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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bila dilihat struktur organisasinya, Sejak tahun 1980-an majelis ta’lim

termasuk organisasi pendidikan luar sekolah atau lembaga pendidikan islam yang

bersifat nonformal. Keberadaan majelis ta’lim cukup penting, mengingat

sumbangsihnya yang sangat besar dalam  menanamkan akidah dan akhlak yang

luhur (al-karimah), meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan keterampilan

jamaahnya, serta memberantas kebodohan umat islam agar dapat meningkatkan

pengalaman agama, serta memperoleh kebahagiaan dan ridha Allah SWT. Majelis

ta’lim termasuk lembaga atau sarana dakwah islamiyah yang secara self standing

(kedudukan sendiri) dan self disciplined (disiplin diri) dapat mengatur dan

melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk pembinaan, pendidikan,

pengarahan, dan bimbingan.

Majelis ta’lim adalah organisasi penyelenggaraan pendidikan non formal

di bidang agama Islam bagi orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan.

Namun, pada umumnya di Indonesia majelis ta’lim diidentikkan dengan kegiatan

yang dilakukan para ibu-ibu.

Berdasarkan sejarah kelahirannya, Majelis ta’lim merupakan lembaga

pendidikan tertua dalam Islam, sebab telah dilaksanakan sejak zaman Nabi

Muhammad saw, meskipun pada waktu itu tidak disebut dengan istilah majelis

ta’lim. Namun pengajian-pengajian Nabi Muhammad saw yang berlangsung
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secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam ibnu Abu al-Arqam,1 dapat dianggap

sebagai majelis ta’lim dalam konteks pengertian sekarang. Kemudian setelah

adanya perintah Allah SWT untuk menyiarkan Islam secara terang-terangan,2

sebagaimana firman Allah SWT :

          

Artinya : “Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang

diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik”.

(Q.S. Al-Hijr:94)3

Maka kemudian pengajian seperti itu segera berkembang di tempat-tempat

lain yang diselenggarakan terbuka dan tidak lagi dilaksanakan secara diam-diam.

Pada periode Madinah, ketika Islam telah menjadi kekuatan politik praktis dalam

masyarakat waktu itu penyelenggaraan majelis ta’lim dalam bentuk pengajian dan

dakwah Rasulullah saw berlangsung lebih pesat. Rasulullah saw duduk di masjid

Nabawi untuk memberikan pengajian kepada para sahabat dan kaum Muslimin.

Dengan metode dan sistem tersebut Nabi Muhammad saw telah berhasil

menyiarkan agama Islam, sekaligus berhasil membentuk dan membina para

pejuang islam yang tidak saja gagah berani dan perkasa di medan perang dalam

membela dan menegakkan Islam, tetapi tampil prima dalam mengatur pemerintah

dan membina kehidupan sosial kemasyarakatan.

1Musthafa As-Siba’i, sirah Nabawiyah pelajaran dari kehidupan Nabi. (Solo: Era Adicitra
Intermedia, 2018), h. 38

2Ibnu Ishaq, Samson rahman, Sirah Nabawiyah sejarah lengkap kehidupan Rasulullah, (Jakarta:
Akbar media, 2015), h. 60

3Mushaf Aisyah, (Bandung: Hilal, 2010), h. 2
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Di Indonesia kegiatan pengajian sudah ada sejak pertama Islam datang.

Ketika itu pun dilaksanakan dari rumah ke rumah, surau ke surau, dan masjid ke

masjid. Para penyiar Islam ketika itu telah menjadikan pengajian untuk

menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat.

Mengingat bahwa keberadaan majelis ta’lim sebagai lembaga pendidikan

nonformal dan lembaga swadaya masyarakat yang didasarkan atas prinsip

ta’awun (tolong menolong) dan ruhama’u bainakum (kasih sayang diantara

kamu), maka sangat tepat jika dikatakan majelis ta’lim Riyadhul Jannah di desa

Alebo memiliki fungsi dan peran penting dalam membina para jamaahnya untuk

lebih mendalami dan memahami ajaran Islam yang bisa mereka amalkan dalam

kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, majelis ta’lim itu sendiri sangat memiliki

peran yang besar dalam masyarakat. Majelis ta’lim juga banyak disorot karena

perannya dalam mengembangkan pribadi yang Islami bagi masyarakat, sehingga

yang dilakukan oleh majelis ta’lim dalam hal ini adalah majelis ta’lim sebagai

tempat belajar mengajar, lembaga pendidikan dan keterampilan, wadah

berkegiatan dan berkreativitas, pusat pembinaan dan pengembangan, jaringan

komunikasi, ukhuwah dan silaturahim.4

Dalam Islam, Rasulullah saw. Telah memberitahu kepada umatnya melalui

hadisnya bahwasanya beliau bersabda :

طَلَُب اْلِعْلِم فَِرْیَضةٌ َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم َوُمْسلَِمةٍ 

4Muhsin MK, Manajemen Majelis Ta’lim, (Jakarta:Pustaka Intermasa, 2009), cet. 1, h.5



4

Artinya : “menuntut ilmu islam itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat”. (HR

Ibnu Majah)5

Ilmu agama laksana cahaya. Orang yang tidak punya ilmu akan hidup

dalam kegelapan. Tidak tahu jalan mana yang harus ia tempuh, dan tidak tahu apa

yang harus ia lakukan saat menghadapi masalah,selain sebagai kewajiban,

menuntut ilmu agama adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah.

Oleh sebab itu, masyarakat di desa Alebo juga mempunyai kewajiban

untuk mempelajari ilmu agama dan salah satu caranya adalah dengan menghadiri

majelis ta’lim yang ada di desa tersebut. Majelis ta’lim riyadhul jannah berdiri

sejak tahun 1980 akan tetapi mulai aktif pada tahun 1987. Majelis ta’lim di desa

alebo konsisten untuk berusaha meningkatkan pemahaman keagamaan

masyarakat yakni pengetahuan yang sudah didapatkan dan dipahami para jamaah

majelis ta’lim menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga bisa terealisasi di

kehidupan sehari-hari, yang terukur dengan pengamalan ketika mereka hendak

melakukan sesuatu sudah memiliki standar halal atau haram, berpakaian lebih

syar’i, bacaan Al-qur’annya lebih baik dari sebelumnya,  dll.

Majelis ta’lim Riyadhul Jannah memiliki program kegiatan majelis ta’lim

yang senantiasa menambah wawasan seputar islam, baik setiap pekan maupun

bulanan seperti, kegiatan pengajian yang dilaksanakan setiap hari jumat dan setiap

sebulan sekali yaitu memperbaiki bacaan Al-qur’an, memperlancar, serta

menghafal surah-surah pendek. Adapun jamaah yang biasa menghadiri pengajian

berjumlah 40-50 an orang, mulai dari usia muda hingga yang berusia lanjut ikut

5Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah , Abdullah Shonhaji, sunan ibnu majah,
(semarang: CV ASY SYIFA’, 1992), h. 183
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serta dalam kegiatan pengajian tersebut dan diantaranya para jamaah yang

menghadiri pengajian  dihadiri oleh jamaah yang baru bergabung sehingga terus

meningkat jumlah jamaah majelis ta’lim yang hadir. Kemudian para penceramah

yang mengisi pada pengajian di majelis ta’lim riyadhul jannah adalah bukan

hanya para da’i yang sudah berpengalaman menyampaikan ceramah, melainkan

seorang da’i yang berusia masih tergolong muda, serta sikap sosial mereka

terhadap masyarakat desa alebo yang sedang ditimpa musibah, maka seluruh

anggota majelis ta’lim riyadhul jannah bergotong royong untuk membantu

kesulitan warga yang ditimpa musibah tersebut.6 Sehingga, jauh berbeda dengan

majelis ta’lim yang ada di kecamatan Konda secara keseluruhan, majelis ta’lim

Riyadhul Jannah jauh lebih aktif, baik dari segi jamaahnya maupun program-

program yang sudah tersusun rapi pada setiap kegiatan dalam majelis ta’lim

tersebut. pengetahuan yang sudah didapatkan dan dipahami para jamaah majelis

ta’lim dalam keikut sertaan kegiatan-kegiatan majelis ta’lim tersebut bisa dilihat

dari terealisasinya dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi perubahan pola

fikir dan pola sikap para jamaah majelis ta’lim di tengah-tengah masyarakat yang

semakin agamis yang terukur dengan cara mereka hendak melakukan sesuatu

sudah memiliki standar halal atau haram, berpakaian lebih syar’i, bacaan Al-

qur’annya lebih baik dari sebelumnya, dll. Majelis ta’lim Riyadhul Jannah juga

konsisten dengan tujuan mereka sejak awal, jika jumlah jamaah yang menghadiri

kegiatan dari majelis ta’lim sangat sedikit maka kegiatan pengajian tersebut harus

tetap dilaksanakan, agar tidak kosong tiap pekannya. Dari segi pemahaman

6Nur Akromah, Ketua Majelis Ta’lim. Wawancara Di desa Alebo pada tanggal 21 September 2019
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anggota majelis ta’lim, akan senantiasa terus meningkat karena dengan adanya

kegiatan-kegiatan keagamaan yang sudah menjadi program majelis ta’lim

Riyadhul Jannah tersebut menjadikan sesuatu yang belum diketahui menjadi tahu

khususnya menunjang pemahaman keagamaan masyarakat, sehingga tingkat

pemahaman masyarakat yang aktif dalam bermajelis ta’lim akan terlihat dalam

menjalankan kehidupan sehari-hari apakah memiliki dampak yang positif atau

tidak memiliki perubahan sama sekali. Sehingga inilah kelebihan yang dimiliki

oleh majelis ta’lim Riyadhul Jannah di Desa Alebo dengan majelis ta’lim yang

lainnya terkhusus di kecamatan Konda. Jadi, akan terlihat bagaimana kontribusi

majelis ta’lim dalam meningkatkan pemahaman keagamaan jamaah majelis ta’lim

Riyadhul Jannah di desa Alebo kecamatan konda. Kemudian partisipasi nyata

majelis ta’lim dalam meningkatkan pemahaman keagamaan jamaah majelis ta’lim

Riyadhul Jannah desa Alebo kecamatan konda.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan mengambil judul:

PERANAN MAJELIS TA’LIM RIYADHUL JANNAH DALAM MENINGKATKAN

PEMAHAMAN KEAGAMAAN DI DESA ALEBO KECAMATAN KONDA KABUPATEN

KONAWE SELATAN.

B. Rumusan masalah

Ditinjau dari latar belakang, penulis akan memfokuskan penelitian ini ke

dalam beberapa masalah yang relevan dengan judul yang diambil:

1. Bagaimana peranan majelis ta’lim Riyadhul Jannah dalam meningkatkan

pemahaman keagamaan di desa Alebo kecamatan Konda Kabupaten

Konawe Selatan?
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2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan

pemahaman keagamaan majelis ta’lim Riyadhul Jannah di desa Alebo

kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai

dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan majelis ta’lim Riyadhul Jannah dalam

meningkatkan pemahaman keagamaan di desa Alebo kecamatan Konda

Kabupaten Konawe Selatan.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam

meningkatkan pemahaman keagamaan majelis ta’lim Riyadhul Jannah di

desa Alebo kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian peranan majelis ta’lim ini diharapkan dapat memberikan

manfaat :

1. Manfaat khusus bagi penulis, penelitian ini menjadi studi awal untuk

menambah pengetahuan tentang peranan majelis ta’lim Riyadhul Jannah

dalam meningkatkan pemahaman keagamaan di desa Alebo kecamatan

Konda Kabupaten Konawe Selatan.

2. Secara teoritis, yaitu untuk menambah khazanah kepustakaan Fakultas

Ushuluddin, Adab dan Dakwah dan juga diharapkan tulisan ini dapat

dijadikan salah satu studi banding bagi para peneliti selanjutnya.
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3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

yang positif dan dapat dijadikan referensi mengenai bagaimana peranan

majelis ta’lim dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat

suatu tempat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam mempersepsikan judul penelitian ini,

maka penulis memberikan batasan dalam bentuk defenisi operasional, sebagai

berikut :

1. Peranan adalah sumbangsih yang diberikan oleh majelis ta’lim Riyadhul

Jannah dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat di desa

Alebo kecamatan konda Kabupaten Konawe Selatan.

2. Majelis ta’lim Riyadhul Jannah adalah majelis ta’lim yang terdapat di

desa Alebo kecamatan Konda yang berfungsi sebagai tempat belajar para

ibu-ibu masyarakat desa Alebo dan sebagai wadah kegiatan atau aktivitas

terkait hal-hal yang dapat meningkatkan pemahaman agama para jamaah.

3. Meningkatkan Pemahaman keagamaan adalah pengetahuan yang sudah

didapatkan dan dipahami para jamaah majelis ta’lim menjadi lebih baik

dari sebelumnya sehingga bisa terealisasi di kehidupan sehari-hari, yang

terukur dengan pengamalan ketika mereka hendak melakukan sesuatu

sudah memiliki standar halal atau haram, berpakaian lebih syar’i, bacaan

Al-qur’annya lebih baik dari sebelumnya,  dll.



9

Berdasarkan pengertian di atas maka secara operasional judul ini adalah

Peranan majelis ta’lim Riyadhul Jannah dalam meningkatkan pemahaman

keagamaan di Desa Alebo kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.
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