
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Orang bijak mengatakan“ janganlah kamu memandang ke atas dalam 

hal kekayaan, tetapi pandanglah ke atas dalam hal ilmu”. Pepatah ini sangat 

benar adanya. Seorang wajib memandang keilmuan orang lain yang lebih 

tinggi sehingga menjadikan motivasi untuk meningkatkan ilmu yang 

dimilikinya, karena menuntut ilmu itu tak terbatas waktu, usia, maupun 

tempat. Untuk memperoleh ilmu perlu ada usaha. Oleh karena itu Rasulullah 

Saw, pernah meminta ummat Islam agar menuntut ilmu.  

 

Artinya : “tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang lahat” (Bukhari-20, 

2010) 

Karena dengan ilmu pengetahuan seorang bisa berkarya, berprestasi 

dan menyempurnakan ibadah. Ummat Islam sangat membutuhkan ilmu 

setiap saat ia wajib shalat, berarti ia wajib mengetahui ilmu tentang shalat. 

Diwajibkan zakat, puasa, haji, dan sebagainya, sehingga ia mempunyai dasar, 

ilmu tersebut dan dapat diperoleh di lembaga formal seperti sekolah dan 

lembaga nonformal seperti majelis ta‟lim 

 Apabila dilihat dari struktur organisasinya, maka 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 
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akhlak serta pengamalan agama yang luhur (al-karimah) 

meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan keterampilan jamaahnya, bila 

dilihat dari 

tujuannya majelis ta‟lim termasuk lembaga atau sarana pembinaan 

Islamiyah yang secara self standing (kedudukan sendiri) dan self disciplinet 

(disiplin sendiri) dapat mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dan 

bentuk pembinaan, peningkatan, pendidikan, pengarahan dan bimbingan. 

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 majelis ta‟lim. 

Namun pengajian-pengajian Nabi Muhammad Saw, yang berlangsung secara 

sembunyi-sembunyi di rumah Arqam Ibnu Abu al-arqam, dapat dianggap 

sebagai majelis ta‟lim dalam konteks pengertian pada umumnya. Kemudian 

setelah adanya perintah Allah Swt, untuk menyiarkan Islam secara terang-

terangan” (As-Siba‟i, 2011, h. 38).  

Maka kemudian pengajian seperti itu berkembang di tempat-tempat 

lain yang diselenggarakan secara terbuka dan tidak lagi dilaksanakan secara 

diam-diam pada periode Madinah, ketika Islam 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 
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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. 

Di Indonesia kegiatan pengajian sudah ada sejak pertama Islam 

datang. Ketika itupun dilaksanakan dari rumah ke rumah, masjid ke masjid 

para wali dan penyiar Islam ketika itu telah menjadikan pengajian untuk 

menyebarkan dakwah Islam dalam masyarakat. “Kegiatan semacam inilah 

yang pada gilirannya pula telah menjadi cikal bakal berdirinya 

Muhammadiyah (1912) di Yogyakarta, persatuan Islam (persis) di Bandung, 

dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya” (Muhsin Mk, 2012 h. 4).  

Majelis ta‟lim menjadi salah satu sarana pembangunan mental 

keagamaan di lingkungan masyarakat yang berbeda stratifikasi sosio 

kulturalnya. Dengan kata lain majelis ta‟lim dapat menampung golongan 

masyarakat dari manapun asalnya, sebab secara historis eksistensinya lahir 

dari masyarakat yang butuh peningkatan pengetahuan keagamaan dan 

pencerahan qalbu. 

Perkembangan majelis ta‟lim bermula dan bersumber dari swakarsa 

masyarakat, berkat motivasi agamanya kemudian mengembang terus seiring 

dengan tuntutan pembangunan. 

Dalam konteks pendidikan, majelis ta‟lim merupakan wahana proses 

kulturasi dan sosialisasi ilmu agama Islam yang bermanfaat terhadap 

pembentukan tabiat serta kepribadian masyarakat yang sesuai dengan nilai-

nilai agama Islam. Disisi lain, majelis ta‟lim dapat mendorong dan 

meningkatkan kesadaran beragama masyarakat dan juga dapat merangsang 
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daya pikir serta psikomotorik masyarakat untuk terus menerus mengamalkan 

ajaran agama Islam.  

Ada beberapa hambatan yang dihadapi majelis ta‟lim diantaranya 

adalah: “1) pendidikan nonformal, sehingga minimnya aspek menejerial dan 

kedisiplinan, 2) kurikulum yang disajikan tidak tersusun secara sistematis, 3) 

sebagian majelis ta‟lim tidak memiliki ustad atau nara sumber yang mumpuni 

(memiliki kompetensi yang sesui dengan diinginkan sehingga proses 

pengajaran pengajiannya seadanya, 4) kendala sarana dan prasarana, 5) 

metode pengajaran kurang dinamis, biasanya metode pengajaran di majelis 

ta‟lim bersifat monoton sehingga membuat bosan anggota majelis”(Dadang, 

2019, h. 25). 

 

Majelis ta‟lim memiliki peranan yang strategis didalam pembinaan 

masyarakat, dengan corak pendidikan yang lebih mengedepankan ajakan dan 

pembinaan yang Islami dan peran sentralnya pada pembinaan dan 

peningkatan kualitas hidup masyarakat, sesuai tuntutan ajaran agama Islam, 

menjadikan mejelis ta‟lim sebagai agen penyebaran agama Islam. 

Peran majelis ta‟lim tersebut secara spesifik bermuara pada upaya 

untuk menyadarkan ummat Islam dalam rangka menghayati, memahami, dan 

mengamalkan ajaran agama Islam secara kontekstual dalam lingkungan 

hidup sosial budaya dan alam sekitar, sehingga dapat menjadikan ummat 

Islam sebagai ummat washatan yang diteladani kelompok ummat lain. 

Masyarakat pesisir di Indonesia adalah masyarakat yang umumnya 

memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. memiliki perilaku yang berbeda 

dengan masyarakat petani.  

Di Desa Lakarama Kecamatan Towea Kabupaten Muna, juga 

menggunakan majelis ta‟lim untuk pengajian-pengajian yang sifatnya 

nonformal, seperti di masjid-masjid bahkan tumbuh dari rumah ke rumah 

menanamkan jama‟ah pengajian mereka dengan majelis ta‟lim. Di Desa 

Lakarama keberadaan majelis ta‟lim juga merupakan lembaga pendidikan 
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masyarakat, yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat Islam desa 

Lakarama itu sendiri, yang kepentingannya untuk kemaslahatan ummat 

Islam. Dengan kata lain majelis ta‟lim adalah lembaga swadaya masyarakat 

di Desa Lakarama. Mengingat aktifitas masyarakat yaitu bekerja sebagai 

nelayan yang pekerjaannya bergantung pada musim atau pasang surutnya air, 

maka kegiatan pengajian majelis ta‟lim yang berada di Desa Lakarama 

senantiasa disesuaikan dengan musim atau waktu luang masyarakat nelayan 

setempat. 

Berdasarkan observasi awal peneliti pada majelis ta‟lim di Desa 

Lakarama Kecamatan Towea Kabupaten Muna, bahwa majelis ta‟lim dalam 

meningkatkan pengamalan agama masyarakat nelayan dilakukan melalui 

ta‟lim di masjid dan kegiatan yasinan di rumah-rumah masyarakat serta 

melakukan dakwah secara periodik yang melibatkan anggota dan masyarakat 

luas. Selain itu berdasarkan pengamatan awal peneliti, peranan majelis ta‟lim 

dalam meningkatkan pengamalan agama masyarakat nelayan ada beberapa 

peran yang nampak yaitu peran motivator, inovator, dan mediator bagi 

peningkatan pengetahuan dan pengamalan agama masyarakat nelayan. Serta 

hal yang menarik adalah kegiatan demi kegiatan yang diselenggarakan di 

majelis ta‟lim sangat mendapatkan respon yang positif baik dari anggota 

maupun masyarakat setempat. 

Pengamalan agama masyarakat nelayan sejak adanya majelis ta‟lim di 

Desa Lakarama Kecamatan Towea Kabupaten Muna diungkapkan oleh Ibu 

Sri Rismalianti bahwa: 

“Alhamdulillah sejak adanya majelis ta‟lim di Desa Lakarama ini 

dengan kegiatan ta‟lim secara rutin, sangat membawa peningkatan bagi 

pengamalan agama masyarakat disini terlihat dari pelaksanaan shalat yang 
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biasanya hanya dilakaukan cukup dengan berniat kini sudah banyak yang 

melakukannya secara nyata, begitupun dengan puasa yang biasanya 

dilakukan hanya tiga hari diawal bulan ramadhan kini telah banyak yang 

melaksanakan selama sebulan lamanya, penampilan berbusana, bersosialisasi 

dengan masyarakat lain, dan partisipasi pada setiap penyelenggaraan 

peringatan hari-hari besar Islam, biasanya sedikit sekali yang turut serta di 

dalamnya, namun sejak adanya mejelis ta‟lim ini sebagai salah satu wadah 

pembinaan pengamalan agama masyarakat. hal tersebut telah mengalami 

perubahan dari yang tidak banyak turut serta menjadi banyak”. (Ny. Sri 

Rismalianti, 2019) 

 

Dengan masyarakat Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat di 

Desa Lakarama tidak mengamalkan Agama secara utuh selain disebabkan 

karena kurangnya pengetahuan agama, hal lain yang memicu mereka tidak 

mengamalakan agama Islam secara utuh adalah kesibukan mereka yang 

hanya tertuju pada mata pencaharian agar dapat menghasilkan uang serta 

kurangnya motivasi dalam diri sendiri. 

Dalam mewujudkan masyarakat yang taat beragama dibutuhkan 

terselenggaranya pendidikan Islam yang sistematis, berkesinambungan, dan 

itu dapat dilakukan oleh majelis ta‟lim sebagai salah satu lembaga swadaya 

masyarakat yang bersifat non formal. Artinya, taat tidaknya masyarakat 

menjalankan ajaran agama Islam tidak terlepas dari baik buruknya 

penyelenggaran majelis ta‟lim yang bersifat mengajak dan membina. 

Berdasarkan pengamatan penulis pada masyarakat Desa Lakarama 

Kecamata Towea Kabupaten Muna, terdapat kecenderungan masyarakat 

kurang aktif menjalankan ajaran agama Islam. Hal ini diindikasikan bahwa 

masyarakat nelayan di Desa Lakarama masih banyak yang memilih untuk 

duduk-duduk santai ketimbang menghadiri pengajian majelis ta‟lim, serta 

masih banyak yang tidak mengamalakan agama, seperti shalat, puasa serta 

partisipasi dalam perayaan hari-hari besar Islam. Serta masih kuatnya 
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kebudayaan atau ajaran nenek moyang seperti puasa bulan Ramadhan yang 

hanya dilakukan tiga hari diawal puasa dan shalat yang bisa dilakukan hanya 

dengan berniat tanpa ada pengaplikasian yang nyata, hal tersebut tentu tidak 

sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Saw, inilah kemudian yang membuat 

Majelis ta‟lim di Desa Lakarama harus mempunyai cara atau strategi 

tersendiri berkaitan dengan peranannya pada masyarakat. 

Di sisi lain majelis ta‟lim sebagai lembaga nonformal mengalami 

kendala peningkatan pengamalan agama masyarakat sebab terbentuk oleh 

kuatnya tradisi masyarakat, dan pengaruh lingkungan masyarakat termasuk 

media massa yang kini makin canggih dan modern. 

1.2 Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus 

masalah: Bagaimana peran majelis ta‟lim dalam meningkatkan pengamalan 

agama masyararakat nelayan di Desa Lakarama Kecamatan Towea 

Kabupaten Muna? 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran majelis ta‟lim dalam meningkatkan pengamalan agama 

masyarakat nelayan di Desa Lakarama Kecamatan Towea Kabupaten 

Muna? 

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala majelis ta‟lim dalam 

meningkatkan pengamalan agama masyarakat nelayan di Desa Lakarama 

Kecamatan Towea Kabupaten Muna? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai dari suatu kegiatan. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui peran majelis ta‟lim dalam meningkatkan pengamalan 

agama masyarakat nelayan di Desa Lakarama Kecamatan Towea 

Kabupaten Muna.  

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala majelis ta‟lim 

dalam meningkatkan pengamalan agama masyarakat nelayan di Desa 

Lakarama Kecamatan Towea Kabupaten Muna. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang 

peranan majelis ta‟lim dalam meningkatkan pengamalan agama 

masyarakat nelayan di Desa Lakarama Kecamatan Towea Kabupaten 

Muna. Kemudian agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian 

bagi usaha penelitian lanjutan, perbandingan maupun tujuan lain yang 

relevan. Serta penelitian ini dapat menambah kepustakaan dalam dunia 

pendidikan khususnya Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN kendari 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat: 
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a. Bagi pengurus majelis ta‟lim, untuk mengembangkan dan 

meningkatkan pengamalan agama masyarakat, khususnya pada 

masyarakat nelayan atau pesisir.  

b. Bagi masyarakat nelayan dalam meningkatkan pengamalan agama 

Islam di Desa Lakarama Kecamatan Towea Kabupaten Muna. 

c. Bagi pemerintah setempat agar memberi dukungan kepada majelis 

ta‟lim di setiap kegiatan dalam rangka meningkatkan pengamalan 

agama masyarakat nelayan di Desa Lakarama Kecamatan Towea 

Kabupaten Muna. 

d. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi 

penyusun mengenai peranan majelis ta‟lim dalam meningkatkan 

pengamalan agama masyarakat nelayan. 

e. Peneliti lain dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian yang relevan 

di masa yang akan datang. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional yang digunakan dalam rencana penelitian ini 

adalah: 

1. Peranan Majelis ta‟lim, yakni pelaksanaan fungsi/tugas secara aktif, 

dinamis, operasional yang pada hakekatnya merupakan usaha, upaya, 

cara-cara dan strategi untuk mencapai tujuan dari pada suatu kegiatan 

yang telah ditetapkan sebelumnya yang senantiasa berusaha menanamkan 

akhlak yang mulia, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan 

pengetahuan dan kecakapan dalam mencari keridhoan Allah Swt dengan 

perbuatan yang nyata.  
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2. Pengamalan agama, yaitu melaksanakan ajaran agama Islam secara nyata 

dalam kehidupan sehari-hari, karena pengakuan terhadap agama dengan 

lisan atau hati perlu ada pembuktian secara fragmatis dalam kehidupan 

nyata seperti shalat, zakat, puasa, perayaan hari-hari besar Islam serta 

hubungan sosial masyarakat.  

3. Masyarakat nelayan, adalah sekumpulan orang yang hidup bersama 

dalam suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu dan mata 

pencahariannya melakukan penangkapan ikan di laut atau lebih identik 

dengan lingkungan pesisir.  

 

 

 

 

  


