian, maka peneliti mengambil judul “Kontribusi Pembelajaran Fikih Pada 

Ibu-ibu Majelis Taklim Irsyadul Ibaad Lingkungan V Kelurahan Bailang 

Kota Manado”. 

  

                                                             

17 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Jakarta: Samad, 2014), 204. 

18 Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 2, Surah Al-Maidah – 

An-Nahl (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 664. 
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B. Rumusan dan Batasan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara majelis taklim Irsyadul Ibaad dalam meningkatkan 

pembelajaran fikih pada ibu-ibu? 

2. Bagaimana kontribusi pembelajaran fikih pada ibu-ibu majelis taklim 

Irsyadul Ibaad? 

3. Apa tantangan yang dihadapi oleh ibu-ibu majelis taklim Irsyadul Ibaad 

dalam pembelajaran fikih? 

C. Pengertian Judul 

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam hal pengertian judul skripsi ini, maka 

peneliti menguraikan pengertian judul sebagai berikut: 

1. Kontribusi 

“Kata kontribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

memiliki arti, sumbangan, mempunyai andil”.19 

Kontribusi yang peneliti maksudkan disini ialah sumbangsi atau 

pemberian ilmu pengetahuan kepada ibu-ibu majelis taklim Irsyadul Ibaad 

khususnya materi fikih. 

2. Pembelajaran Fikih 

“Pembelajaran dapat diartikan suatu proses pengajaran pendidik 

terhadap anak didiknya usaha pendidik mengorganisir proses pendidikan 

anak didiknya dan upaya pendidikan menanamkan pengetahuan terhadap 

anak didiknya”.20 

                                                             

19 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 730. 

20 Halid Hanafi, La Adu dan Muzakkir, Profesionalisme Guru Dalam Pengelolaan 

Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 60. 
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Menurut Muhammad Sayyid Sabiq, Fikih (hukum Islam) seperti 

hukum ibadah bersumber pada wahyu yang diturunkan Allah kepada 

nabi Muhammad saw. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an 

maupun As-Sunnah atau melalui ijtihad atau penetapan dari beliau. 

Adapun hukum-hukum agama (syariat) yang terkait dengan 

persoalan duniawi seperti hukum peradilan, politik dan peperangan. 

Dengan demikian menurut Sayyid Sabiq, fikih merupakan kaidah-

kaidah umum dalam menetapkan suatu ketentuan sebagaimana yang 

digariskan oleh Islam untuk dijadikan pedoman oleh kaum 

muslimin.21 

Jadi, pembelajaran fikih merupakan proses pengajaran oleh seorang 

pendidik terhadap anak didiknya tentang kaidah-kaidah umum dalam suatu 

ketentuan yang menjadi pedoman oleh kaum muslimin dalam kehidupan 

sehari-hari.  

3. Ibu-ibu Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

“Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu adalah wanita yang 

telah melahirkan seseorang (sebutan untuk wanita yang bersuami)”.22 

“Majelis taklim merupakan wadah Pendidikan Agama Islam dan 

juga sebagai tempat bersilaturahmi antar sesama manusia. Selain itu, majelis 

taklim merupakan salah satu lembaga pendidikan diniyah nonformal yang 

bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT”.23 

Kata irsyad berasal dari kata (rasyada-yarsyudu-rasyadan) yang 

berarti dapat petunjuk, lurus dan baik, cerdik, adapun irasyaadun 

yang berarti menunjukkan24. Sedangkan, kata ‘ibaad berasal dari 

kata (‘abadaa-ya’budu-‘ibadatan) yang bermakna beribadah, 

                                                             

21 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 1 (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 24-25. 

22 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 516. 

23 Faisal A. Sabaya, Standar Operasional Prosedur: Majelis Taklim Binaan Studi Islam 

Assalam (Manado: t.p., 2013), 6. 

24 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 

2010), 141. 
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hamba sahaya, budak25. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

hamba diartikan sebagai abdi, budak belian.26 

Jadi, kata irsyadul ibaad memiliki arti petunjuk bagi seorang hamba 

menuju jalan yang lurus. 

Irsyadul Ibaad merupakan nama suatu masjid yang berada di 

lingkungan V kelurahan Bailang kecamatan Bunaken kota Manado. Majelis 

taklim ini dinamakan sesuai dengan nama masjid Irsyadul Ibaad, karena 

pelaksanaan kegiatan rutin setiap hari Minggu dilaksanakan di serambi 

masjid Irsyadul Ibaad. 

Jadi, Ibu-ibu majelis taklim Irsayadul Ibaad adalah sekelompok ibu-

ibu yang tergabung di dalam Majelis Taklim Irsyadul Ibaad. 

4. Lingkungan V Kelurahan Bailang 

Lingkungan V kelurahan Bailang merupakan salah satu kelurahan 

yang berada di kecamatan Bunaken kota Manado. 

Jadi, pengertian judul penelitian ini adalah sumbangsi dari pembelajaran 

fikih pada ibu-ibu majelis taklim Irsyadul Ibaad di lingkungan V kelurahan Bailang 

kecamatan Bunaken kota Manado.  

                                                             

25 Ahmad Warson Munawir, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pusat 

Bahasa, 2008), 518. 

26 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 518. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

ialah: 

a. Untuk mengetahui cara majelis taklim Irsyadul Ibaad dalam 

meningkatkan pembelajaran fikih pada ibu-ibu. 

b. Untuk mengetahui kontribusi pembelajaran fikih pada ibu-ibu majelis 

taklim Irsyadul Ibaad. 

c. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh ibu-ibu majelis taklim 

Irsyadul Ibaad dalam pembelajaran fikih. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

bacaan yang mampu menambah ilmu pengetahuan terkait tentang kontribusi 

pembelajaran fikih pada majelis taklim Irsyadul Ibaad yang ada di 

lingkungan V kelurahan Bailang kecamatan Bunaken kota Manado. 

b. Secara Praktis  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan, 

1) Bagi pengurus majelis taklim, dapat meningkatkan pengetahuan 

pendidikan agama Islam kepada anggotanya. 

2) Bagi anggota majelis taklim, dapat berkontribusi terhadap majelis 

taklim. 

3) Bagi pembaca, sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi peneliti 

selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut tentang kontribusi 

pembelajaran fikih pada majelis taklim. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

A. Pendidikan Agama Islam 

1. Pendidikan Islam 

“Pendidikan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata “didik” dengan 

memberinya awalan “pe” dan akhiran “kan”, yang mengandung arti 

“perbuatan” (hal, cara dan sebagainya)”.1 

Istilah pendidikan pada mulanya berasal dari bahasa Yunani yaitu 

“paedagogie” yang asal katanya adalah paedagogia yang berarti 

“pergulatan dengan anak”. Paduan katanya paedagogos yang berarti 

paedos (anak) dan agoge (saya membimbing). Jadi, paedagogos 

menyatakan seorang yang tugasnya membimbing anak dalam 

pertumbuhan agar dapat berdiri sendiri. Sedangkan dalam bahasa 

Inggris kata pendidikan (education) berasal dari educate yang artinya 

mendidik yakni, memberi peningkatan (to elict to giverceto) dan 

mengembangkan (to evolve to decelop). 2 

“Istilah pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha 

manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat 

dalam masyarakat dan bangsa. Dengan demikian, makna pendidikan Islam 

dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai 

dengan ajaran-ajaran Islam”.3 

“Ada tiga kata yang berhubungan dengan pendidikan Islam, yaitu al-

tarbiyah, al-ta’lim dan al-ta’dib”.4  

a) Al-tarbiyah 

Al-tarbiyah diartikan sebagai: education (pendidikan), 

upbringing (pengembangan), teaching (pengajaran), instruction 

                                                             

1  Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 1. 

2 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2000), 3. 

3 H.M. Djumransjah dan Abdul Malik Karim Amrullah, Pendidikan Islam: Menggali 

“Tradisi” Mengukuhkan Eksistensi (Malang: UIN Malang Press, 2007), 1. 

4 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Prenata Media, 2016), 5. 
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(perintah), pedagogy (pembinaan kepribadian), breeding 

(memberi makan), raising (of animals) (menumbuhkan). Kata 

tarbiyah berasal dari kata robba, yurabbi, tarbiyatan yang berarti 

tumbuh dan berkembang (Al-Munjid).5 

Pertama, kata robba, yang memiliki makna tambah (zad) dan 

berkembang (numu). Pengertian ini misalnya dalam surah Ar-Rum ayat 

39, 

اِل النَّ  ۟ا فِْيٓ ااْموا بًا ِل ياْربُوا ْن ِر  آ ٰاتاْيتُْم م ِ ما آ ٰاتا اِس فاَلا ياْربُ وا ما ِ ۚوا ٰكوةٍ ْوا ِعْندا ّٰللاه ْن زا ْيتُْم ِم 

ىِٕكا هُُم اْلُمْضِعفُْونا 
ٰۤ
ِ فااُوٰل ْجها ّٰللاه  تُِرْيدُْونا وا

Terjemahnya:  

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta 

manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan 

Allah. Da apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu 

maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah 

orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).6 

Allah SWT. berfirman “dan suatu riba yang kamu berikan agar 

dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak 

menambah pada sisi Allah”. Barang siapa yang memberikan 

sesuatu kepada seseorang dengan harapan dia akan membalas 

dengan pemberian yang lebih banyak daripada yang telah 

diberikannya, maka pemberian yang demikian tidak berpahala di 

sisi Allah. Ibnu Abbas dan ulama lainnya serta adh-Dhahak 

berkata, “perbuatan semacam ini boleh dilakukan, walaupun 

tidak berpahala. Hanya saja Rasulullah saw. dilarang melakukan 

hal ini secara khusus”. Allah SWT. berfirman, “Dan janganlah 

engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh 

(balasan) yang lebih banyak” (al-Muddatstsir: 6)7. Yakni, 

janganlah kamu memberikan sesuatu dengan mengharapkan 

pemberian yang lebih banyak.8 

                                                             

5 H.M. Djumransjah dan Abdul Malik Karim Amrullah, Pendidikan Islam: Menggali 

“Tradisi” Mengukuhkan Eksistensi, 1. 

6 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Jakarta: Samad, 2014), 408. 

7 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, 575. 

8 Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1999), 769. 
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Berdasarkan pada ayat tersebut, maka al-tarbiyah dapat berarti 

proses menumbuhkan dan mengembangkan apa yang ada pada diri 

peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. 

Kedua, kata yurabbi yang memiliki makna tumbuh (nasyaa) dan 

menjadi besar atau dewasa. Dengan mengacu pada kata kedua 

ini, maka tarbiyah berarti usaha menumbuhkan dan 

mendewasakan peserta didik baik secara fisik, sosial, maupun 

spiritual. Ketiga, tarbiyatan yang mengandung arti memperbaiki 

(ashlaha), menguasai urusan, memelihara dan merawat, 

memperindah, memberi makna, mengasuh, memiliki, mengatur 

dan menjaga kelestarian maupun eksistensinya. Dengan 

menggunakan kata yang ketiga ini, maka tarbiyah berarti usaha 

memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki dan mengatur 

kehidupan peserta didik agar dapat survive lebih baik dalam 

kehidupannya.9 

Jadi, kata Al-Tarbiyah merupakan usaha menumbuh-

kembangkan seorang peserta didik menjadi lebih besar atau dewasa dan 

memperbaiki serta mengatur kehidupannya menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. 

b) Al-ta’lim 

Dalam bahasa Arab, istilah pendidikan yang sering digunakan 

adalah at-ta’lim. “Dia mengajarkan (‘allama) kepada Adam 

nama-nama benda seluruhnya” 10. Menurut Rasyid Ridha arti 

ta’lim adalah proses transmisi berbagai ilmu kepada jiwa 

individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. 

Pemaknaan ini mengacu pada ayat di atas yaitu Al-Qur’an surah 

Al-Baqarah ayat 3111: 

 

 

 

                                                             

9 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, 5-6. 

10 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, 6. 

11 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 16. 
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ُهْم عالاى ا ضا ا ثُمَّ عارا ءا كُلَّها اٰۤ عالَّما ٰاداما اَْلاْسما اسْ وا بِـُْٔونِْي بِا
ىِٕكاِة فاقاالا ااْنْۢ

ٰۤ
ٰل ٰۤ ْلما ِء ٰهُٓؤَلا اٰۤ ِء اِْن ما

 كُْنتُْم ٰصِدقِْينا 

Terjemahnya: 

Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, 

kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya 

berfirman, “sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini jika 

kamu yang benar!”.12 

As-Sadi berkata dalam tafsirnya dari Abu Malik, dan Abu 

Shalih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas’ud, dari 

sekelompok sahabat, “Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-

nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para 

malaikat,” yakni menyodorkan benda-benda itu kepada para 

malaikat. Lalu Dia berfirma, “Sebutkan kepada-Ku nama semua 

(benda) ini jika kamu yang benar.” Yakni, beritahukanlah 

kepada-Ku nama-nama makhluk yang Ku-sodorkan kepadamu. 

Para malaikat menyangka bahwa Allah tidak menciptakan 

makhluk kecuali diri mereka yang lebih tahu daripada makhluk 

itu. Jika kamu adalah orang-orang yang benar dalam praduga 

bahwa diri kamulah yang lebih mengetahui daripada makhluk 

lain yang diantaranya adalah Adam, maka beritahukanlah 

kepada-Ku nama-nama makhluk yang Ku-sodorkan kepadamu. 

Penafsiran itu dikatakan oleh al-Hasan dan Qatadah. As-Sadi 

mengatakan dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari 

Ibnu Mas’ud, dari sekelompok sahabat.13 

“Zakiyah Daradjat mendefinisikan kata “at-ta’lim” dengan kata 

kerjanya “’allama” juga sudah digunakan pada zaman Nabi. Baik 

dalam Al-Qur’an, Hadis atau pemakaian sehari-hari. Kata ini lebih 

banyak digunakan daripada kata “tarbiyah”, dari segi bahasa perbedaan 

arti kata dari kedua kata ini cukup jelas”.14 

Kata al-ta’lim yang jamaknya ta’alim, menurut Hans Weher 

dapat berarti information (pemberitahuan tentang sesuatu), 

advice (nasihat), instruction (perintah), direction (pengarahan), 

                                                             

12 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, 6. 

13 Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 1, Surah Al-Faatihah 

– An-Nisaa (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 107. 

14 Zakiyah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 26. 
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teaching (pengajaran), training (pelatihan), schooling 

(pembelajaran), education (pendidikan) dan apprenticeship 

(pekerjaan sebagai magang, masa belajar suatu keahlian). 

Selanjutnya, Mahmud Yunus dengan singkat mengartikan al-

ta’lim adalah hal yang berkaitan dengan mengajar dan melatih. 

Sementara itu, Muhammad Rasyid Ridha mengartikan al-ta’lim 

sebagai proses transmisi berabagai ilmu pengetahuan pada jiwa 

individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.15 

Jadi, kata At-Ta’lim merupakan usaha seorang pendidik (guru) 

yang memberikan pengajaran atau men-transfer pengetahuannya 

kepada peserta didik. 

c) Al-ta’dib 

Kata al-ta’dib berasal dari kata addaba, yuaddibu, ta’diban yang 

dapat berarti education (pendidikan), discipline (disiplin, patuh 

dan tunduk pada aturan), punishment (peringatan atau 

hukuman), dan chastisement (hukuman-penyucian). Kata al-

ta’dib berasal dari kata adab yang berarti beradab, bersopan 

santun, tata karma, adab, budi pekeri, akhlak, moral dan etika. 

Kata al-ta’dib diartikan oleh Al-Naquib Al-Attas sebagai 

pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur 

ditanamkan pada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari 

segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sehingga 

membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuatan dan 

keagungan Tuhan.16 

“Selain itu, kata al-ta’dib mempunyai pengertian sebagai 

penanaman, pembinaan dan pengokohan akhlak pada diri anak dengan 

syariat Allah dan cara yang baik agar ia (muta’adib) berhati bersih, 

berperilaku baik, beriman, beramal saleh dan bertakwa untuk mencapai 

ridha Allah”.17 

                                                             

15 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, 8. 

16 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, 8-11. 

17 Dedeng Rasidin, Akar-akar Pendidikan Dalam Al-Qur’an Dan Al-Hadits (Bandung: 

Pustaka Umat, 2003), 192. 
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Jadi, kata Al-Ta’dib bermakna pendidikan yang mengajarkan 

tentang akhlakul karimah sehingga menjadikan manusia yang memiliki 

adab, sopan santun, serta moral dan etika yang baik. 

Gagasan yang benar tentang pendidikan sama halnya dengan 

tiga istilah diatas (Al-Tarbiyah, Al-Ta’lim dan Al-Ta’dib) 

mengacu pada proses, kandungan dan penerima dari seorang 

manusia dalam hal disini ialah peserta didik. Pendidikan 

merupakan suatu proses penanaman sesuatu ke dalam diri 

manusia, atau sesuatu yang secara bertahap diketahui bahwa 

suatu proses penanaman mengacu kepada metode dan sistem 

untuk menanamkan apa yang disebut “pendidikan” secara 

bertahap dan terencana. Sedangkan makna sesuatu bertumpu 

pada kandungan yang ditanamkan yaitu ilmu dengan makna 

yang benar dan sesuai dengan pandangan Islam seperti yang 

digambarkan dalam Al-Qur’an, karenanya semua ilmu datang 

dari Allah SWT. Pendidikan Islam dapat diketahui dari dua segi, 

pertama tujuannya yaitu membentuk individu menjadi bercorak 

diri tertinggi menurut ukuran Allah. Dan kedua, isi 

pendidikannya yaitu ajaran Allah yang tercantum dengan 

lengkap di dalam Al-Qur’an yang pelaksanaannya ke dalam 

praktek hidup sehari-hari.18 

Adapula usaha yang dilakukan Nabi Muhammad saw. contoh 

motivasi, melatih keterampilan dan menciptakan lingkungan 

sosial yang mendukung cita-cita pembentukkan seluruh aspek 

kepribadian muslim telah mencangkup arti proses, kandungan 

dan penerima pendidikan seperti sekarang ini. Usaha dan 

kegiatan dilakukan Nabi dalam bidang pendidikan dengan jalan 

menanamkan nilai-nilai dan norma-norma budaya Islam yang 

dikembangkan dalam hidup dan kehidupan dengan 

menggunakan media (sarana, metode, alat dan sebagainya) 

berdasarkan wahyu Allah sehingga warga Makkah yang 

bercorak diri yang jahat dan berwatak kasar berubah menjadi 

baik dan mulia. Isi jiwa yang salah dibongkar kemudian diganti 

dengan benar dan baik. diri yang pemalas berubah menjadi giat 

dan tekun bekerja. Diri yang bodoh berubah menjadi ahli dan 

cakap kerja yang positif-konstruktif. Dari corak diri kafir dan 

musyrik penyembah berhala menjadi manusia penyembah Allah 

SWT. dari hasil pendidikan Nabi, masyarakat Makkah menjadi 

masyarakat yang memiliki corak diri dan kepribadian muslim 

yang tinggi. Dengan keberhasilan Nabi merubah dan 

                                                             

18 H.M. Djumransjah dan Abdul Malik Karim Amrullah, Pendidikan Islam: Menggali 

“Tradisi” Mengukuhkan Eksistensi, 8-9. 
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membentuk individu warga Makkah menjadi kepribadian 

muslim yang bernilai tinggi.19 

Jadi, telah jelas usaha yang pernah dilakukan oleh Nabi 

Muhammad saw. untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi 

manusia bercorak diri berderajat tinggi menurut ukuran Allah yang 

dapat disebut sebagai Pendidikan Islam. 

“Kata “Islam” dalam “pendidikan Islam” merupakan warna 

pendidikan tertentu, yaitu pendidikan yang berwarna Islam, pendidikan 

yang Islami yaitu pendidikan yang berdasarkan Islam”.20 

Menurut Azyumardi Azra, dalam bukunya yang berjudul 

Pendidikan Islam menyatakan, pengertian pendidikan Islam 

secara umum, yang kemudian dihubungkan dengan Islam 

sebagai suatu sistem keagamaan yang menimbulkan pengertian-

pengertian baru yang secara implisit menjelaskan karakteristik-

karakteristik yang dimilikinya. Pengertian pendidikan dengan 

seluruh totalitasnya dalam kontek Islam inheren dalam konotasi 

istilah “tarbiyah”, “ta’lim” dan “ta’dib” yang harus dipahami 

secara bersama-sama. Ketiga istilah itu mengandung makna 

yang amat dalam menyangkut manusia dan masyarakat serta 

lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling 

berkaitan satu sama lain: “informal”, “formal” dan 

“nonformal”.21 

Pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang melatih 

perasaan murid-murid dengan cara sebegitu rupa sehingga di 

dalam sikap hidup, tindakan, keputusan dan pendekatan mereka 

terhadap segala jenis pengetahuan mereka dipengaruhi sekali 

dengan nilai spiritualitas dan semangat sadar akan nilai etis 

Islam. Mereka dilatih mentalnya menjadi begitu disiplin, 

sehingga mereka ingin mendapatkan pengetahuan bukan 

semata-mata ingin memuaskan rasa ingin tahu intelektual 

mereka atau hanya memperoleh keuntungan material saja. 

Melainkan untuk berkembang sebagai makhluk rasional yang 

berbudi luhur dan melahirkan kesejahteraan spiritual, moral, 

                                                             

19 H.M. Djumransjah dan Abdul Malik Karim Amrullah, Pendidikan Islam: Menggali 

“Tradisi” Mengukuhkan Eksistensi, 8-10. 

20 Nik Haryanti, Ilmu Pendidikan Islam, 6. 

21 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisional Dan Modernisasi Menuju Millenium 

Baru (Jakarta: Logos, 2000), 45. 



17 
 
 

 

dimana fisik bagi keluarga mereka, bangsa mereka dan seluruh 

umat manusia. Sehingga pendidikan mereka harus dipahami atau 

dihubungkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang 

terkandung dalam sumber dasarnya al-Qur’an dan as-Sunnah.22 

Jadi, Pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang 

membimbing dan melatih peserta didik sehingga dapat menggambarkan 

sikap hidup, tindakan, keputusan dengan nilai spiritualitas dan semangat 

sadar akan nilai etis Islam. 

2. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam konteks kebijakan pendidikan 

nasional merupakan nama mata pelajaran agama Islam yang 

diselenggarakan pada pendidikan formal di semua jenjang pendidikan, 

mulai pendidikan anak usia dini, dasar, menengah dan pendidikan 

tinggi. Pembelajaran PAI bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, 

keimanan, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama 

Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah SWT23 serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Jadi, Pendidikan Agama Islam merupakan nama suatu mata pelajaran 

yang diselenggarakan pada lembaga pendidikan dengan tujuan untuk 

meningkatkan pemahaman, keimanan dan ketakwaan seorang muslim kepada 

Allah SWT. 

3. Tujuan pendidikan menurut Islam:  

Pendidikan adalah bagian dari suatu proses yang diharapkan untuk 

mencapai suatu tujuan. Tujuan-tujuan ini diperintahkan oleh tujuan-

tujuan akhir yang pada esensinya ditentukan oleh masyarakat dan 

dirumuskan secara singkat dan padat, seperti kematangan dan integritas 

atau kesempurnaan pribadi dan terbentuknya kepribadian muslim. 

Integritas atau kesempurnaan pribadi ini (meliputi integritas jasmania, 

intelektual, emosional dan etis dari individu ke dalam diri manusia 

paripurna), merupakan cita-cita pedagogis atau dunia cita-cita yang kita 

temukan sepanjang sejarah di hampir semua Negara, baik oleh para 

filosof atau moralis di antara kebanyakan para ahli teori dan perhatian 

                                                             

22 Nik Haryanti, Ilmu Pendidikan Islam, 9. 

23 Abdul Rahman Bahtiar, “Prinsip-prinsip dan Model Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam”, Jurnal Pendidikan 1, no. 2 (2017): 150. 



18 
 
 

 

pendidikan yang telah banyak membantu yang memberikan inspirasi 

terhadap bermacam-macam usaha pendidikan yang dianggap mulia 

pada segala zaman. Dengan demikian, tujuan pendidikan selalu terpaut 

pada zamannya, atau dengan kata lain bahwa rumusan tujuan 

pendidikan dapat dibaca pada unsur filsafat dan kebudayaan suatu 

bangsa yang dominan.24 

Adapun tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana yang terapat dalam 

Undang-Undang  RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab II Pasal 2, menyebutkan: “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan memebentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.25 

Terdapat empat tujuan pendidikan menurut Islam, diantaranya sebagai 

berikut: 

a) Tujuan umum 

Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan 

pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara yang lainnya. Tujuan 

ini meliputi seluruh aspek kemanusiaan, seperti sikap, tingkah laku, 

penampilan, kebiasaan dan pandangan. Tujuan umum ini berbeda pada 

tingkat umur, kecerdasan, situasi dan kondisi, dengan kerangka yang sama. 

Bentuk Insan Kamil dengan dengan pola takwa kepada Allah harus dapat 

tergambar dalam pribadi seseorang yang sudah terdidik, walaupun dalam 

ukuran kecil dan mutu yang rendah, sesuai dengan tingkatan-tingkatan 

tersebut. 

  

                                                             

24 Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam: Untuk Fakultas Tarbiyah 

Komponen MKK (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 8. 

25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Jakarta: Visimedia, 2007), 2. 
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b) Tujuan akhir  

Pendidikan berlaku selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, 

mengembangkan, memelihara dan mempertahankan tujuan pendidikan 

yang telah dicapai. Orang yang sudah bertakwa dalam bentuk Insan Kamil, 

masih perlu penyempurnaan, sekurang-kurangnya pemeliharaan supaya 

tidak luntur dan berkurang, meskipun pendidikan oleh diri sendiri dan bukan 

dalam pendidikan formal. Tujuan akhir pendidikan Islam itu dapat dipahami 

dari firman Allah SWT. 

قَّ تُٰقىتِ  ا حا نُوا اتَّقُوا ّٰللاه ا الَِّذْينا ٰاما ايُّها ْسلِ ٰيٓا ااْنتُْم مُّ َلا تاُمْوتُنَّ اَِلَّ وا ُمْونا ٖه وا  

Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah 

sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali 

dalam keadaan muslim. (QS. Ali Imran: 102).26 

Ayat ini mengandung anjuran Allah SWT. kepada hamba-hamba-

Nya kaum mukminin agar memanjatkan syukur atas nikmat-nikmat-

Nya yang besar yaitu dengan bertakwa kepada-Nya dengan sebenar-

benar takwa, dan agar mereka menaati-Nya dan meninggalkan 

kemaksiatan terhadap-Nya secara tulus ikhlas untuk-Nya, dan agar 

mereka menegakkan agama mereka dan berpegang teguh pada tali 

Allah SWT. yang telah Dia hantarkan kepada mereka. Dan Dia 

jadikan tali itu yaitu agama dan kitab-Nya sebagai sebab antara 

mereka dengan-Nya, serta bersatu di atas prinsip tersebut dan tidak 

saling bercerai berai, dan agar mereka selalu konsisten atas hal itu 

hingga mereka meninggal.27 

Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah merupakan tujuan 

dan akhir dari proses hidup dan ini merupakan isi kegiatan pendidikan. 

Inilah dari akhir proses pendidikan yang dapat dianggap sebagai tujuan 

akhirnya. Insan Kamil yang mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah 

inilah merupakan tujuan akhir pendidikan. 

                                                             

26 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, 63. 

27 Abdurrahman bin Nashir ar-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an: Surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali 

Imran (Jakarta: Darul Haq, 2006), 523-524. 
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c) Tujuan Sementara 

Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik 

diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu 

kurikulum pendidikan formal. Pada tujuan sementara bentuk Insan Kamil 

dengan pola takwa sudah kelihatan meskipun dalam ukuran beberapa ciri 

pokok sudah kelihatan pada pribadi anak didik. 

d) Tujuan Operasional  

Tujuan operasional ialah tujuan praktis yang dicapai melalui 

sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Satu unit kegiatan 

pendidikan dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan dan 

diperkirakan akan mencapai tujuan tertentu disebut tujuan 

operasional. Dalam tujuan operasional ini lebih banyak dituntut dari 

anak didik suatu kemampuan dan keterampilan tertentu misalnya 

pada masa permulaan, anak didik mampu terampil berbuat, baik 

dalam perbuatan lidah (ucapan) ataupun perbuatan anggota badan 

lainnya.28 

Jadi, pada dasarnya pendidikan memiliki tujuannya masing-masing 

sehingga pelaksanaannya dapat terarah sesuai dengan yang diharapkan. 

4. Unsur-unsur Pendidikan Islam 

Dalam implementasi fungsi pendidikan Islam sangat memperhatikan 

aspek yang mendukung atau unsur yang turut mendukung terhadap tercapainya 

tujuan dari pendidikan Islam. 

a. Pendidik Dalam Pandangan Islam 

“Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik atau guru 

dipersepsikan adalah orang yang pekerjaannya (mata 

pencahariannya/profesinya) mengajar”.29 

                                                             

28 Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam: Untuk Fakultas Tarbiyah 

Komponen MKK, 62-64. 

29 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2008), 469. 
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“Menurut pendapat Ahmad D. Marimba, pendidik merupakan orang 

yang mengemban tanggung jawab dalam mendidik”30. “Menurut Abuddin 

Nata, Pendidik dalam fungsinya adalah orang yang memberikan ilmu 

pengetahuan, keterampilan atau skill, pendidikan, pengalaman dan 

sejenisnya”.31 

“Ramayulis mengemukakan bahwa guru/pendidik adalah orang 

dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada peserta 

didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat 

kedewasaan (mampu berdiri sendiri) memenuhi tugas sebagai makhluk 

Tuhan, makhluk individu dan makhluk sosial”.32 

“Pendidik adalah orang yang selalu berjuang tanpa mengenal lelah 

mengarahkan peserta didik pada tujuan hidup yang lebih baik. Pendidik 

tidak hanya guru di sekolah, melainkan siapa saja yang memiliki sifat mulia 

dan selalu memberikan nasihat pada orang lain”33. “Pendidik merupakan 

orang yang bekerja sangat keras guna merubah perilaku anak didik menuju 

tahap positif”.34 

“Dalam Islam, mendidik dipandang sebagai suatu tugas yang sangat 

mulia. Karenanya, Islam menempatkan orang-orang yang beriman dan 

berilmu pengetahuan lebih tinggi derajatnya bila dibanding dengan manusia 

lainnya”35. Hal ini dikarenankan “orang-orang yang beriman dan berilmu 

                                                             

30 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Al-Ma’arif, 1989), 

67. 

31 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2012), 145. 

32 Ramayulis, Profesi Dan Etika Keguruan (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), 2. 

33 Juri dan Suparno, Pendidikan & Politik (Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi, 2020), 6. 

34 Juri dan Suparno, Pendidikan & Politik, 56. 

35 QS.Al-Mujadalah (58): 11. 
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pengetahuan (‘ulama’) pada dasarnya merupakan penerus tugas-tugas para 

nabi dan rasul untuk mendidik umat manusia”.36 

“Menurut Zakiyah Daradjat, untuk menjadi guru yang profesional 

haruslah memiliki kriteria berikut”37: 

1) Takwa kepada Allah SWT. 

Bertakwa berarti menjaga, menghindari, menjauhi, takut dan 

berhati-hati. Dengan demikian, takwa bukan hanya sekedar 

takut,akan tetapi juga merupakan kekuatan untuk taat kepada 

perintah Allah SWT. dengan kesadaran ini, membuat kita menyadari 

dan meyakini dalam hidup ini bahwa tidak ada jalan menghindar 

dari Allah SWT. sehingga mendorong kita untuk selalu berada 

dalam garis-garis yang telah Allah SWT. tentukan. Dengan 

demikian, guru harus memberikan teladan baik bagi kepada peserta 

didiknya.38 

“Guru harus menjadi teladan bagi muridnya sebagaimana 

Rasulullah saw. menjadi teladan bagi umatnya. Sejauh mana seorang guru 

mampu memberikan teladan baik kepada murid-muridnya sejauh itu pulalah 

ia diperkirakan akan berhasil mendidik mereka agar menjadi generasi 

penerus bangsa yang baik dan mulia”.39 

Dengan memiliki ketakwaan kepada Allah SWT. seorang guru 

mampu menggambarkan sosok yang teladan bagi murid-muridnya. Dengan 

begitu, seorang murid akan meneladani sosok gurunya. 

2) Berilmu 

“Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu, Allah 

SWT. sangat senang kepada orang yang suka mencari ilmu. Oleh karena itu 

                                                             

36 Al Rasyidin, Falsafah Pendidikan Islam (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2008), 

141. 

37 Syaiful Bahri Djamarah, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 32. 

38 Rofa’ah, Pentingnya Kompetensi Guru Dalam Kegiatan Pembelajaran Dalam Perspektif 

Islam (Yogyakarta, Deepublish, 2016), 36-37. 

39 Rudi Ahmad Suryadi, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 226. 
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seorang guru harus menambah perbedaharaan keilmuannya. Karena dengan 

ilmu orang akan bertambah keimanan dan derajatnya di hadapan Allah 

SWT”.40 

Ilmu merupakan hal yang pokok bagi seorang guru. Dengan 

memperluas wawasan keilmuan, seorang guru mampu menguasai kondisi 

muridnya dan menuntaskan masalah-masalah yang ada di dalamnya. 

3) Sehat Jasmani 

“Sehat jasmani merupakan komponen penting dalam arti sehat 

seutuhnya. Hal ini bisa ditunjukkan dengan ciri-ciri sosok manusia yang 

memiliki style kulit bersih, mata bersinar, rambut dan pakaian rapi, selera 

makan dan pola tidur baik, berlaku gesit berikut selurut fungsi fisiologi 

tubuh yang berjalan normal”.41 

Dengan memiliki kesehatan jasamani, seorang guru mampu 

menyeimbangkan kondisi fisiknya untuk dapat berperan serta dalam 

pembelajaran.  

4) Berkelakuan Baik. 

Budi pekerti seorang guru sangat penting dalam mendidik watak 

siswanya. Hal ini dikarenakan di antar tujuan-tujuan pendidikan adalah 

membentuk akhlak yang baik. Guru yang tidak berakhlak baik, tidak akan 

dipercaya untuk mengajar.42 

Adab merupakan komponen penting dalam setiap individu. 

Seseorang yang memiliki ilmu, penting untuk menguasai adab dan 

mengimpementasikannya dalam diri sendiri. Tugas guru bukan hanya 

                                                             

40 Rofa’ah, Pentingnya Kompetensi Guru Dalam Kegiatan Pembelajaran Dalam Perspektif 

Islam, 37. 

41 Didik Andriawan, Guru Ideal Dalam Perspektif Al-Qur’an (Yogyakarta: Mirra Buana, 

2020), 62. 

42 Nur Chanifah, Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Direct 

Experience-Multidisciplinary (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), 73. 
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sebatas mentransfer ilmu melainkan juga memiliki adab/berkelakuan yang 

baik terhadap muridnya sehingga menggambarkan wibawa yang baik 

sebagai seorang guru. 

Selain keempat kriteria di atas, Zakiah Daradjat menyebutkan 

beberapa kriteria yang lain untuk menjadi guru yang profesional, yaitu 

mampu bekerja sama dan menghormati orang lain, memiliki keahlian atau 

skill, bersikap sabar dan tenang, serta bersikap terbuka dan berwibawa.43 

“Menurut ahli-ahli pendidikan Islam, secara umum tugas pendidik 

adalah mendidik”44. Pendidik memiliki banyak tugas, baik yang 

terikat oleh dinas maupun di luar dinas yaitu dalam bentuk 

pengabdian. Tugas guru tidak hanya sebagai suatu profesi tetapi juga 

sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan, disamping 

juga dituntut untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.45 

Jadi, pendidik dalam pandangan Islam adalah orang yang 

mengemban tanggung jawab untuk mendidik, membimbing dan membina 

anak didiknya untuk mengembangkan potensi positif yang ada di dalam diri 

peserta didik. 

b. Peserta Didik 

Pendidik dan peserta didik merupakan komponen penting dalam 

sistem pendidikan Islam. Kedua komponen ini saling berinteraksi 

dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

yang diinginkan. Peserta didik tidaklah hanya sekedar objek 

pendidikan, tetapi pada saat-saat tertentu ia akan menjadi subyek 

pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa posisi peserta didik pun 

tidak hanya sekedar pasif laksana cangkir kosong yang siap 

menerima air kapan dan dimanapun. Akan tetapi peserta didik harus 

                                                             

43 Nur Chanifah, Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Direct 

Experience-Multidisciplinary, 74-77. 

44 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1992), 78. 

45 Rofa’ah, Pentingnya Kompetensi Guru Dalam Kegiatan Pembelajaran Dalam Perspektif 

Islam, 36. 
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aktif, kreatif dan dinamis dalam berinteraksi dengan gurunya, 

sekaligus dalam upaya pengembangan keilmuannya.46 

“Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional, peserta didik adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu”.47 

“Menurut Hurlock, peserta didik adalah makhluk individu yang 

mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri yang khas yang sesuai dengan 

pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan 

peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada”.48 

Jadi, peserta didik merupakan objek sekaligus subjek dalam 

pendidikan yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui jenjang 

pendidikan tertentu. 

c. Kurikulum Pendidikan Islam 

Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curriculae, artinya 

jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pengertian 

kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh 

peserta didik yang bertujuan untuk mendapatkan ijazah. Ketika 

sudah menempuh suatu kurikulum, peserta didik dapat memperoleh 

sebuah ijazah atau bukti bahwa peserta didik tersebut telah 

menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran, seperti 

seorang pelari yang telah menempuh suatu jarak dari satu tempat 

ketempat lainnya dan mencapai finish. Dengan istilah lainnya yaitu 

kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat vital untuk 

mencapai titik akhir dari suatu perjalanan serta ditandai oleh 

perolehan suatu ijazah tertentu.49 
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47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 

2. 

48 Nora Agustina, Perkembangan Peserta Didik (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 13. 

49 Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 16. 
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Kurikulum memiliki esensi berupa program dalam mencapai 

tujuan50. Sebagai sebuah rencana, kurikulum mempunyai peran 

sentral dalam menunjang keberhasilan sebuah pendidikan, terutama 

pendidikan Islam yang bertujuan membentuk generasi yang 

beriman, berilmu pengetahuan dan berakhlakul karimah, maka 

kurikulum yang direncanakan serta dikembangkan haruslah benar-

benar memenuhi kriteria-kriteria yang memungkinkan tercapainya 

tujuan pendidikan.51 

Kurikulum menjadi landasan berpijak suatu lembaga pendidikan 

untuk melangkah lebih jauh mengembangkan ciri khas suatu 

lembaga pendidikan dengan corak dan warna yang berbeda 

tergantung latar belakang lembaga tersebut. Apabila suatu lembaga 

pendidikan bernafaskan internasional, maka kurikulum yang 

disusun pun harus mengedepankan daya saing internasional. 

Apabila suatu lembaga pendidikan bernafaskan Islam maka dapat 

dipastikan kurikulum yang dibentuk juga akan terkontaminasi 

bahkan sengaja memasukkan muatan-muatan agama sebagai 

konsekuansi dari ke khasan suatu lembaga.52 

Jadi, kurikulum pendidikan Islam merupakan rancangan lembaga 

pendidikan Islam yang berperan dalam menunjang keberhasilan suatu 

pendidikan yang bertujuan membentuk generasi yang beriman, berilmu 

pengetahuan dan berakhlakul karimah. 

d. Metode Pendidikan Islam  

Secara harfiah metodik itu berasal dari kata metode (method). 

Metode berarti suatu cara kerja yang sistematik dan umum, seperti 

cara kerja ilmu pengetahuan. Metodik (methodentic) sama artinya 

dengan metodologi (methodology), yaitu suatu penyelidikan yang 

sistematis dan formulasi yang akan digunakan dalam penelitian. 

Metodik khusus berarti penyelidikan khusus untuk suatu proyek. 

Dalam hal ini metodik adalah suatu cara dan siasat penyampaian 

bahan pelajaran tertentu dari suatu mata pelajaran agar siswa dapat 
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mengetahui, memahami, mempergunakan dan dengan kata lain 

menguasai bahan pelajaran tersebut.53 

“Selain itu, metode dapat merupakan sarana untuk menemukan, 

menguji dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin 

suatu ilmu”.54 

“Metode berarti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk 

mencapai maksud atau dapat juga berarti cara kerja yang bersistem untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang 

ditentukan”.55 

Metode pendidikan Islam adalah prosedur umum dalam 

penyampaian materi untuk mencapai tujuan pendidikan didasarkan 

atas asumsi tertentu tentang hakikat Islam sebagai suprasistem. 

Metode pendidikan merupakan sarana atau jalan menuju tujuan 

pendidikan, sehingga segala jalan yang ditempuh oleh seorang 

pendidik haruslah mengacu pada dasar-dasar metode pendidikan 

tersebut.56 

“Menurut Abuddin Nata, fungsi metode secara umum dapat 

dikemukakan sebagai sumber jalan atau cara yang sebaik mungkin bagi 

pelaksanaan operasional dari ilmu pendidikan tersebut. Terdapat suatu 

prinsip yang umum dalam memfungsikan metode, yaitu prinsip agar 

pengajaran atau materi didikan itu dapat dengan mudah diberikan”.57 

Jadi, metode pendidikan Islam merupakan cara kerja yang 

digunakan oleh seorang pendidik terhadap anak didiknya untuk mencapai 

tujuan pendidikan Islam. 

                                                             

53 Zakiyah Daradjat dkk, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 

2001), 1. 

54 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 92. 
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e. Sarana dan Prasarana 

“Sarana adalah alat yang dapat digunakan manusia guna menunjang 

dalam mencapai tujuan hidupnya. Sarana ini banyak jenisnya di mana 

masing-masing jenis harus digunakan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan, 

prasarana adalah alat bantu yang secara tidak langsung menunjang 

terselenggaranya sebuah pekerjaan”.58 

Sarana dan prasarana merupakan dua hal yang saling menunjang. 

Sebagai contoh, sarana adalah meja, bangku, komputer dan papan tulis, 

sedangkan prasarananya adalah bangunan atau halaman yang menunjang 

segala jenis sarana.  

f. Media 

Media merupakan saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dan 

komunikator kepada komunikan. Pengguna media tidak terlepas dari 

proses komunikasi, media sebagai penghubung untuk 

menyampaikan pesan berupa materi pelajaran kepada siswa. Pada 

saat pembelajaran berlangsung secara tatap muka maka antara guru 

dan siswa di dalam kelas, media utama yang digunakan adalah tatap 

muka, meskipun kerap kali guru memakai alat atau media 

pembelajaran lain sebagai upaya penyampaian pesan kepada para 

siswa seperti proyektor dan lainnya. Namun, berbeda ketika situasi 

memaksakan guru dan siswa untuk beralih kepada situasi sosial 

belajar baru yaitu, online dan/atau daring akibat hadirnya pandemic 

yang memaksa manusia seluruh dunia untuk bertransformasi ke pola 

kehidupan baru.59 

Jadi, media merupakan suatu alat perantara atau pengantar pesan 

atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan.  

g. Lingkungan  

Lingkungan atau situasi adalah faktor-faktor tertentu yang dapat 

mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan 

ke dalam empat macam, yaknni lingkungan fisik, lingkungan sosial 

budaya, lingkungan psikologi dan dimensi waktu. Lingkungan fisik 

                                                             

58 Juri dan Suparno, Pendidikan Dan Politik, 45-46. 

59 TIM PKM IAKN AMBON, Transformasi Budaya Pembelajaran Era Kenormalan Baru 
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menunjukkan bahwa suatu proses komunikasi hanya bisa terjadi 

kalau tidak terdapat rintangan fisik, misalnya geografis. Komunikasi 

seringkali sulit dilakukan karena faktor jarak yang begitu jauh, di 

mana tidak tersedia fasilitas komunikasi seperti telepon, kantor pos 

dan lainnya. Lingkungan sosial menunjukkan faktor sosial budaya 

ekonomi dan politik yang bisa menjadi kendala terjadinya 

komunikasi, misalnya kesamaan bahasa, kepercayaan, ada istiadat 

dan status sosial. Dimensi psikologis, adalah pertimbangan kejiwaan 

yang digunakan dalam berkomunikasi. Misalnya menghindari kritik 

yang menyinggung perasaan orang lain, menyajikan materi yang 

sesuai dengan usia khalayak. Sedangkan dimensi waktu 

menunjukkan situasi yang tepat untuk melakukan kegiatan 

komunikasi. Bersamaan dengan hal itu, lingkungan yang 

dimaksudkan dalam komunikasi pendidikan adalah lingkungan di 

mana sekolah tersebut berada. Apakah terletak di depan jalan raya 

sehingga terkadang proses pembelajaran dapat teganggu dengan 

adanya kebisingan ketika proses pembelajaran tatap muka 

berlangsung atau juga letaknya yang jauh dari pusat kota sehingga 

membuatnya sulit menerapkan sistem pembelajaran daring.60 

Jadi, lingkungan merupakan hal yang sangat berpengaruh pada 

keberlangsungan suatu pembelajaran. Maka, seorang guru harus mampu 

menguasai situasi yang ada di lingkungan belajar mengajar. 

B. Pembelajaran Fikih 

1. Teori-teori Pembelajaran 

Belajar merupakan konsep yang tidak dapat dihilangkan dalam proses 

belajar mengajar (pembelajaran). Belajar menunjuk kepada apa yang 

harus dilakukan seseorang sebagai subyek yang menerima pelajaran 

(sasaran didik). Belajar adalah proses aktivitas otak dalam rangka 

menerima informasi, menyerapnya dan juga menuangkannya kembali 

yang pada akhirnya menghasilkan perubahan sikap atau perilaku.61 

“Menurut David Matsumoto, belajar adalah tindakan atau proses 

memperoleh informasi baru, perilaku, atau keterampilan, yang berlangsung 

selama jangka waktu yang cukup”.62 
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“Sudjana berpendapat bahwa belajar bukan menghafal dan bukan pula 

mengingat, belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang”63. “Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, 

pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, keterampilannya dan aspek lainnya 

yang ada pada individu”.64 

“Menurut Oemar Hamalik, belajar merupakan suatu proses dan bukan 

hasil yang hendak dicapai semata. Hamalik mengemukakan bahwa belajar 

adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang 

dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan 

latihan”.65 

Adapun teori belajar menurut David Ausubel menyatakan bahwa suatu 

proses pembelajaran yang mendatangkan hasil atau bermakna. Dua hal penting 

dalam konsep belajar bermakna yaitu struktur kognitif dan materi pengetahuan 

baru. Struktur kognitif merupakan segala pengetahuan yang telah dimiliki siswa 

sebagai hasil dari kegiatan belajar yang lalu. Dalam belajar bermakna, 

pengetahuan baru harus mempunyai hubungan atau dihubungkan dengan 

struktur kognitifnya.66 

Jadi, teori belajar menurut David Ausubel menjelaskan bahwa 

pemahaman seorang siswa dipengaruhi oleh dua hal yaitu struktur kognitif atau 

pengalamannya dan struktur pengetahuan baru yang dihubungkan sehingga 

pembelajaran tersebut mendatangkan hasil atau bermakna. 

Berkaitan dengan pembelajaran, Glasersfeld menyatakan pandangannya 

sebagai berikut. Jika mempercayai bahwa pengetahuan harus 

dikonstruksikan oleh setiap individu yang belajar, maka pembelajaran 

menjadi sangat berbeda dengan pembelajaran tradisional yang meyakini 
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pengetahuan ada di kepala guru dan guru harus mencari cara untuk 

mentransfer pengetahuan tersebut kepada siswa. Pembelajaran menurut 

konstruktivisme radikal memandang bahwa pengetahuan harus 

dikonstruksi oleh individu. Jadi berdasarkan informasi yang masuk ke 

diri siswa, siswa aktif belajar mengkonstruksi pengetahuan berdasar 

pengalaman sendiri. Hal ini pada awal penyerapan pengetahuan, 

dimungkinkan terjadi perbedaan konsepsi antar siswa terhadap hasil 

pengamatan. Apa yang disampaikan guru belum tentu diterima siswa 

sebagaimana apa yang diharapkan guru. Tugas guru utamanya bukan 

mentransfer pengetahuan tetapi memfasilitasi kegiatan pembelajaran 

sehingga siswa memiliki kesempatan aktif belajar dengan cara 

mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman siswa sendiri. 

Dalam kegiatan pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan adanya 

perbedaan tingkat konsepsi siswa terhadap apa yang diamati. Dalam 

memahami suatu konsep, sering terjadi konflik kognitif disebabkan oleh 

adanya problematika perbedaan tingkat konsepsi akibat beragamnya 

pengalaman siswa. Dalam hal ini guru perlu membuat kesepakatan-

kesepakatan konseptual melalui diskusi kelas. Guru harus membuat 

persepsi pemahaman siswa sama terhadap satu konsep dasar tertentu.67 

Jadi, dalam teori ini menjelaskan bahwa pengetahuan harus 

dikonstruksikan oleh setiap individu yang belajar, maka dalam pembelajaran 

siswa harus berperan aktif dalam menyerap suatu pengetahuan. Guru hanya 

sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Ilmu Fikih  

a. Pengertian Fikih 

Menurut Abuddin Nata dalam bukunya yang berjudul “Studi Islam 

Komprehensif” memaparkan bahwa Fikih berasal dari bahasa Arab 

faqiha, yafqahu, fiqhan, yang berarti to understand (memahami), 

comprehend (memahami, mengerti), to have knowledge (mendapat 

pengetahuan), have legal knowledge (mendapat pengetahuan 

tentang hukum), to teach (mengajar), instruct (mengajar), to study 

the fiqh (mempelajari fikih), to the acquisition of knowledge 

(menguasai pengetahuan), to gain information (mendapatkan 

berita), get a clear picture (mendapatkan gambaran yang jelas), 

obtain a clear ideas (mendapatkan pemikiran yang jelas). Menurut 

arti harfiah, fikih berarti pintar, cerdas, paham. Bila dijadikan kata 

kerja, maka ia berarti memikirkan, mempelajari, memahami. 

Orangnya dinamakan faqih dan apabila banyak (jamak) disebut 
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fuqaha68. Adapun menurut Sayyid Sabiq, fikih merupakan kaidah-

kaidah umum dalam menetapkan suatu ketentuan sebagaimana yang 

digariskan oleh Islam untuk dijadikan pedoman oleh kaum 

muslimin.69 

Adapun pengertian fikih menurut istilah fuqaha yang terdapat dalam 

buku berjudul “Hubungan Fikih Kalam dan Tasawuf” karya Jamaluddin 

dan Solihah Sari Rahayu adalah sebagai berikut: 

a) Abu Hanifah, fikih adalah:  

“Pengenalan diri terhadap hak dan kewajibannya”. 

Maksud dari ‘pengenalan diri’ adalah mengetahui juz’iyyat 

dari dalil. Pengertian tersebut memiliki ruang lingkup cukup luas, 

yaitu mencakup i’tiqadiyat (seperti wajib iman dan lain sebagainya), 

wajdaniyat (yang berhubungan dengan akhlak dan tasawuf), juga 

‘amaliyat (seperti shalat, puasa, jual-beli dan sejenisnya. Inilah yang 

disebut dengan al-Fiqh al-Akbar.  

Abu Hanifah membagi fikih menjadi dua bagian. Pertama, 

al-Fiqh al-Akbar, membahas tentang keyakinan atau pokok-pokok 

agama atau ilmu tauhid. Kedua, al-Fiqh al-Asghar, membahas 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan muamalah, bukan 

pokok-pokok agama, tetapi hanya cabang saja. 

b) Asy-Syafi’I mengartikan fikih dengan pengertian yang sudah 

dikenal dikalangan ulama, yaitu: 

“Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah 

yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci”. 

Pemaknaan fikih di atas membuka ruang perbedaan dengan 

istilah-istilah disiplin ilmu ke-Islam-an lain diantaranya 

adalah: pertama, fikih adalah sebuah ilmu. Karenanya para 
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fuqaha dalam menkaji fikih menggunakan metode atau 

pendekatan tertentu seperti ijma, qiyas, istihsan, maslahah 

mursalah, istishab, atau metode ijtihad lainnya. Kedua, fikih 

adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat. Hal itu terlihat 

dari pengertian fikih itu sendiri yang menggunakan istilah 

“hukum-hukum syariat”, dimana istilah itu menunjukkan 

bahwa kajian dan ruang lingkup fikih menyangkut 

ketentuan-ketentuan yang bersifat syar’i dan tidak 

menyangkut persoalan-persoalan hukum-hukum akal, 

misalnya satu adalah setengah dari dua, maka contoh 

tersebut tidak termasuk ke dalam pengertian fikih menurut 

istilah. Ketiga, fikih adalah ilmu tentang hukum hukum 

syara’ yang bersifat amaliyah. Kata amaliyah menunjukkan 

bahwa hukum-hukum fikih selalu berkaitan dengan 

perbuatan yang dilakukan manusia baik dalam bentuk ibadah 

maupun muamalah.70 

“Di dalam fikih terdapat ketentuan hukum, seperti wajib 

(perintah), mandub (anjuran), haram (larangan), makruh (dibenci) 

dan mubah (boleh)”71. Semua ketentuan yang terdapat dalam fikih 

merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan 

manusia serta syariat Islam. 

“Fikih sering disebut ilmu al-hal (ilmu yang berkaitan 

dengan tingkah laku manusia) dalam berbagai aspek kehidupan. 

Mulai dari urusan ubudiah (fikih ibadah), urusan muamalah, urusan 

qadliyah, imarah dan khilafah, hingga urusan pertahanan Negara 

dan peperangan”.72 

b. Tujuan Ilmu Fikih 

“Tujuan akhir ilmu fikih adalah untuk mencapai ridha Allah SWT 

dengan melaksanakan syari’ah-Nya dan sunnah rasul-Nya di dunia, sebagai 
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pedoman hidup individual, hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara”.73  

Selain itu, dengan mempelajari fikih akan lebih memberikan 

pemahaman tentang hukum syariat Islam yang punya kaitan erat dengan 

kehidupan sehari-hari. 

3. Fikih Ibadah 

a. Thaharah 

“Menurut bahasa (etimologis), thaharah berarti pembersihan dari 

segala kotoran yang tampak maupun tidak tampak. Sedangkan menurut 

pengertian syari’at (terminologis), thaharah berarti tindakan menghilangkan 

hadats dengan air atau debu yang bisa menyucikan. Selain itu juga upaya 

melenyapkan najis dan kotoran”.74  

Jadi, thaharah berarti menghilangkan sesuatu yang ada di tubuh yang 

menjadi penghalang untuk melaksanakan ibadah. 

b. Dasar Hukum Thaharah 

Thaharah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum 

melakukan ibadah. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 

6, 

ٰلوةِ فا  ا اِذاا قُْمتُْم اِلاى الصَّ نُْوٓ ا الَِّذْينا ٰاما ايُّها اْيِدياكُْم اِلاى الْ ٰيٓا ا افِِق اْغِسلُْوا ُوُجْوهاكُْم وا را ما

ااْرُجلاكُْم اِلاى  اْمساُحْوا بُِرُءْوِسكُْم وا اِ وا اِْن كُنْ اْلكاْعباْيِنۗ وا ُرْوۗا وا ْرٰضٓى ْن كُْنتُْم ُجنُبًا فااطَّهَّ تُْم مَّ

ىِِٕط اا  نا اْلغااٰۤ ْنكُْم ِم  دٌ ِم  ءا ااحا اٰۤ اٰۤ ااْو عاٰلى سافاٍر ااْو جا ءا فالاْم تاِجدُْوا ما ْستُمُ الن ِسااٰۤ ُمْوا ْو ٰلما ًء فاتايامَّ

ِعْيدًا طاي ِبًا فااْمساُحْوا بُِوُجْوهِ  نْ صا ااْيِدْيكُْم م ِ ُ ِلياْجعالا عالاْيكُْم كُْم وا ا يُِرْيدُ ّٰللاه ٰلِكْن ِم  هُ ۗما جٍ وَّ را ْن حا

تاٗه عالاْيكُْم لاعالَّ  ِليُتِمَّ نِْعما كُْم وا را كُْم تاْشكُُرْونا يُِّرْيدُ ِليُطاه ِ  
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Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melaksanakan 

sholat, maka basulah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan 

sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata 

kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit75 atau 

dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau 

menyentuh76 perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, 

maka bertayamulah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu 

dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan 

kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan 

nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.77 

Ayat ini adalah ayat yang agung serta banyak mengandung hukum-

hukum, diantaranya: (1) Apa-apa yang disebut ini, 

melaksanakannya dan menjalankannya termasuk konsekuensi dari 

iman dimana ia tidak sempurna kecuali dengannya, karena Allah 

SWT. membukanya dengan firman-Nya, “Wahai orang-orang yang 

beriman …” sampai akhir hayat. Maksudnya “Wahai orang-orang 

yang beriman, lakukanlah apa yang telah Kami syariatkan kepadamu 

yang merupakan tuntutan imanmu.78 

Ayat ini banyak mengandung hukum-hukum yang merupakan 

tuntutan iman umat manusia. 

(2) Perintah menegakkan shalat berdasarkan firman Allah SWT. 

“Apabila kamu melaksanakan sholat,”.79 

Makna ayat ini selanjutnya, menerangkan tentang kewajiban 

menegakkan sholat. 

(3) Perintah berniat untuk shalat berdasarkan firman Allah SWT. 

“Apabila kamu melaksanakan sholat,” artinya, bermaksud dan 

berniat shalat. (4) Disyaratkan bersuci untuk sahnya shalat, karena 

Allah memerintahkannya saat hendak menunaikannya, dan pada 

dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. (5) Bersuci tidak wajib 

                                                             

75 Sakit yang tidak boleh kena air. 

76 Menyentuh menurut jumhur ialah “bersentuhan kulit”. Sedang sebagian mufasir adalah 

“bercampur sebagai suami istri”. 

77 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Jakarta: Samad, 2014), 108. 

78 Abdurrahman bin Nashir ar-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an: An-Nisa’ s/d Al-An’am (Jakarta: 

Darul Haq, 2007), 301-302. 

79 Abdurrahman bin Nashir ar-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an: An-Nisa’ s/d Al-An’am, 302. 
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dengan masuknya waktu, akan tetapi saat hendak shalat. (6) Semua 

yang dinamakan shalat, baik fardhu, sunnah, fardhu kifayah dan 

shalat jenazah, disyariatkan bersuci untuknya, bahkan sekalipun 

hanya sekedar sujud menurut banyak ulama, seperti sujud tilawah 

dan sujud syukur. (7) Perintah membasuh wajah. Ialah, apa yang 

digunakan untuk berhadapan; panjangnya dari tempat tumbuhnya 

rambut yang biasa sampai bawah jenggot dan janggut, dan lebarnya 

adalah antara kedua telinga. Termasuk di dalamnya berkumur dan 

memasukkan air ke dalam hidung berdasarkan as-Sunnah, termasuk 

di dalamnya rambut yang ada di wajah. Jika ia tipis maka air harus 

sampai ke kulit yang ada di bawahnya. Jika ia tebal maka cukup 

membasuh yang terlihat saja. (8) Perintah membasuh kedua tangan 

dan bawah batasannya adalah kedua siku. (9) Perintah mengusap 

kepala. (10) Bahwa mengusap seluruh kepala itu wajib karena “ba” 

di sini tidak menunjukkan arti sebagian akan tetapi ia berfungsi 

untuk menunjukkan arti menempel (kesatuan) dan bahwa mengusap 

dilakukan secara menyeluruh. (11) Dalam mengusap, cukup 

mengusap bagaimanapun caranya, dengan kedua tangannya atau 

satu tangan atau kain atau kayu dan sebagainya, karena Allah SWT. 

menyebutkan mengusap secara mutlak tanpa memberinya batasan 

dengan cara tertentu maka hal itu menunjukkan kemutlakannya. (12) 

Yang wajib adalah mengusap, seandainya dia membasuh kepala 

tanpa mengusapkan tangannya di atasnya maka itu tidak cukup, 

karena dia belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. 

(13) Perintah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. 

Penjelasannya sama dengan penjelasan pada kedua tangan. (14) Ini 

adalah bantahan atas orang-orang Rafidhah (syi’ah) yang 

menyalahkan bacaan jumhur ulama yang membaca   ْااْرُجلاكُم dengan 

lam yang dinashab dengan fathah. Dan bahwa tidak boleh mengusap 

kedua kaki jika keduanya telanjang. (15) Di dalamnya terdapat 

isyarat adanya syari’at mengusap khuffain berdasarkan pada bacaan 

 dengan lam yang dibaca jar (dengan kasrah). Masing-masingااْرُجلاكُمْ 

bacaan menunjukkan makna tersendiri. Menurut bacaan nashab 

maka kedua kaki dibasuh, jika keduanya telanjang dan menurut 

bacaan jar maka kedua kaki diusap jika keduanya tertutup oleh 

khuffain. (16) Perintah berwudhu dengan urut (tartib) karena Allah 

SWT. menyebutkannya secara urut, di mana Allah menyisipkan 

anggota yang diusap yaitu kepala di antara dua anggota yang 

dibasuh, dan tidak ada faidah lain dari itu selain berurutan. (17) 

Berwudhu dengan urut khusus untuk empat anggota yang 

disebutkan dalam ayat ini. Adapun urutan berkumur, memasukkan 

air ke hidung dan wajah, atau antara tangan dan kaki kanan atau kiri 

maka hal itu tidak wajib. Akan tetapi disunnahkan mendahulukan 

berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebelum membasuh 

wajah dan mendahulukan yang kanan di atas yang kiri untuk tangan 

dan kaki, dan mendahulukan mengusap kepala sebelum mengusap 
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telinga. (18) Perintah memperbarui wudhu setiap shalat agar 

gambaran pengulangan apa yang diperintahkan menjadi terwujud.80 

Apabila seseorang melaksanakan sholat, maka wajib baginya berniat 

untuk shalat. Selanjutnya, bersuci (wudhu) yang merupakan syarat sahnya 

sholat serta kewajiban yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat, 

melaksanakan fardhu kifayah, bahkan sekalipun hanya sekedar sujud, 

seperti sujud syukur dan sujud tilawah. 

Lanjutan maksud dari ayat ini adalah perintah membasuh wajah 

termasuk di dalamnya terdapat sunnah berkumur dan memasukkan air ke 

dalam hidung. Selanjutnya perintah membasuh tangan sampai siku diikuti 

dengan perintah membasuh kepala dan perintah membasuh kedua kaki 

sampai mata kaki. Kemudian, berwudhu dengan urut sesuai dengan khusus 

untuk empat anggota tubuh yang disebutkan dalam ayat ini. 

 (19) Perintah mandi karena junub. (20) Kewajiban memandikan 

seluruh badan, karena Allah menyandarkan mandi kepada badan, 

tanpa mengkhususkan sebagian dari yang lain. (21) Perintah 

membasuh rambut luar dan dalam ketika mandi junub. (22) Bahwa 

hadats kecil masuk ke dalam hadats besar. Barangsiapa dalam 

keadaan hadats besar dan kecil sekaligus, maka cukup baginya untuk 

berniat dan meratakan air ke seluruh tubuh (mandi junub tanpa 

wudhu) karena Allah tidak menyinggung selain mandi tanpa 

menyinggung bahwa dia wajib mengulang wudhu. (23) Junub 

digunakan untuk orang yang keluar maninya, baik dalam keadaan 

terjaga atau bermimpi atau dia melakukan persetubuhan walaupun 

tidak mengeluarkan mani. (24) Barangsiapa yang ingat bahwa 

dirinya bermimpi tetapi tidak melihat adanya bekas cairan (mani) 

maka dia tidak wajib mandi karena junubnya tidak terbukti.81 

Perintah mandi karena junub. Berdasarkan ayat ini, junub 

merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang keluar maninya, baik 

dalam keadaan terjaga (bermimpi) atau dia melakukan persetubuhan 

walaupun tidak mengeluarkan mani. Dan apabila ia ingat bahwa dirinya 

                                                             

80 Abdurrahman bin Nashir ar-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an: An-Nisa’ s/d Al-An’am, 302-304. 

81 Abdurrahman bin Nashir ar-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an: An-Nisa’ s/d Al-An’am, 304. 
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bermimpi tetapi tidak melihat adanya bekas cairan (mani), maka dia tidak 

wajib mandi karena junubnya tidak terbukti. 

Adapun dijelakan pada ayat ini tentang tata cara mandi karena junub, 

yaitu dengan niat dan membasahi (meratakan air) ke seluruh tubuh tanpa 

terkecuali. 

(25) Mengingat nikmat Allah kepada hamba-hamba-Nya dengan 

disyariatkannya tayamum. (26) Di antara sebab dibolehkannya 

tayamum adalah adanya penyakit yang menghalangi penggunaan air 

maka dia boleh bertayamum. (27) Di antara sebab dibolehkannya 

tayamum adalah musafir (sedang dalam perjalanan jauh), dan selesai 

dari buang air kecil dan besar pada saat tidak ada air. Sakit 

membolehkan tayamum walaupun air ada karena adanya mudharat 

dalam penggunaannya. Dan yang lain membolehkan tayamum pada 

waktu air tidak ada walaupun dalam keadaan mukim.82 

Dalam ayat ini pun menerangkan tentang nikmat Allah SWT. 

kepada hamba-Nya dengan disyariatkannya tayamum. Adapun sebab 

dibolehkannya bertayamum adalah ketika seseorang sakit, selanjutnya 

ketika seseorang sedang dalam perjalanan jauh (musafir), dan ketika 

seseornag tidak menemukan air. 

(28) Apa yang keluar dari dua lubang (kemaluan) depan dan 

belakang, membatalkan wudhu. (29) Ayat ini dipakai sebagai dalil 

oleh pendapat yang menyatakan bahwa yang membatalkan wudhu 

hanya dua perkara ini, maka wudhu tidak batal dengan menyentuh 

kelamin dan tidak pula dengan yang lain. (30) Disunnahkannya 

memakai bahasa kinayah (kiasan) dalam hal di mana 

pengungkapannya secara apa adanya menimbulkan perasaan jijik 

(vulgar) berdasarkan firman Allah SWT.  ِىِٕط نا اْلغااٰۤ ْنكُْم ِم  دٌ ِم  ءا ااحا اٰۤ  ااْو جا
“atau kembali dari tempat buang hajat”. (31) Menyentuh wanita 

dengan syahwat dan kenikmatan, membatalkan wudhu. (32) 

Disyaratkannya tidak adanya air untuk keabsahan tayamum. (33) 

Tayamum batal dengan adanya air walaupun dalam keadaan shalat, 

karena Allah membolehkannya dengan syarat tidak ada air. (34) Jika 

waktu shalat telah tiba, sementara dia tidak mempunyai air maka dia 

wajib mencari di tempat tinggalnya dan di sekitarnya karena tidak 

dikatakan tidak ada air bagi yang tidak mencari. (35) Barangsiapa 

yang mendapatkan air hanya cukup untuk bersuci pada sebagian 

                                                             

82 Abdurrahman bin Nashir ar-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an: An-Nisa’ s/d Al-An’am, 305. 
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anggotanya maka dia wajib memakainya dan bertayamum untuk 

sisanya. (36) Air yang berubah dengan sesuatu yang suci 

didahulukan daripada tayamum. Artinya air itu menjadi suci dan 

menyucikan karena air yang berubah dengan sesuatu yang suci 

adalah tetap air, maka ia termasuk ke dalam firman Allah SWT.  فالاْم

ءً  اٰۤ  lalu kami tidak memperoleh air”.83“ تاِجدُْوا ما

Adapun makna yang terkandung dalam ayat ini tentang hal-hal yang 

membatalkan wudhu dan tayamum. Batalnya wudhu dikarenakan pertama, 

keluarnya sesuatu dari dua lubang (kemaluan) depan dan belakang. Kedua, 

batalnya wudhu karena menyentuh wanita dengan syahwat. Sedangkan 

tayamum batal apabila adanya air walaupun dalam keadaan sholat, maka 

wajib baginya untuk mencari air jika waktu sholat telah tiba.  

(37) Harus ada niat dalam tayamum berdasarkan firman-Nya, ُمْوا  فاتايامَّ
“maka bertayamumlah” artinya, sengajalah (niatkanlah). (38) 

Tayamum cukup dengan semua yang ada di permukaan bumi, baik 

itu debu atau lainnya. Berdasarkan hal ini maka firman-Nya, 

ْنهُ  ااْيِدْيكُْم م ِ  maka usaplah wajahmu dan tanganmu“ فااْمساُحْوا بُِوُجْوِهكُْم وا

dengan tanah itu”, bisa jadi menunjukkan kebiasaan, yakni biasanya 

apa yang ada di muka bumi itu memiliki debu yang bisa diusapkan 

dan menempel pada wajah dan kedua tangan, dan bisa pula hal itu 

sebagai bimbingan kepada yang lebih utama yakni jika 

memungkinkan memakai tanah yang ada debunya maka itu lebih 

baik. (39) Tidak sah tayamum dengan debu yang najis, karena ia 

bukan sesuatu yang baik, akan tetapi buruk. (40) Yang diusap dalam 

tayamum hanyalah wajah dan kedua tangan saja, bukan yang 

lainnya. (41) Firman-Nya,  ْبُِوُجْوِهكُم “maka usaplah wajahmu” 

menunjukkan, bahwa ia mencakup seluruh wajah, ia harus diusap 

semuanya. Hanya saja tidak perlu memasukkan debu ke mulut dan 

hidung serta kulit di bawah bulu-bulu walaupun bulu-bulu itu tipis. 

(42) Kedua tangan hanya diusap sampai pergelangan saja karena 

kata tangan secara mutlak itu hanya untuk sampai pergelangan. 

Seandainya mengusap kedua tangan harus sampai ke siku maka 

Allah SWT. akan menetapkan batasannya seperti dalam wudhu. (43) 

Ayat ini berlaku umum, tayamum diperbolehkan untuk semua 

hadats, hadats besar dan hadats kecil bahkan najis yang ada di badan, 

karena Allah SWT. menjadikannya sebagai ganti bagi bersuci 

dengan air dan menyebutkan ayat secara mutlak tanpa menetapkan 

batasan. Dan mungkin saja dikatakan bahwa najisnya badan tidak 

termasuk ke dalam hukum tayamum, karena konteks ayat berlaku 

                                                             

83 Abdurrahman bin Nashir ar-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an: An-Nisa’ s/d Al-An’am, 305-306. 
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pada hadats. Dan ini adalah pendapat jumhur. (44) Anggota 

tayamum dari hadats besar dan kecil adalah sama, yaitu wajah dan 

kedua tangan saja. (45) Seandainya ada orang yang dalam kondisi 

hadats besar dan kecil lalu dia berniat dengan tayamumnya 

mengangkat keduanya, maka hal itu dibolehkan (dan cukup) 

berdasarkan kepada ayat yang bersifat umum dan mutlak. (46) 

Bahwa mengusap boleh dengan apa saja; dengan tangannya atau 

lainnya, karena Allah SWT. berfirman, فااْمساُحْوا “maka usaplah” 

tanpa menyebutkan dengan apa mengusapnya, maka hal itu 

menunjukkan dibolehkannya mengusap dengan apa pun. (47) Dalam 

bertayamum disyaratkan berurutan (tertib) sebagaimana hal itu juga 

disyaratkan dalam wudhu, karena Allah SWT. memulai dengan 

mengusap wajah sebelum mengusap kedua tangan.84 

Makna ayat yang memiliki arti “maka bertayamumlah” berarti 

menyengaja (berniat). Kemudian, menggunakan debu yang baik/suci (tidak 

najis). Selanjutnya mengusap wajah terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan 

mengusap tangan sampai pergelangan. Ayat ini pun menjelaskan tentang 

tayamum sebagai pengganti wudhu. 

(48) Allah SWT. meletakkan hukum-hukum bagi kita dan dalam hal 

itu Dia tidak menjadikannya sulit, susah dan sempit, akan tetapi ia 

adalah rahmat dari-Nya untuk hamba-hambanya untuk menyucikan 

mereka dan menyempurnakan nikmat-Nya kepada mereka. (49) 

Menyucikan lahir dengan air dan debu adalah penyempurna bagi 

kesucian batin dengan tauhid dan taubat yang benar. (50) Walaupun 

bersuci dengan tayamum secara lahir dan dari yang Nampak tidak 

mengandung kebersihan dan kesucian, akan tetapi ia merupakan 

bersuci secara maknawi yang tumbuh dari menjalankan perintah 

Allah SWT. (51) Hendaknya seorang hamba merenungkan hikmah 

dan rahasia yang dikandung oleh syariat Allah dalam thaharah dan 

yang lain demi menambah ilmu dan pengetahuannya demi 

menambah syukur dan cintanya kepada Allah SWT., yang telah 

meletakkan syariat baginya yang mengantarkannya ke derajat yang 

tinggi.85 

Allah menetapkan hukum-hukum-Nya dan tidak menjadikannya 

sulit, susah, dan sempit. Bersuci lahir dengan air dan debu adalah 

penyempurnaan bagi kesucian batin dengan tauhid dan taubat yang benar. 

                                                             

84 Abdurrahman bin Nashir ar-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an: An-Nisa’ s/d Al-An’am, 306-307. 

85 Abdurrahman bin Nashir ar-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an: An-Nisa’ s/d Al-An’am, 307-308. 
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Bersuci dengan air dan debu mengandung makna kesucian yang sesuai 

dengan perintah Allah SWT. Semua syariat yang terkandung dalam ayat ini 

patut menambah syukur kita pada Allah SWT. 

Adapun ketetapan hukum tayamum berdasarkan pada firman Allah 

SWT. dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 43, 

ااْنتُ  ٰلوةا وا بُوا الصَّ نُْوا َلا تاْقرا ا الَِّذْينا ٰاما ايُّها ا تاقُْولُْونا وا ٰيٓا تهى تاْعلاُمْوا ما َلا ُجنُبًا اَِلَّ ْم سُٰكٰرى حا

اِْن كُْنتُْم مَّ  تهى تاْغتاِسلُْوا ۗوا ْنكُْم ْرٰضٓى اا عاابِِرْي سابِْيٍل حا دٌ ِم  ءا ااحا اٰۤ نا ِم  ْو عاٰلى سافاٍر ااْو جا

ًء فا  اٰۤ ءا فالاْم تاِجدُْوا ما ْستُُم الن ِسااٰۤ ىِِٕط ااْو ٰلما ِعْيدًا طاي ِبًا فااْمساُحْوا بِوُ اْلغااٰۤ ُمْوا صا ُجْوِهكُْم تايامَّ

ا غافُْوًرا ا كاانا عافُوًّ ااْيِدْيكُْم ۗ اِنَّ ّٰللاه  وا

 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat, 

ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang 

kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) 

dalam keadaan junub kecuali sekadar melewati untuk jalan saja, 

sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau 

sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah 

menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka 

bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah 

wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh Allah Maha 

Pemaaf, Maha Pengampun.86 

Dalam firman Allah SWT. دٌ   ءا ااحا اٰۤ ْرٰضٓى ااْو عاٰلى سافاٍر ااْو جا اِْن كُْنتُْم مَّ وا

ُمْوا  ًء فاتايامَّ اٰۤ ءا فالاْم تاِجدُْوا ما ْستُمُ الن ِسااٰۤ ىِِٕط ااْو ٰلما نا اْلغااٰۤ ْنكُْم ِم  ِعْيدًا طاي ِبًا فااْمساُحْوا ِم  صا

ا غافُْوًرا ا كاانا عافُوًّ ااْيِدْيكُْم ۗ اِنَّ ّٰللاه  Adapun jika kamu sakit atau“ بُِوُجْوِهكُْم وا

sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah 

menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka 

bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah 

wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh Allah Maha 

Pemaaf, Maha Pengampun”. Tayamum dibolehkan bagi orang yang 

sakit secara mutlak, baik ada air ataupun tidak, karena alasannya 

adalah sakit yang membuat pemakaian air sangat berat baginya, 

demikian pula perjalanan jauh (safar), karena ia adalah suatu kondisi 

yang dihadapkan dengan susahnya mendapatkan air atau ia 

mendapatkannya namun hanya dapat menutupi kebutuhan pokoknya 

seperti minum dan lainnya maka boleh baginya bertayamum. 

Demikian juga bila seseorang telah buang air kecil atau besar atau 

                                                             

86 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, 85. 
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menyentuh wanita, maka dia boleh bertayamum apabila ia tidak 

mendapatkan air, baik saat perjalanan maupun menetap, 

sebagaimana hal itu ditunjukan oleh keumuman ayat tersebut. 

kesimpulannya adalah bahwa Allah SWT. membolehkan tayamum 

dalam dua kondisi; di saat tidak ada air, hal ini secara mutlak, baik 

saat perjalanan maupun menetap, dan di saat sangat berat untuk 

mempergunakannya seperti sakit atau lainnya.87 

Di dalam ayat ini terdapat syarat bagi orang-orang yang 

diperbolehkan untuk bertayamum, yaitu pertama sakit, kedua sedang dalam 

perjalanan (musafir) dan ketiga tidak mendapatkan air. 

Dan para ahli tafsir telah berbeda pendapat tentang makna firman 

Allah SWT.  ءا ْستُُم الن ِسااٰۤ  atau kamu telah menyentuh“ ااْو ٰلما

perempuan” apakah yang dimaksud di situ adalah berjimak? 

Sehingga ayat ini menjadi sebuah nash yang jelas tentang bolehnya 

bertayamum bagi orang yang junub sebagaimana dijelaskan dalam 

banyak hadits, ataukah maksud dariya adalah hanya sebatas 

sentuhan dengan tangan, lalu hal tersebut disyaratkan dengan 

kondisi bila menjadi sebab keluarnya madzi, artinya sentuhan 

dengan adanya syahwat, maka ayat itu menjadi sebuah dalil akan 

batalnya wudhu karena hal tersebut. dan para ahli fikih telah berdalil 

dengan firman Allah SWT.88 

Maksud ayat yang memiliki arti “atau kamu telah menyentuh 

perempuan” yaitu seseorang yang dalam kondisi keluarnya madzi karena 

adanya sentuhan dengan syahwat menjadikan wudhunya batal. 

اٗٓء   kemudian kamu tidak mendapatkan air” akan“ فالاۡم تاِجدُواْ ما

wajibnya usaha mencari air pada masuknya waktu shalat, mereka 

berkata; karena sesungguhnya tidaklah mungkin dikatakan bahwa 

mendapat air bagi orang yang belum mencari, akan tetapi tidaklah 

dikatakan seperti itu kecuali setelah mencari. Mereka kembali 

berdalil dengan ayat itu bahwa air yang berubah karena disebabkan 

oleh sesuatu yang suci boleh, bahkan harus bersuci dengannya, hal 

ini karena ia termasuk dalam ayat,  ٗآء  kemudian kamu“ فالاۡم تاِجدُواْ ما

tidak mendapatkan air” dan air yang telah berubah karena 

bercampur dengan sesuatu yang suci itu juga disebut. Dalam hal itu 

kita dapat membagi dan menyebutnya sebagai kategori bukan air 

mutlak, dan dalam masalah ini perlu pembahasan. Dan ayat yang 

mulia ini menunjukkan disyariatkannya hukum yang agung tersebut 

atas umat ini, di mana dengannya Allah SWT. memberikan karunia 

                                                             

87 Abdurrahman bin Nashir ar-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an: An-Nisa’ s/d Al-An’am, 91. 

88 Abdurrahman bin Nashir ar-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an: An-Nisa’ s/d Al-An’am, 91-92. 



43 
 
 

 

atas mereka, yaitu syariat tayamum, dan para ulama telah bersepakat 

atas hal tersebut, dan segala puji hanya milik Allah SWT.89 

Maksud lanjutan ayat ini ialah tayamum sebagai pengganti wudhu, 

apabila tidak mendapatkan air (dengan jalan usaha terlebih dahulu). Apabila 

seseorang telah berusaha mencari air tetapi tidak menemukannya, maka 

diperbolehkan bertayamum. 

Dan bahwasanya tayamum itu dilakukan dengan tanah yang baik, 

yaitu segala apa yang ada di atas bumi, baik yang memiliki debu atau 

tidak, dan kemungkinan juga dikhususkan hanya tanah yang 

memiliki debu, karena Allah SWT. berfirman,  فااْمساُحْوا بُِوُجْوِهكُْم

ااْيِدْيكُمْ   usaplah wajahmu dan tanganmu” darinya, ini adalah“ وا

bagian yang harus diusap dengannya. Dan firman-Nya,  فااْمساُحْوا

ااْيِدْيكُمْ بُِوُجْوِهكُْم  وا  “usaplah wajahmu dan tanganmu” darinya, ini 

adalah bagian yang harus diusap dalam bertayamum yaitu seluruh 

wajah dan kedua tangan hingga kedua pergelangan tangannya, 

sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis-hadis shahih akan hal 

tersebut, dan disunahkan dalam bertayamum adalah dengan satu kali 

tepukan saja sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Ammar ra., 

ayat ini juga menunjukkan bahwa tayamumnya orang yang junub 

sama seperti lainnya yaitu bagian wajah dan kedua tangan. Ayat ini 

menunjukkan wajib membasuh wajah dan kedua tangan secara 

menyeluruh, dan bahwa tayamum hukumnya dibolehkan meskipun 

waktunya tidak sempit dan bahwa mencari air itu tidaklah diminta 

kecuali setelah adanya sebab-sebab wajib, wallahu a’lam.90 

Selanjutnya Allah SWT. menerangkan tentang tata cara dalam 

bertayamum, seperti mengusap seluruh wajah dan tangan hingga 

pergelangan tangan dengan menggunakan debu yang suci. 

 Kemudian Allah SWT. menutup ayat ini dengan firman-Nya,  ا اِنَّ ّٰللاه

ا غافُْوًرا  ”sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun“ كاانا عافُوًّ

maksudnya Allah memiliki maaf dan ampunan yang melimpah bagi 

hamba-hamban-Nya yang beriman dengan memudahkan dan 

meringankan dengan seringan-ringannya apa yang telah Dia 

perintahkan kepada mereka, di mana seorang hamba tidak akan 

mendapatkan kesulitan dalam menjalankannya hingga ia merasa 

berat karenanya. Di antara maaf dan ampunan-Nya adalah Allah 

SWT. merahmati umat ini dengan menetapkan syariat sucinya tanah 

sebagai pengganti air ketika seorang hamba tidak mampu 

                                                             

89 Abdurrahman bin Nashir ar-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an: An-Nisa’ s/d Al-An’am, 92. 

90 Abdurrahman bin Nashir ar-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an: An-Nisa’ s/d Al-An’am, 92-93. 
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memakainya, dan diantara maaf dan ampunan-Nya yang lain adalah 

Allah membuka pintu taubat dan ampunan bagi orang-orang yang 

berbuat dosa. Allah menyeru mereka kepadanya dan menjanjikan 

mereka ampunan-Nya atas dosa-dosa mereka. Dan diantara maaf 

dan ampunan-Nya juga adalah bahwa seorang mukmin bila bertemu 

Allah dengan membawa dosa dan kesalahan sepenuh bumi dan 

hamba itu bertemu Allah sedang ia tidak mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatu pun maka pasttilah Allah akan memberikan 

kepadanya ampunan sepenuh bumi pula.91 

Maksud dari penutup ayat ini adalah sungguh Alah Maha Pemaaf, 

Maha Pengampun bagi hambanya dengan memberikan kemudahan bagi 

hambanya dengan memberikan kemudahan dan keringanan. Dan di antara 

maaf dan ampunan-Nya, Allah SWT. merahmati umat ini dengan 

menetapkan syariat sucinya tanah sebagai pengganti air ketika seorang 

hamba tidak mampu memakainya. 

c. Macam-macam Thaharah 

1) Thaharah Batin Spiritual, “yaitu thaharah dari kemusyrikan dan 

kemaksiatan. Thaharah seperti itu bisa dilakukan dengan bertauhid 

dan beramal shalih. Thaharah ini lebih penting daripada thaharah 

fisik, bahkan thaharah badan tidak mungkin bisa terwujud jika masih 

terdapat najis kemusyrikan. Sebagaimana dalam surah At-Taubah 

ayat 28”, 

سٌ  ا اْلُمْشِركُْونا ناجا ا اِنَّما نُْوٓ ا الَِّذْينا ٰاما ايُّها اما باْعدا  فا ٰيٓا را ْسِجدا اْلحا بُوا اْلما ْم عااِمهِ  َلا ياْقرا

ُ مِ  اِْن ِخْفتُْم عاْيلاةً فاساْوفا يُْغنِْيكُُم ّٰللاه ا عاِلْيمٌ ٰهذاا ۚوا ءاۗ اِنَّ ّٰللاه ِكْيمٌ ْن فاْضِلٖهٓ اِْن شااٰۤ   حا

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya orang-

orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah 

mereka mendekati Masjidilharam setelah tahun ini. Dan jika 

kamu khawatir menjadi miskin (karena orang kafir tidak 

datang), maka Allah nanti akan memberikan kekayaan 

kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.92 

                                                             

91 Abdurrahman bin Nashir ar-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an: An-Nisa’ s/d Al-An’am, 93-94. 

92 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, 191. 
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Tafsir potongan ayat di atas menerangkan bahwa, Allah SWT. 

menyuruh hamba-hamba-Nya yang beriman dan suci baik 

agama maupun dirinya mengenyahkan kaum musyrikin yang 

agamanya itu najis dari Masjidil Haram dan mereka jangan 

mendekatinya. Setelah turun ayat ini, hal itu terjadi pada tahun 9 

H. Oleh karena itu, Rasulullah saw. mengutus Ali agar 

menemani Abu Bakar ra. pada tahun tersebut. Beliau menyuruh 

Ali untuk menyerukan kepada kaum musyrikin agar jangan 

seorang musyrik pun berhaji setelah tahun ini dan tidak boleh 

bertawaf di Baitullah dengan telanjang. Allah SWT. 

menyempurnakan seruan itu dan menetapkannya sebagai syariat 

dan ketetapan. Imam al-Auzai berkata, Umar bin Abdul Aziz ra. 

menulis surat yang isinya, “Cegahlah kaum Yahudi dan Nasrani 

agar tidak memasuki kaum muslimin”. Beliau mengakhiri 

dengan firman Allah SWT.  ٌس ا اْلُمْشِركُْونا ناجا  Sesungguhnya“ اِنَّما

orang-orang musyrik itu najis”.93 

Sedangkan Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya orang 

Mukmin itu tidak najis. Oleh karena itu, setiap mukallaf 

berkewajiban untuk menyucikan hatinya dari najis kemusyrikan 

dan keraguan. Hal itu dapat diwujudkan dengan keikhlasan, 

tauhid dan keyakinan. Selain itu, mereka juga harus 

membersihkan diri dari kotoran maksiat, pengaruh dengki dan 

iri, kecurangan, suap-menyuap, sombong, ujub, riya’ dan 

sum’ah. Hal itu dapat dilakukan dengan taubat yang sebenarnya 

dari segala macam dosa dan kemaksiatan. Thaharah ini 

merupakan sebagian dari pada iman. Sedangkan bagian lainnya 

adalah thaharah fisik atau lahir.94 

Thaharah fisik, “yaitu bersuci dari berbagai hadats dan 

najis. Yang ini merupakan sebagian kedua dari iman. Rasulullah 

SAW bersabda: Bersuci itu setengah dari iman”.95 

“Thaharah kedua ini dilakukan dengan cara yang telah 

disyari’atkan oleh Allah Ta’ala berupa wudhu, mandi dan tayamum 

                                                             

93  Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 2, Surah Al-Maidah – 

An-Nahl (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 587-588. 

94 Muttafaq’alaih: diriwayatkan Al-Bukhari di dalam Kitab “Al-Gusl”, Bab “Araqul 

Junubi wa Annal Muslim Laa Yanjus”, no. 283. Dan Muslim di dalam kitab “Al-Haidh”, Bab “Ad-

Dalil ‘Alaa Annal Muslim Laa Yanjus”, no. 371. 

95 80 Diriwayatkan Muslim di dalam Kitab “Ath-Thahaarah” Bab “Fadhlul Wudhu”, no. 

223. 
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pada saat tidak ada air, menghilangkan najis dari pakaian, badan dan 

tempat shalat”.96 

d. Cara Melakukan Thaharah 

1) Thaharah Dengan Menggunakan Air (Wudhu) 

a) Definisi Wudhu 

“Secara bahasa, wudhu berasal dari kata Al-Wadha’ah, yang 

mempunyai arti kebersihan dan kecerahan”97. “Menurut syara’ 

artinya membersihkan anggota tubuh untuk menghilangkan hadats 

kecil. Orang yang hendak melaksanakan shalat, wajib lebih dahulu 

berwudhu karena wudhu merupakan syarat sahnya shalat”.98 

Jadi, wudhu merupakan hal yang dilakukan sebelum 

melaksanakan shalat dengan membersihkan anggota tubuh untuk 

menghilangkan hadats kecil. 

b) Syarat Wudhu 

“Apabila seseorang hendak berwudhu, perlu untuk 

mengetahui sayarat-syarat wudhu sehingga wudhu lebih bermanfaat 

dan berfaedah. 

(1) Islam. 

(2) Tamyiz, yaitu keadaan di mana seseorang atau anak-anak 

yang sudah dapat dan mampu mengetahui secara sadar serta 

mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk 

terhadap suatu pekerjaan menurut syara’ dan akal sehat. 

                                                             

96 Sa’id Ali Wahf Al-Qahthani, ed., “Pengertian dan Macam-macam Thaharah”, 

Ensiklopedi Shalat, 8. 

97 Saiful Anwar Al-Batawy, Dahsyatnya Air Wudhu (t.t.: Kunci Iman, 2012), 7. 

98 Zaenal Abidin, Fiqh Ibadah (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 25. 
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(3) Tidak sedang berhadas besar, seperti berhubungan suami-

isteri, keluar mani, haid, nifas dan atau karena telah 

melahirkan bayi”.99 

(4) Menggunakan air yang suci dan mensucikan. 

Thaharah dengan menggunakan air (wudhu) merupakan hal 

yang pokok. Dengan demikian, setiap air yang turun dari 

langit atau keluar dari perut bumi adalah dalam posisi dasar 

penciptaannya, yaitu dapat menyucikan (dari hadats dan 

kotoran), meski telah mengalami perubahan rasa atau warna 

atau baunya oleh sesuatu yang bersih. Hal itu didasarkan 

pada sabda Rasulullah SAW: Sesungguhnya air itu dapat 

menyucikan, yang tidak bisa dibuat najis oleh sesuatu.100 

“Diantara air tersebut adalah air hujan, air dari sumber mata 

air, air sumur, air sungai, air lembah, air salju yang mencair dan air 

laut. Berkenaan dengan air lalu Rasulullah SAW bersabda: Laut itu 

airnya bisa menyucikan dan bangkainya pun halal”.101 

“Adapun air zamzam telah ditetapkan hadis Ali r.a: “bahwa 

Rasulullah SAW pernah minta dibawakan satu timba air zam-zam, 

lalu air tersebut beliau gunakan/pakai untuk minum dan 

berwudhu”.”102 

                                                             

99 Muhammad Akrom, Terapi Wudhu: Sempurna Shalat Bersihkan Penyakit (Yogyakarta: 

Mutiara Media, 2010), 19-20. 

100 Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab ”At-Thahaarah” Bab “Maa Ja’a Fii 

Bi’ri Bidha’ah”, no. 67. At-Tirmidzi di dalam Kitab “At-Thahaarah” Bab “Maa Ja’a Annal Maa-

a Laa Yunajjisuhu Syai’un”, no. 66. An-Nasa-i di dalam Kitab “Al-Miyaah” Bab “Dzikru Bi’ri 

Bidha’ah”, no. 325. Dan dinilai shahih oleh Ahmad. Juga dinilai shahih oleh Al-Albani di dalam 

Kitab Sunnah Sunan Abi Dawud (I/16). 

101 Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab “At-Thahaarah” Bab “Al-Wudhu’ bi 
Maa-il Bahr”, no. 83. At-Tirmidzi di dalam Kitab “At-Thahaarah” Bab “Maa Jaa’a Fii Maa-il 

Bahr Annahu Thahuurun”, no. 69. An-Nasa-I di dalam Kitab “Al-Miyaah” Bab “Al-Wudhu’ bi 

Maa-il Bahr”, no. 321. Ibnu Majah di dalam Kitab “At-Thahaarah wa Sunnatuha” Bab “Al-Wudhu 

bi Maa-il Bahr”, no. 387. At-Tirmidzi mengatakan: “Hadis ini berstatus hasan shahih”. Dan dinilai 

shahih oleh Al-Albani di dalam Kitab Shahih Sunan Abi Dawud (I/19), dan juga kitab Silsilatul 

Ahaadits Ash-Shahhihah, no. 480. 

102 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Kitab Zawa-idul Musnad (I/76), dan dinilai 

hasan oleh Al-Albani di dalam Kitab Irwaa-ul Ghaliiil (I/45), dan juga kitab Tamaamul Minnah, h. 

46. 
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“Akan tetapi, jika air itu berubah warna, rasa atau baunya 

yang disebabkan oleh suatu najis, menurut ijma’ ulama, air itu pun 

menjadi najis yang harus dihindari”.103 

(5) “Tidak ada sesuatu yang mengahalangi air untuk sampai ke 

bagian tubuh (kulit/rambut) anggota tubuh seperti 

cat/kutek104 atau tato. 

(6) Mengetahui ilmunya”.105 

c) Rukun Wudhu 

“Rukun wudhu yang disepakati oleh para ulama berdasarkan 

nash Al-Qur’an, ada empat macam yaitu: membasuh wajah, 

membasuh tangan sampai siku, menyapu kepala dan membasuh kaki 

sampai mata kaki”.106 

(1) Niat Ketika Membasuh Wajah 

Rukun wudhu yang pertama adalah niat ketika 

membasuh wajah. 

Niat yang hukumnya wajib yaitu niat yang kita hadirkan 

dalam hati pada saat kita membasuh wajah. Maka sah 

atau tidaknya wudhu kita tergantung pada niat yang 

terlintas dalam hati ketika membasuh wajah. Dalam 

masalah niat ini, mazhab Syafi’i menggunakan dalil 

shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam 

Muslim: Dari sahabat Umar bin Al-Khattab Radhiallau 

‘Anhu, Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya setiap 

amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Dan setiap 

orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa 

hijrahnya karena Allah dan Rasulnya maka hijrahnya 

benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang 

siapa hijrahnya karena dunia atau wanita yang ingin dia 

                                                             

103 Kitab Fataawa Ibni Taimiyyah (XXI/30). Dan juga kitab Subulus Salaam Syarhu 

Buluughil Maraam karya Ash-Shan’ani, (I/22). 

104 Saiful Anwar Al-Batawy, Dahsyatnya Air Wudhu, 14. 

105 Muhammad Akrom, Terapi Wudhu: Sempurna Shalat Bersihkan Penyakit, 19-23. 

106 Oan Hasanuddin, Mukjizat Berwudhu (Jakarta: QultumMedia, 2007), 29-30. 
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nikahi maka hijrahnya hanya pada itu saja. (HR. Bukhari 

dan Muslim).107 

(2) Membasuh Wajah 

Membasuh wajah bukan hanya menyiramkan air ke 

muka, melainkan juga meratakannya ke seluruh bagian 

muka. Hal ini sekaligus untuk memastikan bahwa air 

sampai ke area wudhu di wajah tanpa penghalang sedikit 

pun, baik dari benda-benda yang menempel (misalnya 

kosmetik atau masker) maupun benda lainnya.108 

(3) Membasuh Kedua Tangan Sampai Siku 

Setelah membasuh wajah, rukun wudhu selanjutnya 

ialah membasuh atau mencuci kedua tangan sampai siku. 

Membasuh sampai siku merupakan batas minimal, lebih 

tinggi hingga lengan bagian atas tidak dilarang. Selain itu 

disunahkan untuk membasuhnya sebanyak tiga kali dan 

dimulai dari tangan kanan terlebih dahulu. Adapun batas 

tangan yang wajib terkena air wudhu sebagaimana 

dijelaskan oleh para ulama fiqh ialah kedua tangan mulai 

dari jari-jari hingga siku.109 

(4) Menyapu/mengusap Kepala 

Yang dimaksud dengan mengusap adalah menjalarkan 

tangan ke bagian yang diusap dengan membasahi tangan dengan 

air terlebih dahulu. Mengenai mengusap kepala, para ulama 

berbeda pendapat, yaitu: 

(a) Hanafiyah mengatakan bahwa yang wajib di usap bukan 

semua bagian kepala, tapi sebagian saja yaitu mulai 

ubun-ubun dan di atas telinga. 

(b) Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa yang wajib 

di usap adalah seluruh bagian kepala. Bahkan Hanabilah 

mewajibkan untuk membasuh kedua telinga, baik 

belakang maupun depannya. 

(c) Syafi’iyyah mengatakan bahwa yang wajib diusap 

hanyalah sebagian dari kepala, minimal tiga helai 

                                                             

107 Muhammad Ajib, Fiqih Wudhu Versi Madzhab Syafi’iy (Jakarta: Rumah Fiqih 

Publishing, 2019), 11. 

108 Abdul Syukur Al-Aziz, Islam Itu Ilmiah (Yogyakarta: Laksana, 2018), 234. 

109 Abdul Syukur Al-Aziz, Islam Itu Ilmiah, 236. 
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rambut. Dalil yang digunakan adalah hadis riwayat Al-

Mughirah, bahwa Rasulullah saw ketika berwudhu 

mengusap ubun-ubun dan imamah-nya (sorban yang 

melingkar kepala).110 

2) Thaharah Dengan Menggunakan Debu (Tayamum) 

a) Definisi Tayamum 

“Menurut Muhammad Sayyid Sabiq, secara bahasa 

tayamum memiliki arti keinginan (al-qashdu). Adapun secara 

istilah, tayamum bermakna sebuah keinginan untuk (bersuci 

menggunakan) debu dengan mengusapkan debu itu pada wajah dan 

kedua tangan, dengan niat bisa melaksanakan shalat atau ibadah 

lainnya”.111 

Thaharah ini merupakan jenis thaharah yang menjadi 

pengganti dari thaharah dengan air jika tidak memungkinkan 

bersuci dengan menggunakan air pada bagian-bagian yang 

harus disucikan, atau karena ketiadaan air, atau karena takut 

bahaya yang diakibatkan oleh penggunaan air, sehingga 

dapat digatikan oleh debu yang suci.112 

Jadi, tayamum merupakan jenis thaharah dengan 

menggunakan debu yang suci dikarenakan ketiadaan air atau takut 

akan bahaya yang diakibatkan oleh penggunaan air. 

b) Faktor-faktor Yang Membolehkan Seseorang Bertayamum 

Tayamum bisa dilakukan baik untuk menyucikan diri dari 

hadats besar maupun hadats kecil, pada saat melakukan 

perjalanan atau bermukim jika beberapa sebab berikut ini 

terjadi. 

(1) Tidak ada air. Atau ada air namun air itu tidak cukup untuk 

bersuci. 

(2) Jika seseorang sakit atau terluka dan ia takut jika memakai 

air, sakit atau lukanya akan semakin parah. Atau 

kesembuhannya akan semakin lama. Baik hal itu diketahui 

                                                             

110 Sagiran, Gantung Wudhu (Jakarta: QultumMedia, 2018), 36. 

111 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 1, 24-25. 

112 Sa’id Ali Wahf Al-Qahthani, ed., “Pengertian dan Macam-macam Thaharah”, 

Ensiklopedi Shalat, 9. 
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karena pengalaman sebelumnya atau karena saran dokter 

yang terpercaya. 

(3) Jika air sangat dingin dan orang yang akan memakainya 

khawatir akan dampak negatif jika menggunakannya. 

Kecuali jika air itu dihangatkan terlebih dahulu. 

(4) Ada air, tetapi ia tidak berani mengambilnya karena alasan 

keselamatan diri, keluarga, harta dan teman. Atau ada musuh 

yang ia takuti dan musuh itu menghalangi dirinya dari 

(keberadaan) air. Atau ada hewan buas. Atau seseorang itu 

berada di dalam penjara. Atau ia tidak bisa memperoleh air 

meskipun jaraknya sangat dekat karena ia tidak memiliki 

alat, semisal timba, tali dan sebagainya. Dalam kondisi 

seperti ini, keberadaan air seperti tidak ada. 

(5) Jika air itu dibutuhkan untuk minum atau keperluan lainnya, 

seperti untuk masak, membersihkan najis dan lain-lain. 

Dalam kondisi seperti ini seseorang boleh melakukan 

tayamum dan menyimpan air yang ada. 

(6) Jika ada seseorang yang bisa menggunakan air, tapi ia 

khawatir waktu shalat akan habis jika ia berwudhu atau 

mandi terlebih dahulu, maka ia boleh bertayamum lalu 

melakukan shalat. Dan ia tidak perlu mengqadha 

shalatnya.113 

c) Tata Cara Tayamum 

Terdapat niat dan tata cara tayamum yang benar adalah 

sebagai berikut: 

(1) Siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. 

(2) Dengan menghadap kiblat, ucapkan basmalah lalu letakkan 

kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari 

tangan dirapatkan. 

(3) Lalu usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah 

disertai dengan niat dalam hati, salah satunya dengan niat 

tayamum berikut: 

“Nawaitu Tayammuma lisstibaakhatish sholaati fardhlal 

lillahi ta’aalaa” 

Artinya: Aku niat melakukan tayamum agar dapat 

mengerjakan shalat fardhu karena Allah ta’ala. 

Berbeda dengan wudhu, dalam tayamum tidak disyaratkan 

untuk mengusapkan debu pada bagian-bagian yang ada di 

bawah rambut atau bulu wajah, baik yang tipis maupun yang 

tebal. Yang dianjurkan adalah berusaha meratakan debu 

pada seluruh bagian wajah. 

                                                             

113 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 1, 118-121. 
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(4) Letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jari 

direnggangkan serta cincin yang ada pada jari (jika ada) 

dilepaskan sementara. 

(5) Kemudian tempelkan telapak tangan kiri pada punggung 

tangan kanan, sekiranya ujung-ujung jari dari salah satu 

tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan lain. 

(6) Dari situ usapkan telapak tangan kiri ke punggung tangan 

kanan sampai ke bagian siku. Lalu balikkan telapak tangan 

kiri tersebut ke bagian dalam lengan kanan, kemudian 

usapakan hingga ke bagian pergelangan. 

(7) Sekarang usapakan bagian dalam jempol kiri ke bagian 

punggung jempol kanan. Selanjutnya, lakukan hal yang 

sama pada tangan kiri.114 

C. Majelis Taklim 

1. Definisi Majelis Taklim 

Majelis ta’lim berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu 

Majelis artinya tempat duduk, tempat sidang, dan Ta’lim yang berarti 

pengajaran. Untuk itu, secara bahasa majelis ta’lim dapat di artikan 

sebagai tempat untuk melaksanakan pengajaran atau pengajian agama 

islam. Menurut bahasa Indonesia mejelis ta’lim diartikan sebagai 

lembaga (organisasi) sebagai wadah pengajian, sidang pengajian atau 

tempat pengajian.115 

Selain itu, majelis taklim merupakan salah satu lembaga pendidikan 

diniyah nonformal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan kepada Allah SWT. dan akhlak mulia bagi jamaah-nya, demi 

terwujudnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam prakteknya, 

majelis taklim merupakan tempat pengajaran atau pendidikan agama 

Islam yang paling fleksibel dan tidak terikat oleh waktu. Majelis taklim 

bersifat terbuka terhadap segala usia, lapisan atau strata sosial dan jenis 

kelamin. Waktu penyelenggaraannya pun tidak teikat, bisa pagi, siang, 

sore, atau malam. Tempat pengajarannya pun bisa dilakukan di rumah, 

masjid dan sebagainya.116 

                                                             

114 Zaenal Abidin, Fiqh Ibadah, 24-25. 

115 Halid Hanafi, La Adu dan Zainuddin, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2018), 457. 

116 Faisal A. Sabaya, Standar Operasional Prosedur: Majelis Taklim Binaan Studi Islam 

Assalam (Manado: t.p., 2013), 6. 
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Majelis taklim merupakan lembaga pendidikan ketiga setelah keluarga 

dan sekolah yang dapat memberikan pengaruh terhadap orang-orang atau 

masyarakat yang termasuk didalamnya. 

Masyarakat adalah kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh 

kesatuan budaya, agama dan pengalaman-pengalaman yang sama serta 

memiliki sejumlah penyesuaian dalam ikut memikul tanggung jawab 

pendidikan secara bersama-sama. Jadi, tanggung jawab masyarakat 

terhadap pendidikan adalah bagaimana masing-masing anggota 

masyarakat ikut menciptakan suatu sistem pendidikan dalam 

masyarakat sehingga mendorong masing-masing anggota masyarakat 

untuk mendidik dirinya sendiri agar bersedia mendidik anggota 

masyarakat lainnya117.  

Dengan demikian, majelis taklim merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang dapat mendidik masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah. 

Selain itu, majelis taklim merupakan wadah pendidikan nonformal 

untuk melaksanakan pengajaran keagamaan yang bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan agama, serta keimanan dan ketakwaan kepada 

Allah SWT.  

2. Peran dan Fungsi Majelis Taklim 

Majelis taklim mempunyai kedudukan dan ketentuan sendiri dalam 

mengatur pelaksanaan atau dakwah Islamiyah. Sebagai lembaga pendidikan 

nonformal, majelis taklim memiliki fungsi sebagai berikut. 

a) Membina dan mengembangkan ajaran Islam, dalam rangka membentuk 

masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT. 

b) Sebagai rekreasi rohani, karena penyelenggaraannya bersifat santai. 

c) Sebagai ajang silaturahmi masa, yang dapat menghidup-suburkan 

dakwah dan ukhuwah Islamiyah. 

d) Sebagai sarana dialog berkesinambungan antara ulama dengan umat. 

e) Sebagai media penyampaian gagasan, yang bermanfaat bagi 

pembangunan umat dan bangsa pada umumnya.118 

                                                             

117 H.M. Djumransjah dan Abdul Malik Karim Amrullah, Pendidikan Islam: Menggali 

“Tradisi” Mengukuhkan Eksistensi, 98-99. 

118 Maesaroh Lubis, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Jawa Barat: Edu Publisher, 2018), 

102. 
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Secara strategis majelis taklim berfungsi menjadi sarana dakwah dan 

tablig yang bercorak Islami, yang berperan sentral pada pembinaan dan 

peningkatan kualitas hidup umat Islam sesuai tuntutan ajaran agama. 

Selain itu, bertujuan menyadarkan umat Islam dalam rangka 

menghayati, memahami dan mengamalkan ajaran agamanya yang 

kontekstual dengan lingkungan hidup sosial, budaya dan alam sekitar 

mereka, sehingga menjadikan umat Islam sebagai teladan bagi 

kelompok umat yang lain.119 

Adapun fungsi dan tujuan majelis taklim menurut Muhsin MK, 

diantaranya sebagai berikut. 

a) Tempat belajar-mengajar. Majelis taklim dapat berfungsi sebagai 

tempat belajar mengajar umat Islam, khususnya bagi kaum perempuan 

dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman 

ajaran agama Islam. 

b) Lembaga pendidikan dan keterampilan. Majelis taklim juga berfungsi 

sebagai lembaga pendidikan dan keterampilan bagi kaum perempuan 

dalam masyarakat yang berhubungan, antara lain dengan masalah 

pengembangan kepribadian serta pembinaan keluarga dan rumah tangga 

sakinah, mawaddah, warohmah. 

c) Wadah berkegiatan dan berkreativitas. Majelis taklim juga berfungsi 

sebagai wadah berkegiatan dan berkreasi bagi kaum perempuan. Antara 

lain dalam berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Negara dan bangsa kita sangat membutuhkan kehadiran perempuan 

yang sholihah dengan keahlian dan keterampilan sehingga dengan 

kesalehan dan kemampuan tersebut dia dapat membimbing dan 

mengarahkan masyarakat ke arah yang baik. 

d) Pusat pembinaan dan pengembangan. Majelis taklim juga berfungsi 

sebagai pusat pembinaan dan pengembangan kemampuan dan kualitas 

sumber daya manusia kaum perempuan dalam berbagai bidang seperti 

dakwah, pendidikan sosial, dan politik yang sesuai dengan kodrat. 

e) Jaringan komunikasi, ukhuwah dan silaturahim. Majelis taklim juga 

diharapkan menjadi jaringan komunikasi, ukhuwah dan silaturahim 

antarsesama kaum perempuan, antara lain dalam membangun 

masyarakat dan tatanan kehidupan islami.120 

“Oleh sebab itu kegiatan majelis taklim di masyarakat khususnya 

bertempat di masjid memberikan implikasi yang signifikan terhadap 

                                                             

119 Maesaroh Lubis, Kapita Selekta Pendidikan Islam, 103. 

120 Sudirman Anwar, Management Of Student Development: Perspektif Al-Qur’an dan As-

Sunnah (Riau: Yayasan Idragiri, 2015), 83-84. 
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perkembangan diri peserta didik”121. Peserta didik dalam hal disini ialah 

anggota yang tergabung di dalam suatu majelis taklim itu sendiri. 

D. Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini bukanlah merupakan hal yang baru, karena telah dilakukan 

sebelumnnya penelitian mengenai Majelis Taklim dengan judul yang diteliti oleh 

para peneliti sebagai berikut: 

Skripsi dari Rini Lampang, dengan judul “Efektifitas Majelis Taklim At-

Takwa Dalam Meningkatkan Pendidikan Agama Islam Bagi Ibu Rumah Tangga Di 

Lingkungan V Kelurahan Singkil Dua Manado”. 

Di dalam skripsi ini mengungkap tentang efektifitas pemahaman 

Pendidikan Agama Islam yang diberikan kepada ibu rumah tangga yang berada di 

lingkungan V kelurahan Singkil Dua Manado dengan menggunakan beberapa 

metode dan materi yang diterapkan seperti belajar mengaji Al-Qur’an agar bisa 

membaca dan memahami isi kandungan didalamnya, selain itu mempelajari kitab 

fiqih dan pelatihan kesenian kasidah sehingga dapat melestarikan budaya Islam 

yang berlirik tentang sholawat Nabi Muhammad dan kebesaran Allah SWT. 

Adapun skripsi dari Raudhatul Jannah, dengan judul “Kontribusi Majelis 

Taklim An-Nisa Terhadap Peningkatan Kualitas Keluarga di Desa Dayah Meunara 

Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara”. 

Dalam skripsi ini membahas tentang peran majelis taklim An-Nisa dalam 

meningkatkan kualitas keluarga di desa Meunara dari segi spiritual dengan 

meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT dan dari segi material. 

Dari segi spiritual Raudhatul mendapati beberapa masalah seperti adanya 

perbedaan mazhab serta mengundang timbulnya gosip antar tetangga (gibah). 

Sedangkan, dari segi material adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si 

                                                             

121 Sudirman Anwar, Management Of Student Development: Perspektif Al-Qur’an dan As-

Sunnah, 84. 
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miskin sehingga lewat majelis taklim ini anggotanya dapat mengikuti arisan untuk 

meningkatkan taraf ekonomi. 

Dari kedua skripsi di atas terdapat beberapa perbedaan dengan skripsi ini. 

Diantaranya dari segi tempat, Rini melakukan penelitian di lingkungan V kelurahan 

Singkil Dua kota Manado. Sedangkan Raudhatul melakukan penelitiannya di desa 

Dayah Meunara kecamatan Kuta Makmur kabupaten Aceh Utara. 

Adapun perbedaan dari segi masalah yang terdapat pada kedua skripsi di 

atas dengan skripsi ini. Rini membahas efektifitas seluruh pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada majelis taklim At-Takwa dan Raudhatul membahas peningkatan 

kualitas keluarga dari segi spiritual dan material. Sedangkan dalam skripsi ini, 

masalah yang dibahas berfokus pada fikih yang topiknya tentang thaharah. 

Peneliti mengeksplorasi pada pembelajaran fikih khususnya materi 

thaharah. Hal ini menjadi fokus penelitian karena thaharah dengan menggunakan 

air (wudhu) dan thaharah dengan menggunakan debu yang suci (tayamum) 

merupakan syarat sahnya shalat.  

Syarat sah shalat bukan merupakan bagian dari sholat, akan tetapi 

merupakan hal-hal yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan shalat. Maka dari 

itu, penting bagi ibu-ibu majelis taklim untuk menyempurnakan shalat dengan 

memenuhisyarat sahnya shalat.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi dan Jenis Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Masjid Irsyadul Ibaad kelurahan Bailang 

lingkungan V. Tempat ini merupakan objek penelitian. 

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan alasan agar peneliti 

bisa ikut berperan serta dan wawancara mendalam terhadap interaksi sosial di 

lapangan sehingga dapat di temukan pola-pola hubungan yang jelas1 serta data dan 

fakta yang terjadi di lapangan. 

B. Pendekatan Penelitian 

“Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni peneliti 

mendeskripsikan suatu obyek, fenomena atau setting sosial yang akan dituangkan 

dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang 

dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka”2. Penelitian dengan 

pendekatan kualitatif ini didasarkan pada sasaran yang ingin dicapai oleh peneliti 

yaitu mendeskripsikan tentang kontribusi pembelajaran fikih pada ibu-ibu majelis 

taklim Irsyadul Ibaad lingkungan V kelurahan Bailang kota Manado. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh peneliti di lapangan ialah sebagai berikut: 

1. Data Kepustakaan, yakni data yang diperoleh dari literatur seperti 

buku, jurnal dan sebagainya. 

2. Data Lapangan, yakni data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. 

Data lapangan dalam penelitian ini terbagi atas dua: 

                                                             

1 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alvabeta, 

2017), 24. 

2 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: CV 

Jejak, 2018), 11. 
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a. Data primer, yaitu data lapangan yang mengungkap mengenai 

kontribusi pembelajaran fikih pada ibu-ibu majelis taklim Irsyadul 

Ibaad lingkungan V kelurahan Bailang kota Manado. Data primer 

dalam penelitian ini ialah pengurus majelis taklim, imam masjid 

Irsyadul Ibaad, koordinator SIAM, guru SIAM dan tujuh orang 

anggota majelis taklim Irsyadul Ibaad yang diantaranya, ibu 

Nursifa Tudi, ibu Mardiana Thalib, ibu Farida Sahabi, ibu Salma 

Tanggomo, ibu Sarce Adam, ibu Hadijah Thaib dan terakhir ibu 

Noni Ibrahim. 

b. Data sekunder, yaitu data lapangan yang mendukung selama 

penelitian berlangsung. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti diantaranya, 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi 

“Observasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa 

yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola 

interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari”3. Dalam pengumpulan data, 

peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian sehingga memperoleh data yang 

lebih obyektif. 

Dengan dilakukannya observasi ini, peneliti memperoleh informasi 

secara langsung dan menemukan gambaran mengenai keadaan anggota 

majelis taklim, penyampaian materi dan respon yang diberikan oleh ibu-ibu 

majelis taklim Irsyadul Ibaad.  

                                                             

3 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, 110. 
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Observasi dilakukan pada tanggal 14 Juni 2020, bertempat di 

serambi Masjid Irsyadul Ibaad lingkungan V Kelurahan Bailang kecamatan 

Bunaken kota Manado. 

2. Wawancara/interview 

Wawancara (interview) merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan 

wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang mendalam 

tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena 

yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi4. 

Inilah sebab wawancara sangat penting dalam penelitian kualitatif 

“Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara 

terstruktur dengan menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang 

akan dijawab oleh terwawancara, sehingga proses wawancara lebih 

terarah”5.  

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan pengurus 

majelis taklim Irsyadul Ibaad diantaranya ketua, sekretaris dan bendahara, 

adapun wawancara dengan imam Masjid Irsyadul Ibaad, koordinator SIAM 

bidang pendidikan, guru SIAM dan tujuh anggota majelis taklim Irsyadul 

Ibaad.  

3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari 

sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. 

Dokumen sebagai tulisan yang bukan rekaman, yang tidak 

dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, 

buku harian, naskah pidato, editorial surat kabar, catatan kasus, foto-

foto, sejarah kesehatan, catatan bunuh diri dan sebagainya. 

Sedangkan rekaman adalah tulisan/pernyataan yang dipersiapkan 

oleh atau untuk individu/organisasi dengan tujuan membuktikan 

adanya suatu peristiwa atau memenuhi perhitungan (accounting). 

                                                             

4 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 231-232. 

5 Suwardi Endraswara, Metode Teori Teknik: Penelitian Kebudayaan (Yogyakarta: Pustaka 

Widyatama, 2006), 166. 
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Contoh: laporan audit, formulir pajak, direktori pemerintah, akta 

kelahiran, rekaman nilai siswa dan tambahan rapat.6 

Adapun beberapa dokumentasi yang diperoleh saat peneliti berada 

dilapangan diantaranya, foto anggota majelis taklim pada saat mengikuti 

beberapa kegiatan, daftar hadir majelis taklim Irsyadul Ibaad pada kegiatan 

pengajian mingguan dan beberapa foto saat penelitian berlangsung. 

E. Instrumen Penelitian 

“Dalam penelitian kualitatif intrumen utamanya adalah peneliti sendiri, 

namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas maka kemungkinan akan 

dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi 

data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan 

wawancara”.7 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

“Analisis data dalam hal ini dilakukan dengan jalan mengorganisasikan 

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari”8 serta dapat menarik kesimpulan terhadap data 

mengenai kontribusi pembelajaran fikih pada majelis taklim Irsyadul Ibaad di 

lingkungan V kelurahan Bailang kota Manado. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada validitas 

dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang 

terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. Data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek 

                                                             

6 I Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif: Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, 

Kebudayaan dan Keagamaan, 65-66. 

7 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 223-224. 

8 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

Agustus 2016), 248. 
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penelitian. Sedangkan, reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan 

stabilitas data atau temuan.9 

Dengan demikian, lewat validitas peneliti memperoleh data yang akurat 

sehingga data yang terdapat dalam penelitian ini tidak berbeda dengan data yang 

terjadi di lapangan. Selanjutnya dengan reliabitas maka data bersifat konsisten yang 

cenderung akan menjadi data yang valid. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan 

data dengan melakukan pengecekan anggota yang terlibat dalam proses 

pengumpulan data. Sehingga data yang ditemukan sesuai dengan fakta yang terjadi 

di lapangan. 

Dengan melakukan pengecekan anggota, peneliti dapat memberikan 

kesempatan bagi responden agar dapat memberikan data tambahan karena dengan 

memberikan ‘konsep’ tulisan peneliti, responden akan mengingat kembali hal-hal 

yang belum terpikirkan pada waktu yang lalu. 

  

                                                             

9 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 267-268. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

Pada tahun 1994 dimana saat itu bertempat di salah satu rumah seorang 

guru mengaji yang biasa dipanggil dengan sebutan pak guru Ape Moha 

melakukan diskusi dengan murid-murid beserta gurunya tersebut tentang 

pembentukkan suatu organisasi yang didominasi oleh ibu-ibu. 

Berawal dari usulan pak guru Ape Moha yang mengajak murid-

muridnya yakni para ibu-ibu untuk membentuk majelis taklim. Ibu-ibu pun 

antusias ketika mendengar ajakkan dari guru mengaji mereka dengan 

mendukung hal tersebut dan membentuk suatu organisasi pendidikan nonformal 

yaitu majelis taklim dengan nama majelis taklim Irsyadul Ibaad yang di ambil 

dari nama masjid yang ada di lingkungan V kelurahan Bailang kota Manado. 

Kegiatan awal dimulai di rumah-rumah para anggota majelis taklim 

dengan rangkaian kegiatan yang terdiri dari doa pembuka, ceramah, pengisian 

dan pencabutan arisan serta doa penutup. 

Pengisi ceramah pada awal berdirinya majelis taklim Irsyadul Ibaad, 

ialah ibu Rukmina Gonibala. Lewat beliau, para anggota majelis taklim 

menerima beberapa materi tentang ilmu agama Islam. Pada tahun 1996, ibu 

Rukmina Gonibala mengajak majelis taklim Irsyadul Ibaad untuk dapat 

bergabung dengan salah satu organisasi yang ada di Sulawesi Utara yaitu SIAM 

(Studi Islam Assalam Manado).1 

Studi Islam Assalam Manado (SIAM) merupakan salah satu unit 

kegiatan Yayasan Assalam Manado dan mitra Kementrian Agama 

dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai 

kehidupan yang bermutu guna mencapai kebahagiaan di dunia dan di 

akhirat. Selain itu, SIAM adalah salah satu lembaga dakwah yang 

                                                             

1 Zurni Risbeth, Jumlah Anggota Pada Awal Majelis Taklim Irsyadul Ibaad Berdiri, 24 

Januari 2020. 
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merupakan kegiatan Keluarga Besar Ibu-ibu Direktorat Jendral Pajak 

(KBI DJP) Manado yang bekerja sama dengan Institut Agama Islam 

(IAIN) Manado dalam membentuk kelompok majelis taklim ibu-ibu di 

desa-desa, khususnya di desa terpencil yang berada di pesisir kota 

Manado dan Minahasa dengan pembinaan secara berkesinambungan 

oleh guru-guru SIAM.2 

Tujuan kehadiran SIAM sebagai wadah dalam pembinaan umat 

khususnya kaum perempuan sangat dirasakan dalam menanamkan 

ajaran Islam yang utuh dengan tertanamnya akidah yang kokoh, akhlak 

yang mulia, ibadah yang benar sesuai syariat Islam, muamalah yang 

baik terlebih terjalinnya ukhuwah Islamiyah yang kuat dan dapat 

mewarnai kehidupan yang rukun dan damai sesuai dengan tuntunan 

Allah SWT. bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamiin, khususnya di 

bumi nyiur melambai3 (julukan bagi kota Manado). 

Kegiatan pembinaan majelis taklim SIAM terdiri dari tiga model 

operasional yaitu, pengajian mingguan, pengajian rayon dan pengajian akbar. 

Model pembinaan pada pengajian mingguan dilakukan dengan cara 

guru mendatangi lokasi binaan seminggu sekali sesuai jadwal. Umumnya 

kegiatan dilakukan pada sore hari selama dua jam. Pada setiap pertemuan 

diberikan dua materi yaitu belajar membaca Al-Qur’an dalam upaya 

pemberantasan buta Al-Qur’an dan materi tentang akidah, fikih, akhlak, ibadah, 

muamalah, sejarah dan lain-lain yang sesuai dengan kurikulum SIAM. 

Adapun dalam rangka meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan 

silaturahmi di antara anggota majelis taklim binaan, maka guru-guru dan 

pengurus SIAM mengadakan pengajian atau pertemuan rayon sebulan sekali 

secara bergilir di seluruh lokasi binaan. Materi pembelajaran pada pengajian 

rayon bersifat universal belum terperinci seperti pada pengajian mingguan. 

Umumnya mendengarkan ceramah dari guru-guru yang tergabung pada rayon 

tersebut. 

                                                             

2 Faisal A. Sabaya, Standar Operasional Prosedur: Majelis Taklim Binaan Studi Islam 

Assalam, 5-8. 

3 Rukmina Gonibala dan Ismail Suardi Wekke, Strategi Dakwah Masyarakat Muslim 

Minahasa (Yogyakarta: Deepublish, Desember 2018), 64. 
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“Pertemuan mingguan dan rayon secara berkesinambungan diadakan 

oleh SIAM dan puncaknya pada pertemuan tahunan yang akrab disebut dengan 

pengajian akbar. Hal ini dilakukan sehubungan dengan datangnya bulan suci 

Ramadhan dengan harapan agar seluruh komponen SIAM dapat menjalankan 

ibadah Ramadhan bersama keluarga masing-masing”.4 

Pada tahun 1996, majelis taklim Irsyadul Ibaad memperoleh dana awal 

dari SIAM sebesar 1 juta rupiah. Dana ini terus berkembang dari tahun ke tahun 

dan mencapai puluhan juta. 

Menurut ibu Djamilla Van Gobel selaku bendahara majelis taklim 

Irsyadul Ibaad menyatakan bahwa: 

Majelis taklim Irsyadul Ibaad memperoleh sumber dana dari SIAM pada 

tahun 1996. SIAM memberikan dana awal sejumlah Rp.1.000.000 dan 

terus berkembang sampai saat ini yang mencapai Rp.90.000.000. Dana 

ini dikelola dengan memberikan pinjaman kepada anggota yang 

membutuhan. Pengembalian pinjaman tersebut ditambah dengan infak 

dari peminjam sebesar 10% dari jumlah uang yang dipinjam (Misal: 

pinjaman sejumlah Rp.1.000.000, maka pengembalian pinjaman 

menjadi Rp.1.100.000). Sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan 

menyetor kepada bendahara sejumlah Rp.100.000/Minggu.5 

Selain dijadikan pinjaman bagi ibu-ibu, dana ini juga digunakan untuk 

hal-hal yang bermanfaat yaitu sebagai biaya transportasi dan konsumsi pada 

pengajian rayon yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Adapun pemberian 

bantuan bagi ibu-ibu yang mengalami musibah banjir dan pembagian sembako 

berupa beras dan gula pasir sebelum datangnya bulan suci Ramadhan. 

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari ibu Djamila sebagai berikut: 

Agar bisa lebih bermanfaat bagi anggota majelis taklim, dana dari SIAM 

pun digunakan untuk biaya trasportasi dan konsumsi anggota pada saat 

pengajian rayon dilaksanakan. Adapun pemberian bantuan kepada 

anggota yang mengalami musibah seperti banjir. Selain itu, dana juga 

                                                             

4 Rukmina Gonibala, Rekayasa Sosial Masyarakat Muslim Minoritas (Manado: STAIN 

Manado Press, Desember 2014), 85-89. 

5 Djamilla Van Gobel, Sumber Dana Yang Diperoleh Majelis Taklim Irsyadul Ibaad, Alat 

Perekam Suara (Handphone) dan Kamera Handphone, 20 Juli 2020. 
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digunakan untuk pembagian sembako setiap tahun pada bulan suci 

Ramadhan berupa beras 5kg dan gula pasir 3kg kepada semua anggota 

majelis taklim dan jamaah Masjid Irsyadul Ibaad yang berhak untuk 

menerima.6 

Pernyataan di atas sejalan dengan pernyataan dari bapak Anis Hamzah 

selaku imam Masjid Irsyadul Ibaad sebagai berikut: 

Setiap tahun, tepatnya pada bulan Ramadhan majelis taklim Irsyadul 

Ibaad membagikan sembako berupa beras 5kg dan gula pasir 3kg 

kepada jamaah Masjid yang berhak untuk menerima.7 

Selain dari pengelolaan dana awal yang terbilang baik, majelis taklim 

ini juga memiliki uang iuran yang dikelolah bersama oleh pengurus majelis 

taklim. Uang iuran ini dijadikan sebagai biaya kebutuhan majelis taklim dan 

biaya transportasi guru pembina. 

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari ibu Syahrina selaku sekretaris 

majelis taklim Irsyadul Ibaad sebagai berikut: 

Uang iuran adalah uang yang dikumpulkan kepada sekretaris setiap 

Minggu oleh ibu-ibu yang jumlahnya Rp.1000/anggota dan digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan majelis taklim seperti pengadaan alat tulis-

menulis, buku klat arisan dan sebagainya. Jadi, uang iuran yang 

terkumpul setiap minggunya berjumlah Rp.126.000 (126 anggota). 

Uang iuran dibayar pada saat anggota menerima arisan. Jadi, uang arisan 

yang diterima oleh setiap anggota akan dipotong sejumlah Rp.126.000.8 

Adapun biaya transportasi guru pembina yang ditanggung oleh majelis 

taklim sendiri yang biasa disebut dengan model pembinaan mandiri. “Model 

mandiri adalah majelis taklim yang mendapat pembinaan dari SIAM sedangkan 

honoranium dan transportasi guru dibiayai sepenuhnya oleh majelis taklim yang 

bersangkutan”.9 

                                                             

6 Djamilla Van Gobel, Sumber Dana Yang Diperoleh Majelis Taklim Irsyadul Ibaad, Alat 

Perekam Suara (Handphone) dan Kamera Handphone, 20 Juli 2020. 

7 Anis Hamzah, Kontribusi Majelis Taklim terhadap Masjid Irsyadul Ibaad, Alat Perekam 

Suara (Handphone) dan Kamera Handphone, 19 Agustus 2020. 

8 Syahrina Diko, Uang Iuran Majelis Taklim Irsyadul Ibaad, Alat Perekam Suara 

(Handphone) dan Kamera Handphone, 20 Juli 2020. 

9 Rukmina Gonibala, Rekayasa Sosial Masyarakat Muslim Minoritas, 91. 
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Hal di atas sejalan dengan pernyataan dari ibu Syahrina sebagai berikut: 

Biaya transportasi guru berjumlah Rp.150.000, uang ini diperoleh dari 

uang iuran setiap Minggu yang berjumlah Rp.126.000 dan dari uang 

penerima arisan yang berjumlah Rp.50.000. Jadi, pada saat anggota 

menjadi penerima arisan, jumlah uang arisan yang diterima dipotong 

sebesar Rp.176.000 (Rp.150.000 menjadi biaya transportasi guru dan 

sisanya Rp.26.000 dimasukkan ke dalam uang iuran majelis taklim).10 

Lewat guru SIAM ini lah majelis taklim Irsyadul Ibaad memperoleh 

beberapa materi pembelajaran yang kurikulumnya sesuai dengan buku materi 

pembelajaran SIAM jilid I dan II yang disusun oleh pengurus SIAM. 

Menurut ustadz Faisal A. Sabaya selaku koordinator SIAM bidang 

pendidikan yang bertanggung jawab atas penyusunan kurikulum bagi setiap 

majelis taklim binaan SIAM menyatakan bahwa: 

Penyusunan kurikulum merupakan tugas utama dari koordinator bidang 

pendidikan. Adapun kurikulum yang dipakai oleh seluruh majelis taklim 

binaan SIAM merupakan hasil kesepakatan bersama yang disesuaikan 

dengan kebutuhan ibu-ibu. Dengan demikian, pembelajaran yang 

diterapkan pada setiap majelis taklim ialah materi tentang fikih dan 

tafsir Al-Qur’an.11 

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari ustadz Muhammad Juaeni guru 

SIAM sebagai berikut: 

Kurikulum yang biasa digunakan di dalam majelis taklim ini adalah 

hasil rancangan guru-guru SIAM dan pengurus (KSB) yang ada pada 

setiap majelis taklim di pertemuan tahunan (yakni Raker). Jadi, setiap 

tahunnya SIAM merancang suatu kurikulum untuk dipakai pada satu 

tahun kedepan dengan tetap mengadakan suatu evaluasi guna 

menyempurnakan kurikulum yang telah ada sebelumnya. Dan tahun ini, 

kurikulum yang di pakai keseluruhan membahas tentang Fikih 

Thaharah.12 

                                                             

10 Syahrina Diko, Uang Iuran Majelis Taklim Irsyadul Ibaad, Alat Perekam Suara 

(Handphone) dan Kamera Handphone, 20 Juli 2020. 

11 Faisal A. Sabaya, Kurikulum Yang Dipakai Oleh Seluruh Majelis Taklim Binaan SIAM, 

Kamera Handphone, 13 Juli 2020. 

12 Muhammad Juaeni, Kurikulum Yang Dipakai Oleh Seluruh Majelis Taklim Binaan 

SIAM, Alat Perekam Suara (handphone) dan Alat Perekam Video (kamera), 14 Juni 2020. 
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Pada saat ini majellis taklim Irsyadul Ibaad terus berkembang dari tahun 

ke tahun dengan terus bertambahnya jumlah anggota yang awal berdirinya 

majelis taklim ini yaitu 25 anggota, sekarang telah mencapai 126 anggota 

dengan diketuai oleh ibu Hj. Zurni Risbet. 

2. Tujuan Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

“Tujuan utama berdirinya majelis taklim Irsyadul Ibaad adalah untuk 

memberantas buta Al-Qur’an dan belajar fikih. Selain itu, tujuan lain dari 

majelis taklim ini ialah menjadi tempat pendidikan nonformal melalui beberapa 

kegiatan yang dilakukan sehingga memperoleh pengetahuan agama Islam dan 

dapat memperbaiki akhlak”.13 

3. Struktur Organisasi 

a. Pembina  : Muhammad Juaeni 

b. Pengasuh  : H. Syarif Suleman 

c. Pelindung  : H. Arifin K. Akolo 

d. Ketua  : Hj. Zurni Risbet 

e. Wakil Ketua : Herlina Ziu 

f. Sekretaris  : Syahrina Diko 

g. Bendahara  : Hj. Djamilla Van Gobel 

h. Seksi-seksi : 

1) Seksi Pendidikan dan Dakwah : Sunarti Harmain 

2) Seksi Seni dan Olahraga  : Noni Ibrahim 

3) Seksi Informasi dan Komunikasi : Norma Sahi 

4) Seksi Sarana dan Prasarana  : Uzla Moha 

  

                                                             

13 Zurni Risbet, Tujuan Berdirinya Majelis Taklim Irsyadul Ibaad, Alat Perekam Suara 

(handphone) dan Alat Perekam Video (kamera), 14 Juni 2020. 
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B. Hasil Temuan Penelitian 

1. Cara Majelis Taklim Irsyadul Ibaad Dalam Meningkatkan 

Pembelajaran Fikih Pada Ibu-ibu. 

Majelis taklim merupakan wadah pendidikan non formal yang telah 

berkembang sampai saat ini. Salah satu ciri dari majelis taklim ialah 

terkumpulnya beberapa orang dalam hal ini ialah ibu-ibu yang melakukan suatu 

kegiatan setiap minggunya guna memberantas buta Al-Qur’an dan memperoleh 

ilmu yang luas.  

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari ketua majelis taklim Irsyadul 

Ibaad sebagai berikut: 

Tujuan utama dari majelis taklim Irsyadul Ibaad ialah untuk 

memberantas buta Al-Qur’an dan memperdalam pengetahuan fikih. 

Selain itu, tujuan lain dari majelis taklim ini ialah menjadi wadah 

pembinaan melalui beberapa kegiatan yang dilakukan sehingga 

memperoleh pengetahuan agama Islam dan dapat memperbaiki 

akhlak.14 

Untuk memperdalam pengetahuan fikih, majelis taklim memperoleh 

beberapa materi dari guru pembina. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari 

ustadz Muhammad Juaeini bahwa: 

“Materi yang telah disampaikan kepada ibu-ibu ialah fikih ibadah, 

diantaranya bagian-bagian najis, bagian-bagian hadas, wudhu, tayamum dan 

mandi wajib. Adapun syarat sah shalat, rukun shalat dan pembatalan shalat”.15  

Hal di atas sejalan dengan pernyataan dari ibu-ibu majelis taklim 

Irsyadul Ibaad sebagai berikut: 

Materi yang saya peroleh di majelis taklim Irsyadul Ibaad ialah tentang 

macam-macam hadas dan mandi wajib. Hadas terbagi atas dua, yaitu hadas 

                                                             

14 Zurni Risbet, Tujuan Berdirinya Majelis Taklim Irsyadul Ibaad, Alat Perekam Suara 

(handphone) dan Alat Perekam Video (kamera), 14 Juni 2020. 

15 Muhammad Juaeni, Pemahaman Ibu-ibu Majelis Taklim Irsyadul Ibaad Terhadap 

Pembelajaran Fikih, 14 Desember 2020. 
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besar dan hadas kecil. Hadas besar seperti junub dan selesai dari haid, 

sedangkan hadas kecil seperti kentut, buang air kecil/besar dan menyentuh 

kemaluan/dubur. Sedangkan tentang mandi wajib, saya lebih mengetahui niat 

mandi wajib yang benar yaitu, “Nawaitul ghusla liraf’il hadatsil akbari fardhal 

lillaahi ta’aala” yang artinya: Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas 

besar karena Allah SWT.16 

Adapun pernyataan dari ibu Noni sebagai berikut: 

Materi pembelajaran khususnya tentang fikih yang telah saya peroleh 

diantaranya, pembagian hadas dan macam-macam najis. Hadas 

merupakan keadaan bagi seseorang yang diharuskan untuk bersuci. 

Bersuci ini dilakukan dengan mandi wajib atau berwudhu. Apabila 

seseorang berhadas besar maka ia harus melakukan mandi wajib 

sedangkan apabila ia dalam keadaan berhadas kecil, maka ia harus 

berwudhu. Hal ini dilakukan agar seseorang dapat beribadah kepada 

Allah SWT. Adapun macam-macam najis, yang salah satunya adalah 

najis mughaladah yang disebabkan oleh air liur anjing. Najis ini disebut 

juga najis berat, maka harus dibersihkan dengan diusap menggunakan 

tanah dan dilanjutkan dengan mencucinya dengan air bersih sebanyak 

tujuh kali.17 

Selain materi tentang pembagian hadas, pembagian najis dan mandi 

wajib, terdapat pula beberapa materi lain yang diperoleh ibu-ibu majelis taklim 

Irsyadul Ibaad. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari ibu Sarce bahwa: 

Materi yang saya peroleh lewat pengajian mingguan diantaranya, 

tentang wudhu dan tayamum serta hal-hal yang membatalkan sholat. 

Wudhu dan tayamum merupakan kewajiban yang harus dilakukan 

sebelum melakukan sholat. Adapun beberapa hal yang membatalkan 

sholat seperti, berhadas, banyak bergerak, makan dan minum, sengaja 

berbicara dan tertawa terbahak-bahak.18 

Adapun pernyataan dari ibu Hadijah sebagai berikut: 

                                                             

16 Farida Sahabi, Materi Yang Diperoleh Selama Bergabung Di Majelis Taklim Irsyadul 

Ibaad, 15 Desember 2020. 

17 Noni Ibrahim, Materi Yang Diperoleh Selama Bergabung Di Majelis Taklim Irsyadul 

Ibaad, 15 Desember 2020. 

18 Sarce Adam, Materi Yang Diperoleh Selama Bergabung Di Majelis Taklim Irsyadul 

Ibaad, 15 Desember 2020. 
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Materi yang saya peroleh diantaranya, tentang wudhu dan tayamum 

seperti yang di ajarkan oleh ustadz Juaeni dan perbedaan antara syarat 

dan rukun shalat. Pemahaman saya terhadap materi tersebut, bahwa 

wudhu dan tayamum merupakan salah satu syarat sah sholat. Apabila 

seseorang tidak menyucikan dirinya dengan berwudhu ataupun 

tayamum maka tidaklah sah sholat orang tersebut. selain tentang wudhu 

dan tayamum, terdapat pula rukun shalat yang terdiri dari niat, berdiri, 

takbiratul ihram, membaca surah al-Fatihah, ruku’, i’tidal, sujud, duduk 

di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, tasyahud akhir, salam dan 

tertib.19 

Dengan memperoleh materi selama bergabung di dalam majelis taklim 

Irsyadul Ibaad, ibu-ibu dapat memahami dan menerapkan materi tersebut. Hal 

ini sejalan dengan pernyataan dari ustadz Juaeni sebagai berikut: 

“Pemahaman ibu-ibu majelis taklim Irsyadul Ibaad terhadap 

pembelajaran fikih terlihat dari kemampuan mereka dalam menerapkan materi 

yang telah di ajarkan seperti fikih thaharah dan fikih ibadah”.20 

Majelis taklim Irsyadul Ibaad memperoleh materi-materi fikih dari guru 

pembina lewat beberapa kegiatan seperti, pengajian mingguan, pengajian 

bulanan dan pengajian tahunan. 

Dalam hal ini, ibu Zurni Risbet selaku ketua majelis taklim Irsyadul 

Ibaad menyatakan sebagai berikut: 

Kegiatan majelis taklim terbagi atas tiga yaitu sebagai berikut: 

Pertemuan majelis taklim seminggu sekali tepatnya setiap hari minggu. 

Kegiatan ini diawali dengan doa pembuka, kemudian salawat atau 

melantunkan Asmaul Husna bersama, selanjutnya tadarus, berikutnya 

ceramah (penyampaian materi fikih), dilanjutkan dengan pengisian 

arisan dan terakhir doa penutup. 

Adapun kegiatan pengajian bulanan yaitu pertemuan rayon yang 

melibatkan anggota majelis taklim Irsyadul Ibaad. Setiap rayon terdapat 

empat sampai lima majelis taklim didalamnya. Ada tujuh rayon dibawah 

binaan SIAM dan majelis taklim Irsyadul Ibaad termasuk didalam rayon 

                                                             

19 Hadijah Thaib, Materi Yang Diperoleh Selama Bergabung Di Majelis Taklim Irsyadul 

Ibaad, 15 Desember 2020. 

20 Muhammad Juaeni, Pemahaman Ibu-ibu Majelis Taklim Irsyadul Ibaad Terhadap 

Pembelajaran Fikih, 14 Desember 2020. 
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4. Di dalam rayon 4 terdiri dari lima majelis taklim diantaranya, majelis 

taklim Irsyadul Ibaad, majelis taklim Baiturrahim di Cereme, majelis 

taklim Salsabila di Mahawu, majelis taklim Sabilil Haqq di Loreng dan 

Majelis Taklim Baitul Makmur di Kampung Tali. Pertemuan ini 

dilaksanakan satu kali dalam satu bulan dan rangkaian kegiatan 

didalamnya sama dengan rangkaian kegiatan pada pertemuan 

mingguan. Namun, perbedaannya di akhir rangkaian kegiatan rayon 

terdapat evaluasi dari setiap majelis taklim.21 

Hal di atas sejalan dengan pernyataan dari bapak Anis Hamzah selaku 

imam Masjid Irsyadul Ibaad sebagai berikut: 

Kegiatan majelis taklim Irsyadul Ibaad yang dilaksanakan di Masjid 

terdiri dari pengajian Mingguan dan pengajian Rayon. 

Pada pengajian mingguan terdapat dua materi pembelajaran yaitu 

belajar membaca Al-Qur’an dan penyampaian materi-materi Pendidikan 

Agama Islam seperti fikih, oleh guru-guru pembina majelis taklim 

Irsyadul Ibaad. 

Adapun pengajian bulanan/rayon yang biasanya dilaksanakan tiga bulan 

sekali. Jamaah yang hadir bukan saja ibu-ibu majelis taklim Irsyadul 

Ibaad, terdapat pula ibu-ibu dari berbagai majelis taklim yang turut hadir 

dalam kegiatan tersebut.22 

Selain kegiatan mingguan dan bulanan, majelis taklim pun terlibat 

dalam pelaksanaan kegiatan tahunan. Dalam hal ini, ibu Zurni Risbet selaku 

ketua majelis taklim Irsyadul Ibaad menyatakan sebagai berikut: 

“Terdapat pula pengajian tahunan yang terdiri dari Raker (Rapat Kerja), 

milad SIAM dan penutupan rayon/pertemuan akbar yang melibatkan seluruh 

majelis taklim”.23 

Jadi, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas bahwa pelaksanaan 

kegiatan yang melibatkan seluruh anggota majelis taklim terbagi atas tiga 

                                                             

21 Zurni Risbet, Kegiatan-kegiatan Yang Dilakukan Majelis Taklim Irsyadul Ibaad, Alat 

Perekam Suara (handphone) dan Alat Perekam Video (kamera), 14 Juni 2020. 

22 Anis Hamzah, Kegiatan Majelis Taklim Irsyadul Ibaad Yang Dilaksanakan Di Masjid, 

Alat Perekam Suara (Handphone) dan Kamera Handphone, 19 Agustus 2020. 

23 Zurni Risbet, Tujuan Berdirinya Majelis Taklim Irsyadul Ibaad, Alat Perekam Suara 

(handphone) dan Alat Perekam Video (kamera), 14 Juni 2020. 
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kegiatan, diantaranya pengajian mingguan, pengajian bulanan dan pengajian 

tahunan.  

Pada pengajian mingguan guru mendatangi lokasi binaan seminggu 

sekali sesuai jadwal. Umumnya kegiatan dilakukan pada sore hari 

selama dua jam, karena pada pagi harinya sebagian besar anggota 

majelis taklim membantu suami mencari nafkah sebagai pedagang, 

nelayan, buruh tani dan selebihnya sebagai ibu rumah tangga. Pekerjaan 

guru-guru SIAM adalah sebagai dosen di IAIN Manado, guru di Man 

Model Manado, PNS, penyuluh agama dan aktif di berbagai organisasi 

kemasyarakatan serta organisasi keagamaan. Sebelum guru-guru terjun 

ke lokasi binaan dilakukan studi kelayakan untuk mengklasifikasikan 

tingkat kemampuan mengaji, pengetahuan agama, tingkat ekonomi dan 

tingkat pendidikan anggota majelis taklim. Hal ini sangat penting dalam 

meningkatkan metodologi yang sesuai dengan situasi, kondisi dan 

kemampuan anggota majelis taklim yang berbeda di setiap lokasi 

binaan. Guru diberi kebebasan beraktifitas untuk mentransformasikan 

ilmunya, tetapi secara umum yang digunakan adalah metode ceramah, 

tanya jawab, diskusi dan praktik untuk beberapa pokok bahasan dalam 

buku pedoman pembelajaran.24 

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari ustadz Muhammad Juaeni selaku 

koordinator rayon sekaligus guru pembina sebagai berikut: 

Metode yang sering digunakan diantaranya: (1)Metode ceramah, yang 

dimaksud ialah penerangan, pembahasan dengan penuturan lisan oleh 

guru terhadap anggota majelis taklim. (2)Metode tanya jawab, metode 

ini membuat anggota majelis taklim lebih aktif. (3)Metode latihan, 

metode ini sifatnya melatih untuk menimbulkan keterampilan dan 

ketangkasan. (4)Metode diskusi, yakni jika ada suatu masalah atau 

pertanyaan yang jawabannya dapat didiskusikan.25 

Pada setiap pertemuan disajikan dua materi yaitu belajar membaca Al-

Qur’an dalam upaya pemberantasan ketidaktahuan membaca Al-Qur’an dan 

materi tentang fikih dan materi-materi lain yang termasuk di dalam pendidikan 

agama Islam. Semua materi disesuaikan dengan kurikulum SIAM berdasarkan 

buku pembelajaran majelis taklim binaan SIAM. 

                                                             

24 Rukmina Gonibala dan Ismail Suardi Wekke, Strategi Dakwah Masyarakat Muslim 

Minahasa, 65. 

25 Muhammad Juaeni, Metode Yang Digunakan Dalam Menyampaikan Materi, Alat 

Perekam Suara (handphone) dan Alat Perekam Video (kamera), 14 Juni 2020.  
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Dalam rangka meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan silaturrahmi 

diantara anggota majelis taklim binaan, guru-guru, pengurus SIAM dan 

juga sebagai syiar Islam. Maka diadakan pengajian atau pertemuan 

rayon sebulan sekali secara bergilir diseluruh lokasi binaan. Setiap 

majelis taklim mengirim delegasi untuk menghadiri pengajian rayon 

sesuai jadwal yang telah disusun oleh pengurus SIAM. Majelis taklim 

binaan SIAM dibagi menjadi lima rayon yang disesuaikan dengan letak 

wilayah geografis majelis taklim. Hal ini dilakukan untuk memudahkan 

pembinaan khususnya dalam penggerakan dan pengawasan di setiap 

lokasi binaan. Setiap rayon terdiri dari beberapa majelis taklim yang 

dipimpin oleh seorang koordinator rayon yang bertanggung jawab atas 

kelancaran kegiatan majelis taklim di rayon tersebut. Dengan 

bertambahnya majelis taklim binaan, SIAM saat ini membagi binaannya 

menjadi tujuh rayon, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan 

pengawasan agar proses belajar mengajar di majelis taklim dapat 

berjalan sesuai tujuan.26 

Majelis taklim Irsyadul Ibaad termasuk di dalam rayon empat yang 

dipimpin oleh ustadz Muhammad Juaeni sebagai koordinator rayon. 

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari ibu Zurni Risbeth selaku ketua 

majelis taklim Irsyadul Ibaad sebagai berikut: 

Ada tujuh rayon dibawah binaan SIAM dan majelis taklim Irsyadul 

Ibaad termasuk didalam rayon 4. Di dalam rayon 4 terdiri dari lima 

majelis taklim diantaranya, majelis taklim Irsyadul Ibaad, majelis taklim 

Baiturrahim di Cereme, majelis taklim Salsabila di Mahawu, majelis 

taklim Sabilil Haqq di Loreng dan Majelis Taklim Baitul Makmur di 

Kampung Tali.27 

Materi pembelajaran pada pengajian rayon bersifat universal belum 

terperinci seperti pada pengajian mingguan. Pengajian rayon dilakukan untuk 

saling berbagi dan mengenal satu sama lain antara para guru dan majelis taklim 

dilingkungan rayon. Sebab apabila terjadi mutasi (rolling) guru antar majelis 

taklim diharapkan tidak terjadi penolakan terhadap guru baru.28 

                                                             

26 Rukmina Gonibala dan Ismail Suardi Wekke, Strategi Dakwah Masyarakat Muslim 

Minahasa, 65-66. 

27 Zurni Risbet, Tujuan Berdirinya Majelis Taklim Irsyadul Ibaad, Alat Perekam Suara 

(handphone) dan Alat Perekam Video (kamera), 14 Juni 2020. 

28 Rukmina Gonibala dan Ismail Suardi Wekke, Strategi Dakwah Masyarakat Muslim 

Minahasa, 67. 
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Hal di atas sejalan dengan pernyataan dari ustadz Faisal A. Sabaya 

selaku koordinator SIAM bidang pendidikan sebagai berikut: 

“Adapun di waktu tertentu guru-guru akan di rolling agar memberikan 

suasana yang baru bagi ibu-ibu majelis taklim dan guru”.29 

Untuk efektif dan efisiennya, pertemuan rayon dilakukan evaluasi 

melalui program buku administrasi majelis taklim, perkembangan dana 

bantuan mengalir, dan pembinaan sehingga tidak terlalu menyita waktu. 

Pertemuan mingguan dan rayon secara berkesinambungan diadakan 

oleh SIAM dan puncaknya pada pertemuan tahunan yang akrab disebut 

dengan pengajian akbar dalam bentuk dakwah wisata. Kegiatan ini 

sebagai tanda mengakhiri seluruh kegiatan pembinaan untuk sementara 

waktu. Hal ini dilakukan sehubungan dengan datangnya bulan suci 

ramadhan dengan harapan agar seluruh komponen SIAM dapat 

menjalankan ibadah ramadhan dengan keluarga masing-masing. 

Kegiatan pembinaan kembali aktif setelah idul fitri dengan acara halal 

bi halal yang diadakan disetiap lingkungan yang diadakan disetiap 

lingkungan binaan yang puncaknya ditutup dengan hari raya ketupat 

yang biasanya dihadiri oleh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan 

pemerintah.30 

Lewat kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi SIAM, 

diantaranya kegiatan mingguan, kegiatan bulanan dan kegiatan tahunan, ibu-ibu 

majelis taklim Irsyadul Ibaad memperoleh pengetahuan seperti dalam 

pembelajaran fikih ibadah di antaranya, rukun dan syarat sah shalat, pembatalan 

shalat, macam-macam hadas, najis serta wudhu dan tayamum. Hal ini ditandai 

dengan pemahaman dan penerapan oleh ibu-ibu terhadap materi-materi 

tersebut. 

  

                                                             

29 Faisal A. Sabaya, Kurikulum Yang Dipakai Oleh Seluruh Majelis Taklim Binaan SIAM, 

Kamera Handphone, 13 Juli 2020. 

30 Rukmina Gonibala dan Ismail Suardi Wekke, Strategi Dakwah Masyarakat Muslim 

Minahasa, 67-68. 
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2. Kontribusi Pembelajaran Fikih Pada Ibu-ibu Majelis Taklim Irsyadul 

Ibaad. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 14 

Juni 2020, peneliti melihat langsung rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh 

majelis taklim Irsyadul Ibaad diantaranya, doa pembuka, lantunan shalawat nabi 

oleh anggota majelis taklim, tadarus, ceramah, pengisian serta pencabutan 

arisan dan doa penutup. 

Di dalam ceramah inilah proses pembelajaran dilaksanakan, dimana ibu-

ibu majelis taklim Irsyadul Ibaad terlibat didalamnya. Pembelajaran yang 

dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2020 membahas fikih ibadah dengan materi 

thaharah (bersuci). Pada saat pembelajaran berlangsung, perhatian ibu-ibu 

tertuju pada penceramah. Ustadz menjelaskan materi kemudian 

memperagan/mempraktekkan tata cara mengusap kepala dan tangan ketika 

berwudhu dan tata cara bertayamum. 

Hal di atas sejalan dengan pernyataan dari salah seorang guru SIAM 

sebagai berikut: 

“Materi yang diberikan kepada ibu-ibu majelis taklim Irsyadul Ibaad 

pada hari ini adalah tentang fikih thaharah”.31 

Dalam suatu pembelajaran, dibutuhkan beberapa hal dalam mendukung 

keberlangsungan proses pembelajaran tersebut seperti, metode, sumber dan 

media. Metode ceramah merupakan metode yang masih sering digunakan 

dalam majelis taklim ini.  

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari ustadz Muhammad Juaeni selaku 

guru Pembina majelis taklim Irsyadul Ibaad sebagai berikut: 

Beberapa metode yang sering digunakan pada saat menyampaikan 

materi kepada ibu-ibu majelis taklim, diantaranya: (1)Metode ceramah, 

yang dimaksud ialah penerangan, pembahasan dengan penuturan lisan 

                                                             

31 Muhammad Juaeni, Materi yang diberikan kepada Ibu-ibu Majelis Taklim Irsyadul 

Ibaad, Alat Perekam Suara (handphone) dan Alat Perekam Video (kamera), 14 Juni 2020.  
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oleh guru terhadap anggota majelis taklim. (2)Metode tanya jawab, 

metode ini membuat anggota majelis taklim lebih aktif. (3)Metode 

latihan, metode ini sifatnya melatih untuk menimbulkan keterampilan 

dan ketangkasan. (4)Metode diskusi, yakni jika ada suatu masalah atau 

pertanyaan yang jawabannya dapat didiskusikan.32 

Hal di atas sejalan dengan pernyataan dari ibu Noni sebagai berikut: 

“Terdapat dua metode yang sering digunakan oleh guru ketika 

menjelaskan materi khususnya tentang fikih thaharah, yaitu metode ceramah 

dan praktek. Kedua metode ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan 

pemahaman ibu-ibu majelis taklim”.33 

Adapun pernyataan dari ibu Hadijah bahwa: 

“Cara yang digunakan ialah dengan menggunakan beberapa metode 

seperti ceramah dan tanya jawab. Apabila dalam menyapaikan materi, ibu-ibu 

kurang memahaminya maka terdapat tanya jawab di akhir penyampaian materi. 

Setelah melakukan tanya jawab, ustadz ataupun ustadzah akan menjelaskan 

kembali dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh ibu-ibu”.34 

Kedua pernyataan di atas sejalan dengan yang dikatakan oleh ibu 

Nursifa sebagai berikut: 

“Cara yang digunakan oleh beberapa guru pembina ialah dengan 

menjelaskan materi secara rinci. Selanjutnya guru mempraktekkan sambil 

diikuti oleh ibu-ibu majelis taklim. Apabila ada yang kurang paham dengan 

yang dijelaskan oleh guru, maka diperbolehkan bagi ibu-ibu untuk betanya”.35 

Selain metode, ada pun beberapa sumber yang dipakai guna 

menyempurnakan isi materi yang disampaikan pada ibu-ibu majelis taklim 

Irsyadul Ibaad. Berikut pernyataan dari ustadz Muhammad Juaeni: 

                                                             

32 Muhammad Juaeni, Metode Yang Digunakan Pada Saat Pembelajaran Berlangsung, Alat 

Perekam Suara (handphone) dan Alat Perekam Video (kamera), 14 Juni 2020.  

33 Noni Ibrahim, Cara Guru Dalam Meningkatkan Pemahaman Ibu-ibu Majelis Taklim 

Irsyadul Ibaad, 15 Desember 2020. 

34 Hadijah Thaib, Cara Guru Dalam Meningkatkan Pemahaman Ibu-ibu Majelis Taklim 

Irsyadul Ibaad, 15 Desember 2020. 

35 Nursifa Tudi, Cara Guru Dalam Meningkatkan Pemahaman Ibu-ibu Majelis Taklim 

Irsyadul Ibaad, 15 Desember 2020. 
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“Sumber yang menjadi rujukan utama dalam materi ini adalah buku 

pembelajaran SIAM jilid I dan Ensiklopedi Shalat”.36 

Di dalam buku pembelajaran SIAM jilid I berisikan soal-soal 

(pertanyaan), lengkap dengan jawaban seputar materi thaharah yang bisa jadi 

akan ditanyakan oleh ibu-ibu majelis taklim. Buku ini memudahkan guru karena 

jawaban-jawaban tersebut menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh 

ibu-ibu. 

Adapun Ensiklopedi Shalat yang dijadikan sebagai sumber berikutnya, 

di dalam ensiklopedi ini ini terdapat beberapa pembahasan yang salah satunya 

adalah tata cara melakukan wudhu dan tayamum. Materi ini menjadi bahan ajar 

yang digunakan guru dalam pembelajaran fikih pada hari Minggu tanggal 14 

Juni 2020. Hal ini sesuai dengan pemahaman dari ibu-ibu majelis taklim 

Irsyadul Ibaad melalui pernyataan mereka terhadap materi yang dipelajari, 

sebagai berikut: 

Demikian ibu Farida selaku anggota majelis taklim Irsyadul Ibaad 

memerikan pernyataan tentang materi yang diperoleh pada hari Minggu tanggal 

14 Juni 2020 sebagai berikut: 

“Pada hari Minggu, materi yang disampaiakan oleh ustadz yaitu tentang 

Thaharah yang berarti bersuci. Cara bersuci yang dijelaskan oleh ustadz tentang 

wudhu dan tayamum”.37 

Demikian pula dengan pernyataan dari ibu Mardiana selaku anggota 

majelis taklim Irsyadul Ibaad sebagai berikut: 

Materi pembelajaran pada hari Minggu membahas tentang Thaharah 

dan cara melakukannya yang terdapat pada surah Al-Maidah seperti 

wudhu dan tayamum. Tata cara dalam berwudhu terdiri dari membasuh 

wajah, mencuci tangan sampai siku, membasuh kepala dan mencuci 

                                                             

36 Muhammad Juaeni, Sumber Yang Digunakan Pada Saat Pembelajaran Berlangsung, Alat 

Perekam Suara (handphone) dan Alat Perekam Video (kamera), 14 Juni 2020.  

37 Farida Sahabi, Materi yang dipahami dari Pembelajaran Fikih, Alat Perekam Suara 

(handphone) dan Kamera, 19 Juni 2020. 
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kaki. Sedangkan tata cara bertayamum yang ustadz peragakan dengan 

mengambil debu, kemudian di tepuk-tepuk, selanjutnya 

mengusapkannya ke wajah, kemudian mengambil debu untuk yang 

kedua kalinya, tepuk-tepuk dan selanjutnya diusapkan pada tangan 

sampai siku.38 

Begitu pun pernyataan dari ibu Noni dan ibu Hadijah selaku anggota 

majelis taklim Irsyadul Ibaad sebagai berikut: 

“Materi yang ustadz sampaikan mengenai kewajiban untuk menyucikan 

diri seperti wudhu dan tayamum yang diperbolehkan bagi orang-orang yang 

mengalami sakit”39 dan “tentang cara bersuci dengan menggunakan air (wudhu) 

dan cara bersuci dengan menggunakan debu (tayamum)”.40 

Selain itu, ada pula pernyataan dari ibu Salma tentang cara berwudhu 

dan bertayamum yang dipraktekkan oleh ustadz pada saat pembelajaran fikih 

berlangsung sebagai berikut: 

Ustadz menyampaikan materi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 

menyangkut tentang cara berwudhu seperti membasuh wajah, kemudian 

mencuci tangan sampai siku, selanjutnya membasuh kepala dan 

kemudian mencuci kaki hingga ke sela-sela jari. Adapun materi tentang 

cara bertayamum bagi orang-orang yang dalam keadaan sakit dan sulit 

untuk menemukan air. Dengan tata caranya yang pertama mengambil 

debu kemudian mengusapkannya ke wajah dan selanjutnya mengambil 

debu kembali dan diusapkan pada tangan sampai siku dengan 

mendahulukan tangan kanan kemudian diikuti dengan tangan kiri.41 

Hal ini pun diperjelas dengan pernyataan dari ibu Sarce sebagai berikut: 

“Isi materi yang disampaikan oleh ustadz pada hari Minggu yaitu 

tentang wudhu dan tayamum, yang lebih khususnya lagi mengenai tata caranya 

seperti membasuh kepala yang di praktekkan oleh ustadz dengan 

                                                             

38 Mardiana Thalib, Materi yang dipahami dari Pembelajaran Fikih, Alat Perekam Suara 

(handphone) dan Kamera, 19 Juni 2020. 

39 Noni Ibrahim, Materi yang dipahami dari Pembelajaran Fikih, Alat Perekam Suara 

(handphone) dan Kamera, 21 Juni 2020. 

40 Hadijah Thaib, Materi yang dipahami dari Pembelajaran Fikih, Alat Perekam Suara 

(handphone) dan Kamera, 21 Juni 2020. 

41 Salma Tanggomo, Materi yang dipahami dari Pembelajaran Fikih, Alat Perekam Suara 

(handphone) dan Kamera, 19 Juni 2020. 
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mengusapkannya dari bagian kepala terdepan sampai tengkuk, kemudian 

membalikkan kembali ke tempat semula”.42 

Jadi, dapat diketahui bahwa isi materi pada pembelajaran fikih yang 

diperoleh ibu-ibu majelis taklim Irsyadul Ibaad di hari Minggu tanggal 14 Juni 

2020 adalah materi thaharah yaitu tata cara berwudhu dan bertayamum.  

Materi ini sudah tidak asing lagi bagi ibu-ibu. Hal ini berdasarkan 

pernyataan dari ibu Syahrina selaku anggota majelis taklim Irsyadul Ibaad 

sebagai berikut: 

“Materi yang disampaikan oleh ustadz pada tanggal 14 Juni 2020 

membahas tentang Thaharah. Materi ini merupakan materi yang sudah tidak 

asing lagi bagi anggota majelis taklim Irsyadul Ibaad, sebab beberapa guru 

SIAM juga sering membawakan materi yang sama pada beberapa kali 

pertemuan majelis taklim”.43 

Berikutnya, pemahaman dari ibu-ibu majelis taklim Irsyadul Ibaad 

tentang thaharah sudah bisa dikatakan baik dengan mengimplementasikan tata 

cara bersuci dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

Hal ini berdasarkan pernyataan dari ibu Salma selaku anggota majelis 

taklim Irsyadul Ibaad sebagai berikut: 

“Tata cara berwudhu yang sering saya lakukan setiap akan melakukan 

shalat diantaranya niat, membaca basmallah, mencuci tangan, berkumur-

kumur, membasuh hidung, membasuh wajah, mencuci tangan sampai siku, 

membasuh kepala, kemudian telinga sampai leher dan terakhir mencuci kaki 

hingga ke sela-sela jari”.44 

Adapun pernyataan dari ibu Hadijah selaku anggota majelis taklim 

Irsyadul Ibaad sebagai berikut: 

                                                             

42 Sarce Adam, Materi yang dipahami dari Pembelajaran Fikih, Alat Perekam Suara 

(handphone) dan Kamera, 19 Juni 2020. 

43 Syahrina Diko, Materi yang dipahami dari Pembelajaran Fikih, Alat Perekam Suara 

(Handphone) dan Kamera Handphone, 16 Juni 2020. 

44 Salma Tanggomo, Tata Cara Melakukan Wudhu, Alat Perekam Suara (handphone) dan 

Kamera, 19 Juni 2020. 
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“Cara berwudhu yang sering saya lakukan yaitu berdasarkan sunah-

sunah seperti: melafadzkan basmalah, mencuci tangan, kumur-kumur, 

membasuh hidung, niat, membasuh wajah, mencuci tangan sampai siku, 

membasuh ubun-ubun, membasuh kedua telinga kemudian mencuci kaki dan 

terakhir membaca doa setelah berwudhu”.45 

Demikian juga dengan pernyataan dari ibu Farida sebagai berikut: 

Wudhu yang biasa saya praktekkan ketika akan sholat dimulai dengan 

membaca “bismillah” kemudian niat dalam hati selanjutnya mencuci 

tangan tiga kali yang di mulai dengan tangan kanan dan diikuti dengan 

tangan kiri. Berikutnya berkumur tiga kali kemudian membasuh hidung 

tiga kali, membasuh wajah tiga kali, kemudian mencuci tangan sampai 

siku tiga kali, dilanjutkan dengan membasuh kepala tiga kali, telinga 

tiga kali dan terakhir mencuci kaki tiga kali.46 

Dengan didukung oleh beberapa unsur di atas, maka Pendidikan Agama 

Islam khususnya pembelajaran fikih, memberikan sumbangsi yang baik bagi 

ibu-ibu sebagaimana pernyataan dari ibu Nursifa sebagai berikut: 

“Adapun materi tentang tayamum yang memberikan manfaat bagi saya 

karena dengan mengetahui dan memahami materi tersebut, saya dapat 

mempraktekkannya pada saat sakit dan tidak bisa melakukan wudhu”.47 

Jadi, pemahaman materi fikih tentang thaharah oleh ibu-ibu majelis 

taklim Irsyadul Ibaad terbilang baik karena didukung oleh beberapa unsur 

seperti keberadaan guru pembina, penggunaan metode seperti ceramah, praktek 

dan tanya jawab, media serta penyampaian materi yang berlandaskan pada 

sumber-sumber seperti buku materi pembelajaran SIAM jilid I dan Ensiklopedi 

Shalat. Hal ini memberikan kontribusi bagi ibu-ibu yang tadinya masih kurang 

dalam memahami tata cara berwudhu dan bertayamum, ketika dijelaskan oleh 

ustadz maka ibu-ibu menjadi paham. 

                                                             

45 Hadijah Thaib, Tata Cara Melakukan Wudhu, Alat Perekam Suara (handphone) dan 

Kamera, 21 Juni 2020. 

46 Farida Sahabi, Tata Cara Melakukan Wudhu, Alat Perekam Suara (handphone) dan 

Kamera, 19 Juni 2020. 

47 Nursifa Tudi, Materi Yang Diperoleh Selama Bergabung Di Majelis Taklim Irsyadul 

Ibaad, 15 Desember 2020. 
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3. Tantangan Yang Dihadapi Oleh Ibu-ibu Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

Dalam Pembelajaran Fikih. 

Pendidik dan peserta didik merupakan komponen penting dalam sistem 

pendidikan Islam. Kedua komponen ini saling berinteraksi dalam proses 

pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan.48 

Keberadaan pendidik dan peserta didik merupakan suatu hal yang 

penting karena keduanya merupakan unsur-unsur dalam pendidikan. Hal ini 

menjadi kendala apabila salah satu dari keduanya tidak hadir dalam 

pembelajaran. 

Hal di atas sejalan dengan pernyataan dari ibu-ibu majelis taklim 

Irsyadul Ibaad sebagai berikut: 

“Saya pernah beberapa kali tidak bisa hadir dalam beberapa pertemuan 

mingguan karena berhalangan, maka dari itu terdapat beberapa materi yang 

tidak saya pahami”.49 

Sama halnya dengan pernyataan dari ibu Mardiana bahwa, 

“Saya pernah tidak hadir pada beberapa pertemuan karena mengurus 

anak. Akibatnya saya kurang memahami beberapa materi yang telah 

disampaikan oleh ustadz dan ustadzah”.50 

Adapun pernyataan dari ibu Sarce bahwa, 

“Saya sering melakukan perjalanan keluar kota (Gorontalo) sehingga 

tidak bisa hadir dalam pertemuan. Hal ini menjadi penghambat bagi saya salam 

memahami materi pelajaran”.51 

Kehadiran dari ibu-ibu berdampak pada pemahaman mereka terhadap 

beberapa materi yang telah disampaikan bail oleh ustadz maupun ustadzah. 

                                                             

48 Imam Mohtar, Problematika Pembinaan Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat 

(Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 44. 

49 Nursifa Tudi, Tantangan yang Dirasakan Saat Pembelajaran Fikih Berlangsung, Alat 

Perekam Suara (handphone) dan Kamera, 14 Januari 2021. 

50 Mardiana Thalib, Tantangan yang Dirasakan Saat Pembelajaran Fikih Berlangsung, Alat 

Perekam Suara (handphone) dan Kamera, 14 Januari 2021. 

51 Sarce Adam, Tantangan yang Dirasakan Saat Pembelajaran Fikih Berlangsung, Alat 

Perekam Suara (handphone) dan Kamera, 13 Januari 2021. 
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Akan tetapi, terdapat beberapa materi yang berulang kali disampaikan oleh guru 

pembina sehingga ibu-ibu dapat dengan mudah memperoleh materi tersebut 

walaupun tidak bisa hadir saat pembelajaran. Hal ini berdasarkan pernyataan 

dari ibu Syahrina selaku anggota majelis taklim Irsyadul Ibaad sebagai berikut: 

“Materi yang disampaikan oleh ustadz pada tanggal 14 Juni 2020 

membahas tentang Thaharah. Materi ini merupakan materi yang sudah tidak 

asing lagi bagi anggota majelis taklim Irsyadul Ibaad, sebab beberapa guru 

SIAM juga sering membawakan materi yang sama pada beberapa kali 

pertemuan majelis taklim”.52 

Selain dari beberapa unsur pendidikan yang disebutkan di atas, adapun 

unsur lain yaitu, lingkungan. Lingkungan di sini terbagi atas beberapa macam 

yang salah satunya adalah dimensi waktu. “Dimensi waktu menunjukkan situasi 

yang tepat untuk melakukan kegiatan komunikasi. Misalnya lokasi yang 

terletak di depan jalan raya sehingga terkadang proses pembelajaran dapat 

teganggu dengan adanya kebisingan ketika proses pembelajaran tatap muka 

berlangsung”.53 

Dimensi waktu merupakan kendala lain yang dihadapi oleh ibu-ibu, 

seperti situasi yang ada di sekitar masjid Irsyadul Ibaad yang sedikit 

mengganggu berlangsungnya pembelajaran. 

Hal ini berdasarkan pernyataan dari ibu Mardiana selaku anggota 

majelis taklim Irsyadul Ibaad sebagai berikut: 

“Kebetulan letak Masjid yang berada tepat di depan jalan membuat 

kendaraan-kendaraan yang lewat mengganggu proses pembelajaran”.54 

Sejalan dengan pernyataan dari ibu Farida selaku anggota majelis taklim 

Irsyadul Ibaad bahwa: 

                                                             

52 Syahrina Diko, Materi yang dipahami dari Pembelajaran Fikih, Alat Perekam Suara 

(Handphone) dan Kamera Handphone, 16 Juni 2020. 

53 TIM PKM IAKN AMBON, Transformasi Budaya Pembelajaran Era Kenormalan Baru 

Pasca Covid-19, 41-42. 

54 Mardiana Thalib, Tantangan yang Dirasakan Saat Pembelajaran Fikih Berlangsung, Alat 

Perekam Suara (handphone) dan Kamera, 19 Juni 2020. 
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“Kendala yang selalu saya rasakan adalah ribut yang disebabkan oleh 

kendaraan yang lewat didepan Masjid”.55 

Demikian pula dengan pernyataan dari ibu Sarce selaku anggota majelis 

taklim Irsyadul Ibaad sebagai berikut: 

“Suasana pada saat ceramah berlangsung menjadi sedikit ribut akibat 

kendaraan baik motor maupun mobil yang lalu-lalang di depan masjid”.56 

Pernyataan di atas sejalan dengan pernyataan dari ibu Noni selaku 

anggota majelis taklim Irsyadul Ibaad sebagai berikut: 

“Kendala yang sering saya rasakan ialah kendaraan yang lalu-lalang di 

depan masjid sehingga menimbulkan kebisingan yang mengakibatkan suara 

ustadz terdengar pelan pada saat menyampaikan materi pembelajaran”.57 

Dengan demikian, situasi yang ada di sekitar masjid Irsyadul Ibaad 

mengakibatkan proses pembelajaran di dalam majelis taklim mengalami sedikit 

hambatan akibat dari kendaraan-kendaraan yang lalu-lalang. 

Adapun hambatan lain yang dirasakan oleh ibu-ibu majelis taklim 

Irsyadul Ibaad ialah merasa terganggu dengan suara dari ibu-ibu yang lain pada 

saat pembelajaran berlangsung.  

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari ibu Nursifa selaku anggota 

majelis taklim Irsyadul Ibaad sebagai berikut: 

                                                             

55 Farida Sahabi, Tantangan yang Dirasakan Saat Pembelajaran Fikih Berlangsung, Alat 

Perekam Suara (handphone) dan Kamera, 19 Juni 2020. 

56 Sarce Adam, Tantangan yang Dirasakan Saat Pembelajaran Fikih Berlangsung, Alat 

Perekam Suara (handphone) dan Kamera, 19 Juni 2020. 

57 Noni Ibrahim, Tantangan yang Dirasakan Saat Pembelajaran Fikih Berlangsung, Alat 

Perekam Suara (handphone) dan Kamera, 21 Juni 2020. 
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“Kendala yang saya rasakan pada saat ustadz menjelaskan ialah ketika 

ada satu sampai dua orang ibu-ibu yang “ngobrol” di samping saya yang sedikit 

mengganggu sehingga mengakibatkan fokus belajar pada saat itu menurun”.58 

Selain itu, ada pula pernyataan dari ibu Sarce dan ibu Noni yang sejalan 

dengan pernyataan di atas, sebagai berikut: 

“Kendalanya terdapat pada ibu-ibu yang hanya berbincang-bincang 

dengan teman disampingnya”.59 

Demikian pula pernyataan ibu Noni. 

Terdengar suara dari ibu-ibu lain yang berbincang-bincang selama 

ustadz menyampaikan materi.60 

Jadi, bincang-bincang yang dilakukan oleh ibu-ibu lain pada saat 

pembelajaran berlangsung mengakibatkan fokus mendengarkan materi menjadi 

terganggu. 

Adapun hambatan yang dirasakan oleh ibu-ibu majelis taklim Irsyadul 

Ibaad selama pembelajaran berlangsung ialah kondisi fisik dari ibu-ibu akibat 

dari duduk melantai yang terlalu lama sehingga menimbulkan keram-keram di 

area kaki. 

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari ibu Salma sebagai berikut: 

“Kendala yang saya rasakan pada saat duduk melantai. Hal ini 

mengakibatkan kaki menjadi keram-keram, sehingga mengganggu fokus saya 

dalam memperhatikan ustadz saat menjelaskan”.61 

                                                             

58 Nursifa Tudi, Tantangan yang Dirasakan Saat Pembelajaran Fikih Berlangsung, Alat 

Perekam Suara (handphone) dan Kamera, 16 Juni 2020. 

59 Sarce Adam, Tantangan yang Dirasakan Saat Pembelajaran Fikih Berlangsung, Alat 

Perekam Suara (handphone) dan Kamera, 19 Juni 2020. 

60 Noni Ibrahim, Tantangan yang Dirasakan Saat Pembelajaran Fikih Berlangsung, Alat 

Perekam Suara (handphone) dan Kamera, 21 Juni 2020. 

61 Salma Tanggomo, Tantangan yang Dirasakan Saat Pembelajaran Fikih Berlangsung, 

Alat Perekam Suara (handphone) dan Kamera, 19 Juni 2020. 
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Demikian juga yang dirasakan oleh ibu Hadijah. Berikut pernyataan 

beliau: 

“Sebenarnya pada saat mendengarkan ceramah dari ustadz, tidak ada 

hal-hal yang menghambat keberlangsungan pembelajaran tersebut. Hanya saja 

saya yang sering merasakan keram-keram pada kaki akibat duduk melantai 

yang terlalu lama sehingga sulit untuk menggerak-gerakkannya”.62 

Adapun pernyataan dari ibu Noni sebagai berikut: 

“Hal yang menjadi kendala pada saya yang mungkin karena faktor umur 

sehingga sering merasakan keram-keram pada kaki disaat duduk melantai 

selama mengikui kegiatan majelis taklim dan mengakibatkan ketidaknyamanan 

dalam mendengar materi”.63 

Dengan demikian, kendala yang dirasakan oleh ibu-ibu Majelis Taklim 

Irsyadul Ibaad ialah suasana lokasi pelaksanaan kegiatan majelis taklim 

Irsyadul Ibaad yang berada di depan jalan, banyak kendaraan yang lalu-lalang 

mengakibatkan terganggunya konsentrasi ibu-ibu saat menerima materi yang 

disampaikan oleh ustadz. Adapun kendala lain yang dirasakan ialah adanya 

suara dari ibu-ibu yang duduk bersebelahan memberikan sedikit gangguan bagi 

ibu-ibu lain yang sedang fokus mendengarkan materi dari ustadz. Demikian 

pula kondisi fisik dari ibu-ibu yang sering merasakan keram-keram pada saat 

mengikuti kegiatan majelis taklim. Mengingat pertemuan mingguan yang 

dilaksanakan oleh majelis taklim Irsyadul Ibaad berada di serambi masjid 

dengan posisi duduk di lantai.  

  

                                                             

62 Hadijah Thaib, Tantangan yang Dirasakan Saat Pembelajaran Fikih Berlangsung, Alat 

Perekam Suara (handphone) dan Kamera, 21 Juni 2020. 

63 Noni Ibrahim, Tantangan yang Dirasakan Saat Pembelajaran Fikih Berlangsung, Alat 

Perekam Suara (handphone) dan Kamera, 21 Juni 2020. 
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C. Pembahasan  

1. Cara Majelis Taklim Irsyadul Ibaad Dalam Meningkatkan 

Pembelajaran Fikih Pada Ibu-ibu. 

“Pendidikan Islam dapat diketahui dari dua segi, pertama tujuannya 

yaitu membentuk individu menjadi bercorak diri tertinggi menurut ukuran 

Allah. Dan kedua, isi pendidikannya yaitu ajaran Allah yang tercantum dengan 

lengkap di dalam Al-Qur’an yang pelaksanaannya ke dalam praktek hidup 

sehari-hari”.64 

Dalam meningkatkan pengetahuan pembelajaran fikih, ibu-ibu majelis 

taklim mengedepankan tujuan didirikannya majelis taklim Irsyadul Ibaad serta 

isi pendidikan yaitu bahan ajar yang bersumber pada buku pembelajaran SIAM 

jilid I dan Ensiklopesi Sholat. 

Majelis taklim merupakan wadah pendidikan nonformal yang bertujuan 

untuk membina dan mengembangkan ajaran Islam, dalam rangka membentuk 

masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT. 

Tujuan berdirinya majelis taklim Irsyadul Ibaad adalah untuk 

memberantas buta Al-Qur’an dan memperdalam pengetahuan fikih. Selain itu, 

tujuan lain dari majelis taklim ini ialah menjadi tempat pendidikan nonformal 

melalui beberapa kegiatan yang dilakukan sehingga memperoleh pengetahuan 

agama Islam dan dapat memperbaiki akhlak. 

Dalam pandangan peneliti, majelis taklim Irsyadul Ibaad telah mencapai 

tujuan yang menjadi pondasi berdirinya majelis taklim ini dengan penguasaan 

ilmu agama Islam yaitu fikih ibadah khususnya materi thaharah.  

Dengan adanya dukungan dari guru dalam menyampaikan materi 

khusunya tentang thaharah, keikutsertaan ibu-ibu dalam beberapa kegiatan serta 

penerapan materi oleh ibu-ibu, menjadikan tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

Majelis taklim Irsyadul Ibaad bergabung dengan suatu organisasi Islam 

yaitu Studi Islam Assalam Manado (SIAM) pada tahun 1996, maka seluruh 

                                                             

64 H.M. Djumransjah dan Abdul Malik Karim Amrullah, Pendidikan Islam: Menggali 

“Tradisi” Mengukuhkan Eksistensi (Malang: UIN Malang Press, 2007), 8-10. 
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pembelajaran yang ada di dalam majelis taklim ini, menggunakan kurikulum 

yang diberikan oleh SIAM. 

Jadi, SIAM melakukan pembinaan terhadap majelis taklim Irsyadul 

Ibaad melalui tiga bentuk dan waktu pertemuan yaitu, pertemuan Mingguan, 

pertemuan Bulanan dan pertemuan Tahunan. 

a. Kegiatan Mingguan 

Menurut peneliti, pertemuan majelis taklim dilaksanakan seminggu 

sekali tepatnya setiap hari Minggu pada tanggal 14 Juni 2020. Kegiatan ini 

diawali dengan membaca “Bismillahirrahmanirrahiim” sebagai doa 

pembuka. Berikutnya, diikuti dengan melantunkan shalawat nabi oleh semua 

anggota majelis taklim. Selanjutnya, tadarus, ceramah, dilanjutkan dengan 

pengisian arisan dan doa penutup.  

b. Kegiatan Bulanan 

Kegiatan bulanan yakni pertemuan rayon yang melibatkan ibu-ibu 

majelis taklim Irsyadul Ibaad. Setiap rayon terdapat empat sampai lima 

majelis taklim di dalamnya. Ada tujuh rayon di bawah binaan SIAM dan 

majelis taklim Irsyadul Ibaad termasuk di dalam rayon 4. Di dalam rayon 4 

terdiri dari lima majelis taklim yaitu, majelis taklim Irsyadul Ibaad, majelis 

taklim Baiturrahim di Cereme, majelis taklim Salsabila di Mahawu, majelis 

taklim Sabilil Haqq di Loreng dan Majelis Taklim Baitul Makmur di 

Kampung Tali. Pertemuan ini dilaksanakan satu kali dalam satu bulan dan 

rangkaian kegiatan di dalamnya sama dengan rangkaian kegiatan pada 

pertemuan mingguan. Namun, perbedaannya di akhir rangkaian kegiatan 

rayon terdapat evaluasi dari setiap majelis taklim. 

c. Kegiatan Tahunan 

Kegiatan tahunan terdiri dari Raker (Rapat Kerja), milad SIAM dan 

penutupan rayon/pertemuan akbar yang melibatkan seluruh majelis taklim. 

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan 

oleh organisasi SIAM, diantaranya kegiatan mingguan, kegiatan bulanan dan 
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kegiatan tahunan, ibu-ibu majelis taklim Irsyadul Ibaad memperoleh 

pengetahuan seperti dalam pembelajaran fikih ibadah. Hal ini ditandai dengan 

pemahaman dan penerapan oleh ibu-ibu terhadap materi-materi yang telah 

dijelaskan. 

2. Kontribusi Pembelajaran Fikih Pada Ibu-ibu Majelis Taklim Irsyadul 

Ibaad. 

“Belajar adalah proses aktivitas otak dalam rangka menerima informasi, 

menyerapnya dan juga menuangkannya kembali yang pada akhirnya 

menghasilkan perubahan sikap atau perilaku”65. Dalam hal ini, informasi yang 

dimasudkan ialah materi pembelajaran. 

Dalam pembelajaran, dibutuhkan seorang guru (pendidik) untuk 

menyampaikan informasi kepada siswa (peserta didiknya). Pada dasarnya 

“Tugas guru utamanya bukan hanya mentransfer pengetahuan tetapi 

memfasilitasi kegiatan pembelajaran sehingga siswa memiliki kesempatan aktif 

belajar dengan cara mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman 

siswa sendiri”.66 

Materi pembelajaran merupakan unsur penting dan di dukung oleh 

metode, sumber dan media belajar dalam proses pembelajaran fikih di majelis 

taklim Irsyadul Ibaad. 

Menurut peneliti, pada tanggal 14 Juni 2020 materi yang diperoleh ibu-

ibu majelis taklim Irsyadul Ibaad adalah tata cara bersuci (thaharah) dengan 

menggunakan air (wudhu) dan bersuci dengan menggunakan debu yang suci 

(tayamum). 

Dalam menyampaikaan materi pembelajaran, perlu adanya metode. 

“Metode berarti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai 

                                                             

65 Muhammad Fathurrohman, Belajar Dan Pembelajaran Modern: Konsep Dasar, Inovasi 

dan Teori Pembelajaran (Yogyakarta: Garudhawaca, 2017), 4. 

66 Muhammad Fathurrohman, Belajar Dan Pembelajaran Modern: Konsep Dasar, Inovasi 

dan Teori Pembelajaran, 176-177. 
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maksud atau dapat juga berarti cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan”.67 

Adapun metode yang digunakan pada saat pembelajaran fikih guna 

memudahkan proses pembelajaran yaitu metode ceramah, latihan dan tanya 

jawab. Setelah menjelaskan materi tentang tata berwudhu dan tayamum, ustadz 

mempraktekkannya yang kemudian diikuti oleh ibu-ibu. 

Sumber yang digunakan adalah buku materi pembelajaran SIAM jilid I 

dan Ensiklopedi Shalat. Lewat buku-buku ini materi disajikan berdasarkan isi 

dari kitab-kitab tersebut. 

Selanjutnya media, yang tersedia di lokasi adalah papan tulis, spidol dan 

pengeras suara. Dalam menyampaikan materi, ustadz menggunakan media yang 

memudahkan proses pembelajaran seperti mic sebagai pengeras suara, karena 

jumlah anggota yang banyak maka penggunaan pengeras suara penting guna 

mencegah ketidakjelasan dalam menyampaikan materi. Adapun penggunaan 

papan tulis dan spidol sebagai media pembelajaran untuk menuliskan ayat Al-

Qur’an surah Al-Maidah ayat 6 sebagai dasar hukum pelaksanaan Thaharah. 

Setelah memperoleh materi dari ustadz lewat kegiatan pengajian pada 

hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, pemahaman dari ibu-ibu majelis taklim 

Irsyadul Ibaad sudah dapat dikatakan baik, karena materi ini telah berulang kali 

disampaikan kepada ibu-ibu majelis taklim. 

Dengan begitu, pembelajaran fikih dalam materi thaharah telah 

memberikan kontribusi pada ibu-ibu majelis taklim Irsyadul Ibaad karena 

didukung oleh beberapa unsur seperti keberadaan guru pembina sebagai 

fasilitator selama pembelajaran berlangsung, penggunaan metode seperti 

ceramah, praktek dan tanya jawab, media serta penyampaian materi yang 

berlandaskan pada sumber-sumber seperti buku materi pembelajaran SIAM 

jilid I dan Ensiklopedi Shalat. Hal ini menjadikan ibu-ibu yang tadinya masih 

kurang dalam memahami tata cara berwudhu dan bertayamum, ketika 

dijelaskan oleh ustadz maka ibu-ibu menjadi paham. 

                                                             

67 Departemen P&K, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 653. 
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3. Tantangan Yang Dihadapi Oleh Ibu-ibu Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

Dalam Pembelajaran Fikih. 

Di dalam pembelajaran terdapat beberapa unsur yang saling 

mendukung, seperti pendidik dan peserta didik. Namun, kehadiran salah satu 

dari keduanya menjadi kendala bagi majelis taklim Irsyadul Ibaad. 

Majelis taklim Irsyadul Ibaad beranggotakan 125 orang68, akan tetapi 

tidak semua anggota bisa hadir dalam pertemuan. Sebagai contoh pada tanggal 

14 Juni 2020, anggota yang hadir berjumlah 41 orang. 

Ketidakhadiran ini menjadi kendala bagi ibu-ibu dalam memahami 

suatu materi. Mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran yang telah berlangsung 

karena berhalangan untuk hadir. Ada yang berhalangan karena mengurus rumah 

tangga dan ada pula yang sering keluar kota. Namun di sisi lain, guru pembina 

(baik ustadz maupun ustadzah) sering membawakan materi yang sama pada 

beberapa pertemuan sehingga ibu-ibu dapat dengan mudah memperoleh materi 

tersebut walaupun tidak bisa hadir saat pembelajaran. 

Selain ketidakhadiran dari ibu-ibu dalam pembelajaran, terdapat pula 

kendala/tantangan lain seperti lokasi pelaksanaan kegiatan Mingguan majelis 

taklim Irsyadul Ibaad di Masjid yang berada di Lingkungan V kelurahan 

Bailang. Masjid ini berada tepat di depan jalan yang selalu dilewati kendaraan 

mobil dan sepeda motor. 

Hal di atas menjadi perhatian dikarenakan keadaan yang demikian 

mengakibatkan terganggunya proses pembelajaran karena suara dari kendaraan 

yang lalu-lalang lewat di depan masjid.  

Selain itu, suara dari ibu-ibu pada saat pembelajaran berlangsung 

mengakibatkan suara ustadz saat menyampaikan materi tidak terlalu jelas 

sehingga mengganggu fokus belajar ibu-ibu yang lain.  

                                                             

68 Zurni Risbeth, Jumlah Anggota Pada Awal Majelis Taklim Irsyadul Ibaad Berdiri, 24 

Januari 2020. 
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Adapun suasana kegiatan Mingguan majelis taklim Irsyadul Ibaad yang 

dilaksanakan di masjid berjalan lancar karena kodisi lantai dan fasilitas yang 

ada terlihat bersih dan terjaga dalam pemakaiannya. Dengan posisi melantai 

pada saat kegiatan berlangsung, menimbulkan kendala bagi ibu-ibu. Peneliti 

melihat, bahwa kendala yang dirasakan oleh ibu-ibu majelis taklim Irsyadul 

Ibaad adalah kodisi fisik mereka yang sering merasakan keram-keram di kaki 

sehingga mengganggu konsentrasi ibu-ibu saat menerima materi. 
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 BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Cara majelis taklim Irsyadul Ibaad dalam meningkatkan pembelajaran fikih 

pada ibu-ibu majelis taklim Irsyadul Ibaad adalah melalui keikutsertaan 

dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi SIAM, 

diantaranya kegiatan mingguan, kegiatan bulanan dan kegiatan tahunan, 

mereka memperoleh pengetahuan seperti dalam pembelajaran fikih ibadah. 

Hal ini ditunjukkan dengan pemahaman dan penerapan oleh ibu-ibu 

terhadap materi-materi yang telah dijelaskan. 

2. Kontribusi pembelajaran fikih pada ibu-ibu majelis taklim Irsyadul Ibaad 

adalah adanya dukungan dari beberapa unsur seperti hadirnya guru pembina 

sebagai fasilitator selama pembelajaran, penggunaan metode seperti 

ceramah, praktek dan tanya jawab, media dan penyampaian materi 

berdasarkan sumber-sumber seperti buku materi pembelajaran SIAM jilid I 

dan Ensiklopedi Shalat. Hal ini membuat ibu-ibu yang sebelumnya kurang 

memahami tata cara berwudhu dan bertayamum, ketika dijelaskan oleh guru 

menjadi paham. 

3. Tantangan yang dihadapi oleh ibu-ibu majelis taklim Irsyadul Ibaad dalam 

pembelajaran fikih terbagi atas dua yaitu dari segi kehadiran ibu-ibu dan 

dari segi lingkungan. Dari segi kehadiran, ibu-ibu tidak bisa hadir dalam 

beberapa pertemuan karena memiliki tanggung jawab mengurus rumah 

tangga sehingga berpengaruh terhadap pemahaman mereka pada materi 

pelajaran, namun di sisi lain, guru pembina (baik ustadz maupun ustadzah) 

sering membawakan materi yang sama pada beberapa pertemuan sehingga 

ibu-ibu dapat dengan mudah memperoleh materi tersebut walaupun tidak 

bisa hadir saat pembelajaran. Tantangan kedua yaitu dari segi lingkungan 

seperti lokasi masjid yang ramai dilalui kendaraan mobil dan sepeda motor. 

Selanjutnya masih ada ibu-ibu yang bercerita pada saat guru menyampaikan 
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materi fikih, hal ini mengganggu konsentrasi ibu-ibu lain saat menerima 

materi tersebut. 

B. Saran-saran  

Bagi pemerintah setempat diharapkan dapat melindungi keberadaan majelis 

taklim Irsyadul Ibaad, karena melalui majelis taklim ini tali silaturahmi ibu-ibu 

dapat dipertemukan dalam satu wadah pendidikan nonformal yaitu majelis taklim.  

Bagi majelis taklim Irsyadul Ibaad diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan tentang fikih khususnya thaharah baik menggunakan air (wudhu) 

maupun menggunakan debu yang suci (tayammum) dengan baik dan benar. 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian  
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Lampiran 2. Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian 
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Lampiran 3. Pedoman Observasi 

MATRIK 

PEDOMAN OBSERVASI 

(KONTRIBUSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PEMBELAJARAN 

FIKIH TERHADAP IBU-IBU MAJELIS TAKLIM IRSYADUL IBAAD DI 

LINGKUNGAN V KELURAHAN BAILANG KOTA MANADO) 

Hari/Tanggal  : Minggu/14 Juni 2020 

Jam   : 15.42 

Tempat  : Serambi Masjid Irsyadul Ibaad 

Objek   : Kegiatan Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

Hal Deskripsi 

1. Alamat/lokasi pelaksanaan 

kegiatan majelis taklim 

Irsyadul Ibaad. 

 

2. Lingkungan majelis taklim 

Irsyadul Ibaad pada 

umumnya. 

 

 

3. Kegiatan Majelis Taklim 

Irsyadul Ibaad. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sarana belajar yang ada. 

 

 

5. Proses kegiatan belajar 

mengajar di dalam majelis 

taklim Irsyadul Ibaad. 

1. Serambi masjid Irsyadul Ibaad yang 

beralamat di kecamatan Bunaken kelurahan 

Bailang Lingkungan V kota Manado. 

 

2. Lingkungan tempat dilaksanakannya 

kegiatan majelis taklim terlihat luas serta 

bersih. Selain itu, ibu-ibu yang tergabung di 

dalam majelis taklim ini duduk secara 

melantai dengan bentuk melingkar. 

3. Dimulai dengan membaca 

“Bismillahirrahmanirrahiim” sebagai doa 

pembuka kegiatan. Berikutnya, 

melantunkan shalawat nabi oleh anggota 

majelis taklim. Selanjutnya, tadarus 

bersama surah An-Nisa ayat 60. Berikutnya, 

penyampaian materi dan tanya-jawab antar 

guru dan anggota majelis taklim, 

selanjutnya arisan dan doa penutup. 

4. Sarana belajar yang tersedia di serambi 

masjid Irsyadul Ibaad adalah papan tulis, 

spidol dan pengeras suara. 

5. Pada saat pembelajaran berlangsung, 

perhatian ibu-ibu tertuju pada penceramah. 

Ustadz menjelaskan materi kemudian 

memperagan/mempraktekkan tata cara 

mengusap kepala dan tangan ketika 
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berwudhu dan tata cara bertayamum. 

Setelah penyampaian materi selesai, ustadz 

memberikan kesempatan kepada ibu-ibu 

untuk bertanya. Akan tetapi, tidak ada 

pertanyaan yang ditanyakan oleh para ibu-

ibu maka ustadz pun kembali bertanya 

kepada ibu-ibu tentang “bagaimana 

memandikan dan mewudukan mayit yang 

terkena covid-19?”. Ibu-ibu pun bertanya 

kepada ustadz tentang caranya. Dengan 

begitu, respon dari ibu-ibu pun mulai timbul 

dengan sendirinya. 
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Lampiran 4. Pedoman Wawancara 

MATRIK 

PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Imam Masjid Irsyadul Ibaad 

(KONTRIBUSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PEMBELAJARAN 

FIKIH TERHADAP IBU-IBU MAJELIS TAKLIM IRSYADUL IBAAD DI 

LINGKUNGAN V KELURAHAN BAILANG KOTA MANADO) 

Hari/Tanggal  : Rabu/19 Agustus 2020 

Jam   : 18.17  

Tempat  : Masjid Irsyadul Ibaad 

Identitas Informan: 

Nama   : Anis Hamzah 

Tempat/Tanggal Lahir: Gorontalo, 14 Februari 1974 

Alamat   : Bailang Lingkungan V 

Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar (SD) 

Pekerjaan  : Imam Masjid 

Daftar Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apa saja kegiatan majelis 

taklim Irsyadul Ibaad yang 

sering dilaksanakan di 

Masjid? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Apakah kegiatan majelis 

taklim tersebut 

1. Kegiatan majelis taklim Irsyadul Ibaad 

yang dilaksanakan di Masjid terdiri dari 

pengajian Mingguan dan pengajian Rayon.  

Pada pengajian mingguan terdapat dua 

materi pembelajaran yaitu belajar 

membaca Al-Qur’an dan penyampaian 

materi-materi Pendidikan Agama Islam 

seperti fikih, tafsir dan sebagainya oleh 

guru-guru pembina majelis taklim Irsyadul 

Ibaad. 

Adapun pengajian bulanan/rayon yang 

biasanya dilaksanakan tiga bulan sekali. 

Jamaah yang hadir bukan saja ibu-ibu 

majelis taklim Irsyadul Ibaad, terdapat 

pula ibu-ibu dari berbagai majelis taklim 

yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. 

2. Ya, tentu saja. Karena lewat kegiatan yang 

dilakukan oleh majelis taklim Irsyadul 
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memberikan manfaat bagi 

jama’ah masjid Irsyadul 

Ibaad? 

3. Apa kontribusi majelis 

taklim Irsyadul Ibaad 

terhadap Masjid?  

Ibaad, ibu-ibu dapat memperoleh ilmu 

agama Islam yang bisa menjadi bekal bagi 

ibu-ibu dan keluarga di rumah. 

3. Ibu-ibu majelis taklim Irsyadul Ibaad 

sangat berkontribusi pada kegiatan kerja 

bakti yang dilaksanakan di lingkungan 

Masjid. Selain menyumbangkan tenaga, 

ibu-ibu pun turut menyumbangkan 

makanan untuk jamaah yang lain yang 

turut serta dalam kegiatan tersebut. 

Adapun pembagian sembako dari majelis 

taklim Irsyadul Ibaad setiap tahun, 

tepatnya pada bulan Ramadhan majelis 

taklim Irsyadul Ibaad membagikan 

sembako berupa beras 5kg dan gula pasir 

3kg kepada jamaah Masjid yang berhak 

untuk menerima. 
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MATRIK 

PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Ketua Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

(KONTRIBUSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PEMBELAJARAN 

FIKIH TERHADAP IBU-IBU MAJELIS TAKLIM IRSYADUL IBAAD DI 

LINGKUNGAN V KELURAHAN BAILANG KOTA MANADO) 

Hari/Tanggal  : Minggu/14 Juni 2020 

Jam   : 15.42 

Tempat  : Serambi Masjid Irsyadul Ibaad 

Identitas Informan: 

Nama   : Zurni Risbet 

Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 12 Desember 1964 

Alamat   : Bailang Lingkungan V 

Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 

Pekerjaan  : Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Daftar Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apa tujuan dari 

majelis taklim 

Irsyadul Ibaad? 

 

 

 

2. Bagaimana 

kegiatan yang 

dilakukan 

majelis taklim 

Irsyadul Ibaad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tujuan utama dari majelis taklim Irsyadul Ibaad ialah untuk 

memberantas buta Al-Qur’an dan memperdalam 

pengetahuan fikih. Selain itu, tujuan lain dari majelis taklim 

ini ialah menjadi wadah pembinaan melalui beberapa 

kegiatan yang dilakukan sehingga memperoleh 

pengetahuan agama Islam dan dapat memperbaiki akhlak. 

2. Kegiatan majelis taklim terbagi atas tiga yaitu sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan Mingguan. 

Pertemuan majelis taklim seminggu sekali tepatnya 

setiap hari Minggu. Kegiatan ini diawali dengan doa 

pembuka, kemudian salawat atau melantunkan Asmaul 

Husna bersama, selanjutnya tadarus bersama, berikutnya 

ceramah, dilanjutkan dengan pengisian arisan dan terakhir 

doa penutup. 

b. Kegiatan Bulanan. 

Pertemuan rayon yang melibatkan semua anggota 

majelis taklim Irsyadul Ibaad. Setiap rayon terdapat empat 

sampai lima majelis taklim didalamnya. Ada tujuh rayon 

dibawah binaan SIAM dan majelis taklim Irsyadul Ibaad 
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3. Berapa 

persen(%) 

kehadiran 

anggota majelis 

taklim setiap 

minggunya? 

termasuk didalam rayon 4. Di dalam rayon 4 terdiri dari 

lima majelis taklim diantaranya, majelis taklim Irsyadul 

Ibaad, majelis taklim Baiturrahim di Cereme, majelis 

taklim Salsabila di Mahawu, majelis taklim Sabilil Haqq di 

Loreng dan Majelis Taklim Baitul Makmur di Kampung 

Tali. Pertemuan ini dilaksanakan tiga bulan sekali dan 

rangkaian kegiatan didalamnya sama dengan rangkaian 

kegiatan pada pertemuan mingguan. Namun, di akhir 

rangkaian kegiatan terdapat evaluasi dari setiap majelis 

taklim. 

c. Kegiatan Tahunan. 

Terdiri dari Raker (Rapat Kerja), milad SIAM dan 

penutupan rayon/pertemuan akbar. Rapat kerja atau yang 

disingkat dengan sebutan Raker, merupakan rapat tahunan 

yang melibatkan guru-guru SIAM dan pengurus (KSB) 

yang ada pada setiap majelis taklim. Sedangkan, milad 

SIAM serta Penutupan rayon atau pertemuan akbar 

biasanya melibatkan seluruh majelis taklim guna 

melakukan silaturahmi akbar”. 

3. Biasanya kehadiran anggota mencapai 64% (81 orang) 

setiap minggunya. 

4. Ada berapa 

majelis taklim 

yang berada di 

kelurahan 

Bailang? 

5. Bagaimana 

hubungan antar 

anggota majelis 

taklim Irsyadul 

Ibaad? 

6. Bagaimana 

semangat 

anggota majelis 

taklim Irsyadul 

Ibaad? 

4. Di kelurahan Bailang terdapat lima majelis taklim 

diantaranya, majelis taklim Irsyadul Ibaad, majelis taklim 

Asy-Syifa, majelis taklim Al-Hikmah, majelis taklim 

Darussalam dan majelis taklim Sabilil Haqq. 

 

5. Hubungan antar anggota majelis taklim sangat baik di mana 

ibu-ibu tetap mempererat tali silaturahmi dengan 

mengedepankan prinsip saling menyayangi dan 

menghormati baik sesama anggota maupun antar anggota 

dan pengurus. 

6. Semangat anggota terlihat dari keaktifan ibu-ibu dalam 

mengikuti beberapa kegiatan seperti, pengajian mingguan, 

bulanan (rayon) dan pengajian tahunan. Selain itu, ibu-ibu 

majelis taklim pun turut hadir dalam berbagai acara seperti 

pada salah satu stasiun televisi. Adapun semangat 

mengikuti pembelajaran di dalam suatu kegiatan 

berlangsung di mana ibu-ibu aktif dalam proses belajar-

mengajar dengan mengajukan beberapa pertanyaan guna 

memahami suatu materi pelajaran. Hal ini menjadikan 

majelis taklim Irsyadul Ibaad semakin berkembang dan 

terus meningkatkan eksistensinya. 
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MATRIK 

PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Sekretaris Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

(KONTRIBUSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PEMBELAJARAN 

FIKIH TERHADAP IBU-IBU MAJELIS TAKLIM IRSYADUL IBAAD DI 

LINGKUNGAN V KELURAHAN BAILANG KOTA MANADO) 

Hari/Tanggal  : Senin/20 Juli 2020 

Jam   : 17.27 WITA 

Tempat  : Ruang Tamu Rumah Ibu Syahrina 

Identitas Informan: 

Nama   : Syahrina Diko 

Tempat/Tanggal Lahir: Manado, 28 Juli 1972 

Alamat   : Bailang Lingkungan V 

Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah (MA) 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga (IRT) 

Daftar Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apa tugas anda 

sebagai sekretaris 

di majelis taklim 

Irsyadul Ibaad? 

 

 

 

2. Bagaiamana 

majelis taklim 

Irsyadul Ibaad 

memperoleh uang 

iuran? 

 

 

 

3. Apakah uang iuran 

tersebut digunakan 

untuk kebutuhan 

majelis taklim? 

1. Tugas saya yaitu bertanggung jawab terhadap 

semua kegiatan majelis taklim yang berhubungan 

dengan tulis-menulis dan pembukuan keuangan 

majelis taklim Irsyadul Ibaad. Adapun tugas 

dalam hal keuangan yaitu bertanggung jawab 

terhadap pengelolaan uang iuran, penyimpanan 

uang arisan dan biaya transportasi guru. 

2. Uang iuran adalah uang yang dikumpulkan kepada 

sekretaris setiap Minggu oleh ibu-ibu yang 

jumlahnya Rp.1000/anggota. Jadi, uang khas yang 

terkumpul setiap minggunya berjumlah 

Rp.126.000 (126 anggota). Uang iuran ini dibayar 

pada saat anggota menerima arisan. Jadi, uang 

arisan yang diterima oleh setiap anggota akan 

dipotong sejumlah Rp.126.000. 

3. Ya. Uang iuran akan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan majelis taklim seperti pengadaan alat 

tulis-menulis, buku klat arisan dan sebagainya. 
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4. Bagaimana dengan 

pengelolaan uang 

arisan dan biaya 

transportasi guru 

pembina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Apa saja dokumen-

dokumen penting 

majelis taklim 

Irsyadul Ibaad? 

 

4. Arisan adalah kumpulan uang dari semua anggota 

majelis taklim. Setiap Minggu terdapat satu 

anggota yang menjadi penerima arisan. 

Pencabutan arisan dilakukan dengan 

menggunakan wadah yang berisikan nomor urut 

anggota majelis taklim. Wadah tersebut ditutup 

dan diberi lubang yang kemudian di kocok pada 

saat pencabutan arisan dan satu nomor anggota 

akan keluar sebagai penerima arisan. Adapun 

biaya transportasi guru berjumlah Rp.150.000, 

uang ini diperoleh dari uang khas setiap Minggu 

yang berjumlah Rp.126.000 dan dari uang 

penerima arisan yang berjumlah Rp.50.000. Jadi, 

pada saat anggota menjadi penerima arisan, 

jumlah uang arisan yang diterima dipotong 

sebesar Rp.176.000 (Rp.150.000 menjadi biaya 

transportasi guru dan sisanya Rp.26.000 

dimasukkan ke dalam uang khas majelis taklim). 

5. Buku pengisian arisan anggota majelis taklim dan 

buku pengelolaan uang iuran. 
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MATRIK 

PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Bendahara Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

(KONTRIBUSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PEMBELAJARAN 

FIKIH TERHADAP IBU-IBU MAJELIS TAKLIM IRSYADUL IBAAD DI 

LINGKUNGAN V KELURAHAN BAILANG KOTA MANADO) 

Hari/Tanggal  : Senin/20 Juli 2020 

Jam   : 20.39 WITA 

Tempat  : Ruang Tamu Rumah Ibu Djamilla 

Identitas Informan: 

Nama   : Djamilla Van Gobel 

Tempat/Tanggal Lahir: Manado, 17 Mei 1960 

Alamat   : Bailang Lingkungan V 

Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga (IRT) 

Daftar Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apa tugas anda sebagai 

bendahara di majelis 

taklim Irsyadul Ibaad? 

2. Seperti apa pengelolaan 

keuangan di majelis 

taklim Irsyadul Ibaad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sebagai penyimpan dan pengelola keuangan 

majelis taklim. 

 

2. Yang pertama ada Uang Iuran, Bendahara 

bertanggung jawab untuk menyimpan uang 

iuran majelis taklim. Uang iuran adalah uang 

yang dikumpulkan kepada sekretaris setiap 

Minggu oleh ibu-ibu yang jumlahnya 

Rp.1000/anggota. Uang iuran ini dibayar 

pada saat anggota menerima arisan. Jadi, 

uang arisan yang diterima oleh setiap 

anggota akan dipotong sejumlah 

Rp.126.000. Selanjutnya, Rp.100.000 dari 

jumlah uang iuran akan dimasukkan ke 

dalam biaya transportasi guru pembina dan 

sisanya disimpan oleh bendahara yang 

berjumlah Rp.26.000.  

Selain uang iuran, adapun Dana Awal, 

Majelis taklim Irsyadul Ibaad memperoleh 

sumber dana dari SIAM pada tahun 1996. 
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3. Apakah transparan perlu 

diterapkan? 

 

 

 

4. Apa kendala menjadi 

seorang bendahara? 

SIAM memberikan dana awal sejumlah 

Rp.1.000.000 dan terus berkembang sampai 

saat ini yang mencapai Rp.90.000.000 

rupiah. Dana ini dikelola dengan 

memberikan pinjaman kepada anggota yang 

membutuhan. Pengembalian pinjaman 

tersebut ditambah dengan infak dari 

peminjam sebesar 10% dari jumlah uang 

yang dipinjam (Misal: pinjaman sejumlah 

Rp.1.000.000, maka pengembalian pinjaman 

menjadi Rp.1.100.000). Sistem pembayaran 

pinjaman yaitu dengan menyetor kepada 

bendahara sejumlah Rp.100.000/Minggu. 

Agar bisa lebih bermanfaat bagi anggota 

majelis taklim, dana ini pun digunakan untuk 

biaya trasportasi dan konsumsi anggota pada 

saat pengajian rayon dilaksanakan. Adapun 

pemberian bantuan kepada anggota yang 

mengalami musibah seperti banjir. Selain 

itu, dana juga digunakan untuk pembagian 

sembako setiap tahun pada bulan suci 

Ramadhan berupa beras 5kg dan gula pasir 

3kg kepada semua anggota majelis taklim 

dan jamaah Masjid Irsyadul Ibaad yang 

berhak untuk menerima. 

3. Transparan merupakan hal penting dalam 

suatu organisasi. Dengan adanya laporan 

keuangan majelis taklim akan disampaikan 

oleh ketua pada saat kegiatan rayon 

dilaksanakan. 

4. Sampai saat ini, saya tidak merasakan 

kendala apapun karena saya tetap 

mengedepankan kejujuran, kepercayaan dan 

amanah terhadap tanggung jawab yang 

diemban. 
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MATRIK 

PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Koordinator SIAM Bidang Pendidikan 

(KONTRIBUSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PEMBELAJARAN 

FIKIH TERHADAP IBU-IBU MAJELIS TAKLIM IRSYADUL IBAAD DI 

LINGKUNGAN V KELURAHAN BAILANG KOTA MANADO) 

Hari/Tanggal  : Senin/13 Juli 2020 

Jam   : 15.40 WITA 

Tempat  : Kantin IAIN Manado 

Identitas Informan: 

Nama   : Faisal A. Sabaya 

Tempat/Tanggal Lahir: Manado, 25 Juni 1976 

Alamat   : Mahawu Kec. Tuminting kota Manado 

Pendidikan Terakhir : S2 

Pekerjaan  : Dosen/Pedagang 

Daftar Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Seperti apa tugas anda di 

dalam organisasi SIAM? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bagaimana cara SIAM 

membina majelis taklim, 

1. Tugas dan tanggung jawab koordinator 

bidang pendidikan adalah sebagai berikut: 

(1)Bertanggung jawab atas penyusunan 

kurikulum dan program evaluasi belajar 

mengajar diseluruh lokasi majelis taklim. 

(2)Menyusun program kerja yang meliputi 

kegiatan yang berkaitan dengan masalah 

peningkatan kualitas wawasan berpikir dan 

akhlak seluruh anggota majelis taklim. 

(3)Mengangkat dan mendelegasikan 

koordinator rayon dan guru disetiap lokasi 

binaan.  (4)Mengkoordinir kegiatan 

bulanan dan tahunan (khusus pertemuan 

akbar, dilaksanakan sesuai dengan situasi 

dan kondisi. (5)Melakukan monitoring dan 

evaluasi kinerja koordinator rayon, guru 

dan majelis taklim. 

2. Dalam membina setiap majelis taklim, 

SIAM melakukan tiga bentuk dan waktu 

pertemuan, yaitu: 
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khususnya majelis taklim 

Irsyadul Ibaad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan Mingguan 

Terdapat 25 guru pendamping yang 

ditempatkan di 36 majelis taklim binaan 

SIAM. Setiap guru di SK-kan dan menjadi 

guru tetap di dalam organisasi Studi Islam 

Assalam Manado. Adapun di waktu tertentu 

guru-guru akan di rolling agar memberikan 

suasana yang baru bagi ibu-ibu majelis 

taklim dan guru. Setiap guru ditempatkan 

pada masing-masing desa binaan, di mana 

waktu pembelajarannya terhitung 2 jam (90 

menit) dan umumnya dilakukan pada sore 

hari. Pada 1 jam pertama (45 menit), adalah 

belajar baca Al-Qur’an bagi yang belum 

bisa dan disertai dengan tadarus bersama. 

Kemudian, pada jam kedua disajikan materi 

pembelajaran yang salah satunya adalah 

fikih. Guru-guru yang pernah membina 

majelis taklim Irsyadul Ibaad diantaranya 

ustadzah Norma Lamani, ustadz Faisal A. 

Sabaya (saya sendiri) dan ustadzah 

Musdalifah. Apabila guru pembina tidak 

dapat hadir dalam kegiatan Mingguan, 

maka koordinator rayon bertanggung jawab 

untuk mencari guru pengganti. 

Pertemuan Bulanan 

Jumlah keseluruhan majelis taklim ibu-

ibu binaan SIAM saat ini adalah 36 majelis 

taklim yang dikelompokkan ke dalam 7 

rayon/cabang. Agar lebih terkoordinir 

dengan baik, maka SIAM menugaskan 7 

orang koordinator rayon yang berkewajiban 

melaporkan kinerja setiap guru kepada 

ketuan SIAM. Pertemuan rayon dilakukan 

setiap dua bulan sekali yang dihadiri oleh 

pengurus SIAM, koordinator rayon dan 

seluruh majelis taklim. Dengan demikian, 

majelis taklim Irsyadul Ibaad termasuk di 

dalam rayon 4. Pada pertemuan rayon, 

diharapkan menjadi ajang silaturahmi 

dengan saling berkomunikasi dan bertukar 

informasi sehingga memberikan warna 

tersendiri bagi ibu-ibu majelis taklim. 

Pertemuan Tahunan 

Pertemuan tahunan dilakukan senyak dua 

kali dalam setiap tahun yang dinamakan 
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3. Kurikulum seperti apa 

yang diterapkan di dalam 

majelis taklim binaan 

SIAM, khususnya majelis 

taklim Irsyadul Ibaad? 

 

 

 

 

4. Bagaimana perkembangan 

majelis taklim Irsyadul 

Ibaad menurut pantauan 

SIAM, khususnya 

dibidang pendidikan? 

dengan pertemuan akbar. Pada pertemuan 

pertama dilakukan pada satu minggu 

sebelum masuk bulan Ramadhan guna 

mengakhiri dan menonaktifkan seluruh 

kegiatan pembinaan di seluruh majelis 

taklim binaan SIAM selama satu bulan 

penuh untuk memberikan kesempatan 

kepada seluruh komponen SIAM untuk 

beribadah di bulan Ramadhan. Kemudian 

pertemuan kedua dilakukan pada satu bulan 

setelah Ramadhan yang disebut “halal bi 

halal” sekaligus mengaktifkan kembali 

pertemuan majelis taklim. 

3. Penyusunan kurikulum merupakan tugas 

utama dari koordinator bidang pendidikan. 

Adapun kurikulum yang dipakai oleh 

seluruh majelis taklim binaan SIAM 

merupakan hasil kesepakatan bersama yang 

disesuaikan dengan kebutuhan ibu-ibu. 

Dengan demikian, pembelajaran yang 

diterapkan pada setiap majelis taklim ialah 

materi tentang fikih dan tafsir Al-Qur’an. 

4. Majelis taklim Irsyadul Ibaad merupakan 

majelis taklim yang terus berkembang 

setiap tahunnya karena memiliki antusias 

yang tinggi. Baik dari segi disiplin waktu 

dalam menghadiri kegiatan, fokus belajar 

yang baik sehingga aktif dalam proses 

pembelajaran. 
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MATRIK 

PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Guru Pembina 

(KONTRIBUSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PEMBELAJARAN 

FIKIH TERHADAP IBU-IBU MAJELIS TAKLIM IRSYADUL IBAAD DI 

LINGKUNGAN V KELURAHAN BAILANG KOTA MANADO) 

Hari/Tanggal  : Minggu/14 Juni 2020 

Jam   : 17.08 

Tempat  : Serambi Masjid Irsyadul Ibaad 

Identitas Informan: 

Nama   : Muhammad Juaeni 

Tempat/Tanggal Lahir: Sukabumi, 19 Juli 1975 

Alamat   : Kel. Molas Lingk. III Kec. Bunaken 

Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1) 

Pekerjaan  : Guru 

Daftar Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Seperti apa kurikulum 

yang digunakan di 

dalam majelis taklim 

Irsyadul Ibaad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Materi tentang apa 

yang diberikan kepada 

Ibu-ibu Majelis Taklim 

Irsyadul Ibaad? 

3. Apa sumber yang 

digunakan dalam 

menyampaikan materi 

fikih? 

1. Kurikulum yang biasa digunakan di dalam 

majelis taklim ini adalah hasil rancangan guru-

guru SIAM dan pengurus (KSB) yang ada 

pada setiap majelis taklim di pertemuan 

tahunan (yakni Raker). Jadi, setiap tahunnya 

SIAM merancang suatu kurikulum untuk 

dipakai pada satu tahun kedepan dengan tetap 

mengadakan suatu evaluasi guna 

menyempurnakan kurikulum yang telah ada 

sebelumnya. Dan tahun ini, kurikulum yang di 

pakai keseluruhan membahas tentang Fikih 

Thaharah. 

2. Materi yang diberikan kepada ibu-ibu majelis 

taklim Irsyadul Ibaad pada hari ini adalah 

tentang fikih thaharah. 

 

3. Sumber yang menjadi rujukan utama dalam 

materi ini adalah buku pembelajaran SIAM 

jilid I dan Ensiklopedi Sholat. 
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4. Apa cara/metode yang 

digunakan dalam 

pembelajaran fikih 

tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Apa saja media yang 

digunakan? 

 

6. Tantangan seperti apa 

yang dihadapi saat 

pembelajaran fikih 

berlangsung? 

 

 

 

 

7. Bagaimana pemahaman 

ibu-ibu majelis taklim 

Irsyadul Ibaad terhadap 

pembelajaran fikih? 

4. Metode yang sering digunakan diantaranya: 

(1)Metode ceramah, yang dimaksud ialah 

penerangan, pembahasan dengan penuturan 

lisan oleh guru terhadap anggota majelis 

taklim. (2)Metode tanya jawab, metode ini 

membuat anggota majelis taklim lebih aktif. 

(3)Metode latihan, metode ini sifatnya melatih 

untuk menimbulkan keterampilan dan 

ketangkasan. (4)Metode diskusi, yakni jika 

ada suatu masalah atau pertanyaan yang 

jawabannya dapat didiskusikan. 

5. Media yang biasa digunakan ialah papan tulis 

dan spidol, serta air atau tanah sesuai dengan 

kebutuhan. 

6. Tantangan saat pembelajran fikih 

berlangsung, ibu-ibu kadang ribut karena 

“ngobrol”, ada pun yang hanya melamun pada 

saat saya menjelaskan materi sehingga dengan 

hal tersebut mengharuskan saya untuk sabar 

dan tetap mengingatkan dan mengulangi 

kembali penyampaian materi agar supaya 

mereka paham dengan materi yang diajarkan. 

7. Pemahaman ibu-ibu majelis taklim Irsyadul 

Ibaad terhadap pembelajaran fikih terlihat dari 

kemampuan mereka dalam menerapkan materi 

yang telah di ajarkan seperti fikih thaharah dan 

fikih ibadah. 

Materi yang telah disampaikan kepada ibu-

ibu ialah fikih ibadah, diantaranya bagian-

bagian najis, bagian-bagian hadas, wudhu, 

tayamum dan mandi wajib. Adapun syarat sah 

shalat, rukun shalat dan pembatalan shalat. 
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MATRIK 

PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Anggota Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

(KONTRIBUSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PEMBELAJARAN 

FIKIH TERHADAP IBU-IBU MAJELIS TAKLIM IRSYADUL IBAAD DI 

LINGKUNGAN V KELURAHAN BAILANG KOTA MANADO) 

Hari/Tanggal  : Selasa/16 Juni 2020 

Jam   : 11.14 

Tempat  : Ruang Tamu Rumah Ibu Nursifa Tudi 

Identitas Informan: 

Nama   : Nursifa Tudi 

Tempat/Tanggal Lahir: Gorontalo, 17 Juli 1983 

Alamat   : Cempaka Lingk. V Molas 

Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga (IRT) 

Daftar Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apakah Ibu paham dengan 

materi yang diberikan oleh 

penceramah (guru SIAM) 

khususnya tentang fikih? 

2. Apa yang dipahami dari 

penyampaian materi fikih? 

3. Berikan contoh tentang 

pembelajaran fikih yang 

telah ibu 

terapkan/implementasikan 

dalam kehidupan sehari-

hari? 

 

 

 

 

 

 

 

1. Iya. 

 

 

 

2. Tentang niat serta tata cara berwudhu dan 

bertayamum. 

3. Mengenai wudhu, “Alhamdulillah” setiap 

hari saya lakukan dengan tata cara sesuai 

dengan sunah-sunah. Sedangkan 

tayamum, pernah saya lakukan pada saat 

sakit dan berada di rumah sakit dengan tata 

caranya seperti, pertama niat dalam hati 

(saya niat bertayamum karena Allah 

Ta’ala), kedua mengambil debu di dinding 

kemudian di tepuk-tepuk dan langsung di 

usap di area wajah yang kemudian 

dibersihkan bekas debu yang ada di tangan 

tadi, ketiga mengambil debu kembali yang 

ada di dinding kemudian di tepuk-tepuk 

dan di usap di tangan sampai siku. 
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4. Apa kendala yang ibu 

rasakan disaat 

pembelajaran fikih 

berlangsung? 

 

 

 

 

 

 

5. Apa saja materi-materi 

yang telah diperoleh 

selama bergabung di 

majelis taklim Irsyadul 

Ibaad khusunya pada 

tentang fikih? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6. Apa cara yang digunakan 

guru dalam meningkatkan 

pemahaman ibu-ibu? 

4. Saya pernah beberapa kali tidak bisa hadir 

dalam beberapa pertemuan mingguan 

karena berhalangan, maka dari itu terdapat 

beberapa materi yang tidak saya pahami. 

Adapun kendala lain yang saya rasakan 

pada saat ustadz menjelaskan ialah ketika 

ada satu sampai dua orang ibu-ibu yang 

“ngobrol” di samping saya yang sedikit 

mengganggu sehingga mengakibatkan 

fokus belajar pada saat itu menurun.  

5. Seingat saya tentang materi yang telah 

saya peroleh ketika mengikuti pengajian 

mingguan ialah tentang mandi wajib. 

Mandi wajib merupakan kewajiban bagi 

orang-orang yang berhadas besar seperti 

ketika junub dan selesai haid. Cara 

melakukan mandi wajib ialah dengan niat 

selanjutnya membaca basmallah, 

berikutnya mencuci tangan sebanyak tiga 

kali mencuci kemaluan dan dilanjutkan 

dengan berwudhu, berikut mengalirkan air 

ke seluruh tubuh dengan di awali dengan 

ke bagian tubuh sebelah kanan. 

Adapun materi tentang tayamum yang 

memberikan manfaat bagi saya karena 

dengan mengetahui dan memahami materi 

tersebut, saya dapat mempraktekkannya 

pada saat saya sakit dan tidak bisa 

melakukan wudhu. 

6. Cara yang digunakan oleh beberapa guru 

pembina ialah dengan menjelaskan materi 

secara rinci. Selanjutnya guru 

mempraktekkan sambil diikuti oleh ibu-

ibu majelis taklim. Apabila ada yang 

kurang paham dengan yang dijelaskan 

oleh guru, maka diperbolehkan bagi ibu-

ibu untuk betanya. 
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MATRIK 

PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Anggota Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

(KONTRIBUSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PEMBELAJARAN 

FIKIH TERHADAP IBU-IBU MAJELIS TAKLIM IRSYADUL IBAAD DI 

LINGKUNGAN V KELURAHAN BAILANG KOTA MANADO) 

Hari/Tanggal  : Jumat/19 Juni 2020 

Jam   : 11.31 

Tempat  : Ruang Tamu Rumah Ibu Mardiana Thalib 

Identitas Informan: 

Nama   : Mardiana Thalib 

Tempat/Tanggal Lahir: Manado, 19 Mei 1990 

Alamat   : Bailang Lingkungan V 

Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Akhir (SMA) 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga (IRT) 

Daftar Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apakah Ibu paham dengan 

materi yang diberikan oleh 

penceramah (guru SIAM) 

khususnya tentang fikih? 

2. Apa yang dipahami dari 

penyampaian materi fikih? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Iya, saya paham. 

 

 

 

2. Materi pembelajaran pada hari Minggu 

membahas tentang Thaharah dan cara 

melakukannya yang terdapat pada surah 

Al-Maidah seperti wudhu dan tayamum. 

Tata cara dalam berwudhu terdiri dari 

membasuh wajah, mencuci tangan sampai 

siku, membasuh kepala dan mencuci kaki. 

Sedangkan tata cara bertayamum yang 

ustadz peragakan dengan mengambil 

debu, kemudian di tepuk-tepuk, 

selanjutnya mengusapkannya ke wajah, 

kemudian mengambil debu untuk yang 

kedua kalinya, tepuk-tepuk dan 

selanjutnya diusapkan pada tangan sampai 

siku. 

 



119 
 
 

 

3. Berikan contoh tentang 

pembelajaran fikih yang 

telah ibu 

terapkan/implementasikan 

dalam kehidupan sehari-

hari? 

4. Apa kendala yang ibu 

rasakan disaat 

pembelajaran fikih 

berlangsung? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Apa saja materi-materi 

yang telah diperoleh 

selama bergabung di 

majelis taklim Irsyadul 

Ibaad khusunya pada 

tentang fikih? 

 

 

 

 

 

6. Apa cara yang digunakan 

guru dalam meningkatkan 

pemahaman ibu-ibu? 

3. Alhamdulillah untuk wudhu pernah di 

lakukan dengan tata cara yang sesuai 

dengan sunah-sunah yang dimulai dengan 

niat. Sedangkan tayamum, belum pernah 

saya lakukan karena masih mudah untuk 

menemukan air. 

4. Kebetulan letak Masjid yang berada tepat 

di depan jalan membuat kendaraan-

kendaraan yang lewat mengganggu proses 

pembelajaran. Selain itu, adanya bisik-

bisik dari belakang yang sedikit 

mengganggu sehingga mengakibatkan 

suara ustadz saat menyampaikan materi 

tidak terlalu jelas. Namun, kendala-

kendala tersebut tidak terlalu mengganggu 

dikarenakan inti dari materi yang 

disampaikan bisa dipahami dengan jelas. 

Selain dari segi lingkungan, adapun 

kendala dari segi pemahaman materi, 

sebagai contoh saya pernah tidak hadir 

pada beberapa pertemuan karena 

mengurus anak yang masih bayi. Hal ini 

mengakibatkan saya kurang memahami 

beberapa materi yang telah disampaikan 

oleh ustadz dan ustadzah. 

5. Materi yang saya peroleh dan pahami yaitu 

tentang thaharah dan mandi wajib.  

Thaharah seperti dijelaskan oleh ustadz 

terbagi atas dua yaitu wudhu dan 

tayamum. Kedua hal ini merupakan cara 

bersuci yang menjadi salah satu syarat 

sholat.  

Di dalam mandi wajib terdapat wudhu. 

Dan wudhu di sini dapat di gantikan 

dengan tayamum apabila seseorang tidak 

bisa menggunakan air dalam bersuci. 

6. Dengan memberikan kesempatan kepada 

ibu-ibu untuk bertanya apabila ada yang 

kurang paham tentang materi yang 

dijelaskan.   
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MATRIK 

PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Anggota Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

(KONTRIBUSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PEMBELAJARAN 

FIKIH TERHADAP IBU-IBU MAJELIS TAKLIM IRSYADUL IBAAD DI 

LINGKUNGAN V KELURAHAN BAILANG KOTA MANADO) 

Hari/Tanggal  : Jumat/19 Juni 2020 

Jam   : 17.25 

Tempat  : Ruang Tamu Rumah Ibu Farida 

Identitas Informan: 

Nama   : Farida Sahabi 

Tempat/Tanggal Lahir: Gorontalo, 12 Februari 1982 

Alamat   : Bailang Lingkungan IV 

Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga (IRT) 

Daftar Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apakah Ibu paham dengan 

materi yang diberikan oleh 

penceramah (guru SIAM) 

khususnya tentang fikih? 

2. Apa yang dipahami dari 

penyampaian materi fikih? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Berikan contoh tentang 

pembelajaran fikih yang 

1. Ya, paham. 

 

 

 

2. Tentang Thaharah yang berarti bersuci. 

Cara bersuci yang dijelaskan oleh ustadz 

tentang wudhu dan tayamum. Tata cara 

wudhu yang saya pahami dengan 

membaca basmalah kemudian niat dalam 

hati (niat wudhu dalam bahasa Arab) dan 

diikuti dengan berkumur hingga kaki. 

Selanjutnya tentang tata cara tayamum 

seperti, mengambil debu yang kemudian di 

tepuk-tepuk, selanjutnya di usap pada area 

wajah berikutnya buang sisa debu yang 

ada di tangan.  Kemudian ambil debu 

kembali dan di usap di tangan sampai siku 

hingga selesai. 

3. Saya hanya pernah melakukan wudhu 

sedangkan tayamum, belum pernah karena 
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telah ibu 

terapkan/implementasikan 

dalam kehidupan sehari-

hari? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Apa kendala yang ibu 

rasakan disaat 

pembelajaran fikih 

berlangsung? 

 

 

 

 

5. Apa saja materi-materi 

yang telah diperoleh 

selama bergabung di 

majelis taklim Irsyadul 

Ibaad khusunya pada 

tentang fikih? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Apa cara yang digunakan 

guru dalam meningkatkan 

pemahaman ibu-ibu? 

selama ini masih mudah untuk 

menemukan air. Wudhu yang biasa saya 

praktekkan ketika akan sholat dimulai 

dengan membaca “bismillah” kemudian 

niat dalam hati selanjutnya mencuci 

tangan tiga kali yang di mulai dengan 

tangan kanan dan diikuti dengan tangan 

kiri. Berikutnya berkumur tiga kali 

kemudian membasuh hidung tiga kali, 

membasuh wajah tiga kali, kemudian 

mencuci tangan sampai siku tiga kali, 

dilanjutkan dengan membasuh kepala tiga 

kali, telinga tiga kali dan terakhir mencuci 

kaki tiga kali. 

4. Kendala yang selalu saya rasakan adalah 

ribut yang disebabkan oleh kendaraan 

yang lewat didepan Masjid serta suara 

ustadz yang tidak terlalu terdengar pada 

saat menyampaikan materi ketika 

mempraktekkan tata cara bertayamum 

(ustadz melepas mic yang tadinya 

dipegang). 

5. Materi yang saya peroleh di majelis taklim 

Irsyadul Ibaad ialah tentang macam-

macam hadas dan mandi wajib. 

Hadas terbagi atas dua, yaitu hadas besar 

dan hadas kecil. Hadas besar seperti junub 

dan selesai dari haid, sedangkan hadas 

kecil seperti kentut, buang air kecil/besar 

dan menyentuh kemaluan/dubur. 

Dari materi tentang mandi wajib, saya 

lebih mengetahui niat mandi wajib yang 

benar yaitu, “Nawaitul ghusla liraf’il 

hadatsil akbari fardhal lillaahi ta’aala” 

yang artinya: Saya niat mandi untuk 

menghilangkan hadas besar karena Allah 

SWT.  

6. Cara ustadz dan ustadzah dalam 

menyampaikan materi yaitu dengan 

mempraktekkan materi yang telah 

disampaikan. Salah satu contoh ialah 

praktek bertayamum di mana ustadz 

mempraktekkan cara mengusapkan debu 

pada tangan yang diikuti oleh ibu-ibu. 
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MATRIK 

PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Anggota Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

(KONTRIBUSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PEMBELAJARAN 

FIKIH TERHADAP IBU-IBU MAJELIS TAKLIM IRSYADUL IBAAD DI 

LINGKUNGAN V KELURAHAN BAILANG KOTA MANADO) 

Hari/Tanggal  : Jumat/19 Juni 2020 

Jam   : 19.19 

Tempat  : Ruang Tamu Rumah Ibu Salma 

Identitas Informan: 

Nama   : Salma Tanggomo 

Tempat/Tanggal Lahir: Gorontalo, 22 Agustus 1965 

Alamat   : Bailang Lingkungan V 

Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar (SD) 

Pekerjaan  : Pedagang 

Daftar Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apakah Ibu paham dengan 

materi yang diberikan oleh 

penceramah (guru SIAM) 

khususnya tentang fikih? 

2. Apa yang dipahami dari 

penyampaian materi fikih? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ya. 

 

 

 

2. Ustadz menyampaikan materi pada hari 

Minggu tanggal 14 Juni 2020 menyangkut 

tentang cara berwudhu seperti membasuh 

wajah, kemudian mencuci tangan sampai 

siku, selanjutnya membasuh kepala dan 

kemudian mencuci kaki hingga ke sela-

sela jari. Adapun materi tentang cara 

bertayamum bagi orang-orang yang dalam 

keadaan sakit dan sulit untuk menemukan 

air. Dengan tata caranya yang pertama 

mengambil debu kemudian 

mengusapkannya ke wajah dan 

selanjutnya mengambil debu kembali dan 

diusapkan pada tangan sampai siku dengan 

mendahulukan tangan kanan kemudian 

diikuti dengan tangan kiri. 
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3. Berikan contoh tentang 

pembelajaran fikih yang 

telah ibu 

terapkan/implementasikan 

dalam kehidupan sehari-

hari? 

 

 

 

 

4. Apa kendala yang ibu 

rasakan disaat 

pembelajaran fikih 

berlangsung? 

 

5. Apa saja materi-materi 

yang telah diperoleh 

selama bergabung di 

majelis taklim Irsyadul 

Ibaad khusunya pada 

tentang fikih? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Apa cara yang digunakan 

guru dalam meningkatkan 

pemahaman ibu-ibu? 

3. Untuk tayamum, belum pernah saya 

lakukan. Namun, berwudhu sering sering 

saya lakukan setiap akan melakukan shalat 

diantaranya niat, membaca basmallah, 

mencuci tangan, berkumur-kumur, 

membasuh hidung, membasuh wajah, 

mencuci tangan sampai siku, membasuh 

kepala, kemudian telinga sampai leher dan 

terakhir mencuci kaki hingga ke sela-sela 

jari. 

4. Kendala yang saya rasakan pada saat 

duduk melantai. Hal ini mengakibatkan 

kaki menjadi keram-keram, sehingga 

mengganggu fokus saya dalam 

memperhatikan ustadz saat menjelaskan. 

5. Materi-materi yang saya peroleh ialah 

tentang mandi wajib dan macam-macam 

najis. 

Mandi wajib merupakan suatu kewajiban 

bagi orang-orang yang dalam keadaan 

junub, terhentinya darah haid dan bagi 

seseorang yang baru masuk Islam. 

Adapun tentang macam-macam najis, 

yaitu najis berat, najis sedang dan najis 

ringan. Najis berat ialah najis yang harus 

dibersihkan dengan mengusapkan tanah 

pada bagian yang terkena najis dan 

kemudian di cuci dengan air sebanyak 

tujuh kali. Sedangkan pada najis sedang, 

cara membersihkannya cukup dicuci 

dengan air sampai hilang bau atau warna 

najis tersebut. Adapun najis ringan seperti 

air kencing bayi laki-laki yang belum 

diberi makan kecuali air susu ibunya, cara 

membersihkannya cukup dengan diperciki 

air. 

6. Cara guru pembina dalam memberikan 

pemahaman kepada ibu-ibu dengan 

mengulang kembali pembelajaran pada 

pertemuan sebelumnya kemudian 

melanjutkan materi tersebut. 
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MATRIK 

PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Anggota Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

(KONTRIBUSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PEMBELAJARAN 

FIKIH TERHADAP IBU-IBU MAJELIS TAKLIM IRSYADUL IBAAD DI 

LINGKUNGAN V KELURAHAN BAILANG KOTA MANADO) 

Hari/Tanggal  : Jumat/19 Juni 2020 

Jam   : 20.25 

Tempat  : Ruang Tamu Rumah Ibu Sarce 

Identitas Informan: 

Nama   : Sarce Adam 

Tempat/Tanggal Lahir: Gorontalo, 20 November 1962 

Alamat   : Bailang Lingkungan V 

Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga (IRT) 

Daftar Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apakah Ibu paham dengan 

materi yang diberikan oleh 

penceramah (guru SIAM) 

khususnya tentang fikih? 

2. Apa yang dipahami dari 

penyampaian materi fikih? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ya. 

 

 

 

2. Isi materi yang disampaikan oleh ustadz 

pada hari Minggu yaitu tentang wudhu dan 

tayamum, yang lebih khususnya lagi 

mengenai tata caranya seperti membasuh 

kepala yang di praktekkan oleh ustadz 

dengan mengusapkannya dari bagian 

kepala terdepan sampai tengkuk, 

kemudian membalikkan kembali ke 

tempat semula. Sedangkan bertayamum 

diperbolehkan bagi orang yang sakit dan 

sulit untuk menemukan air. Kemudian 

ustadz juga menjelaskan tentang tata cara 

bertayamum dengan mengambil debu 

terlebih dahulu kemudian ditepuk-tepuk, 

berikutnya di usap ke area wajah. 

Selanjutnya, ambil kembali debu yang 
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3. Berikan contoh tentang 

pembelajaran fikih yang 

telah ibu 

terapkan/implementasikan 

dalam kehidupan sehari-

hari? 

4. Apa kendala yang ibu 

rasakan disaat 

pembelajaran fikih 

berlangsung? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Apa saja materi-materi 

yang telah diperoleh 

selama bergabung di 

majelis taklim Irsyadul 

Ibaad khusunya pada 

tentang fikih? 

 

 

 

 

 

6. Apa cara yang digunakan 

guru dalam meningkatkan 

pemahaman ibu-ibu? 

baru, di tepuk-tepuk dan diusapkan ke 

tangan sampai siku. 

3. Yang sering saya lakukan adalah wudhu, 

untuk tayamum belum pernah karena 

masih mudah untuk menemukan air. 

 

 

 

4. Saya sering melakukan perjalanan keluar 

kota (Gorontalo), sehingga tidak dapat 

menghadiri beberapa pertemuan. Hal ini 

menjadi penghambat bagi saya dalam 

memahami materi pelajaran. 

Adapun kendala yang terdapat pada ibu-

ibu yang hanya berbincang-bincang 

dengan teman disampingnya. Selain itu, 

suasana pada saat ceramah berlangsung 

menjadi sedikit ribut akibat kendaraan baik 

motor maupun mobil yang lalu-lalang di 

depan masjid. 

5. Materi yang saya peroleh lewat pengajian 

mingguan diantaranya, tentang wudhu dan 

tayamum serta hal-hal yang membatalkan 

sholat. 

Wudhu dan tayamum merupakan 

kewajiban yang harus dilakukan sebelum 

melakukan sholat. Adapun beberapa hal 

yang membatalkan sholat seperti, 

berhadas, banyak bergerak, makan dan 

minum, sengaja berbicara dan tertawa 

terbahak-bahak. 

6. Salah satu contoh cara guru dalam 

meningkatkan pemahaman ibu-ibu ialah 

dengan memberikan pertanyaan kepada 

ibu-ibu tentang materi yang diperoleh pada 

minggu kemarin. Hal ini menjadikan ibu-

ibu untuk mempelajari materi tersebut di 

rumah karena akan ditanyakan pada 

pertemuan berikut. 
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MATRIK 

PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Anggota Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

(KONTRIBUSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PEMBELAJARAN 

FIKIH TERHADAP IBU-IBU MAJELIS TAKLIM IRSYADUL IBAAD DI 

LINGKUNGAN V KELURAHAN BAILANG KOTA MANADO) 

Hari/Tanggal  : Minggu/21 Juni 2020 

Jam   : 12.59 

Tempat  : Ruang Tamu Rumah Ibu Hadijah 

Identitas Informan: 

Nama   : Hadijah Thaib 

Tempat/Tanggal Lahir: Manado, 11 Oktober 1967 

Alamat   : Bailang Lingkungan V 

Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar (SD) 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga (IRT) 

Daftar Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apakah Ibu paham dengan 

materi yang diberikan oleh 

penceramah (guru SIAM) 

khususnya tentang fikih? 

2. Apa yang dipahami dari 

penyampaian materi fikih? 

 

 

3. Berikan contoh tentang 

pembelajaran fikih yang 

telah ibu 

terapkan/implementasikan 

dalam kehidupan sehari-

hari? 

 

 

 

 

 

 

1. Ya, paham. 

 

 

 

2. Tentang cara bersuci dengan 

menggunakan air (wudhu) dan cara 

bersuci dengan menggunakan debu 

(tayamum). 

3. Yang sering saya lakukan sehari-hari ialah 

wudhu. Namun tayamum belum pernah 

karena masih mudah untuk menemukan 

air dan kalau pun sakit, saya masih mampu 

untuk berwudhu. Cara berwudhu yang 

sering saya lakukan yaitu berdasarkan 

sunah-sunah seperti: melafadzkan 

basmalah, mencuci tangan, kumur-kumur, 

membasuh hidung, niat, membasuh wajah, 

mencuci tangan sampai siku, membasuh 

ubun-ubun, membasuh kedua telinga 
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4. Apa kendala yang ibu 

rasakan disaat 

pembelajaran fikih 

berlangsung? 

 

 

 

 

5. Apa saja materi-materi 

yang telah diperoleh 

selama bergabung di 

majelis taklim Irsyadul 

Ibaad khusunya pada 

tentang fikih? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Apa cara yang digunakan 

guru dalam meningkatkan 

pemahaman ibu-ibu? 

kemudian mencuci kaki dan terakhir 

membaca doa setelah berwudhu. 

4. Sebenarnya pada saat mendengarkan 

ceramah dari ustadz, tidak ada hal-hal 

yang menghambat keberlangsungan 

pembelajaran tersebut. Hanya saja saya 

yang sering merasakan keram-keram pada 

kaki akibat duduk melantai yang terlalu 

lama sehingga sulit untuk menggerak-

gerakkannya. 

5. Materi yang saya peroleh diantaranya, 

tentang wudhu dan tayamum seperti yang 

di ajarkan oleh ustadz Juaeni dan 

perbedaan antara syarat dan rukun shalat. 

Pemahaman saya terhadap materi di atas, 

bahwa wudhu dan tayamum merupakan 

salah satu syarat sah sholat. apabila 

seseorang tidak menyucikan dirinya 

dengan berwudhu ataupun tayamum maka 

tidaklah sah sholat orang tersebut. 

Adapun rukun shalat yang saya pahami, 

yaitu niat, berdiri, takbiratul ihram, 

membaca surah al-Fatihah, ruku’, i’tidal, 

sujud, duduk di antara dua sujud, duduk 

tasyahud akhir, tasyahud akhir, salam dan 

tertib. 

6. Cara yang digunakan ialah dengan 

menggunakan beberapa metode seperti 

ceramah dan tanya jawab. Apabila dalam 

menyapaikan materi, ibu-ibu kurang 

memahaminya maka terdapat tanya jawab 

di akhir penyampaian materi. Setelah 

melakukan tanya jawab, ustadz ataupun 

ustadzah akan menjelaskan kembali 

dengan menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami oleh ibu-ibu. 
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MATRIK 

PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Anggota Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

(KONTRIBUSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PEMBELAJARAN 

FIKIH TERHADAP IBU-IBU MAJELIS TAKLIM IRSYADUL IBAAD DI 

LINGKUNGAN V KELURAHAN BAILANG KOTA MANADO) 

Hari/Tanggal  : Minggu/21 Juni 2020 

Jam   : 13.18 WITA 

Tempat  : Ruang Tamu Rumah Ibu Noni 

Identitas Informan: 

Nama   : Noni Ibrahim 

Tempat/Tanggal Lahir: Bitung, 21 Februari 1970 

Alamat   : Bailang Lingkungan V 

Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga (IRT) 

Daftar Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apakah Ibu paham dengan 

materi yang diberikan oleh 

penceramah (guru SIAM) 

khususnya tentang fikih? 

2. Apa yang dipahami dari 

penyampaian materi fikih? 

 

 

3. Berikan contoh tentang 

pembelajaran fikih yang 

telah ibu 

terapkan/implementasikan 

dalam kehidupan sehari-

hari? 

 

4. Apa kendala yang ibu 

rasakan disaat 

pembelajaran fikih 

berlangsung? 

 

1. Ya. 

 

 

 

2. Materi yang ustadz sampaikan mengenai 

kewajiban untuk menyucikan diri seperti 

wudhu dan tayamum yang diperbolehkan 

bagi orang-orang yang mengalami sakit. 

3. Tata cara berwudhu yang sering saya 

lakukan ialah diawali dengan niat (di 

dalam hati), yang kemudian diikuti dengan 

sunah-sunah dan memperhatikan batas-

batasannya misalnya dari tangan sampai 

siku serta membersihkan sela-sela jari kaki 

setelah membasuh mata kaki. 

4. Kendala yang sering saya rasakan ialah 

kendaraan yang lalu-lalang di depan 

masjid sehingga menimbulkan kebisingan 

yang mengakibatkan suara ustadz 

terdengar pelan pada saat menyampaikan 
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5. Apa saja materi-materi 

yang telah diperoleh 

selama bergabung di 

majelis taklim Irsyadul 

Ibaad khusunya pada 

tentang fikih? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Apa cara yang digunakan 

guru dalam meningkatkan 

pemahaman ibu-ibu? 

materi pembelajaran.  Selain itu, terdengar 

suara dari ibu-ibu lain yang berbincang-

bincang selama ustadz menyampaikan 

materi. Dan salah satu juga yang menjadi 

kendala pada saya mungkin karena faktor 

umur sehingga sering merasakan keram-

keram pada kaki disaat duduk melantai 

selama mengikui kegiatan majelis taklim 

dan mengakibatkan ketidaknyamanan 

dalam mendengar materi. 

5. Materi-materi khususnya tentang fikih 

diantaranya, pembagian hadas dan 

macam-macam najis. 

Hadas merupakan keadaan bagi 

seseorang yang diharuskan untuk bersuci. 

Bersuci ini dilakukan dengan mandi wajib 

atau berwudhu. Apabila seseorang 

berhadas besar maka ia harus melakukan 

mandi wajib sedangkan apabila ia dalam 

keadaan berhadas kecil, maka ia harus 

berwudhu. Hal ini dilakukan agar 

seseorang dapat beribadah kepada Allah 

SWT. 

Adapun macam-macam najis, yang salah 

satunya adalah najis mughaladah yang 

disebabkan oleh air liur anjing. Najis ini 

disebut juga najis berat, maka harus 

dibersihkan dengan diusap menggunakan 

tanah dan dilanjutkan dengan mencucinya 

dengan air bersih sebanyak tujuh kali. 

6. Terdapat dua metode yang sering 

digunakan oleh guru ketika menjelaskan 

materi khususnya tentang fikih thaharah, 

yaitu metode ceramah dan praktek. Kedua 

metode ini sangat berpengaruh dalam 

meningkatkan pemahaman ibu-ibu majelis 

taklim. 
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MATRIK 

PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Anggota Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

(KONTRIBUSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PEMBELAJARAN 

FIKIH TERHADAP IBU-IBU MAJELIS TAKLIM IRSYADUL IBAAD DI 

LINGKUNGAN V KELURAHAN BAILANG KOTA MANADO) 

Hari/Tanggal  : Senin/20 Juli 2020 

Jam   : 17.27 WITA 

Tempat  : Ruang Tamu Rumah Ibu Syahrina 

Identitas Informan: 

Nama   : Syahrina Diko 

Tempat/Tanggal Lahir: Manado, 28 Juli 1972 

Alamat   : Bailang Lingkungan V 

Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah (MA) 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga (IRT) 

Daftar Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apakah Ibu paham dengan 

materi yang diberikan oleh 

penceramah (guru SIAM) 

khususnya tentang fikih? 

 

 

 

 

 

2. Apa yang dipahami dari 

penyampaian materi fikih? 

 

 

3. Berikan contoh tentang 

pembelajaran fikih yang 

telah ibu 

terapkan/implementasikan 

dalam kehidupan sehari-

hari? 

 

1. Ya, paham. Karena Materi yang 

disampaikan oleh ustadz pada tanggal 14 

Juni 2020 membahas tentang Thaharah. 

Materi ini merupakan materi yang sudah 

tidak asing lagi bagi anggota majelis 

taklim Irsyadul Ibaad, sebab beberapa 

guru SIAM juga sering membawakan 

materi yang sama pada beberapa kali 

pertemuan majelis taklim. 

2. Masalah Thaharah, yaitu tentang wudu 

dan tayamum. Dan yang lebih di pahami 

lagi tentang tata cara wudu dan tayamum. 

 

3. Yang lebih sering dilakukan ialah 

berwudu. Sedangkan tayamum, belum 

pernah karena sumber air masih sangat 

mudah untuk ditemukan. 
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4. Apa kendala yang ibu 

rasakan disaat 

pembelajaran fikih 

berlangsung? 

4. Sampai saat ini, saya belum merasakan 

kendala apapun, karena posisi duduk saya 

berada di depan atau dekat dengan posisi 

duduk ustadz. 
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Lampiran 5. Surat Pernyataan Wawancara
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144 
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Lampiran 6. Materi Tata Cara Wudhu Dan Tayamum  
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Lampiran 7. Daftar Hadir Anggota Majelis Taklim Pada Pengajian Mingguan 
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Lampiran 8. Dokumentasi 

 

Sebagian Anggota Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

 

 

Kegiatan Pengajian Bulanan (Rayon 4)  

Yang Diselenggarakan Di Dalam Masjid Irsyadul Ibaad 
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Menghadiri Acara Pada Salah Satu Stasiun Televisi 

 

 

Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 
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Kegiatan Pengajian Mingguan Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

 

 

Kegiatan Tadarus 
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Penyampaian Materi Thaharah Dari Guru Pembina 

 

 

Praktek Tata Cara Tayamum 
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Kegiatan Pengisian Arisan 

 

 

Wawancara Dengan Imam Masjid Irsyadul Ibaad 
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Wawancara Dengan Ketua Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

 

 

Wawancara Dengan Sekretaris Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 
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Wawancara Dengan Bendahara Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

 

 

Wawancara Dengan Koordinator SIAM Bidang Pendidikan 
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Wawancara Dengan Guru SIAM 

 

 

Wawancara Dengan Anggota Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 
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Wawancara Dengan Anggota Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

 

 

Wawancara Dengan Anggota Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 
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Wawancara Dengan Anggota Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

 

 

Wawancara Dengan Anggota Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 
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Wawancara Dengan Anggota Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 

 

 

Wawancara Dengan Anggota Majelis Taklim Irsyadul Ibaad 
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BIODATA PENULIS 

 

Nama    : Mardiyanti Jafar 

Tempat dan Tanggal Lahir : Manado, 18 Maret 1999 

Alamat    : Bailang Lingkungan V 

No. HP   : 082194241032 

Email    : mardiyanti18@gmail.com  

Nama Orang Tua   

Ayah   : Anton Jafar 

Ibu    : Fina Lagarutu 

Saudara   :  1. Steflianto Jafar 

2. Junaidi Marfin Jafar 

Suami    : Rifandi Matey 

Anak    : Atharrazka Mauza Matey 

Riwayat Pendidikan 

SD Negeri 25 Manado : Lulus Pada Tahun 2010 

SMP Negeri 3 Manado : Lulus Pada Tahun 2013 

MAN Model 1 Manado : Lulus Pada Tahun 2016 

 

 Manado, 29 Januari 2021 

 Penulis, 

 

 Mardiyanti Jafar 

  NIM: 16.2.3.051 
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