
 

 

BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Peranan 

2.1.1 Pengertian Peranan 

Berbicara mengenai peranan tentu tidak bisa dilepaskan dengan 

status (kedudukan), walaupun keduanya berbeda, akan tetapi saling 

berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi 

kelekatannya sangat terasa sekali. Seseorang dikatakan berperan atau 

memiliki peran karena orang tersebut mempunyai status dalam 

masyarakat, walaupun kedudukannya itu berbeda antara satu dengan 

statusnya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “peranan adalah bagian 

dari tugas utama yang harus dilaksanakan,
 
bagian yang dimainkan 

seseorang pemain dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam 

suatu peristiwa”
 
(Departemen Pendidikan, 2012, h. 99). 

Grass dan Eacheren (2012) menyatakan Peranan sebagai 

seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang 

mempunyai kedudukan sosial tertentu.  merupakan imbangan dari 

norma-norma sosial, oleh karena itu dapat dikatakan peran itu 

ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat, artinya seseorang 

diwajibkan melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di 

dalam pekerjaan lainnya  

Dengan pengertian dan penjelasan tersebut diatas terlihat suatu 

gambaran bahwa yang dimaksud dengan peranan merupakan 
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kewajiban-kewajiban dan keharusan-keharusan yang dilakukan 

seseorang karena kedudukannya didalam status tertentu dalam suatu 

masyarakat atau lingkungan tempat ia berada. 

Bidle dan Thomas (2013) mengemukakanTeori peranan (Role 

theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, 

orientasi maupun disiplin ilmu, dalam teorinya Biddle dan Thomas 

membagi peristilahan dalam teori peristilahan dalam teori peran 

kedalam empat golongan yaitu istilah-istilah yang menyangkut: 

a. Orang-orang yang mengambil bagian dari interaksi tersebut 

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut 

c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku 

d. Kaitan antara orang dan perilaku  

 

Biddle dan Thomas (2013) ada lima istilah tentang perilaku 

dalam kaitannya dengan peranan yakni: 

a. Expectation (harapan) 

b. Norm (norma) 

c. Performance (wujud perilaku) 

d. Evaluation (penilaian) 

e. Sanction (sanksi).  

 

2.1.2 Tinjauan Sosiologis tentang Peranan 

Di atas telah disinggung bahwa ada hubungan yang erat antara 

peranan dengan kedudukan, seseorang mempunyai peranan dalam 

lingkungan sosial dikarenakan dengan ia mempunyai status akan 

kedudukan dalam lingkungan sosial (masyarakat) Tidak dapat dipungkiri 

pula bahwasanya manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa 

melepaskan sikap ketergantungan pada makhluk atau manusia lainnya. 

Maka pada posisi semacam inilah peranan sangat menentukan kelompok 

sosial masyarakat tersebut, diharapkan masing-masing dari sosial 

masyarakat yang berkaitan agar menjalankan peranannya, yaitu 
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menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya di 

dalam masyarakat (lingkungan) dimana ia tinggal. 

“Di dalam peranannya terdapat dua macam harapan, yaitu 

harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran dan harapan-

harapan yang dimiliki oleh pemegang peranan terhadap 

masyarakat”(Grass & Eacheren, 2012, h. 47). 

Dari kutipan tersebut sangat jelas bahwa ada suatu harapan dari 

masyarakat terhadap individu akan suatu peranan agar dijalankan dengan 

baik, sesuai dengan kedudukannya dalam lingkungan tersebut, individu 

dituntut untuk mengemban peranan yang diberikan oleh masyarakat 

kepadanya, dalam hal ini peranan dapat sebagai bagian dari struktur 

masyarakat, misalnya peranan-peranan dalam pekerjaan, keluarga, 

kekuasaan dan peranan-peranan lainnya yang diciptakan oleh 

masyarakat. 

Demikian pula halnya dengan majelis ta‟lim yang memiliki tugas 

untuk memberikan kontribusinya yang berupa kegiatan-kegiatan 

keagamaan kepada masyarakat, khususnya jamaah majelis ta‟lim di 

Desa Lakarama Kecamatan Towea ini, dengan demikian ada suatu 

harapan dari jamaah majelis ta‟lim dengan berbagai macam  kegiatan 

yang ada di majelis ta‟lim, bisa dipahami dan direalisasikan dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga dapat meningkatkan pengamalan agama 

jamaah mejelis ta‟lim ataupun di masyarakat setempat. 
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2.2 Majelis Ta’lim 

2.2.1 Pengertian Majelis Ta’lim dan Ruang Lingkupnya 

Secara etimogis (arti kata), kata „majelis ta‟lim‟ bersal dari 

bahasa Arab, yakni majelis dan ta‟lim‟ berasal dari kata jalasa-

yujalisu,yang artinya duduk atau rapat. Selanjutnya kata ta‟lim berasal 

dari kata „alima ya‟lamu, ilman, yang artinya mengetahui sesuatu, ilmu, 

ilmu pengetahuan.  

“Arti kata ta‟lim adalah hal mengajar, melatih, berasal dari kata 

„allaman yang artinya, mengecap, memberi tanda, dan ta‟lam berarti 

terdidik, belajar” (Muhsin, 2014, h. 34). Sementara secara terminologis 

(makna/pengertian), majelis ta‟lim mengandung beberapa pengertian 

yang berbeda-beda.  

Menurut Zarkasyi (2010).  mengatakan, majelis ta‟lim bagian 

dari model pembinaan dewasa ini dan sebagai forum belajar untuk 

mencapai suatu tingkat pengetahuan agama. Muhsin (2014) juga 

mengemukakan pendapatnya, dimana ia mengartikan sebagai, 

“lembaga pendidikan non-formal Islam yang memiliki kurikulum 

sendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur dan diikuti oleh 

jamaah relatif banyak.  

Helmawati (2013) mengemukakan mejelis ta‟lim dalam 

bukunya akar-akar pendidikan dalam al-Quran dan al-Hadits “kajian 

sematik istilah-istilah tarbiyat, ta‟lim, tadris, thadzib, dan ta‟dib 

menyatakan bahwa kata ta‟lim adalah masdar dari allama dengan 

beberapa arti. Arti-arti itu dapat dilihat dalam penggunaannya 

dikalangan orang arab, misalnya, „alimatu‟sy-syai-a artinya „araftu 

(mengetahui, mengenal), alima bi‟sy-syai-I artinya sya‟ara (mengetahui 

merasa) dan alima‟arajula artinya khabarahu (memberi kabar 

padanya).  
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Berdasarkan uraian di atas, apa yang dikemukakan cukup jelas 

dan dapat dipahami dalam hal pemberian makna kata ta‟lim dan 

kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa makna ta‟lim secara bahasa 

adalah memberitahukan, menerangkan, mengkhabarkan sesuatu (ilmu) 

yang dilakukan cecara berulang-ulang dan sering sehingga dapat 

mempersepsikan maknanya dan berbekas pada diri jamaahnya 

(muta‟allim). Dalam penggunaan makna selanjutnya, ta‟lim diartikan 

dengan makna pengajaran dan kadang diartikan juga dengan makna 

pendidikan.  

Helmawati (2013) menyatakan makna ta‟lim. Berdasarkan dari 

beberapa ahli diantaranya: 

a. Ta‟lim adalah proses pemberitahuan sesuatu dengan berulang-ulang 

dan sering sehingga muta‟allim (siswa) dapat mempersepsikan 

makanannya dan berbekas pada dirinya. 

b. Ta‟lim adalah kegiatann yang dilakukan oleh mu‟alim dan 

muta‟allim yang menuntut adanya adab-adab tertentu ,bersahabat, 

dan bertahap 

c. Penyampaian materi didalam ta‟lim diiringi dengan penjelasan, 

sehingga muta‟allim menjadi tahu yang dari asalnya tidah tahu dan 

menjadi paham dari yang asalnya tidak paham.  

d. Ta‟lim bertujuan agar ilmu yang di sampaikan bermanfaat, 

melahirkan amal saleh, memberi petunjuk kejalan kebahagian dunia 

akhirat untuk mencapai ridho Allah Swt.  

 

Sesuai dengan realitas dalam masyarakat, majelis ta‟lim bisa 

juga diartikan sebagai tempat atau lembaga pendidikan, pelatihan, dan 

kegiatan belajar-mengajar (khususnya bagi kaum muslimah) dalam 

mempelajari, mendalami, dan memahami ilmu pengetahuan tentang 

agama Islam. “Majelis ta‟lim sebagai wadah dalam melaksanakan 

berbagai kegiatan yang memberikan kemaslahatan kepada jamaah dan 

masyarakat sekitarnya”(Muhsin, 2014, h. 42). 
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2.2.2 Fungsi Majelis Ta’lim 

Arifin (2013) Fungsi Majelis ta‟lim sebagai pengokoh landasan 

hidup manusia Indonesia, khususnya dibidang mental spiritual 

keagamaan Islam dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya secara 

integral lahiriyah dan batiniyah, duniawi dan ukhrowi, secara simultan 

(bersamaan), sesuai tuntunan agama Islam yaitu iman dan taqwa yang 

melandaskan kehidupan duniawi dalam segala bidang kegiatanya.  

 

Huda (2012) fungsi majelis ta‟lim sebagai lembaga pendidikan 

non formal adalah : 

a. Memberikan semangat dan nilai ibadah yang meresapi seluruh 

kegiatan hidup manusia dan alam semesta.  

b. Memberikan inspirasa, motivasi, dan stimulasi agar potensi jama‟ah 

dapat dikembangkan dan di aktifkan secara maksimal dan optimal, 

dengan pembinaan pribadi, kerja produktif, untuk kesejahteraan 

bersama. 

c. Memadukan segala kegiatan atau aktivitas sehingga merupakan 

kesatuan yang padat dan selaras.  

 

2.2.3 Tujuan Majelis Ta’lim 

Mengenai hal yang menjadi tujuan majelis ta‟lim, banyak 

rumusnya dan bermacam-macam. 

Tuti Alawiyah (2014) merumuskan bahwa tujuan majelis ta‟lim 

dari segi fungsi, yaitu: 

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

menambahkan ilmu dan keyakinan agama yang akan mendorong 

pengalaman agama. 

b. Berfungsi sebagai tempat kontak sosial, maka tujuanya adalah 

silaturahmi. 

c. Berfungsi mewujudkan minat sosial, maka tujuanya adalah 

meningkatka kesadaran dan kesejahteraan antar sesama dan 

lingkungan jamaahnya.  

 

Sedangkan sebagaimana telah disebutkan di dalam ensiklopedia 

Islam, bahwa tujuan majelis ta‟lim: 

a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran beragama dikalangan 

masyarakat khususnya bagi jamaah. 

b. Meningkatkan amal ibadah masyarakat. 
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c. Mempererat silaturahmi antar jamaah. 

d. Membina kader dikalangan umat Islam (Dewan Redaksi, 2013, 

h.105). 

 

Manfred Zimek (2014) mengatakan bahwa tujuan dari majelis 

ta‟lim adalah “menyampaikan pengetahuan nilai-nilai agama Islam, 

maupun gambaran akhlak serta membentuk kepribadian dan 

memantapkan akhlak”. Merupakan wadah organisasi masyarakat yang 

berbasis politik namun majelis ta‟lim mempunyai peranan yang sangat 

penting bagi kehidupan masyarakat. 

2.2.4 Peranan Majelis Ta’lim 

Majelis ta‟lim adalah lembaga Islam non formal. Dengan 

demikian majelis ta‟lim bukan lembaga pendidikan formal seperti 

Madrasah, sekolah ataupun perguruan tinggi majelis ta‟lim bukan 

merupakan wadah organisasi masyarakat yang berbasis politik. Namun, 

majelis ta‟lim merupakan peranan yang sangat penting bagi kehidupan 

masyarakat peranan majelis ta‟lim antara lain sebagai berikut: 

a. Sebagai pembinaan keimanan kaum perempuan  

Pembinaan majelis ta‟lim yang cukup dominan selama ini 

adalah dalam membina jiwa dan mental rohaniah kaum perempuan 

sehingga sudah sekian bayak diantara mereka yang semakin taat 

beribadah, kuat imannya, aktif dalam lingkungan sosial. “Keadaan 

ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan majelis ta‟lim  yang 

senantiasa berhubungan dengan masalah agama, keimanan, dan 

ketakwaan, yang ditanamkan melalui ta‟lim/ pengajian secara 

intens, rutin, dan berkelanjutan yang diikuti oleh jamaah dan 
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pengurus majelis ta‟lim yang sebagian besar kaum perempuan” 

(Arifin, 2013, h. 68).  

Agar majelis ta‟lim lebih berperan dalam pembinaan 

keimanan jamaah dan kaum perempuan dalam masyarakat, maka 

kegiatan pengajiannya yang sudah berjalan perlu ditingkatkan lagi 

baik dari segi intensitas dan kuantitasnya maupun dalam segi 

kualitasnya, terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Materi kajian 

Majelis ta‟lim dengan materi keimanan dan ketaqwaan 

perlu lebih di perbanyak dan diperdalam agar benar-benar dapat 

di pahami sedalam-dalamnya oleh jamaah yang mengikutinya. 

Apabila kajian keimanan ini diberikan secara mendalam, 

sekurang-kurangnya dapat membina jamaah, terutama dalam 

memelihara hati nuraninya. 

2) Kitab rujukan 

Kitab rujukan untuk materi pembinaan keimanan perlu 

ditentukan yang benar-benar memberikan pemahaman tentang 

iman aqidah dan tauhid secara murni, jelas, terarah, dan sohi 

sesuai pentunjuk Al-qur‟an dan Al-hadist.  

3) Pemberian materi kajian 

Pemberi materi dalam pengajian dapat dipertangung 

jawabkan kepada ustadz dan ustadzah yang benar-benar 

menguasai ilmunya.   



 

 

19 

 

a) Teman rekreasi rohania, karena penyelengaraanya, bersifat 

santai. 

b) Wadah silaturahim yang menghidupkan syi‟ar Islam. 

c) Media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi 

pembagunan umat Islam.
 
 

Secara strategis majelis ta‟lim sebagai sarana pengajian 

yang Islami, coraknya yang berperan sentral pada pembinaan dan 

peningkatan pada kualitas pada hidup umat Islam sesuai tuntutan 

ajaran agama Islam. Disamping itu guna menyadarkan umat Islam 

dalam rangka menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam 

yang kontekstual kepada lingkungan hidup sosial budaya dan alam 

sekitar mereka, sehingga dapat menjadikan umat Islam sebagai 

umatan washatan yang meneladani kelompok umat lain. 

“Peranan secara fungsional majelis ta‟lim adalah 

mengokohkan landasan hidup manusia pada khusunya di bidang 

mental spiritual keagamaan Islam dalam rangka meningkatkan 

kualitas hidupnya secara integral, lahiriah, batiniah, duniawiyah dan 

ukhrowiyah secara bersamaan, sesuai tuntutan ajaran agama Islam 

yaitu iman dan taqwa yang melandasi kehidupan duniawi, dalam 

segala bidang kegiatannya. Fungsi demikian sesuai dengan 

pembangunan nasional kita” (Arifin, 2013, h. 71) 

 

Masyarakat adalah suatu lingkungan pendidikan yang besar 

pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi seseorang pandangan 

hidup, cita-cita bangsa, sosial budaya dan perkembangan ilmu 

pengetahuan akan mewarnai keadaan masyarakat tersebut. “Majelis 

ta‟lim mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai 

tujuan pendidikan peran yang telah disumbangkan dalam rangka 
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tercapainya tujuan yang ditentukan” (Saepul, 2010, h. 56). Sehingga 

perlu ada cara-cara tersendiri dalam rangka pencapaian tujuan. 

Pada majelis ta‟lim yang berada di Desa Lakarama secara 

umum ada tiga peran yang nampak dalam peranannya yaitu: 

1.  peran motifator yaitu majelis ta‟lim yang berada di Desa 

Lakarama memberi dorongan serta semangat kepada masyarakat 

nelayan khususnya agar lebih giat dan semangat dalam 

mempelajari ilmu agama Islam atau ikut serta dalam bermajelis 

ta‟lim.  

2. Peran mediator artinya majelis ta‟lim sebagai tempat atau wadah 

bagi masyarakat untuk memperoleh ilmu baik itu ilmu agama 

ataupun ilmu sosial lainnya karena di majelis ta‟lim begitu 

banyak hal yang bisa didapatkan yang dapat menambah 

wawasan.  

3. Peran inovator yaitu majelis ta‟lim di Desa Lakarama khususnya 

pada lingkungan masyarakat nelayan memberikan inovator atau 

inovasi dibidang ekonomi bagi masyarakat nelayan dalam 

menghadapi musim kencang angin atau musim terang bulan, 

dimana pada musim ini masyarakat tidak melakukan 

penangkapan ikan disebabkan oleh kencang angin dan terang 

bulan disinilah perlu ada hal yang dilakukan untuk menghadapi 

musim ini, maka majelis ta‟lim di Desa Lakarama  memberikan 

saran inovasi bagi masyarakat nelayan dalam menghadapi 

musim ini yaitu dengan cara melakukan pengeringan ikan di 
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musim banyak ikan sehingga ketika musim angin masyarakat 

nelayan tetap mempunyai penghasilan dengan menjual ikan 

kering, alasan majelis ta‟lim melakukan inovasi dibidang ini 

adalah melihat mayarakat nelayan ketika musim angin dan 

terang bulan tidak memiliki penghasilan lagi bahkan ada yang 

sampai menjual alat penangkapan ikannya hal inilah yang 

membuat majelis ta‟lim marasa perlu ada cara yang dilakukan 

dalam mengdapi hal tersebut agar masyarakat tetap 

mendapatkan penghasilan walaupun musim angin dan terang 

bulan. 

2.2.5 Pendekatan Majelis Ta’lim bagi Peningkatan Pengamalan Agama 

Masyarakat  

 

Dalam pembinaan dan peningkatan pengamalan agama 

masyarakat, majelis ta‟lim mengunakan beberapa pendekatan, yakni: 

a. Pendekatan pengalaman  

Pelaksanaan peningkatan pengamalan agama masyarakat 

dalam majelis ta‟lim digunakan pendekatan pengalaman yakni 

masyarakat diberikan pengalaman keagamaan pada masyarakat 

dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan. “Dalam 

pendekatan ini msyarakat diberi kesempatan untuk mendapatkan 

pengalaman keagamaan, baik secara individual maupun kelompok. 

Untuk itu didalam ta‟lim digunakan metode tanya jawab dan 

diskusi. Pola ini dilakukan secara internal, mulai dari anggota 

keluarga” (Djaluddin, 2012, h. 42). 
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Pendekatan majelis ta‟lim dalam pembinaan masyarakat 

Islam tidak saja diorientasikan pada peserta anggota atau majelis 

ta‟lim, namun dalam kehidupan masyarakat dilingkungan keluarga 

dilakukan masing-masing individu. 

b. Pendekatan pembiasaan  

Dalam peningkatan pembinaan agama masyarakat, majelis 

ta‟lim memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk senantiasa 

mengamalkan ajaran agama Islam, kapan dan dimana saja dalam 

berbagai momen dan aktifitas yang dilakukanya. Anggota dan 

peserta majelis ta‟lim dirangsang untuk melaksanakan ibadah secara 

sendiri-sendiri atau secara kelompok untuk pembiasaan ini 

diarahkan pada ibu-ibu yang menjadi jamaah majelis ta‟lim serta 

masyarakat sekitar.  

Dengan pembiasaan mengadakan kegiatan bersama dalam 

kegiatan berdakwah dan ta‟lim anggota dan pengurus secara 

langsung dan tidak langsung dapat menciptakan situasi yang 

kondusif bagi peningkatan dan pengamalan dan keagamaan 

masyarakat. 

c. Pendekatan emosional 

Kegiatan-kegiatan ta‟lim yang dilakukan oleh majelis ta‟lim 

disamping mengunakan pendekatan diatas juga mengunakan 

pendekatan emosional, yakni usaha untuk mengugah perasaan dan 

emosi masyarakat dalam meyakini, memahami, ajaran agama Islam. 

Dengan pendekatan ini diusahakan selalu mengembangkan perasaan 
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keagamaan agar bertambah kuat keyakinannya akan kebesaran 

Allah Swt, dan kebenaran ajaran agama Islam. Dalam menanamkan 

jiwa keagamaan ini majelis ta‟lim sangat tegas dalam 

menyampaikan perihal masalah, utamanya dalam kaum dzolim, 

sebagaimana firman Allah Swt, dalam Al-qur‟an surah Al-hijr ayat 

94 sebagai berikut: 

 

Artinya: “Maka sampaikanlah olehmu secara  terang-terangan 

segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan 

berpalinglah dari orang-orang musyrik” (Qur‟an 15:94). 

 

Pendekatan tersebut lebih mengedepankan pendekatan 

secara emosional supaya agama Islam yang dianut tidak dijadikan 

agama sebagai formalitas saja yang harus diamalkan sehari-hari, 

tetapi dalam eksistensinya banyak tantangan yang dihadapi 

utamanya orang musyrik harus bersifat tegas dan menghindari diri 

bila tidak mau mendengarkan ajaran agama Islam yang 

disampaikan. 

d. Pendekatan Rasional  

Kegiatan majelis ta‟lim baik dalam bentuk diskusi, 

pengajian dan bentuk-bentuk kegiatan lainya, menjadikan akal dan 

rasio sebagai bagian yang diberi stimulus agar mampu memahami 

ajaran agama Islam berdasarkan akal pikiran sehat. Hal ini 

didasarkan kepada firman Allah Swt, dalam Al-qur‟an surah Al-

imran ayat 190 sebagai berikut. 
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Artinya: “Sesunguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan sili 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi 

orang-orang yang berakal”. (Qur‟an 3:190) 

 

Hal ini menjadi paradigma majelis ta‟lim dalam upaya 

meningkatkan pengamalan agama masyarakat, dengan menjadikan 

alam semesta sebagai bahan renungan dalam mempertebal 

semangat keagamaan dan ibadah. Keterkaitan manusia dengan alam 

semesta menjadi salah satu inspirasi majelis ta‟lim melaksanakan 

kegiatan ta‟lim melalui kegiatan rasional.  

e. Pendekatan fungsional 

Majelis ta‟lim berusaha menyajikan materi agama Islam 

dengan menekankan pada segi kemanfaatanya bagi masyarakat, 

dalam kehidupan, sehari-hari sesuai dengan tingkat 

perkembanganya. Materi majelis ta‟lim dipilih sedemikian rupa 

mampu menyentuh kebutuhan sosial masyarakat untuk mewujudkan 

kesolehan sosial.  

  Madjid (2013) menyatakan, Perwujudan keberagamaan 

yang substansial yang penuh makna, diharapkan dapat 

memanifestasi dalam pengembangan dimensi sosial Islam dan 

menghidupkan jiwa kritis kita, dengan membuka kembali semangat 

ijtihad, sekaligus menyembuhkan diri dari penyakit lama umat 

Islam.  
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f. Jaringan komunikasi, ukhuwah, dan silaturahim 

Majelis ta‟lim juga diharapkan mampu menjadi jaringan 

komunikasi, ukhuwah, dan silaturahim antara sesama kaum 

perempuan dan masyarakat setempat, antara lain dalam membangun 

masyarakat dan tatanan kehidupan yang Islami. 

Lewat lembaga ini diharapkan mereka yang kerap bertemu 

dan berkumpul dapat memperkokoh, ukhuwah, mempererat tali 

silaturahim, saling berkomunikasi sehingga dapat memecahkan 

berbagai masalah yang mereka hadapi dalam hidup dan kehidupan 

pribadi, keluarga, dan lingkungan masyarakat secara bersama-sama 

dan bekerja sama. Terlebih lagi dalam mengatasi berbagai 

permasalahan berat yang dihadapi oleh ummat dan bangsa dewasa 

ini. 

Jamil (2012) dalam buku pedoman majelis ta‟lim disebutkan 

bahwa fungsi dan tujuan majelis ta‟lim secara garis besarnya 

adalah: 

1) Sebagai tempat kegiatan belajar mengajar 

2) Sebagai lembaga pendidikan dan keterampilan 

3) Sebagai wadah berkegiatan dan berkreativitas 

4) Sebagai pusat pembinaan dan pengembangan  

5) Sebagai pusat jaringan, ukhuwah, dan wadah silaturahim  
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2.3 Pengamalan Agama 

2.3.1 Pengertian Pengamalan Agama 

Pengamalan berasal dari kata “amal” yang berarti perbuatan 

yang baik. Kata “amal” itu sendiri mendapatkan awalan “peng” dan 

akhiran “an” menjadi pengamalan yang berarti hal, cara, hasil, atau 

proses kerja mengamalkan. “Dalam kamus besar bahasa indonesia 

adalah proses, cara, perbuata, mengamalkan, melaksanakan, dan 

pelaksanaan, penerapan” (Pusat Bahasa, 2015, h. 205) 

Sedangkan ibadah secara bahasa (etimology) berarti 

merendahkan diri dan tunduk. Sedangkan menurut istilah 

(terminology), ibadah adalah kepatuhan atau ketundukan pada dzat 

yang memiliki puncak keagungan yaitu Allah Swt. Ibadah mencakup 

segala bentuk perbuatan dan perkataan yang dilkukan oleh setiap 

mukmin muslim dengan tujuan untuk mencapai keridhoan Allah Swt.  

Baihaqi (2013) mengemukakan ibadah juga mempunyai 

beberapa defenisi antara lan : 

a. Ibadah adalah taat kepada Allah Swt, dengan menjalankan segala 

perintahnya dan menjauhi segala larangannya; 

b. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Swt, yaitu tingkatan 

tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah 

(kecintaan) yang paling tinggi; 

c. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai 

dan diridhai Allah Swt, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang 

dzahir maupun yang bathin. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pengamalan 

ibadah adalah proses dari sutu perilaku dalam mengamalkan perbuatan-

perbuatan yang sesuai ajaran agama Islam sebagi bukti ketaatan kepada 
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Allah Swt, yang disadari dengan mengerjakan perintahnya dan 

menjauhi larangannnya. 

2.3.2 Ruang Lingkup Pengamalan Agama 

Agama pada dasarnya mencakup seluruh aspek kehidupan 

manusia sebagai mana yang disyariatkan dalam Islam. Itulah yang kita 

amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari asalkan tidak bertentangan 

dengan al-Qur‟an dan sunnah, menginginkan segala yang kita lakukan 

dalam hidup menjadi ibadah, yaitu cara kita berpakaian, pengaturan 

rumah tangga, bentuk perjuangan kita, pergaulan kita, percakapan dan 

perbincangan kita, semuanya menjadi ibadah, sekalipun kita berdiam 

diri dapat menjadi ibadah. 

Disamping itu aspek-aspek yang lain seperti pendidikan dan 

pelajaran, perekonomian, dan cara-cara menjalankan ekonomi, soal-

soal Kenegaraan, Dan Hubungan Antar Bangsapun Menjadi Ibadah 

Kepada Allah Swt, itulah yang dikatakan ibadah dalam seluruh 

kehidupan kita baik yang lahir maupun yang batin. 

Rahman (2013) dalam bukunya “fiqih ibadah”, ditinjau dari 

segi bentuknya, ibadah dibagi menjadi dua macam yaitu : 

a. Ibadah “khashshah” adalah ibadah yang ketentuan dan cara 

pelaksanaannya yaitu secara khusus ditentukan oleh Nash al-Qur‟an 

dan hadits, seperti shalat, zakat, puasa, haji. 

b. Ibadah “ummah” adalah semua perbuatan yang dilakukan dengan 

niat baik dan semata-mata karna Allah Swt, makan dan minum, 

amar ma‟ruf-nahi munkar, berlaku adil, berbuat baik kepada orang 

dan sebagainya.
 
 

  

Al-hasby dan baqir (2012) mengemukakan ibadah menurut 

bentuk dan pengamalannya terdiri dari: 
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a. Ibadah yang terdiri atas perbuatan dan ucapan lidah seperti 

berdzikir, bertasbih, bertauhid, bertahlil, bersolawat dan sebagainya. 

b. Ibadah yang terinci perkataan dan perbuatannya, seperti shalat, 

zakat, puasa, dan haji. 

c. Ibadah yang di tentukan teknik pelaksanaannya seperti menolong 

orang lain, berjihad membela diri, mendirikan yayasan atau masjid, 

dan sebagainya. 

d. Ibadah yang bentuk pelaksanaannya menahan diri seperti puasa, 

ihram, I‟tiqaf. 

e. Ibadah yang bentuknya menggugurkan hak seperti mambebaskan 

seseorang dari kewajiban membayar hutang, memaafkan kesalahan 

dan sebagainya.
 
 

 

Ibadah dalam Islam adalah bentuk perbuatan tertentu yang telah 

digariskan dalam Islam sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada 

Allah Swt, bentuk peribadatan tersebut telah ditentukan waktunya, 

pelaksanaannya, dan tata caranya. Yang dimaksud ibadah-ibadah 

tersebut adalah shalat, zakat, puasa, haji. 

Sebagaimana muslim pada umumnya, nelayan juga mempunyai 

kewajiban yang sama dalam pelaksanaan ibadah tersebut, tidak ada 

perbedaan pelaksanaan maupun tata cara. Maka dari itu peneliti dalam 

penelitian ini mengfokuskan diri pada peranan majelis ta‟lim dalam 

meningkatkan pengamalan agama masyarakat nelayan. 

2.4 Pengertian Masyarakat dan Masyarakat Nelayan 

2.4.1 Masyarakat 

Masyarakat sebuah kata yang lazim dan sangat umum yang kita 

sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari karena kita sendiri 

merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri dan kita berada dan 

hidup di tengah tengah-tengah masyarakat dan mengambil peran 

sebagai bagian darinya, walaupun terkadang kita tau kita adalah bagian 

dari masyarakat namun banyak yang belum tahu apa arti sesungguhnya 
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dari masyarakat itu sendiri walaupun dapat dipahami secara sederhana 

bahwa masyarakat adalah kumpulan dari individu-individu yang 

membentuk suatu kelompok yang memiliki suatu sistem aturan atau 

organisasi yang biasa disebut juga dengan masyarakat namun ada 

defenisi lain tentang masyarakat itu sendiri. 

 Soelaeman (2010 dalam bahasa inggris masyarakat disebut 

society, arti kata socius yang artinya kawan. Adapun kata “masyarakat” 

berasal dari bahasa arab, yaitu syirk, yang memiliki arti bergaul, adanya 

bentuk pergaulan ini karena adanya bentuk aturan hidup yang 

disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, malainkan unsur 

kekuatan lainnya. 

Dalam kamus bahasa indonesia masyarakat diartikan 

“pergaulan hidup manusia sehimpunan manusia yang hidup bersama 

dalam suatu tempat dan ikatan aturan tertentu, orang banyak, dan 

khalayak ramai” (Hoetomo, 2013, h. 120) 

Suatu proses interaksi sosial antar individu yang membentuk 

suatu kelompok masyarakat dan hidup bersama dalam suatu himpunan 

individu yang di sebut sebagai masyarakat. Terikat dengan suatu sistem 

dan norma yang disepakati lalu diakui sebagai suatu aturan-aturan yang 

mengatur serta mengikat kehidupan dari setiap individu yang berada 

disuatu kelompok masyarakat. 

Beberapa teori menurut para ilmuan tentang masyarakat sebagai 

berikut: 

1. Emile Durkheim 
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Durkheim (2009) mengemukakak Masyarakat adalah suatu 

kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-

anggotanya.  

2. Karl Marx 

Marx (2009) Masyarakat adalah suatu struktur yang 

menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena 

adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah 

secara ekonomis.  

3. Max Weber 

Max Weber (2009) Masyarakat adalah suatu struktur atau 

aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai 

yang dominan pada warganya.  

Penjelasan diatas mengatakan bahwa ada struktur yang jelas 

yang terbentuk karena adanya hubungan antar individu manusia yang 

melakukan hubungan interaksi yang didalamnya juga terdapat aturan 

yang berupa norma dan nilai yang akhirnya secara alami akan 

membentuk suatu sistem kelompok individu yang disebut masyarakat. 

Koentjaranigrat (2010) masyarakat adalah sekumpulan manusia 

yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi. 

Setiap manusia yang berinteraksi itu merupakan masyarakat, karena 

dalam suatu masyarakat harus terdapat suatu ikatan yang khusus dan 

saling berinteraksi akan menimbulkan suatu kesadaran kolektif manusia 

untuk saling berinteraksi dan membuat suatu ikatan yang dengan 

demikian dari berbagai pengertian masyarakat dapat digeneralisikan 
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bahwa setiap individu yang berkelompok yang hidup bersama dan 

bekerja bersama dan terstruktur dalam suatu pola organisasi kelompok 

dan memiliki ciri khas nilai dan norma, yang membedakan satu 

masyarakat dengan masyarakat lainnya. 

2.4.2 Masyarakat Nelayan  

a. Pengertian masyarakat nelayan 

“Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama 

pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu” 

(Suigono, 2013, h. 35). Masyarakat berasal dari kata musyarak 

(arab) yang artinya bersama-sama, yang kemudian berubah menjadi 

masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersma dengan 

saling berhungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya 

mendapatkan kesapakatan menjadi masyarakat.  

  Soelaeman (2012) mengemukakan masyarakat merupakan 

adanya saling bergaul dan interaksi merupakan nilai-nilai, norma-

norma dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga 

masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi 

menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu 

dan terikat oleh rasa identitas bersama.  

Dalam hal ini masyarakat terdiri dari berbagai kalangan baik 

golongan mampu yang tidak mampu yang tinggal dalam suatu 

wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma serta 

berbagai peraturan yang siap untuk di taati. “Masyarakat adalah 

sekelompok orang yang mempunyai identitas sendiri yang 
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membedakan dengan kelompok lain, hidup dan diam dalam wilayah 

atau daerah tertentu secara tersendiri”(Poerwardamita, 2012, h. 17) 

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 

penangkapan ikan di laut, termasuk juga ahli mesin, ahli lampu, dan 

juru masak yang bekerja di atas kapal penangkapan ikan serta 

mereka yang secara tidak langsung ikut melakukan kegiatan operasi 

penangkapan seperti Juragan.  

Nelayan secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan 

baik secara langsung seperti para penebar dan perakit jaring, dan 

secara tidak langsung seperti juru kemudi perahu layar, nahkoda 

kapal ikan bermotor, marsinis kapal, koki kapal penangkapan ikan 

sebagai mata pencaharian. (Satria, 2013) Sebagai mana dalam Al-

Qur‟an, An-nahl /16:14 

 
 

Artinya: Dan dialah yang menundukan lautan (untukmu), agar kamu 

dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan dari 

lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. 

Kamu juga melihat perahu berlayarpadanya, dan agar 

kamu mencari sebagian karunia-nya dan agar kamu 

bersukur (Qur‟an, 16:14).  

 

b. Karakteristik masyarakat nelayan 

Sifat dan karakteristik masyarakat nelayan ditentukan 

faktor-faktor interaksi sosial, ekonomi, dan lingkungan, 

karakteristik masyarakat nelayan yang mencolok adalah 
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ketergantungan mereka pada musim. Masyarakat nelayan sangat 

tergantung pada kondisi lingkungan dan sangat rentan terhadap 

kerusakan linkungan. Masyarakat nelayan memiliki karakter 

masyarakat adat masyarakat, lokal dan masyarakat tradisional, yang 

masih memegang teguh budaya dan adat istiadat yang ada di 

daerahnya. 

Aspek penting pada masyarakat nelayan adalah aktifitas 

kaum wanita dan anak-anak pada umunya kaum wanita dan anak-

anak ikut bekerja mencari nafkah mereka bekerja sebagai pedagang 

ikan bahkan tidak jarang wanita (istri) ikut bersama suami mereka 

untuk menangkap ikan keadaan inilah yang menyebabkan banyak 

masyarakat nelayan tidak maksimal dalam menjalankan ibadah 

kepada Allah Swt, sehingga inilah yang membuat majelis ta‟lim 

yang berada di Desa setempat berinisiatif membuat strategi melalui 

majelis ta‟lim sebagai lembaga nonformal masyarakat nelayan, agar 

dapat melaksanakan ibadah secara maksimal. 

Pada masyarakat nelayan setiap anggota keluarga,baik 

seorang istri maupun anak ikut membantu kepala keluarga mencari 

nafkah dengan ikut bekerja mengelola ataupun menjual hasil laut 

berupa ikan di tempat penjualan ikan, hal inilah juga menjadi sebab 

mengapa majelis ta‟lim harus mengambil peran dalam peningkatan 

pengamalan ibadah ataupun agama di masyarakat nelayan. 

Masyarakat berada dalam kelompok-kelompok usaha 

ekonomi nelayan dimana terikat dalam kelompok-kelompok 
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organisasi nelayan. “Perbedaan antara masyarakat pesisir dengan 

masyarakat lainnya, perbedaan tersebut terletak pada karakteristik 

aktifitas ekonomi masyarakat nelayan dari latar belakang budaya 

mereka sendiri yang tergolong lebih berorientasi pada alam bebas, 

dimana kehidupan masyarakat nelayan sangat dipengaruhi 

lingkungan, musim, pasar, sehingga kehidupannya tidak 

menentu”(Burhanuddin, 2012, h. 32) 

Masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya pada 

sumber daya alam berupa hasil laut dan berkecimpungan di dunia 

bahari kelautan telah menciptakan salah satu ciri masyarakat pesisir 

yang salah satunya adalah nelayan.  

  Mulyadi (2013) berpendapat bahwa nelayan adalah suatu 

kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada 

hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau budi 

daya, pada umumnya tinggal dipinggir pantai sebuah lingkungan 

pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.  

Masyarakat nelayan yang merupakan kelompok masyarakat 

yang bertempat tinggal atau menetap di daerah pesisir atau 

sepanjang garis pantai yan memiliki karakter dan ciri khas yang 

berbeda yang hidup dalam suatu struktur sosial masyarakat yang 

kehidupannya bergantung pada laut maupun pesisir sehingga 

menimbulkan suatu kebiasaan atau kebudayaan masyarakat 

nelayan. 
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Masyarakat pesisir juga yang termasuk dalam masyarakat 

bercorak maritim dengan segala ciri khas dan karakteristik juga 

norma serta nilai yang terdapat didalamnya menjadi sebuah bentuk 

masyarakat yang terlatih untuk hidup bersama alam dan 

menimbulkan berbagai persepsi dan pandangan yang luas bagi 

kehidupan mereka dalam menghadapi berbagai macam kondisi 

sosial yang terjadi, seperti tantangan dan permaslahan hidup baik 

dibidang agama, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan 

lainnya. 

2.5 Penelitian Relevan 

Pokok masalah yang di kaji dalam penelitian ini adalah Peranan 

Majelis Ta‟lim Dalam Meningkatkan Pengamalan Agama Masyarakat 

Nelayan Di Desa Lakarama Kecamatan Towea Kabupaten Muna. 

1. Siti Robi‟atul Badriyah (7010103016), skripsi 2010 dengan judul 

Peranan Majelis Ta‟lim dalam Meningkatkan Pengamalan Agama 

Masyarakat Pemulung Bantargebang Bekasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peranan majelis ta‟lim dalam meningkatkan 

pengamalan agama masyarakat sangatlah penting. Hal ini dapat dilihat 

dari aktifitas keagamaan masyarakat yang sebelum dan sesudah adanya 

majelis ta‟lim. Pada umumnya pengamalan agama masyarakat di 

Bantargebang Bekasi sangatlah minim dan mengakibatkan lemahnya 

bukti pengapdian dan kecintaan kepada Allah Swt, serta kurangnya 

pemahaman keagamaan menyebabkan banyak masyarakat yang tidak 



36 

 

mengamalkan agama secara nyata dalam kehidupan. (Siti Robi‟atul 

Badriyah, 2010) 

Tabel 1.1 

Perbandingan Penelitian 

No Nama peneliti dan 

judul penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1 Siti Robi‟atul Badriyah 

(7010103016), skripsi 

2010 dengan judul 

“Peranan Majelis 

Ta‟lim dalam 

Meningkatkan 

Pengamalan Agama 

Masyarakat Pemulung 

Bantargebang Bekasi” 

Sama-sama 

meneliti 

tentang 

peranan 

majelis ta‟lim 

dalam 

meningkatkan 

pengamalan 

agama pada 

masyarakat 

Peneliti 

mengfokuskan 

penelitian pada 

masyarakat nelayan, 

sedangkan, Siti 

Robi‟atul Badriyah 

mengfokuskan pada 

masyarakat pemulung 

Bantargebang Bekasi” 

 

2. Syamriatin (97010103016), skripsi 2008 dengan judul Peranan Majelis 

Ta‟lim Dalam Meningkatkan Pengamalan Agama Masyarakat Di Desa 

Kenje kecamatan Kampalagian Kabupaten Polewali Mandar. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa peranan Majelis Ta‟lim memberikan efek 

bagi peningkatkan pengamalan agama masyarakat melalui kegiatan 

pengajian rutin yang dilakukan setiap minggunya serta pelatihan-

pelatihan seperti pengurusan jenazah, pembinaan baca tulis al-qur‟an. 

Pemerintah setempat juga sangat merespon baik dan mendukung 

keberadaan majelis ta‟lim karena dengan adanya majelis ta‟lim 

masyarakat setempat memiliki wadah untuk belajar ilmu agama Islam dan 

dapat melatih serta meningkatkan pengamalan agama masyarakat serta 
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memperbaiki kerukunan dalam hidup bermasyarakat di lingkungan sosial 

(Syamriatin, 2008). 

Tabel 1.2 

Perbandingan Penelitian 

 

No Nama peneliti dan 

judul penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1 Syamriatin 

(97010103016), skripsi 

2008 dengan judul 

“Peranan Majelis 

Ta‟lim Dalam 

Meningkatkan 

Pengamalan Agama 

Masyarakat Di Desa 

Kenje kecamatan 

Kampalagian 

Kabupaten Polewali 

Mandar” 

Sama-sama 

peneliti 

tentang 

peranan 

majelis ta‟lim 

dalam 

meningkatka

n pengamalan 

agama pada 

masyarakat 

Peneliti mengfokuskan 

penelitian pada 

masyarakat nelayan di 

Desa Lakarama 

Kecamatan Towea 

Kabupaten Muna, 

sedangkan Syamriatin 

mengfokuskan pada 

masyarakat Di Desa 

Kenje kecamatan 

Kampalagian 

Kabupaten Polewali 

Mandar” 

 

Berangkat dari hasil penelitian yang telah digambarkan diatas maka 

untuk originalitas penelitian yang penulis lakukan sekaligus menghindari 

kekhawatiran adanya imitasi penelitian maka penulis memposisikan 

penelitian ini berdasarkan lokasi yang telah dijadikan objek obserfasi yakni 

Desa Lakarama kecamatan Towea Kabupaten Muna,selain itu dari segi 

situasi dan kondisi masyarakatnya juga sangat jauh berbeda baik dari segi 

budaya, gaya hidup, profesi.  

  


