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ABSTRAK   

 

Nama  : Fika Laila Buchari  

NIM  : 14.2.3.097 

Judul      : Peran Majelis Taklim Dalam Membina Pendidikan Islam Pada 

Masyarakat Muslim di Kecamatan Sario  

 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Peran Majelis Taklim dalam Membina 

Masyarakat Muslim di Kecamatan Sario. Adapun yang menjadi rumusan masalah 

adalah bagaimana pola pembinaan yang dilakukan majelis taklim Kerukunan Wanita 

Islam (KWI) ranting Masjid Firdaus. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif, karena mengamati langsung 

peristiwa yang terjadi atau mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat secara 

langsung. Adapun penelitian kualitatif ini, akan dilakukan dengan mengamati 

bagaimana pola Pendidikan di majelis taklim bisa berperan dalam melakukan 

pembinaan masyarakat muslim yang ada di kecamatan Sario. 

Adapun hasil penelitian ini yaitu majelis taklim memiliki peran dalam 

pembinaan masyarakat muslim di kecamatan Sario. Peran ini dapat dilihat diantaranya 

lewat kegiatan dan program-program yang dilakukan oleh majelis taklim KWI Masjid 

Firadus bagi masyarakat muslim di kecamatan Sario. Diantara program-program yang 

dilakukan yaitu, bimbingan membaca al-Qur‟an, bimbingan ibadah serta bimbingan 

ketrampilan lewat ceramah dan kasidah.  Selain itu pula, peran majelis taklim tersebut 

dapat di cermati dalam berbagai aspek serta orentasi Majelis Taklim tersebut. Adapun 

yang menjadi arah orentasi Majelis taklim Kerukunan Wanita Islam (KWI) masjid 

Firdaus seperti: sebagai tempat membina dan mengemban ilmu serta keyakinan 

agama, sebagai ruang silaturahmi dan kontak sosial, serta sebagai media meningkatkan 

kesadaran masyarakat. 

 

Kata kunci: Majelis Taklim, Pembinaan, Pendidikan Islam, Masyarakat Muslim 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

vii 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

       

Puji dan syukur kehadirat Allah swt, Tuhan Yang Maha Segala-galanya, 

karena atas izin dan kuasa-Nya, karya tulis yang berjudul “Peran Majelis Taklim 

Dalam Pembinaan Pendidikan pada masyarakat Muslim di Kecamatan Sario” 

dapat diselesaikan dengan baik. Semoga atas izin-Nya pula karya tulis ini dapat 

bermanfaat bagi lembaga pendidikan. Demikian pula sebagai umat Rasulullah saw, 

patut menghaturkan salawat dan salam kepadanya, para keluarga dan sahabatnya, 

semoga rahmat yang Allah telah limpahkan kepadanya akan sampai kepada seluruh 

umatnya. 

Dalam penulisan Skripsi ini, tidak sedikit tantangan dan hambatan yang 

dialami, tetapi berkat pertolongan Allah swt, dan motivasi serta dukungan dari 

berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun secara jujur bahwa 

karya tulis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak demi 

kesempurnaan skripsi ini dan tidak lupa pula menyampaikan penghargaan dan ucapan 

terima kasih terutama kepada Dr. Salma Mursyid, M.Hi selaku pembimbing I dan 

Hasnil Oktavera, M.Pd.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, 

motivasi, kritik, serta saran dan pengarahan terbaik, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 



 
 

viii 
 

Tak lupa pula ucapan terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan yang 

terhormat kepada: 

1. Delmus Puneri Salim, S.Ag , M.A, M.Res., Ph.D selaku Rektor IAIN Manado, 

yang telah Ikhlas memfasilitasi dan memotivasi peneliti, baik dalam masa-masa 

kuliah dan tahap penyelesian skripsi ini.  

2. Dr.Ardianto M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

3. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Drs, Kusnan M.pd 

4. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Adri 

Lundeto,  M.Pdi 

5. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Feiby Ismail, M.Pd  

6. Dra. Nurhayati M.Pd.I selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam 

(PAI)Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Manado. 

7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang telah banyak membantu penulis dalam 

berbagai pengurusan dan penyelesaian segala administrasi. 

8. Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Manado, yang telah membantu peneliti memberikan ilmu pengetahuan selama 

perkuliahan hingga akhir studi. 

9. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado beserta stafnya 

yang telah banyak member bantuan baik kesempatan membaca di Perpustakaan 

maupun pelayanan peminjaman buku literatur.  

10. Kepada Kedua Orangtua tercinta, kepada ayahanda Hi.Husen Buchari S.Ag dan 

Ibunda Hj. Hasna Samiden S.Pd yang telah mendidik, membesarkan.  



 
 

ix 
 

11. Sahabat-sahabat terbaik dan luar biasa Vidyia Tri Utami, Fitrah Minabari, Mentari 

Badu Zakaria, Nurmala Sari Udrusi,, Mega Mokodompit , Novrizal, Alan Towadi 

yang selalu setia mendampingi, membantu, memberikan motivasi hingga penulis 

bisa menyelesaikan studi ini dan terimakasih untuk kebersamaan nya selama ini.  

12. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2014 Khususnya Fakultas Tarbiyah Prodi 

PAI, kelas PAI 4 yang telah berbagi wawasan dan pengalaman selama berada 

dibangku perkuliahan. 

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga 

pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah 

swt. Amin Ya Rabbal Alamin. 

 

       Manado, 15 Februari 2019 

      Penulis 

 

 

 

                                                                                    Fika Laila Buchari 

NIM: 14.2.3.097 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

x 
 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN JUDUL ....................................................................................................   i 

ABSTRAK.....................................................................................................................  ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING.................................................................................  iii 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ....................................................................... vi 

KATA PENGANTAR................................................................................................... vii 

DAFTAR ISI................................................................................................................ viii 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar 

Belakang..................................................................................................    1 

B. Rumusan Masalah....................................................................................   4 

C. Pengertian Judul.......................................................................................   5 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.................................................................  5 

 

BAB II  LANDASAN TEORETIS 

A. Majelis Taklim...........................................................................................  7 

B. Pendidikan Islam....................................................................................... 13 

C. Masyarakat Muslim................................................................................... 19 

D. Penelitian Terdahulu…………………………………………………….. 24 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis 

Penelitian..................................................................................................... 28 

B. Pendekatan Penelitian............................................................................  29 

C. Metode Pengumpulan Data...................................................................   29 

D. Teknik Analisis Data.............................................................................  31 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian........................................................ 33 

B. Hasil 

Penelitian……………………………………………............................ 35 

C. Pembahasan…………………………………………...........................  45 



 
 

xi 
 

D. Kendala Pembinaan Masyarakat Muslim oleh 

Majelis taklim KWI di kecamatan Sario………………….................... 58 

 

 

 

BAB V  PENUTUP 

A. Kesimpulan............................................................................................... 62 

B. Saran-saran................................................................................................ 63 

 

DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................... 64 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan non formal seperti majelis taklim merupakan sarana dakwah atau 

tabligh yang bercorak Islami serta mempunyai peran sentral pada pembinaan dan 

peningkatan kwalitas hidup umat Islam sesuai tuntutan dan tuntunan ajaran Islam. 

Dengan adanya majelis taklim ini, masyarakat dapat lebih menghayati, memahami dan 

mengamalkan ajaran agamanya dengan lebih berarti atau bermakna.  

Keberadaan majelis taklim tidak hanya terbatas sebagai tempat pengajian saja, 

tetapi menjadi lebih maju lagi menjadi lembaga yang menyelenggarakan pengajaran 

atau pengajian agama Islam. Oleh karena itu majelis taklim menjadi sarana dakwah 

pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat Islam sesuai tuntutan ajaran 

agama.Sedangkan yang dimaksud lembaga pendidikan Islam itu sendiri adalah wadah 

atau sarana yang mengarahkan, membimbing, dan meningkatkan pendidikan peserta 

didik melalui sistem pendidikan yang bernuansa Islam yang mengarah kepada manusia 

berilmu serta berakhlak dan berkepribadian yang beriman dan bertaqwa.  

Selain itu kendali yang kokoh akan menghasilkan individu-individu yang 

berpegang kuat dengan Al-Qur‟an dan Al-Hadits sebagai pegangan setiap pribadi yang 

berakhlakul karimah. Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Imran 110: 
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Terjemahnya: 

kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 

Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 

antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 

yang fasik.
1
 

 

Ayat ini senantiasa memerintahkan kepada yang makruf, mencegah dari 

perbuatan mungkar dan beriman kepada Allah swt. dengan iman yang kuat dan benar. 

Ketiga hal itulah yang menjadi daya dorong yang sangat kuat bagi umat Islam untuk 

tampil di tengah-tengah masyarakat untuk berjuang menegakkan kebenaran yang 

melahirkan humanisasi berupa terwujudnya nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan 

dalam kehidupan individu dan kelompok, liberasi berupa kebebasan yang bertanggung 

jawab melakukan kebaikan dan menghindari kemungkaran, dan semua itu dilakukan 

di atas prinsip transendesi berupa kesadaran ketuhanan, yang digambarkan sebagai 

iman yang benar dan kokoh. 

Majelis taklim pada hakikatnya merupakan wadah pembentuk jiwa dan 

kepribadian yang agamis yang berfungsi sebagai stabilisator dalam seluruh gerak 

                                                             
1
Departemen Agama RI., Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penerjemah Al-Qur‟an, 1989), h. 428. 
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aktivitas kehidupan umat Islam Indonesia, maka sudah selayaknya kegiatan-kegiatan 

yang bernuansa Islami mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat, sehingga 

tercipta insan-insan yang memiliki keseimbangan antara potensi intelektual dan mental 

spiritual dalam upaya menghadapi perubahan zaman yang semakin global dan maju.
2
  

Berbagai kegiatan majelis taklim yang telah dilakukan merupakan proses pendidikan 

yang mengarah kepada penanaman nilai-nilai agama sehingga para jama'ah yang 

mampu merefleksikan tatanan normatif yang mereka pelajari dalam realitas kehidupan 

sehari-hari, khususnya untuk mengembangkan sikap keagamaan jama'ah di majelis 

taklim. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di masyarakat 

Muslim di kecamatan Sario, ditemukan adanya pengetahuan masyarakat muslim 

tentang pendidikan islam masih kurang. Hal ini terbukti adanya aktifitas yang 

menunjukkan seperti pertengkaran diantara ibu-ibu, dari segi berpakain belum 

menutupi aurat dan ada juga yang belum bisa baca al-Qur‟an. 

Dari fenomena tersebut tentu bertolak belakang dari tuntutan pendidikan agama 

islam yaitu berupaya membimbing masyarakat agar menjadi manusia yang mandiri 

dan berkepribadian serta mencerminkan keselarasan antara iman, ilmu dan amal.
3
 

Pendidikan Islam merupakan sebuah pendidikan yang harus dilakukan  secara 

sadar untuk mencapai tujuan yang jelas melalui syariat Islam. Pendidikan Islam 

berlaku universal dan hendaknya diarahkan untuk menyadarkan manusia bahwa diri 

mereka adalah hamba Tuhan yang berfungsi menghambakan kepada-Nya. Jadi tujuan 

                                                             
2
Tuti Alawiyah, Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Ta lim, (Bandung: Mizan, 1997),  h. 78 

 
3
Bahudji, Pendidikan Islam dan Perubahan Mayarakat, (Bandar Lampung: Majalah Akademika, 

2000), h. 42 



4 
 

 
 

pendidikan Islam adalah menyadarkan manusia agar dapat mewujudkan penghambaan 

diri kepada Allah SWT, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. 

Dengan demikian, konsep pendidikan Islam tidak boleh dan tidak dipisahkan dari 

konsepsi Ketuhanan.  

Dari dua pandangan yang penulis paparkan diatas terdapat adanya ketimpangan 

antara realita yang ada pada masyarakat muslim di Kecamatan Sario dengan tuntutan 

pedidikan islam itu sendiri. Salah satu lembaga yang begerak dalam membina 

masyarakat muslim Kecamatan Sario Kota Manado adalah majelis taklim Kerukunan 

Wanita Islam (KWI) di bawah naungan Kementrian Agama  

Berpijak dari uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul 

“Peran Majelis Taklim Kerukukunan Wanita Islam (KWI) Ranting Mesjid Firdaus 

Dalam Membina Masyarakat Muslim di Kecamatan Sario Kota Manado”. 

B. Rumusan Masalah dan  Batasan Masalah  

Bardasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat beberapa 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola pembinaan masyarakat muslim oleh majelis taklim KWI di  

kecamatan Sario ? 

2. Apa kendala Pembinaan Masyarakat Muslim oleh majelis taklim KWI di 

kecamatan Sario? 

Adapun yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini adalah Peran Mejelis 

taklim Kerukunan Wanita Islam Ranting Mesjid Firdaus dalam membina masyarakat 

muslim kaum ibu di kecamatan sario kota manado. 
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C. Pengertian Judul  

Untuk menghindari persepsi yang salah dalam memahami penelitian ini 

perlukiranya penelitian memberikan definisi operasional sebagai berikut: 

1. Majelis taklim adalah tempat pengajaran atau pengajian bagi orang-orang yang 

ingin mendalami ajaran-ajaran Islam.
4
 

2. Majelis taklim KWI adalah tempat untuk mengadakan pengajaran dan 

pengajian agama Islam. Pengertian majelis lainnya adalah tempat 

berkumpulnya sekelompok orang untuk melakukan semua kegiatan, sehingga 

dikenal sebagai majelis semua majelis syuro, majelis hakim dan sebagainya. 

3. Pembinaan yang dimaksud Aktivitas yang dilakukan oleh Majelis taklim KWI 

dalam hal mendidik,membina,membantu, dan menjalin silaturahmi diantara 

masyarakat Muslim yang ada di kecamatan sario 

4. Masyarakat Muslim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penganut 

agama islam di kecamatan sario  

5. Kecamatan Sario adalah satu wilayah kecamatan yang ada di kota manado  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pola pembinaan masyarakat muslim oleh majelis 

taklim KWI di  kecamatan Sario ? 

2. Untuk mengetahui apa kendala Pembinaan Masyarakat Muslim oleh majelis 

taklim KWI di kecamatan Sario? 

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai 

berikut : 

                                                             
4
 Helmawati, Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Taklim: Peran Aktif Majelis 

Taklim Meningkatkan Mutu Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 76 
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1. Secara Teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi 

komunitas masyarakat muslim untuk mengoptimalkan Pendidikan informal 

seperti majelis taklim untuk dijadikan sebagai Lembaga Pendidikan  alternatif 

dalam membina masyarakat muslim. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi penulis, berguna untuk memenuhi salah satu syarat  untuk  mencapai 

gelar sarjana dalam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. 

b. Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat 

secara umum agar dapat mengoptimalkan lagi program dan kegiatan-

kegiatan yang ada di majelis taklim, terutama yang terkait dengan 

pembinaan remaja dan pemuda muslim maupun masyarakat muslim secara 

umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Majelis Taklim 

1. Pengertian Majelis Taklim 

Dari segi Etimologis Majelis Taklim berasal dari bahasa arab, yang terdiri dari 

dua kata “Majelis”المجلس  dan “Taklim”يم ل ع  Majelis artinya tempat duduk, tempat ت

sidang, dewan. Taklim yang diartikan dengan pengajaran. Dengan demikian secara 

bahasa Majelis Taklim adalah tempat untuk melaksanakan pengajaran atau pengajian 

agama Islam.
5
 

Secara istilah, pengertian majelis taklim sebagai mana dirumuskan pada 

musyawarah majelis taklim se-DKI Jakarta tahun 1980 adalah: lembaga pendidikan 

non formal Islam yang memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala 

dan teratur, dan diikuti oleh jama‟ah yang relatif banyak, bertujuan untuk membina 

dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan Allah 

swt. antara manusia dan sesamanya, serta antara manusia dengan lingkungannya, 

dalam rangka membina masyarakat yang taqwa kepada Allah swt. 

Dalam prakteknya, majelis taklim merupakan tempat pangajaran atau pendidikan 

agama islam yang paling fleksibal dan tidakterikat oleh waktu. Majelis taklim bersifat 

terbuka terhadap segala usia, lapisan atau strata social, dan jenis kelamin. Waktu 

penyelenggaraannya pun tidak terikat, bisa pagi, siang, sore, atau malam, tempat 

pengajarannya pun bisa di lakukan dirumah, masjid, mushalla, gedung. Aula, halaman,  

                                                             
5
Muhsin MK. Manajemen Majelis Taklim, (Jakarta: PustakaIntermasa, 2009), h.2 
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dan sebagainya. Selain itu majelis taklim memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu 

sebagai lembaga dakwah dan lembaga pendidikan non-formal. Fleksi belitas majelis 

taklim ini lah yang menjadi kekuatan sehingga mampu bertahan dan merupakan 

lembaga pendidikan islam yang paling dekat dengan umat (masyarakat). Majelis 

taklim juga merupakan wahana interaksi dan komunikasi yang kuat antara masyarakat 

awam dengan para mualim, dan antara sesame anggota jamaah majelis taklim tanpa 

dibatasi oleh tempat dan waktu. 

Sejarah majelis taklim berawal dari kelahiran Islam sebagai agama baru bagi 

masyarakat dunia. Eksistensi majelis taklim sebagai sarana dakwah dan tempat 

pengajaran ilmu-ilmu keislaman memiliki basis tradisi yang kuat, sejak Nabi 

Muhammad SAW mensyiarkan agama Islam di awal-awal risalah beliau. Bahkan 

hingga kini keberadaan majelis taklim masih menjadi pilihan para pegiat dakwah 

sebagai sarana paling efektif  dalam melanjutkan tradisi penyampaian pesan-pesan 

agama ketengah-tengah umattan paterikat oleh suatu kondisi tempat dan 

maupunwaktu.  

Ada beberapa lokasi pendidikan yang menjadi suatu majelis tersendiri pada 

masa Rasulullah, di mana Rasulullah saw mengajarkan agama Islam pada sahabat-

sahabatnya. Diantaranya tempat-tempat tersebut yaitu DarulArqam,
6
 Ketika awal 

munculnya agama Islam, Rasulullah saw menggelar pertemuan rutin di Darul Arqam 

untuk mengajarkan berbagai kandungan agama Islam. Di dalam Darul Arqam inilah 

bermula cikal bakal majelis taklim yang berkembang  pesat di zaman sekarang ini. 

                                                             
6
DarulArqam merupakan rumah salah satu sahabat Rasululloh yang bernama Al-Arqam bin 

Abu Al-Arqam, rumah ini terletak di kaki bukit shafa dekat Masjidil Haram. 
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Dalam pertemuan itu, setiap sahabat yang dating kemajelis tersebut menceritakan apa 

yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Nabi Muhammad SAW 

selaku pengemban amanat dalam membimbing umatnya mengarahkan dengan penuh 

keikhlasan dan kelemah-lembutan. 

2. Jenis-jenismajelisTaklim 

Di Indonesia, majelis taklim juga merupakan lembaga pendidikan tertua 

terutama sejak para wali terdahulu menyiarkan islam, meraka juga mempergunakan 

majlis taklim untuk menyampaikan dakwahnya. Barulah kemudian seiring dengan 

perkembangan ilmu dan pemikiran dalam mengatur pendidikan, disamping majlsi 

taklim yang bersifat non formal, tumbuh lembaga pendidikan yang lebih formal 

sifatnya seperti pesantren, madrasah dan sekolah. 

 Majelis taklim yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia jika 

dikelompok-kelompokkan ada berbagai macam, antara lain: 

1. Dilihat dari jamaahnya yaitu: 

a) Majelis taklim kaum ibu/muslimah/perempuan 

b) Majelis taklim kaum bapak/muslimin/laki-laki 

c) Majelis taklim kaum remaja 

d) Majelis taklim anak-anak 

e) Majelis taklim campuran laki-laki dan perempuan/kaumbapak dan ibu. 

2. Dilihat dari organisasinya, majelis taklim ada beberapa macam, yaitu : 

a) Majelis taklim biasa, dibentuk oleh masyarakat setempat tanpa memiliki 

legalitas formal kecualihanya member tahu kepada lembaga pemeritahan 

setempat. 



10 
 

 
 

b) Majelis taklim berbentuk yayasan, biasanya telah terdaftar dan memiliki 

aktenotaries. 

c) Majelis taklim berbentuk ormas. 

d) Majelis taklim di bawah ormas. 

e) Majelis taklim di bawah orsospol. 

3. Dilihat dari tempatnya, majelis taklim terdiri dari : 

a) Majelis taklim masjid atau mushola 

b) Majelis taklim perumahan 

c) Majelis taklim pabrik atau industry
7
 

 Dari semua jenis-jenis majelis taklim di Indonesia tetap semuanya memiliki 

tujuan yang sama, yang mana keberadaannya sangat dirasakan oleh masyarakat 

sebagai lembaga yang menjadi sarana pembinaan moral spiritual serta menambah 

pengetahuan keislaman guna meningkatkan kualitas sumber daya muslim yang 

beriman dan bertakwa kepada Allah swt. 

3. Peran Majelis Taklim 

Setelah kita tahu tentang pengertian Majelis Taklim sebagai lembaga non formal 

yang mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai alat dan sekaligus sebagai media 

pembinaan dalam beragama ( da‟wah Islamiyah ), hal ini dapat dirumuskan fungsi 

MajelisTaklim sebagaiberikut : 

a) Membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk 

masyarakat yang bertaqwa kepada Allah swt. 

b) Sebagai taman rekreasi rohaniyah karena penyelenggaraanya bersifat santai 

                                                             
7
 Muhsin MK,Manajemen Majlis Ta’lim, cet. 1, (Jakarta:Pustaka Intermasa,2009), h. 5-7 
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c) Sebagai sarana dialog berkesinambungan antara ulama‟ dan umara‟ dengan 

umat. 

d) Sebagai media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan 

umat dan bangsa pada umumnya.
8
 

Dilihat dari segi tujuan, majelis taklim termasuk sarana dakwah Islamiyah yang 

mengatur dan melaksanakan berbagai kegiatan berdasarkan musyawarah untuk 

mufakat demi untuk kelancaran pelaksanaan taklim Islami sesuai dengan tuntutan 

pesertanya. Dilihat dari aspek sejarah sebelum kemerdekaan Indonesia sampai 

sekarang banyak terdapat lembaga pendidikan Islam memegang peranan sangat 

penting dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Disamping peranannya yang ikut 

menentukan dalam membangkitkan sikap patriotisme dan nasionalisme sebagai modal 

mencapai kemerdekaan Indonesia, lembaga ini ikut serta menunjang tercapainya 

tujuan pendidikan nasional. Dilihat dari bentuk dan sifat pendidikannya, lembaga-

lembaga pendidikan Islam tersebutada yang berbentuk langgar, surau, rangkang.
9
 

Berikut ini adalah beberapa upaya memaksimalkan majelis taklim yang sesuai 

dengan peran dan fungsinya, yaitu : 

1. Memperkuat fungsi majelis taklim sebagai tempat pengajaran agama Islam 

secara luas, yang meliputi pengkajian tentang pokok-pokok ajaran Islam 

seperti akidah, syariah akhlak, tafsir, hadits dan tarikh sudah semestinya di 

integrasikan dengan sisi kehidupan nyata yang selalu muncul dalam keseharian 

umat.  

                                                             
8
EnungKRukati dan Fentihikmawati, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,Cet.1, 

(Bandung:Pustaka Setia,2006), h. 134 

 
9
Zuhairi,dkk, Sejarah Pendidikan Islam, cet. 2 (Jakarta:Bumi Aksara, 1997), h. 192 
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2. Meningkatkan fungsi majelis taklim dari tempat penyelenggaraan pengajian 

menjadi wahana melakukan kaderisasi umat Islam.  

3. Mengembangkan fungsi konseling berupa mendidik dan membantu jamaahnya 

untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakatnya dan mampu 

memecahkan berbagai persoalan hidup yang dihadapinya.  

4. Menjadikan majelis taklim sebagai pusat pengembangan keterampilan atau 

skill jamaah meliputi: keterampilan dasar (basic skills) yakni membaca, 

menulis, berbicara dan lain sebagainya 

5. Menjadikan majelis taklim sebagai wadah silaturrahmi dan rekreasi ruhani.  

6. Meningkatkan peran pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi 

ekonomi dan sosial.  

7. Mengembangkan fungsi sebagai pusat komunikasi dan informasi.  

8. Mengembangkan peran sebagai tempat berkembangnya budaya Islam.  

9. Menjadikan majelis taklim sebagai lembaga control sosial (social control).
10

 

 

B. Pendidikan Islam  

Hakekat pendidikan Islam adalah “usaha orang dewasa muslim yang 

bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta 

perkembangan fitrah (kemampuandasar) anak didik melalui ajaran Islam kearah 

titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya.”
11

 

                                                             
10

Dikutip dari http://www.lintasgayo.com/33292/memaksimalkan-peran-dan-fungsi-majelis-

taklim.html, di akses pada hari Rabu,tanggal 3 Oktober, 2018. Pada pukul 21.00 WITA 

11
M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis Berdasarkan 

Pendekatan Interdisipliner (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 32.  

http://www.lintasgayo.com/33292/memaksimalkan-peran-dan-fungsi-majelis-taklim.html
http://www.lintasgayo.com/33292/memaksimalkan-peran-dan-fungsi-majelis-taklim.html
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Al-Qur'an dan Sunnah Rasul merupakan sumber ajaran Islam, maka 

pendidikan Islam pada hakekatnya tidak boleh lepas dari kedua sumber tersebut. 

Dalam kedua sumber tersebut pendidikan lebih dikenal dengan istilah-istilah yang 

pengertiannya terkait dengan pendidikan, yaitu at-Tarbiyah. 

Pendidikan atau at-tarbiyah menurut pandangan Islam adalah bagian dari 

tugas manusia sebagai Khalifah Allah di bumi. Allah adalah Rabb al-’Alamin juga 

Rabb al-Nas. Tuhanadalah “yang mendidik makhluk alamiah dan juga yang 

mendidik manusia.”
12

Sebagai khalifah Allah, manusia mendapat kuasa dan 

limpahan wewenang dari Allah untuk melaksanakan pendidikan terhadap alam 

seisinya dan manusia, oleh karenanya dalam konteks masalah ini manusialah yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan tersebut. 

Pendidikan secara teoritis mengandung pengertian member makan kepada jiwa 

seseorang sehingga mendapatkan kepuasan rohaniah.
13

 Pendidikan bila ingin 

diarahkan kepada pertumbuhan yang sesuai dengan ajaran Islam, maka harus 

berproses melalui kelembagaan maupun melalui system kurikuler yang 

berpedoman pada syari‟at Islam. 

Esensi pendidikan Islam yang dilandasi oleh filsafat pendidikan Islam yang 

benar dan yang mengarahkan pada proses pendidikan Islam, M. Fadil Al-Djamali, 

Guru BesarUniversitas Tunisia, mengungkapkan cita-citanya bahwa pendidikan 

yang harus dilaksanakan umat Islam adalah “pendidikan keberagamaan yang 

                                                             
 
12

Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 147. 

 
13

M. Arifin, IlmuPendidikan,h. 32. 
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berlandaskan keimanan yang berdiri diatas filsafat pendidikan yang bersifat 

menyeluruh yang berlandaskan iman pula.”
14

 

Jadi, jelaslah bahwa proses pendidikan merupakan rangkaian usaha 

membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan-

kemampuan dasar dan kemampuan belajar, sehingga terjadilah perubahan di dalam 

kehidupan pribadinya sebagai makhluk individual dan sosial serta dalam 

hubungannya dengan alam sekitar di mana ia hidup. Proses tersebut harus 

senantiasa berada di dalam nilai-nilai Islami, yaitu nilai-nilai yang melahirkan 

norma-norma syari‟ah yang sesuai dengan pendidikan Islam.  

Kata "pendidikan" yang umum kita gunakan dalam bahasa Arabnya adalah 

"Tarbiyah" dengan kata kerja "Robba". Kata "pengajaran" dalam bahasa Arabnya 

adalah "Ta'lim" dengan kata kerjanya "’Allama".
15

 Pendidikan dan pengajaran 

dalam bahasa arabnya adalah "Tarbiyah wa Ta'lim". Sedangkan pendidikan Islam 

dalam bahasa Arab adalah "Tarbiyah Islamiyah". 

Dalam Al-Qur'an tidak akan kita temukan at-Tarbiyah, tetapi hanya kita 

temuka yang senada yaitu ar-Rabb, Robbayaani. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah Q.S Al-Isra' : 24 disebutkan:  

 

 

               

 

Terjemahnya: 

                                                             
14

 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 16. 

 
15

Zakiyah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan, h. 25. 
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"Dan rendahkanlah terhadap mereka berdua penuh kesayangan dan 

ucapkanlah “wahai Tuhanku kasihanilah mereka berdua sebagai mana 

mereka telah mendidikku sewaktu kecil”.
16

 

 

Dalambahasa Arab kata "Robba" memilikibeberapaarti “antara lain 

mengasuh, mendidik dan memelihara. Dan kata “robba” ada yang 

berartimemimpin, memperbaiki dan menambah. Sedangkan kata “robaa” 

berartitumbuh dan berkembang.”
17

 

Dari uraian tentang pengertian pendidikan dari segi bahasa dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan mempunyai tugas membimbing dan mengarahkan pertumbuhan 

dan perkembangan manusia dari tahap ketahap kehidupan anak didik sampai 

mencapai titik kemampuan optimal. 

Untuk lebih jelasnya akan penulis kemukakan beberapa pendapat mengenai 

pengertian pendidikan Islam menurut beberapa ahli. 

Menurut Ahmad D. Marimba, pengertian pendidikan Islam adalah 

“Bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam 

menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran 

Islam”.
18

Menurutnya kepribadian utama adalah kepribadian muslim yang 

memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat 

berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai 

Islam. 

 

Menurut Syekh Ahmad An-Naquib Al-Attas, definisi pendidikan Islam 

adalah: 

Usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan 

dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu di dalam 

tatanan penciptaan sehingga membimbing kearah pengenalan dan pengakuan 

akan tempat Tuhan yang tepat di dalam wujud dan keberadaan-Nya.
19

 

                                                             
16

Depag RI., Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-

Qur‟an, 1989), h. 428. 

 
17

Zakiyah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan, h. 26. 

 
18

Ahmad D. Marimba, PengantarFilsafat Pendidikan Islam (Bandung: Al-Ma‟arif, 1964), h. 24. 
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Menurut Omar Muhammad Al-Toumy As-Syaibany, definisi pendidikan 

Islam adalah, “proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, 

masyarakat dan alam sekitar dengan pengajaran sebagai aktivitas asasi dan sebagai 

profesi di antara profesi-profesi di dalam masyarakat.
20

 

Menurut definisiini, pendidikan Islam dikonotasikan pada pembentukan etika 

dan mengeksplorasi masalah produktivitas beserta kreativitas manusia dalam 

menjalani perannya dalam kehidupan masyarakat di samping menjadikannya 

sebagai salah satu alternative profesi. 

Dari uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam 

adalah bimbingan dan pembentukan pribadi muslim, muslim ditinjau dari segi 

hakekatnya sebagai makhluk social dan sebagai makhluk individu. Ajaran Islam 

tidak membedakan antara iman dan amal soleh. Oleh karena itu pendidikan Islam 

adalah pendidikan iman dan pendidikan amal. Karena ajaran Islam berisi tentang 

sikap dan tingkah laku pribadi di masyarakat, maka pendidikan Islam adalah 

pendidikan individu dan pendidikan masyarakat. 

2. Tugas dan Fungsi Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam adalah pendidikan tanpa batas waktu dan akan berjalan 

dinamis sesuai dengan keuniversalan Islam itu sendiri. Sehingga dalam tugasnya 

pendidikan Islam adalah harus berjalan sesuai dengan kebutuhan manusia secara 

luas dari berbagai aspek kehidupan. Menurut Muhaimin dan Abdul Mujib 

                                                                                                                                                                                
19

Jamaluddin dan Abdullah Ali, KapitaSelekta Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 

1998), h. 10. 

 
20

Omar Muhammad At-Toumy As-Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1979), h. 339. 
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dalambukunya "Pemikiran Pendidikan Islam" menyatakan bahwa, “tugas dari 

pendidikan Islam meliputi tiga unsur, yaitu:
21

 

a. Pendidikan Islam Sebagai Pengembang Potensi 

Pendidikan Islam berusaha untuk mengembangkan semua potensi yang 

dimiliki manusia, baik jasmaniah maupun rohaniah, sehingga dengan pendidikan 

akan tercapai kehidupan yang harmonis, seimbang antara kebutuhan fisik material 

dengan kebutuhan mental spiritual dan antara kehidupan dunia dan akhirat. 

b. Pendidikan Islam sebagai Internalisasi Nila-nilai Islamiah 

Kebudayaan Islam haruslah mencerminkan nilai-nilai akhlakul karimah dan 

menjadi bagian dari ibadah sebagai wujud kerja sama kreatif antara Allah dan 

manusia sebagai hamba-Nya di mukabumi. “Nilai-nilai kebudayaan adalah 

pencapaian nilai spiritual yang memperkaya kehidupan batin manusia”.
22

 Dengan 

demikian, pendidikan Islam sebagai pewaris budaya harus mampu mewariskan 

cita-cita bangsa. 

c. Pendidikan Islam Sebagai Interaksi Antara Potensi Dan Budaya 

Dalam rangka mewujudkan kebudayaan Islam, potensi dasar manusia harus 

di didik sebaik mungkin. Suatu didikan yang menekankan perhatiannya pada 

kemaslahatan umum, akan lebih mudah mengembangkan potensi atau kemampuan 

dasar manusia. Pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam meluruskan 

dan mengembangkan potensi dasar manusia. Tanpa pendidikan potensi tidak akan 

mengalami perkembangan lebih sempurna.  

C. Masyarakat Muslim  

                                                             
21

Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis Dan Kerangka 

Operasionalisasinya (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 138. 
22

 Musa Asy‟arie, Filsafat Islam Tentang Kebudayaan h. 113-114. 
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1. Pengertian Masyarakat 

Didalam buku karangan Syafaruddin penggunaan istilah untuk masyarakat Islam 

dalam Al-qur‟an adalah Al-Ummah. Dan pengertian ini mengacu kepada ayat Al-

qur‟an dalam surat Al-Imran ayat 104 yang artinya: “Dan hendaklah ada diantara 

kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang 

ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang orang yang beruntung. 

Menurut Shihab, kata ummat diambil dari kata “amma”,”yaummu” yang berarti 

menuju atau menumpu dan meneladani. Dari akar kata yang sama lahir antara lain kata 

“um”yang berarti íbu” dan imam yang maknanya“pemimpin” ,karena keduanya 

menjadi teladan, tumpuan pandangan dan harapan anggota masyarakat. 

Dalam konteks ini, Al-qu‟an juga memilih kata ummat untuk menunjukkan 

pengikut Nabi Muhammad saw. Disini di jelaskan bahwa kaum muslim ini 

diperintahkan untuk membentuk karakter dan jati dirinya menjadi Al-ummah,yaitu 

suatu bangunan kehidupan sosial yang diorganisi secara khusus. Hanya dengan adanya 

masyarakat Islam (Al-ummah), menyuruh kepada kebajikan dan melarang kepada 

kejahatan dapat dijalankan secara efektif.
23

 

Dalam buku karangan Al rasyidin kata masyarakat selalu diartikan sebagai 

induvidu-induvidu manusia yang memiliki kesamaan, baik dalam karakteristik 

maupun tujuan. Boleh saja pengertian ini diambil dari kosa kata bahasa arab yaitu 

Syaraka yang dapat diartikan sebagai persekutuan, Syirkah atau Syarika yang 

bermakna persekutuan, perserikatan, perkumpulan, atau perhimpunan. 

                                                             
23

Syafaruddin, Sosiologi Pendidikan Islam, (Medan:Perdana Publishing,2016), h. 26 

 



19 
 

 
 

Di dalam buku karangan Al rasyiddin, Ali syariat ini mendefinisikan konteks 

ummah atau masyarakat, sebagai kumpulan orang yang semua induvidunya sepakat 

dalam tujuan yang sama dan masing-masing membantu agar bergerak kearah tujuan 

yang diharapkan atas dasar kepemimpinan yang sama. Berdasarkan definisiini, maka 

ada empat unsure dasar dalam tema masyarakat (ummah), yaitu:(1) berhimpunnya 

sejumlah induvidu, (2) semua induvidu tersebut sepakat adanya tujuan yang sama, (3) 

setiap induvidu dalam kumpulan tersebut saling membantu dalam pencapaian tujuan 

yang sama, dan (4) adanya kepemimpinan yang sama, yang disepakati secara 

bersama.
24

 

Jadi, yang dimaksud dengan masyarakat muslim berdasarkan penjelasan di atas 

adalah suatu kumpulan orang atau individu yang hidup bersama-sama dan mengikuti 

suatu ajaran dan prinsip-prinsip agama Islam untuk mencapai tujuan bersama. 

Sehingga ketika berbicara masyarakat Islam, maka yang dibicarakan adalah masyarkat 

yang berdasarkan al-Qurán dan sunah Nabi Muhammad saw.
 

2. Unsur-Unsur Pembentuk Masyarakat 

Menurut Ali syariati ada empat unsur yang membentuk masyarakat tersebut 

yaitu: 

1. Berhimpunnya sejumlah induvidu atau adanya induvidu  yang bergabung. 

2. Seluruh induvidu tersebut sepakat akan adanya tujuan yang sama dan bekerjasama 

dalam menjalankan tujuan tersebut. 

3. Setiap induvidu dalam kumpulan (adanya interaksi timbal balik) untuk saling 

membantu dalam pencapaian tujuan yang sama. 

                                                             
 

24
Al rasyidin, filsafah pendidikan Islam, (Bandung: Cita pustaka Media Perintis,2008), h.32-33
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4. Dan adanya kesimpulan yang sama disepakati secara bersama.
25

 

Inilah keempat unsur untuk pembentukan masyarakat, dan ini adalah hal-hal, 

tahap-tahap, dan komponen-komponen yang menjadi syarat untuk terbentuknya 

sekelompok golongan atau masyarakat. 

3. Karakteristik Masyarakat  Muslim 

Karakteristik Masyarakat Muslim dapat diartikan sebagai cirri khas yang ada dan 

harus dimiliki pada masyarakat muslim yang sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh 

Islam. 

Di dalam buku karangan Al rasyidin karakteristik adalah kesamaan, 

kebiasaan,tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diperlihatkan dalam tata cara 

dikehidupan sehari-hari seperti intraksi, komunikasi, kerjasama, dan berbagai aktivitas 

kehidupan lainya, yang merujuk pada ketentuan dan nilai-nilai yang terdapat pada Al-

qur‟an dan hadits. 

Didalam buku karangan Al rasyidin karakteristik masyarakat muslim itu ada enam 

yaitu: 

1. Masyarakat yang sepenuhnya dilandasi oleh keimanan yang kokoh. Keimanan itu 

berfungsi sebagai pendorong sekaligus penyeimbang dalam segala proses 

kemajuan yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu, dengan keimanannya, 

masyarakat tersebut akan mencapai kemulian dan ketinggian. 

2. Masyarakat dimana masing-masing anggotanya bekerjasama untuk saling 

memerintahkan kepada yang ma‟ruf atau segala bentuk kebaikan yang tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai agama. 

                                                             
25

Rasyidin,Falsafah Pendidikanh.32
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3. Masyarakat dimana para anggotanya senantiasa berikhtiar untuk mencegah setiap 

kemungkaran, yaitu segala bentuk pelanggaran terhadap yang ma‟ruf. 

4. Masyarakat dimana setiap anggotanya menjadikan musyawarah sebagai salah satu 

pilar penyangga kehidupan masyarakat. 

5. Masyarakat yang menegakkan nilai-nilai keadilan, sebagai bagian dari yang 

ma‟ruf. 

6. Masyarakat dimana didalamnya tercipta persaudaraan sesame warga. Persaudaraan 

tersebut bukan hanya sebatas sesame muslim, tetapi mencangkup ukhuwah 

Islamiyyah, ukhuwah ubudiyah (persaudaraan dalam ketundukan kepada Allah), 

ukhuwah wathaniyah wa al-nasab (persaudaraan sebangsa dan seketurunan), 

ukhuwah fi din al-Islam persaudaraan antar sesame muslim). 

4. Peran Masyarakat Muslim Terhadap Pendidikan Islam 

Pendidikan juga dapat diartikan sebagai aktivitas khas masyarakat atau manusia. Ia 

hanya ada dan berlangsung dalam lingkungan masyarakat manusia saja, dan 

pendidikan ini merupakan suatu aktivitas yang secara ini telah melekat dalam tugas 

kemanusiaan manusia. Dari sisi lain pendidikan juga merupakan sarana atau 

instrument bagi upaya membentuk dan mewujudkan tatanan masyarakat ideal yang 

dicitakan dalam Islam karenanya, masyarakat tidak bisa dipisahkan dari pendidikan, 

dan sebaliknya, pendidikan juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Keduanya 

bagaikan dua sisi mata uang, sisi yang satu memperkuat ,melengkapi, dan member 

nilai bagi sisi lainnya. 

Tugas-tugas edukatif yang harus dilaksanakan masyarakat secara umum yaitu: 

a. Mengarahkan diri dan semua anggota masyarakat (ummah) untuk bertauhid dan 

bertaqwa kepada Allah. 
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b. Masyarakat  berkewajiban  men-ta‟lim,  menta‟dib,  dan  mentarbiyahkan syariat 

Allah Swt,sebagaimana dilakukan para nabi dan rasul, diantara muatan yang harus 

didikkan tersebut adalah membaca ayat-ayat Allah dan lain sebagainya. 

c. Masyarakat berkewajiban saling menyeru kejalan Allah, menganjurkan kepada 

yang ma‟ruf dan mencegah kemungkaran. 

d. Masyarakat harus mendidik sesamanya untuk selalu berlomba-lomba dalam 

melakukan kebajikan, sebab diantara rahasia mengapa Allah Swt menjadikan 

manusia ini berkelompok-kelompok tidak satu ummah saja adalah untuk menguji 

dan melihat bagaimana manusia berkompetisi dalam melakukan kebajikan. 

e. Masyarakat (ummah) berkewajiban membagi rahmat tuhan atau berkorban untuk 

sesamanya, karena sesungguhnya Allah Swt telah mensyari’atkan hal-hal yang 

demikian. 

f. Masyarakat (ummah) harus menegakkan sikap adil agar mereka bisa menjadi saksi 

terhadap perbuatan sesamanya.
26

 

Berikut adalah beberapa peran masyarakat terhadap pendidikan baik melalui jalur 

sekolah maupun jalur non sekolah antara lain: 

1. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayi sekolah atau tempat 

peserta didik tersebut. 

2. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu 

dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. 

3. Masyarakat yang ikut menyediakan tempat pendidikan. 

4. Masyarakat lah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. 
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Dan dalam buku ilmu pendidikan karangan Rosdiana Abu Bakar peran masyarakat 

yaitu sekolah melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam beberapa bidang antara 

lain yaitu: 

1. Kerjasama dalam pendidikan moral dan pancasila. 

2. Kerjasama dalam bidang pendidikan ketrampilan. 

3. Kerjasama dalam pendidikan kesenian. 

4. Kerjasama dalam pendidikan olah raga. 

Adapun fungsi masyarakat dalam pendidikan antara lain yaitu: 

1. Membantu dan meningkatkan kualitas keluarga. 

2. Menyalurkan aspirasi masyarakat. 

3. Mengawasi jalannya nilai-nilai budaya bangsa.
27

 

Dari gambaran tentang masyarakat muslim di atas, maka dasar dari pembentukan 

sebuah masyarakat muslim adalah pendidikan. Melalui pendidikan dan pengajaran, 

maka ajaran Islam dapat disampaikan kepada masyarakat untuk dijadikan sebagai 

pedoman hidup dan membentuk masa depan masyarakat atau komunitas muslim yang 

lebih baik di masa mendatang. 

D. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan pada kajian pustaka yang telah peneliti lakukan, ditemukan 

beberapa literatur yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, 

di antaranya : 

Andi Enteng, Mahasiswi Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar dengan judul penelitian yang diangkat adalah “Peranan Majelis 
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Taklim Al-Akbar dalam Mengatasi Perjudian di Kalangan Masyarakat Noling 

Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu”.
28

 Dalam skripsinya Andi menfokuskan pada 

usaha-usaha yang dilakukan pada kelompok pengajian dalam mengatasi perjudian di 

kalangan masyarakat noling. Menurutnya usaha-usaha dalam mengatasi perjudianya 

itu dilakukan dengan cara melaksanakan dakwah terhadap masyarakat selain itu 

dilakukan juga suatu kegiatan pengajian sehingga intensitas kedatangan semakin 

meningkat dan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap masyarakat yang 

melakukan perjudian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Enteng tersebut terdapat perbedaan dengan 

penelitian ini, dimana dalam peneltiannya lebih memfokuskan pada metode dalam 

mengatasi perjudian. Sedangkan focus pada penelitian ini adalah pada masyarakat 

muslim pada kaum ibu-ibu di kecamatan sario kota manado. 

Siti Nur Inayah Mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Majelis Taklim Muhajadah Malam 

Ahad Pon sebagai Sarana Meningkatkan Religiusitas Remaja di Sorowajan”.
29

 Dalam 

ruang lingkup pembahasan yang memfokuskan pada usaha-usaha yang dilakukan oleh 

kelompok pengajian dalam meningkatkan religiusitas para remaja, pengajian yang 

dilakukan secara rutin dan selain itu dilakukan juga mujahada, dzikir, dan doa dalam 

pengajian. Penelitian ini menggunakan metode deskriktif kualitatif. 
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Masyarakat Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu, Skripsi Fakultas Manajemen Dakwah 
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Penelitian diatas memfokuskan pada peningkatan religiusitas remaja, sementara 

penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih focus pada pengembangan masyarakat 

muslim yang terutama dilakukan pada kalangan ibu-ibu di majelis taklimKerukunan 

Wanita Islam (KWI) Ranting mesjidfirdaus di kecamatansario. 

Trias Rahmad Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Strategi 

Dakwah Majelis Taklim Ittiba‟us Sunnah dalam mengkomunikasikan ajaran Islam 

kepada masyarakat kabupaten klaten”.
30

 Berbeda dengan skripsi sebelumnya, Trias 

dalam skripsinya lebih memfokuskan strategi-strategi yang harus dilakukan oleh 

majelis taklim untuk menarik perhatian masyarakat. Strategi dakwah yang dilakukan 

majelis taklim ini hendaknya memiliki kuntinuitas dalam syiarnya, sehingga 

masyarakat dapat menerima Pendidikan keagamaan. Dengan pendekatan melalui 

strategi dakwah yang dilakukan, setidaknya akan member nuansa baru bagi 

pendidikan non formal saatini yang cenderung masih mengabaikan domain afeksi dan 

psiko motorik peserta didiknya. 

Jika penelitian di atas dilakukan dan fokus pada strategi dakwah, maka 

penelitian yang dilakukan penulis adalah fokus pada pola pembinaannya, yang 

mencakup kegiatan dan program serta materi-materi apa saja yang diajarkan dalam 

pola pembinaan di Majelis taklim Kerukunan Wanita Islam (KWI) Ranting mesjid 

firdaus di kecamatan sario. 

Dari tiga kajian pustaka yang telah penulis uraikan di atas, maka ada perbedaan 

yang cukup signifikan dengan pokok penelitian yang peneliti ajukan. Pada penelitian 

terdahulu belum ada yang membahas mengenai peranan majelis taklim dalam 
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membina masyarakat muslim serta factor pendukung dan penghambat dalam membina 

masyarakat muslim, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian yang 

penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh dalam melaksanakan  

penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang optimal maka penelitian harus berdasarkan 

pada metode yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya meliputi: 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksakanan di kecamatan Sario Kota Manado. Adapun waktu 

penelitian dilakukan pada bulan Oktober – November 2018 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana 

peneliti merupakan instrument kunci.31 Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif 

adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai 

bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori. 

Adapun desain penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara dengan 

Pembina majelis taklim, jamaah majelis taklim serta masyarakat muslim 

secara umum yang ada di kecamatan Sario. 
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b. Menganalisis data yang telah terkumpul dengan melihat bagaimana peran 

yang dilakukan oleh majelis taklim dalam membina masyrakat muslim 

yang ada di kecamatan Sario. 

Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian lapangan, karena mengamati 

langsung peristiwa yang terjadi atau mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat 

secara langsung. Adapun penelitian lapangan ini, akan dilakukan dengan mengamati 

bagaimana pola Pendidikan di majelis taklim bisa berperan dalam melakukan 

pembinaan masyarakat muslim yang ada di kecamatanSario. 

C. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologis. Titik tekan pendekatan ini adalah masyarakat dengan berbagai lembaga, 

kelompok, organisasi dan aktivitasnya. Secara kongkrit pendekatan sosialini 

membahas aspek-aspek atau komponen dari kebudayaan  manusia, seperti keluarga, 

tradisi, adat-istiadat, dan sebagainya. Jadi segala sesuatu yang dianggap  produk 

bersama adalah milik bersama atau milik masyarakat. Jadi jelas di sini yang menjadi 

gejala primer adalah kelompok masyarakat, sedangkan individu merupakan gejala 

sekunder saja.
32

 

Adapun pendekatan sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk melihat 

majelis taklim sebagai organisasi masyarakat yang aktivitasnya dilakukan sebagai 

bagian dari pembinaan Pendidikan masyarakat muslim di kecamatan Sario. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis data: 
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a. Data Primer  

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber utama 

atau sumber langsung. Dalam penelitian ini data sumber yang diperoleh 

penulis adalah hasil wawancara langsung dengan Pembina dan pengurus 

majelis taklim Kerukunan Wanita Islam (KWI) Ranting mesjid firdaus 

kecamatan Sario.  

b. Data Sekunder  

Dalam penelitian ini, data sekunder adalah data yang ditulis oleh orang lain 

atau orang kedua. Data sekunder ini meliputi buku, jurnal, essai, atau hasil-

hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain dalam tema atau topik yang 

terkait dengan penelitian penulis.  

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Metode wawancara; merupakan suatu cara pengumpulan data melalui 

proses wawancara terhadap informan. Salah satu metode pengumpulan data 

ialah melalui wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara 

bertanya langsung kepada responden.
33

 Wawancara dalam penelitian ini 

ditujukan kepada pimpinan majelis taklim dan ustadz pembinanya serta 

pengurus majelis taklim Kerukunan Wanita Islam (KWI) Ranting mesjid 

firdaus untuk menanyakan tentang aktivitas keagamaan jama‟ah majelis 

taklim, dan pembinaan kehidupan beragama. Adapun yang menjadi 

responden dalam wawancara penelitian ini adalah, Pembina Majelis taklim 

KWI ibu Asna Latif, kemudian wawancara dengan beberapa pengurus 
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majelis taklim yaitu ibu Hasna Samiden, ibu Farida Mansyur, ibu Sari 

Musa, Ibu Eka Ismanto, ibu Metti Broo, Ibu Nadira Halim. 

2. Metode Observasi; merupakan “pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematik fenomena-fenomena yang di selidiki”.
34

 Jenis observasi yang 

digunakan adalah observasi non partisipan yaitu proses pengamatan dimana 

peneliti tidak menjadi bagian secara penuh dari aktivitas obyek penelitian 

seperti: kondisi sarana dan prasarana ibadah, aktivitas jama‟ah serta 

pembinaan kehidupan beragama dan kegiatan keagamaan lainnya. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh Majelis Taklim KWI di kecamatan Sario, yang diantaranya 

yaitu melakukan observasi terhadap kegiatan taman pengajian, cerama 

keagamaan atau pun pembinaan ibada Syariah yang dilakukan oleh majelis 

taklim baik di masjid maupun di rumah anggota atau pengurus majelis 

taklim. 

3. Metode Dokumentasi; merupakan pengumpulan data tertulis atau tercetak 

tentang fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai buktifisik penelitian dan 

hasil penelitian dokumentasi ini akan menjadi sangat akurat dan sangat 

kuat kedudukannya. Adapun dokumen yang di perlukan adalah data tertulis 

tentang kegiatan majelis taklim daftar guru, daftar umat Islam, dan arsip 

kegiatan keagamaan.  

Dalam memperoleh data, yang pertama di lakukan dengan melakukan wawancara 

dengan pengurus dan Pembina majelis taklim. Hasil wawan cara itu pun kemudian di 

analisa oleh penulis. Selain itu, penulis juga memperoleh data dengan cara observasi, 
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yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian, yaitu 

aktivitas dan kegiatan yang di laksanakan oleh majelis taklim KWI Masjid Firdaus 

Kelurahan Titiwungen, Kecamatan Sario. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut adalah upaya yang di lakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. 

Analisis data kualitatif dilakukan dengan proses sebagai berikut : 

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar 

sumber datanya tetap dapat ditelusuri 

2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat 

ikstisar, dan membuat indeksnya. 

3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari 

dan menentukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan 

umum. 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis Majelis Taklim KWI Mesjid Firdaus   

Majelis Taklim KWI mesjid firdaus  di kecamatan Sario merupakan salah 

satu kecamatan yang ada di kota Manado. Di kecamatan ini terdapat satu majelis 

taklim yang cukup aktif dalam melakukan kegiatan keagamaan, yaitu majelis 

taklim Kerukunan Wanita Islam (KWI)  masjid  Firdaus yang berada di 

Titiwungen Selatan sejak tahun 2001. 

Majelis taklim KWI mesjid Firdaus diharapkan dapat memberikan motivasi     

baik kepada anggota atau pun masyarakat yang ada di Kelurahan Titiwungen 

maupun di kecamatan Sario secara umum serta dapat membina masyarakat 

dalam memperkokoh keimanannya dengan secara terencana. 

Anggota majelis taklim KWI mesjid firdaus 54 anggota jamaah, jamaah terbagi 

menjadi tiga bagian yaitu anggota aktif, anggota kurang aktif dan anggota tidak 

aktif anggota aktif ada 44  anggota kurang aktif 12, anggota tidak aktif 8   

2. Sejarah berdirinya Majelis Taklim KWI Mesjid Firdaus  

Majelis taklim KWI Mesjid Firdaus merupakan salah satu kegiatan 

masyarakat yang berada Kota Manado Kec Sario.  Majelis taklim KWI Mesjid 

Firdaus didirikan pada tahun 1999, pada awalnya kegiatan ini bertujuan untuk 

berkumpulnya jamaah pada malam ahad, sekedar untuk mendengarkan kegiatan 
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tausyiah. Pada tahun 2001 perkumpulan ibu-ibu resmi dijadikan sebagai tempat 

pengajian. 

Terbentuknya majelis taklim KWI mesjid firdaus berawal dari sebuah 

keprihatinan beberapa tokoh warga yang melihat kondisi yang jauh dari kegiatan 

keislaman, dan praktek-praktek yang masih terlihat di kehidupan Masyarakat. 

Pada awalnya majelis KWI mesjid firdaus ini hanya perkumpulan masyarakat. 

Pada saat itu peminat serta pengurus pengajian hanya sedikit dan mereka kurang 

aktif dan kreatif dalam membuat kegiatan-kegiatan majelis taklim. 

Pada awal berdirinya majelis taklim malam ahad hanya diikuti sekitar 25 

orang jamaah saja, karena dalam acaranya hanya pengajian dan arisan saja. 

Seiring berjalannya waktu dengan menggunakan metode-metode yang menarik 

dan mengadakan kegiatan majelis taklim KWI mesjid firdaus mulai bertambah 

jamaahnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh majelis taklim KWI mesjid 

firdaus seperti belajar, berpidato, qasidah, dan belajar membaca Al-Quran yang 

masih buta huruf.  

Majelis taklim KWI mesjid firdaus dirasakn juga telah membantu dalam 

menyediakan sarana sebagai salah satu pusat kegiatan keislaman, pelayanan 

umat, tempat untuk bersilaturahmi serta untuk membimbing dan membina 

masyarakat.  

Majelis taklim KWI mesjid Firdaus dalam menjalankan fungsinya di 

tengah-tengah masyarakat tetap menjunjung tinggi visi dan misi yaitu: 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan untuk menjadi insani yang bertanggung 

jawab dan berakhlakul karimah. Alasan membuat visi tersebut ialah supaya 

Majelis taklim KWI masjid Firdaus menjadi orang yang beriman, bertakwa dan 
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bertanggung jawab, kata bertanggung jawab disini ialah menegaskan kepada 

setiap anggota yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt pasti akan 

bertanggung jawab akan kewajibannya yaitu beribadah kepada Allah swt dan 

berakhlak mulia.
35

 

Pengelolaan Majelis taklim KWI masjid Firdaus tersebut dijalankan 

dengan penuh hati-hati. Struktur kepengurusan itu menjelaskan fungsi atau 

bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga setiap pengelola dan 

pelaksana kegiatan Majelis taklim KWI mesjid Firdaus harus menunjukkan 

kompetensi yang tinggi dan loyalitas kepada pimpinan. Pengelolaan dana 

dilakukan oleh bendahara yang bekerja sama dengan seksi humas dan seksi 

perlengkapan, dan dikontrol oleh ketua. 

Dana diperoleh dari tiga bagianya itu iuran wajib anggota, donator tidak 

tetap, dan bantuan pemerintah. Iuran tetap adalah dana yang diberikan anggota 

setiap pertemuan, donator tidak tetap adalah orang yang memberikan sumbangan 

secara incidental. Dana yang diperoleh dikelola dan dipergunakan sepenuhnya 

untuk kepentingan organisasi majelis taklim 

3. Susunan Pengurus Majelis Taklim KWI Mesjid Firdaus 

Ketua   : Hj. Hasna Samiden S. Pd 

Wakil Ketua  : Ibu Djahra Usman Amoe 

Sekretraris   : Ibu Djumiati Lasangga Suparno 

Bendahara   :  Ibu Hj. Nadira – Halim 

 

Bidang Dakwah  : Hj. Farida Manysur 

 

Bidang Ekonomi  : Hj. Eka Ismanto-Karinda 
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Bidang Sosial  : Meity Broo-Puloo 

B. Hasil Penelitian 

Pelaksanaan pendidikan Islam pada majelis taklim dilakukan dengan 

memberikan bimbingan, pengawasan dan pengajaran tentang pengajaran agama 

Islam serta bimbingan keterampilan berpidato, qasidah dan seni baca tulis Al 

Qur‟an. 

Dari hasil observasi terhadap kegiatan pembinaan Jama‟ah maka dapat diketahui 

sebagai berikut: 

1. Bimbingan membaca Al Qur‟an  

2. Isi kandungan ayat-ayat Al Qur‟an 

3. Bimbingan Aqidah Akhlak  

4. Bimbingan Ibadah Syari‟ah  

5. Bimbingan keterampilan (ceramah dan kasidahan).  

   Para Jama‟ah mendapatkan Pendidikan Islam di majelis taklim, dilatih dan 

dibiasakan pengamalannya sehari-hari serta dibina pengamalan nilai-nilai 

keagamaan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik sesama antar saudara 

maupun dengan para pembina/pengasuhnya, seperti melaksanakan shalat tepat 

waktu secara berjama‟ah, berlaku jujur, selalu rajin belajar baik pelajaran umum 

maupun agama, membersihkan lingkungan secara bergotong royong serta 

mengucapkan salam bila masuk rumah dan sebagainya. Pendidikan Islam pada 

Jama‟ah dibedakan menjadi tiga bagian yaitu tingkat dasar, tingkat 

menengah/lanjutan dan tingkat mahir. Dengan demikian, untuk pelaksanaan 
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tingkat pendidikan Islam pada majelistaklim KWI mesjidFirdaus tersebut diikuti 

oleh seluruh anggota secara rutin. 
36

 

    Kegiatan pengajian rutin pada majelis taklim KWI Firdaus ini dilakukan 

setiap hari ahad yaitu pada jam 15-30 – 17.00sehingga setiap kegiatan pengajian 

diakhiri dengan shalat maghrib berjama‟ah. Adapun materi pelajaran atau bahan 

pengajian yang disajikan oleh para ustadz adalah Al Qur‟an Hadits, Ibadah 

Syari, sejarah para Nabi dan Rasul.
37

Melalui kegiatan pengajian tersebut 

diharapkan akan mampu mengembangkan dan mempertinggi gairah dalam 

beribadah kepada Alah SWT serta mampu meningkatkan kualitas akhlak mereka 

dalam kehidupan sehari-hari. 

  Berdasarkan hasil observasi di lapangan penulis menemukan data aktivitas 

Majelis taklim KWI masjid Firdaus yaitu: 

1. Pengajian rutin 

Majelis taklim KWI Mesjid Firdaus melaksanakan pengajian rutin yang 

dilakukan setiap satu minggu sekali yaitu setiap hari Ahad pukul 15:30 – 17:00. 

Kegiatan ini berdurasi dua jam setengah. Pelaksanaan kegiatan ini bertempat di 

rumah jamaah atau dalam masjid Firdaus.Pelaksanaan pengajian Majelis taklim 

KWI masjid Firdaus dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan isi 

setiap ceramah bertemakan Tauhid, Aqidah atau Fiqih. Bentuk ceramah agama 

yang dilakukan bersifat dua arah, yaitu penceramah menyampaikan materinya 

selama satu jam kemudian dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab selama satu 

jam, adapun pertanyaannya tidak dibatasi dalam kajian materi yang disampaikan 
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 Hasil wawancara dengan Sari Musa, pada tanggal 13 November 2018, pukul 17.00 
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tetapi melingkupi seluruh permasalahan yang ada dimasyarakat dan keluarga, 

temuan tersebut diakui oleh salah seorang anggota yang mengatakan bahwa: 

“biasanya dalam setiap pengajian ibu-ibu majelis taklim KWI mesjid 

firdaus,bertanya atau hanya sekedar curhat kepada ustadz tentang 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi”
38

 

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwaa ativitas pengajian majelis 

taklim dengan menggunakan metode ceramah agama juga menerapkan bentuk 

komunikasi yang paling efektif, salah satu bentuk komunikasi yang efektif ialah 

subjek dan objek kerja diinteraksi atau umpan balik yang diberikan oleh ustadz 

dan ditanggapi oleh para ibu-ibu majelis taklim sehingga tidak terkesan monoton 

dan juga membosankan. 

Seperti hasil observasi yang dilakukan dilapangan menunjukkan bahwa 

peserta yang menghadiri pengajian Majelis taklim KWI masjid Firdaus setiap 

minggunya. 

Ibu-ibu jama‟ah Majelis taklim KWI masjid Firdaus dalam hal 

pendanaan dipungut iuran sebesarRp. 50.000 setiap satu bulan sekali. Kemudian 

diistimasikan oleh bendahara Majelis taklim KWI masjid Firdaus. Pernyataan 

tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh salah seorang Informan 

yang mengatakan bahwa 

     “Iuran yang dikenakan kepada anggota itu sebesar Rp. 50.000 dengan 

istimasi Rp. 300.000 untuk biaya penceramah dalam satu kali pertemuan. Dana 

yang diambil dari iuran per-anggota setiap kali pertemuan dan biasanya ditagih 

sebelum dimulai kegiatan. Hasil dari uang yang didapat jika tidak mencapai Rp. 

300.000 kekurangannya diambil dari kas majelis taklim” 
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     Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap iuran yang dibebankan 

kepada ibu-ibu jama‟ah Majelis taklim KWI masjid Firdaus tidaklah 

memberatkan, sedangkan untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar ruangan, 

seperti ta‟ziyah dan menghadiri undangan-undangan pengajian menurut nara 

sumber sudah semua di programkan kecuali bimbingan kepada Ibu-Ibu yang 

belum bisa membaca Al Qur‟an. 

2. Mengentaskan buta huruf Al-Qur’an 

       Berdasarkan hasil observsi di lapangan ibu-ibu jama‟ah majelis taklim KWI 

Mesjid Firdaus yang belum bisa membaca Al Qur‟an pelaksanaan atau aktivitas 

dilaksanakan khusus pada malam minggu setelah shalat magrib sampai sebelum 

Shalat Isya. 

Pernyataan tersebut diakui oleh ketua umum majelis taklim KWI mesjid 

Firdaus saat diwawan carai dikediamannya mengatakan bahwa: 

    “Program bimbingan tadarus Al Qur‟an bagi ibu-ibu jamaah yang kurang 

atau tidak samasekali bisa membaca Al Qur‟an masih tergolong baru 

dilakukan karena masih banyak ibu-ibu yang merasa malu untuk mengakui 

kalau ia kurang lancara tau tidak bisa sama sekali membaca Al Qur‟an”
39

 

 

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa aktivitas majelis taklim 

dalam mengentaskan buta huruf Al Qur‟an perlu lebih banyak membutuhkan 

strategi-strategi yang perlu dilakukan secarabertahap. 

3. Pembinaan Ibadah 
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Aktivitas majelis taklim dalam membina kualitas ibadah dilaksanakan 

dalam model kegiatan bimbingan shalat, model ini hamper sama dengan 

kegiatan-kegiatan bimbingan shalat di majelis taklim lainnya, namun pada 

intinya membimbing anggota pengajian dalam melaksanakan tuntunan shalat 

yang lebih baik lagi dalam bentuk teori atau pun praktek. 

Tujuan dari pembinaan ibadah ialah untuk mengamalkan salah satu 

rukun Islam yaitu menunaikan shalat lima waktu. Pengamalan berasal dari kata 

dasar „amal” yang mempunyai arti perbuatan baik yang mendatangkan pahala, 

sedangkan pengamalan itu sendiri mempunyai arti proses melaksanakan, 

pelaksanaan, penerapan atau proses menunaikan. Pengamalan berarti sesuatu 

yang dikerjakan dengan maksud berbuat kebaikan, darihal di atas pengamalan 

masih butuh objek kegiatan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa anggota 

diperoleh data bahwa aktivitas majelis taklim dalam meningkatkan pengamalan 

ibadah shalat yaitu: mengajarkan bacaan-bacaan shalat, mengajarkan gerakan-

gerakan shalat dan menjelaskan tentang tujuan, fungsi dan hikmah shalat. 

4. Kunjungan Keanggotaan 

Berkunjung ketika ada anggota, keluarga atau masyarakat yang sedang 

sakit atau tertimpa musibah maka anggota Majelis taklim KWI masjid Firdaus 

akan datang mengunjungi  orang tersebut. Agar sakit yang diderita dan secara 

tidak langsung dapat mengurangi beban anggota, keluarga atau masyarakat yang 

lagi ditimpah musibah. 

5. Melaksanakan Arisan 
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Majelis taklim KWI masjid Firdaus juga setiap seminggu sekali 

melakukan arisan dengan tujuan untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan 

baik bagi sesama anggota, khususnya dalam hal melatih kerja sama atau 

kekompakan dalam menyiapkan acara arisan. Seperti bekerja di dapur rumah 

ibu-ibu majelis taklim yang sedang kena giliran pelaksanaan arisan. Pernyataan 

ini diakui oleh salah seorang anggota yang mengatakan bahwa: 

“arisan yang dilaksanakan di rumah anggota biasanya ibu-ibu lain tanpa 

diperintah atau disuruh dating kerumah salah seorang anggota untuk 

membantu bekerja di dapur menyiapkan segalanya.”
40

 

 

Majelis taklim KWI masjid Firdaus tersebut sebagaimana diketahui dari 

hasil observasi penulis bahwa jumlah ibu-ibu jama‟ah pengajian cukup banyak, 

dan mereka rata-rata aktif dalam mengikuti pengajian rutin yang diasuh oleh 

para ustadz, sehingga dapat dikatakan kegiatan pembinaan serta bimbingan 

agama sudah berjalan secara baik. 

Kondisi kehidupan ibu-ibu jama‟ah pengajian Majelis taklim KWI 

masjid Firdaus tersebut belum dapat mencerminkan kualitas muslim yang baik 

dimana dari segi berpakaian masih ada anggota yang belum menutupi auratnya. 

Dari data pengamatan di atas, maka dapat diketahui bahwa pada 

umumnya umat Islam yang telah mendapatkan pembinaan aktivitas agama Islam 

tersebut diharapkan akan mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga pembinaan aktivitas agama Islam tersebut mencapai hasil yang 

diharapkan. Sedangkan untuk keterampilan seni kasidahan dan ceramah 
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dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu ruangan yang diikuti oleh seluruh 

anggota sebagai bukti rasa persaudaraan yang kuat di antara mereka, juga untuk 

menambah keberanian dan kebiasaan bergaul antara yang lebih tua dengan yang 

lebih muda. Selain Pendidikan Islam yang dilaksanakan secara rutin, kebiasaan-

kebiasaan dalam menjaga kebersihan lingkungan. 

Adapun metode yang digunakan oleh majelis taklim adalah sebagai berikut: 

1. Ceramah 

Metode ceramah adalah metode yang paling disukai dan digunakan guru 

dalam proses pembelajaran dikelas, karena dianggap paling mudah dan praktis di 

laksanakan.metode ini merupakan metode mengajar yang klasik, tetapi masih 

dipakai orang di mana-mana hingga sekarang, metode ceramah adalah sebuah 

metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan lisan 

kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif.  

Untuk pengajaran pokok bahasan keimanan, metode ceramah hendaknya 

dipadukan dengan strategi yang relevan, yakni yang sesuai dengan materi, 

karena materi tauhid tidak dapat untuk diperagakan, dan sangat sukar untuk di 

diskusikan. Dalam keyakinan Islam wujud tuhan,malaikat, nabi dan rasul, hari 

kiamat dan seterusnya sama sekali tidak dapat digambarkan atau diperagakan 

(divisualkan). 

Satu-satunya metode yang tepat untuk digunakan dalam penyajian materi 

tauhid adalah ceramah, penggunaan metode ceramah memerlukan kelincahan 

dan seni berbicara guru agama (kiai, ustadz). Disamping penyajian cerita-cerita 

lucu atau sedih yang proporsional (tidak berlebih/seimbang). pada akhir jam 
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pelajaran, guru agama juga dianjurkan untuk membuka forum Tanya jawab 

untuk mengetahui atau memperbaiki kadar pemahaman siswa atas pokok-pokok 

bahasan yang telah disajikan. 

2. Tanya jawab 

Metode Tanya jawab adalah suatu metode didalam pendidikan dan 

pengajaran dimana guru bertanya sedangakan murid menjawab atau sebaliknya 

tentang materi yang telah disampaikan. Metode Tanya jawab ini dilakukan 

pelengakap atau variasi dari metode ceramah, atau sebagai ulangan pelajaran 

yang telah diberikan, selingan dalam pembicaraan, untuk merangsang anak didik 

(jamaah) agar perhatiannya tercurah pada masalah yang sedang dibicarakan, dan 

untuk mengarahkan pada proses berpikir. Oleh karena itu dapat dikatakan 

metode Tanya jawab hanya sebagai pelengkap atau penopang pada materi 

ceramah, apalagi pada majelis taklim yang materinya tentang tauhid, atau pun 

dimensi materi yang lain. 

3. Penyampaian Materi Ceramah 

Materi yang disajikan pada pengajian rutin Majelis taklim KWI masjid Firdaus 

mengkaji kitab-kitab agama yang sesuai, baik sebagai pedoman maupun 

kesesuaian dengan kondisi masyarakat setempat yang mengikuti pengajian rutin. 

Kitab-kitab keagamaan tersebut antara lain:  

a. Irsyadulibad: kitab ini membahas tentang tauhid.  

b. Tafsir Jalalain: kitab ini menjabarkan isi kandungan al-Qur‟an.  

c. Bidayatul Hidayah: kitab ini menjabarkan tentang akhlak.  

d. Fathul Mu‟in: kitab ini membahas tentang fiqih.  
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Setelah mengikuti pengajian yang dilakukan oleh pengurus Majelis 

taklim KWI masjid Firdaus beberapa kali, para ibu-ibu panitia masjid 

menceritakan materi materi yang dibawakan atau disampaikan oleh para ustadz 

atau muballig kepada keluarganya masing-masing. 

Dampak yang timbul mendengar cerita itu maka ibu-ibu mencoba 

mengikuti pengajian tersebut. Dan akhirnya menarik perhatian karena setelah 

kembali kerumahnya, mereka langsung menceritakan kepada pihak keluarga 

yang lain dan akhirnya mereka memiliki keinginan untuk mengikuti pengajian 

tersebut. Dan tampaknya mereka tertarik terhadap materi yang disajikan dalam 

pengajian. Adapun beberapa materi yang disajikan dalam pengajian di Majelis 

taklim KWI masjid Firdaus seperti yang dikemukakan oleh salah satu pengurus 

majelis takliman tara lain: 

a. Masalah fiqih praktis seperti thaharah (bersuci) baik lahir maupun batin, 

yang mencakup istinja, wudhu, tayammum membersihkan najis dan cara 

melaksanakan junub, shalat baik yang fardhu maupun yang sunnah. 

b. Masalah ketauhidanya kini penanaman keimanan dan ketaqwaan yang 

membahas tentang asma al-husna (nama-nama Allah yang baik), sifat-sifat 

kenabian dan sejarah perjalanan hidup mereka. 

c. Masalah muamalah yaitu yang menyangkut interaksi sosial bagaimana 

menjalin hubungan yang harmonis antara sesame keluarga, tetangga, 

maupun masyarakat 

Dengan memperhatikan materi yang disajikan di atas, tentu mereka 

diharapkan akan mampu mengetahui dan memahami aspek-aspek yang 

mendasar dari ajaran Islam sehingga dapat berguna bagi kehidupan di dunia 
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maupun diakhirat kelak. Di samping kegiatan yang tercantum di atas yakni 

dalam bentuk pengajian dan dzikir Majelis taklim KWI masjid Firdaus juga 

melaksanakan kegiatan- kegiatan lain yakni sebagai berikut: 

a. Arisan dengan sesame pengurus dan anggota 

b. Melaksanakan bakti social 

c. Rutin Diadakan Kantin Ramadhan di depan Mesjid Firdaus 

Uraian kegiatan tersebut menggambarkan bahwa pertumbuhan dan 

perkembangan Majelis taklim KWI masjid Firdaus merefleksi dari kebutuhan 

masyarakat dan hasrat anggota masyarakat tersebut terhadap pendidikan agama. 

Bahkan dalam perkembangan selanjutnya juga menimbulkan beberapa 

kebutuhan dan hasrat dalam usaha-usaha untuk mempererat tali persaudaraan 

dimana dalam bahasa agama biasa disebut dengan silaturahim di antara mereka 

itulah sebabnya mereka mengambil majelis taklim sebagai wadahnya. 

Dengan demikian, seruan Alquran bahwa orang-orang muslim itu 

bersaudara dan patut untuk bisa menjalin hubungan baik itu saudara, tetangga, 

maupun yang lainnya dan bukanhanya terwujud dalam tatanan ideal semata, 

tetapi terwujud pada tatanan praktis di dalam kehidupan masyarakat pada 

umumnya dan jamaah Majelis taklim KWI masjid Firdaus pada khususnya. 

Pernyataan tersebut di atas mengisyaratkan bahwa suasana gotong 

royong masih terjaga dan terpelihara dalam sebuah system sosial masyarakat di 

Kelurahan Titiwungen maupun kecamatan Sario secara umum. 

C. Pembahasan 
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Masyarakat senatiasa mengalami proses dinamika dan perubahan. 

Perubahan demi perubahan tersebut dipengaruhi oleh gerakan-gerakan sosial 

dari individu maupun kelompok yang menjadi bagian dalam masyarakat. 

Gerakan sosial pada dasarnya merupakan suatu fenomena penting dalam sejarah 

pertumbuhan  dan kemajuan  masyarakat. Pada prinsipnya, setiap masyarakat 

tidak dalam posisi diam atau stagnan. Dalam setiap perkembangannya 

masyarakat senantiasa mengalami proses perubahan demi perubahan. Perubahan 

dapat berupa suatu kemajuan(progress) atau bahkan sebaliknya berupa suatu 

kemunduran. (regress). Proses perubahan dalam masyarakat ini mencakup 

berbagaihal yang kompleks. Seperti pendapat Soerjono Soekanto bahwa 

perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-

norma sosial, pola-pola perilaku organasisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, 

lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaaan dan wewenang, interaksisosial 

dan lain sebagainnya. 

1. Pola Pembinaan Majelis Taklim 

Proses perubahan yang demikian pula terjadi pada masyarakat kelurahan 

Titiwungen, kecamatan Sario. Tentunya, Majelis taklim KWI masjid Firdaus 

memainkan peran penting dalam proses perubahan tersebut. Adapun yang 

mencakup proses perubahan tersebut dalam hal: perubahan pola pikir, perubahan 

cara berpakaian dan sikap dalam proses interaksi sosial, adanya rasa solidaritas 

antar masyarakat dalam membantu orang-orang yang kurang mampu, terjalinnya 

silaturahmi sesame masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara lapangan 

dengan para informan dan responden. 
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Dampak keberadaan Majlis taklim tentunya menciptakan perubahan-

perubahan yang baik dan itu tidak hanya dirasakan oleh anggota lembaga 

melainkan keseluruhan masyrakat setempat. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Abuddin Nata bahwa aspek akhlak yang berkenaan dengan husn al-dzann, adab 

berpakaian, perjalanan, bertamu agar diaarahkan tidak hanya bagi kelompok 

agama tertentu, melainkan juga bagi kelompok agama lain, juga diarahkan pada 

penghargaan antara ragam budaya, agama, etnis, serta lapisan sosial lainnya. 

Selain itu, Parsons memberikan penjelasan bahwa, agama merupakan 

bagian dari system budaya. Kepercayaan agama memberikan seperangkat 

pedoman bagi tindakan manusia, dan agama dapat mengevaluasi tindakan 

manusia. Sebagai bagian dalam system budaya, agama memberikan arti 

kehidupan. Kehidupan manusia penuh dengan kontradiksi atau pertentangan. 

Agama dalam hal ini memberikan berbagai pengalaman dan pemaknaan 

mengenai berbagai kontradiksi tersebut. Agama menyediakan berbagai jawaban 

atas permasalahan yang dihadapi manusia. Untuk itu, agama memiliki peran 

yang cukup stratagis dalam memandu proses perubahan sosial dalam 

masyarakat. 

Dampak dari keberadaan Majelis taklim KWI masjid Firdaus kemudian 

memberikan berbagai perubahan-perubahan dalam masyrakat itu sendiri. Dapat 

dilihat perubahan yang hadir kemudian mengarah pada bentuk perubahan kearah 

yang maju. Tentunya, peran ini harus terus dapat dipertahankan dan terus 

ditingkatkan guna menciptakan masyrakat yang berakhlak mulia dan ideal. 

Peranan Majelis taklim KWI masjid Firdaus secara umum dapat terlihat 

dari berbagai kegiatan yang telah diselenggarakan. Kegiatan-kegiatan tersebut 
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pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi jama'ah yang selanjutnya 

menjadi landasan kehidupan sehari-hari. 

Peranan Majelis taklim KWI masjid Firdaus, antara lain: 

1. Memberikan wawasan keagamaan yang luas kepada para jama'ah 

Peran Majelis taklim KWI masjid Firdaus dalam pengembangan wawasan 

keagamaan para jamaahnya, terlihat dari kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan. Dari berbagai kegiatan-kegiatan tersebut secara langsung para 

jamaah majelis taklim tersebut dapat mengetahui dan memahami lebih 

mendalam tentang wawasan agama Islam dan akhirnya menambah 

pengetahuan mereka tentang Islam sebagai agama yang mereka yakini serta 

mereka jadikan sebagai landasan hidup sehari-hari. 

2. Mempererat talisilaturrahim antar sesama muslim 

Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan Majelis taklim KWI masjid 

Firdaus,tidak hanya untuk menambah wawasan keagamaan Islam saja tetapi 

juga menjadi ajang untuk mempererat talisilaturrahmi sesame jamaah. 

3. Menciptakan masyarakat yang bertaqwa serta memiliki akhlaqul karimah 

Peran Majelis taklim KWI masjid Firdaus dalam menciptakan masyarakat 

yang bertaqwa serta berakhlakul karimah, dilakukan dengan cara 

memberikan pemahaman tentang pentingnya pengamalan agama dalam 

kehidupan sehari-hari. Halini yang akan menjadikan benteng pertahanan 

untuk menghadapi kemajuan tekhnologi dan perkembangan jaman. 

4. Melahirkan pribadi-pribadi yang bertanggung  jawab, baik di lingkungan 

keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara. 
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Dengan kegiatan-kegiatan dan pemahaman tentang agama yang diberikan  di 

majelis taklim KWI masjid Firdaus diharapkan para jamaah mampu 

menerapkan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di 

lingkungan keluarga,masyarakat, bangsa dan negara serta menjadi pribadi 

yang bertanggung jawab diberbagai aspek kehidupan. 

Peran majelis taklim dalam merevitalisasi pengetahuan agama Islam 

adalah sebaga itempat belajar, menambah ilmu dan keyakinan agama yang akan 

mendorong pengalaman ajaran agama. Sebagai tempat kontak sosial maka 

tujuannya adalah silaturahmi, mewujudkan minat sosial, meningkatkan 

kesadaran dan kesejah teraan rumah tangga dan lingkungan jamaahnya. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa peran majelis taklim ini sangat penting dalam 

membina dan mengembangkan pengetahuan agama pada materi agama yang 

disampaikan oleh ustad/ustadzah dari materi yang disampaikan ada sebagian 

ibu-ibu pengajian yang dengan mudah memahami ada juga yang lambat. Hal ini 

dapat diatasi dengan belajar secara bertahap dan harus adanya interaksi terhadap 

ulama /ustadzahnya sehingga sedikit demi sedikit pemahaman tentanga gama 

Islam dapat mereka pahami. 

Adapun memaksimalkan peran majelis taklim yang perludilakukan 

Pertama, Membina dan mengembangkan agama Islam dalam rangka 

membentuk masyarakat yang takwa kepada Allah yang Maha Es. Dalam hal ini 

memberikan pembinaan tentang agama Islam secara luas, yang meliputi 

pengkajian tentang pokok-pokok ajaran Islam seperti ilmu fiqih, Tauhid, dan 

belajar membaca al-Qur‟an. Serta persoalan-persoalan yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari. Kedua, Sebagai taman rekreasi rohani, karena 
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diselenggara kandengan serius tapi santai. Seperti mengadakan kegiatan 

keagamaan pengajian rutin, kegiatan musabaqoh tilawatil Qur‟an, table kakbar, 

dzikir bersama, kegiatan istighosah dan lain-lainnya yang dapat meningkatkan 

keinginan semua orang untuk dapat mengikuti kegiatan keagamaan, sehingga 

nuansa islami merupakan syiar agama mengajar masyarakat dalamke baikan. 

Meningkatkan kembali minat dan aktif dalam kegiataan taklim di 

lingkungannya. Ketiga, Sebagai ajang silaturahmi yang dapat menghidup 

suburkan dakwah dan ukhuwah Islamiah. Dalam kaitannya memang tidaklah 

mudah mengaktifkan kembali majelis taklim yang sudah lama non aktif.  

Akan tetapi disini peran para ulama, ustad/ustadzah yang harus berupaya 

bagaimana dapat menghidupkan kembali majelis taklim ini yang pada dasarnya 

majelis taklim ini sebagai tempat berkumpul menimba ilmu, melatih rohani dan 

jasmani untuk siap dalam menghadapi kehidupan dunia dan akhirat dan 

silaturahmi merupakan yang paling penting dalam kegiatan keagamaan ini. 

Karena dengan silaturahmi dapat salingmen doakan hingga sampai menyiarkan 

ajaran islam yang bertujuan untuk mengajak masyarakat lain untuk aktif belajar 

mengenai pengetahuan agama Islam. Keempat, sebagai sarana dialog 

berkesinambungan antara ulama, umara dan umat. Yang bertujuan untuk 

mempertajam wawasan keagamaan, interaksi yang baik serta memperoleh 

pengetahuan baru. Kelima, sebagai media penyampaian gagasan modernisasi 

yang bermanfaat bagi pembangunan umat. 

Menghidupkan kembali pengetahuan agama melalui peran majelis ta‟lim 

membutuhkan proses yang tidak mudah, jamaah tergantung dengan faktor 

internal dan eksternal mereka masing masing, ada yang bersemangat ada yang 
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tidak sehingga dengan keadaan jamaah seperti ini menyebabkan penurunan 

dalam kegiatan majelis taklim, majelis taklim sebagai tempat berkumpulnya 

jamaah pengajian untuk dapat belajar mengenai pengetahuan agama yang 

mereka pahami, sebagai sarana berdialog dengan ulama dapat menambah 

wawasan terhadap pengetahuan agama yang belum kita ketahui, dan juga 

sebagai tempat belajar khusus ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang di isidengan 

acara pokok dengan membaca alqur‟an, mengadakan acara PHBI, sebagai salah 

satu Lembaga nonformal yang bergerak dalam bidang agama, yang menjalankan 

fungsinya sebagai sarana menyampaikan pesan-pesan keagamaan secaraefektif. 

Jika tidak adanya suatu gerakan motivasi, tidak adanya kegiatan-kegiatan 

keagamaan maka sulit untuk meningkatkan kembali kegiatan kegamaan. 

Program majelis taklim merupakan rancangan-rancangan kegiatan yang 

akandilakukan oleh sebuah organisasi. Di dalam program ini juga ditentukan 

mana yang harus lebih dulu diprioritaskan, maka yang harus di prioritaskan 

adalah kegiatan pengajian rutin untuk membentuk mental jamaah agar senantiasa 

istiqomah di jalan Allah dan menerapkanapa yang di ajarkan kedalam kehidupan 

sehari-hari. 

Program Majelis taklim KWI masjid Firdaus ini dahulunya hanya 

menetapkan program yang sesuai saja dengan keadaan jamaahnya dan pengurus 

majelis taklimnya. Karena hal ini sudah di rencanakan oleh pihak yang 

bertanggung jawab dalam organisasi ini. Program yang dilaksanakan di majelis 

taklim tersebut adalah kegiatan pengajian setiap 1 minggu sekali. Hal ini dapat 

memberikan pemahaman pada pendidikan keagamaan yang loyal dan ideal 

memberikan pengajaran baca qur‟an dengan ilmu tajwid, cara ibadah meliputi 
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wudhu, shalat, puasa serta cerama humum yang bersumber pada al-Qur‟an dan 

Hadist, Kegiatan mengikuti majelis taklim lain untuk dapat lebih meningkat 

kanpengetahuan dari berbagai sumber yang berbeda, kegiatan peringatan Hari 

Besar Islam / mengadakan PHBI dengan metode penyampaian nilai-nilai ajaran 

Islam yang akan senantiasa mengingat moment yang meningkatkan kecintaan 

kita kepada Islam. 

Program sesuai dengan kurikulum majelis taklim tidak lain darirencana 

untuk mencapai tujuan majelis taklim, penentuan anggaran kegiatan yang 

bertujuan untuk mempermudah jalannya suatu kegiatan dan dapat digunakan 

dalam kepentingan bermasyarakat dan juga pada penentuan jadwal kegiatan 

majelis taklim yang meliputi dari jadwal pengajian rutin, kunjungan pengajian di 

majelis taklim lainnya, jadwal kegiatan keterampilan dalam latihan rabana, 

qiro‟ah, pidato dan lain sebagainya. Dari beberapa program majelis taklim dan 

kurikulumnya maka yang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan program yang 

telah disusun sehingga pendekatan keagamaan yang dilakukan dapat 

menimbulkan minat kepada orang yang diajak untuk mempelajari agama. Maka 

rasa ingin tau dan penerapan ajaran agama Islam di dalam kehidupan seseorang 

akan dapat diterapkan. 

Dalam hal ini setiap program kegiatan daritahun yang lalu sampai 

sekarang mengalami perubahan yang drastic sehingga banyak keterangan yang 

tertulis merevitalisasi artinya program pengetahuan agama atau pun kegiatan 

keagamaan mengalami penurunan sehingga dari hasil penelitian ini lah kita 

dapat melakukan rekonstruksi yang baik minimal mengaktifkan kegiatan 
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keagamaan secara bertahap sudah dikatakan membangkitkan kembali kegiatan-

kegiatan keagamaandi kelurahanTitiwungen, kecamatan Sario. 

Faktor-faktor yang mendukung dalam merevitalisasi pengetahuan agama 

yaitu pada dasarnya adalah pembina/pengasuh dalam pengajian, kualita silmu 

dan akhlak yang dimikili seorang figure Pembina majelis taklim yang menjadi 

motivasi dan sumber informasi bagi jamaah, factor semua pihak yang berkaitan 

dengan pengurus masjid, ketua majelis taklim, ustad/ustadzah maupun 

masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan majelis taklim, minat jamaah 

yang tinggi untuk dapat lebih mengetahui pengetahuan-pengetahuan agama, 

ketertarikan untuk mengikuti pengajian dengan alasan utama untuk dapat belajar 

membaca Al-Qur‟an dengan baik, motivasi dari diri mereka sendiri terhadap 

informasi-informasi tentang nilai-nilai agama seperti dari ceramah agama yang 

didengar, dilihat dari kepercayaan seorang ulama majelis taklim, pembelajaran 

yang baik, lingkungan yang mendukung serta semangat jamaah dalam mengikuti 

kegiatan keagamaan di majelis taklim KWI masjid Firdaus. 

Faktor pendukung lainnya yaitu pertama, sarana prasarana yang cukup 

memadai. kedua, partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan (pengajian) 

di Majelis taklim KWI masjid Firdaus kecamatan sario kota manado. Hal ini 

merupakan modal utama yang dapat di gunakan untuk menyadarkan masyarakat 

dalam menjaga nilai-nilai agama Islam. Islam adalah agama yang penuh rahmat 

yang mengakui persamaan hak dan menunjang martabat umat manusia. Oleh 

karena itu, pendidikan alternatif yang dilaksanakan di masjid Firdaus dikemas 

dalam bentuk yang menarik, sehingga mendorong masyarakat untuk mengikuti 

aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan diMajelis taklim KWI masjid Firdaus. 
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ketiga, pemahaman agama secara benar.Yakni dengan membekali ilmu kepada 

ibu-ibu pengajian seperti ilmu-ilmu agama, ilmu al-Qur‟an, pengetahuan umum, 

sehingga dengan bekal tersebut dapat digunakan sebagai modal untuk 

memahami agama dengan benar dan dapat dilaksanakan secara benar pula. 

Pemahaman yang benar tentang ajaran Islam merupakan upaya untuk 

melestarikan nilai-nilai keagamaan, sehingga nilai-nilai tersebut dipahami 

sebagai bentuk esensial Islam itusendiri yang tidak dapat dirubah dan otak-

atikajarannya. Pemahaman tentang pengetahuan keagamaan dilakukan dengan 

memahami al-Qur‟an dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam dan menjadikan 

keduanya sebagai petunjuk, inspirasi berperilaku dalam fungsinya sebagai 

makhluk individu maupun masyarakat. 

Kurangnya sumber belajar sertafasilitas media dan alat pembelajaran, 

faktor yang penghambatnya dari jamaah itu sendiri yang terkadang kurang 

antusias sehingga aktivitas dalam mengikuti pengajian kadangbertambah dan 

kadang juga berkurang, disebabkan kurangnya perhatian masyarakat terhadap 

kegiatan majelis ta'lim, kesibukan masing-masing seperti kesibukan terhadap 

mata pencahariannya, kesibukan sebagai ibu rumah tangga dan lain sebagainya, 

latar belakang yang berbeda dari jamaah pengajian itu sendiri sebagian mereka 

berasal dari lingkungan keluarga yang tidak semua memberikan perhatian pada 

pendidikan agama sehingga proses meningkatkan kembali pengetahuan agama 

yang diharapkan bisa berjalan secarama ksimal, kemampuan menerima materi 

yang berbeda terhadap materi yang diterangkan berulang kali oleh ustad/ 

ustadzah, waktu yang terbatas dalam membahas suatu kajian yang disampaikan 

oleh ustad/ ustadzah dan factor lingkungan terhadap pengaruh pergaulan 



54 
 

 
 

terhadap masyarakat khususnya ibu-ibu, buku-buku agama sebagai perpustakaan 

masih minim, kurang antusias sehingga aktivitas dalam mengikuti pengajian 

berkurang, kurangnya perhatian masyarakat terhadap kegiatan majelis taklim 

dikarenakan kesibukan masing-masing seperti mata pencaharian, kesibukan 

rumah tangga dan lain sebagainya, latarbelakang yang berbeda dari jamaah 

sehingga tidak semua memberikan perhatian penuh pada pendidikan agama. 

Solusinya yaitu kita sebagai pengurus dan anggota majelis taklim harus 

lebih kreatif untuk menjadikan fasilitas yang cukup dengan cara mengajukan 

proposal kepada orang yang terkait dalam lembaga pendidikan non formal, 

pengumpulan dana pada setiap pertemuan dalam pengajian serta kerjasama 

dengan tokoh agama setempat untuk meningkatkan kembali fasilitas maupun 

sumber belajar yang kurang, harus memberikan penjelasan yang baik dan 

bertahap kepada seseorang tersebut sampai menunjukkan hasil yang lebih baik 

dari pengajian yang kita ikuti sehingga dapat menarik perhatian kapada mereka 

yang kurang antusias. Dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap kegiatan 

masjelis taklim dikarenakan kesibukan masing-masing. Kita tidak bisa 

memaksakan seseorang untuk dapat bergabung belajar bersama akan tetapi dari 

kesadaran dan hati mereka masing-masing. Mereka yang kurang perhatian agar 

suatu saat dapat memberikan perhatian yang lebih untuk kepentingan beragama 

baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat sekitarnya. 

Latar belakang yang berbeda, setiap orang memiliki latar belakang yang 

berbeda tidak semua memberikan perhatian penuh terhadap pendidikan agama 

karena memiliki karakter yang berbeda-beda dan background keluarga yang 
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berbedaada yang senang dengan kegiatan keagamaan dan ada juga yang kurang 

senang, ada yang perhatian dan ada juga yang tidak. 

Kegiatan inti pengajianya itu penyampaian materi agama terlihat 

kemampuan penangkapan yang berbeda terhadap materi yang disampaikan, hal 

seperti ini harus kita pahami sebagai guru karena tidak hanya seorang ibu-ibu 

sajatetapi pada tingkat Pendidikan formal pun memilikikemampuan yang 

berbeda. Untuk ituseperti yang telah kita ketahui bahwa daya konsentrasi 

seseorang dalam memahami materi itu kurang lebih 30 menit. Jadi beraneka 

ragam kemampuan penangkapannya ada yang cepat tepat, cepat lambat, cepat 

kurang tepat, lambat tepat, lambat tidak tepat. Jadi semua dapat berjalan 

denganbaik jika seorang guru itu dapat menggunakan metode-metode yang 

sesuai dengan kondisi sehingga dapat berjalan dengan baik. 

Berbicara mengenai waktu yang terbatas dalam membahas suatu 

kajianya itu seorang guru ataupun ustadzah harus ada rencana dalam 

memberikan materi dan pandai dalam memanajemenkan waktu dengan baik 

sehingga dalam penyampaian dapat berjalan efektif dan efisien. Jika 

pembahasan itu panjang dan waktu sudah habis pembahasan dapat dilanjutkan 

pada pertemuan yang akandatang. Selanjutnya mengenai factor lingkungan 

terhadap pengaruh pergaulan terhadap masyarakat khususnya ibu-ibu. Bagi ibu-

ibu dalam pergaulan bermasyarakat harus sesuai dengan akidah dan akhlak yang 

sesuai dengan syariat Islam dan dapat memfiltrasi dengan baik. 

Faktor pendukung yang sudah dijelaskan dapat menjadikan motivasi bagi 

jamaah Majelis taklim KWI masjid Firdaus serta dapat lebihmelatih dan 
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menerapkanpengetahuan agama yang di dapat dalam kehidupan sehari-hari, 

sedangkan dari factor penghambat dapat diatasi oleh semua pihak yang terkait 

dalam kepengurusan majelis taklim maupun masyarakat setempat agar dapat 

menjadi perubahan lebih yang baik. Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam 

merevitalisasi pengetahuan agama melalui peran majelis taklim ini adalah dari 

proses pembelajaran yang disampaikan oleh pembina/ustadzah kemudian 

mengevaluasi kemampuan jamaah dalam memahami pengetahuan agama yang 

disampaikan sepert imembaca al-qur‟an, materi fiqih tentang shalat, thaharah 

teori dan prakteknya. 

Apakah ada perubahan pada setiap jamaah terhadap keberhasilannya 

dalam memahami pengetahuan agama tersebut. Maka diharapkan dapat member 

gambaran kepada pihak majelis taklim dalam merevitalisasi pengetahuan agama 

melalui peran Majelis taklim KWI masjid Firdaus, kelurahan Titiwungen, 

kecamatan Sario. 

D. Kendala Pembinaan Masyarakat Muslim oleh majelistaklim KWI di 

kecamatan Sario 

Adapun kendala yang ada pada majelis taklim Kerukunan Wanita Islam 

Kecamatan Sario adalah :  

1.  Majelis taklim bisa disebut sebagai lembaga pendidikan non-formal. Pada 

kenyataannya ketika sebuah kegiatan ataupun program bukan merupakan hal 

yang formal maka pelaksanaan di dalamnya akan sangat tergantung pada 

kesadaran anggotanya. Begitu juga sebuah majelis taklim KWI sangat 
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tergantung pada kesadaran pengurus dan anggotanya dalam mengembangkan 

kegiatan dalam proses membina umat.   

2. Majelis taklim KWI masih terdapat kendala dalam hal penyusunan materi 

pengajiannya yang tidak terstruktur, sehingga materi yang disajikan terkadang 

tidak terkait langsung dengan materi-materi lain, meskipun prinsip penyajian 

materi keagamaan dalam majlis taklim sama dengan  prinsip penyajian materi 

dalam lembaga formal. Pada prinsipnya menentukan dan menyajikan materi 

pengajian agama di majelis taklim, seharusnya memperhatikan hal-hal berikut:  

a. Materi agama yang akan disajikan dalam pembelajaran benar-benar berasal 

dari sumber yang dipertanggung jawabkan sehingga tidak ada yang keliru 

satu dengan materi lainnya 

b. Materi tersebut merupakan inti dari setiap tema materi pengajian sehingga 

memberikan pemahaman untuk anggota majelis sebagai subjek belajar dan 

materi agama tersebut yang dipilih benar-benar diperlukan; 

c. Materi agama yang dipilih dapat memberikan manfaat keilmuan bagi para 

anggota. Yaitu memberikan manfaat sebagai dasar-dasar pengetahuan 

agama sehingga akan dikembangkan lebih lanjut pada jenjang pengajian 

berikutnya dan bermanfaat untuk dapat mengembangkan dan 

merealisasikan nilai-nilainya pada kehidupan sehari-hari;  

d. Materi yang memungkinkan untuk dipelajari oleh sebagian besar anggota 

majelis baik dari aspek tingkat kesulitannya yaitu tidak terlampau sulit 

sehingga menyebabkan anggota majelis sangat terbebani dalam memahami 

dan menguasainya;  
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e. Materi agama yang dipilih yaitu yang menarik minat dan dapat memotivasi 

anggota majlis untuk mempelajari lebih lanjut, menumbuhkan rasa ingin 

tahu sehingga memunculkan dorongan untuk mengembangkan sendiri 

kemampuan mereka. Karena itu dalam melaksanakan aktivitas dakwah, 

pelaksana dakwah harus membuat perencanaan dakwah yang sistematis 

dan terpadu.;  

3. Kendala lainnya adalah kurangnya tenaga pengajar.  Memang tidak setiap 

majelis taklim memiliki banyak ustadz yang mumpuni dalam keilmuan. 

Dalam permasalah ustadz ini bukan keilmuan saja yang dibicarakan tetapi 

aspek maliyyah yang dimiliki oleh seorang ustadz, apakah ustadz tersebut 

bersemangat dalam menyampaikan materi karena ada insentifnya ataupun 

karena tanggungjawabnya sebagai muslim;  

4. Kendala sarana dan prasarana. Perbedaan latar belakang pendidikan dan 

ekonomi merupakan hal mendasar dalam penyediaan perangkat dan saranan 

dakwah bagi sebuah majelis taklim. Membaca buku dan browsing internet 

mungkin dapat dilakukan oleh sebagian anggota majelis tapi akan menjadi 

sesuatu yang langka bagi sebagian besar anggota majelis lainnya;  

5. Metode pengajaran kurang dinamis, biasanya metode pengajaran di majelis 

taklim bersifat monoton. Padahal banyak metode yang bisa digunakan untuk 

penyampaian materi pengajian baik itu metode ceramah, tanya jawab, 

bahsul masail dan  latihan. Metode ceramah (lecturing) mestinya diimbangi 

dengan penggunaan media seperti LCD, papan tulis, dan catatan makalah 

atau dengan menggunakan “kitab kuning”. Selain itu, metode dakwah bisa 

dikembangkan kepada metode-metode yang lebih bersifat partisipatif, 
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artinya mad’u dapat dilibatkan dalam mengemukakan persoalan-persoalan 

yang dihadapinya. Metode tanya jawab merupakan metode yang sangat 

efektif dalam merangsang para jamaah untuk berpartisipasi aktif dalam 

forum taklim melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ustad. Di 

samping untuk menggali kemampuan jamaah mengkritisi sebuah persoalan, 

metode ini juga bisa membantu jamaah ikut memikirkan jawaban-jawaban 

dari persoalan yang muncul, sehingga akan muncul berbagai informasi dan 

altematif jawaban dari jamaah itu sendiri. Metode tanya jawab juga efektif 

untuk memusatkan perhatian jamaah ke topik pembahasan, menyelingi 

ceramah, ataupun untuk menjuruskan perhatian jamaah ke masalah tertentu. 

Metode ini dimaksudkan untuk melatih dan meningkatkan ketrampilan atau 

kecakapan motoris para amaah, seperti melafalkan ayat atau hadis, serta 

kecakapan asosiasi, seperti menulis dan menyambung-nyambungkan huruf. 

Metode ini biasanya sangat tepat digunakan untuk bidang pengajaran al-

Quran atau pengajaran kitab kuning yang menuntut jamaahnya bisa menulis, 

membaca dan memahami. Metode diskusi atau bahsul masail adalah 

pembahasan suatu masalah melalui jalan diskusi yang melibatkan seluruh 

jamaah, baik dari penyampaian masalah, pembahasan masalah, hingga 

solusi atau jawaban dari masalah yang muncul. Dengan kata lain, metode 

diskusi menekankan konsep pengajaran dari jamaah, oleh jamaah, dan untuk 

jamaah. Dalam metode ini, seorang ustad bertindak sebagai moderator atau 

pimpinan diskusi. 

Adapun untuk lebih mengoptimalkan serta mengefektifkan peran dan 

fungsi majelis taklim sebagai Lembaga pembinaan Pendidikan bagimasyarakat 
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muslim di kecamatan Sario, diperlukan beberapa langkah untuk mengatasi 

kendala-kendala tersbut, diantaranya: 

1. Majelis taklim perlu mempersiapkan atau menyusun materi-materi yang 

akan digunakan sebagai bahan ceramah atau pelatihan dan pembinaan 

bagianggota majelis atau punmasyarakat muslim kecamatan Sario secara 

umum. 

2. Materi yang disusun harus didasarkan pada sumber-sumber dan rujukan yang 

jelas, sehingga dapat dipertanggung jawabkan ketika diajarkan kepada 

masyarakat. Selain itu, materi yang disusun oleh majelis taklim haruslah 

materi keagamaan yang sesuai atau terkait dengan kehidupan sehari-hari 

umat Islam. Sehingga apa yang diperoleh dalam kajian-kajian keagamaan di 

maejlis taklim dapat dengan mudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-

hari. 

3. Materi yang disampaikan dalam majelis taklim harus lah materi yang mudah 

diserap dan dicerna oleh jamaah, sehingga memudahkan jamaah memahami 

ajaran Islam. 

4. Kendala lain terkait dengan kurangnya tenaga pengajar, dapat diselesaikan 

dengan merekrut tenaga-tenaga pengajar khususnya yang memiliki latar 

belakang keilmuan Islam, seperti kemampuan baca tulisan al-Qur‟an serta 

yang memiliki pengetahuan agama yang luas. Majelis taklim juga dapat 

bekerjasama dengan Lembaga yang dapat menyediakan tenaga pengajar 

maupun kampus seperti IAIN agar dapat merekrut tenaga pengajar, sehingga 

dapat meningkatkan peran pengajaran Pendidikan agama Islam yang 

dilakukan oleh majelis taklim KWI Masjid Firdaus. 
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5. Solusi lain, terkait dengan kendala sarana prasarana, yaitu majelis taklim 

perlu menyediakan infrastruktur pendukung seperti penggunaan media dalam 

ceramah. Selain, majelis taklim juga dapat menyediakan akses internet 

kepada jamaah, agar memudahkan untuk dapat mengakses materi-materi 

atau bahan ceramah, serta dapat juga mengakses ceramah-ceramaha lewat 

internet. 

Itulah beberapa solusi yang perlu diterapkan oleh pengurus majelis 

taklim KWI Masjid Firdaus, sehingga kedepannya pola pembinaan dan 

Pendidikan yang dilakukan oleh majelis taklim KWI Masjid Firdaus dapat 

dilakukan dengan lebih maksimal. Dengan demikian, diharapkan pemahaman 

masyarakat muslim di kecamatan Sario dapat menjadi lebih baik. 

  



 
 

 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah diruaikan pada bagian terdahulu, maka penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pola Pembinaan majelis taklim KWI mesjid firdaus adalah mendidik, 

membina, membantu dan menjalin silaturahmi yang terwujud dalam bentuk 

aktifitas pembinaan masyarakat muslim seperti: pengajian rutin, arisan, 

pendidikan baca tulis al-Qur‟án serta kegiatan bakti sosial seperti 

mengunjungi orang yang sedang sakit atau ditimpa musibah. Sedangkan 

metode dalam pengajaran dan pembinaan antara lain berbentuk ceramah, 

tanya jawab, dan penyampaian materi ceramah.  

2. Kendala yang dihadapi oleh majelis taklim KWI kecamatan sario adalah 

sarana dan prasarana, metode pengajaran dan pembinaan yang terlalu 

monoton, kurangnya guru agama atau ustadz yang mengisi kegiatan 

pembinaan keagamaan serta kurangnya pembahasan tentang materi-materi 

atau permasalahan yang sifatnya terkini. Sedangkan solusi dalam mengatasi 

kendala tersebut adalah menambah jumlah tenaga pengajar atau ustadz untuk 

mengisi kegiatan pembinaan keagamaan serta meningkatkan sarana dan 

prasarana pendukung dalam majelis taklim. Selain itu juga, solusi terhadap 

kurangnya guru agama bisa dilakukan dengan mendatangkan atau 



 
 

 
 

mengundang ustadz atau penceramah dari luar yang dianggap memiliki ilmu 

agama Islam yang memadai. 

B. Saran 

1. Perlu melakukan inovasi peembinaan dalam kegiatan di majelis taklim KWI 

mesjid firdaus sehingga mampu menarik jamaah yang lebih banyak dan 

menjadi alternative pendidikan Islam bagi jamaah sebagai sarana untuk 

mendalami ilmu agama.  

2. Majelis taklim KWI mesjid firdaus harus menjalin kerjasama baik dengan 

pemerintah maupun dengan tokoh masyarakat secara intensif sehingga 

dukungan dari segala pihak baik dari masyarakat sendiri maupun pengurus, 

bahkan pemerintah mutlak diperlukan. 
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