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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Majelis Ta’lim

1. Tinjauan Umum Majelis Ta’lim

Majelis Ta’lim merupakan suatu lembaga non formal yang tertua dalam

Islam, sejak dari zaman Nabi Muhammad saw, yang walaupun pada saat itu tidak

disebut majelis ta’lim, namun pengajian secara sembunyi-sembunyi di rumah

sahabat Nabi, dianggap sebagai majelis ta’lim menurut pengertian sekarang.

Kemudian setelah adanya perintah Allah SWT. Untuk menyiarkan ajaran Islam

secara terang-terangan, maka mulailah pengajian seperti itu tumbuh dan

berkembang secara terbuka dibeberapa tempat. Di abad kejayaan Islam, majelis

ta’lim di samping sebagai tempat menuntut ilmu dan tempat menyampaikan  dan

melaksanakan syiar Islam pada masyarakat, juga menjadi tempat para ulama dan

Mujtahid menyebarluaskan hasil penemuannya (ijtihad) dalam berbagai macam

disiplin ilmu. Kemudian para wali-wali dan penyiar Islam di Indonesia

menggunakan majelis ta’lim untuk menyampaikan dakwahnya. Dengan demikian,

menurut pengalaman historis, system majelis ta’lim telah berlangsung sejak awal

penyebaran Islam di Saudi Arabia, kemudian menyebar keberbagai penjuru Islam

di Asia, Afrika dan Indonesia pada khususnya sampai sekarang.1

1Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: Rajawali Pers,1995), h. 95
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a) Pengertian Majelis Ta’lim

Mejelis ta’lim adalah salah satu dari kelompok organisasi lembaga dakwah.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 tentang

susunan organisasi Departemen Agama, maka lembaga dakwah dimaksudkan

adalah semua organisasi yang bergerak dalam menyampaikan dan melaksanakan

ajaran Islam pada masyarakat, baik yang bersifat lokal maupun yang berlevel

daerah atau nasional. Secara rinci, berdasarkan keputusan Menteri Agama tersebut

dijelaskan bahwa lembaga dakwah meliputi 4 (empat) kelompok organisasi, yaitu:

1. Badan-badan dakwah ialah organisasi Islam yang bersifat umum seperti:
Muhammadiyah, NU, MUI, Aisyiyah, HMI, Fatayat NU, dan lain
sebagainya.

2. Majelis ta’lim adalah organisasi penyelenggaraan pendidikan non formal
di bidang agama Islam untuk orang dewasa. Beberapa daerah kegiatan ini
disebut dengan nama pengajian.

3. Pengajian dimaksudkan ialah organisasi lokal umat Islam yang mengelola
pengajian, yakni menyelenggarakan pendidikan agama Islam untuk anak-
anak pada tingkat ekementer/permulaan.

4. Organisasi kemakmuran masjid, dan mushallah dimaksudkan ialah
organisasi yang menyelenggarakan pembinaan masjid dan mushallah dan
melaksanakan berbagai kegiatan dalam masjid dan mushallah.2

Secara etimologis, (arti kata), kata ‘majelis ta’lim’ berasal dari bahasa Arab,

yakni Majlis dan Ta’lim. Kata ‘majlis’ berasal dari kata jalasa, yujalisu, julisan,

yang artinya duduk atau rapat. Adapun arti lainnya jika dikaitkan dengan kata

yang berbeda seperti majlis wal majlimah berarti tempat duduk, tempat sidang,

dewan,  atau majelis asykar yang artinya mahkamah militer. Selanjutnya kata

ta’lim sendiri berasal dari kata ‘alima,ya’lamu,’ilman, yang artinya mengetahui

sesuatu, ilmu, ilmu pengetahuan. Arti ta’lim adalah hal mengajar, melatih, berasal

2Hadjrah Majid, Tuntunan Praktis Majelis ta’lim Kendari, (Depag: Bagian proyek
peningkatan penerangan agama Islam, 2001), h. 4
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dari kata ‘alama, ‘allaman yang artinya, mengecap, memberi tanda, dan ta’allam

berarti terdidik, belajar.3

Secara terminologis, (makna/pengertian), majelis ta’lim mengandung

beberapa pengertian yang berbeda-beda. Effendy Zarkasyi mengatakan, “Majelis

ta’lim bagian dari model dakwah dewasa ini dan sebagai forum belajar dalam

mencapai suatu tingkat pengetahuan agama”. Syamsuddin Abbas juga

mengemukakan pendapatnya, di mana ia mengartikan sebagai: “lembaga

pendidikan non-formal islam yang memiliki kurikulum tersendiri,

diselenggarakan secara berkala dan teratur, dan diikuti oleh jamaah yang relatif

banyak.4

Dalam Al-qur’an kata majelis dapat ditemukan dalam surah Al-Maidah ayat

11:

                  

               

Terjemahan : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu:
berlapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan
kelapangan untumu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka
berdirilah, niscaya Allah akan meninggihkan orang-orang yang beriman beberapa
derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”5

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa kata majelis berarti suatu

tempat pertemuan. Adapun pertemuan yang dimaksud adalah pertemuan untuk

3Muhsin MK, Manajemen majelis ta’lim, petunjuk praktis pengelolaan dan
pembentukannya (Jakarta:Pustaka Intermasa, 2009), h. 1

4Ibid, h. 2
5Departemen Agama RI, Al-qur’an dan terjemahannya, (Jakarta: Proyek Depag), h. 910
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membahas masalah-masalah keislaman baik pada zaman Rasulullah maupun

persoalan keislaman di zaman sekarang ini.

Ta’lim dipetik dari kata dasar ‘allama, yuallimu, ta’lim. Yuallimu diartikan

dengan mengajarkan, untuk itu istilah ta’lim diterjemahkan dengan pengajaran.

Ta’lim merupakan kata benda buatan (masdar) yang berasal dari kata ‘allama’.

Kata ta’lim biasanya diterjemahkan sebagai pengajaran. Menurut Muhammad

Rasyid Ridha, Ta’lim menurut istilah ialah proses transmisi berbagai ilmu

penegtahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.6

Dari arti kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

Majelis ta’lim secara umum adalah suatu lembaga pendidikan non formal yang

memiliki kurikulum, berkala dan teratur yang bertujuan membina dan

mengembangkan hubungan yang santun antara manusia dengan penciptanya yakni

Allah SWT, serta manusia dengan manusia yang lain.7

Sedangkan pengertian Majelis Ta’lim secara umum adalah suatu pendidikan

non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat Islam, baik itu wanita, anak-

anak dan bapak-bapak.

Dengan demikian, maka majelis ta’lim adalah masuk sebagai salah satu

organisasi yang menyelenggarakan pendidikan non formal dibidang agama Islam

dimana dalam suatu system kepengurusannya merupakan suatu organisasi yang

bergerak pada segala bentuk sendi-sendi kegiatan keislaman. Majelis ta’lim juga

sangatlah berarti dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat karena selain bisa

berkumpul dengan orang banyak juga mampu menjalin hubungan yang baik di

6Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-manar, (Kairo: Dar Al-Manar, 1373 H), juz 1, h.
262

7Depag RI, Pola Pembinaan Lembaga Keagamaan Islam, (Jakarta, 1997/1998) h. 6
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antara sesama masyarakat. Sebagaimana diperjelas oleh Tuty Alawiyah AS dalam

bukunya “Strategi Dakwah di lingkungan majelis taklim” mengatakan bahwa

salah satu arti dari majelis ta’lim adalah pertemuan atau perkumpulan orang

banyak”, sedangkan ta’lim berarti pengajaran atau pengajian agama Islam.8

Bahkan ia pun merumuskan tujuan dari segi fungsinya, yaitu:

a. Berfungsi sebagai tempat belajar, maka tujuan majelis ta’lim adalah

menambah ilmu dan keyakinan agama, yang akan mendorong

pengalaman ajaran agama.

b. Berfungsi sebagai tempat kontak social , maka tujuannya silaturahmi

c. Berfungsi mewujudkan minat social maka tujuannya meningkatkan

kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jamaahnya.

b) Sejarah majelis ta’lim

Majelis ta’lim merupakan pendidikan yang tertua dalam sejarah Islam, dan

tidak dapat dilepaskan dari perjalanan dakwah Islamiah sejak awal, yang dimulai

sejak saat Rasulullah saw. Mengadakan kegiatan kajian dan pengajian di rumah

Arqam bin Abil Arqam (baitul Arqam), yang dilaksanakan secara sembunyi-

sembunyi.

Di Madinah pengajian dilaksanakan secara terang-terangan dan aktivitasnya

bertambah pesat, karena itu perkembangan Agama Islam semakin luas. Kebebasan

berdakwah yang dialami umat islam memungkinkan para sahabat lebih banyak

mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah saw.

8Tuty Alawiyah AS. Strategi Dakwah di lingkungan Majelis Ta’lim (Bandung:
Mizan,1997), h. 5
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Tradisi dari Nabi inilah yang telah berhasil menyiarkan Agama Islam

sekaligus membentuk watak dan mental umat, sehingga para ulama mempunyai

ketahanan mental dan menegakkan serta menyiarkan Agama Islam keseluruh

dunia hingga kini.

Di Indonesia, model pendidikan Majelis Ta’lim diperkenalkan oleh Wali

Songo. Majelis Ta’lim yang non formal inilah yang kemudian tumbuh menjadi

lembaga pendidikan formal atau sekolah bercorak agama seperti Pondok

Pesantren, Madrasah Ibtidayah, Madrasah Aliyah dan lain sebagainya.

Eksistensi Majelis Ta’lim pada era sekarang ini sangat penting terutama

dalam upaya menangkal dampak negative dari perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi (IPTEK). Untuk menjaga eksistensi majelis ta’lim, maka pengurus

dan anggota Majelis ta’lim harus mampu memanfaatkan dampak positif dari

perkembangan IPTEK itu sendiri.

Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan majelis ta’lim karena berada

ditengah-tengah masyarakat yang mana masyarakat sendiri merupakan salah satu

dari tiga lingkungan pendidikan di samping rumah tangga dan sekolah.

Majelis ta’lim sebagai lembaga pendidikan non formal menjadi penting jika

mampu berfungsi sebagai berikut :

1) Membina dan mengembangkan Agama Islam dalam rangka membentuk
masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2) Sebagai teman rekreasi rohani karena diselenggarakan dengan serius dan
santai.

3) Sebagai ajang silaturahmi yang dapat menumbuh suburkan dakwah dan
ukhuwah islamiyah.

4) Sebagai sarana dialog berkesinambungan antara Ulama,Umaro dan
Umat.
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5) Sebagai media, mempunyai gagasan modernisasi yang bermanfaat bagi
pembangunan umat.9

Dari segi bentuknya majelis ta’lim juga dapat ditinjau dari isi, tempat

penyelenggaraan, model kepengurusan, dan materi dakwah. Apabila majelis

ta’lim yang berada di tengah masyarakat dapat dipertahankan eksistensinya, maka

dapat dijadikan sebagai sarana untuk membentengi masyarakat dari pengaruh

negatif dalam hidupannya.

Bila ditinjau dari segi penyajiannya, majelis ta’lim biasanya

mempergunakan metode sebagai berikut :

1) Metode ceramah, terdiri dari dua model yaitu ceramah umum dan
ceramah khusus. Dalam ceramah umum, pengajar atau penceramah aktif
memberikan ceramah sementara jamaahnya bersifat pasif. Sedangkan
dalam ceramah khusus pengajar atau penceramah dan jamaah sama-sama
aktif.

2) Metode khalaqoh yaitu pengajar membaca kitab tertentu, sementara para
jama’ah mendengarkan.

3) Metode campuran yaitu melaksanakan metode sesuai dengan
kebutuhan.10

Bila ditinjau dari segi tempatnya, majelis ta’lim biasanya diselenggarakan

pada tempat yang strategis di ruangan guru atau pengurus, di Madrasah atau di

sekolah dan masjid. Dengan perbedaan tipe kepengurusan dan frekuensi. Berikut

dapat dilihat gambaran mengenai model kepengurusan majelis ta’lim yakni :

Kepengurusan tunggal yaitu guru menyediakan tempat mengajar dan

mengundang penceramah dengan biaya sendiri. Kepengurusan organisasi yaitu

pengurus majelis ta’lim terdiri dari beberapa orang yang meliputi ketua,

9Dirjen Bimas Urusan Haji, Op. Cit., h. 10
10Ibid., h. 11
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sekretaris, bendahara dan dilengkapi beberapa anggota kepengurusan yayasan

diselenggarakan oleh sebuah yayasan.11

Adanya berbagai kepengurusan Majelis ta’lim tersebut menunjukkan tingkat

pemahaman terhadap manajemen yang relative bervariasi.

2. Peranan Majelis Ta’lim

Peranan menurut Terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan

dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa inggris peranan

disebut “role” yang definisisnya adalah “Person’s task or duty in

undertaking”.Artinya “Tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau

pekerjaan”12 peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki

oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan

tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.13

Sedangkan menurut Abu Ahmadi, peran adalah kompleks pengharapan

manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi

tertentu berdasarkan status dan fungsi sosial.14 Viethzal Rivai dan Sylviana Murni,

peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang

dalam posisi tertentu.15

Dengan demikian, peranan adalah perilaku yang mempunyai kedudukan

untuk memberikan arahan dan perintah kepada seseorang untuk melaksanakan

11Ibid., h. 27
12Hasan Mukmin, Peranan fakultas dakwah sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK)

Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di wilayah lampung, (Lampung: Pusat Penelitian dan
Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung,
2014), h. 62

13Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2007), ed. Ke-3, Cet. Ke-4, h. 854

14Abu Ahmadi, Psikologi sosial, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 106
15Viethzal Rivai dan Sylviana Murni, Education Management: Analisis teori dan praktek

(Jakarta: Rajawali pers, 2012), h. 202



18

sesuatu sehingga dapat memberikan hasil yang baik bagi yang melaksanakan atau

yang memberikan perintah. Keberadaan majelis ta’lim dalam masyarakat telah

membawa manfaat dan kemaslahatan bagi umat, khususnya bagi kaum

perempuan, apalagi bagi mereka yang menjadi anggota dan jamaahnya. Peran

majelis ta’lim selama ini tidaklah terbatas, bukan hanya kepentingan dan

kehidupan jamaah majelis ta’lim saja, melainkan juga untuk kaum perempuan

dalam masyarakat secara keseluruhan yang meliputi antara lain :16

a. Pembinaan keimanan kaum perempuan

Peran majelis ta’lim yang cukup dominan selama ini adalah dalam membina

jiwa dan mental rohaniah kaum perempuan sehingga sudah sekian banyak

diantara mereka yang semakin taat beribadah, kuat imannya dan aktif dalam

berdakwah. Keadaan ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan majelis ta’lim yang

senantiasa berhubungan dengan masalah agama, keimanan, dan ketaqwaan, yang

ditanamkan melalui ta’lim atau pengajian secara intens/rutin dan berkelanjutan

yang diikuti oleh segenap jamaah dan pengurus majelis ta’lim yang sebagian

besar kaum perempuan.17

Agar majelis ta’lim lebih berperan dalam pembinaan keimanan jamaah dan

kaum perempuan dalam masyarakat, maka kegiatan pengajiannya yang sudah

berjalan selama ini perlu lebih ditingkatkan lagi, baik dari segi intensitas dan

kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya, terutama kegiatan yang berkaitan

dengan hal-hal sebagai berikut :

16Muhsin MK, Op Cit, h. 256
17 Quraisy Shihab. Wawasan Al-qur’an. (Bandung: Mizan, 1996), h. 125
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1) Materi kajian

Materi Kajian majelis ta’lim yang berkaitan dengan keimanan dan

ketakwaan  lebih baik jika benar-benar dapat dipahami oleh jamaah dan kaum

perempuan yang mengikutinya.18

2) Kitab rujukan

Kitab rujukan untuk materi pembinaan kaimanan perlu ditentukan yang

benar-benar memberikan pemahaman tentang iman, akidah dan tauhid secara

murni, jelas, terarah dan shahih sesuai dengan petunjuk Al-qur’an dan tuntunan

sunnah Rasulullah saw. Pasalnya, keduanya merupakan sumber orisinal dan

utama dalam membahas tentang materi yang berkaitan dengan akidah,tauhid dan

keimanan.19

3)Pemberi materi kajian

Pemberi materi keimanan dalam materi pengajian yang shahih dapat

dipertanggungjawabkan hendaklah oleh ustdz/ustdzah yang benar-benar

menguasai ilmunya.20

b. Pendidikan Keluarga Sakinah

Pada hakikatnya, tidak semua pasangan suami istri itu dapat membangun

keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga mereka dikarenakan adanya

beberapa factor penghambat. Semisal, karena factor suami yang lemah, factor

istri, atau kedua-duanya. Namun, semua itu bisa diatasi manakala pasangan suami

istri itu mau belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk

18Kiki Zailani Rakhmad, Fitriah Hanny. Manajemen & Silabus Majelis ta’lim.( Jakarta: Pusat
Pengkajian Dan Pengembangan Islam Jakarta 2012), h. 121

19Ibid, h. 121
20Ibid, h. 122
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mewujudkannya. Baik dengan cara dilakukan sendiri maupun dengan bantuan

pihak lain.

Di sinilah majelis ta’lim dapat memainkan peran yang besar dalam

membantu memecahkan masalah dan kesulitan suatu keluarga, terutama yang

dihadapi oleh jamaah majelis ta’lim dan kaum perempuan dalam masyarakat

dalam membentuk dan membangun suatu keluarga sakinah, bahagia dan sejahtera.

Adapun yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1) Pengajian keluarga sakinah

Majelis ta’lim perlu mengadakan kegiatan pengajian dan ceramah agama

dengan materi, antara lain yang berhubungan dengan masalah pernikahan dan

keluarga sakinah, sebagaimana dalam surah Ar-Ruum ayat 21. Artinya adalah

yang perlu ditekankan dan ditanamkan pada pasangan suami istri adalah mereka

harus menumbuhkan saling pengertian, memberikan cinta dan kasih sayang,

saling percaya dan saling melengkapi satu sama yang lainnya.21 Sebagaimana

sabda Rasulullah saw. “Barangsiapa tidak menyayangi, ia tidak akan disayangi”

(H.R Thabrani)

2) Mengadakan konsultasi keluarga

Majelis ta’lim juga perlu mengadakan konsultasi masalah-masalah

pernikahan dan keluarga, terutama dalam membantu memecahkan masalah

pasangan suami dan istri dalam membentuk keluarga sakinah, mendamaikan

perselisihan diantara mereka berdua, mencegah terjadinya perceraian dan usaha

21Khoiruddin Nasution, Islam tentang relasi suami dan istri (hukum perkawinan 1)
(Yogyakarta:Academia + TAZZAFA, 2004), h.52
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lainnya dalam rangka menjadikan mereka senang, tenang dan bahagia dalam

berkeluarga.22

3) Kegiatan positif lainnya

Dalam membentuk keluarga sakinah, majelis ta’lim juga perlu

mengadakan kegiatan positif lainnya seperti kegiatan :

a. Keterampilan menjahit

b. Penerangan masalah kecantikan

c. Kesehatan fisik dan mental

d. Masalah gizi dan makanan yang mahal

e. Masalah lingkungan hidup

f. Usaha rumah tangga (Home Industry)

g. Pendidikan baca tulis Al-qur’an

h. Mabit bersama keluarga

i. Pemilihan ibu teladan

j. Seminar dan diskusi masalah keluarga dan sebagainya.

Semua kegiatan itu perlu menjadi agenda pengurus majelis ta’lim karena

memberikan manfaat dan maslahat yang besar kepada kaum perempuan dalam

masyarakat, terutama pada jamaah majelis ta’lim itu sendiri, untuk menunjang

terbentuknya keluarga sakinah dan bahagia dalam rumah tangga mereka.23

3. Fungsi dan Tujuan Majelis Ta’lim

22Ibid, h.53
23Helmawati, Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Ta’lim Peran Aktif Majelis

Ta’lim dalam meningkatkan mutu pendidikan. (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), h. 54
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Apabila dilihat dari sejarah berdirinya majelis ta’lim dalam masyarakat, bisa

diketahui dan dimungkinkan lembaga dakwah ini, berfungsi dan bertujuan

sebagaiberikut:

a) Tempat belajar mengajar

Majelis ta’lim dapat berfungsi sebagai tempat kegiatan belajar mengajar

umat Islam, khususnya bagi kaum perempuan dalam rangka meningkatkan

pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan ajaran islam.

Agar fungsi dan tujuan tidak terlepas dari kewajiban kaum perempuan

yang shalihah dalam masyarakat, maka menurut AM Saefuddin, mereka

diharapkan dapat memiliki hal-hal sebagai berikut:24

a. Memiliki akhlak yang karimah (mulia)

b. Meningkatkan ilmu dan kecerdasan dalam rangka mengangkat

derajatnya

c. Memperbanyak amal, gerak, dan perjuangan yang baik.

b) lembaga pendidikan dan keterampilan

Majelis ta’lim juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan keterampilan

bagi kaum perempuan dalam masyarakat yang berhubungan dengan masalah

pengembangan kepribadian serta pembinaan keluarga, dan keluarga yang sakinah,

mawaddah dan warahmah.

Muhammad Ali Hasyimi mengatakan, “Wanita muslimah adalah tiang bagi

keluarga Muslim. Salah satu kunci kemuliaan dan kehormatan rumah tangga

terletak pada kaum perempuan, baik dia sebagai istri maupun sebagai ibu”.

24Muhsin MK, Manajemen majelis ta’lim, petunjuk praktis pengelolaan dan
pembentukannya (Jakarta: Pustaka Intermasa, 2009), h. 5
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Melalui Majelis ta’lim inilah diharapkan mereka menjadi orang yang mampu

dalam menjaga kemuliaan dan kehormatan keluarga dan rumah tangganya.25

c) Wadah berkegiatan dan berkreatifitas

Majelis ta’lim juga berfungsi sebagai wadah berkegiatan dan berkreatifitas

bagi kaum perempuan. Antara lain, dalam berorganisasi, bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Menurut Muhammad Ali Hasyimi, wanita muslimah

juga harus memiliki sifat sosial dan aktif dalam masyarakat serta dapat memberi

warna keidupan mereka sendiri.26

d) Pusat pembinaan dan pengembangan

Majelis ta’lim juga berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan

kemampuan dan kualitas sumber daya manusia kaum perempuan dalam berbagai

bidang seperti dakwah, pendidikan, sosial, dan politik yang sesuai dengan

kodratnya.27

e) Jaringan Komunikasi, Ukhuwah dan Silaturahim

Majelis ta’lim juga diharapkan menjadi jaringan komunikasi, ukhuwah dan

silaturahim antar sesama kaum perempuan, yaitu dalam membangun masyarakat

dan tatanan kehidupan yang islami.

Lewat lembaga ini, diharapkan mereka yang kerap bertemu dan berkumpul

dapat memperkokoh ukhuwah, mempererat tali silaturahim, dan saling

berkomunikasi sehingga dapat memecahkan berbagai masalah yang mereka

25Muhsin MK, ibid h.6, ia mengutip dari Mohammad Ali Al-Hasyimi, kepribadian wanita
muslimah, h.256

26Ibid, h. 6
27Ibid, hal.7, penulis mengutip dari Dakwah Menjelang Tahun, (Jakarta: Koordinator Dakwah

Islam, 1986), h. 65
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hadapi dalam hidup dan kehidupan pribadi, keluarga dan lingkungan masyarakat

secara bersama-sama.28

Adapun tujuan pengajaran majelis ta’lim adalah :29

1.) Jamaah dapat mengagumi, mencintai dan mengamalkan Al-qur’an serta
menjadikannya sebagai bacaan istimewa dan pedoman utama

2.) Jamaah dapat memahami serta mengamalkan dienul Islam denagn segala
aspeknya dengan benar dan proporsional

3.) Jamaah menjadi muslim yang kaffah
4.) Jamaah bisa melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan kaedah-

kaedah keagamaan secara baik dan benar
5.) Jamaah mampu menciptakan hubungan silaturahim dengan baik dan benar
6.) Jamaah bisa meningkatkan taraf hidupnya ke arah yang lebih baik
7.) Jamaah memiliki akhlaqul karimah, dan sebagainya.

B. Pemahaman Keagamaan

1) Definisi Pemahaman Keagamaan

Secara etimologi, pemahaman berasal dari kata paham yang diberi awalan pe

dan akhiran an.  Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemahaman adalah proses,

perbuatan, cara memahami atau memahamkan.30 Beberapa definisi tentang

pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli. Menurut Sudaryono, pemahaman

(comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami

sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, yang mencakup kemampuan

untuk menangkap makna dari arti dan bahan yang telah dipelajari, yang

dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau mengubah data

yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.

28Ibid, h. 7
29Hanny Fitriah, Rakhmad Zailani Kiki, Manajemen & silabus majelis ta’lim, (Jakarta: Pusat

Pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta, 2012), h. 20
30Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 636
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Sedangkan agama adalah ajaran yang mengatur peribadatan kepada Tuhan.

Jadi pemahaman keagamaan adalah proses belajar dimana seseorang mampu

memahami nilai agama yang dianutnya sehingga dapat mempraktikkan nilai-nilai

tersebut dalam bersikap dan bertingkah laku.31

Konsep-Konsep dalam ajaran Islam memang harus diketahui dan dipahami,

karena pemahaman yang benar tentang konsep itu dapat membantu benarnya

pengamalan ajaran Islam.

Jiwa keberagamaan atau kesadaran beragama merupakan bagian dari aspek

rohaniah manusia yang mendorongnya senantiasa untuk berperilaku agamis.

Motif beragama adalah motif psikologis yang memiliki basis alamiah dalam

sifat penciptaan manusia. Di lubuk hatinya yang paling dalam, manusia

merasakan adanya suatu motif yang mendorongnya pada pencaharian dan

kontemplasi untuk mengenal penciptaNya, beribadah kepadaNya, berhubungan

denganNya, serta berlindung kepadaNya sambil memohon pertolongan terutama

setiap kali musibah dan bencana menderanya. Dalam perlindungan dan

penjagaan-Nya itu, manusia merasakan ketenangan dan ketentraman.32

Beberapa ayat Al-qur’an menjelaskan bahwa motif beragama adalah motif

yang bersifat pembawaan. Allah SWT berfirman :

31Nurani Wulandari.A, Pengaruh konformitas dan pemahaman agama terhadap perilaku
seksual pada siswa MAN 2 Samarinda, (Ejournal Psikologi, vol.2, No.2, 2014), h. 23

32Muhammad Utsman Najati, Zaka Al-Farisi, Psikologi dalam Al-qur’an (Terapi qur’ani
dalam penyembuhan gangguan kejiwaan), (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 62



26

                  

        

Terjemahan : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah;
(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.
Tidak ada perubahan pada fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah .
itulah (agama) yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (Q.S
Ar-Ruum: 30)

Pada ayat tersebut, Allah SWT menerangkan bahwa dalam fitrah manusia,

yakni dalam penciptaan dan pembawaannya, terdapat kesiapan fitri untuk

mengenal sang Pencipta semua makhluk. Dari makhluk-makhluk itu, manusia

dapat mengambil konklusi tentang keberadaan dan keesaan Allah SWT.

Diantara factor yang dapat membantu menyadarkan dan membangkitkan

motif beragama pada manusia adalah bahaya yang mengancam kehidupan

manusia ketika dihadapannya tak ada lagi jalan keselamatan. Manusia tidak lagi

menemukan tempat lari, melainkan berlindung kepada Allah SWT. Kalau sudah

begitu, manusia berkat motif fitrahnya, akan menghadap Allah SWT seraya

memohon pertolongan dan bantuan atas bahaya yang mengepungnya, Allah SWT

berfirman :
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Terjemahan : “Katakanlah: “siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari
bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepadaNya dengan rendah diri
dengan suara yang lembut (dengan mengatakan: “ sesungguhnya jika Dia
menyelamatkan kami dari (bencana) ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang
bersyukur”. (Q.S Al-An’am : 63)

Manusia diberbagai tempat dan kurun sejarah, sejak penciptaan pertama

hingga kini, pada saat merasakan bahaya yang mengancamnya akan senantiasa

terdorong untuk memohon keselamatan kepada kekuatan Maha luhur, Maha

tinggi, Maha besar. Sesungguhnya hal itu menunjukkan bahwasanya beragama

merupakan sesuatu yang fitri dalam sifat manusia.33

Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi dapat dibagi menjadi dua

bagian, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern merupakan faktor dari

dalam individu itu sendiri. Sedangkan faktor ekstern jelas merupakan faktor luar

yang turut mempengaruhinya. Faktor eks bisa berasal dari keluarga, sekolah dan

masyarakat. Apa dan seberapa besar kedua factor tersebut dapat  mempengaruhi

perkembangan jiwa kebeargamaan manusia.34

2) Faktor Intern dan ekstern35

a. Faktor intern (factor pembawaan)

Maksudnya bahwa pada diri manusia terdapat fitrah (pembawaan)

beragama. Siapa dan dari manapun datangnya manusia sudah membawa fitrah

beragama atau potensi keimanan kepada Tuhan atau pada kekuatan yang di luar

darinya yang mengatur hidup dan kehidupan. Dan dalam perjalanan

33Ibid, h. 66
34Zuhdiyah, Psikologi Agama, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2012), h. 105
35Ibid, h. 106
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kehidupannya, fitrah atau potensi tersebut ada yang berjalan secara alamiah dan

ada yang mendapat bimbingan dari Nabi dan Rasul.

Selanjutnya, Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa

keagamaan seseorang adalah factor hereditas. Hereditas atau turunan adalah

totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala

potensi, baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi

(pembuahan ovum oleh sperma) sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui

gen-gen.

Diakui atau tidak, sebenarnya islam juga sangat memperhatikan soal

hereditas, hal ini dapat kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 33-34

                 

      

Terjemahan : Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga
Ibrahim dan keluarga ‘Imran melebihi segala umat ( di masa mereka masing-
masing). (sebagai) satu keturunan yang sebagiannya (turunan) dari yang lain.
Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.S Ali Imran:33-34)

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah mengakui bahwa keluarga Nabi

Ibrahim merupakan keturunan yang shaleh. Bahkan Rasulullah SAW merupakan

keturunan dari Nabi Ibrahim.
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b. Faktor Ekstern36

Adapun faktor ekstern adalah faktor dari luar diri seseorang yang

memungkinkannya untuk dapat mengembangkan fitrah beragama dengan sebaik-

baiknya.  Factor eksternal itu berupa pendidikan yang diterima baik di lingkungan

keluarga, sekolah dan masyarakat. Lingkungan yang mempengaruhi

perkembangan keberagaman manusia ada tiga, yaitu lingkungan keluarga, sekolah

dan masyarakat.

Lingkungan pertama, yang sangat mempengaruhi perkembangan

keberagamaan manusia adalah keluarga. Keluarga merupakan satu unit social

terkecil yang terdiri dari orang yang berada dalam suatu ikatan pernikahan yang

sekurang-kurangnya terdiri dari Ayah dan Ibu.

Dalam Surah Al-furqon ayat 74 :

                     



Terjemahan : Dan orang-orang yang berkata “Ya Tuhan kami
anugerahkanlah kepada Kami Isteri-IsteriKami dan Keturunan Kami sebagai
penyenang hati (kami). Dan jadikanlah kami Imam bagi orang-orang yang
bertaqwa . (Q.S Al-Furqon:74)

Karena itu, pembentukan keluarga bagi Islam amatlah penting, karena itu

islampun membimbing dan memberikan petunjuk bagi manusia dalam memasuki

jenjang keluarga. Mulai dari pemilihan calon suami/istri yang harus sholeh dan

36Ibid, h. 110
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sholehah agar kelak dapat dijadikan pijakan bagi rumah tangga ideal yang

sakinah, mawaddah dan warahmah, keluarga yang Baiti jannati sebagaimana

keluarga Rasulullah saw.

Islam juga memberikan bimbingan tentang fungsi dan peranan suatu

keluarga dalam menjaga eksistensi kehidupan. Untuk itu, kedua orang tua

hendaknya mengetahui kaidah-kaidah pendidikan sehingga kelak akan melahirkan

anak-anak yang sholeh dan sholehah dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Pendidikan dalam keluarga merupakan suatu keniscayaan karena keluarga

terlebih lagi ibu merupakan lingkungan social pertama kali yang dikenal anak.

Sigmund Freud dengan konsep father image (citra kebapaan) menyatakan bahwa

perkembangan jiwa keagamaan anak dipengaruhi oleh citra anak terhadap

bapaknya. Jika bapak berprilaku baik maka anak pun akan cenderung

mengidentifikasikan sikap dan perilaku dari bapak pada dirinya. Sebaliknya, jika

bapak berprilaku buruk maka akan berpengaruh pada kepribadian anak.37

Lingkungan kedua, yang mempengaruhi perkembangan keberagaman

manusia adalah sekolah. Ketika seorang anak memasuki usia sekolah, saat itu ia

menghadapi masyarakat baru yang berbeda dengan keluarganya. Di sinilah letak

peran pendidik dalam membantu anak untuk beradaptasi dengan iklim sekolah

dan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan demikian sekolah baginya

merupakan sebuah masyarakat yang juga memberikan banyak perhatian seperti

halnya keluarga.

37Rumayulis, Psikologi Agama, (Jakarta:Kalam Mulia, 2002), h.23
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Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu pengetahuan, tetapi sekolah

juga harus dapat mendidik, membina dan mengembangkan kepribadian anak.

Pendidikan dan pembinaan kepribadian anak yang sudah dimulai sejak dalam

keluarga harus dapat dikembangkan lebih lanjut di sekolah di bawah asuhan

pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Jika pendidikan yang didapat anak di dalam rumah tangga disertai dengan

nilai-nilai islami, begitupun hendaknya pendidikan yang didapat anak di sekolah.

Lingkungan ketiga, yang tidak kalah besar pengaruhnya terhadap

perkembangan keragamaan manusia adalah lingkungan masyarakat. Ketika anak

memasuki usia sekolah, sebagian besar waktunya akan dihabiskan di sekolah dan

di tengah masyarakat.bahkan terkadang masyarakat lebih besar pengaruhnya

dalam perkembangan jiwa keberagamaan anak baik dalam bentuk positif maupun

negative. Lingkungan masyarakat santri akan lebih memberi pengaruh bagi

pembentukan jiwa keberagamaan dibandingkan dengan masyarakat lain yang

memiliki ikatan yang longgar terhadap norma-norma keagamaan.

c) Faktor pendukung dan penghambat

Faktor pendukung merupakan hal yang terpenting dalam rangka

meningkatkan pemahaman keagamaan para jamaah majelis ta’lim, adapun factor

pendukungnya adalah :

1) Adanya sarana dan prasarana yang mencukupi

Adanya sarana dan prasarana adalah salah satu factor pendukung yang

sangat penting dan berguna, karena dengan adanya sarana dan prasarana yang

mencukupi itu sehingga jamaah majelis ta’lim dapat melaksanakan kegiatan-
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kegiatan yang merupakan bagian dari program majelis ta’lim. Misalnya,

masjid/mushola tempat para jamaah belajar agama bukan hanya sekedar tempat

ibadah, itulah bagian dari cara kita juga untuk memakmurkan masjid.38 pengadaan

sound system yang memadai, pengadaan LCD untuk mempermudah penceramah

dalam menyampaikan materinya, begitu pun halnya dengan para jamaah agar

lebih mudah menrima materi yang disampaikan, jarak antara rumah jamaah dan

masjid/mushola mudah dijangkau, dll.

2) Sumber daya Manusia (SDM) yang memadai

Adanya para jamaah yang selalu berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan-

kegiatan majelis ta’lim, kesiapan para ustadz/ustadzah dalam memberikan materi

tentang pemahaman agama selalu ada sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan

oleh pengurus majelis ta’lim.39

3) Adanya dukungan penuh dari Kepala Desa dan Tokoh Agama

Adanya dukungan penuh dari Kepala Desa dan Tokoh Agama sangatlah

penting, dukungan itu berupa dukungan psikologis.40 seperti Kepala Desa

memotivasi masyarakatnya untuk rajin menghadiri kegiatan-kegiatan majelis

ta’lim serta bersikap terbuka dan mau membantu ibu-ibu majelis ta’lim jika

memiliki kendala terkait pelaksanaan majelis ta’lim yang ada di desa tersebut.

4) Adanya kesadaran Para Jamaah majelis ta’lim

38Ahmad Yani, Panduan Memakmurkan Masjid, (Jakarta: Dea Press, 2001), h. 103
39Amiruddin, A. Arsyad, M.N Najamuddin, dan Nukman. Pengelolaan Sumber Daya
Manusia lembaga dakwah islam dalam meningkatkan kualitas dakwah pada majelis
ta’lim kota Makassar. (Jurnal Aqidah-Ta Vol. IV No. II, 2018), h. 180

40Kartini Kartono. Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah pemimpin Abnormal itu?
Edisi baru. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998), h.157
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Hal yang paling penting dan utama factor pendukung adalah kesadaran para

jamaah yang tumbuh dari dalam diri jamaah untuk meningkatkan pemahaman

agama mereka. Factor ini telah menjadi kekuatan yang sangat kuat, tanpa adanya

kesadaran ini para jamaah tidak akan termotivasi. Kesadaran itu berupa

pemahaman bahwasanya menuntut ilmu agama adalah wajib bagi seluruh kaum

muslim serta banyak manfaat yang diperoleh ketika belajar dibanding dengan

tidak ikut serta dalam bermajelis ta’lim.

Faktor-faktor penghambat majelis ta’lim dalam meningkatkan pemahaman

keagamaan para jamaah adalah :

1) Faktor keluarga maupun  lingkungan yang kurang memotivasi untuk

selalu menghadiri kegiatan-kegiatan majelis ta’lim

2) Bagi masyarakat yang memiliki kesibukan pekerjaan dalam usaha

bertani, akan menjadi salah satu factor penghambatnya untuk menghadiri

kegiatan majelis ta’lim ketika datangnya musim panen41

3) Datangnya musim penghujan yang membuat jamaah majelis ta’lim

enggan menghadiri kegiatan majelis ta’lim.42

C. Kajian Yang Relevan

Penelitian ini memiliki relevasi dengan penelitian sebelumnya yaitu :

a. Sitti Herland 99030101013 (2013) dengan judul Peranan Majelis Ta’lim

Khairun Nisaa Terhadap Peningkatan Pemahaman Keagamaan Ibu-Ibu

Dharma Wanita Di Kelurahan Kambu Kecamatan Poasia Kendari. Adapun

hasil penelitiannya adalah Kondisi Obyektif masyarakat sebelum dan sesudah

41Huda Nurul. Pedoman majelis ta’lim. (Jakarta:KODI DKI Jakarta, cet. II, 1990) h. 157

42Ibid, h. 158
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terbentuknya majelis ta’lim Khairun Nisaa Kelurahan Kambu adalah adanya

perubahan sikap dan pola piker serta tingkah laku para anggota Majelis ta’lim

yang setelah terbentuk dan aktif dalam kegiatan majelis ta’lim Khairun Nisaa.

Kemudian peranan majelis ta’lim Khairun Nisaa dalam peningkatan

pemahaman keagamaan dikalangan ibu-ibu Dharma Wanita, telah

memberikan corak, baik dalam pembinaan anak-anak, maupun peningkatan

ketaatan beragama.43

b. Okta Muslamida 1441040066 (2018) dengan judul Peranan Majelis Ta’lim

Raudhatul Huda Dalam Meningkatkan Perilaku Keagamaan Pada Lanjut Usia

(Lansia) Di Desa Datar Lebar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

Adapun hasil penelitiannya adalah Majelis Ta’lim Raudhatul Huda sangat

berperan dalam meningkatkan keagamaan pada jamaah lansia. Hal itu terlihat

dari keaktifan mengikuti kegiatan majelis ta’lim dan amaliah ibadah seperti

Shalat, Puasa dan Zakat.44

c. Ida Nur Laeli 1123301030 (2015) dengan judul Pembinaan Agama Islam Bagi

Ibu-Ibu Di Majelis Ta’lim Desa Mernek Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap.

Adapun hasil penelitiannya adalah Pelaksanaan pembinaan agama islam bagi

ibu-ibu di majelis ta’lim Ukhuwah Insaniyah Desa Mernek Kecamatan Maos

kabupaten Cilacap sudah terlaksana dengan baik yaitu dibuktikan dengan

banyaknya ibu-ibu yang menjadi jamaah pengajian di majelis ta’lim, semakin

43Sitti Herland, Peranan Majelis Ta’lim Khairun Nisaa Terhadap Peningkatan
Pemahaman Keagamaan Ibu-Ibu Dharma Wanita Di Kelurahan Kambu Kecamatan Poasia
Kendari, (skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari)

44Okta Muslamida, Peranan Majelis Ta’lim Raudhatul Huda Dalam Meningkatkan
Perilaku Keagamaan Pada Lanjut Usia (Lansia) Di Desa Datar Lebar Kabupaten Muara Enim
Sumatera Selatan, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
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guyubnya atau semakin rukun antar warga masyarakat Desa Mernek

Kecamatan Maos dan menjadikan ibu-ibu mengetahui pengalaman-

pengalaman ibadah dalam mendidik putra-putrinya dalam kehidupan sehari-

hari menurut syariat islam yang benar serta menjadi seorang istri yang

sholihah yang taat, patuh dan berbakti kepada suaminya.45

Berdasarkan penelitian yang relavan yang telah dikemukakan maka,

persamaan penelitian ini dengan penelitian yang relevan adalah sama-sama

meneliti tentang peranan majelis ta’lim dalam meningkatkan pemahaman

agama. Sedangkan perbedaanya terletak di mana penulis menfokuskan tentang

Peranan majelis ta’lim di desa Alebo dalam meningkatkan pemahaman

keagamaan, dikajian relevan mengambil jenis penelitian masing-masing

berbeda antara kualitatif dan kuantitatif, untuk mengukur perananannya tiap-

tiap majelis ta’lim juga berbeda, dan lokasi penelitiannya berbeda pula.

45Ida Nur Laeli,  dengan judul Pembinaan Agama Islam Bagi Ibu-Ibu Di Majelis Ta’lim
Desa Mernek Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri IAIN
Purwakerto)
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