
LAPORAN PENELITIAN 

 

MANAJEMEN MAJELIS TAKLIM SEBAGAI WADAH 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU PENDIDIKAN 

KARAKTER (STUDI TERHADAP MODEL PENGELOLAAN  

MAJELIS TAKLIM DI SULAWESI UTARA) 

 

 

Peneliti: 

Ketua Tim : Dr. Salma, M.HI 

Anggota : Faisal Ade, S. Ag., M.Pd 

 

 

 

 

 

 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

(LP2M) 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO 

 2018 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الر حمن الر حيم

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah swt karena atas limpahan rahmat 

dan taufik-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan laporan hasil 

penelitian ini dengan judul: “Manajemen Majelis Taklim sebagai Wadah 

Pemberdayaan Masyarakat menuju Pendidikan Karakter (Studi terhadap Model 

Pengelolaan Majelis Taklim di Sulawesi Utara). 

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mengembangkan dan 

meningkatkan bidang keilmuan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi sebagai dosen dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

khususnya dalam bidang penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi positif bagi institusi dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan dan peran dosen sebagai insan akademik.     

Dengan selesainya penelitian ini, maka sepatutnya peneliti menyampaikan 

penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada para pihak sebagai berikut: 

1. Dr. Rukmina Gonobala, M. Si., selaku Rektor IAIN Manado yang telah 

memberikan kesempatan dan dukungannya sehingga penelitian ini dapat 

selesai dengan baik. 

2. Dr. Nenden Herawaty Suleman, SH., MH., selaku Ketua LP2M IAIN 

Manado dan segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, 

kepercayaan, dan fasilitas dalam melakukan penelitian ini mulai dari 

proses awal sampai pada tahap penyelesaian laporan akhir penelitian. 

3. Seluruh Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota majelis taklim se-

Sulawesi Utara yang terdapat di 12 Kabupaten/Kota dengan jumlah total 

29 majelis taklim yang telah bersedia menjadi objek dalam penelitian 

ini.  

4. Seluruh dosen IAIN Manado yang telah berpartisipasi dalam upaya 

memberikan masukan, kontribusi pemikiran dan memberikan motivasi 

sehingga laporan hasil penelitian ini dapat diselesaikan. 



5. Seluruh pihak yang telah terlibat di dalam penelitian ini, yang tak dapat 

disebutkan satu per satu.     

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penelitian ini masih 

terdapat kesalahan dan kekurangan, olehnya itu, segala saran dan masukan yang 

bersifat positif akan tetap terbuka dan diterima untuk lebih melengkapi dan 

menyempurnakan  penelitian ini. Peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat dan akan menambah referensi khazanah keilmuan kita 

bersama.  

Akhirnya kepada Allah jualah peneliti bermohon agar semua yang terlibat 

dalam penelitian ini diberikan pahala yang berlipat ganda dan dicatat sebagai ibadah 

di sisi-Nya. A<mi>n ya Rabb al- ‘A<lami>n. 

       

      Manado,       Oktober 2018 

       Tim Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

Nama Peneliti  : Salma 
  Faisal ade 

Judul Penelitian : Manajemen Majelis Taklim Sebagai Wadah 
                                      Pemberdayaan Masyarakat Menuju Pendidikan Karakter 
                                      (Studi Terhadap Model Pengelolaan Majelis Taklim di 
                                      Sulawesi Utara) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui model pengelolaan 
manajemen majelis taklim sebagai wadah pemberdaayaan masyarakat menuju 
pendidikan karakter di Sulawesi Utara, 2) mengetahui faktor pendukung dan 
penghambat pengelolaan manajemen majelis taklim dalam upaya memberdayakan 
masyarakat menuju pendidikan karakter di Sulawesi Utara. 

Dalam penelitian ini, peneliti menguunakan pendekatan multidisipliner, 
yaitu pendekatan kontekstual/teologis normatif, sosiologis, dan historis. Penelitian 
ini adalah penelitian lapangan (field research) dan dibahas dengan metode kualitatif 
yang bersifat deskriptif. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 
sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer (data tidak tertulis/data 
lapangan) adalah pembina, ketua, anggota serta pengurus inti dari BKMT, ketua  
dan anggota majelis taklim, dan tokoh agama/ulama. Sedangkan sumber data 
sekunder (data tertulis) diperoleh dari studi kepustakaan (library research). Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan studi referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis 
data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: proses olah data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
mengamanatkan Pemerintah untuk  mengusahakan dan  menyelenggarakan satu 
sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dalam Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 4 yang berbubunyi : “Satuan 
pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok 
belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan 
pendidikan yang sejenis”. Majelis taklim sebagai institusi pendidikan Islam yang 
berbasis masyarakat, di mana peran strategisnya terletak dalam mewujudkan 
learning society, suatu masyarakat yang memiliki tradisi belajar tanpa di batasi oleh 
usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan dapat menjadi wahana belajar, serta 
menyampaikan pesan-pesan keagamaan, wadah mengembangkan, silaturrahim dan 
berbagai kegiatan keagamaan lainnya, bagi semua lapisan masyarakat. Urgensi 
majelis taklim yang demikian itulah, yang menjadi spirit diintegrasikannya majelis 
taklim sebagai bagian penting dari Sistem Pendidikan Nasional. Majelis taklim 
berkembang begitu pesat di berbagai daerah di Indonesia ini, salah satunya di 
daerah Sulawesi Utara yang berada di sejumlah Kabupaten/Kota. Majelis taklim ini 
juga mempunyai struktur kelembagaan, walaupun hanya dikelola oleh masyarakat 
setempat, majelis taklim memiliki sistem seperti lembaga lain. Di samping itu juga, 
majelis taklim di Sulawesi Utara  dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan 
untuk masyarakat. Adapun lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah: 1) Kota 
Manado, meliputi: Majelis Taklim Irsyadul Ibad (Bailang), Majelis Taklim Al-
Hikmah (Camar Buha) dan Majelis Taklim Raudhatul Jannah (Perkamil). 2) Kota 
Bitung, meliputi: Majelis Taklim At-Taubah (Manembo-Nembo Atas) dan Majelis 
Taklim Al-Muhajirin (Girian Weru Dua). 3) Kota Tomohon, meliputi: Majelis 



Taklim Nurul Iman (Kampung jawa) dan Majelis Taklim Muslimat Tomohon. 4) 
Kabupaten Minahasa Induk, meliputi: Majelis Taklim Al-Ijtihad (Tateli) dan 
Majelis Taklim Nurut Taqwa (Sea). 5) Kabupaten Minahasa Utara, meliputi: 
Majelis Taklim Al-Ihsan (Desa Klabat), Majelis Taklim Nurul Ikhlas (Kalawat) dan 
Majelis Taklim Al-Muhajirin (Sukur). 6) Kabupaten Minahasa Selatan, meliputi: 
Majelis Taklim masjid Al-Akbar (Desa Tumpaan I) dan Majelis Taklim Al-Hikmah 
(Desa Matani I). 7) Kota Kotamobagu Kabupaten Bolaang Mongondow, meliputi: 
Majelis Taklim Al-Hidayah (Desa Kobo Kecil Kotamobagu Timur) dan Majelis 
Taklim Al-Fitri (Desa Bilalang Dua). 8) Kabupaten Bolaang Mongondow Induk, 
meliputi: Majelis Taklim Al-Jihad (Desa Ambang I) dan Majelis Taklim Ar-
Rahman (Desa Bolaang). 9) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, meliputi: 
Majelis Taklim Amaliyah di bawah naungan BKMT (Desa Talaga), dan BKMT 
Desa Jambusarang Bolangitang. 10) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 
meliputi: Majelis Taklim Permata (Desa Papadu) dan BKMT Kecamatan Bolaang 
Uki. 11) Kabupaten Kepulauan Sangihe, meliputi: Majelis Taklim Kampung Mala 
Kecamatan Tabukan Utara dan BKMT Permata Tidore Tahuna Timur. 12) 
Kabupaten Kepulauan Talaud, meliputi: Majelis Taklim Khairunnisa (Kelurahan 
Beo Induk), Majelis Taklim Asy-Syuhada (Kelurahan Beo Barat), BKMT 
Kabupaten Kepulauan Talaud, Majelis Taklim Al-Mawaddah Masjid Jabal Rahmah 
Melonguane dan Majelis Taklim Kelurahan Lirung I. Model Pengelolaan Majelis 
Taklim di Sulawesi Utara dalam upaya pemberdayaan masyarakat menuju 
pendidikan berkarakter terbagi kepada dua hal, yaitu: 1) dikelola  secara tradisional 
(dengan menggunakan pendekatan pahala dan konsep Lillahi Ta’ala, sehingga 
materi yang disampaikan sesuai dengan permintaan jamaah, dan tidak terencana 
dengan baik; 2) dikelola secara manajemen yang baik. Pengelolaan/manajemen 
yang baik di dalamnya terdiri dari: perencanaan (planning), pengorganisasian 
(organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling). Ada beberapa 
faktor pendukung, antara lain: 1) beberapa majelis taklim telah menyusun visi dan 
misinya sehingga mempermudah dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 
sebelumnya; 2) beberapa majelis taklim telah mempunyai struktur kepengurusan 
dan pembagian tugas masing-masing secara jelas; 3) semangat dan kerjasama 
dalam beramar makruf dan nahi mungkar; 4) adanya kerjasama yang baik antara 
keimaman, pengurus BTM; 5) tenaga penyuluh agama yang ditugaskan oleh 
Kementerian Agama setempat (khusus dalam wilayah Kota Manado dan Kota 
Tomohon); 6) tenaga guru agama yang terlibat langsung di majelis taklim; 7) tenaga 
guru (ustadz/ustadzah) yang telah di SK kan oleh Lembaga Studi Islam Assalaam 
Manado (khusus majelis taklim di bawah naungan SIAM); 8) alumni IAIN Manado 
yang turut berkontribusi sebagai pengurus majelis taklim dan sesekali berperan 
secara langsung sebagai tenaga yang memberikan materi/mentransfer ilmu yang 
telah dimilikinya. Sedangkan faktor penghambat dapat disebutkan, yaitu: 1) 
beberapa majelis taklim belum menyusun visi dan misinya secara terinci; 2) 
kurangnya tenaga penceramah (khusus di daerah luar wilayah Kota Manado); 3) 
kurangnya tenaga penyuluh agama (khusus di daerah luar wilayah Kota Manado); 
4) kurangnya tenaga guru yang khusus memberikan materi pembelajaran secara 
berkala (khusus majelis taklim yang berada di luar wilayah Kota Manado); 5) tidak 
adanya materi pembelajaran khusus yang diterapkan di majelis taklim tertentu, 
sehingga materi yang diterima oleh anggota majelis taklim tidak secara 
berkesinambungan, akan tetapi materi yang diterima tergantung pada 
keinginan/permintaan anggota majelis taklim yang bersangkutan.   
           Dengan demikian, maka majelis taklim sebagai salah satu lembaga 
pendidikan non formal tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari lembaga 
pendidikan formal lainnya. Oleh karenanya, hubungan dan jalinan kerjasama semua 
pihak sangat diharapkan demi mempertahankan dan menjaga keberlangsungan 



majelis taklim. Kementerian Agama diharapkan dapat menyikapi beberapa hal yang 
menjadi kendala dalam keberlangsungan dan perkembangan majelis taklim yang 
akan datang.      

Kata kunci: Manajemen, Majelis Taklim, Pemberdayaan masyarakat, Pendidikan 
Karakter  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 



PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

mengamanatkan Pemerintah untuk  mengusahakan dan  menyelenggarakan satu 

sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan juga harus mampu 

menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi 

dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan 

perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. 

Hidup di zaman globalisasi dapat membawa pengaruh negatif terhadap 

kehidupan manusia.  Globalisasi adalah  situasi dan kondisi kehidupan  

internasional yang seolah tanpa batas negara, sehingga kehidupan manusia menjadi 

satu. Oleh karena itu untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

globalisasi, manusia harus kembali pada ajaran agama karena agama telah 

memberikan tuntunan yang benar bagi segala persoalan yang dihadapi manusia 

melalui sistim manajemen pendidikannya. Sistem manajemen yang benar akan 

menghasilkan hasil pendidikan yang terarah sebagaimana tujuan yang diharapkan. 

Manajemen merupakan sebagian dari pada aktivitas tertentu untuk 

mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan organisasi. Ramayulis 

menyatakan bahwa hakikat manajemen adalah al tadhbir (pengaturan). Kata ini 

merupakan deviasi dari kata dabbara (mengatur),1 yang banyak terdapat di dalam 

al-Quran seperti firman Allah dalam Q.S. Sajadah/32: 5 sebagai berikut: 

◼ ⧫   

☺  ◼    ➔ 

⚫➔⧫ ⬧  ❑⧫ ⧫ 
◼  ◆ ☺ 

⧫➔⬧   

Terjemahnya: 

 
1Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 261. 



Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, Kemudian (urusan) itu naik 

kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut 

perhitunganmu.2   

Dalam Q.S. Yunus/10: 31 Allah swt. berfirman:  

➔ ⧫ ➔⧫  ☺ 
◆  →☺⧫ ☺ 

⧫◆ ⧫◆ ⚫ 
  ☺ ⚫◆ 

☺   ⧫◆ 
◼   ⧫❑❑→◆⬧ 

  →⬧ ⬧ ⧫❑→⬧  

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, 

atau siapakah yang Kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan 

siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan 

yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka 

mereka akan menjawab: "Allah". Maka Katakanlah "Mangapa kamu tidak 

bertakwa kepada-Nya)?".3  

Jawahir Tanthowi dalam buku yang berjudul Unsur-Unsur Manajemen 

Menurut Ajaran Al-Qur’an menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses 

tertentu mengenai aktivitas-aktivitas guna menggerakkan diri dan orang lain dalam 

mencapai tujuan secara efektif, efisien dan tepat. Untuk menghantarkan kepada 

tujuan mutlaklah diperlukan adanya proses-proses tertentu, yang biasa disebut 

fungsi management.4 

Fungsi manajemen oleh G. R. Terry dalam buku Winardi berjudul 

Kepemimpinan Dalam Manajemen umumnya meliputi empat hal yang disingkat 

POAC, yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating 

(menggerakkan), Controlling (mengawasi).5 Fungsi manajemen pendidikan Islam 

yang diharapkan adalah terwujudnya perencanaan yang mantap, pengorganisasian 

 
2Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 

2002), h. 586.  

3Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 285.  

4Jawahir Tanthowi, Unsur-Unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur’an (Jakarta: Pustaka 

Al Husna, 1983), h. 65. 

5Winardih, Kepemimpinan Dalam Manajemen (Cet. II, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 

h. 161. 



yang sehat, penggerakkan yang kuat, dan pengawasan yang ketat sehingga tujuan 

pendidikan Islam dapat terarah dengan baik. 

Pendidikan Islam secara umum diarahkan kepada  usaha  untuk 

membimbing dan mengembangkan potensi fitrah manusia hingga ia dapat 

memerankan diri secara  maksimal sebagai pengabdi Allah swt. yang  taat.  

Namun dalam kenyataannya manusia   selaku makhluk individu memiliki kadar 

kemampuan, waktu, dan kesempatan yang berbeda. Karena itu, dalam Islam 

dikembangkanlah berbagai sistem pendidikan Islam untuk tetap dapat membina 

umat (masyarakat) sesuai dengan perintah Allah swt. Hal ini sebagaimana yang  

disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman 

Saleh bahwa lingkungan pendidikan pada garis besarnya meliputi lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Ketiga situasi lingkungan 

pendidikan ini, pada prinsipnya saling mendukung untuk membangun masyarakat 

sesuai dengan spesifikasi lingkungan pendidikannya. 

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk 

pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan 

tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan 

baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Seiring kemajuan ilmu dan 

teknologi berdampak pada kehidupan manusia yang selalu mengalami perubahan, 

baik dari segi ekonomi, moralitas, serta pola hidup. Perubahan-perubahan itu 

terjadi akibat banyaknya tuntutan dan keinginan baik dari lingkungan keluarga 

maupun dari pihak luar.  

Semakin besar tuntutan atau keinginan tersebut, semakin besar pula 

perubahan watak yang dimiliki seseorang, sehingga membawa seseorang kepada 

kehidupan sosial  yang  berdampak  positif seperti  perkembangan teknologi 

semakin cepat, peningkatan di bidang ekonomi, peningkatan di bidang pendidikan 

dan sebagainya. Perubahan itu pun ada yang berdampak negatif seperti perubahan 

watak seseorang yang penuh dengan kekerasan, kekejaman dan kebengisan serta 

egoisme yang tinggi. Kesemuanya ini telah membawa kepada pergeseran tata nilai 

yang bertentangan dengan kepribadian bangsa itu sendiri yang bersifat ramah 

tamah, gotong royong dan sebagainya.  



Pergeseran tata nilai dalam kehidupan manusia ini sebagai salah satu akibat 

dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang secara kongkrit perubahan 

dan pergeseran itu membawa pada perilaku hidup umat yang mengejar 

kehidupan dunia sampai tidak menghiraukan halal dan haram, sehingga melupakan 

hubungannya dengan Allah swt. dan hubungannya dengan manusia.  

Lingkungan masyarakat sebagai salah satu lingkungan pendidikan, telah 

diakui serta memegang peranan yang sangat penting dalam memberdayakan umat 

(masyarakat) dalam berbagai aspek, termasuk aspek kehidupan beragama. Maka, 

tidak heran akhir-akhir ini pendidikan berbasis masyarakat semakin mendapat 

perhatian yang besar dari berbagai kalangan masyarakat, baik pemerintah maupun 

pakar-pakar pendidikan. Salah satu kegiatan pendidikan dan kelompok belajar yang 

berbasis masyarakat yang saat ini sedang tumbuh dan semakin berkembang yakni 

lembaga pengajian atau pendidikan Islam yang disebut dengan majelis taklim. 

Majelis taklim merupakan lembaga pendidikan Islam non formal dan 

merupakan fenomena budaya religius yang tumbuh dan berkembang di tengah 

komunitas muslim Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 4 yang berbubunyi : 

“Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, 

kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta 

satuan pendidikan yang sejenis”. 

Majelis  taklim  ini  merupakan  institusi pendidikan Islam  non formal, 

dan sekaligus lembaga dakwah yang memiliki peran strategis dan penting dalam 

pengembangan kehidupan beragama bagi masyarakat. Majelis taklim sebagai 

institusi pendidikan Islam yang berbasis masyarakat di mana peran strategisnya 

terletak dalam mewujudkan learning society, suatu masyarakat yang memiliki 

tradisi belajar tanpa di batasi oleh usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan dapat 

menjadi wahana belajar, serta menyampaikan pesan-pesan keagamaan, wadah 

mengembangkan, silaturrahim dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya, bagi 

semua lapisan masyarakat. Urgensi majelis taklim yang demikian itulah, yang 

menjadi spirit diintegrasikannya majelis taklim sebagai bagian penting dari Sistem 

Pendidikan Nasional. 



Sebagai  bagian  dari  Sistem  Pendidikan  Nasional, majelis taklim 

melaksanakan fungsinya pada tataran non formal, yang lebih fleksibel, terbuka, 

dan merupakan salah satu solusi yang seharusnya memberikan peluang kepada 

masyarakat untuk menambah dan melengkapi pengetahuan yang kurang atau tidak 

sempat mereka peroleh pada pendidikan formal, khususnya dalam aspek 

keagamaan. 

Kedudukan majelis taklim yang demikian semakin mendapat dukungan 

dari masyarakat yang indikasinya bisa dilihat semakin berkembangnya majelis 

taklim dari tahun ke tahun. Majelis taklim berkembang begitu pesat di berbagai 

daerah di Indonesia ini, salah satunya di daerah Sulawesi Utara yang berada 

di sejumlah Kabupaten/Kota.   Majelis  taklim  ini ada dan memberikan 

kontribusi yang  baik terhadap perkembangan masyarakat di sekitar. Majelis taklim 

semakin dirasakaan manfaatnya oleh masyarakat  setempat dilihat dari antusias 

masyarakat yang dengan sukarela hadir secara rutin di setiap minggu dengan 

jumlah kurang lebih 30 sampai 100 orang. Majelis taklim ini juga mempunyai 

struktur kelembagaan, walaupun hanya dikelola oleh masyarakat setempat, majelis 

taklim memiliki sistem seperti lembaga lain. Di samping itu, juga majelis taklim di 

Sulawesi Utara  dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan untuk masyarakat.  

Struktur kelembagaan majelis taklim masih sangat sederhana dan 

menggunakan cara tradisional untuk menjalankan lembaga tersebut. Majelis taklim 

ini tidak hanya mengkaji masalah agama saja tetapi juga memiliki program 

buletin dan juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang efektif di tengah-

tengah masyarakat. Tanpa  disadari majelis taklim menjelma menjadi sebuah 

institusi pendidikan di tengah-tengah masyarakat yang  justru  kurang  disadari  

akan manfaatnya.  Dapat dikatakan bahwa bukan hanya sekedar pertemuan rutin 

saja dan upaya pengembangan sikap keagamaan masyarakat sekitar, melainkan 

dapat memberikan manfaat yang lebih besar yaitu menjadi wadah pemberdayaan 

masyarakat yang sangat potensial. 

Istilah pemberdayaan masyarakat sudah tidak asing lagi. Pemberdayaan 

dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat 

melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, 



dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada tiga tujuan 

utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu: mengembangkan kemampuan 

masyarakat, mengubah perilaku masyarakat dan mengorganisir diri masyarakat. 

Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali, seperti 

kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan 

untuk mengelola kegiatan dan kemampuan-kemampuan lainnya yang masih banyak 

lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat 

guna mencapai suatu kemandirian. Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya 

perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat dan 

mencerdaskan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan tujuan nasional yaitu 

meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masyarakat di 

mana cerdas bukan hanya akalnya, tetapi kecerdasan spiritual dan kecerdasan 

emosional adalah bagian dari kecerdasan yang harus diwujudkan. Konsep 

pemberdayaan ini menjadi penting karena dapat memberikan perspektif positif 

terhadap individu dan masyarakat. Dilihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan 

oleh majelis taklim ini diharapkan mampu menjadi wadah pemberdayaan 

masyarakat yang menunjang program pemerintah menuju pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter kini memang menjadi isu utama pendidikan. 

Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Dalam 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, disebutkan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian 

dan akhlak mulia. Amanah dalam Undang-Undang tersebut bermaksud agar 

pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga 

berkepribadian atau berkarakter, sehingga akan lahir generasi bangsa yang 

tumbuh serta berkembang dengan karakter yang bernafaskan nilai-nilai luhur 

bangsa dan agama.  

Model pendidikan yang berkarakter atau berkepribadian tercermin 

dalam tingkah laku sehari-hari, seperti pintar bersyukur/berterima kasih, 

tidak mempersekutukan Allah dan berbuat baik kepada orangtua adalah 



sebagian daripada nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Islam. Hal tersebut 

sebagaimana disebutkan dalam kisah Luqman di dalam Al-Qur’an, Allah swt. 

berfirman dalam Q.S. Luqman/31: 12-14, yaitu sebagai berikut: 

 ⬧⬧◆ ⬧◆ ☺ 
⬧☺⧫     ⧫◆ 

→⧫ ☺⬧  ◆ 
 ⧫◆ ⧫ ⬧   

☺  ◆ ⧫⬧ ☺ 
 ◆❑➔◆ →➔⧫ ⧫ 

 ➔     
→⬧ →⧫  ◆◆◆ 

 ◆❑ ◼◆❑ 
 ◆ ◼⧫ ◆ 

➔◆  ✓⧫⧫  
→  ◆❑◆ ◼ 

☺   

Terjemahnya: 

Dan Sesungguhnya Telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: 

"Bersyukurlah kepada Allah. dan barangsiapa yang bersyukur (kepada 

Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan 

barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya 

lagi Maha Terpuji".Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada 

anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan 

kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- 

bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah 

kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah 

kembalimu.6 

Belakangan ini sudah digembar-gemborkan mengenai pembentukan 

karakter masyarakat, melalui pendidikan secara maksimal, mulai dari memasukkan 

pendidikan karakter ke dalam kurikulum sampai program nyata menuju ke arah 

pembentukan karakter. Usaha pemerintah melalui pendidikan guna membentuk 

masyarakat menjadi berkarakter. Apabila dicermati bersama, bahwa desain 

pendidikan yang mengacu pada pembebasan, penyadaran dan kreativitas 

sesungguhnya sejak masa kemerdekaan sudah digagas oleh para pendidik, seperti 

 
6Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 581. 



Ki Hajar Dewantara, KH. Ahmad Dahlan, Prof. H. Mukti Ali. Ki Hajar Dewantara 

misalnya, mengajarkan praktek pendidikan yang mengusung kompetensi/kodrat 

alam anak didik, bukan dengan perintah paksaan, tetapi dengan "tuntunan" bukan 

"tontonan". Sangat jelas cara mendidik seperti ini dikenal dengan pendekatan 

"among"' yang lebih menyentuh langsung pada tataran etika, perilaku yang tidak 

terlepas dengan karakter atau watak seseorang. Oleh karena itu, membangun 

karakter dan watak bangsa melalui pendidikan mutlak diperlukan, bahkan tidak 

bisa ditunda, mulai dari lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat dengan 

meneladani para tokoh yang memang patut untuk dicontoh. Melalui majelis taklim 

diharapkan mampu menjadi wadah pembentukan karakter pada masyarakat. 

Namun yang dirasakan selama ini, majelis taklim hanya sekedar pertemuan 

rutin yang dihadiri oleh masyarakat tanpa adannya sebuah pengelolaan yang baik. 

Di samping itu pula, majelis taklim   sebatas menerapkan   manajemen   

konvensional, misalnya  terkait  kepengurusan yang tidak  berganti-ganti sampai  

yang bersangkutan meninggal dunia, tanpa masa kerja tertentu. Hal seperti ini perlu 

dirubah dengan menerapkan manajemen yang lebih modern. Suatu harapan yang 

kongkrit agar pada masa mendatang mejelis taklim berangsur-angsur dapat 

meninggalkan manajemen konvensional dan menggantinya dengan manajemen 

modern. 

Manajemen adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melalukan 

suatu kegiatan bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan 

organisasi. Hakikatnya pengelolaan dibutuhkan oleh semua organisasi, tanpa 

pengelolaan semua  usaha  akan  sia-sia  dan  dalam mencapai tujuan akan lebih 

sulit.7 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan 

mengidentifikasi serta menjelaskan mengenai pengelolaan majelis taklim sebagai 

wadah pemberdayaan masyarakat menuju pendidikan karakter. 

B. Rumusan Masalah 

 
7Sudjana, Strategi Pembelajaran dalam Pendidikan Luar Sekolah (Bandung: Nusantara 

Press. 1992), h. 11.  



Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak menimbulkan kesalahan 

interpretasi, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana model pengelolaan/manajemen di majelis taklim sebagai 

wadah pemberdayaan masyarakat menuju pendidikan karakter di Sulawesi 

Utara? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan/ 

manajemen majelis taklim dalam upaya memberdayakan masyarakat 

menuju pendidikan karakter di Sulawesi Utara? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui model pengelolaan manajemen majelis taklim 

sebagai wadah pemberdaayaan masyarakat menuju pendidikan 

karakter di Sulawesi Utara 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan 

manajemen majelis taklim dalam upaya memberdayakan masyarakat 

menuju pendidikan karakter di Sulawesi Utara. 

2. Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara teoritis, sebagai sumbangsih bagi pengembangan ilmu 

manajemen, khususnya manajemen majelis taklim sebagai wadah 

pemberdayaan masyarakat menuju pendidikan karakter. 

b. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi para pendidik terhadap 

upaya pemberdayaan masyarakat menuju pendidikan Indonesia yang 

berkarakter.  

D. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori 

Kajian dalam penelitian ini, terkait beberapa buku sebagai tinjauan pustaka 

dalam menelaah permasalahan yang dibahas. Adapun buku-buku yang menjadi 

tinjauan pustaka dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Buku pertama, berjudul Dasar-Dasar Manajemen ditulis oleh beberapa 

penulis yang diterjemahkan oleh G.A. Ticoalu dan diterbitkan oleh PT. Bumi 

Aksara pada tahun 2005. Dalam buku ini terdapat dua penulis George R. Terry 

dan Leslie W. Rue yang mengkaji tentang pengertian manajemen dalam 



organisasi. Tulisan ini juga mengkaji tujuan-tujuan organisatoris yang nyata 

dilaksanakan oleh managing (pengelolaan) didalam mengelolah organisasi.8  

2. Buku kedua, berjudul Kapita Selekta Pendidikan Islam ditulis oleh M. Arifin. 

Buku yang diterbitkan oleh Bumi Aksara pada tahun 1995. Buku ini 

menguraikan tentang organisasi majelis taklim yang ditinjau dari historis 

Islam. Dari sejarah kelahirannya, majelis taklim merupakan lembaga 

pendidikan yang tertua dalam Islam, sebab sudah dilaksanakan sejak zaman 

Rasulullah Muhammad saw. sekalipun tidak disebut dengan majelis taklim. 

Rasulullah saw. menyelengarakan sistem taklim secara priodik di rumah 

sahabat Arqam di Mekah di mana pesertanya tidak dibatasi oleh usia dan jenis 

kelamin. Pada zaman Nabi juga dikembangkan kelompok pengajian khusus 

yang disebut al-kuttab, mengajarkan baca Al-Quran juga diajarkan ilmu agama 

seperti fikih, tauhid, akhlak dan sebagainya.9 Buku ini juga mengkaji tujuan 

dan strategi majelis taklim sebagai sarana dakwah dan tabligh yang berperan 

sentral pada pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat Islam sesuai 

tuntunan ajaran agama. Majelis ini menyadarkan umat Islam untuk memahami 

dan mengamalkan agamanya yang kontekstual di lingkungan hidup sosial, 

budaya, dan alam sekitarnya, sehingga menjadikan umat Islam sebagai 

ummatan wasathan. Untuk tujuan dan strategi itu, maka majelis taklim harus 

berperan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat menuju pendidikan 

karakter yang ikut mencerahkan sikap hidup Islami yang membawa kepada 

kesehatan mental rohaniah dan kesadaran fungsional selaku khalifah di muka 

bumi. Buku ini layak menjadi referensi utama dalam kajian penelitian ini. 

3. Buku ketiga, berjudul Strategi Pembelajaran dalam Pendidikan Luar Sekolah 

ditulis oleh Sudjana. Buku ini diterbitkan oleh Nusantara Press tahun 1992. 

Buku ini membahas dan menguraikan enam fungsi manajamen yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian dan 

 
8George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen (Cet. I, Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2005), h. 1. 
9M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 119. 

http://www.referensimakalah.com/2012/05/fungsi-dan-peran-majelis-taklim_6040.html
http://www.referensimakalah.com/2012/05/fungsi-dan-peran-majelis-taklim_6040.html


pengembangan dalam sebuah organisasi pendidikan luar sekolah10. Buku ini juga 

layak dijadikan referensi utama dalam kajian penelitian ini. 

4. Buku keempat, berjudul Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Ta’lim ditulis 

oleh Tuti Alawiyah. Buku ini diterbitkan oleh Mizan pada tahun 1997. Dalam 

buku ini, sang penulis merumuskan tujuan majelis taklim berdasarkan 

renungan dan pengalamannya. Salah satu tujuan majelis taklim adalah 

meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dalam lingkungan 

jamaah.11  

5. Buku keempat, berjudul Manajemen Pemberdayaan Masjid ditulis oleh H. Rohadi 

Abdul Fatah. Buku ini diterbit Titian Kencana Mandiri tahun 2010. Di mana buku 

ini mengkaji tentang masjid sebagai media yang efisien dalam pembinaan 

majelis taklim. Kajian tentang hubungan masjid dengan masyarakat dan 

cara Nabi Muhammad saw. dalam pembinaan dan pemberdayaan 

masyarakat dibahas dalam buku ini. 

6. Buku kelima, buku yang berjudul Pendidikan Karakter dalam Perspektif Teori 

dan Praktek ditulis oleh Darmiyati Zuhdi yang diterbitkan oleh UNY Pres tahun 

2011. Buku ini mengkaji tentang definisi dan pilar-pilar penting dalam 

pendidikan karakter. Dalam buku ini diungkapkan bahwa pendidikan karakter 

memang harus mulai dibangun di rumah (home), dan dikembangkan di 

lembaga pendidikan sekolah (school), bahkan diterapkan secara nyata di dalam 

masyarakat (community).12 Penerapan pendidikan karakter di dalam 

masyarakat community di atas oleh peneliti dalam penelitian ini dikaitkan 

kepada manajemen majelis taklim sebagai wadah pemberdayaan masyarakat 

menuju pendidikan karakter.  

 

 

 
10Sudjana, Strategi Pembelajaran dalam Pendidikan Luar Sekolah, h. 38.  

11Tuti Alawiyah, Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Ta’lim (Bandung: Mizan, Cet. 

I, 1997, h. 78. 

12Darmiyati Zuhdi, Pendidikan Karakter dalam Perspektif Teori dan Praktek 

(Yogyakarta: UNY Press, 2011), h. 29. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A.  Konsep Manajemen dan Pemberdayaan Masyarakat 

1. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Manajemen 

a. Pengertian Manajemen 

Definisi manajemen menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue yang 

diterjemahkan oleh G.A. Ticoalu disebutkan bahwa manajemen adalah suatu 

proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu 



kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud 

yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” 

–pengelolaan-, sedang pelaksananya disebut manager atau pengelola.13 Dalam 

buku lain, manajemen menurut Terry (1978) adalah proses kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan dengan menggunakan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan.14  

 Manajemen berasal dari kata manage yang berarti mengurus, memimpin, 

mencapai, dan memerintah. Manajemen berasal dari Bahasa Latin, yaitu manus yang 

berarti tangan, dan agere yang berarti melakukan (Usman, 2009:5). Dua kata tersebut 

digabung menjadi managere, yang berarti menangani, melakukan dengan tangan. 

Usman (2009:5) mengemukakan managere diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris, 

dalam bentuk kata kerja to manage, kata benda management, dan manager untuk 

orang yang melakukan kegiatan manajemen. Manajemen menurut Kamus Bahasa 

Indonesia (2008:909-910) adalah: (1) proses pamakaian sumber daya secara efektif 

untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan; dan (2) penggunaan sumber daya 

secara efektif untuk mencapai sasaran.15 

 

Stoner (1995) berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para 

anggota organisasi dan penggunaan berbagai sumber daya organisasi lainnya untuk 

mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Hasibuan (1990) menyatakan bahwa 

manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia 

dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan 

tertentu. Sedangkan Siagian (2002) mengemukakan bahwa manajemen adalah 

kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian 

tujuan melalui kegiatan orang lain.16  

 
13George R Terry dan Leslie W. Rue, Principles of Management diterjemahkan oleh G.A. 

Ticoalu dengan judul Dasar-Dasar Manajemen (Cet. IX; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 1.  

14Imam Gunawan dan Djum Djum Noor Benty, Manajemen Pendidikan Suatu Pengantar 

Praktik (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 21.  

15Ibid.  

16Ibid., h. 22.  



Dengan demikian, maka manajemen pada dasarnya memiliki beberapa 

macam pengertian tergantung dari sisi perspektif beberapa ahli yang telah 

mengemukakan tentang pengertian manajemen tersebut.   

Sedangkan menurut Jawahir Tanthowi dalam buku Unsur-Unsur Manajemen 

Menurut Ajaran Al Qur’an, bahwa:  

“Manajemen adalah mengatur, menciptakan, merencanakan dengan 

melaksanakan berbagai fungsi yang sesuai untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan bersama. Dengan demikian maka manajemen tidak hanya 

menyangkut badan usaha dalam bisnis semata akan tetapi menyangkut 

berbagai aspek kehidupan dalam suatu kelompok sosial kemasyarakatan, 

pemerintahan, keagamaan dan manajemen proyek.” (1983:19). 

 

Sehubungan dengan penggunaan kata “manajemen” sama dengan kata 

“pengelolaan”, Handari Nawawi dalam buku Manajemen Strategik Organisasi Non 

Profit Bidang Pemerintahan, menjelaskan bahwa: 

“Terminologi atau istilah “manajemen” yang awalnya populer di lingkungan 

organisasi bisnis diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggris 

“management” penggunaanya secara harfiah telah menambah atau 

memperkaya kausa (perbendaharaan) kata bahasa Indonesia, sebagai bahasa 

yang bersifat sangat dinamis. Penggunaan perkataan tersebut dalam kamus-

kamus bahasa Indonesia disamakan dengan perkataan “pengelolaan dan/atau 

pengendalian” yang jika dilanjutkan menjadi “pengelolaan atau pengendalian 

sejumlah manusia yang harus bekerja sama di dalam sebuah organisasi”. 

Dalam kenyataanya sedikit sekali, jika tidak hendak dikatakan tidak pernah 

ada pengguanaan kata “pengelolaan dan/atau pengendalian” untuk mengganti 

perkataan “manajemen” terutama karena penggunaanya tidak memberikan 

persepsi yang sama secara utuh dan menyeluruh dalam konteks pengertiannya 

secara teoritis ilmiah, sebagaimana penggunaan terminologi asalnya. Oleh 

karena itu terlihat kecenderungan bahwa terminologi bahasa asalnya itu 

secara umum tetap dipergunakan/dipertahankan, meskipun dituliskan dengan 

ejaan bahasa Indonesia “manajemen”. Dengan demikian persepsi dan makna 

konsepsionalnya berdasarkan konteks keilmuan dalam penggunaannya tidak 

berkurang bobot maknanya, sebagaimana yang dimaksudkan dalam bahasa 

asalnya.” (2005:35). 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini penggunaan istilah 

manajemen sama artinya dengan pengelolaan karena secara umum persepsi 

penggunaan istilah tersebut tidak akan berkurang bobot maknanya, sebagaimana 

yang dimaksudkan dalam bahasa asalnya. Kedua istilah tersebut dalam penelitian 



ini disinonimkan atau disamakan artinya, sehingga digunakan salah satu dari 

keduanya atau secara bergantian. 

Sujana dalam bukunya Strategi Pembelajaran dalam Pendidikan Luar 

Sekolah mengungkapkan bahwa: 

“Pengelolaan atau manajemen adalah kemampuan dan keterampilan 

khusus untuk melakukan sesuatu kegiatan bersama orang lain atau melalui 

orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Heresy dan Blanchard memberi 

arti pengelolaan sebagai berikut: “Managemen as working with and through 

individuals and groups to accomplish organization goals” (pengelolaan 

merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui seseorang serta 

kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi).” 

(1992:11). 

 

George R. Terry (1972), mendefinisikan manajemen sebagai, “...sebuah 

proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, 

pengorganisasian, pengaktifan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan 

serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lainnya.”17  

b. Tujuan Manajemen 

Manajemen pendidikan dalam arti yang luas menurut Engkoswara, (1987:1) 

adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya untuk mencapai tujuan 

pendidikan secara produktif. Lebih lanjut dikatakan bahwa penataan dalam arti 

mengatur, manajemen memimpin, mengelola atau mengadministrasikan sumber 

daya yang meliputi merencanakan, melaksanakan dan mengawasi atau membina. 

Adapun sumber daya dimaksud adalah meliputi: sumber daya manusia, sumber 

belajar, atau kurikulum dan fasilitas. Sumber daya manusia, meliputi; peserta didik, 

pendidik, dan para pemakai jasa pendidikan. Sumber belajar atau lebih khusus 

disebut kurikulum adalah segala sesuatu yang disediakan oleh suatu lembaga 

pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dapat berupa kurikulum 

baku, sebagai kegiatan dan fasilitas yang relevan dengan pengajaran. Sedangkan 

 

17Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi Konsepsi dan 

Aplikasi, Edisi Revisi (Cet. XII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 1.   



fasilitas bisa berupa peralatan, barang dan keuangan yang menunjang terjadinya 

pendidikan.18 

Pendapat lain dari Gaffar (1989), manajemen pendidikan adalah suatu proses 

kerjasama yang sistematik, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional.19 

Mulyasa (2004:20) berpendapat manajemen pendidikan merupakan 

komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara 

keseluruhan. Alasannya tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat 

diwujudkan secara optimal, efektif dan efisien...20  

Hartati Sukirman dalam bukunya Administrasi dan Supervisi Pendidikan 

mengemukakan bahwa tujuan manajemen pendidikan adalah sebagai berikut:  

“Tujuan pengelolaan pendidikan senantiasa bermuara pada tujuan 

pendidikan, yaitu pengembangan kepribadian dan kemampuan dasar peserta 

didik, siapapun yang menjadi peserta didik dimaksud, apakah anak-anak 

ataukah orang dewasa. Dengan demikian, segala sesuatu yang diatur, ditata, 

dikelola, senantiasa ditunjukan pada pencapaian tujuan pendidikan tersebut. 

Secara jelasnya, administrasi pendidikan bertujuan menata, mengatur, 

mengelola segala sesuatu yang berkenaan atau berkaitan dengan kegiatan 

pendidikan agar mendukung upaya pencapaian tujuan pendidikan secara 

normatif, efektif, dan efisien. Secara normatif, seperti telah disinggung dalam 

pembicaraan mengenai pendidikan, artinya sesuai dengan kaidah-kaidah 

falsafah pendidikan, norma-norma etika, dan kaidah-kaidah keilmuan.” 

(2007:11). 

 

Dari tujuan manajemen pendidikan yang disebutkan di atas, oleh Purwanto 

(1984:14) lebih jauh mengatakan bahwa administrasi pendidikan adalah segenap 

pengintegrasian segala sesuatu, baik personel, spiritual dan material yang 

bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan.21 

 

18Connie Chairunnisa, Manajemen Pendidikan Dalam Multi Perspektif (Cet. I; Jakarta: 

Rajawali Pers, 2016), h. 2.   

19Ibid.  

20Ibid.  

21Ibid., h. 3.  



Di sisi lain, Rivai (1982:25) juga mengatakan bahwa administrasi pendidikan 

merupakan serangkaian kegiatan yang berurutan dalam rangka memanfaatkan semua 

potensi, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.22 

Dengan demikian, maka pendidikan dapat terlaksana dengan baik jika seluruh 

unsur yang terlibat dalam pencapaian tujuan tersebut masing-masing memiliki 

kontribusi baik spiritual maupun material dan dapat memanfaatkan sumber daya 

tersebut seefektif dan seefisien mungkin dengan menggunakan manajemen yang 

teratur dan baik.   

c. Fungsi Manajemen 

Fungsi manajemen pendidikan menurut para pakar pendidikan memiliki 

pandangan yang hampir sama, bahwa fungsi manajemen adalah agar tujuan yang 

telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Secara umum fungsi 

manajemen pendidikan menurut Suswanto (1995:13), dapat diklasifikasikan menjadi 

dua fungsi utama, yaitu: (1) fungsi-fungsi organik adalah semua fungsi yang mutlak 

dijalankan oleh manajemen, dan (2) fungsi-fungsi pelengkap yaitu semua fungsi yang 

meskipun tidak mutlak dijalankan oleh organisasi, namun sebaiknya dilaksanakan 

karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu dengan baik akan meningkatkan efisiensi dalam 

pelaksanaan kegiatan.23  

Fungsi manajemen dimaknai sebagai proses pengarahan secara terpadu, baik 

mental, pikiran, kemauan, perasaan dan kecerdasan emosional untuk mewujudkan 

sesuatu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses kegiatan 

dalam manajemen pada dasarnya merupakan tiga fungsi manajemen, (Tahalele dan 

Soekarto, 1975:36), yaitu: (1) fungsi perencanaan (planning), (2) fungsi pelaksanaan 

(execution) dan fungsi (3) evaluasi (evaluation). Fungsi manajemen menurut Henry 

Fayol (dalam Siagian, 1970:73) adalah: (1) planning, (2) organizing, (3) 

commanding, (4) coordinating, dan (5) controlling. Lebih lanjut John F. Mee (dalam 

 

22Ibid.  

23Ibid., h. 4.  



Siagian 1970:73) mengemukakan bahwa fungsi manajemen, yaitu: (1) planning, (2) 

organizing, (3) motivating, dan (4) controlling.24 

Dikemukakan di atas bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu 

kegiatan, kegiatan dimaksud tak lain adalah tindakan-tindakan yang mengacu 

kepada fungsi-fungsi manajamen. Berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen 

ini, M. Munir dan Wahyu Ilaihi dalam bukunya Manajemen Dakwah, secara umum 

menyatakan bahwa fungsi manajemen itu berbeda-beda, fungsi manajemen 

menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:  

1) Hanry Fayol (pakar administrasi dan manajemen prancis), mengemukakan 

fungsi manajemen mencakup lima aspek, yaitu: planning (perencanaan), 

organizing (pengorganisasian), commad (perintah), coordinating 

(pengkoordinasian), dan controlling (pengawasan) kelima rangkaian fungsi 

manajemen ini dikenal dengan singakatan POCCC. 

2) L. M. Gullick, merinci fungsi-fungsi manajemen menjadi enam urutan, yaitu: 

planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), staffing 

(kepegawaian), directing (pengerahan), coordinating (pengorganisasian), 

reporting (pelaporan), dan budgeting (penganggaran). Keenam fungsi ini 

dikenal dengan singkatan POSDCRB. 

3) Goerge R. Tarry, mengemukakan empat fungsi manajemen yaitu: planning 

(perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan   

controlling (pengawasan). Keempat fungsi ini terkenal dengan singkatan 

POAC;  

4) Jon   R.   Schermerhotn,   James   G.   Hunt   dan   Richard   N.   Osbon, 

mengemukakan fungsi manajemen itu sebagai berikut; planning 

(perencanaan), organizing (pengorganisasian), staffing (kepegawaian), 

directing or leading (pengarahan), dan controlling (pengawasan). 

Setelah membahas fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh 

beberapa pakar sebagaimana diuraikan di atas, maka Sudjana dalam bukunya 

Strategi Pembelajaran dalam Pendidikan Luar Sekolah, mengemukakan bahwa 

“Manajemen pendidikan luar sekolah yang terdiri atas enam fungsi yang berurutan, 

keenam fungsi tersebut adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 

pembinaan, penilaian dan pengembangan” (1992:38). 

Selanjutnya lebih jelas akan dibahas mengenai keenam fungsi-fungsi 

manajemen pendidikan luar sekolah tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

 

24Ibid.  



a) Pengertian perencanaan 

Sudjana dalam bukunya Strategi Pembelajaran dalam Pendidikan Luar 

Sekolah mengungkapkan bahwa “Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam 

pengembilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang 

akan datang. Disebut sistematis karena perencanaan itu dilaksanakan dengan 

menggunakan prinsip-prinsip tertentu di dalam proses pengambilan keputusan, 

penggunaan pengetahuan dan teknik   secara ilmiah, serta tindakan atau kegiatan 

terorganisir.” (1992:41). 

Lebih jelas Umberto Sihombing dalam bukunya Pendidikan Luar Sekolah. 

Manajemen Strategi, mengatakan bahwa: “Perencanaan pada pendidikan luar 

sekolah berarti menentukan tujuan yang harus dicapai, menentukan sarana dan 

prasarana yang diperlukan untuk mendukung tujuan, menentukan tenaga dan biaya 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat oleh penyelenggara 

pendidikan tersebut.” (2000:58). 

b) Jenis Perencanaan 

Sudjana mengungkapkan bahwa “Perencanaan dalam pendidikan luar 

sekolah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu perencanaan alokatif 

(allocative planning) dan perencanaan inovatif (inovatif planning).” (1992:43). 

2. Pengorganisasian 

Longenecker (1972) yang dikutip oleh Sudjana secara umum 

mendefinisikan pengorganisasian sebagai berikut: 

“Pengorganisasian sebagai aktifitas menetapkan hubungan antara manusia 

dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Pengertian ini 

menjelaskan bahwa kegiatan pengorganisasian berkaitan dengan upaya 

melibatkan orang-orang kedalam kelompok, dan upaya melakukan 

pembagian kerja diantara anggota kelompok untuk melaksanakan kegiatan 

yang telah direncanakan di dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. (1992:77). 

Lebih lanjut Sudjana mengatakan bahwa:  

“Pengorganisasian pendidikan luar sekolah adalah usaha mengintegerasikan 

sumber-sumber manusia dan non manusiawi yang diperlukan kedalam satu 

kesatuan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana telah direncanakan 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu.” (1992:79). 



Dari uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengorganisasian adalah kegiatan untuk membentuk organisasi beserta perangkat-

perangkatnya. Organisasi ini mencakup sumber-sumber manusiawi yang akan 

mendayagunakan sumber-sumber lainnya untuk menjalankan kegiatan 

sebagaimana direncanakan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Produk 

pengorg Pengelolaan lembaga pendidikan luar sekolah 

Hartati Sukirman mengungkapkan bahwa: “Pendidikan luar sekolah yaitu 

setiap kegiatan pendidikan yang terorganisasikan yang diselenggarakan di luar 

sistem pendidikan sekolah, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu 

kegiatan yang luas, yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran 

didik tertentu dalam rangka mencapai tujuan-tujuan belajar.” (1997: 40) Lanjut 

Hartati Sukiman bahwa: “Pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang tidak 

terbatas pada jenjang dan tingkatan. Pendidikan non-formal dimulai sejak saat anak 

balita hingga usia lanjut. Program pendidikan yang diselenggarakan disesuaikan 

dengan kebutuhan dari tingkat usia serta kemampuan dari kelompok sasaran 

program. Program dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh 

perorangan, kelompok atau organisasi (lembaga) dan memuat komponen-

komponen tertentu.” (1997:41) 

Pendidikan non-formal menurut Suprijanto dalam buku Pendidikan Orang 

Dewasa dari Teori Hingga Aplikasi mempunyai perbedaan dengan pendidikan 

formal. Perbedaan tersebut terdapat pada beberapa aspek, yaitu sebagai berikut: 

“Ada beberapa perbedaan antara pendidikan non-formal dan formal. Perbedaan 

tersebut antara lain mengenai tempat, perjenjangan, waktu, umur peserta didik, 

orientasi studi, materi, penyajian materi, evaluasi, ijazah, persyaratan kelembagaan, 

perlengkapan, pengajar, peserta didik, dan biaya. Pada   prinsipnya, ketentuan 

pendidikan formal lebih ketat dari pada ketentuan pendidikan nonformal.” (2005:9). 

Pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang memberikan 

keluwasan pada proses pembelajarannya. Pendidikan non-formal dalam 

penyelenggaraanya memiliki sistem yang terlembagakan yang di dalamnya 

terkandung makna bahwa dalam  pengembangan pendidikan non-formal perlu  



perencanaan program yang matang melalui kurikulum, isi program, sarana 

prasarana, sasaran, program, serta faktor lain yang tidak dapat dipisahkan. 

Lebih lanjut disampaikan oleh Hartati Sukirman, mengenai lembaga 

pendidikan luar sekolah : “Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan luar sekolah 

ialah suatu lembaga pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh, dari dan 

untuk masyarakat baik secara lisan maupun tertulis yang dapat dilaksanakan dalam 

bentuk belajar sendiri, belajar bersama, kursus, berguru dan magang.” (1997:36). 

Lebih jelas dalam pengelolaan lembaga pendidikan luar sekolah harus terdapat 

beberapa unsur-unsur pokok, seperti yang disampaikan oleh Hartati Sukirman, 

bahwa: “Setiap lembaga pendidikan luar sekolah memiliki unsur-unsur pendidikan 

sebagai berikut: (a) pimpinan/ pengelola lembaga/ kursus, (b) sumber belajar, (c) 

warga belajar, (d) kurikulum/ program belajar, (e) prasarana belajar, (f) sarana 

prasarana, (g) tata usaha lembaga belajar, (h) dana belajar, (i) rencana 

pengembangan, (j) usaha-usaha bersifat pengabdian, (k) hasil belajar, (l) 

ragi/motivasi belajar”. (1997:36) 

3. Penggerakan 

Sudjana menjelaskan tentang maksud penggerakan adalah upaya untuk 

memberikan dorongan agar pihak yang dipimpin atau pelaksana kegiatan 

mengerahkan perbuatannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Penggerakan (motivating) berkaitan dengan upaya pemimpin untuk memotivasi 

seseorang atau kelompok orang yang dipimpin dengan menambahkan dorongan 

atau motivasi itu ada dalam diri seseorang, sedangkan upaya menggerakkan 

(motivasi) sering dilakukan oleh pihak di luar dirinya. Hersay dan Blanchard (1982) 

menjelaskan bahwa dorongan yang ada pada diri seseorang itu sering berwujud 

kebutuhan (needs), keinginan (willingnees), rangsangan (drive), dan kata hati. 

Dorongan tersebut disadari atau tidak disadari oleh seseorang, mengarah pada suatu 

tujuan. Dengan ini pun pada dasarnya akan mempengaruhi tingkah laku dan 

menjadi alasan tentang mengapa seseorang melakukan suatu tindakan atau 

kegiatan. Hulse (1975) memberikan arti bahwa dorongan adalah kekuatan yang 

terdapat dalam diri seseorang yang menggerakkan tingkah laku orang itu untuk 

dan dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, dorongan akan menimbulkan 



kegiatan yang bertujuan dan akan mempengaruhi tingkah laku orang yang 

menilai dorongan itu. (1992:114-116). 

4. Pembinaan 

a) Pengertian pembinaan 

Sudjana mengungkapkan bahwa: 

“Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu 

keadaan yang seharusnnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana 

aslinya. Di dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan 

dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu 

sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari yang telah direncanakan. 

Apabila pada suatu waktu terjadi penyimpangan maka dilakukan upaya untuk 

mengembalikan kegiatan kepada yang seharusnya dilaksanakan.” (1992:157). 

 

Secara lebih luas, pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya 

pengendalian profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur yang 

disebut terakhir itu berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk 

mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Unsur-unsur 

pembinaan itu mencakup peraturan, kebijakan, tenaga penyelenggaraan, staf dan 

pelaksana, bahan dana alat (material) serta biaya. Dengan perkataan lain pembinaan 

mempunyai arah untuk mendayagunakan semua sumber (manusiawi dan non-

manusiawi) sesuai dengan rencana dalam merangkai kegiatan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

b) Ruang lingkup pembinaan 

Pembinaan meliputi dua sub-fungsi yaitu pengawasan (controlling) dan 

supervisi (supervising). Pengawasan dan supervisi mempunyai kaitan erat antara 

yang satu dengan yang lainya, dan keduanya saling isi mengisi atau saling 

melengkapi. Kedua sub-fungsi ini memiliki persamaan. Secara umum persamaan 

antara pengawas dan supervisi ialah bahwa keduannya merupakan bagian dari 

kegiatan pembinaan sebagai fungsi manajemen. Sasarannya ialah bawahan atau 

para pelaksana program. Pengawasan dan supervisi merupakan proses kegiatan 

yang sistematis dan terprogram. Pelaksanaannya memerlukan tenaga profesional. 

Hasil pengawasan dan supervisi digunakan untuk kepentingan program atau 

kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

5. Pengendalian/pengawasan 



Piet Sahertian dalam buku Dimensi-Dimensi Administrasi Pendidikan di 

sekolah, mengatakan bahwa:  

“Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan sudah 

terlaksana atau belum terlaksana. Hal ini berhubungan dengan tujuan yang 

telah ditetapkan dan program yang direncanakan. Pengawasan dalam artian 

ini bersifat dua, yaitu untuk mengetahui apakah tujuan pekerjaan sudah 

terwujud dan proses kegiatan dapat terlaksana.” (1994:353). 

 

Terkait dengan pengendalian/pengawasan dalam dakwah Muhammad 

Munir (2009:167-168) menyatakan bahwa pada organisasi dakwah, penggunaan 

prosedur pengendalian ini ditetapkan untuk memastikan langkah kemajuan yang 

telah dicapai sesuai dengan sarana dan penggunaan sumber daya manusia secara 

efisien. Pengendalian juga dapat dimaksudkan sebagai sebuah kegiatan mengukur 

penyimpangan dari proses yang direncanakan dan menggerakan tindakan kolektif. 

Adapun unsur unsur dasar-dasar pengendalian menurut Munir meliputi: 

a) Sebuah standar spesifikasi prestasi yang diharapkan, ini dapat berupa 
sebuah anggaran, sebuah prosedur pengoprasian, sebuah logaritma 
keputusan dan sebagainya. 

b) Sebuah pengukuran proses riil. 
c) Sebuah laporan penyimpangan pada unit pengendalian. 
d) Seperangkat tindakan yang dapat dilakukan oleh unit pengendalian untuk 

mengubah prestasi mendatang jika prestasi sekarang kurang memuaskan, 
yaitu seperangkat aturan keputusan untuk memilih tanggapan yang layak. 

e) Dalam hal tindakan unit pengendalian gagal membawa prestasi nyata 
yang kurang memuaskan ke arah yang diharapkan, sehingga ada sebuah 
metode tingkat perencanaan atau pengendalian lebih tinggi untuk 
mengubah satu atau beberapa keadaan yang tidak kondusif.  

 

6. Pengembangan 

a) Pengertian pengembangan 

Dalam buku Sudjana dijelaskan bahwa: 

“Pengembangan diambil dari istilah bahasa Inggris yaitu development. 
Menurut Moris, dalam The American Herritage Dictionary of the English 
language, dikemukakan bahwa Development is the act of developing 
(perbuatan pengembangan). Developing itu sendiri berarti “to expand or 
realize the potentialisties of; bring gradually to afuller, greater, or better 
state to progress from earlier to later or from simpler to more complex stage 
of evaluation” (Morris,1976 : 360-361). Artinya, pengembangan adalah 
upaya memperluas atau mewujudkan potensi-potensi, membawa suatu 
keadaan secara bertingkat kepada suatu keadaan yang lebih lengkap, lebih 
besar atau lebih baik, memajukan dari yang lebih baik awal kepada yang 
lebih akhir atau dari yang sederhana kepada tahapan perubahan yang lebih 



kompleks. Berdasarkan pengertian tersebut, pengembangan dalam 
manajamen pendidikan luar sekolah dapat diartikan sebagai upaya 
memajukan program pendidikan luar sekolah ketingkat program yang lebih 
sempurna, lebih luas dan lebih kompleks. (1992:264-265). 

 

b) Kegunaan pengembangan 

Kegunaan pengembangan sesuai dengan pengertian di atas, adalah untuk 

meningkatkan dan memperluas program pendidikan luar sekolah. Kegunaan yang 

disebut pertama yaitu meningkatkan, menekankan segi kualitatif. Peningkatan 

diarahkkan untuk menyempurnakan program pendidikan luar sekolah yang telah 

sedang dilakukan menjadi program baru yang lebih baik. Dengan peningkatan 

program ini program baru disusun sesuai dengan pengalaman penyelenggaraan 

program yang telah dilaksanakan, kebutuhan peserta didik masyarakat dan lembaga 

yang sesuai pula dengan perkembangan dan perubahan lingkungan. 

2. Pengertian, Tujuan dan Tahapan-tahapan Pemberdayaan Masyarakat 

a. Pengertian pemberdayaan masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang membangun manusia 

atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan 

perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.  

Menurut Kartasasmita yang dikutip oleh Anwar dalam buku yang berjudul 

Manajemen Pemberdayaan Perempuan, mengemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan pemberdayaan masyarakat adalah: 

“Proses peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat diterapkan berbagai 

pendekatan, salah satu di antaranya adalah pemberdayaan masyarakat. 

Pendekatan pemberdayaan  masyarakat  bukan  hal  yang  sama  sekali  baru,  

tetapi  sebagai strategi dalam pembangunan relatif belum terlalu lama 

dibicarakan. Istilah dalam konteks  masyarakat  adalah  kemampuan  individu  

yang  bersenyawa  dengan individu lainnya dalam  masyarakat  untuk 

membangun keberdayaan masyarakat yang  bersangkutan. Memberdayakan 

itu meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam 

kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga 

dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses 

memampukan dan memandirikan masyarakat.” (2007:10). 

 



Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemberdayaan diartikan 

sebagai proses, cara, dan perbuatan memberdayakan.25 Sedangkan kata 

masyarakat berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat 

oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. 26 Secara etimologis, 

pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau 

kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat 

dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh 

daya, kekuatan, kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan, dan 

kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau 

belum berdaya (Ambar Teguh S, 2004 :77). 

Menurut Sumodiningrat yang dikutip oleh Ambar Teguh dalam buku 

Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, menyampaikan:  

“Pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada 

Barat. Di Barat tersebut diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu 

benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi 

“daya” bukanlah “kekuasaan”. Empowerment dalam khasanah barat lebih 

bermakna “pemberian kekuasaan” dari pada “pemberdayaan” itu sendiri” 

(2004:78). 

 

b. Tujuan pemberdayaan masyarakat 

Adapun tujuan dari suatu pemberdayaan masyarakat adalah adanya tujuan 

yang dicapai, seperti yang dikemukakan oleh Ambar Teguh bahwa tujuan 

pemberdayaan masyarakat adalah: 

“Yaitu untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. 

Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan 

mengendalikan apa yang mereka lakukan tesebut. Kemandirian masyarakat 

adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai 

oleh kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang 

dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi 

dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan 

kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya 

yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Dengan demikian 

untuk menjadi mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya 

 

25Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 

Keempat (Cet. II; Jakarta: PT Gramedia, 2011), h. 300.  

26Ibid., h. 885.  



manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik, dan 

afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material.” (2004:80). 

 

Pemberdayaan masyarakat mengarah pada pembentukan kognitif 

masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan 

kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau 

masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi 

afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan 

dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. 

Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki 

masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan 

aktivitas pembangunan. 

Jadi tujuan dari pemberdayaan masayakat yaitu untuk memberikan 

kontribusi dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat yang diperlukan untuk 

menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan 

menjadikan masyarakat yang dapat mempergunakan daya kognitif, afektif serta 

psikomotorik yang dimilikinya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi 

di lingkungan internal maupun eksternal masyarakat. 

c. Tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat berlangsung secara bertahap seperti yang 

dikemukakan oleh Ambar Teguh, yaitu: 

1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar 

dan peduli sehingga merasa menumbuhkan peningkatan kapasitas diri. 

2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, 

kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan 

keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam 

pembangunan. 
3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan 

sehingga   terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk 
mengantarkan pada kemandirian (2004:83). 
 

B. Konsep Majelis Taklim dan Pendidikan Karakter 

1. Pengertian, Sejarah, Tujuan, dan Peranan Majelis Taklim 

a. Pengertian Majelis Taklim 



Majelis taklim menurut dan Ahmad Warson dalam buku Al Munawwir 

kamus Arab-Indonesia berasal dari dua suku kata, yaitu kata majlis dan kata ta’lim 

dalam alam bahasa arab kata majlis (جلس) adalah bentuk isim makan “kata tempat” 

dari kata kerja jalasai (جلس) yang berarti “tempat duduk”, “ tempat sidang”, dan 

“ dewan”.  Sedangkan kata ta’lim ( م ي ل ع ت ) dalam bahasa Arab merupakan masdar 

dari kata kerja علم yang mempunyai arti “pengajaran”. (1997:202).   

Penulisan kata “majlis ta’lim” dalam penelitian ini, menggunakan penulisan 

kata “majelis taklim” sebagaimana bahasa Indonesia yang telah dibakukan. 

(2011:859). 

Majelis taklim menurut Siregar dan Shofiuddin adalah “Suatu institusi 

dakwah yang menyelenggarakan pendidikan agama yang bercirikan non-formal, 

tidak teratur waktu belajarnya, para pesertanya disebut jamaah, dan bertujuan 

khusus untuk usaha memasyarakatkan Islam.” (2003:16). 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa majelis taklim adalah 

tempat perkumpulan orang banyak untuk mempelajari agama Islam melalui 

pengajian yang diberikan oleh guru-guru dan ahli agama Islam. 

b. Sejarah Majelis Taklim 

Di lihat dari segi historis Islami, Arifin mengungkapkan bahwa majelis 

taklim dengan dimensi yang berbeda-beda telah berkembang sejak zaman 

Rasululah saw. Pada zaman itu muncul berbagai jenis kelompok pengajian sukarela, 

tanpa bayaran, biasa disebut halaqah, yaitu kelompok pengajian di masjid Nabawi 

atau masjid al-Haram. Ditandai dengan salah satu pilar masjid untuk dapat 

berkumpulnya peserta kelompok masing-masing dengan seorang sahabat yaitu 

ulama terpilih (1995:118).  

Dari sejarah kelahirannya, majelis taklim merupakan lembaga pendidikan 

yang tertua dalam Islam, sebab sudah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah 

Muhammad saw. sekalipun tidak disebut dengan majelis taklim. Rasulullah saw. 

menyelengarakan sistem taklim secara priodik di rumah sahabat Arqam di Mekah 

di mana pesertanya tidak dibatasi oleh usia dan jenis kelamin. Di kalangan anak-

anak pada zaman Nabi juga dikembangkan kelompok pengajian khusus yang 

disebut al-kuttab, mengajarkan baca al-Quran, yang pada masa selanjutnya menjadi 

http://www.referensimakalah.com/2012/06/pengertian-majelis-taklim_8614.html
http://www.referensimakalah.com/2012/06/pengertian-majelis-taklim_8614.html
http://www.referensimakalah.com/2012/05/fungsi-dan-peran-majelis-taklim_6040.html


semacam pendidikan formal untuk anak-anak, karena di samping baca al-Quran 

juga diajarkan ilmu agama seperti fikih, tauhid, dan sebagainya. (1995:119). 

c. Tujuan Majelis Taklim 

Mengenai tujuan majelis taklim, mungkin rumusnya bermacam-macam. 

Sesuai dengan pandangan ahli agama para pendiri majelis taklim dengan organisasi, 

lingkungan dan jamaahnya yang berbeda dan tidak pernah merumuskan tujuannya. 

Berdasarkan renungan dan pengalaman Tuty Alawiyah, ia merumuskan bahwa 

tujuan majelis taklim dari segi fungsinya, yaitu:  

“Pertama, sebagai tempat belajar, maka tujuan majelis taklim adalah 

menambah ilmu dan keyakinan agama yang akan mendorong pengalaman 

ajaran agama. Kedua, sebagai kontak sosial maka tujuannya adalah 

silaturahmi. Ketiga, mewujudkan minat sosial, maka tujuannya adalah 

meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan 

jamaahnya.” (1997:78). 

 

Arifin dalam buku Pendidikan Islam, beliau mengemukakan pendapatnya 

tentang tujuan majelis taklim sebagai berikut: 

“Tujuan majelis taklim adalah mengokohkan landasan hidup manusia 

Indonesia pada khususnya di bidang mental spiritual keagamaan Islam dalam 

rangka meningkatkan kualitas hidupnya secara integral, lahiriyah dan 

batiniyah, duniawiyah dan ukhrawiyah secara bersamaan sesuai tuntutan 

ajaran agama Islam yaitu iman dan takwa yang melandasi kehidupan 

duniawi dalam segala bidang kegiatannya. Fungsi demikian sejalan dengan 

pembangunan nasional kita.” (1995:32) 

 

d. Peranan majelis taklim 

Dilihat dari aspek sejarah sebelum kemerdekaan Indonesia sampai sekarang 

banyak terdapat lembaga pendidikan Islam memegang peranan sangat penting 

dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Di samping 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 tersebut ada yang berbentuk 

langgar, surau, dan rangkang. 

Secara strategis majelis-majelis taklim menjadi sarana dakwah dan 

tabligh yang berperan sentral pada pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat 



agama Islam sesuai tuntunan ajaran agama. Majelis ini menyadarkan umat Islam 

untuk memahami dan mengamalkan agamanya yang kontekstual di lingkungan 

hidup sosial, budaya dan alam sekitar, menjadikan umat Islam sebagai ummatan 

wasathan yang meneladani kelompok umat lain. Untuk tujuan itu, maka 

pemimpinnya harus berperan sebagai penunjuk jalan ke arah kecerahan sikap hidup 

Islami yang membawa kepada kesehatan mental rohaniah dan kesadaran peran 

fungsional selaku khalifah di  buminya sendiri.  

2. Pengertian Karakter dan Pendidikan Karakter  

a. Pengertian karakter 

Secara harfiah, karakter diartikan oleh Majid dan lain-lain dalam buku 

Pendidikan Karakter Perspektif Islam berarti “kualitas mental atau moral, kekuatan 

moral, nama atau reputasi”. Karakter berasal dari bahasa Latin “kharakter”, 

“kharassein”, “kharax”, dalam bahasa Inggris “character”, dari charassein berarti 

membuat tajam, membuat dalam.” (1998:11). Dalam pengertian yang lain, Character 

dalam bahasa Inggris berarti pribadi, sifat, dan watak.27 Sedangkan dalam bahasa 

Arab karakter diartikan sebagai thabi’at (tabiat) dan akhlaq (akhlak).28 Tabiat dalam 

bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan yang selalu dilakukan, kelakuan, dan 

perilaku.29 

Sedangkan dalam kamus psikologi dinyatakan bahwa karakter adalah 

kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang 

biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-sifat yang relative tetap. Karakter adalah 

“ciri khas” yang dimiliki oleh sesuatu benda atau individu. (1998:13) 

Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berartii “to mark” atau menandai 

dan memfokuskan tata cara mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan 

atau tingkah laku.30 Wynne yang dikutip Ratna Megawangi (2009), istilah karakter 

 

27I. Markus Willy, dkk, Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary 

(Surabaya: Arkola, 2005), h. 112.  

28Asad M. Alkalali, Kamus Indonesia-Arab (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 233.  

29Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1116.  

30Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Saebani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Cet. 

I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 30.  



diambil dari bahasa Yunani yang berarti ‘to mark’ (menandai). Istilah ini lebih 

fokus pada tindakan atau tingkah laku. Wynne mengatakan bahwa ada dua 

pengertian tentang karakter, yaitu:  

1. Menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang 

berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut 

memanifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku 

jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter 

mulia. 

2. Istilah karakter erat kaitannya dengan ‘personality’. Seseorang baru bisa 

disebut ‘orang yang berkarakter’ (a person of character) apabila tingkah 

lakunya sesuai kaidah moral (Suparlan, (2010) Pendidikan Karakter dan 

Kecerdasan. www.Suparlan.com Diakses Kamis 9 November 2017 Pukul 

01.00 WITA). 

 

Abdul Haris (2010) mengatakan bahwa karakter mulia berarti individu 

memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai -nilai, 

seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, 

mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabat, berhati-hati, rela 

berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati, janji, adil, rendah hati, 

malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, 

ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, 

visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hhemat/efisien, menghargai waktu, 

pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan 

(estetis), sportif, tabah, terbuka, tertib. Individu juga memiliki kesadaran untuk 

berbuat yang terbaik atau unggul, dan individu juga mampu bertindak sesuai 

potensi dan kesadarannya tersebut. Karakteristik adalah realisasi perkembangan 

positif sebagai individu (intelektual, emosional, sosial, etika, dan perilaku).31  

Menurut Fuad Wahab, istilah karakter sama dengan istilah akhlak dalam 

pandangan Islam. Dalam berbagai kamus, karakter (character) dalam bahasa 

Arab diartikan dengan khuluq, sajiyyah, thab’u, yang dalam bahasa Indonesia 

diterjemahkan dengan syakhshiyyah atau personality, artinya kepribadian.32 

 

31http://drsabdulharis.blogspot.com/2010/10/pendidikan-karakter.html).  

32Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Saebani, Loc. Cit. 

http://www.suparlan.com/


Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional adalah “bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, 

personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak” Adapun berkarakter adalah 

berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Menurut 

Tadkiroatun Musfiroh (UNY, 2008), karakter mengacu pada serangkaian sikap 

(attitudes), perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan 

(skills).33  

Secara etimologis, kata karakter bisa berarti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, 

akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, atau 

watak (Tim Tedaksi Tesaurus, 2008:229). Orang berkarakter berarti orang yang 

memiliki watak, kepribadian, budi pekerti, atau akhlak. Dengan makna seperti 

ini, karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan 

ciri atau karakteristik atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari 

bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa 

kecil dan bawaan sejak lahir.34  

Dilihat dari sudut pengertian, ternyata karakter dan akhlak tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan. Keduanya didefinisikan sebagai suatu tindakan yang 

terjadi tanpa ada pemikiran lagi karena sudah tertanam dalam pikiran, dan dengan 

kata lain, keduanya dapat disebut dengan kebiasaan. Bahkan istilah karakter ini 

sama artinya dengan istilah akhlak dalam pandangan Islam. 

Dharma Kesuma, dkk mengungkapkan bahwa karakter merupakan nilai 

yang diwujudkan dalam perilaku seseorang. Jadi suatu karakter pada dasarnya 

melekat dengan nilai dari perilaku tersebut.35 Sedangkan nilai adalah norma atau 

standar yang telah diyakini atau secara psikologis telah menyatu dalam diri 

individu.36 Berdasarkan deskripsi tersebut maka karakter dapat diartikan sebagai 

perilaku yang ditampilkan oleh seseorang yang mencerminkan nilai-nilai tertentu. 

 

33Ibid.  

34Ibid., h. 31.  

35Dharma Kesuma, dkk, Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah 

(Bandung: Rosda, 2011), h. 11.  

36Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu (Bandung: Rosda, 2014), h. 23.  



Beberapa nilai karakter adalah: (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) 

disiplin, (5) kerja keras (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, 

(10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) 

bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai (15) gemar membaca, (16) peduli 

lingkungan (17) peduli sosial, dan (18) tanggung jawab.37 

b. Pengertian pendidikan karakter 

Thomas Lickona dalam Darmiyati Zuhdi dengan buku yang berjudul 

Pendidikan Karakter dalam Perspektif Teori dan Praktek mengenai definisi 

pendidikan berkarakter, bahwa:  

“Pendidikan berkarakter adalah usaha sengaja untuk membantu orang 

memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika inti.” Dalam 

bukunya, Educating for Character, Thomas Lickona  menegaskan bahwa 

“Ketika kita berpikir tentang jenis karakter  yang kita inginkan bagi anak-

anak kita,  jelas bahwa kita  ingin mereka bisa menilai apa yang benar, 

peduli secara mendalam tentang apa yang benar, dan kemudian melakukan 

apa yang mereka yakini untuk menjadi benar bahkan dalam menghadapi 

tekanan dari luar dan godaan dari dalam” Apa yang dikemukan dalam model 

Thomas Lickona adalah bahwa hal itu menggambarkan proses 

perkembangan yang melibatkan pengetahuan, perasaan, dan tindakan, dan 

dengan demikian menyediakan dasar yang terpadu untuk struktur yang 

koheren dan komprehensif. Ini memberitahu kita bahwa kita perlu terlibat 

dalam kegiatan anak-anak kita yang membuat mereka berpikir kritis tentang 

pertanyaan-pertanyaan moral dan etika, mengilhami mereka untuk menjadi 

berkomitmen untuk tindakan moral dan etika, dan memberi mereka banyak 

kesempatan untuk mempraktekkan perilaku moral dan etika” (2011:471). 

 

Terminologi pendidikan karakter mulai dikenalkan sejak tahun 1900-an. 

Thomas Lickona dianggap sebagai pengusungnya, terutama ketika ia menulis buku 

The Return of Character Education kemudian disusul bukunya Educating for 

Character: How Our School can Teach Respect and Responsibility. Melalui buku 

itu, ia menyadarkan dunia Barat terhadap pentingnya pendidikan karakter.38 

Pendidikan karakter, menurut Ryan dan Bohlin, mengandung tiga unsur 

pokok, yaitu mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (loving 

the good), dan melakukan kebaikan (dooing the good) (Lickona, 1991:51). 

 

37Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Saebani, Loc. Cit., h. 31.  

38Ibid., h. 32.  



Pendidikan karakter tidak sekadar mengajarkan yang benar dan yang salah kepada 

anak, tetapi menanamkan kebiasaan (habituation) tentang yang baik sehingga 

siswa paham, mampu merasakan, dan bersedia melakukan yang baik. 

Pendidikan karakter sama dengan pendidikan moral, yaitu serangkaian 

prinsip dasar moral dan keutamaan sikap serta watak (tabiat) yang harus dimiliki 

dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa pemula hingga menjadi seorang 

mukallaf, yaitu orang dewasa yang sudah menanggung beban hukum. Imam Al-

Ghazali menekankan bahwa akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa 

manusia, yang dapat dinilai baik atau buruk, dengan menggunakan ukuran ilmu 

pengetahuan dan norma agama.39 

Adapun para pakar pendidikan mendefinisikan pendidikan karakter 

antara lain sebagai berikut:40 

1. Pendidikan karakter adalah pendidikan akhlak yang melibatkan aspek 

pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). 

Menurut Thomas Lickona, tanpa kketiga aspek ini, pendidikan 

karakter tidak akan efektif. 

2. Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut. 

3. Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang 

mampu memengaruhi karakter peserta didik, mencakup keteladanan 

perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, dan 

cara guru bertoleransi. Guru membantu membentuk watak peserta 

didik. 

4. Menurut T. Ramli (2003), pendidikan karakter memiliki esensi dan 

makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak 

yang bertujuan membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia, 

 

39Mahyuddin, Kuliah Akhlak Tasawuf (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 5.   

40Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Saebani, Op. Cit., h. 33-34.  



warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Oleh karena itu, 

pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah 

pendidikan yang berusaha membina kepribadian generasi muda.  

5. Pendidikan karakter adalah dinamika dan pengembangan kemampuan 

yang berkesinambungan dalam diri manusia untuk mengadakan 

internalisasi nilai, sehingga menghasilkan disposisi aktif dan stabil 

dalam individu. (Doni Koesoema, 2007: 104). 

6. Pendidikan karakter harus melibatkan semua pihak, yaitu keluarga, 

sekolah dan lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. 

Pembentukan dan pendidikan karakter tidak akan berhasil selama 

lingkungan pendidikan tidak memiliki kesinambungan dan 

keharmonisan. Dengan demikian, rumah tangga dan keluarga sebagai 

lingkungan pembentukan dan pendidikan karakter pertama dan utama 

harus lebih diberdayakan. 

7. Pendidikan karakter merupakan sistem penanaman nilai-nilai 

karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen 

pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan 

sehingga menjadi manusia insan kamil. 

8. Pendidikan karakter adalah pendidikan moral. 

9. Pendidikan karakter merupakan upaya yang dirancang dan 

dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik 

memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, 

dan perbuatan berdasarkan norma agama, hukum, tata krama, budaya, 

dan adat istiadat. 

10. Pendidikan karakter bertumpu pada keberadaan manusia sebagai 

penghayat nilai. Keberadaan ini menggambarkan struktur dasar 

manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan, sekaligus sadar 



akan keterbatasannya. Dinamika struktur manusia seperti inilah yang 

memungkinkan pendidikan karakter menjadi sebuah pedagogi. 

Dengannya manusia menghayati transendensi dirinya dengan cara 

membaktikan diri pada nilai-nilai yang diyakini berharga bagi dirinya 

sendiri serta bagi komunitasnya.   

Dijelaskan bahwa nilai-nilai dasar kemanusian yang harus dikembangkan 

melalui pendidikan bervariasi antara lima sampai sepuluh aspek. Di samping itu, 

pendidikan karakter memang harus mulai dibangun di rumah (home), dan 

dikembangkan di lembaga pendidikan sekolah (school), bahkan diterapkan secara 

nyata di dalam masyarakat (community) dan bahkan termasuk di dalamnya adalah 

dunia usaha dan dunia industri (bussiness). 

Para penggiat pendidikan karakter mencoba melukiskan pilar-pilar penting 

dalam pendidikan karakter meliputi 9 (sembilan) pilar yang saling kait-mengait, 

yaitu: (a) responsibility (tanggung jawab), (b) respect (rasa hormat), (c) fairness 

(keadilan), (d) courage (keberanian), (e) honesty (kejujuran), (f) citizenship 

(kewarganegaraan), (g) self-discipline (disiplin diri), (h) caring (peduli), dan (i) 

perseverance (ketekunan). 

Ada sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. 

Sembilan pilar karakter itu adalah: (1) karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-

Nya, (2) kemandirian dan tanggungjawab, (3) kejujuran atau amanah, diplomatis, 

(4) hormat dan santun, (5) dermawan, suka menolong dan gotong royong atau 

kerjasama, (6) percaya diri dan pekerja keras, (7) kepemimpinan dan keadilan, (8) 

baik dan rendah hati, dan (9) karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan.41  

Jumlah dan jenis pilar yang dipilih tentu akan dapat berbeda antara satu 

daerah atau sekolah yang satu dengan yang lain, tergantung kepentingan dan 

kondisinya masing-masing.  Sebagai contoh, pilar toleransi, kedamaian, dan 

kesatuan menjadi sangat penting untuk lebih ditonjolkan karena kemajemukan 

bangsa dan negara. Tawuran antar warga, tawuran antar etnis, dan bahkan tawuran 

antar mahasiswa, masih menjadi fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita. 

 

41Ibid., h. 35.  



Perbedaan jumlah dan jenis pilar karakter tersebut juga dapat terjadi karena 

pemahaman yang berbeda terhadap pilar-pilar tersebut. Sebagai contoh, pilar cinta 

Tuhan dan segenap ciptaan-Nya tidak ditonjolkan, karena ada pandangan dan 

pemahaman bahwa pilar tersebut telah tercermin ke dalam pilar-pilar yang lainnya. 

Pengertian karakter ini banyak dikaitkan dengan pengertian budi pekerti, 

akhlak mulia, moral, dan bahkan dengan kecerdasan ganda (multiple intelligence). 

Berdasarkan pilar  yang disebutkan oleh Suyanto, pengertian budi pekerti dan 

akhlak mulia lebih terkait dengan pilar-pilar sebagai berikut, yaitu cinta Tuhan 

dan segenap ciptaannya, hormat dan santun, dermawan, suka tolong 

menolong/kerjasama,   baik   dan   rendah   hati.   Itulah   sebabnya, ada yang 

menyebutkan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti atau 

akhlak mulia plus. 

C.  Majelis Taklim Sebagai Wadah Pendidikan Nonformal Berbasis Masyarakat 

Menuju Pendidikan Karakter 

Majelis taklim merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan yang 

sifatnya nonformal, mempunyai tujuan yaitu meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan kepada Allah swt dan akhlak mulia bagi jamaahnya, serta mewujudkan 

rahmat bagi seluruh alam semesta.  

Dalam prakteknya, majelis taklim merupakan tempat pengajaran atau 

pendidikan agama Islam yang paling fleksibel dan tidak terikat oleh waktu. Majelis 

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

kelamin. Waktu penyelenggaraannya pun tidak terikat, bisa pagi, siang, sore, atau 

malam. Tempat pengajarannya pun bisa dilakukan di rumah, masjid, mushalla, 

gedung, aula, halaman, dan sebagainya. Selain itu majelis taklim memiliki dua 

fungsi sekaligus, yaitu: sebagai lembaga dakwah dan lembaga pendidikan 

nonformal. Fleksibilitas majelis taklim inilah 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 muallim, dan antara 

sesama anggota jamaah majelis taklim tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu.42  

Dengan demikian, majelis taklim menjadi lembaga pendidikan keagamaan 

alternatif bagi yang tidak memiliki cukup tenaga, waktu, dan kesempatan menimba 

ilmu agama di jalur pendidikan formal. Inilah yang menjadikan majelis taklim 

memiliki nilai karakteristik tersendiri di banding lembaga-lembaga keagamaan 

lainnya.  

Majelis taklim dalam perannya sebagai lembaga pendidikan keagamaan 

nonformal yang keberadaannya diakui dan diatur dalam: 

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

3. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama 

dan Pendidikan Keagamaan. 

4. Keputusan MA nomor 3 tahun 2006 tentang Struktur Departemen 

Agama tahun 2006. 

Tujuan majelis taklim adalah membina dan mengembangkan hubungan 

yang santun atau serasi antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan 

manusia lainnya, antara manusia dengan tempat tinggal sekitarnya atau lingkungan, 

dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. 

Adapun tujuan umum suatu majelis taklim adalah membina dan 

mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan Allah, 

sesama manusia, dan lingkungannya dalam membina masyarakat yang bertakwa 

kepada Allah swt. Sedangkan tujuan khusus dari majelis taklim adalah 

memasyarakatkan ajaran Islam.43 Tujuan majelis taklim dilihat dari fungsinya, 

adalah: (1) berfungsi sebagai tempat belajar, (2) berfungsi sebagai tempat kontak 

sosial, dan (3) berfungsi sebagai mewujudkan minat sosial. 

 

42Uchinfamiliar.blogspot.com (10 Februari 2009) . 

43Uchinfamiliar.blogspot.com (14 Februari 2009).  



Di samping kedudukan majelis taklim sebagai tempat dan lembaga 

pendidikan nonformal, juga berfungsi sebagai: (1) membina dan mengembangkan 

ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah 

swt, (2) sebagai taman rekreasi rohaniah, karena penyelenggaraannya yang santai, 

(3) ajang berlangsungnya silaturrahmi massal yang dapat menghidup-suburkan 

dakwah dan ukhuwah Islamiyah, (4) sebagai sarana dialog yang berkesinambungan 

antara para ulama dengan umat, (5) media penyampaian gagasan yang bermanfaat 

bagi pembangunan umat pada khususnya dan bangsa pada umumnya. 

 Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional44 Pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Pendidikan nasional adalah pendidikan yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia 

dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pasal 1 ayat (10) disebutkan 

bahwa  satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada 

setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

Pasal 1 ayat (12) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pasal 1 ayat (16) 

bahwa yang dimaksud Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan 

pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi 

masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

 

44Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  



untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.  

Pada bagian kelima,  Pasal 26 dalam Undang-Undang ini mengatur tentang 

pendidikan nonformal termasuk majelis taklim. Pasal 26 ayat (4) disebutkan bahwa 

satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, 

kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta 

satuan pendidikan yang sejenis. Pasal 26 ayat (1) Pendidikan nonformal 

diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan 

yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan 

formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pasal 26 ayat (2) 

disebutkan pula bahwa pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi 

peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan 

fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. 

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa majelis taklim mempunyai 

kekuatan hukum yang telah diatur dan diakui oleh negara. Majelis taklim sebagai 

salah satu jalur pendidikan nonformal diharapkan dapat mampu mengembangkan 

potensi dirinya dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta dapat 

mengembangkan sikap dan kepribadian yang profesional, sesuai dengan amanah  

yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Bagian kesembilan mengatur tentang pendidikan keagamaan, Pasal 30 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa:45  

 

45Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  



(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok 

masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota 

masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya 

dan/atau menjadi ahli ilmu agama. 

(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, 

nonformal, dan informal. 

(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, 

pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. 

(5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 

tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan46, Pasal 1 ayat (1) bahwa 

yang dimaksud dengan pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan 

pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik 

dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 

melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 

Pasal 1 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan pendidikan keagamaan adalah 

pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan 

yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi 

ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Pasal 1 ayat (3) bahwa yang 

dimaksud dengan pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang 

diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.  

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 menyatakan bahwa:  

 

46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Keagamaan. 



(1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu 

menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.  

(2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik 

dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang 

menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 menyatakan bahwa: 

(1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib 

menyelenggarakan pendidikan agama.  

(2) Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.  

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini juga menjelaskan tentang fungsi 

dan tujuan pendidikan keagamaan.   

(1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota 

masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya 

dan/atau menjadi ahli ilmu agama.  

(1) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang 

memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi 

ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan 

berakhlak mulia.  

Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini juga menjelaskan bahwa: 

(1) Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, 

Hindu, Buddha, dan Khonghucu.  

(2) Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, 

nonformal, dan informal.  

(3) Pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama.  

Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan keagamaan 

menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama.  

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional disebutkan pula bahwa:  



(2) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Lebih lanjut Pasal 55 mengatur tentang pendidikan berbasis masyarakat 

yaitu sebagai berikut: 

(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada 

pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan 

sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. 

(2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan 

melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan 

pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. 

(3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari 

penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber 

lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, 

subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah 

dan/atau Pemerintah Daerah. 

(5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Dengan demikian, Pasal 26 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas mengatur tentang 

pendidikan nonformal, salah satunya adalah majelis taklim. Majelis taklim dilihat 

dari sisi fungsinya sebagai salah satu wadah dalam meningkatkan pendidikan 

keagamaan di antara anggota masyarakat dalam rangka memahami dan 

mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya. Secara teknis, majelis taklim sebagai 

penyelenggara pendidikan keagamaan yang berbasis masyarakat yang secara rinci 

juga telah diatur dalam Pasal 55 undang-undang ini.        



Pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya dirancang oleh masyarakat 

untuk membelajarkan dirinya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya, dan 

dengan demikian konsep pendidikan berbasis masyarakat adalah, dari masyarakat, 

oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat 

menekankan pada pentingnya pemahaman akan kebutuhan masyarakat dan cara 

pemecahan oleh masyarakat dengan menggunakan potensi yang ada di 

lingkungannya.  

Aspek yang sangat penting dalam pendidikan berbasis masyarakat antara 

lain  pendidikan sepanjang hayat, keterlibatan masyarakat, keterlibatan organisasi 

kemasyarakatan, dan pemanfaatan sumber daya yang kurang termanfaatkan sebagai 

tempat sosial. 

Majelis taklim identik dengan istilah komunitas pembelajaran. Komunitas 

pembelajaran merupakan sebuah organisasi di mana anggotanya mengembangkan 

kapasitasnya secara terus menerus untuk mencapai hasil yang diinginkan, 

mendorong pola berpikir yang baru dan luas serta terus belajar sebagaimana belajar 

bersama. 

Dengan demikian, baik Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional maupun Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 

tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, kedua-duanya telah 

menjamin keberlangsungan majelis taklim sebagai salah satu unsur pelaksana 

satuan pendidikan yang berbasis masyarakat di dalam mewujudkan pendidikan 

keagamaan pada jalur pendidikan nonformal.  

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yakni penelitian 

yang menginginkan agar peneliti dapat terjun langsung ke lapangan untuk 



mengumpulkan data, menganalisisnya, lalu mengambil kesimpulan secara lebih 

tepat. Secara teoretis, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang terbatas 

pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, 

sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisa data.    

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), karena data 

dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari ketua atau anggota di lingkungan 

majelis taklim di Sulawesi Utara. Meskipun ada juga data yang diambil dari 

kepustakaan (library research), namun sifatnya hanya sebagai data pendukung dan 

pelengkap. 

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada 

saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Menurut 

Atherton dan Klemmack,  bahwa penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau 

gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.  

Secara teoretis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang terbatas pada 

usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya sehingga 

hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data.47 Pendapat Best 

yang dikutip oleh Hamid Darmadi dikemukakan bahwa penelitian deskriptif 

merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi 

objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini disebut juga noneksperimen.48 

Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang 

sifatnya kualitatif, yakni prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.49 Oleh karenanya, maka penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian 

yang bersifat deskriptif kualitatif.  

 

47Lihat Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIV; 

Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 20.  

48Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 

145.  

49S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 36.  



Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan, mengungkapkan dan 

menggambarkan secara jelas, utuh dan komprehensif mengenai manajemen yang 

diterapkan oleh majelis taklim sebagai salah satu wadah pemberdayaan masyarakat 

menuju pendidikan karakter di Sulawesi Utara. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa metode 

yaitu: metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

Metode berarti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan 

agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, ataupun cara kerja yang bersistem 

untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang 

ditentukan.50  

a. Pendekatan Kontekstual/Teologis Normatif 

Pendekatan kontekstual dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa kajian 

yang dibahas atau diteliti harus dikaitkan dengan nilai-nilai dan norma-norma 

ajaran agama yang bersumber dari wahyu untuk diaplikasikan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Oleh karenanya, maka prinsip-prinsip atau dasar-dasar teologis 

normatif dalam aplikasinya harus didekati secara kontekstual. 

Dengan kata lain bahwa pendekatan yang digunakan dalam menganalisis 

hasil penelitian ini adalah pendekatan kontekstual atau teologis normatif yang 

berorientasi pada penalaran al-Qur’an dan Hadis yang berkaitan dengan 

pembahasan penelitian. 

b. Pendekatan Sosiologis  

Menurut Abuddin Nata, sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan 

tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala 

sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat 

dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas 

sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.51  

 

50Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 

IV (Cet. II; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 910.  

51Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Edisi revisi (Cet. XII; Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2008), h. 39.  



Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, diasumsikan bahwa 

manajemen majelis taklim sebagai wadah pemberdayaan masyarakat menuju 

pendidikan karakter studi terhadap model pengelolaannya di Sulawesi Utara 

diharapkan dapat diungkap secara utuh. 

c. Pendekatan Historis 

Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai 

peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan 

pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak 

dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang 

terlibat dalam peristiwa tersebut. Dengan melalui pendekatan historis, seseorang 

diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari 

keadaan ini seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara 

yang terdapat dalam alam idealis dengan yang ada di alam empiris dan historis.52 

Dengan menggunakan pendekatan sejarah atau historis, diasumsikan bahwa 

model pengelolaan manajemen majelis taklim yang ada di Sulawesi Utara  dapat 

memberikan gambaran secara nyata bahwa melalui pemberdayaan majelis taklim 

dapat membentuk suatu masyarakat yang memiliki wujud ke arah pendidikan 

karakter. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara. Tempat penelitian 

dimaksud adalah majelis taklim yang berada di Sulawesi Utara dengan mengambil 

sampel lokasi penelitian di setiap Kota dan Kabupaten. Proses pelaksanaan 

penelitian berlangsung selama 6 bulan yaitu Maret – Agustus 2018. Adapun lokasi 

penelitian dapat disebutkan sebagai berikut: 

1. Kota Manado, meliputi: Majelis Taklim Irsyadul Ibad (Bailang), Majelis 

Taklim Al-Hikmah (Camar Buha) dan Majelis Taklim Raudhatul 

Jannah (Perkamil). 

2. Kota Bitung, meliputi: Majelis Taklim At-Taubah (Manembo-Nembo 

Atas) dan Majelis Taklim Al-Muhajirin (Girian Weru Dua) 

 

52Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 46-47. 



3. Kota Tomohon, meliputi: Majelis Taklim Nurul Iman (Kampung jawa) 

dan Majelis Taklim Muslimat Tomohon 

4. Kabupaten Minahasa Induk, meliputi: Majelis Taklim Al-Ijtihad (Tateli) 

dan Majelis Taklim Nurut Taqwa (Sea). 

5. Kabupaten Minahasa Utara, meliputi: Majelis Taklim Al-Ihsan (Desa 

Klabat), Majelis Taklim Nurul Ikhlas (Kalawat) dan Majelis Taklim Al-

Muhajirin (Sukur) 

6. Kabupaten Minahasa Selatan, meliputi: Majelis Taklim masjid Al-

Akbar (Desa Tumpaan I) dan Majelis Taklim Al-Hikmah (Desa Matani 

I) 

7. Kota Kotamobagu Kabupaten Bolaang Mongondow, meliputi: Majelis 

Taklim Al-Hidayah (Desa Kobo Kecil Kotamobagu Timur) dan Majelis 

Taklim Al-Fitri (Desa Bilalang Dua) 

8. Kabupaten Bolaang Mongondow Induk, meliputi: Majelis Taklim Al-

Jihad (Desa Ambang I) dan Majelis Taklim Ar-Rahman (Desa Bolaang). 

9. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, meliputi: Majelis Taklim 

Amaliyah di bawah naungan BKMT (Desa Talaga), dan BKMT Desa 

Jambusarang Bolangitang. 

10. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, meliputi: Majelis Taklim 

Permata (Desa Papadu) dan BKMT Kecamatan Bolaang Uki. 

11. Kabupaten Kepulauan Sangihe, meliputi: Majelis Taklim Kampung 

Mala Kecamatan Tabukan Utara dan BKMT Permata Tidore Tahuna 

Timur. 

12. Kabupaten Kepulauan Talaud, meliputi:  Majelis Taklim Al-Anshar 

Kelurahan Lirung I, Majelis Taklim Al-Mawaddah Masjid Jabal 

Rahmah Melonguane, Majelis Taklim Raudhatul Jannah (di bawah 

naungan BKMT), Majelis Taklim Khairunnisa (Kelurahan Beo Induk) 

dan Majelis Taklim Asy-Syuhada (Kelurahan Beo Barat).  

C. Sumber Data 

Penelitian yang sah (valid) dan dapat dipercaya (reliabel) selalu 

mengemukakan sumber datanya secara tertulis. Sungguhpun penelitian ini 



tergolong penelitian lapangan (field research) dan secara teoretis bersifat deskriptif, 

tetapi data yang diperlukan tidak hanya terbatas pada data lapangan saja, melainkan 

diperlukan juga data tertulis untuk mendukung data lapangan tersebut. Sumber data 

yaitu bersumber dari sumber primer yang diperoleh langsung di lapangan, dan 

sumber sekunder yang diperoleh dari bahan bacaan.  Secara singkat dapat dikatakan 

bahwa sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasi atas sumber data primer 

dan sumber data sekunder. 

1. Sumber data primer  

Sumber data primer dalam hal ini adalah terdiri dari:  

a. Pembina, ketua dan anggota pengurus BKMT 

b. Ketua  dan anggota majelis taklim  

c. Tokoh Agama atau ulama 

Melalui sumber ini, peneliti mencari dan menelusuri data riil yang ada di 

lapangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

2. Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder (data tertulis) diperoleh dari studi kepustakaan 

(library research), yaitu peneliti mencari dan menelusuri bahan-bahan atau buku-

buku yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.  

Dari uraian ini, maka data dalam penelitian ini ada dua jenis data, yaitu: data 

yang bersumber dari data lapangan (yang tidak tertulis) yang disebut data primer, 

dan data pustaka (yang tertulis) yang disebut dengan data sekunder. 

C.  Instrumen Penelitian 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa jenis penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang menginginkan agar 

peneliti dapat terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data, 

menganalisisnya, lalu mengambil kesimpulan secara lebih tepat. Secara teoretis, 

penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang terbatas pada usaha 

mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya 

merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisa data.  



Di samping itu pula, telah dijelaskan bahwa jenis penelitian ini dapat 

digolongkan sebagai penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif, yang bertujuan 

untuk menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik 

realita. Dengan demikian, peneliti melakukan pemaparan dengan cara kualitatif 

dengan tujuan untuk menggambarkan variabel atau kondisi yang ada. Kondisi 

tersebut adalah kondisi optimal dan berpijak dari realita atau peristiwa yang 

berlangsung di lapangan, yakni dunia sosial kehidupan sehari-hari. 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus 

“divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang 

selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen 

meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan 

wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek 

penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Pihak yang melakukan 

validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman 

terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang 

diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.53 

Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya.54 

Dengan demikian, bahwa pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh 

dengan menggunakan instrumen utama yakni peneliti sendiri. Peneliti terjun 

langsung ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data, menganalisis data, dan 

membuat kesimpulan atas temuan yang ada di lapangan.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

53Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: CV. 

Alfabeta, 2009), h. 222. 

54Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 222. 



Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada 

empat macam, yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi dan studi referensi. 

Keempat metode tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Observasi 

Metode observasi ini dilakukan oleh peneliti untuk menyaksikan dan 

mengamati secara lansung ke objek penelitian, yaitu model pengelolaan majelis 

taklim yang berada di Sulawesi Utara. Sutrisno Hadi berpendapat bahwa observasi 

sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang diselidiki.55 Salah satu tujuan observasi adalah untuk memperoleh 

gambaran yang lebih jelas.56 

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah tentunya dititikberatkan 

pada data dan fakta yang relevan dengan masalah yang diteliti. Metode ini 

merupakan langkah awal yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data atau 

informasi tentang manajemen majelis taklim sebagai wadah pemberdayaan 

masyarakat menuju pendidikan karakter yang dilihat dari sisi model pengelolaan 

majelis taklim yang berada di Sulawesi Utara. 

2. Wawancara 

Sutrisno Hadi mengatakan bahwa wawancara adalah penelitian yang 

berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, 

mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.57 Tehnik wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan 

antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara 

langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.58 Secara 

garis besar pedoman wawancara dapat dibagi dua macam yaitu: Pertama, pedoman 

 

55Lihat Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Cet. II; Jakarta: UGM Press, 1980), h. 113. 

56S. Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 

h. 106. 

57Lihat Sutrisno Hadi, Metodologi Research, h.113. 

58Lihat Sutrisno Hadi, Metodologi Research, h. 113.  



wawancara tidak terstruktur (memuat garis besar yang akan ditanyakan); kedua, 

pedoman wawancara terstruktur (disusun secara terperinci).59 

 Metode wawancara ini dilakukan untuk memperkuat dan memperkaya data 

yang diperlukan setelah metode observasi (pengamatan terlibat). Sehubungan 

dengan tema yang diangkat, maka peneliti akan melakukan wawancara tidak 

terstruktur (interview unstructured)60, namun tetap terfokus pada substansi masalah 

yang diteliti. Dalam dunia penelitian yang menggunakan metode wawancara 

dikenal dua istilah penting yaitu:61 interviewer (pewawancara) dan interviewee 

(yang diwawancarai). Di sini dipahami bahwa wawancara hanya bisa terlaksana 

apabila kedua unsur tersebut terpenuhi. Dalam pengumpulan data melalui 

wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara (interview guide)62, slip,63 

yang diartikan sebagai carik kertas, dan tape recorder. Pedoman wawancara 

berfungsi sebagai catatan yang memuat garis besar tentang pokok-pokok yang akan 

ditanyakan. Pedoman wawancara digunakan dengan asumsi bahwa instrumen ini 

dapat mengarahkan dan mempermudah peneliti sebagai interviewer64 

(pewawancara) untuk mengingat masalah pokok yang diwawancarakan dengan 

interviewee65 (pihak yang diwawancarai). Sedangkan slip digunakan khusus untuk 

mencatat hasil wawancara. Slip diberi identifikasi dengan cara memberi nomor dan 

mencatat nama informan. Selanjutnya, slip ini disusun secara sistematis untuk 

memudahkan mengelola dan menganalisis data. Instrumen terakhir yang digunakan 

peneliti dalam kegiatan wawancara ini adalah tape recorder untuk merekam 

pembicaraan selama wawancara berlangsung. Alat ini digunakan dengan maksud 

 

59Lihat Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi 

VI (Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 130. 

60Tim Rafapustaka, Kamus Sosiologi, Edisi Lengkap (t.t: Rafapustaka, 2010), h. 203. 

61Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern, Edisi Pertama 

(Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 25. 

62Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang 

Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya (Cet. V; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 

h. 68.  

63Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,h. 1325. 

64Tim Rafapustaka, Kamus Sosiologi, h. 203. 

65Tim Rafapustaka, Kamus Sosiologi, h. 203. 



untuk mengurangi kemungkinan kekeliruan peneliti dalam mencatat dan 

menganalisis hasil wawancara. 

3. Dokumentasi 

Penggunaan dokumen, yang paling penting adalah mendukung dan 

menambah bukti dari sumber-sumber lain.66 Sebab tehnik ini dilakukan untuk 

memperoleh suatu keterangan terhadap obyek yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi yaitu 

dengan cara mengumpulkan data melalui konsep-konsep tertulis berupa arsip-arsip, 

termasuk juga buku-buku, hasil penelitian, laporan, notulen dan foto-foto yang ada 

kaitannya dengan penelitian ini.  

4. Studi Referensi 

Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri data tertulis baik berupa 

buku-buku maupun sumber tertulis lainnya yang ada keterkaitannya dengan 

masalah yang diteliti. Studi referensi ini dimaksudkan agar masalah yang diteliti 

dapat terarah dan jelas. 

Dari uraian terdahulu disebutkan bahwa data penelitian yang digunakan 

terdiri atas dua macam: yaitu, data yang tertulis (data pustaka dan dokumentasi) dan 

ada pula data yang tidak tertulis (data lapangan). Melalui studi referensi (data 

tertulis) ini, maka peneliti akan menelaah dan menganalisisnya dengan cara 

deskriptif.67 Hal ini bertujuan untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri 

individu, situasi, atau kelompok; di samping untuk menentukan frekuensi terjadinya 

sesuatu atau hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

 

66Robert K. Yin, Case Study Research Design and Methods, diterjemahkan oleh M. Djauzi 

Mudzakir dalam bukunya Studi Kasus Desain dan Metode (Cet.V; Jakarta: RajaGrafindo 

Persada,2004),h. 104.  

67Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang 

Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya,h. 33.  



dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.  Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. 

Noeng Muhadjir menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, proses 

pengolahan dan analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan 

data, bukan dilakukan secara parsial.  Pekerjaan pengumpulan data bagi penelitian 

kualitatif harus langsung diikuti dengan pekerjaan menulis, mengedit, 

mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikan; yang selanjutnya dapat disebut 

sebagai proses analisis selama pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian 

kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Dalam penelitian 

kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan 

dengan pengumpulan data. 

Data yang telah diperoleh melalui penelitian lalu diolah secara kualitatif melalui 

analisis deskriptif. Dalam metode kualitatif ini, penulis menggunakan teknik 

analisis dan interpretasi data. 

Tujuan pengolahan dan analisis data adalah untuk menyederhanakan data 

ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. 

Adapun langkah dalam proses analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Proses olah data melalui editing (menyusun dan memperbaiki naskah), koding 

(memberi tanda baik kata-kata maupun tulisan) dan tabulasi (menyajikan data 

dalam bentuk tabel atau daftar) untuk memudahkan pengamatan dan evaluasi; 

2. Proses organisasi data yakni mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan;  



3. Interpretasi data melalui teknik berpikir induktif yaitu dengan cara menganalisa 

data yang berangkat dari data yang bersifat khusus kemudian menemukan 

hukum (kaidah) yang bersifat umum. 

Analisa induktif diartikan sebagai penetapan kebenaran suatu hal atau 

perumusan umum mengenai suatu gejala dengan cara mempelajari kasus atau 

kejadian khusus yang berhubungan dengan hal itu.  

Induktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran yang utuh pada 

tingkat pelaksanaan penelitian. Analisis data berlangsung bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Dengan kata lain bahwa proses pengolahan dan analisis data 

dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, dan tidak dilakukan secara 

parsial. Strategis analisis bertolak dari data dan bermuara pada simpulan-simpulan 

umum. Di dalam penelitian ini, kesimpulan umum itu dapat berupa kategorisasi 

maupun proposisi, maka analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

dilakukan secara induktif. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Berdasarkan Objek Penelitian 

Berdasarkan lokasi penelitian, maka peneliti dapat mengemukakan bahwa 

ada 12 (dua belas) wilayah kabupaten/kota dengan 29 (dua puluh sembilan) majelis 

taklim/Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) yang dijadikan sample di dalam 

penelitian ini. Adapun kedua belas kabupaten/kota dan majelis taklim/Badan 

Kontak Majelis Taklim (BKMT) yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:  



1. Kota Manado, meliputi: Majelis Taklim Irsyadul Ibad Kelurahan Bailang 

Kecamatan Bunaken, Majelis Taklim Al-Hikmah Perum Camar Buha 

Kecamatan Mapanget dan Majelis Taklim Raudhatul Jannah Kelurahan 

Perkamil Kecamatan Paal Dua. 

2. Kota Bitung, meliputi: Majelis Taklim At-Taubah Kelurahan Manembo-

Nembo Atas Kecamatan Matuari dan Majelis Taklim Al-Muhajirin Girian 

Weru Dua Kecamatan Girian 

3. Kota Tomohon, meliputi: Majelis Taklim Nurul Iman Kampung jawa dan 

Majelis Taklim Muslimat Tomohon. 

4. Kabupaten Minahasa, meliputi: Majelis Taklim Al-Ijtihad Desa Tateli dan 

Majelis Taklim Nurut Taqwa Desa Sea. 

5. Kabupaten Minahasa Utara, meliputi: Majelis Taklim Al-Ihsan Desa Klabat 

Kecamatan Dimembe, Majelis Taklim Nurul Ikhlas Desa Kawangkoan Baru 

Kecamatan Kalawat dan Majelis Taklim Al-Muhajirin Desa Sukur 

6. Kabupaten Minahasa Selatan, meliputi: Majelis Taklim masjid Al-Akbar Desa 

Tumpaan Satu Kecamatan Tumpaan dan Majelis Taklim Al-Hikmah Desa 

Matani Satu Kecamatan Tumpaan. 

7. Kota Kotamobagu, meliputi: Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Kobo Kecil 

Kotamobagu Timur dan Majelis Taklim Al-Fitri Desa Bilalang Dua 

Kotamobagu Utara. 

8. Kabupaten Bolaang Mongondow, meliputi: Majelis Taklim Al-Jihad Desa 

Ambang I dan Majelis Taklim Ar-Rahman Desa Bolaang Kecamatan Bolaang 

Timur. 

9. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, meliputi: Majelis Taklim Amaliyah di 

bawah naungan BKMT Desa Talaga Kecamatan Bintauna dan BKMT Desa 

Jambusarang Bolangitang. 



10. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, meliputi: Majelis Taklim Permata 

(BKMT) Desa Popodu Kecamatan Bolaang Uki dan BKMT Desa Molibagu 

Kecamatan Bolaang Uki. 

11. Kabupaten Kepulauan Sangihe, meliputi: Majelis Taklim Kampung Mala 

Kecamatan Tabukan Utara dan BKMT Permata KelurahanTidore Kecamatan 

Tahuna Timur. 

12. Kabupaten Kepulauan Talaud, meliputi: Majelis Taklim Kelurahan Lirung I, 

Majelis Taklim Al-Mawaddah wa Rahmah Masjid Jabal Rahmah Melonguane, 

Majelis Taklim Raudhatul Jannah (di bawah naungan BKMT), Majelis Taklim 

Khairunnisa Kelurahan Beo Induk dan Majelis Taklim Asy-Syuhada 

Kelurahan Beo Barat. 

Dari data lokasi/obyek penelitian di atas, dapat dilihat bahwa dari semua 

kabupaten/kota yang ada, peneliti memilih dua, tiga dan empat lokasi majelis taklim 

sebagai sample yang terdapat dalam kabupaten/kota tersebut. Kota Manado dan 

Kabupaten Minahasa Utara dengan tiga majelis taklim sebagai sample, Kabupaten 

Kepulauan Talaud dengan lima majelis taklim dan 9 (sembilan) kabupaten/kota 

lainnya yaitu: Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Induk, Kabupaten 

Minahasa Selatan, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Induk, 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

dan Kabupaten Kepulauan Sangihe, peneliti memilih dua majelis taklim dari 

masing-masing lokasi tersebut sebagai sample dalam penelitian ini. Dengan 

demikian, maka jumlah keseluruhan yang dijadikan objek penelitian adalah 29 (dua 

puluh sembilan) majelis taklim yang berada di Sulawesi Utara. Majelis taklim yang 

dimaksudkan adalah majelis taklim dari golongan ibu-ibu (kaum Hawa) dan bukan 

majelis taklim dari golongan bapak-bapak (kaum Adam). 



B. Model Pengelolaan Majelis Taklim Sebagai Wadah Pemberdayaan 

Masyarakat Menuju Pendidikan Karakter di Sulawesi Utara 

1. Majelis Taklim di Wilayah Kota Manado 

1.1.  Majelis Taklim Irsyadul Ibad Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken 

 Majelis Taklim Irsyadul Ibaad bertempat di Bailang Kecamatan Tuminting. 

Majelis taklim ini merupakan majelis taklim di bawah naungan Studi Islam 

Assalaam (SIAM) SULUT. Lembaga SIAM sendiri merupakan organisasi yang 

berada di bawah naungan Yayasan Assalaam Manado yang berdiri sejak Tahun 

1994. Perihal manajemen Majelis Taklim Irsyadul Ibaad terbilang baik, 

dikarenakan progres yang dicapai oleh majelis taklim ini lebih baik presentasinya 

dari pada majelis taklim yang lain. Secara kuantitas, anggota dari majelis taklim ini 

hampir mencapai 100 orang anggota. 

Adapun tujuan dari Majelis Taklim Irsyadul Ibad ialah agar anggotanya 

mampu menyerap pengetahuan agama yang disampaikan guru pengajian, mampu 

membaca alquran dengan baik dan benar, mempunyai akhlak yang baik serta 

mampu mengimplementasikan pengetahuan agama tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari, misalnya berpakaian secara syar’i sebagaimana mestinya. 

Hal yang membuat majelis ini berkembang ialah pengelolaan dana yang 

diberikan oleh SIAM, awalnya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), hingga sekarang 

dana bergulir berjumlah Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah). Dana 

ini diberdayakan oleh majelis taklim kepada anggota dalam bentuk modal usaha. 

Dengan sistem pinjaman sebesar rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian jika 

pinjaman tersebut dikembalikan, maka total pinjaman ditambah sebanyak rp. 

500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga menjadi rp. 5.500.000 (lima juta lima 

ratus ribu rupiah). Kelebihan dari jumlah pinjaman tersebut (uang modal) ini akan 

diberikan kembali kepada anggota sebagai bentuk pemberian THR pada hari raya 

Idul Fitri. 

Pemberdayaan ekonomi tidak hanya bertumpu pada dana modal ini namun  

ada pula bentuk usaha lain seperti menyewakan kursi dan infak dari anggota. Dalam 

bidang pendidikan keagamaan juga berkembang sangat baik, contoh dalam 

kehidupan sehari-hari seperti perubahan sikap, yang awalnya ada anggota yang 



tidak memakai jilbab sekarang sudah memakai jilbab. Hal ini dikarenakan peran 

dari guru/pembimbing yang memberikan edukasi kepada anggota majelis taklim. 

Dalam pendidikan alquran juga tertata dengan rapi, dibuktikan dengan 

adanya kerja sama dengan BTM untuk pengajian rutin perpekan. Hal ini juga tidak 

terlepas dari peran Ketua dalam mengkoordinir anggota-anggotanya, serta 

memberikan motivasi-motivasi sehingga anggota dari Majelis Taklim Irsyadul Ibad 

lebih giat lagi dalam belajar. Model pembelajaran di majelis taklim ini merujuk 

kepada buku pembelajaran yang telah disusun oleh SIAM. Setiap pertemuan, 

disajikan 2 (dua) materi, setiap materi diberikan waktu 1 (satu) jam. Jam pertama 

adalah belajar baca alquran dan pada jam kedua disajikan materi tafsir alquran, 

tauhid, ilmu fiqih, akhlak, fiqih muamalat secara bergantian dalam sepekannya.  

Dalam pengelolaannya, Majelis Taklim Irsyadul Ibad bekerja sama dengan 

SIAM, metode yang diajarkan oleh SIAM di satu sisi sulit diterima oleh anggota 

majelis taklim dikarenakan bentuk pemahaman agama yang minim dari tiap-tiap 

anggota. Namun di sisi lain, ada bentuk terapan yang menjadi daya jual tersendiri 

sehingga majelis ini lebih baik daripada sisi kendalanya, karena metode pendidikan 

tidak hanya terfokus kepada kajian keagamaan tetapi juga penguatan materi 

bersosial dengan baik kepada tetangga.68 

 

 

1.2. Majelis Taklim Al-Hikmah Perum Camar Buha Kecamatan Mapanget  

Majelis Taklim Al-Hikmah bertempat di Camar Buha, Kecamatan 

Tuminting. Majelis Taklim Al-Hikmah sama seperti organisasi-organisasi majelis 

taklim pada umumnya yakni, memiliki planning kegiatan rutin setiap tiga bulan 

atau setiap akhir semester. Setelah planning kegiatan dibuat, jadwal kegiatanpun 

disepakati secara bersama. Berdasarkan program kerja yang telah disepakati 

tersebut, maka dibuatlah struktur kepengurusan Majelis Taklim Al-Hikmah untuk 

mengatur agar program kerja yang telah ditetapkan bisa berhasil dan berjalan 

dengan baik. 

 
68Wawancara dengan Zurni, Ketua Majelis Taklim Irsyadul Ibaad Bailang, Kecamatan 
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Adapun peran Ketua majelis taklim yaitu sebagai pengontrol apabila 

terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi selama berlangsungnya program 

kerja yang telah dibuat. Majelis Taklim Al-Hikmah memiliki struktur kepengurusan 

untuk menunjang progresifitasnya. 

Struktur kepengurusan Majelis Taklim Al-Hikmah yaitu: Pembina, Ketua, 

Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara serta Bidang-bidang. Untuk menjalankan 

roda kepengurusan sehingga tercapainya sebuah progres dan cita-cita bersama, 

maka dalam hal ini ditopang dengan bidang-bidang yang ada di dalam majelis 

taklim itu sendiri. Adapun bidang-bidang yang dimaksud, antara lain: Bidang 

Dakwah, Pendidikan, Humas, dan Bidang Sosial. Bidang-bidang ini mempunyai 

tugas dan peran masing-masing. Dapat dicontohkan, bahwa tugas dari bidang 

dakwah ialah menginformasikan segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh Majelis Taklim Al-Hikmah dan juga menginformasikan undangan yang tertuju 

pada majelis taklim ini. 

Tugas lain dari Bidang Dakwah ini ialah mengkoordinir apabila guru 

pembina tidak dapat hadir dalam pertemuan majelis taklim dan memberikan saran  

kepada Ketua Majelis Taklim untuk menghadirkan guru lain (baru) dalam majelis 

taklim sebagai tenaga/guru pengganti untuk sementara waktu tanpa 

memberhentikan guru pembina sebelumnya. Selain Bidang Dakwah, ada juga 

Bidang Pendidikan, bidang ini mengatur pendidikan yang ada di taman pengajian 

Alquran (TPA) dan sedapat mungkin dapat menginventarisir kekurangan dari TPA 

ini lalu kemudian membenahinya. 

Bidang yang terakhir ialah Bidang Sosial. Bidang ini bergerak apabila 

terdapat suatu peristiwa yang terjadi pada anggota majelis taklim, seperti: 

menjenguk jika ada yang sakit dan mengumpulkan dana partisipasi dari anggota 

kemudian menyalurkannya kepada anggota majelis taklim yang ditimpa musibah. 

Semua bidang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dan melaporkan 

hasil dari tugas itu kepada Ketua Majelis Taklim Al-Hikmah sebagai bentuk 

evaluasi.69 

 
69Wawancara dengan Kamria Danja, Ketua Majelis Taklim Al-Hikmah Camar Buha, 
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1.3. Majelis Taklim Raudhatul Jannah SIAM, Muslimah At-Taqwa 

(KKMA), Kerukunan Wanita Islam (KWI) Kelurahan Perkamil 

Kecamatan Paal Dua  

Majelis taklim ini merupakan majelis taklim yang bertempat di Kelurahan 

Malendeng Kecamatan Paal Dua. Majelis taklim ini didirikan atas kebutuhan 

silaturrahmi antar ibu-ibu yang berlokasi di kompleks Masjid At-Taqwa Perkamil. 

Majelis taklim ini memiliki program yang di dalamnya terdapat tiga organisasi yang 

berbeda dengan jumlah anggota mencapai kurang lebih seratus orang anggota. 

Tiga organisasi tersebut adalah: (1) Kerukunan Keluarga Muslimah At-

Taqwa (KKMA), (2) Kerukunan Wanita Islam (KWI) Kecamatan Paal Dua, dan (3) 

Studi Islam Assalaam (SIAM) SULUT. Ketiga organisasi ini berjalan dengan 

model program kerja yang berbeda-beda. Dari sisi pembagian tugas (job 

description), masing-masing tidak ada tumpang tindih, semuanya berjalan sesuai 

tugas masing-masing, karena kegiatan dari ketiga majelis ini beranggotakan ibu-ibu 

yang sama.  

Program kerja yang menjadi rutinitas dari ketiga majelis taklim ini adalah 

pengajian tiap pekan dengan pembimbingan dari masing-masing majelis berbeda. 

Metode Pengajian baik dari SIAM maupun dari KKMA mendapatkan bimbingan 

dari Guru/Pembimbing Ustaz/Ustazah dengan bimbingan berupa pemberian materi 

keislaman serta baca alquran. Selain program rutin setiap pekannya, majelis taklim 

ini bekerjasama dengan Badan Takmir untuk melaksanakan program pendidikan 

khusus kepada anak usia dini, yaitu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

dan Taman Pendidikan Alquran (TPA) At-Taqwa. 

Adapun terkait organizing struktur organisasi, Ketua sebagai pelaksana juga 

sekaligus penanggung jawab dalam pelaksanaan program pengurus baik urusan 

internal maupun eksternal. Sedangkan Wakil Ketua lebih memfokuskan pada 

penguatan internal pengurus. Selain itu, Sekretaris mengurus dan mengelola 

administrasi organisasi, begitu pula Bendahara mengurus dan mengelola keuangan. 

Terkait legalitas kepengurusan, KKMA memiliki struktur di bawah garis 

struktur Badan Takmir Masjid At-Taqwa, sedangkan untuk SIAM dan KWI hanya 

memiliki struktur koordinasi dengan ditunjuk koordinator untuk mengkoordinir 



pelaksanaan kegiatan rutin yang akan dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan 

yang telah disusun sebelumnya. 

Pelaksanaan dari Majelis Taklim At-Taqwa sejauh ini berjalan sesuai 

dengan agenda perencanaan (planning) organisasi. Bentuk evaluasi yang 

diterapkan, jikalau KKMA evaluasinya melalui rapat bersama Badan Takmir 

Masjid At-Taqwa, sedangkan SIAM evaluasinya dilaksanakan setiap bulan dalam 

program pertemuan Ketua/Koordinator Majelis SIAM dengan Ketua SIAM 

dan/atau pengawas Assalaam SULUT, jikalau KWI dilaksanakan evaluasi KWI 

Kota Manado 3-6 (tiga sampai dengan enam) bulan sekali.70 

2. Majelis Taklim di Wilayah Kota Bitung 

2.1. Majelis Taklim Al-Muhajirin Girian Weru Dua Kecamatan Girian 

Majelis taklim ini merupakan salah satu majelis taklim di Kota Bitung yang 

melekat legitimasi secara struktur dengan Badan Takmir Masjid, seperti: penasehat 

majelis taklim yaitu Imam masjid dan BTM, lalu ada Ketua, Wakil Ketua, 

Sekretaris, Bendahara. Kepengurusan ini kemudian dilengkapi dengan adanya 

Pembantu Umum, Bidang Organisasi dan Kelembagaan, Bidang Pendidikan dan 

Dakwah, Bidang Ekonomi dan Usaha, Bidang Sosial dan Kemasyarakatan dan 

Bidang Seni dan Budaya. 

Adapun kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh majelis ini adalah kegiatan 

pengajian rutin yang dilaksanakan pada Jumat sore. Di samping itu pula, kegiatan 

pengajian yang dilaksanakan 2 (dua) pekan sekali yang diperuntukkan bagi bapak-

bapak (kaum Adam). Dalam kegiatan pengajian ini dapat juga dihadiri oleh ibu-ibu 

(kaum Hawa) dikarenakan dalam pengajian tersebut ada penyampaian informasi 

dari penasehat (Ketua BTM). 

Adapun tujuan berdirinya majelis taklim ini adalah: (1) mempererat tali 

silaturrahmi, dan (2) pembinaan bagi anggota yang muallafah, mulai dari membaca 

alquran dan tata cara mendirikan salat. 

Perkembangan majelis taklim, terkait dengan anggota majelis taklim yang 

bergabung dalam kegiatan, khusus bagi anggota yang muallafah sudah dapat 

 
70Wawancara dengan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pembina Majelis Taklim At-
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membaca alquran dengan lancar. Begitu pula dengan anggota yang muslimpun 

sebagian besar sudah mampu membaca alquran dengan baik, namun masih ada juga 

sebagian kecil belum lancar dalam membaca alquran. Perkembangan lainnya 

adalah: beberapa anggota majelis taklim sudah mengenakan jilbab, namun anggota 

majelis taklim yang berprofesi sebagai PNS hanya sebatas mengikuti kegiatan 

pengajian rutin mengenakan jilbab, dikarenakan aturan dari PEMKOT Bitung yang 

tidak membolehkan penggunaan jilbab di ranah SATKER Kedinasan.71 

2.2. Majelis Taklim At-Taubah Kelurahan Manembo-Nembo Atas 

Kecamatan Matuari  

 Majelis Taklim At-Taubah bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo 

Tengah, Kecamatan Matuari Bitung. Majelis taklim ini terbentuk pada tahun 2017/1 

Ramadhan 1439 H. Sebelumnya, Majelis Taklim At-Taubah Bitung masih 

bergabung dengan Majelis Taklim Bitung selama 12 tahun (yaitu sejak tahun 2005). 

Selama kurang lebih hampir setahun setelah majelis taklim ini menyatakan sebagai 

majelis taklim yang berdiri sendiri (otonom), maka hubungan dengan majelis taklim 

Kota Bitung menjadi garis koordinasi dan tidak lagi sebagai garis perintah.  

Saat ini, anggota majelis taklim At-Taubah Kota Bitung berjumlah 75 orang 

anggota, dengan struktur kepengurusan yang terdiri dari: Pembina (Ketua Badan 

Takmir Masjid At-Taubah), Penasehat (Imam Masjid At-Taubah), Ketua, 

Sekretaris, Bendahara, serta Bidang-bidang. 

Adapun pengelolaan majelis taklim yang meskipun masih terbilang sebagai 

majelis taklim yang baru, namun karena pengalaman dari para anggota majelis 

taklim yang terlibat dalam struktur kepengurusan ini sudah berpengalaman dalam 

melaksanakan proses pengelolaan majelis taklim. Berangkat dari pengalaman yang 

telah ada sebelumnya, yaitu di Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Bitung. 

Program-program yang dicanangkan dan atau dilaksanakan oleh pengurus antara 

lain terdiri dari program jangka pendek,  program jangka menengah, dan program 

jangka panjang. 

 
71Wawancara dengan Yasri Mohune, Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin Girian Weru, 
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Adapun program jangka pendek, yaitu: pengajian rutin setiap pekan 

diadakan setelah salat Ashar pukul 15.30-17.00 WITA. Program ini berisi 

pembelajaran baca tulis alquran (tutor sebaya),  program sedekah dalam bentuk 

lelang bahan/barang dari masyarakat. Terkait program lelang ini, diminta kepada 

anggota majelis taklim untuk mengumpulkan dana yang selanjutnya dapat memberi 

harga bahan/barang pokok. Bahan/barang pokok tersebut diberikan kepada anggota 

yang namanya ditentukan berdasarkan cabut undi pada saat pertemuan. 

Sedangkan program jangka menengah, yaitu: program sosial 

kemasyarakatan setiap kali terdapat musibah duka dan hajatan anggota. Kegiatan 

ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan kepedulian kepada seluruh anggota 

majelis taklim. Keberlangsungan program ini, diberlakukan jikalau ada peristiwa 

(moment) bagi anggota majelis taklim yang mengalami kedukaan dan atau hajatan. 

Bentuk implementasi dari program ini adalah setiap terjadi musibah (duka), pihak 

pengurus majelis taklim mendatangi seluruh anggota untuk mengumpulkan dana 

sesuai keikhlasan dari masing-masing anggota (nominal tidak ditentukan oleh pihak 

pengurus). Setelah dana tersebut terkumpul, maka pihak pengurus majelis taklim 

menyerahkannya kepada anggota majelis taklim yang berduka atau berhajat. 

Program jangka panjang yaitu, turut serta dalam perayaan hari-hari besar 

Islam. Majelis taklim bekerjasama dengan Badan Takmir Masjid At-Taubah dan 

Badan Keimaman serta masyarakat setempat pun terlibat dalam kegiatan 

pelaksanaaan peringatan atau perayaan hari-hari besar Islam.72 

 

 

3. Majelis Taklim di Wilayah Kota Tomohon 

3.1. Majelis Taklim Muslimat Kota Tomohon 

Majelis taklim ini bertujuan sebagai lembaga pendidikan agama bagi 

anggota dan sosial kemasyarakatan. Bentuk realisasi dari tujuan majelis taklim ini 

adalah dengan menjalin hubungan kerjasama antara Kementerian Agama dengan 

majelis taklim. Hubungan kerjasama ini dimaksudkan agar pihak Kementerian 
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Agama dapat menyediakan dan memberikan tanaga penyuluh agama dalam rangka 

memberikan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan bagi anggota Majelis 

Taklim Muslimat Tomohon. Realisasi tujuan yang kedua adalah para pengurus 

maupun anggota berkontribusi bagi Jamaah yang ada di kota Tomohon, terutama 

dengan yayasan Al-Mujahidin yang bergerak di bidang pendidikan, kontribusi 

anggota majelis taklim ini adalah dalam bentuk pemberian dana untuk menunjang 

program yang telah dibuat oleh yayasan dan masjid. 

Adapun struktur kepengurusan dari majelis taklim ini adalah: Jajaran 

struktur pengurus di mulai dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, 

Bendahara, Wakil Bendahara, Seksi Pendidikan dan Dakwah, Usaha Dana, Humas 

dan Seksi Arisan. 

Program kerja unggulan secara rutin bagi majelis taklim ini adalah 

pertemuan pengajian yang dilaksanakan pada Jumat sore. Majelis taklim ini 

menggunakan metode pembelajaran yaitu mengikuti silabus penyuluh dari 

Kementerian Agama. Kementerian Agama memberikan bahan referensi berupa 

buku. Jika pembelajarannya akan dibahas masalah fikih, maka penyuluh agama 

dalam hal ini memberitahukan referensi buku fikih apa yang harus dimiliki, 

begitupun dengan materi pembelajaran lainnya. Secara teknis, setelah penyuluh 

agama telah selesai memberikan ceramah, maka kemudian diadakanlah sesi tanya 

jawab.73 

3.2. Majelis Taklim Nurul Iman Kampung Jawa Tomohon 

Majelis Taklim Nurul Iman bertempat di Kampung Jawa Kota Tomohon. 

Majelis Taklim ini memiliki tujuan yakni untuk mempererat tali silaturrahmi di 

antara anggota majelis taklim. Majelis Taklim Nurul Iman ini terbentuk sejak tahun 

1993.  

Majelis Taklim Nurul Iman mempunyai kegiatan rutin yang dilaksanakan 

pada Kamis malam atau malam Jumat. Adapun kegiatan lainnya, seperti: perayaan 

hari-hari besar Islam, lomba qasidah, lomba mengaji untuk tingkatan anak-anak 

TPA. Sistem pembelajaran yang ditempuh di Majelis Taklim Nurul Iman ini adalah 
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belum memiliki program kerja khusus baik penjadwalan maupun silabus. Sistem 

pembelajaran yang diberlakukan adalah disesuaikan dengan materi yang akan 

disampaikan oleh pihak penyuluh agama. 

 Seiring dengan berkembangnya zaman, Majelis Taklim Nurul Iman 

mengalami peningkatan dari sisi pengamalan pendidikan keagamaan. Salah satu 

bukti konkrit adalah dengan adanya perubahan sifat yakni dapat dilihat dari 

perubahan yang ada pada ibu-ibu muallafah. Sejauh ini sejak majelis taklim berdiri, 

kendala yang sering dijumpai adalah tidak adanya tenaga pengajar yang secara rutin 

membawakan ceramah ataupun membawakan materi pembelajaran secara khusus 

untuk membahas persoalan agama Islam.  

 Anggota majelis taklim (ibu-ibu) ingin memiliki pendidikan tentang 

keagamaan. Keinginan itu baru muncul setelah adanya mahasiswa IAIN Manado 

yang ditempatkan di Kampung Jawa Tomohon untuk melaksanakan kegiatan atau 

program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mahasiswa KKN tersebut melakukan 

beberapa kegiatan, antara lain: pelatihan pengurusan jenazah, ceramah agama dan 

kajian fikih, seperti tata cara bersuci (taharah), tata cara salat dan tata cara mandi 

junub. Semua materi itu sangat dibutuhkan untuk menambah pemahaman agama 

bagi para anggota Majelis Taklim Nurul Iman.74 

4. Majelis Taklim di Wilayah Kota Kotamobagu 

4.1. Majelis Taklim Al-Fitri Desa Bilalang Dua Kotamobagu Utara 

Mejelis Taklim Al-Fitri terletak di Desa Bilalang Kotamobagu Utara. 

Tujuan berdirinya majelis taklim ini adalah untuk mempererat tali silaturrahmi. 

Majelis Taklim Al-Fitri sendiri memiliki struktur kepengurusan guna untuk 

menopang jalannya majelis taklim. Kepengurusan ini terdiri dari Ketua, Sekretaris, 

Bendahara dan Bidang-bidang. Saat ini anggota dari majelis taklim sebanyak 15 

orang yang aktif di setiap dusun. Di Desa Bilalang Kotamobagu Utara memiliki 6 

dusun, jadi jumlah total anggota yang aktif  sebanyak 90 (sembilan puluh orang). 

Bentuk legalitas dari berlangsungnya kegiatan majelis taklim ini adalah 

berdasarkan Surat Keputusan dari Sangadi (Kepala Desa).  
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Kegiatan yang sering dilaksanakan oleh Majelis Taklim Al-Fitri adalah 

pengajian di setiap dusun dan arisan majelis taklim.  Setiap bulan berjalan majelis 

taklim ini mengadakan kegiatan tabligh akbar dengan mengundang seluruh 

komponen majelis taklim se-Kotamobagu. Salah satu kegiatan dalam bidang 

pendidikan yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim Al-Fitri adalah tentang 

pembelajaran hukum tajwid yang dibawakan oleh tenaga pengajar atau guru yang 

di SK-kan oleh Walikota.75 

4.2. Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Kobo Kecil Kotamobagu Timur  

Majelis Taklim Al-Hidayah bertempat di Kelurahan Kobo Kecil, Kota 

Kotamubagu Timur. Majelis taklim ini di bawah naungan Badan Kontak Majelis 

Taklim (BKMT) Kota Kotamobagu Timur. Legalitas dari majelis taklim ini adalah  

dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari majelis taklim. Bentuk kegiatan rutin 

berupa pengajian yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat. Selain itu, kegiatan 

rutin bulanan disesuaikan dengan program majelis taklim Kotamobagu Timur.  

 Jumlah anggota yang terdaftar pada majelis taklim ini berjumlah 70 (tujuh 

puluh) orang anggota. Jumlah ini dapat meningkat saat menjelang dan selama bulan 

puasa disebabkan karena adanya program unggulan yaitu peningkatan 

kesejahteraan anggota yaitu arisan majelis taklim. 

 Antusias dari para anggota untuk ikut dalam arisan ini berdampak pada 

meningkatnya kehadiran jumlah peserta saat pertemuan Jumat sore tersebut. 

Meskipun dinilai ini adalah bentuk keterpaksaan anggota untuk hadir, namun para 

pengurus menyambut positif peningkatan jumlah kuantitas anggota.76 

5. Majelis Taklim di Wilayah Kabupaten Minahasa 

5.1. Mejelis Taklim Nurut Taqwa Desa Sea 

Mejelis Taklim Nurut Taqwa berada di Desa Sea Kabupaten Minahasa. 

Majelis taklim ini berada di bawah naungan lembaga Studi Islam Assalaam (SIAM) 

SULUT. Majelis taklim ini memiliki motivasi tersendiri dalam melakukan kegiatan 
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majelis taklim yaitu dengan mengedepankan ciri khas atau identitas sebagai 

muslimah yang berada di Desa Sea, sehingga kebutuhan untuk silaturrahmi serta 

pemenuhan terhadap pemahaman agama bagi saudara-saudara seakidah menjadi 

tolak ukur keberlangsungan majelis taklim ini. 

 Majelis Taklim Nurut Taqwa juga memiliki struktur kepengurusan, yakni: 

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, 

Seksi Organisasi, Seksi Pendidikan, dan Humas. Setiap seksi memiliki 2 (dua) 

orang anggota. Struktur yang ada di Majelis Taklim Nurut Taqwa mengikuti 

struktur Yayasan Assalaam Manado selaku yayasan yang membina Majelis Taklim 

Nurut Taqwa.”77 

 Bentuk dari pencapaian yang dilakukan oleh Majelis Taklim Nurut Taqwa 

tidak lain mengikuti bentuk tujuan dari Yayasan Assalaam, yakni pemberantasan 

buta huruf alquran. Adapun materi pembelajaran di Majelis Taklim Nurut Taqwa 

yakni mengikuti aturan materi dari Yayasan Assalaam. Di antaranya, yakni: metode 

ceramah, tanya jawab dan diskusi. Materi yang disajikan kepada anggota majelis 

taklim sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh lembaga Studi Islam Assalaam 

SULUT. Anggota majelis taklim (ibu-ibu) dapat menyerap setiap materi yang 

disajikan oleh guru pembina. Implikasi dari semua proses pembelajaran di atas, 

anggota majelis taklim dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Apabila dipresentasikan sekita 98% bisa menyerap dan 2% sulit menyerap 

dikarenakan beberapa faktor.  

Faktor tersebut di antaranya karena faktor usia senja dan ada sekitar 3 (tiga) 

orang anggota yang muallafah dan muallafah tersebut dijadikan target utama dalam 

mengajarkan tentang keislaman baik dari segi membaca alquran serta dalam bentuk 

pemahaman tentang fikih ibadah. 

5.2. Majelis Taklim Al-Ijtihad Desa Tateli  

Mejelis Taklim Al-Ijtihad Tateli adalah majelis taklim yang bertempat di 

Kabupaten Minahasa. Ada keunikan tersendiri bagi majelis taklim ini. Majelis 

Taklim Al-Ijtihad Tateli ini telah melakukan koordinaasi dan kolaborasi dengan 
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tiga organisasi yang bergerak dalam cangkupan majelis taklim, organisasi tersebut 

adalah Aisyah, Kerukunan Wanita Islam (KWI), dan lembaga Studi Islam 

Assalaam (SIAM) Sulawesi Utara. 

Saat ini Majelis Taklim Al-Ijtihad Tateli memiliki struktur kepengurusan 

seperti majelis taklim pada umumnya, yakni: Ketua, Wakil ketua, Sekretaris 1, 

Sekretaris 2, dan Bendahara. Untuk legalitas majelis taklim ini mendapatkan Surat 

Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Keimaman dan BTM Masjid.  

Adapun kegiatan majelis taklim ini, adalah mengadakan pertemuan rutin di 

setiap hari Kamis sore. Sistem pembelajarannya, seperti baca alquran dan ceramah 

agama. Kamis malam atau malam Jumat melakukan kegiatan barzanji dan 

membacakan surat Yasin. Sedangkan pada hari Ahad, kegiatan pertemuan antara 

Aisyah dan KWI yang juga diisi dengan kegiatan arisan oleh para anggota majelis 

taklim. Adapun yang membimbing dalam pemberian materi kajian yaitu guru 

pembina yang telah di Sk-kan oleh lembaga Studi Islam Assalaam (SIAM) SULUT 

yang berada di bawah naungan Yayasan Assalaam. 

Model pembelajaran di Majelis Taklim Al-Ijtihad ini adalah tetap mengikuti 

pedoman pembelajaran yang telah diberikan oleh lembaga Studi Islam Assalaam 

(SIAM) SULUT. Dengan materi pembelajaran yang telah diterima di majelis taklim 

ini, terasa dan terbukti bahwa ada perubahan sikap yang sangat signifikan yang 

terdapat pada ibu-ibu majelis taklim, baik perubahan dari segi akhlak maupun 

tatacara berpakaian secara Islami.  

Perubahan sikap yang dimaksudkan di atas adalah bahwa ibu-ibu majelis 

taklim dahulu (sebelum menerima materi pembelajaran) belum mengenakan jilbab 

namun sekarang sudah mengenakan jilbab. Di samping itu pula, membaca alquran 

sudah baik dan lebih lancar dari sebelumnya, pengetahuan agama pun sudah sangat 

terlihat setelah adanya pembelajaran yang terpadu diberikan oleh pihak lembaga 

Studi Islam Assalaam (SIAM) SULUT.78 

6. Majelis Taklim di Wilayah Kabupaten Minahasa Utara 

6.1. Majelis Taklim Al-Muhajirin Desa Sukur 
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Majelis Taklim Al-Muhajirin bertempat di Desa Sukur, Kabupaten 

Minahasa Utara. Majelis taklim ini didirikan dengan memiliki tujuan, yakni untuk 

pemberantasan buta huruf alquran, dengan sasaran utamanya para anggota majelis 

taklim yang muallafah. Salah satu keajaiban dan keistimewaan yang ada bahwa 

sebagian dari anggota majelis taklim yang muallafah lebih cepat paham dalam 

membaca alquran. Sebaliknya, suatu perenungan yang harus dikaji adalah terdapat 

juga di antara anggota majelis taklim yang notabenenya sudah memeluk agama 

Islam sejak lahir yang justru pemahaman bacaan alqurannya masih kurang. 

Struktur kepengurusan pada majelis taklim ini sama halnya dengan struktur 

pada umumnya, yaitu: Penasehat/Pembina, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 

Bidang-bidang. Struktur dan program kerja berdasarkan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang diberikan oleh lembaga Studi Islam Assalaam (SIAM) 

SULUT. Dengan adanya SOP, pengurus mampu melandaskan program kerjanya, 

sehingga menurut penuturan Ketua Majelis Taklim bahwa merasa terbantu ketika 

melaksanakan program kerja yang telah disepakati sebelumnya. Salah satu contoh, 

ketika menyusun program kerja tentang pelaksanaan pengajian rutin, maka yang 

bertanggung jawab dalam hal mengatur jadwal dan dalam hal surat menyurat itu 

diamanahkan dan berada dalam tanggung jawab sekretaris.  

Adapun sistem pembelajaran yang dilaksanakan dalam majelis taklim ini 

tetap mengikuti materi pembelajaran yang telah ditentukan oleh lembaga Studi 

Islam Assalaam (SIAM) SULUT. Selain itu pula, kegiatan kuliah tujuh menit 

(kultum) secara bergilir dibawakan oleh pengurus dan anggota. Fokus kegiatan 

terbesar dalam majelis taklim ini adalah belajar membaca alquran, disebabkan 

sebagian besar anggota majelis taklim yang berstatus muallafah. Metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru pembina yakni beragam metode, di 

antaranya: metode ceramah, tanya jawab dan praktek. Selain program pengajian 

yang rutin dilakukan pada hari Sabtu, majelis taklim ini juga mengadakan yasinan 

untuk lebih memperlancar proses pembelajaran baca alquran.79 
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6.2. Majelis Taklim Nurul Ikhlas Desa Kawangkoan Baru Kecamatan 

Kalawat  

Majelis Taklim Nurul Ikhlas bertempat di Kawangkoan Baru. Semula  

majelis taklim ini masih bergabung dengan masjid Al-Muhsinin. Seiring dengan 

berjalannya waktu dan dengan adanya pengembangan desa serta lokasi masjid Al-

Muhsinin yang terletak di Desa Kalawat dan jaraknya jauh dengan majelis taklim 

ini, maka Majelis Taklim Kawangkoan Baru diusulkan untuk berdiri sendiri dan 

diberi nama Nurul Ikhlas. 

Tepatnya pada tahun 2000 majelis taklim ini berdiri. Tujuan didirikannya 

adalah: (1) dikarenakan pengembangan wilayah, dan (2) karena banyaknya muslim 

yang tidak terakomodir pada pengajian sebelumnya. Pada tahun 2004, majelis 

taklim ini bergabung dengan lembaga Studi Islam Assalaam (SIAM) SULUT. 

Sebagai alasan utamanya adalah telah ada majelis taklim lain yang bergabung 

dengan lembaga Studi Islam Assalaam (SIAM) dan mendapat bimbingan secara 

khusus dengan menyediakan guru pembimbing/pembina untuk majelis taklim. 

Dengan adanya Majelis Taklim Nurul Ikhlas, mampu memotivasi para 

anggota maupun masyarakat pada umumnya hingga berdirinya masjid di 

Kawangkoan Baru. Pemberian nama masjid tersebut persis dengan nama majelis 

taklim ini yaitu Nurul Ikhlas. Nama tersebut disepakati oleh jamaah setempat 

dengan harapan dapat membawa cahaya dalam keikhlasan beramal setiap jamaah 

yang ada. 

Di dalam berorganisasi, Majelis Taklim Nurul Ikhlas juga memiliki struktur 

kepengurusan. Struktur tersebut sama dengan struktur kepengurusan majelis taklim 

yang berada di bawah naungan lembaga Studi Islam Assalaam (SIAM) SULUT. 

Majelis taklim ini pun berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Struktur 

kepengurusan yang berada di bawah naungan lembaga Studi Islam Assalaam 

(SIAM) SULUT, antara lain: Pembina/penasehat, Ketua, Sekretaris dan Bendahara 

serta Bidang-bidang. Selain itu, dalam struktur tersebut dilengkapi dengan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) beserta dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) 

dari setiap bidang. 



Dalam pembuatan program kerja, terdapat beberapa program yang 

dicanangkan, yaitu: (1) program kerja jangka pendek, dan (2) prorgam kerja jangka 

panjang. Program jangka pendek dilaksanakan pada bulan yang berjalan, di 

dalamnya kegiatan pengajian rutin pada hari Sabtu. Sedangkan program jangka 

panjang dilaksanakan pada setiap tahun, seperti pengumpulan dana sehat yang 

nantinya dana itu diperuntukkan dalam kegiatan sunatan massal ataupun program-

program monumental lainnya.  

Dalam metode pembelajaran, tetap menyesuaikan dengan sistem yang 

diberlakukan di lembaga Studi Islam Assalaam (SIAM) SULUT. Metode 

pembelajarannya yaitu, dengan memiliki guru dan kurikulum yang telah ditetapkan 

oleh lembaga Studi Islam Assalaam (SIAM) SULUT. Jika guru pembina dari SIAM 

tidak dapat hadir/berhalangan, maka pengurus berinisiatif mengambil buku 

pembelajaran untuk memandu jalannya kegiatan majelis taklim. Terkait 

pembahasan dalam pembelajaran, kurang lebih yang berkenaan dengan persoalan 

fikih atau membahas tentang masalah agama dalam sehari-hari. Apabila dalam 

proses diskusi tidak dapat menarik kesimpulan, maka pertanyaan tersebut disimpan, 

dan akan dibahas pada pekan selanjutnya dan didiskusikan secara bersama-sama 

dengan guru pembimbing.80 

6.3. Majelis Taklim Al-Ihsan Desa Klabat Kecamatan Dimembe  

Majelis taklim ini bertempat di Desa Klabat Kecamatan Dimembe, 

Kabupaten Minahasa Utara. Majelis taklim ini berdiri sejak tahun 2010. Pada 

mulanya majelis taklim ini didirikan karena pemenuhan kebutuhan silaturrahmi 

antara ibu-ibu di Desa Klabat. Majelis taklim ini memiliki program rutin dalam 

bentuk pengajian bersama. Kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap pekannya 

kemudian mulai menyatakan diri bergabung dengan lembaga Studi Islam Assalaam 

(SIAM) SULUT pada tahun 2017. Pada perkembangan selanjutnya, program 

pengajian mulai diadakan dengan program pembimbingan dari guru/pembimbing 

yang berasal dari lembaga Studi Islam Assalaam (SIAM) SULUT. 
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Keberadaan guru pembimbing di bawah naungan lembaga Studi Islam 

Assalaam (SIAM) SULUT menjadi alasan utama bergabungnya majelis taklim ini. 

Dengan mengingat bahwa untuk kegiatan pengajian rutin tenaga guru/pembimbing 

sangatlah dibutuhkan, sehingga pengurus majelis taklim ini menilai bahwa SIAM 

mampu menyediakan guru/pembimbing tersebut.  Pada waktu itulah pengurus 

majelis taklim mengambil keputusan untuk bergabung dengan lembaga Studi Islam 

Assalaam (SIAM) SULUT.  

Adapun metode pembelajaran yang dipakai dalam majelis taklim ini yaitu 

metode pembimbingan dengan cara pemberian materi dari guru berdasarkan silabus 

materi yang telah disediakan dan ditentukan oleh lembaga Studi Islam Assalaam 

(SIAM) SULUT dan bimbingan baca alquran. 

Selain program rutin pengajian, majelis taklim ini melaksanakan program 

pengelolaan keuangan dengan cara mengumpulkan dana infak tiap pertemuan 

pengajian rutin. Selanjutnya pengelolaan pengumpulan dana tersebut 

dimanfaaatkan untuk kepentingan majelis taklim.  

Struktur kepengurusan majelis taklim ini sama dengan struktur 

kepengurusan majelis taklim lainnya, yaitu: Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta 

Bidang-bidang. Terkait legalitas dari majelis taklim ini adalah berdasarkan Surat 

Keputusan dari Badan Takmir Masjid Al-Ihsan Klabat.81 

7. Majelis Taklim di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan 

7.1. Majelis Taklim Al-Akbar Desa Tumpaan Satu Kecamatan Tumpaan  

Keberadaan majelis taklim ini didasari oleh suatu tujuan, yakni untuk 

mempererat tali silaturrahmi dan ukhuwah islamiyah serta lebih menambah 

wawasan pemahaman keislaman dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada 

Allah swt. Dalam rangka menunjang keberhasilan majelis taklim ini, terdapat 

struktur kepengurusan guna mempermudah jalannya organisasi. Struktur 

kepengurusan itu terdiri dari:  Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Struktur ini belum 

dilengkapi dengan bidang-bidang. Semua kegiatan dan program kerja yang ada 
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masih dibawah naungan dan tanggungjawab tiga personil dalam struktur 

kepengurusan di atas. Adapun dasar legalitas Majelis Taklim Al-Akbar ini masih 

belum mempunyai Surat Keputusan, baik itu dari pihak pemerintah dalam hal ini 

Kepala Urusan Agama (KUA) ataupun dari pihak Badan Takmir Masjid dan 

keimaman masjid setempat. 

Program kerja yang rutinitas dilakukan Majelis Taklim Al-Akbar yakni 

melaksanakan kegiatan belajar baca alquran setiap Jumat malam. Dalam hal metode 

atau sistem pembelajaran, dilaksanakan atas permintaan anggota majelis taklim 

yang mengundang, seperti tahlilan, barzanji dan yasinan. Berbeda halnya dengan 

materi pembelajaran mengenai ilmu keislaman seputar masalah fikih, seperti: 

taharah, tata cara salat, dan lain-lain, belum terlaksana karena tidak tersedianya 

tenaga guru atau pendidik yang bertugas sebagai pembimbing dalam majelis taklim 

ini.82 

7.2. Majelis Taklim Al-Hikmah Desa Matani Satu Kecamatan Tumpaan 

Majelis Taklim Al-Hikmah Matani tepatnya berada di Minahasa Selatan. 

Tujuan didirikannya Majelis Taklim Al-Hikmah ini adalah untuk wadah pendidikan 

agama Islam dan mempererat tali silaturrahmi para ibu-ibu yang bermukim di 

daerah itu. Saat ini Majelis Taklim Al-Hikmah memiliki jumlah anggota hingga 

mencapai 100 (seratus) orang. Dalam kenyataannya, dari jumlah tersebut tidak 

semua dari mereka aktif dalam proses pembelajaran dikarenakan sebagian besar 

ibu-ibu majelis taklim membantu para suami untuk bekerja sebagai nelayan, maka 

yang relatif aktif di majelis taklim berjumlah 20 (dua puluh) orang.  

Dalam metode pembelajaran, Majelis Taklim Al-Hikmah belum memiliki 

sistem khusus dalam metode pembelajarannya. Namun demikian, pada 

kenyataannya majelis taklim ini tetap mengadakan pertemuan rutin dalam rangka 

menggiatkan program pengajian (baca alquran dan yasinan) serta tetap mengadakan 

sharing antar sesama anggota majelis taklim.  
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Pertemuan tersebut diadakan sepekan sekali yang dilaksanakan pada hari 

Ahad dan Kamis malam. Dalam hal berbagi (sharing) dilakukan apabila terdapat 

salah seorang dari anggota majelis taklim yang memiliki pengetahuan terhadap 

masalah yang akan dibahas, maka anggota tersebut dimintakan kesediaannya untuk 

memberikan materi keislaman. Dalam pembelajaran baca alquran, pihak imam 

masjid sendiri yang langsung menangani dan mengkoordinir pelaksanaannya. 

Dengan adanya pembelajaran yang dilaksanakan di Majelis Taklim Al-Hikmah ini, 

maka anggota majelis taklim sudah dapat merasakan perkembangan dan perubahan 

sikap, yaitu anggota mejelis taklim telah menggunakan jilbab di dalam menjalankan 

segala aktivitas kehidupannya.83  

 

8. Majelis Taklim di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow  

8.1. Majelis Taklim Al-Jihad Desa Ambang I  

Majelis Taklim Al-Jihad bertempat di Desa Ambang I Kecamatan Bolaang 

Kabupaten Bolaang Mongondow. Majelis taklim ini bertujuan untuk memperdalam 

ilmu agama, antara lain memberantas buta huruf alquran dan mempererat tali 

silaturrahmi. Dalam rangka menunjang tujuan majelis taklim ini, maka dibentuklah 

suatu struktur kepengurusan. Majelis Taklim Al-Jihad mempunyai struktur 

kepengurusan yang terdiri dari: Koordinator majelis taklim, Ketua, Sekretaris, dan 

Bendahara. Majelis taklim ini dibagi menjadi dua yakni majelis taklim khusus 

untuk bapak-bapak dan khusus untuk ibu-ibu. Namun seiring dengan 

berkembangnya waktu, kedua majelis taklim itu digabung menjadi satu. Adapun 

jumlah anggota majelis taklim sampai saat ini berjumlah 29 (dua puluh sembilan) 

orang. 

Suatu kegiatan apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka 

kegiatannya akan berjalan dengan baik. Dalam hal pelaksanaan kegiatan, Majelis 

Taklim Al-Jihad selalu berkoordinasi dengan Ketua, Sekretaris dan Bendahara. 

Masing-masing pengurus tetap mengemban amanah dengan melakukan apa yang 
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telah menjadi tupoksinya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di majelis taklim 

ini adalah: belajar membaca alquran (mulai dari Iqra’ hingga alquran), belajar ilmu 

tajwid dan membahas persoalan agama yang berhubungan erat dengan aktifitas 

sehari-hari seperti  muamalah dan ibadah. Dalam hal pemberian materi, Majelis 

Taklim Al-Jihad memiliki guru yakni salah seorang dari pegawai syar’i  Masjid Al-

Jihad. 

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, terdapat dua pertemuan rutin 

dalam sepekan, yakni pada hari Kamis malam dan Ahad malam. Pada hari Kamis 

malam melaksanakan pengajian bergilir di tiap rumah anggota majelis taklim, 

sedangkan pada hari Ahad malam dilaksanakan kegiatan pengajian bergilir di 

mushalla dan masjid. Pertemuan rutin tersebut dibagi dalam 2 (dua) kelompok 

belajar, yaitu: kelompok Iqra’ dan kelompok alquran. Setelah itu, dilanjutkan 

dengan belajar ilmu tajwid. Pada sesi istirahat, diadakan dialog dengan membahas 

persoalan ibadah dan  muamalah. Di samping itu pula, kajian atau pembahasan 

mengenai taharah dan lain-lainnya disesuaikan dengan jadwal kegiatan. Dalam hal 

materi taharah misalnya, maka dibuat dalam bentuk silabus untuk lebih 

mempermudah dalam proses belajar mengajar.84 

8.2. Majelis Taklim Ar-Rahman Desa Bolaang Kecamatan Bolaang Timur  

Majelis Taklim Ar-Rahman bertempat di Desa Bolaang Kecamatan Bolaang 

Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Majelis Taklim Ar-Rahman mempunyai 

tujuan agar dapat membaca alquran dengan baik dan benar serta mempererat tali 

silaturrahmi. Majelis Taklim Ar-Rahman mempunyai struktur kepengurusan, yaitu: 

Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Dalam struktur kepengurusan ini belum disusun 

bidang-bidang. Adapun legalitas pelaksanaan kepengurusan dari Majelis Taklim 

Ar-Rahman adalah berdasarkan Surat Keputusan yang langsung diberikan oleh 

Sangadi Desa Bolaang. 

Desa Bolaang memiliki lima dusun, sehingga pengurus Majelis Taklim Ar-

Rahman membuat inisiatif berupa pertemuan, yakni mengadakan dua kali 

pertemuan yang berbeda dengan para anggota majelis taklim dan dilaksanakan 

 
84Wawancara dengan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Majelis Taklim Al-Jihad, Desa 

Ambang, Kecamatan Bolaang. Jumat, 01 Juni 2018. 



secara rutin. Pertemuan pertama diadakan pada setiap hari Kamis malam, di mana 

semua anggota majelis taklim tiap dusun berkumpul di satu titik 

perkumpulan/pertemuan. Pertemuan kedua dilaksanakan pada Sabtu malam, di 

mana pertemuan tersebut diadakan di setiap dusun. Pertemuan ini dilaksanakan 

dengan fokus kegiatannya membaca barzanji, yasinan dan sebagainya.  

Pembelajaran seperti fikih, tafsir alquran itu belum diadakan karena tidak 

memiliki tenaga guru atau pendidik. Pembelajaran khusus membaca alquran pun 

hanya dilaksanakan secara bersama-sama dan anggota yang sudah mahir membaca 

melakukan pembimbingan kepada anggota yang belum mahir dalam membaca 

alquran. Hal ini dilakukan dikarenakan belum tersedianya tenaga guru atau 

pendidik. 

Di samping itu, Majelis Taklim Ar-Rahman mengadakan kegiatan arisan. 

Bentuk arisan tersebut mempunyai iuran rutin bagi setiap anggota untuk disimpan 

sebagai tabungan majelis taklim. Hal ini dilakukan agar para anggota lainnya dapat 

termotivasi untuk ikut dalam kegiatan majelis taklim. Uang iuran yang terkumpul 

tersebut dipergunakan untuk pembelian alat-alat inventaris, seperti: alat dapur, kursi 

dan tenda untuk disewakan kepada masyarakat di luar anggota majelis taklim.85 

9. Majelis Taklim di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 

9.1. Majelis Taklim Amaliyah Desa Talaga Kecamatan Bintauna 

Majelis Taklim Amalia merupakan majelis taklim yang bertempat di Desa 

Talaga, Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Tujuan 

utama berlangsungnya majelis taklim ini adalah agar adanya wadah silaturrahmi 

yang dapat berfungsi sebagai kegiatan sharing bagi para anggota terkait 

permasalahan yang terdapat dalam keluarga masing-masing anggota. Pada proses 

selanjutnya, pencapaian tujuan ini mengalami kendala disebabkan karena 

ketidakikutsertaan ibu-ibu muda (di bawah umur 40 tahun) untuk turut serta hadir 

dalam kegiatan silaturrahmi tersebut. 

Majelis Taklim Amalia di bawah bimbingan Badan Kontak Majelis Taklim 

(BKMT) dan Persatuan Wanita Al-Khaerat. Dalam hal pembimbingan, majelis 

 
85Wawancara dengan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Majelis Taklim Ar-

Rahman, Desa Bolaang Kecamatan Bolaang Timur. Sabtu, 02 Juni 2018. 



taklim langsung berkoordinasi dengan majelis taklim kecamatan hingga Kabupaten 

Bolaang Mongondow Utara. Sedangkan kegiatan pembimbingan dari Persatuan 

Wanita Al-Khaerat dilaksanakan pada pertemuan rutin setiap hari Rabu dan Ahad 

malam. 

 Adapun kegiatan majelis taklim ini pada awalnya dalam bentuk pengajian, 

belajar membaca alquran dengan didampingi oleh guru pembimbing dari Persatuan 

Wanita Al-Khaerat. Di samping kegiatan pengajian, terdapat juga kegiatan lain, 

seperti: pembacaan barzanji. Pembelajaran alquran tetap diutamakan dan 

dilanjutkan dengan kegiatan pembacaan barzanji yang dilaksanakan secara 

bersama-sama para anggota majelis taklim. 

 Selain itu, program seperti ceramah, diskusi dan atau tanya jawab hanya 

dilaksanakan sebulan sekali, atau tiga bulan sekali yang dilaksanakan oleh majelis 

taklim Kecamatan Bintauna. Terkait bimbingan secara rutin dalam menanamkan 

pemahaman agama untuk anggota majelis taklim, hanya pada saat pelaksanaan 

majelis taklim dilaksanakan di Masjid setempat dan secara otomatis diminta kepada 

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) agar mengisi ceramah dan memimpin 

kegiatan tanya jawab terkait permasalahan fikih.  

 Adapun kegiatan lainnya adalah setiap anggota majelis taklim diminta 

keikhlasannya masing-masing pada setiap berakhirnya pertemuan majelis taklim 

agar mengumpulkan dana demi kepentingan kas majelis taklim. Dana yang 

terkumpul tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan wisuda anak-anak TPA/PAUD 

dan diperuntukan pula sebagai dana sedekah jika terjadi suatu musibah.  

 Struktur kepengurusan majelis taklim, yaitu: Pembina (Ketua BTM), Ketua, 

Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-Bidang. Legalitas dari majelis taklim 

berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Desa (Sangadi) setempat dengan masa 

jabatan 5 tahun satu periode kepengurusan.86 

9.2. Majelis Taklim Nurul Ihsan Desa Jambusarang Kecamatan 

Bolangitang. 

 

86Wawancara dengan Pembina dan Ketua Majelis Taklim Amalia, Desa Talaga Kecamatan 

Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selasa, 28 Agustus 2018. 



Majelis taklim Nurul Ihsan merupakan majelis taklim yang berada di bawah 

naungan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara. Majelis taklim Nurul Ihsan Desa Jambusarang ini bekerjasama dengan PKK 

setempat untuk melakukan program sosial kemasyarakatan. Majelis taklim ini tidak 

melaksanakan program rutin setiap pekan, namun kegiatan yang dilaksanakan 

berupa momentual kegiatan keagamaan. Selain itu, pertemuan berkala majelis 

taklim se-Kabupaten Bolaang Mongondow diadakan sekali dalam tiga bulan. 

Pertemuan seperti inilah yang selalu diikuti oleh majelis taklim Jambusarang. 

Adapun struktur organisasi majelis taklim ini hanya menerapkan koordinator 

majelis taklim untuk Desa Jambusarang. Perencanaan (planning) atas program 

kerja maupun organizing tidak berjalan sebagaimana mestinya karena struktur 

organisasi yang tidak terstruktur dengan baik dan tanggung jawab kepemimpinan 

hanya terletak dan bertumpu pada seorang saja yaitu koordinator. Hal seperti inilah 

yang membuat suatu organisasi tidak berjalan dengan baik karena perencanaan 

hanya fokus pada satu orang saja sehingga untuk mencapai tujuan amatlah sangat 

jauh dari yang diharapkan. Adapun legalitas dari majelis taklim ini berasal dari 

majelis taklim Kabupaten Bolaang Mongondow.87 

10. Majelis Taklim di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

10.1. Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Desa Molibagu 

            Kecamatan Bolaang Uki  

Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) bertempat di Desa Popodu 

Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Majelis taklim 

yang berada di bawah naungan BKMT ini memiliki tujuan yakni sebagai wadah 

pendidikan non-formal bagi ibu-ibu dan lembaga dakwah serta wadah syi’ar Islam. 

Dari sisi kualitas dapat terlihat bahwa dari sekian banyak jumlah anggota majelis 

taklim ini, telah nampak hasil yang urgen yaitu anggota majelis taklim sudah lancar 

membaca alquran dan sudah banyak yang memakai jilbab sesuai dengan ketentuan 

yang telah diajarkan dalam syariat Islam. 

 

87Wawancara dengan Varni Van Gobel, Koordinator BKMT Desa Jambusarang, 

Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Rabu, 29 Agustus 2018. 



Majelis taklim ini memiliki struktur kepengurusan sebagai berikut: Ketua, 

Sekretaris, Bendahara dan Bidang/seksi. Jumlah majelis taklim yang tergabung 

dalam Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) berjumlah 18 (delapan belas) majelis 

taklim yang bertempat di Kecamatan Bolaang Uki. Adapun legalitas dari majelis 

taklim ini adalah berdasarkan Surat Keputusan Pengurus yang memiliki tingkatan. 

Apabila majelis taklim di tingkat kabupaten, maka surat keputusannya dari 

provinsi, dan apabila berada di tingkat kecamatan, maka surat keputusannya dari 

kabupaten, dan apabila majelis taklimnya berada di tingkat desa, maka surat 

keputusannya berasal dari kecamatan.  

Adapun bentuk program kerja majelis taklim yang berada di bawah naungan 

Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) ini adalah melakukan aktifitas antara lain: 

a. membuat dzikir bersama dalam rangka memperingati hari-hari besar Islam; b. 

kegiatan/pertemuan akbar se-Kecamatan, hal ini dilakukan pada saat menjelang 

bulan Ramadhan. Kegiatan akbar ini diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali; c. 

mengadakan khitanan massal. Hal ini dilakukakan dengan cara bekerja sama 

dengan ibu-ibu PKK dan Dinas Kesehatan. Dalam hal program pembelajaran 

keagamaan baik tentang materi fikih maupun materi lainnya belum terlaksana 

disebabkan karena tidak adanya guru/pembimbing yang khusus menangani di 

majelis taklim ini.88 

10.2. Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Permata Desa Popodu 

          Kecamatan Bolaang Uki  

Tujuan majelis taklim adalah untuk mendapatkan pengetahuan agama Islam 

bagi ibu-ibu atau masyarakat, generasi penerus (terutama anak-anak) di masa yang 

akan datang. Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Permata di tingkat desa 

memiliki struktur kepengurusan dan di SK kan oleh BKMT kecamatan. Adapun 

kegiatan-kegaiatan yang dilakukan, antara lain: a. Pengajian; b. dzikir dan doa 

bersama; c. ceramah agama; d. khitanan massal; e. memperingati hari-hari besar 

Islam; f. kegiatan tahlilan; g. pembacaan barzanji; h. pengajian pada malam ketiga, 

 

88Wawancara dengan Zakiah S. Bonsal, Wakil Ketua BKMT, Desa Molibagu,  Kecamatan 

Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondouw Selatan. Jumat, 31 Agustus 2018. 



kelima dan ketujuh (di rumah duka); i. pengajian kelompok/dusun secara bergiliran; 

j. pembacaan surah Yasin.  

BKMT Permata mempunyai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah 

Tangga (ART). Selain kegiatan-kegiatan di atas, program lain yang dilakukan oleh 

BKMT Permata ini adalah: melakukan pengajian rutin di tingkat anak-anak (TPA). 

Dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, maka perubahan sikap yang 

signifikan dari anggota majelis taklim/BKMT Permata ini adalah telah memakai 

dan mengenakan jilbab baik pada saat pelaksanaan majelis taklim maupun dalam 

menjalani kehidupan kesehariannya.89 

11. Majelis Taklim di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe  

11.1. Majelis Taklim Al-Ummahat Kampung Mala Kecamatan Tabukan 

Utara 

Tujuan didirikannya majelis taklim ini adalah untuk memperdalam ilmu 

agama dan mempererat tali silaturrahmi antara masyarakat muslimah yang ada di 

Desa Mala. Siti Amriah adalah tenaga pengajar atau guru yang rutin memberikan 

pembelajaran tentang ilmu agama.  

Adapun legalitas majelis taklim ini adalah dengan adanya Surat Keputusan 

dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama. Terkait struktur dalam 

kepengurusan sebagaimana struktur majelis taklim pada umumnya yaitu: Pembina, 

Ketua, Sekretaris dan Bendahara, serta Bidang-bidang seperti Bidang Pendidikan, 

Bidang Dakwah, Bidang Usaha Dana serta Bidang Humas. Masing-masing 

memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya sambil 

menunggu arahan dan petunjuk dari pembina dan ketua. 

Saat ini, majelis taklim Al-Ummahat memiliki anggota sebanyak 35 (tiga 

puluh lima) orang. Pembinaan yang dilakukan menunjukkan perkembangan yang 

sangat signifikan terutama dalam hal membaca alquran. Sampai saat ini ada 10 

(sepuluh) orang muallaf sudah berada di tingkat Iqra’, dan 25 (dua puluh lima) 

orang di tingkat alquran. Di samping itu, majelis taklim ini memiliki pembelajaran, 

 

89Wawancara dengan Dahra Gilano, Anggota BKMT Permata, Desa Popodu, Kecamatan 
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yaitu setiap hari Jumat (setelah selesai salat Jumat) dengan materi ilmu fikih dan 

tafsir secara bergantian. Di samping itu, kegiatan majelis taklim gabungan 

dilakukan dalam 3 (tiga) bulan sekali. Materi pembelajaran tentang doa-doa dan 

tatacara salat sudah dilakukan sejak mula berdirinya majelis taklim ini.90  

11.2. Majelis Taklim At-Takwa Tidore Kecamatan Tahuna Timur  

Majelis Taklim At-Takwa berada di bawah naungan Badan Kontak Majelis 

Taklim (BKMT) Permata yang bertempat di Desa Tidore, Kecamatan Tahuna 

Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Maksud didirikannya majelis taklim ini 

adalah untuk menambah pengetahuan agama Islam bagi para anggota majelis 

taklim. Dalam rangka menunjang kegiatan majelis taklim ini, maka disusunlah 

struktur kepengurusan, mulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta Bidang-

bidang. Adapun legalitas kepengurusan majelis taklim yaitu Surat Keputusan dari 

Kementerian Agama, dalam hal ini berasal dari Kantor Urusan Agama (KUA) 

setempat. 

Desa Tidore memiliki 5 (lima) dusun. Kegiatan Majelis Taklim Permata 

dilaksanakan secara bergiliran guna untuk memenuhi kegiatan majelis taklim di 

setiap dusun yang ada. Majelis Taklim Permata memiliki kegiatan rutin, yakni: a. 

pengajian; b. zikir dan doa bersama; c. ceramah agama; d. khitanan massal, e. 

tahlilan; dan f. perayaan hari-hari besar Islam. Di samping itu, model pembelajaran 

yang dilakukan adalah dengan memberikan materi: seperti fikih, tata cara 

berwudhu, mandi junub dan tata cara salat. Penerapan materi dengan model 

pembelajaran yang ada memberikan dampak positif bagi para anggota majelis 

taklim, yakni beberapa anggota majelis taklim telah menggunakan jilbab baik di 

rumah maupun berada di luar rumah. Dalam setiap kegiatan yang akan 

dilaksanakan dengan membutuhkan dana, maka diadakanlah pencarian dana 

dengan sumber dana swadaya dari masyarakat dan anggota majelis taklim.91 

12. Majelis Taklim di Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud 

 
90Wawancara dengan Sarisa Singa, Ketua Majelis Taklim Al-Ummahat, Kampung Mala 

Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ahad, 26 Agustus 2018.    

91Wawancara dengan Ramla Daeng Madeo, Ketua BKMT Permata, Kelurahan Tidore, 

Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Senin, 27 Agustus 2018. 



12.1. Majelis Taklim Al-Anshar Kelurahan Lirung I 

Majelis Taklim Al-Anshar berada di Desa Lirung, Kabupaten Kepulauan 

Talaud. Keberadaan Majelis Taklim Al-Anshar ini sudah berlangsung selama 18 

(delapan belas) tahun sejak tahun 2000 hingga sekarang. Tujuan didirikannya  

majelis taklim ini adalah untuk mempererat tali silaturrahmi dan untuk 

meningkatkan pemahaman agama para anggota majelis taklim yang ada di daerah 

Lirung. 

 Program kerja majelis taklim ini yang secara rutinitas dilakukan adalah 

pengajian dan ceramah agama. Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap Ahad sore 

dan dilanjutkan kembali setelah selesai salat Magrib hingga masuk waktu salat Isya.  

Dalam rangka menjamin keberlangsungan majelis taklim ini, maka dasar 

legalitasnya adalah berupa surat keputusan dari Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kementerian Agama setempat. Namun, kepengurusan yang ada pada periode ini 

belum mempunyai SK disebabkan karena belum melengkapi personil sesuai dengan 

struktur kepengurusan yang ada. Dalam upaya mewujudkan dasar legalitas 

dimaksud, pihak KUA mendorong agar struktur kepengurusan ini dapat dipenuhi, 

dengan harapan agar Surat Keputusan KUA dapat diterbitkan sebagaimana 

kepengurusan sebelumnya. Majelis taklim ini berada di bawah naungan Majelis 

Taklim Kabupaten KepulauanTalaud.92 

 

 

12.2. Majelis Taklim Al-Mawaddah wa Rahmah Masjid Jabal Rahmah 

         Melonguane 

Majelis taklim Al-Mawaddah wa Rahmah didirikan pada bulan April tahun 

2006 atas inisiatif seorang ibu. Majelis taklim ini berdiri karena dilatarbelakangi 

oleh beberapa alasan yang mendasar, antara lain: a) mayoritas penduduk di 

Kabupaten Kepulauan Talaud adalah beragama Kristen; b) belum adanya wadah 

sebagai tempat perkumpulan bagi ibu-ibu yang telah lama berdomisili di Kabupaten 

 

92Wawancara dengan Kepala KUA Desa Lirung, Imam Masjid Lirung dan Ketua serta 

Sekretaris Majelis Taklim Al-Anshar, Desa Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud. Selasa, 04 

September 2018.  



Kepulauan Talaud, dan c) semakin meningkatnya jumlah penduduk (pendatang) 

yang memasuki wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan begitu, setelah 

mendapatkan beberapa pertimbangan dari pengurus kabupaten yang diwakili oleh 

Kantor Departemen Agama, maka terbentuklah majelis taklim ini. Tujuan awal 

dibentuknya majelis taklim adalah untuk menjalin silaturrahim antar anggota 

majelis taklim baik yang sudah lama berdomisili di Kabupaten Kepulauan Talaud 

maupun bagi para pendatang baru yang ingin bergabung dalam kegiatan majelis 

taklim Al-Mawaddah, di samping itu, untuk memperdalam ilmu agama dalam 

membentuk pendidikan berkarakter bagi anggota majelis taklim.  

Adapun hasil yang telah dicapai oleh majelis taklim ini adalah sebagian 

besar anggota majelis taklim sudah dapat merubah sikap ke arah yang lebih 

baik/Islami. Sebelum bergabung di majelis taklim, pola yang dipakai dalam 

berbusana adalah tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, namun secara perlahan-

lahan beberapa anggota majelis taklim dengan sendirinya telah dapat memahami 

bahwa berbusana secara Islami merupakan suatu keharusan karena salah satu dari 

perintah agama (Islam) yang harus dilaksanakan.  

Kegiatan majelis taklim Al-Mawaddah dilaksanakan pada setiap hari Ahad. 

Para anggota majelis taklim saling memberikan contoh yang baik, misalnya: 

anggota yang baru bergabung jika mempunyai perangai yang baik, maka anggota 

lainnya dapat meniru sikap itu ataupun sebaliknya. Tidak ada buku khusus yang 

dijadikan pedoman dalam pembelajaran. Sistem pembelajarannya, antara lain: 

ceramah, tanya jawab, membahas hadis-hadis yang sahih dan yang tidak sahih 

(bimbingan langsung dari ustadz), barzanji, melakukan tadabbur alam/wisata 

dakwah, khitanan massal yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat 

dengan mendatangkan tenaga medis dari Kota Manado, memperingati hari-hari 

besar Islam yang bekerjasama dengan Badan Takmir Masjid dalam bentuk 

melakukan kegiatan zikir bersama. Kegiatan pada umumnya yang dilakukan dalam 

majelis taklim Al-Mawaddah adalah ceramah (bersifat monoton) disebabkan 

karena tidak adanya ustadz/pembina/pembimbing khusus dalam sistem 

pembelajaran yang dilaksanakan.  Dalam hal penerimaan materi, seperti fikih, tafsir 

dan materi lainnya masih kurang, oleh karena tenaga penyuluh agama dari 



Kementerian Agama hanya 1 (satu) orang yang harus bekerja keras untuk 19 

(sembilan belas) kecamatan di wilayah kabupaten kepulauan Talaud. Tenaga 

penyuluh agama sendiri berdomisili di kecamatan Beo, sementara jarak tempuh 

antara kecamatan Beo dengan kecamatan Lirung sangatlah berjauhan. 

Struktur kepengurusan  majelis taklim ini terdiri dari: Ketua, Wakil, 

Sekretaris dan Bendahara (KSB dalam istilah). Sedangkan bidang-bidang/seksi-

seksi lainnya belum dibentuk. Kepengurusan ini baru terbentuk sehingga sampai 

saat ini majelis taklim Al-Mawaddah belum mempunyai Surat Keputusan sebagai 

dasar pijakan dalam berorganisasi. Akan tetapi kepengurusan majelis taklim 

sebelumnya tetap memiliki Surat Keputusan. Kepengurusan majelis taklim ini di 

SK kan langsung oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lirung. Majelis 

taklim sendiri berada di bawah naungan Kementerian Agama, namun dalam hal 

mensahkan SK majelis taklim merupakan kewenangan dari Kantor Urusan Agama 

(KUA), yaitu KUA Kecamatan Lirung.93 

12.3. Majelis Taklim Raudhatul Jannah  

Majelis taklim Raudhatul Jannah pada mulanya berada di Melonguane 

Kabupaten Kepulauan Talaud. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, majelis 

taklim Raudhatul Jannah memisahkan diri dengan adanya pemekaran desa. 

Dampak dari adanya pemekaran desa, maka para anggota bersepakat untuk 

membentuk majelis taklim yang baru. Pada mulanya bernama Majelis Taklim Al-

Mawaddah kemudian berubah nama menjadi Majelis Taklim Raudhatul Jannah 

yang disesuaikan dengan nama masjid setempat. 

 Keberadaan majelis taklim Raudhatul Jannah tidak terlepas dari adanya 

keinginan untuk menjalin silaturrahmi dan keinginan besar untuk menumbuhkan 

dan meningkatkan pemahaman ilmu agama di antara para anggota. Majelis taklim 

ini melaksanakan program bersifat rutin, yaitu pengajian. Antara majelis taklim Al-

Mawaddah dengan majelis taklim Raudhatul Jannah mempunyai perbedaan dalam 

kegiatannya. Majelis Taklim Al-Mawaddah, di samping pengajian juga kegiatan 
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ceramah, sedangkan majelis taklim Raudhatul Jannah kegiatan ceramah hanya 

dilaksanakan sekali setiap bulan berjalan. 

 Kedua majelis taklim ini berada di bawah naungan Badan Kontak Majelis 

Taklim (BKMT) Kabupaten Kepulauan Talaud. Keterlibatan majelis taklim cukup 

berpengaruh di dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. 

Di samping itu, majelis taklim memegang peranan penting sebagai pihak yang 

dapat mengontrol setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan bersama atau 

pertemuan antar majelis taklim dilakukan sekali dalam tiga bulan baik di tingkat 

kecamatan maupun di tingkat kabupaten.  

 Dasar hukum/ legalitas keberlangsungan kedua majelis taklim ini adalah 

Surat Keputusan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama setempat. 

Proses pengelolaan majelis taklim berdasarkan struktur yang ada berjalan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi. Struktur kepengurusan terdiiri dari: Pembina, 

Ketua, Sekretaris, Bendahara serta Bidang-bidang (struktur terlampir).94 

12.4.  Majelis Taklim Khairunnisa Kelurahan Beo Induk 

Majelis Taklim Khairunnisa bertempat di Kelurahan Beo Induk Kabupaten 

Kepulauan Talaud dan berdiri sejak tahun 2010. Sebelumnya majelis taklim ini 

bersatu dengan majelis taklim Asy-Syuhada Beo Barat. Namun sejak tahun 2010 

Majelis Taklim Khairunnisa mengambil langkah untuk mandiri (otonom) 

dikarenakan jarak yang cukup jauh dengan majelis taklim Asy-Syuhada yang 

terletak di Kelurahan Beo Barat.  

Tujuan dibentuknya majelis taklim ini adalah untuk menjalin silaturrahmi 

antar ibu-ibu yang berada di Desa Beo dan untuk meningkatkan pemahaman ilmu 

pengetahuan agama baik melalui kegiatan pengajian maupun ceramah agama. 

Adapun program kerja rutin majelis taklim ini adalah dilaksanakan pada setiap hari 

Ahad pukul 15.30-17.00 WITA dengan jumlah anggota yang terdata sebanyak 25 

(dua puluh lima) orang anggota. Kegiatan rutin lainnya, seperti: belajar membaca 

alquran, dan hal ini secara langsung mendapat bimbingan dari penyuluh 

Kementerian Agama. Pembimbingan tersebut dilaksanakan oleh tiga orang 
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pembina; yaitu: tokoh agama, penyuluh senior dan guru agama Sekolah Dasar di 

Desa Beo. 

Adapun legalitas kepengurusan majelis taklim ini yaitu berdasarkan Surat 

Keputusan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beo dan memiliki garis 

koordinasi dengan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Kepulauan 

Talaud. Sebagaimana majelis taklim pada umumnya, majelis taklim ini memiliki 

struktur kepengurusan, yaitu: Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Agama, Bidang 

Perlengkapan, Bidang Suka-duka. Organizing dari struktur yang ada sejauh ini 

berjalan dengan baik, tanggung jawab baik dari Ketua hingga struktur terendah 

yaitu anggota berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Para pengurus  memahami 

dengan benar akan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga 

organisasi ini berjalan dengan baik.95 

12.5. Majelis Taklim Asy-Syuhada Kelurahan Beo Barat Kecamatan Beo 

Majelis Taklim Asy-Syuhada Kecamatan Beo Barat Kabupaten Kepulauan 

Talaud berdiri sejak tahun 1993. Berdirinya Majelis Taklim Asy-Syuhada ini 

karena dimotivasi oleh suatu tujuan, yaitu untuk memperdalam pendidikan agama 

Islam dan untuk mensejahterakan anggota majelis taklim.   

Kepengurusan Majelis Taklim Asy-Syuhada telah mempunyai Surat 

Keputusan dari KUA Kecamatan Beo sebagai landasan hukum dalam melakukan 

aktivitasnya. Struktur kepengurusan itu terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, 

Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Seksi Sosial, Seksi Konsumsi, 

Seksi Bidang Dakwah dan Hubungan Masyarakat. Dalam upaya untuk mencapai 

tujuan Majelis Taklim Asy-Syuhada, yaitu untuk memperdalam agama Islam dan 

meningkatkan kesejahteraan bagi anggota majelis taklim, maka pengurus memiliki 

beberapa tahap untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu: 1) membuat program 

pengajian rutin dengan metode ceramah oleh guru/pembimbing; 2) membuat 

program iuran rutin setiap pertemuan. Dana iuran para anggota tersebut disimpan 
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pada tabungan majelis taklim. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan, dana 

kesehatan dan dana duka dari setiap anggota. 

Dalam hal metode pembelajaran, Majelis Taklim Asy-Syuhada memiliki 

metode pembelajaran, di antaranya: ceramah dan pengajian. Ceramah dilaksanakan 

ketika memberikan kajian tentang keislaman dan pengajian lebih dikhususkan bagi 

anggota yang muallaf dikarenakan mereka belum terlalu mahir dalam membaca 

alquran.96 

Dari hasil observasi di atas, maka peneliti dapat  menyimpulkan bahwa 

model pengelolaan majelis taklim yang diperoleh dari 12 (dua belas) 

kabupaten/kota di Sulawesi Utara adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan Majelis Taklim 

Dalam rangka mengembangkan majelis taklim, maka hal-hal yang 

dilakukan dalam program pengembangannya adalah sebagai berikut: 

a. Izin operasional majelis taklim berdasarkan Surat Keputusan dari Badan 

Takmirul Masjid (BTM) dan sebagian lainnya berdasarkan Surat Keputusan 

dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama.  

b. Membuat struktur kepengurusan majelis taklim agar program majelis taklim 

bisa terlaksana dengan baik. Struktur kepengurusannya dimulai dari 

Penasehat/Pembina, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, 

Bendahara, Wakil Bendahara, Bidang-bidang dan seterusnya. Para pengurus 

majelis taklim bertugas dan bertanggungjawab sesuai dengan fungsi dan 

wewenangnya masing-masing. 

c. Mengelola dan memberdayakan dana bergulir yang diberikan oleh lembaga 

Studi Islam Assalaam Sulawesi Utara sebaik mungkin dengan membentuk suatu 

usaha bagi majelis taklim (khusus yang berada dalam naungan lembaga Studi 

Islam Assalaam Sulawesi Utara). 

d. Mengadakan rapat dan arisan oleh pengurus dan anggota majelis taklim. 
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e. Mengadakan pengumpulan dana/pungutan iuran bagi anggota majelis taklim . 

Dana yang terkumpul tersebut dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan 

majelis taklim itu sendiri. 

f. Mengadakan rapat evaluasi baik evaluasi bulanan maupun evaluasi tahunan. 

2. Pelaksanaan Kegiatan 

Dalam melaksanakan program kerja yang telah disepakati bersama antara 

pengurus dan anggota majelis taklim, maka hal-hal yang dilakukan oleh majelis 

taklim adalah:  

a. Merumuskan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka 

panjang. 

b. Membuat perencanaan kegiatan rutin baik kegiatan mingguan, bulanan, atau 

tahunan melalui musyawarah. Adapun kegiatan rutin yang dimaksud adalah: 

barzanji, yasinan, tahlilan, pengajian setiap pekan dan pengajian setiap bulan, 

tablig akbar, khitanan massal, serta perayaan Hari-hari Besar Islam. Adapun 

model-model atau sistem pengajian yang dilakukan oleh majelis taklim adalah: 

Pengajian yang dilakukan pada hari Kamis (pengajian hari kamis), Pengajian 

hari Jumat, Pengajian Yasinan, Pengajian khusus hari Ahad, Pengajian khusus 

dalam memperingati hari-hari besar Islam. 

c. Menjadwalkan kegiatan atau pertemuan sesuai dengan hasil kesepakatan/hasil 

musyawarah, yang meliputi kesepakatan mengenai hari, tempat dan tempat 

pelaksanaan kegiatan. 

d. Mengadakan program sosial kemasyarakatan seperti: menjenguk jika ada 

anggota majelis taklim yang sakit, pemberian santunan kedukaan/musibah, dan 

lain-lain. Salah satu tujuan dari perogram ini adalah untuk meningkatkan 

kepedulian terhadap seluruh anggota majelis taklim. 

3. Pengembangan Pendidikan Keagamaan 

Dalam upaya mengembangkan pendidikan keagamaan yang merupakan 

salah satu tujuan didirikannya/dibentuknya suatu majelis taklim, maka hal-hal yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 



a. Ketua sebagai koordinator dalam pelaksanaan kegiatan mengkoordinir seluruh 

anggotanya dan selalu memberikan motivasi-motivasi agar tetap optimis dan 

penuh semangat dalam pembelajaran majelis taklim.  

b. Mengadakan pengajian sekali dalam sepekan dan pengajian sekali dalam 

sebulan dengan menghadirkan guru/pembimbing yang ahli di bidangnya.  

c. Model pembelajaran dengan sistem pemberian materi secara rutin dari 

guru/pembimbing (yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari lembaga 

Studi Islam Assalaam Sulawesi Utara) berdasarkan silabus materi yang telah 

disediakan dan telah disepakati dalam musyawarah besar SIAM SULUT 

(khusus bagi majelis taklim yang berada dalam naungan lembaga Studi Islam 

Assalaam Sulawesi Utara). Pembelajaran majelis taklim dievaluasi sekali setiap 

bulan berjalan dalam rapat evaluasi guru SIAM dengan melampirkan judul 

materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru/pembimbing.  

d. Guru/pembimbing baik dari tenaga penyuluh agama maupun tenaga yang 

mempunyai kompetensi di bidangnya, menyajikan berbagai materi keislaman 

seperti: materi fikih/tata cara ibadah, muamalah, tajwid/baca quran, tafsir, 

aqidah akhlak, dan tata cara berpakaian (berjilbab) menurut Islam. Namun, 

pembimbingan yang dilakukan tidak secara rutinitas dilakukan karena jumlah 

tenaga penyuluh agama sangat minim untuk memenuhi kebutuhan pendidikan 

keagamaan tersebut. 

e. Guru/pembimbing memberikan ceramah dan dilanjutkan dengan tanya jawab 

serta mengadakan dialog/diskusi antar anggota majelis taklim terhadap materi 

yang disampaikan. 

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa pengeloalaan majelis 

taklim yang berada di Sulawesi Utara dalam rangka peningkatan pendidikan 

karakter pada dasarnya terbagi dalam dua kategori, yaitu: 

1. Dikelola secara tradisional, sebatas melanjutkan program kerja/kegiatan 

pengajian majelis taklim yang sudah ada sebelumnya. Pengelolaan dan 

penyampaian materi pembelajarannya tidak terstruktur dan terencana 

dengan baik. Materi yang disampaikan hanya berdasarkan permintaan 

jamaah dengan menggunakan pendekatan pahala dan konsep Lillahi Ta’ala.  



2. Dikelola secara manajemen yang baik. Majelis taklim yang dikelola dengan 

baik dengan membuat perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling).  

Dalam proses perencanaan (planning), majelis taklim mempunyai: 

a. Visi dan misi yang dikaitkan dengan tujuan majelis taklim, dan  

b. Mempunyai izin operasional. Untuk mendapatkan izin operasional 

harus memiliki persyaratan. Persyaratan dimaksud antara lain: 1) ada 

struktur kepengurusan, 2) melampirkan daftar jamaah, 3) Jadwal dan 

tempat secara lengkap, dan 4) nama majelis taklim.  

Dalam pengorganisasian, (organizing) di dalamnya ada: Pembagian tugas dan 

menstrukturkan tugas-tugas ke dalam sub-sub organisasi sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. Dalam pelaksanaan/penggerakan (actuating), fungsi 

pimpinan yang memberikan motivasi kepada anggota untuk melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan bidangnya. Dalam hal pengawasan (controlling) atau 

evaluasi, dilakukan oleh dewan penasehat/dewan pembina atau pengawas. 

Dengan demikian, maka manajemen majelis taklim dapat berkembang dan 

berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan lembaga.  

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Majelis Taklim Sebagai 

Wadah Pemberdayaan Masyarakat Menuju Pendidikan Karakter di Sulawesi 

Utara 

1. Majelis Taklim di Wilayah Kota Manado 

1.1. Majelis Taklim Irsyadul Ibad Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken  

Suatu hal yang tak dapat dipungkiri adalah suatu organisasi dapat berjalan 

dengan baik karena didukung oleh beberapa faktor, antara lain peran dari seluruh 

stake holder yang ada. Begitu pula dengan majelis taklim sebagai sebuah organisasi 

sosial keagamaan sangat membutuhkan dukungan dari stake holder. Dukungan dan 

peran dari stake holder sangat dibutuhkan sehingga majelis taklim mampu 

bersinergi dengan lingkungannya. Demikian halnya yang terjadi di Majelis Taklim 

Irsyadul Ibad, adanya dukungan formil maupun materil dari Studi Islam Assalaam 

(SIAM) SULUT dengan memaksimalkan peran pembina/guru pengajar. 



Hal kongkrit yang ditemui di lapangan terkait dengan peran pembinaan 

antara lain, adalah majelis taklim ini berkembang dengan adanya pengelolaan dana 

yang diberikan oleh SIAM, yakni dana bergulir sebesar rp. 1.000.000 (satu juta 

rupiah) pada awalnya dan sekarang sudah berkembang menjadi rp. 84.000.000 

(delapan puluh empat juta rupiah). Dana ini diberdayakan dan dikelola oleh majelis 

taklim dengan cara memberikan modal usaha kepada para anggota dengan sistem 

pinjaman yang diberikan sebesar rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian pada 

saat jumlah modal usaha yang telah diberikan tersebut akan dikembalikan, maka 

ketentuannya adalah jumlah modal tersebut ditambah dengan rp. 500.000 (lima 

ratus ribu rupiah), sehingga jumlah yang harus dikembalikan adalah sebesar rp. 

5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Adapun ketambahan uang sebesar rp. 

500.000 (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan kembali kepada para anggota 

sebagai bentuk THR pada hari menjelang pelaksanaan Idul Fitri. 

Dalam pembinaan majelis taklim Irsyadul Ibad yang berada di bawah 

naungan SIAM, maka metode yang diajarkan oleh guru yang telah diberikan surat 

keputusan dari SIAM, di satu sisi sulit diterima oleh anggota majelis taklim 

dikarenakan pemahaman agama yang minim dari tiap-tiap anggota. Artinya, latar 

belakang pendidikan para anggota majelis taklim sangat berbeda-beda. Namun di 

sisi lain, ada bentuk terapan yang menjadi daya jual tersendiri sehingga majelis 

taklim ini lebih baik dari pada sisi kendalanya, yaitu metode 

pembinaan/pembelajarannya tidak hanya terfokus kepada kajian keagamaan akan  

tetapi mencakup pula pelajaran tentang bagaimana cara berinteraksi sosial yang 

baik dengan tetangga. 

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya bahwa salah satu kendala dalam 

majelis taklim ini adalah karena perbedaan latar belakang pendidikan yang dimiliki 

oleh para anggota majelis taklim sehingga penyerapan materi ceramah yang 

disajikan oleh guru dari SIAM SULUT mengalami hambatan.  

Melirik fungsi kontrol dari SIAM sendiri yang begitu intens, sehingga 

kendala-kendala lain dalam menjalankan roda organisasi majelis taklim sendiri 



tidak Nampak. Olehnya karenanya majelis taklim ini semakin berkembang dari 

waktu ke waktu.97 

 

 

1.2. Majelis Taklim Al-Hikmah Perum Camar Buha Kecamatan 

       Mapanget  

Salah satu faktor pendukung utama yang dimiliki oleh majelis taklim Al-

Hikmah ini adalah bagaimana cara agar pendidikan karakter dapat terwujud di 

lingkungan para anggota majelis taklim. Di samping faktor pendukung utama 

tersebut, maka dapat disebutkan faktor pendukung lainnya, antara lain seperti: para 

anggota majelis taklim  memiliki semangat untuk mengikuti kegiatan rutin yang 

sudah diagendakan dan semangat kolektif ini memberikan gairah bagi para anggota 

baru yang muallaf hingga para anggota muallaf ini dengan sendirinya menjadi turut 

aktif dan mengambil bagian dalam kegiatan majelis taklim yang dilaksanakan. 

Selain itu, keterlibatan para anggota majelis taklim dalam kegiatan-kegiatan rutin 

kemasjidan, menciptakan sinergitas antara Badan Takmir, Badan Keimaman dan 

masyarakat yang ada di lingkungan setempat.  

Metode pembelajaran yang diberlakukan dalam majelis taklim ini adalah 

berdasarkan metode yang telah ditetapkan oleh Studi Islam Assalaam (SIAM) 

SULUT. Majelis taklim Al-Hikmah memiliki guru pembina yang bertugas dalam 

membimbing, memberikan pemahaman agama melalui ceramah dan pemahaman 

dalam membaca alquran. Pembimbingan ini dilaksanakan bersamaan dengan 

program rutin pengajian. 

 Adapun faktor kendala yang dihadapi oleh majelis taklim Al-Hikmah ini 

adalah jarak rumah (tempat tinggal anggota) dengan tempat pelaksanaan kegiatan 

pengajian terbilang cukup jauh, untuk itu disiplin waktu dari kehadiran sebagian 

anggota menjadi catatan kendala yang perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh 

karena pelaksanaan kegiatan majelis taklim ini secara bergilir atau secara 

bergantian yang dilaksanakan dari rumah ke rumah dalam setiap pekan. Oleh 
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karena itu, maka dibutuhkan peningkatan kesadaran pengaturan waktu dari para 

anggota majelis taklim demi kelancaran pelaksanaan kegiatan majelis taklim. 

 Selain itu, faktor beragamnya latar belakang pendidikan para anggota juga 

menjadi catatan tersendiri. Guru pengajian memberikan pemahaman agama 

berdasarkan latar belakang pendidikan agama yang dimilikinya. Dua hal yang 

menjadi tolak ukur dalam pencapaian pendidikan karakter. Adanya perbedaan latar 

belakang  pendidikan agama antara guru dengan para anggota majelis taklim ini 

menyebabkan penerimaan dan pemahaman agama sedikit mengalami hambatan. 

Dengan demikian, maka pendekatan persuasif harus ditekankan jikalau 

permasalahan ini dianggap sebagai faktor penghambat terwujudnya pendidikan 

karakter secara merata kepada seluruh anggota majelis taklim.98 

1.3.  Majelis Taklim Raudhatul Jannah SIAM, Muslimah At-Taqwa 

(KKMA), Kerukunan Wanita Islam (KWI) Kelurahan Perkamil 

Kecamatan Paal Dua  

Majelis Taklim At-Taqwa ini tergolong majelis taklim yang unik karena ada 

tiga majelis taklim berada di satu tempat yang sama dan beranggotakan orang-orang 

yang sama pula. Hal ini bisa dimaknai sebagai bentuk keterbukaan para ibu-ibu 

anggota majelis taklim yang dapat menerima perbedaan keinginan dari beberapa 

anggota sehingga sedapat mungkin dapat meminimalisir konflik antar kepentingan 

para anggota. Hal ini dinilai sebagai suatu modal dasar yang sangat memberikan 

pengaruh positif untuk mendukung terwujudnya pendidikan karakter bagi anggota 

majelis taklim. 

Selain itu, peran guru pembimbing dalam proses pembelajaran menjadi hal 

yang sangat urgen, misalnya: materi-materi yang berhubungan dengan pemahaman 

keislaman dan materi serta metode untuk memperlancar membaca alquran dengan 

baik dan benar. Pendampingan yang dilakukan oleh guru pembimbing sangat 

berpengaruh positif dalam hal ini. Hal ini trend positif untuk keberlangsungan 

majelis taklim. Di samping itu, peran dalam bidang pendidikan juga menjadi salah 
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satu faktor pendukung karena majelis taklim ini sudah mempunyai binaan sendiri 

yaitu Taman Pendidikan Alquran (TPA). 

Adapun kendala yang dihadapi oleh majelis taklim ini adalah turbulensi 

kepentingan antar kelompok majelis taklim. Meskipun prinsip keterbukaan 

diterapkan di majelis taklim ini, namun tidak bisa dipungkiri bahwa benih-benih 

ego intrinsik terhadap majelis taklim yang diusung itu masih ada. Hal ini berdampak 

terhadap kehadiran para anggota yang terkesan memilih-milih majelis taklim yang 

akan dikuti/dihadiri. Hal ini jika dibiarkan akan berujung pada perpecahan, untuk 

itu perlu penguatan dari pembimbing/pembina terkait masalah ini, agar prinsip 

keterbukaan di antara para anggota majelis taklim tetap bisa terjaga selama-

lamanya. 

Selain kendala di atas, masih terdapat anggota majelis taklim yang berstatus 

muallaf dan masih sulit untuk menyesuaikan diri karena faktor malu serta minimnya 

pendekatan persuasif yang dilakukan oleh anggota lainnya, sehingga perasaan malu 

itu terasa sangat mempengaruhi sehingga  mengalami kesulitan dalam mengikuti 

majelis taklim secara rutin. Pentingnya pendekatan persuasif kepada para anggota 

yang berstatus muallaf seharusnya harus disikapi secara serius. Hal ini dilakukan 

semata-mata untuk saling memotivasi antar seluruh anggota majelis taklim dan 

tetap bertekad agar kegiatan majelis taklim tetap berjalan seperti yang telah 

direncanakan sebelumnya.99 

2. Majelis Taklim di Wilayah Kota Bitung 

2.1. Majelis Taklim Al-Muhajirin Girian Weru Dua Kecamatan Girian  

Beberapa faktor pendukung sehingga terwujudnya pengelolaan majelis 

taklim yang berafiliasi pada pendidikan karakter adalah: 1) semangat dan motivasi 

yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan, 2) adanya saling pengertian antar 

anggota majelis taklim, 3) adanya sikap profesionalitas dari masing-masing bidang 

dalam struktur pengurus, 4) semua kegiatan rutin yang dilaksanakan sudah 
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memiliki jadwal dan susunan teknis dalam kegiatan tersebut, 5) adanya ikatan 

emosional yang kuat antar anggota dan ketua majelis taklim. 

Adapun faktor kendala yang dihadapi oleh majelis taklim ini adalah 

sebagian besar dari anggota majelis taklim tidak dapat hadir dalam pelaksanaan 

kegiatan majelis taklim disebabkan mayoritas dari mereka berprofesi sebagai 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari sisi jumlah anggota yang terdaftar dalam majelis 

taklim sebanyak 70 (tujuh puluh) orang, namun yang aktif menghadiri kegiatan 

majelis taklim hanya berkisar 30 (tiga puluh) orang.100 

 

2.2. Majelis Taklim At-Taubah Kelurahan Manembo-Nembo Atas 

Kecamatan Matuari  

Faktor Pendukung terwujudnya pendidikan karakter di majelis taklim ini 

adalah dengan adanya pola penerapan tutor sebaya yaitu suatu metode pengajaran 

yang diberlakukan di majelis taklim dengan menerapkan sistem bagi anggota yang 

telah bisa membaca alquran dapat mengajarkan kepada anggota yang belum tahu 

membaca alquran.  

Selain itu, dengan meningkatnya kuantitas anggota majelis taklim yang 

sudah berpakaian muslimah. Hal ini diungkapkan secara langsung oleh sekretaris 

majelis taklim bahwa fenomena jilbab setelah mengikuti majelis taklim itu terasa 

sangat kental. Jadi, antara teori dan praktek merupakan dua hal yang berbeda namun 

diharapkan dapat berjalan seirama. Kesadaran akan pentingnya memakai pakaian 

yang Islami merupakan suatu tuntunan yang harus dipatuhi oleh umat Islam. 

Adanya semacam stimulant yang muncul dari diri sendiri ketika mulai 

mengaktifkan diri untuk turut serta dalam kegiatan majelis taklim, bukan karena 

lingkungan majelis taklim yang mengharuskan penggunaan jilbab, akan tetapi 

merupakan tuntunan Ilahi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. 

Dalam pelaksanaan kegiatan majelis taklim At-Taubah, kendala yang 

dihadapi adalah kehadiran para anggota yang sangat minim atau tidak sesuai dengan 
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harapan. Hal ini disebabkan oleh karena sebagian besar dari anggota majelis taklim 

ini berstatus Ibu Rumah Tangga (IRT). Oleh karenanya, maka kehadiran dari 

anggota dalam keikutsertaannya di setiap kegiatan majelis taklim sangat sulit 

dimaksimalkan. Suatu hal yang menjadikan kendala tersendiri dalam 

keberlangsungan majelis taklim. Di samping itu pula, kendala lainnya adalah jarak 

tempuh antara tempat pelaksanaan kegiatan majelis taklim dengan jarak rumah para 

anggota majelis taklim serta faktor fisik dan faktor ekonomi juga turut 

mempengaruhi kehadiran para anggota majelis taklim di setiap kegiatan rutin yang 

dilaksanakan.101 

 

 

 

3. Majelis Taklim di Wilayah Kota Tomohon 

3.1. Majelis Taklim Muslimat Kota Tomohon  

Faktor pendukung keberlangsungan majelis taklim Muslimat Kota 

Tomohon ini adalah adanya Tenaga Penyuluh dari Kementerian Agama. Tenaga 

Penyuluh Kementerian Agama ini adalah seorang hafiz yang merantau dari Jawa 

ke Kota Tomohon sejak tahun 2007 hingga sekarang ini. Metode pembelajarannya 

disediakan oleh yayasan sekaligus mengikuti silabus yang telah ditetapkan oleh 

Kementerian Agama. 

 Hal ini menimbulkan kesan dan makna yang sangat positif terhadap 

perkembangan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dari anggota majelis 

taklim Muslimat Kota Tomohon. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sebagian besar 

anggota majelis taklim telah mampu membaca alquran dengan baik. Di samping itu 

pula ibu-ibu anggota majelis taklim telah memahami bagaimana cara mendidik dan 

merawat anak sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Adapun faktor penghambat dalam menjalankan aktifitas di majelis taklim 

ini adalah masalah kehadiran anggota. Masalah kehadiran dalam hal ini terbagi 

dalam 2 (dua) kelompok/kategori. Kelompok pertama adalah anggota yang selalu 
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hadir tepat pada waktu pelaksanaan kegiatan majelis taklim. Kelompok ini memiliki 

motivasi yang tinggi untuk belajar. Sedangkan kelompok kedua adalah anggota 

yang sering datang terlambat (tidak disiplin waktu) karena motivasinya hanya untuk 

mengikuti arisan belaka. Meskipun demikian, hal ini tidak menjadikan majelis 

taklim Muslimat mundur dan tidak bersemangat dalam menuntut ilmu. Pengurus 

inti majelis taklim Muslimat telah memberikan contoh yang baik kepada para 

anggota majelis taklim yang ada.102 

3.2. Majelis Taklim Nurul Iman Kampung Jawa Tomohon 

Majelis taklim ini memiliki keinginan besar agar kelompok Yasinan yang 

telah digagas oleh pengurus sebelumnya dapat terus berlanjut dan kegiatan yang 

telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik seperti yang diinginkan. Faktor 

pendukung terwujudnya pendidikan karakter dalam majelis taklim ini adalah 

semangat keikutsertaan para anggota majelis taklim. Meskipun hanya sebatas 

kegiatan membaca surat Yasin (Yasinan), namun anggota majelis taklim ini sangat 

antusias dan turut menghadiri majelis meskipun dalam keadaan cuaca yang sangat 

dingin (cuaca di Kota Tomohon). 

Dengan adanya semangat belajar dari ibu-ibu yang tergabung dalam majelis 

taklim ini, pembelajaran agama tetap berjalan karena baik pengurus maupun 

anggota saling memberikan motivasi dalam kebaikan, begitu pula para pengurus 

dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga 

kegiatan majelis taklim ini selalu berjalan dengan baik.103 

4. Majelis Taklim di Wilayah Kota Kotamobagu 

4.1. Majelis Taklim Al-Fitri Desa Bilalang Dua Kotamobagu Utara 

Keberadaan majelis taklim ini tentunya mempunyai beberapa faktor 

pendukung sebagai penunjang kinerja pengurus majelis taklim secara khusus dan 

semua anggota secara umum. Adapun faktor yang mendukung pengembangan 

majelis taklim Al-Fitri Desa Bilalang Dua Kotamobagu Utara ini adalah karena 
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metode pembelajaran yang diterapkan mampu memberi dampak perubahan pada 

anggota majelis. Perubahan yang dimaksudkan antara lain: a) meningkatnya 

kesadaran anggota majelis taklim untuk menggunakan jilbab, dan b) perubahan 

perilaku dan sikap dalam berinteraksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 

Terkait faktor penghambat di majelis taklim Al-Fitri, di antaranya adalah: 

belum adanya pembelajaran yang berhubungan dengan materi tafsir dan thaharah. 

Namun hal ini tidak menjadikan sebagai dasar untuk tidak melakukan aktifitas 

bermajelis taklim. Hal ini disebabkan karena baik anggota maupun pengurus Badan 

Takmir Masjid (BTM) saling mendukung dan menopang dalam  menjalankan 

kegiatan di majelis taklim Al-Fitri.104 

4.2. Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Kobo Kecil Kotamobagu Timur  

 Dapat dikemukakan bahwa majelis taklim Al-Hidayah Desa Kobo Kecil 

Kotamobagu Timur masih dapat bertahan sampai saat ini karena adanya semangat 

yang sangat besar dari para anggota. Semangat yang besar inilah menjadi salah satu 

faktor pendukung keberlangsungan majelis taklim Al-Hidayah Desa Kobo Kecil 

yang terletak di Kotamobagu Timur. Selain itu, adanya program arisan menjadi 

daya tarik tersendiri dari seluruh anggota majelis taklim ini. Dengan menerapkan 

metode penghimpunan dana yang diambil atau bersumber dari setiap anggota 

dengan standar nominal minimal sebesar rp. 5.000 (lima ribu rupiah) setiap anggota 

dan jumlah maksimal rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian hasil dari 

pengumpulan uang tersebut dilakukan pencabutan undi. Nama yang naik/tercabut 

dalam undian tersebut dinyatakan berhak menerima uang yang telah dikumpulkan 

dengan menggunakan metode musyawarah mufakat. Dinilai bahwa program ini 

mampu memberikan manfaat kepada para anggota majelis taklim sendiri, sehingga 

program ini dianggap sebagai program unggulan majelis taklim Al-Hidayah. 

Adapun faktor kendala yang dihadapi oleh majelis taklim Al-Hidayah ini 

adalah ketidaktersediaannya guru pengajar secara rutin, baik pembina maupun 

tenaga penyuluh agama dari Kementerian Agama. Kendala inilah yang 
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menyebabkan sehingga kegiatan dalam majelis taklim ini hanya dirutinkan dengan 

sistem pengajian secara bersama bagi yang sudah mampu membaca alquran dengan 

baik, sebaliknya bagi anggota yang belum mahir dalam membaca alquran tetap 

mengambil inisiatif untuk belajar sendiri. Selain itu, program kerja majelis taklim 

Al-Hidayah hanya menyesuaikan dengan program majelis taklim BKMT di tingkat 

kecamatan. Jika majelis taklim (BKMT) tingkat kecamatan tidak melaksanakan 

kegiatan tadzkir bulanan, maka majelis taklim Al-Hidayah pun tidak melaksanakan 

tadzkir yang sama. Artinya, bahwa majelis taklim Al-Hidayah hanya mmengikuti 

kegiatan yang dilaksanakan oleh majelis taklim (BKMT) yang ada di tingkat 

kecamatan. 

 Adapun kelemahan lainnya adalah rendahnya kesadaran para angggota 

terhadap kebutuhan pertemuan rutin dalam majelis taklim. Terkadang pertemuan 

rutin dilaksanakan, terkadang pula pertemuan rutin tidak dilaksanakan. Selain itu, 

meningkatnya intensitas pertemuan dan kuantitas anggota pada saat menjelang dan 

selama bulan puasa. Hal ini dikarenakan adanya program arisan yang menjadi 

program unggulan untuk menghimpun anggota. Namun sangat disayangkan, hal ini 

hanya menimbulkan keterpaksaan dari anggota. Hal ini semata-mata dilakukan 

bukan berdasarkan pada keinginan untuk belajar dan silaturrahim, namun niat lain 

menjadikan salah satu dasar kehadirannya yaitu sekedar untuk mengejar materi dari 

hasil arisan majelis taklim itu sendiri.105 

5. Majelis Taklim di Wilayah Kabupaten Minahasa 

5.1. Majelis Taklim Nurut Taqwa Desa Sea 

Salah satu terobosan yang dilakukan oleh majelis taklim Nurut Taqwa yang 

berada di Desa Sea dalam upaya menghidupkan dan mengembangkan majelis 

taklim adalah adanya pola rekruitmen anggota dengan sistem mendatangi beberapa 

rumah warga yang beragama Islam yang tentunya mempunyai suatu  kepedulian 

terhadap keberlangsungan mejelis taklim Nurut Taqwa. Adapun faktor pendukung 

sehingga majelis taklim ini masih eksis sampai sekarang adalah dengan adanya 
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pembimbingan rutin yang dilaksanakan oleh guru pembina/pembimbing yang telah 

mempunyai mandat melaksanakan tugas pembimbingan yang tertuang dalam surat 

keputusan yang dikeluarkan oleh pengurus Studi  Islam Assalaam (SIAM) SULUT.  

Guru pembina/pembimbing berupaya memberikan pembelajaran sesuai dengan 

materi yang telah ditetapkan oleh SIAM SULUT. Salah satu tujuan yang 

dikehendaki adalah meningkatkan pemahaman dalam bidang agama dan 

menumbuhkan kesadaran serta kecintaan para anggota majelis taklim untuk dapat 

mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Guru pembina/pembimbing 

selalu hadir di tengah-tengah kegiatan mejelis taklim dengan menerapkan pola 

pendekatan persuasif agar materi pembelajaran dapat diterima dan dipahami dengan 

baik.  

Hal yang sama dengan majelis taklim lainnya, bahwa majelis taklim Nurut 

Taqwa juga memiliki kendala dalam pengelolaan majelis taklim. Pada mulanya 

kendala yang paling mendasar adalah terletak pada SDM (Sumber Daya 

Manusia)nya. Hal ini disebabkan oleh karena pendidikan para anggota majelis 

taklim pada taraf/tingkatan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas). Namun pada 

perkembangan selanjutnya, beberapa anggota majelis taklim sudah menyandang 

gelar sarjana lengkap (S1).  

Meskipun demikian untuk mengantisipasi hal itu, maka pengurus majelis 

taklim Nurut Taqwa tetap mengadakan evaluasi guna membahas kendala-kendala 

yang dihadapi dan berupaya mencari solusi terbaik agar kendala yang ada dapat 

diminimalisir. Kegiatan evaluasi dilakukan pada momentum maulid. Dalam hal ini 

seksi pendidikan menyusun/membuat soal terkait materi pembelajaran yang telah 

diterima dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Upaya lainnya adalah  dengan 

mengadakan lomba cerdas cermat. Para pemenang dalam lomba cerdas cermat akan 

diberikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih dan untuk mensupport para 

anggota lainnya agar dapat berlomba-lomba dalam hal meningkatkan pemahaman 

agama dan lain-lain.106 
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5.2.  Majelis Taklim Al-Ijtihad Desa Tateli   

Keberadaan Majelis Taklim Al-Ijtihad Tateli tidak bisa terlepas dari 

beberapa faktor, sehingga faktor inilah yang menjadi faktor pendukung 

terwujudnya majelis taklim yang berafiliasi pada pendidikan karakter. Adapun 

faktor pendukung tersebut adalah tersedianya guru pembina/pembimbing sehingga 

memudahkan para anggota majelis taklim dalam mempelajari dan memperdalam 

ilmu agama. Guru pembina/pembimbing bertugas memberikan bimbingan dalam 

banyak hal terutama materi yang telah ditentukan oleh pihak Studi Islam Assalaam 

(SIAM) SULUT. Di samping itu, semangat atau motivasi untuk belajar agama dari 

semua pihak baik dari anggota maupun pengurus majelis taklim sehingga 

pertemuan rutin tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan 

sebelumnya.  

Selain faktor pendukung di atas, majelis taklim Al-Ijtihad pun mempunyai 

beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatannya. Dapat disebutkan bahwa 

kendala-kendala/faktor penghambat di majelis taklim ini adalah jarak lokasi yang 

cukup jauh yaitu antara lokasi pertemuan dengan rumah anggota majelis taklim 

sehingga kehadiran para anggota majelis taklim tidak dapat dimaksimalkan. Namun 

hal ini telah dievaluasi demi menjaga keberlangsungan majelis taklim Al-Ijtihad. 

Jika dalam keadaan tertentu guru pembina/pembimbing tidak dapat/ berhalangan 

hadir, maka  sebagai pengurus dapat melakukan bentuk antisipasi dengan cara 

melatih para anggota untuk membawakan kultum, bahkan dalam situasi cuaca yang 

buruk sekalipun tidak menjadikan penghalang bagi anggota majelis taklim untuk 

hadir dalam kegiatan/pertemuan.107 

6. Majelis Taklim di Wilayah Kabupaten Minahasa Utara 

6.1.  Majelis Taklim Al-Muhajirin Desa Sukur 

Salah satu manfaat adanya majelis taklim Al-Muhajirin adalah 

meningkatnya pemahaman baca alquran di kalangan anggota majelis taklim secara 

umum dan secara khusus bagi ibu-ibu yang berstatus muallafah. Namun pun 
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demikian masih ada beberapa orang anggota majelis taklim yang masih berada di 

tingkat Iqra’. Salah satu metode yang dilakukan oleh guru pembina/pembimbing 

dalam majelis taklim ini adalah para anggota majelis taklim dibagi dalam 2 (dua) 

kelompok, yaitu: 1) kelompok Iqra,’ dan 2) kelompok yang sudah di tingkat 

alquran. 

Kendala yang dihadapi oleh majelis taklim Al-Muhajirin saat ini adalah 

persoalan individu (intern pengurus). Polemik tersebut diakibatkan karena 

ketidaktaatan mengenai aturan yang telah disepakati ketika mengadakan pelatihan 

menajemen organisasi. Ketua dan anggota pengurus yang lain tidak sama dalam 

memahami dan menerapkan aturan manajemen organisasi. Hal inilah yang 

kemudian menjadikan majelis taklim ini berpolemik sehingga menimbulkan tidak 

sinergisitasnya pengurus dari majelis taklim ini.108 

6.2. Majelis Taklim Nurul Ikhlas Desa Kawangkoan Baru Kecamatan 

Kalawat  

Salah satu faktor pendukung majelis taklim Nurul Ikhlas di Desa 

Kawangkoan Baru adalah tersedianya tenaga guru yang bertugas melaksankan 

pembinaan/pembimbingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua dan 

Sekretaris bahwa majelis taklim Nurul Ikhlas sejauh ini mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan. Anggota majelis taklim secara umum sudah bisa membaca 

alquran, namun demikian masih ada juga anggota yang masih berada di tingkat 

Iqra’.  Sekitar 9 (sembilan) orang yang berstatus muallafah dan sudah lanjut usia. 

Faktor pendukung lainnya adalah para anggota majelis taklim saling memberikan 

motivasi dalam pembelajaran yang dilakukan sehingga rasa kebersamaan pun 

tumbuh dan terjaga di majelis taklim ini. 

Modal besar yang dimiliki oleh majelis taklim Nurul Ikhlas yang sampai 

saat ini masih dapat bertahan dan tetap eksis adalah para pengurus majelis taklim 

memiliki semangat yang tinggi dalam berorganisasi dan para anggota yang patuh 

terhadap instruksi pengurus serta tingginya solidaritas antar sesama anggota. Salah 
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satu bukti konkrit solidaritas yang tinggi di majelis taklim ini adalah sistem arisan 

yang dilakukan dengan mengumpulkan uang  berdasarkan keikhlasan dari seluruh 

anggota, kemudian uang yang telah terkumpul tersebut akan diserahkan kepada 

anggota yang paling membutuhkannya. Pengurus majelis taklim menanyakan 

secara langsung kepada seluruh anggota bahwa siapapun yang paling mendesak 

dalam pembiayaan, maka anggota itulah yang berhak menerimanya. Sebaliknya, 

jika pengurus menanyakannya dan belum ada  anggota majelis taklim yang 

membutuhkan dana arisan yang telah terkumpul tersebut, maka sistem yang 

diberlakukan adalah sistem pencabutan undian. Metode inilah yang dianggap oleh 

pengurus sebagai metode untuk meningkatkan kepedulian dan solidaritas antar 

sesama anggota di majelis taklim Nurul Ikhlas. Sistem arisan yang dilakukan di 

majelis taklim Nurul Ikhlas sangat berbeda dengan sistem arisan yang dilaksanakan 

oleh majelis taklim yang lain.  

Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh majelis taklim ini adalah 

karena beragamnya latar belakang pendidikan para anggota. Dengan demikian,  

maka penyerapan materi ceramah, diskusi dan tanya jawab dari guru pembina/ 

pembimbing menjadi tidak merata. Hal inilah yang menyebabkan lambatnya 

pemahaman dalam bidang agama. Di samping itu pula, kesadaran dari sebagian 

anggota untuk berkembang masih menjadi perhatian khusus yang harus dilakukan 

dengan mengadakan pencerahan.109 

6.3. Majelis Taklim Al-Ihsan Desa Klabat Kecamatan Dimembe  

Salah satu penyebab sehingga majelis taklim Al-Ihsan masih tetap bertahan 

sampai saat ini adalah dikarenakan semangat dan motivasi anggota majelis taklim 

yang terus berupaya untuk melaksanakan pertemuan rutin, guna bersilaturrahmi dan 

menambah khasanah keislaman. Selain itu, dukungan dari masyarakat secara umum 

dan keluarga secara khusus turut menjadi pendorong dalam menjaga eksistensi dari 

majelis taklim ini. Suatu hal yang tak dapat dipungkiri, bahwa dengan adanya guru 

pembina/pembimbing sejak tahun 2017 menjadi salah satu faktor pendukung yang 
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sangat urgen. Dengan bimbingan secara khusus dari guru pembina, maka para 

anggota bisa mendapatkan muatan ilmu keislaman yang lebih terstruktur dan 

terkonsep karena muatan materinya telah tertuang dalam silabus. Di samping itu 

pula, para anggota mejelis taklim  mendapatkan bimbingan dalam memahami 

bacaan alquran dengan baik dan benar. 

Masalah yang dihadapi oleh majelis taklim Al-Ihsan adalah minimnya 

inventaris berupa alquran dan Iqra’. Kedua hal ini merupakan bahan yang sangat 

dibutuhkan dalam rangka menunjang proses pembelajaran. Minimnya inventaris 

(alquran dan Iqra) menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan pemahaman 

baca alquran dan Iqra secara merata di kalangan anggota majelis taklim. Hal ini 

nampak jelas sangat dibutuhkan oleh para anggota terutama anggota yang berstatus 

muallafah. Jadi, minimnya inventaris (alquran/Iqra) menjadi kendala tersendiri di 

majelis taklim Al-Ihsan.  

 Selain itu, kendala yang dihadapi adalah jarak lokasi/tempat domisili antara 

guru pembina/pembimbing dengan lokasi majelis taklim yang cukup jauh, sehingga  

keterlambatan pun dalam pertemuan rutin sering terjadi. Hal inilah yang 

menyebabkan sehingga waktu pertemuan majelis taklim sangat singkat dan tidak 

sesuai lagi dengan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya. Di samping kendala 

tersebut, maka cuaca buruk pun (cuaca ekstrim dan hujan deras) menjadi salah satu 

kendala yang dapat menyebabkan kuantitas kehadiran para anggota mejelis taklim 

menurun.110 

7. Majelis Taklim di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan 

7.1. Majelis Taklim Al-Akbar Desa Tumpaan Satu Kecamatan Tumpaan 

Dengan adanya kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh majelis taklim Al-

Akbar, maka terlihat kemajuan yang signifikan yaitu sebagian besar anggota 

majelis taklim telah mampu membaca alquran, hanya saja masih kurang dari sisi 

penguasaan ilmu tajwid. Namun pun demikian, masih ada sebagian kecil dari 

anggota majelis taklim yang berada di tingkat Iqra’. Kemajuan lainnya adalah 

 

110Wawancara dengan Rasni Bone, Ketua Majelis Taklim Al-Ihsan, Desa Klabat, 

Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Ahad, 12 Agustus 2018. 



sebagian anggota majelis taklim telah rutin menggunakan jilbab di dalam 

melakukan segala aktivitasnya. 

Adapun faktor pendukung lainnya di majelis taklim Al-Akbar adalah 

adanya kerjasama yang sangat positif dari pihak Imam masjid dan Badan Takmir 

Masjid (BTM) dalam upanya membantu untuk mengembangkan majelis taklim Al-

Akbar. Di samping itu pula adanya semangat para anggota majelis taklim untuk 

selalu giat dalam mempelajari ilmu agama. Sedangkan faktor penghambat yang 

dihadapi oleh majelis taklim Al-Akbar yakni tidak tersedianya tenaga guru pengajar 

dalam memberikan pemahaman tentang ilmu-ilmu agama dan materi lainnya terkait 

dengan pelaksanaan ibadah secara umum.111  

7.2. Majelis Taklim Al-Hikmah Desa Matani Satu Kecamatan Tumpaan  

Kegiatan pertemuan majelis taklim Al-Hikmah diadakan dua kali yakni 

pada hari Ahad dan Kamis malam setiap pekannya. Kegiatan ini bersifat sharing 

atau berbagi ilmu antar anggota. Jika di antara anggota majelis taklim terdapat 

anggota yang memiliki pengetahuan yang lebih dan memadai serta mempunyai 

kemampuan untuk mentransfer ilmunya, maka anggota tersebut itulah yang akan 

diberikan kesempatan untuk memberikan materi keislaman. Dalam proses 

pembelajaran membaca alquran, maka pihak Imam masjid yang mempunyai 

wewenang dalam hal ini. Dengan adanya pendidikan agama yang telah dipelajari di 

majelis taklim Al-Hikmah, maka salah satu hasil yang dapat dilihat dan dirasakan 

manfaatnya adalah sebagian besar anggota mejelis taklim telah dapat menggunakan 

jilbab di dalam menjalankan aktivitasnya. Faktor pendukung sehingga majelis 

taklim Al-Hikmah dapat menjalankan kegiatannya adalah adanya semangat dan 

motivasi serta rasa solidaritas yang tinggi para anggota majelis taklim Al-Hikmah 

untuk menambah wawasan pengetahuan di bidang agama.  

Adapun kendala yang dihadapi oleh majelis taklim Al-Hikmah adalah 

sampai saat ini belum memiliki tenaga pengajar atau guru. Majelis taklim Al-

Hikmah sampai saat ini sebatas pada tataran memanfaatkan dan menggunakan 

 

111Wawancara dengan Hartati Sumaila, Ketua Majelis Taklim Al-Akbar Tumpaan I, 

Kabupaten Minahasa Selatan. Jumat, 20 Juli 2018. 



tenaga anggota majelis taklim yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan di 

bidang agama yang lebih dari anggota lainnya. Jadi, ketidaktersedianya tenaga guru 

menjadi kendala paling utama di majelis taklim Al-Hikmah. Di samping itu, 

kendala lainnya adalah masalah minimnya intensitas kehadiran para anggota 

majelis taklim, juga fasilitas yang belum memadai seperti Iqra’ dan alquran turut 

menjadi kendala di majelis taklim Al-Hikmah.112 

8. Majelis Taklim di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow 

8.1. Majelis Taklim Al-Jihad Desa Ambang I  

“Tembang Kenangan” merupakan salah satu adat atau tradisi dalam suatu 

acara yang hidup subur di desa Ambang I. Sejak dahulu tradisi ini sangat diminati 

oleh kaum Hawa. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tradisi ini secara 

perlahan tidak terlalu diminati lagi. Para kaum Hawa lebih memilih untuk 

mengikuti kegiatan di majelis taklim.  Majelis taklim Al-Jihad  yang berada di desa 

Ambang I memiliki kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan kaum 

Hawa yang selalu mengikuti kegiatan pengajian di majelis taklim dapat membawa 

dampak yang sangat positif, yaitu sebagian besar anggota majelis taklim telah 

memilih untuk mengenakan jilbab di dalam menjalankan segala aktivitasnya.  

Beberapa faktor pendukung sehingga majelis taklim Al-Jihad dapat berjalan 

dengan baik, antara lain adalah: 1) timbulnya rasa kesadaran bahwa mengikuti 

kegiatan yang tidak mendatangkan manfaat adalah tidak baik, 2) ketua dan 

pengurus inti majelis taklim melaksanakan sistem kontrol dan memantau secara 

langsung kegiatan rutin yang dilakukan oleh seluruh anggota,  3) anggota majelis 

taklim memiliki rasa tanggung jawab, rasa memiliki terhadap majelis taklim dan 

memiliki ukhuwah Islamiyah yang tinggi serta dukungan moril dari pemerintah 

setempat, 4) melakukan kerjasama dengan beberapa instansi, antara lain Dinas 

Tenaga Kerja dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, serta 5) turut aktif dalam 

menyukseskan perayaan hari-hari besar Islam. 

 

112Wawancara dengan Yanti Panji, Wakil Ketua Majelis Taklim Al-Hikmah Desa Matani 

I, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Sabtu, 21 Juli 2018.  



Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi oleh majelis taklim Al-Jihad 

adalah maslah legalitas kepengurusan yang belum jelas, artinya belum adanya Surat 

Keputusan yang melegalkan/mensahkan kepengurusan mejelis taklim disebabkan 

karena struktur kepengurusan yang belum tertata dengan baik. Selain itu, masih 

kurangnya fasilitas pendukung dalam kegiatan pengajian dan pembelajaran, seperti: 

kurangnya alquran dan Iqra’.113 

8.2. Majelis Taklim Ar-Rahman Desa Bolaang Kecamatan Bolaang Timur   

Dalam rangka mewujudkan pola manajemen majelis taklim yang dapat 

mengarahkan dan menghasilkan pendidikan berkarakter, maka dipandang perlu 

untuk lihat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam keberlangsungan suatu 

majelis taklim, tidak terkecuali majelis taklim Ar-Rahman Desa Bolaang, 

Kecamatan Bolaang Timur. 

Beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan majelis taklim Ar-

Rahman, adalah: 1) tingginya semangat kekeluargaan, berkumpul, berserikat para 

anggota majelis taklim, dan 2) adanya dukungan dari pihak pemerintah (Kepala 

Desa/Sangadi), Badan Takmir Masjid (BTM) dan Keimaman Masjid Ar-Rahman.  

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh majelis taklim Ar-Rahman 

adalah, antara lain: 1) tidak tersedianya tenaga pengajar, 2) struktur 

kepengurusan/organisasi yang belum terpenuhi secara baik. Dengan 2 (dua) 

kendala yang disebutkan tersebut menyebabkan proses kegiatan belajar-mengajar 

terkesan lamban. Namun demikian, bukan berarti hal tersebut membuat majelis 

taklim sama sekali tidak berjalan, akan tetapi sedapat mungkin semangat atau 

motivasi para anggota majelis taklim terus ditingkatkan. Ungkapan Ketua majelis 

taklim yang sangat membangun bahwa semangat anggota dan support dari 

beberapa pihak, seperti: pemerintah desa (Sangadi), Imam Masjid dan BTM sebagai 

pendorong utama agar majelis taklim tetap berjalan sesuai dengan harapan para 

anggota majelis taklim Ar-Rahman.114 

 

113Wawancara dengan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Majelis Taklim Al-Jihad, Desa 

Ambang, Kecamatan Bolaang. Jumat 01 Juni 2018. 

114Wawancara dengan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Majelis Taklim Ar-

Rahman, Desa Bolaang Kecamatan Bolaang Timur. Sabtu, 02 Juni 2018.  



 

9. Majelis Taklim di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 

9.1.  Majelis Taklim Amaliyah Desa Talaga Kecamatan Bintauna  

Majelis Taklim Amaliyah berada di desa Talaga Kecamatan Bintauna 

Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Beberapa faktor pendukung sehingga majelis 

taklim Amaliyah ini masih dapat eksis sampai dengan sekarang, antara lain adalah: 

1) adanya kesadaran para anggota untuk tetap menjalankan kegiatan pengajian, 2) 

tanggapan positif dari seluruh anggota dalam upaya melaksanakan kegiatan 

pengajian secara berkesinambungan. Kegiatan pengajian dilakukan dengan sistem 

penjadwalan keseluruhan anggota dan pelaksanaannya dilangsungkan dari rumah 

ke rumah secara bergiliran/bergantian.  

Adapun kendala yang dihadapi oleh majelis taklim Amaliyah, antara lain 

adalah: 1) tidak adanya tenaga guru yang memberikan bimbingan secara khusus, 2)  

penjadwalan yang tidak pasti dari majelis taklim kecamatan atau kabupaten (majelis 

taklim di bawah naungan BKMT), 3) belum adanya komunikasi yang 

jelas/komunikasi yang tidak berjalan secara maksimal dengan pihak Kementerian 

Agama kabupaten, serta 4) kurangnya  kesadaran sebagian anggota majelis taklim 

(ibu-ibu yang masih terbilang muda dari sisi usia) secara khusus untuk turut serta 

mengambil bagian pada kegiatan majelis taklim.115 

9.2. Majelis Taklim Nurul Ihsan Desa Jambusarang Kecamatan 

Bolangitang. 

Majelis taklim Nurul Ihsan Desa Jambusarang Kecamatan Bolangitang 

Kabupaten Minahasa Utara berada di bawah naungan Badan Kontak Majelis 

Taklim (BKMT). Walaupun majelis taklim ini tidak mempunyai program kegiatan 

secara rutin, namun keikutsertaan para anggota majelis taklim dalam kegiatan 

masih terbilang ada. Hal ini menunjukkan masih adanya keinginan untuk 

berkumpul, berinteraksi dan berorganisasi di dalam masyarakat. 

 

115Wawancara dengan Pembina dan Ketua Majelis Taklim Amaliyah, Desa Talaga 

Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selasa, 28 Agustus 2018. 



Faktor penghambat yang dihadapi oleh majelis taklim ini adalah struktur 

kepengurusan dalam organisasi majelis taklim belum ada sehingga pembagian 

tugas bagi masing-masing pengurus belum dapat diterapkan dan dilaksanakan. 

Dengan demikian, maka di dalam menjalankan roda organisasi majelis taklim ini 

masih menghadapi kendala. Hal ini berdampak pada tidak adanya perencanaan 

(planning) dan pengorganisasian (organizing) pada majelis taklim sehingga 

kehilangan ruh manajemen organisasi. Telah diungkapkan sebelumnya, bahwa 

majelis taklim ini pun belum mempunyai kegiatan yang sifatnya rutin dilaksanakan, 

sehingga dampak yang ditimbulkan adalah kurangnya intensitas interaksi sosial 

yang terjadi antar anggota yang dapat mengakibatkan lemahnya integritas, 

kepedulian dan keaktifan anggota majelis taklim di dalam berorganisasi.116 

10. Majelis Taklim di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

10.1. Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Desa Molibagu 

              Kecamatan Bolaang Uki  

Majelis taklim sebagai wadah organisasi resmi dari pemerintah, mempunyai 

struktur dan panduan-panduan lainnya di dalam berorganisasi. Sejak tahun 2002 

dibentuklah majelis-majelis taklim di tingkat kecamatan se Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan. Tujuan dibentuknya majelis taklim ini adalah sebagai salah 

satu wadah untuk berorganisasi. Suatu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa dengan 

adanya majelis taklim masyarakat muslimah menjadi terorganisir  di masing-

masing desa. Di samping itu, majelis taklim berfungsi sebagai wadah untuk 

menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan agama seperti membaca 

alquran dan berdakwah.  

Faktor-faktor pendukung sehingga majelis taklim ini masih dapat berjalan 

dengan baik, antara lain adalah: 1) motivasi dan kesadaran seluruh anggota majelis 

taklim untuk memperdalam pengetahuan agama, 2) motivasi dari pengurus majelis 

taklim itu sendiri, 3) adanya dukungan positif dari pemerintah setempat yaitu 

Pemerintah Kecamatan dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan, 

 

116Wawancara dengan Varni Van Gobel, Koordinator BKMT Desa Jambusarang, 

Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Rabu, 29 Agustus 2018.  



serta 4) dukungan positif dari Pemerintah Kabupaten (Marlina Moha Siahaan 

sebagai Bupati) pada saat itu yang sifatnya sangat membangun dan membentuk 

semangat pengurus dan seluruh anggota majelis taklim. 

Faktor kendala yang dihadapi oleh Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) 

ini adalah masalah transportasi ketika akan menghadirkan penceramah pada 

kegiatan peringatan hari-hari besar Islam. Hal ini disebabkan karena jarak lokasi 

kegiatan pelaksanaan yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow sangat jauh 

dan termasuk daerah yang sudah berbatasan dengan Provinsi Gorontalo. Namun 

demikian, masalah transportasi ini masih boleh untuk diselesaikan/diatasi dengan 

menggunakan sistem musyawarah di antara para anggota majelis taklim. Di 

samping itu, kendala lainnya adalah belum adanya tenaga penyuluh agama dari 

Kementerian Agama.117 

10.2.  Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Permata Desa Popodu 

                      Kecamatan Bolaang Uki  

Setiap organisasi atau perkumpulan pasti mempunyai faktor pendukung dan 

faktor penghambat yang dihadapinya, sama halnya dengan majelis taklim (BKMT) 

Permata di Desa Popodu. Beberapa kegiatan yang telah dilakukannya, antara lain: 

1) pengajian kelompok-kelompok di tiap-tiap dusun dan dilakukan secara 

bergiliran, 2) membaca tahlilan pada malam ketiga, malam kelima dan malam 

ketujuh yang diselingi dengan ceramah agama, 3) membaca surah Yasin (dikenal 

dengan istilah Yasinan), 4) memperingati hari-hari besar Islam, dan 5) 

memfasilitasi kegiatan khitanan massal yang bekerjasama dengan pengurus BKMT 

Kecamatan dan BKMT Kabupaten. 

Dari beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh BKMT Permata Desa 

Popodu sudah barang tentu didukung oleh beberapa faktor pendukung/penunjang, 

antara lain adalah: 1) semangat para anggota dan para pengurus majelis taklim; 2) 

peran pemerintah setempat yang memberikan dukungan moril maupun materil 

terhadap pelaksanaan kegiatan BKMT. 

 

117Hasil wawancara dengan Zakiah S. Bonsal, Wakil Ketua BKMT Desa Molibagu,  

Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Jumat, 31 Agusutus 2018.  



Sedangkan faktor penghambatnya adalah, antara lain: 1) tidak tersedianya 

tenaga guru dalam pemberian materi-materi/kajian-kajian khusus, seperti doa, 

tatacara salat, fikih, tafsir, dan tatacara beribadah lainnya; 2) tidak adanya tenaga 

penyuluh agama yang di tempatkan di desa, kecamatan dan kabupaten. 118  

11. Majelis Taklim di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe  

11.1. Majelis Taklim Al-Ummahat Kampung Mala Kecamatan Tabukan 

            Utara 

Sama halnya dengan majelis taklim lainnya, bahwa salah satu faktor 

pendukung majelis taklim Al-Ummahat di kampung Mala Kecamatan Tabukan 

Utara adalah motivasi yang sangat besar untuk mempelajari ilmu agama. Faktor 

pendukung lainnya adalah motivasi dari pembina majelis taklim dan dukungan 

penuh dari pihak Badan Takmir Masjid (BTM) dan Imam masjid setempat. Di 

samping itu, adanya salah seorang tenaga guru sebagai pembina sekaligus pemberi 

materi pada kegiatan setiap hari Jumat (setelah salat Jumat) dilaksanakan. 

Di samping faktor pendukung di atas, terdapat pula faktor penghambat yang 

dihadapi oleh majelis taklim Al-Ummahat. Faktor penghambat yang dimaksud 

adalah rendahnya intensitas kehadiran para anggota majelis taklim dalam kegiatan 

yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh karena jarak antara rumah yang satu 

dengan rumah yang lain sangat berjauhan, sementara kegiatan pengajian yang 

dilakukan yaitu dengan sistem bergantian dari rumah ke rumah para anggota majelis 

taklim.119  

11.2. Majelis Taklim At-Takwa Kelurahan Tidore Kecamatan 

          Tahuna Timur  

Majelis taklim At-Takwa berada di bawah naungan Badan Kontak Majelis 

Taklim (BKMT) Permata Kelurahan Tidore. Kepengurusan BKMT Permata yang 

berada di tingkat Kelurahan mendapatkan mandat atau SK dari BKMT Kecamatan, 

dalam arti bahwa dalam organisasi BKMT masalah Surat Keputusan kepengurusan 

 

118Wawancara dengan Dahra Gilano, Anggota BKMT Permata Desa Popodu, Kecamatan 

Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sabtu, 01 September 2018.   

119Wawancara dengan Sarisa Singa, Ketua Majelis Taklim Al-Ummahat, Kampung Mala 

Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ahad, 26 Agustus 2018. 



berjenjang ke atas. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa  Pengurus 

BKMT Kelurahan di SKkan oleh Pengurus BKMT Kecamatan, Pengurus BKMT 

Kecamatan di SKkan oleh Pengurus BKMT Kabupaten/Kota, dan Pengurus BKMT 

Kabupaten/Kota di SKkan oleh Pengurus BKMT Provinsi. Adapun beberapa faktor 

pendukung sehingga majelis taklim ini berjalan dengan baik adalah, antara lain: 1) 

kemauan/motivasi para anggota untuk belajar agama, 2) dukungan dari pihak 

pemerintah, 3) dukungan positif dari masyarakat secara umum, 4) adanya sifat 

keterbukaan dari seluruh anggota jika ada masalah yang dihadapi, 5) koordinator 

bidang-bidang dalam SK Pengurus bertanggung jawab penuh terhadap tugasnya 

masing-masing dan bersinergi secara positif dalam semua kegiatan yang dilakukan.  

Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi oleh majelis taklim Permata 

adalah tidak tersedianya tenaga pengajar (guru) secara khusus yang memberikan 

materi pembelajaran dan tidak adanya tenaga penyuluh yang ditugaskan dari 

Kementerian Agama. Namunpun demikian, faktor penghambat ini tidak 

menjadikan majelis taklim ini surut atau tidak termotivasi dalam mempelajari ilmu 

agama. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan utama didirikannya majelis taklim ini 

yaitu untuk memperdalam ilmu agama.120 

12. Majelis Taklim di Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud 

12.1. Majelis Taklim Al-Anshar Kelurahan Lirung I 

Majelis taklim Al-Anshar yang berada di Kelurahan Lirung I Kabupaten 

Kepulauan Talaud pada dasarnya hampir sama dengan majelis taklim yang lain. 

Mejelis taklim ini juga mempunyai beberapa faktor pendukung. Beberapa faktor 

pendukung tersebut antara lain: 1) adanya motivasi anggota majelis taklim untuk 

menambah wawasan dalam ilmu agama, 2) adanya motivasi dari Kepala Urusan 

Agama (KUA) selaku pembina majelis taklim, 3) adanya motivasi dan kepedulian 

Imam masjid, dan 4) jumlah anggota yang terbilang sangat kurang (minoritas) yang 

berada di tengah-tengah mayoritas agama lain. Dengan beberapa faktor pendukung 

di atas, maka hasil/kemajuan yang dapat dilihat dalam majelis taklim Al-Anshar 

 

120Wawancara dengan Ramla Daeng Madeo, Ketua BKMT Permata Kelurahan Tidore, 

Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Senin, 27 Agustus 2018. 



ini, antara lain adalah: 1) semakin bertambahnya jumlah anggota majelis taklim 

yang berbusana muslimah di dalam menjalankan aktivitasnya, 2) meningkatnya 

kesadaran anggota majelis taklim untuk merubah perilaku yang tidak baik menjadi 

perilaku yang dibenarkan oleh ketentuan agama (secara Islami).  

Selain faktor pendukung di atas, adapula faktor penghambat yang dihadapi 

oleh majelis taklim Al-Anshar. Faktor-faktor penghambat yang dimaksud adalah: 

1) kurangnya atau tidak tersedianya tenaga guru yang khusus dalam memberikan 

materi pembelajaran, 2) kurangnya tenaga penyuluh agama dari Kementerian 

Agama, dan 3) tenaga penyuluh agama yang tidak dapat menjangkau secara 

keseluruhan majelis taklim yang ada.121 

 12.2. Majelis Taklim Al-Mawaddah wa Rahmah Masjid Jabal Rahmah 

          Melonguane 

Tujuan awal dibentuknya majelis taklim Al-Mawaddah wa Rahmah adalah 

untuk mempererat silaturrahim antar sesama anggota majelis taklim dan para 

pendatang. Faktor pendukung, antara lain: 1) adanya kekompakan dan kebersamaan 

di antara para anggota majelis taklim, 2) adanya kerjasama yang bersinergi dengan 

pihak Badan Takmir Masjid (BTM) dan Keimamam, 3) dukungan positif dari 

pemerintah setempat dalam memberikan dorongan kepada para anggota majelis 

taklim.   Adapun kendala-kendala atau faktor penghambat yang dihadapi, adalah: 

1) tidak adanya tenaga guru yang secara khusus bertugas membimbing dan 

memberikan materi sesuai dengan keinginan anggota majelis taklim, 2) minimnya 

penyuluh agama berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Agama, 

3) kurangnya tenaga guru yang cakap dalam bidang pengetahuan agama secara 

komprehensif, sehingga materi yang diberikan sebatas pengetahuan yang dimiliki 

oleh tenaga guru tersebut, 4) belum adanya model pembelajaran secara kontinyu 

 

121Wawancara dengan Kepala KUA Desa Lirung, Imam Masjid Lirung dan Ketua serta 

Sekretaris Majelis Taklim Al-Anshar, Desa Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud. Selasa, 04 

September 2018.  



dan sistematis, dan 5) tidak adanya buku yang dapat dijadikan bahan atau materi 

serta pedoman untuk dijadikan bahan pembelajaran di majelis taklim.122   

12.3. Majelis Taklim Raudhatul Jannah  

Keberadaan suatu majelis taklim tidak bisa terlepas dari adanya faktor 

pendukung guna terwujudnya manajemen majelis taklim yang berbasis pendidikan 

karakter. Majelis Taklim Raudhatul Jannah berkedudukan di wilayah Kecamatan 

Melonguane. Adapun faktor pendukung yang dimiliki oleh majelis taklim 

Raudhatul Jannah, antara lain adalah: 1) adanya silabus tentang materi ceramah, 2) 

adanya pembimbingan ceramah yang dilakukan oleh tenaga guru yang 

berkompeten di bidangnya, 3) adanya sistem hafalan dan pengajian secara rutin 

yang berjalan sesuai dengan silabus pembelajaran yang ada. Dalam hal program 

pembimbingan, terdapat program khusus yang dilakukan oleh pembina, yaitu 

sekitar 15 (lima belas) orang dari total 60 (enam puluh) orang jumlah anggota 

dirutinkan untuk mengikuti pembimbingan. Di samping itu, faktor pendukung 

lainnya adalah adanya semangat para anggota untuk menjalankan kegiatan rutin 

majelis taklim. 

Sedangkan faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh majelis 

taklim Raudhatul Jannah adalah dalam mewujudkan manajemen berbasis 

pendidikan karakter adalah faktor sinergitas antar pengurus, karena faktor ini akan 

mengeruhkan semangat kolektif keberlangsungan majelis taklim. Meskipun nilai 

solidaritas dan kepedulian begitu nampak antar pengurus, namun jikalau tidak 

menyentuh anggota secara keseluruhan, maka hal tersebut akan sangat berdampak 

terhadap keberlangsungan majelis taklim. Memupuk sinergitas bukan hanya karena 

adanya pertemuan rutin majelis taklim, namun lebih kepada tingginya solidaritas 

antar anggota serta keterlibatan anggota dalam kehidupan bermasyarakat dengan 

pembawaan sikap yang baik.123 

 

122Wawancara dengan Syamsidar, Ketua Majelis Taklim Al-Mawaddah  wa Rahmah 

Masjid Jabal Rahmah, Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud. Selasa, 04 September 

2018. 

123Wawancara dengan Supartiningsih, Ketua BKMT Kecamatan Melonguane, Kabupaten 

Kepulauan Talaud. Selasa, 04 September 2018.  



12.4.  Majelis Taklim Khairunnisa Kelurahan Beo Induk 

Majelis taklim Khairunnisa’ berkedudukan di Kelurahan Beo Induk 

Kecamatan Beo. Pada dasarnya majelis taklim Khairunnisa’ tidak jauh berbeda 

dengan majelis taklim lainnya yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaud. Ada 2 

(dua) faktor yang mendukung majelis taklim Khairunnisa’. Pertama, semangat para 

anggota untuk tetap melaksanakan kegiatan majelis taklim, meskipun adanya 

ketidakmaksimalan kehadiran para anggota dalam setiap kegiatan majelis taklim. 

Kedua, adanya pelatihan dalam pembacaan alquran dari penyuluh agama 

Kementerian Agama setempat, guna menambah dan mengembangkan pengetahuan 

agama dari para anggota majelis taklim. 

Meningkatnya pemahaman agama diwujudnyatakan dalam tata berbusana 

(berpakaian) para anggota majelis taklim. Di antara anggota majelis taklim 

Khairunnisa’ telah dapat menggunakan jilbab di area publik. Di samping dua faktor 

pendukung di atas, perhatian dan kepedulian akan kesejahteraan seluruh anggota 

majelis taklim semakin meningkat. Salah satu contoh konkrit dengan adanya 

program lelang barang berupa bahan makanan yang dapat disalurkan kepada 

anggota majelis taklim. Begitu pula kepedulian yang dibangun dari seluruh anggota 

majelis taklim dalam setiap kegiatan baik suka maupun duka dengan cara 

memberikan santunan berupa pengumpulan uang atau barang/bahan yang berkaitan 

dengan hajatan tersebut. 

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh majelis taklim Khairunnisa’ juga 

sama dengan sebagian besar kendala yang dihadapi oleh majelis taklim yang lain. 

Kendala yang dihadapi adalah ketidakhadiran atau ketidakmaksimalannya 

kehadiran anggota dalam pelaksanaan kegiatan rutin majelis taklim. Intensitas 

kehadiran tersebut jika tidak dievalusi akan tercipta degradasi atau 

kemunduran/kemerosotan kepedulian dan integritas anggota-anggota lain.124 

12.5. Majelis Taklim Asy-Syuhada Kelurahan Beo Barat Kecamatan Beo 

 

124Wawancara dengan Ketua Majelis Taklim Khairunnisa, Kelurahan Beo Induk, 

Kabupaten Kepulauan Talaud. Rabu 05 September 2018.  



Majelis taklim ini berdiri sejak tahun 1993 dan masih eksis sampai dengan 

sekarang. Tujuan utama dibentuknya majelis taklim Asy-Syuhada adalah untuk 

memperdalam ilmu agama dan mensejahterakan anggota. Dalam upaya 

memperdalam ilmu agama, maka dilakukan kegiatan ceramah agama dari pembina, 

Ketua MUI Kabupaten Kepulauan Talaud, Ketua BAZNAS, Wakil Imam dan 

Pengurus BTM. Majelis taklim Asy-Syuhada mempunyai anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga. Kegiatan mensejahterakan anggota, ditempuh dengan cara: 

1) iuran anggota rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/anggota, dan uang konsumsi rp. 

5.000,- (lima ribu rupiah). Adapun uang konsumsi yang sudah terkumpul 

dikembalikan kepada pengurus. 2) hasil  pengumpulan uang konsumsi tersebut 

yang dilaksanakan pada setiap pertemuan, pengurus menghimbau kepada seluruh 

anggota majelis taklim yang mempunyai kelebihan rezeki dengan sistem lelang kue 

dan hasilnya pun dimasukkan ke dalam kas majelis taklim. Salah satu faktor 

pendukung utama dalam majelis taklim Asy-Syuhada adalah memiliki tenaga guru 

yang memadai. Di samping itu, faktor yang turut memperkuat majelis taklim ini 

adalah, para anggota memiliki sifat ketaatan dan kepatuhan yang tinggi serta sifat 

saling pengertian antara satu dengan lainnya. Urusan pribadi menjadi urusan pribadi 

dan tidak pernah dibawa ke dalam ranah majelis taklim. Ketaatan dari setiap 

anggota majelis taklim, untuk turut serta dalam menjaga integritas sikap kepedulian 

para anggota, serta adanya sikap profesional dari masing-masing pengurus yang 

mencontohkan kepada anggota, misalnya kedisiplinan pengurus dengan kehadiran 

yang aktif dalam setiap kegiatan, sehingga dapat menjadi pondasi yang kuat untuk 

majelis taklim Asy-Syuhada.  

Sedangkan yang menjadi kendala atau faktor penghambat yang dihadapi 

oleh majelis taklim Asy-Syuhada adalah kesibukan rutinitas sebagian anggota 

dengan adanya urusan keluarga. Hal inilah yang menyebabkan sehingga 

penerimaan materi sekaligus pemahaman dalam agama tidak merata. Salah satu 

contoh konkrit dalam hal ini yaitu tidak meratanya kemahiran dan kecakapan dalam 

membaca alquran yang baik dan benar.125 

 
125Wawancara dengan Mujahida I. Mamudi, Ketua Majelis Taklim Asy-Syuhada 

Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud. Rabu, 05 September 2018. 



Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat 

menyimpulkan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

pengelolaan majelis taklim yang berada di 12 (dua belas) kabupaten/kota dengan 

29 (dua puluh sembilan) majelis taklim yang berada di Sulawesi Utara, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Faktor Pendukung 

a. Majelis taklim telah menyusun visi dan misinya sehingga mempermudah dalam 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

b. Majelis taklim telah mempunyai struktur kepengurusan dan pembagian tugas 

masing-masing secara jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam 

pelaksanaan tugas. 

c. Semangat dan kerjasama dalam beramar makruf dan bernahi munkar. 

d. Adanya kerjasama yang baik antara pihak keimaman, pengurus BTM, serta 

peran masyarakat yang ada di lingkungan setempat. 

e. Tenaga penyuluh agama yang ditugaskan oleh Kementerian Agama setempat 

(khusus yang berada dalam wilayah Kota Manado) 

f. Tenaga guru agama yang terlibat di majelis taklim. 

g. Adanya dukungan formil maupun materil dari lembaga Studi Islam Assalaam 

(SIAM) SULUT serta tenaga guru (ustadz/ustadzah) yang telah di SK kan oleh 

lembaga Studi Islam Assalaam Manado (khusus majelis taklim yang berada di 

bawah naungan lembaga Studi Islam Assalaam Manado). 

h. Alumni IAIN Manado yang berkontribusi sebagai pengurus majelis taklim dan 

sesekali berfungsi sebagai tenaga yang mentransfer ilmu yang telah dimilikinya. 

i. Adanya sistem/metode pembelajaran dan silabus yang diberlakukan pada 

majelis-majelis taklim tertentu. (Khusus majelis taklim yang berada di bawah 

naungan lembaga Studi Islam Assalaam Manado (SIAM) SULUT dan majelis 

taklim yang berada dalam naungan bimbingan Kementerian Agama). 

i. Metode pembelajaran yang diterapkan mampu memberi dampak perubahan 

pada anggota majelis taklim. Perubahan yang dimaksud adalah meningkatnya 

kesadaran dalam penggunaan jilbab (berbusana muslimah) dan perubahan 

perilaku serta sikap bersosial dalam kehidupan bermasyarakat. 



2. Faktor Penghambat  

a. Beberapa majelis taklim belum menyusun visi dan misinya secara terinci 

meskipun telah menentukan tujuan awal dibentuknya majelis taklim tersebut. 

b. Kurangnya tenaga penceramah (khusus majelis taklim yang berada di luar 

wilayah Kota Manado). 

c. Kurangnya tenaga penyuluh agama (khusus majelis taklim yang berada di luar 

wilayah Kota Manado). 

d. Kurangnya tenaga guru yang khusus memberikan materi pembelajaran secara 

berkala (khusus majelis taklim yang berada di luar wilayah Kota Manado). 

e. Tidak adanya materi pembelajaran khusus yang diterapkan di majelis taklim 

tertentu, sehingga materi yang diterima oleh anggota majelis taklim tidak secara 

berkesinambungan, akan tetapi tergantung pada keinginan/permintaan anggota 

majelis taklim yang bersangkutan. 

f. Materi yang diajarkan di sisi lain sulit diterima oleh anggota majelis taklim 

dikarenakan pemahaman agama yang minim dari tiap-tiap anggota. Hal itu 

dikarenakan oleh latar belakang pendidikan yang beragam anggota majelis 

taklim. Penyerapan materi ceramah yang disajikan oleh guru/pembimbing 

menjadi tidak merata. 

g. Jarak rumah/tempat tinggal para anggota majelis taklim dan guru pembimbing 

dengan tempat pelaksanaan kegiatan pengajian cukup jauh sehingga kegiatan 

yang dilakukan belum tepat waktu yang tentunya penyerapan materi yang telah 

ditentukan sebelumnya tidak dapat terpenuhi.  

h. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat.  

i. Anggota yang berstatus muallaf yang masih sulit untuk menyesuaikan diri 

karena faktor malu serta minimnya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh 

anggota, sehingga ada perasaan malu yang menyebabkan sulitnya untuk 

mengikuti kegiatan majelis taklim secara rutin. 

j. Kurangnya jumlah kehadiran anggota dalam majelis tertentu disebabkan 

mayoritas anggotanya berstatus Pegawai Negeri Sipil. (PNS).  

k. Sebagian anggota majelis taklim termotivasi hadir bukan karena untuk 

mengikuti kegiatan pengajian akan tetapi sekedar untuk mengikuti arisan. 



l. Lemahnya kesadaran sebagian angggota majelis taklim untuk mengadakan 

pertemuan rutin. 

m. Tidak adanya komitmen yang dibangun secara bersama-sama dalam rangka 

menjalankan aturan yang telah disepakati sebelumnya. 

n. Minimnya inventaris alquran/Iqra’ sebagai bahan yang dibutuhkan dalam upaya 

menunjang pembelajaran. Hal ini menyebabkan tidak meratanya pemahaman 

pembelajaran alquran.  

o. Legalitas kepengurusan yang belum jelas, artinya belum adanya Surat 

Keputusan dari pihak yang berwenang serta struktur yang belum tertata dengan 

baik. 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil observasi, maka peneliti dapat  menyimpulkan bahwa model 

pengelolaan majelis taklim yang diperoleh dari 12 (dua belas) kabupaten/kota di 

Sulawesi Utara adalah sebagai berikut: 

1. Model pengelolaan majelis taklim yang dimaksudkan dalam hal ini meliputi 

3 (tiga) bagian yaitu: a) pengembangan majelis taklim. b) pelaksanaan 

kegiatan, dan c) pengembangan pendidikan keagamaan. 

a. Pengembangan Majelis Taklim 

Dalam rangka mengembangkan majelis taklim, maka hal-hal yang 

dilakukan dalam program pengembangannya adalah sebagai berikut: 

g. Izin operasional majelis taklim berdasarkan Surat Keputusan dari Badan 

Takmirul Masjid (BTM) dan sebagian lainnya berdasarkan Surat Keputusan 

dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama.  

h. Membuat struktur kepengurusan majelis taklim agar program majelis taklim 

bisa terlaksana dengan baik. Struktur kepengurusannya dimulai dari 

Penasehat/Pembina, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, 



Bendahara, Wakil Bendahara, Bidang-bidang dan seterusnya. Para pengurus 

majelis taklim bertugas dan bertanggungjawab sesuai dengan fungsi dan 

wewenangnya masing-masing. 

i. Mengelola dan memberdayakan dana bergulir yang diberikan oleh lembaga 

Studi Islam Assalaam Sulawesi Utara sebaik mungkin dengan membentuk 

suatu usaha bagi majelis taklim (khusus yang berada dalam naungan lembaga 

Studi Islam Assalaam Sulawesi Utara). 

j. Mengadakan rapat dan arisan oleh pengurus dan anggota majelis taklim. 

k. Mengadakan pengumpulan dana/pungutan iuran bagi anggota majelis taklim. 

Dana yang terkumpul tersebut dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan 

majelis taklim itu sendiri. 

l. Mengadakan rapat evaluasi baik evaluasi bulanan maupun evaluasi tahunan. 

b. Pelaksanaan Kegiatan 

Dalam melaksanakan program kerja yang telah disepakati bersama antara 

pengurus dan anggota majelis taklim, maka hal-hal yang dilakukan oleh majelis 

taklim adalah:  

e. Merumuskan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka 

panjang. 

f. Membuat perencanaan kegiatan rutin baik kegiatan mingguan, bulanan, atau 

tahunan melalui musyawarah. Adapun kegiatan rutin yang dimaksud adalah: 

barzanji, yasinan, tahlilan, pengajian setiap pekan dan pengajian setiap bulan, 

tablig akbar, khitanan massal, serta perayaan Hari-hari Besar Islam. Adapun 

model-model atau sistem pengajian yang dilakukan oleh majelis taklim adalah: 

Pengajian yang dilakukan pada hari Kamis (pengajian hari kamis), Pengajian 

hari Jumat, Pengajian Yasinan, Pengajian khusus hari Ahad, Pengajian khusus 

dalam memperingati hari-hari besar Islam. 

g. Menjadwalkan kegiatan atau pertemuan sesuai dengan hasil kesepakatan/hasil 

musyawarah, yang meliputi kesepakatan mengenai hari, tempat dan tempat 

pelaksanaan kegiatan. 

h. Mengadakan program sosial kemasyarakatan seperti: menjenguk jika ada 

anggota majelis taklim yang sakit, pemberian santunan kedukaan/musibah, dan 



lain-lain. Salah satu tujuan dari perogram ini adalah untuk meningkatkan 

kepedulian terhadap seluruh anggota majelis taklim. 

c. Pengembangan Pendidikan Keagamaan 

Dalam upaya mengembangkan pendidikan keagamaan yang merupakan 

salah satu tujuan didirikannya/dibentuknya suatu majelis taklim, maka hal-hal yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

f. Ketua sebagai koordinator dalam pelaksanaan kegiatan mengkoordinir seluruh 

anggotanya dan selalu memberikan motivasi-motivasi agar tetap optimis dan 

penuh semangat dalam pembelajaran majelis taklim.  

g. Mengadakan pengajian sekali dalam sepekan dan pengajian sekali dalam 

sebulan dengan menghadirkan guru/pembimbing yang ahli di bidangnya.  

h. Model pembelajaran dengan sistem pemberian materi secara rutin dari 

guru/pembimbing (yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari lembaga 

Studi Islam Assalaam Sulawesi Utara) berdasarkan silabus materi yang telah 

disediakan dan telah disepakati dalam musyawarah besar SIAM SULUT 

(khusus bagi majelis taklim yang berada dalam naungan lembaga Studi Islam 

Assalaam Sulawesi Utara). Pembelajaran majelis taklim dievaluasi sekali setiap 

bulan berjalan dalam rapat evaluasi guru SIAM dengan melampirkan judul 

materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru/pembimbing.  

i. Guru/pembimbing baik dari tenaga penyuluh agama maupun tenaga yang 

mempunyai kompetensi di bidangnya, menyajikan berbagai materi keislaman 

seperti: materi fikih/tata cara ibadah, muamalah, tajwid/baca quran, tafsir, 

aqidah akhlak, dan tata cara berpakaian (berjilbab) menurut Islam. Namun, 

pembimbingan yang dilakukan tidak secara rutinitas dilakukan karena jumlah 

tenaga penyuluh agama sangat minim untuk memenuhi kebutuhan pendidikan 

keagamaan tersebut. 

j. Guru/pembimbing memberikan ceramah dan dilanjutkan dengan tanya jawab 

serta mengadakan dialog/diskusi antar anggota majelis taklim terhadap materi 

yang disampaikan. 



Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa pengeloalaan majelis 

taklim yang berada di Sulawesi Utara dalam rangka peningkatan pendidikan 

karakter pada dasarnya terbagi dalam dua kategori, yaitu: 

3. Dikelola secara tradisional, sebatas melanjutkan program kerja/kegiatan 

pengajian majelis taklim yang sudah ada sebelumnya. Pengelolaan dan 

penyampaian materi pembelajarannya tidak terstruktur dan terencana 

dengan baik. Materi yang disampaikan hanya berdasarkan permintaan 

jamaah dengan menggunakan pendekatan pahala dan konsep Lillahi Ta’ala.  

4. Dikelola secara manajemen yang baik. Majelis taklim yang dikelola dengan 

baik dengan membuat perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling). 

  

Dalam proses perencanaan (planning), majelis taklim mempunyai: 

c. Visi dan misi yang dikaitkan dengan tujuan majelis taklim, dan  

d. Mempunyai izin operasional. Untuk mendapatkan izin operasional 

harus memiliki persyaratan. Persyaratan dimaksud antara lain: 1) ada 

struktur kepengurusan, 2) melampirkan daftar jamaah, 3) Jadwal dan 

tempat secara lengkap, dan 4) nama majelis taklim.  

Dalam pengorganisasian, (organizing) di dalamnya ada: Pembagian tugas 

dan menstrukturkan tugas-tugas ke dalam sub-sub organisasi sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. Dalam pelaksanaan/penggerakan (actuating), fungsi 

pimpinan yang memberikan motivasi kepada anggota untuk melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan bidangnya. Dalam hal pengawasan (controlling) atau 

evaluasi, dilakukan oleh dewan penasehat/dewan pembina atau pengawas. Dengan 

demikian, maka manajemen majelis taklim dapat berkembang dan berjalan dengan 

baik sesuai dengan tujuan lembaga.  

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam majelis taklim, masing-

masing mempunyai kesamaan dan perbedaan antara satu dengan lainnya. 

Faktor Pendukung yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

j. Majelis taklim telah menyusun visi dan misinya sehingga mempermudah dalam 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 



k. Majelis taklim telah mempunyai struktur kepengurusan dan pembagian tugas 

masing-masing secara jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam 

pelaksanaan tugas. 

l. Semangat dan kerjasama dalam beramar makruf dan bernahi munkar. 

m. Adanya kerjasama yang baik antara pihak keimaman, pengurus BTM, serta 

peran masyarakat yang ada di lingkungan setempat. 

n. Tenaga penyuluh agama yang ditugaskan oleh Kementerian Agama setempat 

(khusus yang berada dalam wilayah Kota Manado) 

o. Tenaga guru agama yang terlibat di majelis taklim. 

p. Adanya dukungan formil maupun materil dari lembaga Studi Islam Assalaam 

(SIAM) SULUT serta tenaga guru (ustadz/ustadzah) yang telah di SK kan oleh 

lembaga Studi Islam Assalaam Manado (khusus majelis taklim yang berada di 

bawah naungan lembaga Studi Islam Assalaam Manado). 

q. Alumni IAIN Manado yang berkontribusi sebagai pengurus majelis taklim dan 

sesekali berfungsi sebagai tenaga yang mentransfer ilmu yang telah dimilikinya. 

r. Adanya sistem/metode pembelajaran dan silabus yang diberlakukan pada 

majelis-majelis taklim tertentu. (Khusus majelis taklim yang berada di bawah 

naungan lembaga Studi Islam Assalaam Manado (SIAM) SULUT dan majelis 

taklim yang berada dalam naungan bimbingan Kementerian Agama). 

s. Metode pembelajaran yang diterapkan mampu memberi dampak perubahan 

pada anggota majelis taklim. Perubahan yang dimaksud adalah meningkatnya 

kesadaran dalam penggunaan jilbab (berbusana muslimah) dan perubahan 

perilaku serta sikap bersosial dalam kehidupan bermasyarakat. 

Sedangkan faktor-faktor penghambat atau kendala-kendala yang dihadapi 

oleh masing-masing majelis taklim adalah sebagai berikut:  

p. Beberapa majelis taklim belum menyusun visi dan misinya secara terinci 

meskipun telah menentukan tujuan awal dibentuknya majelis taklim tersebut. 

q. Kurangnya tenaga penceramah (khusus majelis taklim yang berada di luar 

wilayah Kota Manado). 

r. Kurangnya tenaga penyuluh agama (khusus majelis taklim yang berada di luar 

wilayah Kota Manado). 



s. Kurangnya tenaga guru yang khusus memberikan materi pembelajaran secara 

berkala (khusus majelis taklim yang berada di luar wilayah Kota Manado). 

t. Tidak adanya materi pembelajaran khusus yang diterapkan di majelis taklim 

tertentu, sehingga materi yang diterima oleh anggota majelis taklim tidak secara 

berkesinambungan, akan tetapi tergantung pada keinginan/permintaan anggota 

majelis taklim yang bersangkutan. 

u. Materi yang diajarkan di sisi lain sulit diterima oleh anggota majelis taklim 

dikarenakan pemahaman agama yang minim dari tiap-tiap anggota. Hal itu 

dikarenakan oleh latar belakang pendidikan yang beragam anggota majelis 

taklim. Penyerapan materi ceramah yang disajikan oleh guru/pembimbing 

menjadi tidak merata. 

v. Jarak rumah/tempat tinggal para anggota majelis taklim dan guru pembimbing 

dengan tempat pelaksanaan kegiatan pengajian cukup jauh sehingga kegiatan 

yang dilakukan belum tepat waktu yang tentunya penyerapan materi yang telah 

ditentukan sebelumnya tidak dapat terpenuhi dengan baik.  

w. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat. 

x. Anggota yang berstatus muallaf yang masih sulit untuk menyesuaikan diri 

karena faktor malu serta minimnya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh 

anggota, sehingga ada perasaan malu yang menyebabkan sulitnya untuk 

mengikuti kegiatan majelis taklim secara rutin. 

y. Kurangnya jumlah kehadiran anggota dalam majelis tertentu disebabkan 

mayoritas anggotanya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).  

z. Sebagian anggota majelis taklim termotivasi hadir bukan karena untuk 

mengikuti kegiatan pengajian akan tetapi sekedar untuk mengikuti arisan. 

aa. Lemahnya kesadaran sebagian angggota majelis taklim untuk mengadakan 

pertemuan rutin. 

bb. Tidak adanya komitmen yang dibangun secara bersama-sama dalam rangka 

menjalankan aturan yang telah disepakati sebelumnya. 

cc. Minimnya inventaris alquran/Iqra’ sebagai bahan yang dibutuhkan dalam upaya 

menunjang pembelajaran. Hal ini menyebabkan tidak meratanya pemahaman 

pembelajaran alquran di antara anggota majelis taklim.  



dd. Legalitas kepengurusan yang belum jelas, artinya belum adanya Surat 

Keputusan dari pihak yang berwenang serta struktur yang belum tertata dengan 

baik. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Majelis taklim merupakan salah satu model pendidikan non formal yang 

berkecimpung dalam bidang pendidikan dan pembinaan keagamaan berbasis 

masyarakat diharapkan dapat berkembang bersama dengan lembaga 

pendidikan lainnya. 

2.   Model pembinaan di majelis taklim diharapkan dapat menawarkan sebuah solusi 

dari problematika yang dihadapi umat, di antaranya: berupa tantangan akibat 

kemajuan teknologi, masalah hubungan sosial, masalah pembinaan keluarga 

dan masalah pendidikan anak. 

3.   Majelis taklim sebagai salah satu wadah pendidikan non formal yang sangat 

berfungsi dan berperan dalam pembinaan umat (sebagai pendidikan alternatif) 

yang berada di masyarakat hendaknya dijaga dan dipertahankan 

keberadaannya.  

4.    Sumbangsih atau peran pemerintah baik secara umum maupun secara khusus 

(Kementerian Agama) dalam hal ini sangat diharapkan demi keberlanjutan 

pendidikan non formal (majelis taklim) ini. Olehnya itu, maka diperlukan 

tenaga pendidik (ustadz/ustadzah, penceramah, ulama, muballigh/mubalighah 

dan penyuluh agama) yang bersinergi untuk kepentingan ini. Majelis taklim 

tidak terlepas bahkan identik dengan kegiatan dakwah. Dengan demikian para 

tenaga ahli di bidang dakwah ini dapat berkontribusi dalam menjalankan 

kegiatan dakwah di majelis taklim. 

5.  Sarana dan prasarana  (fasilitas pembelajaran) dalam mejelis taklim seperti 

alquran, Iqra’ dan buku-buku pengetahuan agama lainnya untuk dapat menjadi 

salah satu perhatian khusus dalam rangka meningkatkan output  para anggota 

majelis taklim sesuai dengan yang telah direncanakan dan dicita-citakan 

sebelumnya.  
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