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Lampiran 1. 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Kondisi majelis ta‟lim di Desa Lakarama  

2.  Peranan majelis ta‟lim di Desa Lakarama 

3. Kondisi masyarakat nelayan di Desa Lakarama 

4. Faktor-faktor yang menjadi kendala majelis ta‟lim di Desa Lakarama 

5. Waktu dan kegiatan pelaksanaan majelis ta‟lim di Desa Lakarama 
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Daftar Nama Informan Penelitian 
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1 Laode Kamaludin 
 

2 Sri Rismalianti  
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4 Rita  

5 Kiki  

6 Lode Salim  

7 Ida  

8 Dammo  

9 Nggua  

10 Kasni  

11 Muhammad Nur  

12 Rawan  

13 Dewi  

14 Sari  
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Lampiran 2. 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KETUA MAJELIS TA’LIM 

1. Bagaimana tanggapan Ibu tentang peran majelis ta‟lim sebagai salah satu 

wadah peningkatan pengamalan agama masyarakat ? 

2. Apasaja kegiatan rutin yang diadakan di majelis ta‟lim ini?  

3. Apakah kegiatan yang dilaksanakan mejelis ta‟lim berjalan dengan lancar? 

4. Bagaiman dampak khususnya bagi masyarakat nelayan, sejak adanya kegiatan 

rutin dari majelis ta‟lim?  

5. Apakah ada hambatan bagi Majelis Ta‟lim dalam perenannya di lingkungan 

masyarakat ? 

6. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan majelis ta‟lim dalam 

meningkatkan pengamalan agama masyarakat nelayan ? 

7. Apa harapan ibu kedepannya bagi majelis ta‟lim ini ? 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGURUS 

1. Apasaja usaha majelis ta‟lim dalam meningkatkan pengamalan agama 

masyarakat nelayan ? 

2. Apakah pengurus terbebani dengan kegiatan-kegiatan yang di lakukan? 

3. Apakah ada kendala majelis ta‟lim dalam melaksanakan kegiatan ? 

4. Apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut ? 

5. Apa tujuan yang hendak dicapai dari setiap kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan? 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH AGAMA 

1. Bagaimana tanggapan bapak dengan pengamalan agama masyarakat nelayan 

di sini sejak adanya majelis ta‟lim?  

2. Apasaja usaha-usaha yang dilakukan majelis ta‟lim dalam meningkatkan 

pengamalan agama masyarakat nelayan? 

3. Apakah ada perubahan perilaku pengamalan agama masyarakat sejak adanya 

majelis ta‟lim? 

4. Apakah ada kendala bagi majelis ta‟lim dalam melaksanakan kegiatan ? 

5. Apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut ? 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT NELAYAN 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai peran majelis ta‟lim dalam meningkatkan 

pengamalan agama masyarakat nelayan? 

2. Apasaja kegiatan yang sering dilakukan di majelis ta‟lim ini? 

3. Apakah ada perubahan pengamalan agama sejak anda mengikuti majelis 

ta‟lim? 

4. Apa manfaat yang anda dapatkan setelah bergabung di majelis ta‟lim ini? 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SEKERTARIS DESA 

1. Bagaimana tanggapan bapak sejak adanya majelis ta‟lim di Desa Lakarama 

khususnya pada masyarakat nelayan? 

2. Apakah ada perubahan pengamalan agama masyarakat setelah adanya majelis 

ta‟lim? 

3. Bagaimana pengamalan agama masyarakat nelayan di sini sebelum adanya 

majelis ta‟lim? 
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Lampiran 3. 

HASIL WAWANCARA DENGAN KETUA MAJELIS TA’LIM 

Informan : Ibu Sri Rismalianti ( 26 Tahun) 

1. Bagaimana tanggapan ibu tentang peranan Majelis Ta‟lim sebagai salah satu 

wadah peningkatan pengamalan agama masyarakat nelayan ? 

Jawaban : “Majelis ta‟lim dengan keberadaannnya sangat baik adanya apalagi 

dengan perannya di lingkungan masyarakat karena dengan adanya 

majelis ta‟lim masyarakat nelayan di sini bisa belajar lebih banyak 

tentang agama Islam apalagi majelis ta‟lim dengan tujuannya yaitu 

menjadikan masyarakat paham dengan nilai-nilai agama, beriman 

serta berakhlaq yang baik”.  

 

2. Apasaja kegiatan rutin yang diadakan di majelis ta‟lim ini?  

Jawaban : “Kegiatan rutin kami yaitu mengadakan majelis ta‟lim disetiap 

pekannya dan sekarang sudah menjadi dua kali dalam sepekan di 

hari selasa dan kamis hal-hal yang kami lakukan didalamnya yaitu 

pembacaan yasinan, pemberian ceramah yang di sampaikan oleh 

ustadz,diskusi atau tanya jawab, mengambil hikmah dari ceramah 

yang disampaikan dengan menunjuk anggota majelis ta‟lim, 

solawat, zikir, penutup ini dilakukan di hari kamis sore adapun 

kegaitan rutin pendukung lainnya yaitu praktek shalat, belajar 

mengaji menghafalkan surah-surah pendek serta menyetorkanya 

hafalan, ini dilakukan di hari selasa, jadi kami punya kegiatan rutin 

pendukung tujuannya agar majelis ta‟lim kami punya nilai yang 

beda sehingga ada hasil yang nampak pada masyarakat nelayan 

yaitu peningkatan pengamalan agama”.  

 

3. Apakah kegiatan yang dilaksanakan Mejelis Ta‟lim berjalan dengan lancar? 

Jawaban : “Untuk dalam setiap kegiatannya alhamdulillah berjalan dengan 

lancar hanya saja belum sepenuhnya dapat mereka terima dengan 

baik seperti ajaran-ajaran tentang tata cara beribadah, seperti yang 

saya amati masih sangat kurang hal ini di pengaruhi oleh ajaran 

dari nenek moyang atau orang tua terdahulu namun hal tersebut 

tidak membuat kami putus asa saya selaku ketua selalu berusaha 

memberikan yang terbaik disetiap kegiata, dan pada akhirnya 

sekarang ini sudah banyak yang mulai meninggalkan ajaran 

tentang shalat yang cukup dengan berniat puasa bulan ramadhan 

yang hanya tiga hari saja dan saya sebagai ketua sangat senang 

dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat nelayan lebih-
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lebih lagi tentang cara berpakaaian serta perayaan hari besar-besar 

Islam sudah banyak mengalami perubahan”. 

 

4. Bagaiman dampak khususnya bagi masyarakat nelayan, sejak adanya kegiatan 

rutin dari majelis ta‟lim?  

Jawaban : “Dampak atau efek yang nampak dari kegiatan rutin kami yaitu 

masyarakat sudah banyak perubahan contohnya dari yang biasanya 

banyak ibu-ibu masyarakat nelayan di sini tidak menggunakan 

hijab kalau pergi ke sumur, jalan-jalan sore, ataupun aktifitas 

lainnya disetiap harinya sekarang itu sudah banyak yang memakai 

jilbab di hari-hari biasa bahkan yang paling bikin saya kagum biar 

yang tidak ikut majelis ta‟lim, dampak yang lain ibu-ibu 

masyarakat nelayan di sini sudah banyak yang bagus dalam 

membaca Al-qur‟an bahkan memiliki banyak hafalan surah-surah 

pendek”. 

 

5. Apakah ada hambatan bagi majelis ta‟lim dalam perenannya di lingkungan 

masyarakat ? 

Jawaban : “Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi majelis kami yaitu 

kesibukan masyarakat mencari nafkah dengan masyarakat bermata 

pencaharian sebagai nelayan membuat masyarakat di sini selalu 

sibuk untuk mencari hasil laut terlebih lagi masyarakat di sini 

dalam pekerjaannya bergantung pada musim serta pasang surutnya 

air laut sehingga tidak menentu kapan pergi dan pulangnya, inilah 

yang membuat kami sebagai pengurus majelis ta‟lim dalam 

menentukan jadwal pengajin harus senantiasa disesuaikan dengan 

waktu masyarakat nelayan agar kegiatan majelis ta‟lim tetap 

berjalan dengan lancar”. 

 

6. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan majelis ta‟lim dalam 

meningkatkan pengamalan agama masyarakat nelayan ? 

Jawaban : “Dalam mengatasi hal tersebut maka kami selaku pengurus majelis 

ta‟lim senantiasa menyesuaikan jadwal kegiatan majelis ta‟lim 

dengan kesempatan masyarakat, karena mengingat aktifitas 

masyarakat dalam mencari nafkah yaitu di laut tidak menentu 

waktunya atau bergantunng pada musim serta pasang surutnya air 

laut seingga perlu ada penyesuaian waktu pengajian agar kegiatan 

tetap berjalan dengan lancar, kalau untuk saat ini majelis ta‟lim 

berjalan dengan normal yaitu kamis sore dengan selasa sore karena 
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sekarang itu musim timur jam 2 siang itu sudah mulai kencang 

angin sehingga nelayan plang lebih awal”. 

 

7. Apa harapan Ibu kedepannya bagi majelis ta‟lim ini ? 

Jawaban : “Saya berharap kedepannya majelis ta‟lim bisa jauh lebih maju lagi 

dari yang sekarang ini agar bisa membawa efek positif yang lebih 

besar lagi di lingkungan masyarakat nelayan ini”. 
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Lampiran 4. 

 

HASIL WAWANCARA PENGURUS MAJELIS TA’LIM 

 

Informan 1 : Ibu Yuli (29 Tahun) 

1. Apasaja usaha Majelis Ta‟lim dalam meningkatkan pengamalan agama 

masyarakat nelayan ? 

Jawaban : “Usaha-usaha kami yaitu menjalankan kegiatan secara rutin, hal 

ini bertujuan agar majelis ta‟lim selalu berjalan setiap pekannya 

dan masyarakat nelayan selalu mendapatkan ilmu kegiatan rutin 

juga dapat menambah semangat masyarakat, karena kegiatan yang 

tidak rutin dapat memicu kemalasan bagi masyarakat nelayan hal- 

hal yang kami lakukan yaitu pemberian ceramah, perbaikan 

tatacara shalat, belajar mengaji,menghafal surah-surah pendek dan 

masih banyak lainnya”. 

 

2. Apakah pengurus terbebani dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan? 

Jawaban : “Alhamdulillah tidak samasekali, sampai skarang saya masih 

sangat bersukur bisa terlibat sebagai pengurus majelis ta‟lim, 

karena saya pribadi sangat menginginkan masyarakat di sini bisa 

mengenali agama mereka sendiri dengan baik khususnya di 

masyarakat nelayan sebab masih banyak yang belum paham betul 

dengan ajaran agama Islam”. 

 

3. Apakah ada kendala Majelis Ta‟lim dalam melaksanakan kegiatan ? 

Jawaban : “Kurangnya kesadaran beragama masyarakat indikator kesadaran 

beragama yang dimaksud adalah pada setiap penyelanggaraan 

hari-hari besar Islam, biasanya jarang sekali masyarakat turut serta 

di dalamnya banyak yang mengatakan karena mereka malas untuk 

mendengarkan ceramah yang terlalu lama”. 

 

4. Apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut ? 

Jawaban : “Dalam mengatasi hambatan tersebut kami menggunakan 

pendekatan emosional artinya usaha untuk menggugah perasaan 

dan emosi masyarakat dalam meyakini dan memahami ajaran hal 

lain kami lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut kami selalu 

berusaha memberikan yang terbaik misalnya setiap kegiatan 

majelis ta‟lim diadakan selalu diisi dengan ceramah yang 

dilanjutkan dengan diskusi dan dalam diskusi ini siapa yang paling 
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aktif biasanya kami dari pengurus menghadiahkan buku bacaan hal 

ini dapat menambah semangat masyarakat nelayan dalam 

bermajelis serta mendengarkan ceramah”. 

 

5. Apa tujuan yang hendak dicapai dari setiap kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan? 

Jawaban : “ Tujuan yang hendak dicapai yaitu agar masyarakat nelayan di sini 

mengalami peningkatan dari segi pengamalan agama”. 

 

Informan 2 : Ibu Rita (36 Tahun) 

1. Apa saja usaha majelis ta‟lim dalam meningkatkan pengamalan agama 

masyarakat nelayan ? 

Jawaban : “Usaha kami yaitu membina mengajak mengarahkan dan hasilnya 

Sejak adanya majelis ta‟lim masyarakat nelayan di sini sudah ada 

perubahan tentang pengamalan agama atau ibadah walaupun 

belum secara menyeluruh, tercatat sejak kami jadi pengurus 

majelis ta‟lim anggota kami berjumlah 34 orang dan yang 

mengamalkan shalat lima waktu hanya 5 orang sedangkan yang 

berjalankan shalat dengan hanya berniat yaitu 19 orang hal ini ada 

kaitannya dengan ajaran dari orang tua terdahulu yang telah turun 

temurun,10 orang tidak mengamalkan samasekali begitupun 

dengan puasa di bulan suci Ramadhan serta penampilan berbusana 

dan perayaan hari besar Islam, namun sejauh ini selama lima tahun 

majelis ta‟lim kami ini berdiri sudah membuahkan hasil yang 

mengamalkan shalat lima waktu tercatat sudah 27 orang 4 orang 

tahap belajar dan 3 orang tahap pendekatan”. 

 

2. Apakah pengurus terbebani dengan kegiatan-kegiatan yang di lakukan? 

Jawaban : “Saya tidak merasa terbebani justru saya senang karena dengan 

saya jadi pengurus saya memiliki kesibukan yang jauh lebih 

bermanfaat dari sebelumnya jujur saja sebelum adanya majelis 

ta‟lim waktu saya banyak terbuang untuk hal-hal yang tidak 

bermanfaat, sehingga saya tidak merasa terbebani sama sekali 

dengan tanggung jawab ini”. 

 

3. Apakah ada kendala majelis ta‟lim dalam melaksanakan kegiatan ? 

Jawaban : “ Masih ada beberapa masyarakat nelayan ketika mau menghadiri 

kegiatan majelis ta‟lim mereka selalu terlambat atau mengulur-ulur 

waktu”. 
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4. Apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut ? 

Jawaban : “Dalam mengatasi kendala tersebut kami menggunakan metode 

pemberian sanksi tapi dalam hal yang positif, jadi ada peraturan di 

majelis ta‟lim di sini siapa yang terlambat 20 menit dari waktu 

yang ditentukan maka mendapat sanksi berupa menghafal surah-

surah pendek hal ini kami lakukan agar masyarakat nelayan punya 

motifasi untuk tepat waktu menghadiri kegiatan Majelis Ta‟lim”.  

 

5. Apa tujuan yang hendak dicapai dari setiap kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan? 

Jawaban : “ Tujuan kami yaitu supaya masyarakat nelayan di sini bisa lebih 

giat lagi belajar agama dan menperbaiki pemahaman-pemahaman 

yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam”. 

 

Informan 3 : Ibu Kiki (27 Tahun) 

1. Apa saja usaha majelis ta‟lim dalam meningkatkan pengamalan agama 

masyarakat nelayan ? 

Jawaban : “Usaha-usaha yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan 

pengamalan agama masyarakat nelayan yaitu:                                       

(1) menyelenggarakan yasinan di rumah-rumah secara bergiliran, 

(2) penyelenggaraan lomba membaca Al-Qur‟an dan hafalan jadi 

selain kami menjadikannya kegiatan rutin kami juga mengadakan 

efaluasi melalui lomba agar kami bisa melihat apakah ada 

peningkatan atau tidak, (3) praktik shalat dan praktik shalat 

jenazah, dan (4) menyelenggarakan hari-hari besar Islam seperti 

Maulid, Isra‟miraj‟ dan nuzul Qur‟an 

 

2. Apakah pengurus terbebani dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan? 

Jawaban : “saya merasa sangat tidak terbebani”. 

 

3. Apakah ada kendala majelis ta‟lim dalam melaksanakan kegiatan ? 

Jawaban : “Salah satu kendala kami yaitu rendahnya tingkat pendidikan 

masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menjadi 

salah satu kendala majelis ta‟lim untuk menyadarkan masyarakat 

aktif mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”.  

 

4. Apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut? 
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Jawaban : “Kami melakukan pendekatan kepada masyarakat nelayan baik itu 

secara individu ataupun secara menyeluruh dalam hal ini memberi 

pemahaman kepada masyarakat nelayan dengan cara pendekatan 

karena untuk memahamkan masyarakat yang latar belakang 

pendidikan rendah perlu ada pendekatan agar mereka bisa yakin 

dengan apa yang kita sampaika”. 

 

5. Apa tujuan yang hendak dicapai dari setiap kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan? 

Jawaban : “Iya tentunya tujuan kami agar setiap kegiatan yang kami 

laksanakan bisa membawa perubahan bagi pengamalan agama 

masyarakat nelayan di sini”. 

  



 

 

91 

 

Lampiran 5. 

 

HASIL WAWANCARA UNTUK TOKOH AGAMA 

Informan : Laode Kamaludin (45 Tahun) 

1. Bagaimana tanggapan bapak dengan pengamalan agama masyarakat nelayan 

di sini sejak adanya majelis ta‟lim?  

Jawaban : “kami perintis awal majelis ta‟lim ini sehingga saya melihat sejak 

adanya majelis ta‟lim khususnya pada masyarakat nelayan mereka 

sudah memiliki kesibukan baru disetiap pekannya sehingga ada 

tempat bagi mereka untuk belajar agama, adanya majelis ta‟lim 

sangat memberi manfaat positif bagi masyarakat nelayan 

khususnya untuk mempelajari tentang ajaran agama Islam yang 

sesuai dengan tuntunan al-qur‟an dan hadits karena di sini dalam 

mengamalkan agama seperti shalat dan puasa ramadhan masih ada 

ajaran turun temurun yang mempengaruhi”. 

 

2. Apasaja usaha-usaha yang dilakukan majelis ta‟lim dalam meningkatkan 

pengamalan agama masyarakat nelayan? 

Jawaban : “Usaha-usaha kami yaitu mendorong dan memberi teladan yang 

baik kepada masyarakat agar taat menjalankan ajaran agama Islam 

artinya kami selalu berusaha agar masyarakat bisa rajin serta taat 

dalam mengamalkan ajaran agama Islam”. 

 

3. Apakah ada perubahan perilaku pengamalan agama masyarakat sejak adanya 

majelis ta‟lim? 

Jawaban : “ Terlihat jelas ada perubahan pada masyarakat, contohnya dulu 

sebelum ada majelis ta‟lim gosip tentang keburukan orang lain 

sangat cepat tersebar dikarenakan belum ada pemahaman tentang 

dosa ghiba namun sekarang sudah tidak seperti dulu lagi begitupun 

dengan penampilan atau cara berpakaian sekarang ini saya melihat 

ketika jalan-jalan sore hampir rata-rata ibu-ibu telah menutup aurat 

bahkan yang tidak ikut majelis ta‟lim sekalipun”. 

 

4. Apakah ada kendala bagi majelis ta‟lim dalam melaksanakan kegiatan ? 

Jawaban : “Kendala dalam meningkatkan pengamalan agama masyarakat 

nelayan yaitu masih kentalnya tradisi serta ajaran dari nenek 

moyang yang kini menjadi turun temurun pada masyrakat namun 
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kami sebagai pengurus selalu memberikan arahan kepada 

masyarakat penjelasan melalui ceramah di majelis ta‟lim”. 

 

5. Apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut ? 

Jawaban : “Dalam mengatasi hambatan tersebut kami melakukan pendekatan 

rasional kami membuat kegiatan majelis ta‟lim dalam bentuk 

diskusi, serta menjadikan akal atau rasio sebagai bagian yang 

dirangsangan agar mampu memahami ajaran agama Islam 

berdasarkan akal pikiran yang sehat, artinya kami memberi 

gambaran tentang ajaran atau tradisi itu bisa diikuti bila sesuai 

dengan syariat Islam atau tidak melenceng” 
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Lampiran 6. 

 

HASIL WAWANCARA UNTU KMASYARAKAT NELAYAN 

 

Informan 1 : Ibu Kasni (35 Tahun) 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai peran majelis ta‟lim dalam meningkatkan 

pengamalan agama masyarakat nelayan? 

Jawaban : “Dalam peranya majelis ta‟lim di sini sangat berusaha keras 

memberikan yang terbaik kepada kami masyarakat nelayan karena 

saya sendiripun merasakan perubahan sebelum dan setelah adanya 

majelis ta‟lim kegiatan demi kegiatan yang diadakan setiap 

pekannya sangat memberi efek positif bagi kehidupan saya 

ataupun masyarakat lainnya”. 

 

2. Apasaja kegiatan yang sering dilakukan di majelis ta‟lim ini? 

Jawaban : “Kegiatan yang sering kami lakukan yaitu pengajian yasin, 

mendengarkan ceramah, diskusi atau tanya jawab, solawat, 

mengambil hikmah dari isi ceramah yang telah di sampaikan, doa 

bersama, belajar tata cara shalat, belajar mengaji, menghafal surah-

surah pendek, praktek penyelenggaraan shalat jenazah”. 

 

3. Apakah ada perubahan pengamalan agama sejak anda mengikuti majelis 

ta‟lim? 

Jawaban : “Sangat banyak perubahan yang saya rasakan setelah saya 

bergabung dalam majelis ta‟lim contohnya seperti ilmu tentang 

shalat memang saya melaksanakan shalat itupun bolong-bolong 

dan hanya shalat berdasarkan ajaran orang tua saja tidak 

berdasarkan ajaran Rasulullah Saw, namun dengan adanya majelis 

ta‟lim ini kami dibina tentang tatacara shalat yang baik dan benar 

bahkan ada jadwal tertentu untuk praktek shalat begitupun dengan 

baca tulis al-qur‟an kami selalu dibina untuk memperbaiki bacaan 

mengaji mengenal hukum baca bahkan setiap pertemuan kami 

harus menyetor hafalan ayat-ayat pendek”. 

 

4. Apa manfaat yang anda dapatkan setelah bergabung di majelis ta‟lim ini? 

Jawaban : “Manfaatnya itu saya bisa belajar banyak tentang agama serta saya 

bisa mengikuti satu organisasi yang banyak membawa perubhan 

bagi kehidupan saya khususnya saya pribadi sekarang ini saya bisa 
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jauh lebih tenang dan sabar kalau hadapi masalah karna majelis 

ta‟lim kami tidak hanya diajarkan ilmu agama tapi juga tentang 

kehidupan sehari-hari”. 

 

Informan 2 : Dammo (52 Tahun) 

 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai peran majelis ta‟lim dalam meningkatkan 

pengamalan agama masyarakat nelayan? 

Jawaban : “Seperti yang saya lihat sekaligus rasakan peran majelis ta‟lim di 

sini dalam meningkatkan pengamalan agama masyarakat nelayan 

sangat nampak terlihat dari pengurus majelis ta‟lim yang selalu 

mengundang ustadz dari luar kampung agar dapat memberikan 

siraman rohani kepada kami sehingga kami tidak jenuh serta 

kegiatan yang selalu dibuat menyenangkan atau tidak 

membosankan agar kami selalu bersemangat dalam bermajelis 

bahkan setiap akhir bulan kami diajak kepantai untuk refresing 

atau biasa kami sebut majelis ta‟lim di luar ruangan. Dan hal ini 

membuat kami tidak jenuh dan menjadi selalu bersemangat untuk 

bermajelis”. 

 

2. Apasaja kegiatan yang sering dilakukan di majelis ta‟lim ini? 

Jawaban : “kegiatan rutin kami yaitu, yasinan, mendengarkan ceramah, tanya 

jawab perbaikan tata cara shalat, bacaan mengaji, menyetor 

hafalan”. 

 

3. Apakah ada perubahan pengamalan agama sejak anda mengikuti majelis 

ta‟lim? 

Jawaban : “Jadi jujur saja sebelum saya mengikuti majelis ta‟lim kalau saya 

jalan-jalan sore atau melakukan aktifitas di luar rumah seperti 

ambil air, menyapu halama, pergi kepasar saya tidak memakai 

jilbab karna seolah ada anggapan didalam hati bahwa hal ini sudah 

biasa dan kalau beragama juga jangan terlalu namun setelah saya 

mengikuti majelis ta‟lim kami selalu diberi ceramah atau siraman 

rohani tentang keutamaan wanita menutup aurat disitulah saya 

mulai merenung berarti selama ini anggapan saya yang salah 

sehingga setelah saya mulai menyadari bahwa saya salah maka 

mulailah perlahan saya menutup aurat kalau keluar rumah bukan 

lagi hanya waktu bermajelis ta‟lim”. 

 

4. Apa manfaat yang anda dapatkan setelah bergabung di majelis ta‟lim ini? 



 

 

95 

 

Jawaban : Sangat banyak manfaat yang saya rasakan setelah ikut majeli 

ta‟lim karna saya sudah bisa menutup aurat memperbaiki bacaan 

mengaji serta menghafal surah-surah pendek. 

 

Informan 3 : Ida (48 Tahun) 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai peran majelis ta‟lim dalam meningkatkan 

pengamalan agama masyarakat nelayan? 

Jawaban : “Peranan majelis ta‟lim di sini khususnya pada masyarakat 

nelayan sangat nampak jadi selalu ada upaya agar kami selalu bisa 

hadir dalam setiap kegiatan majelis ta‟lim misalnya kalau musim 

menyulu kami harus berangkat biasanya pukul 16:00 sehingga 

kami tidak bisa mengikuti majelis ta‟lim ketika harus dilaksanakan 

di sore hari maka ketua majelis ta‟lim mengadakan musyawarah 

untuk merubah jadwal menjadi pagi hari atau pukul 08:00 agar 

kami tetap dapat ikut kalau sekarang ini sedang musim timur di 

sore hari angin sangat kencang jadi kami pergi kelaut setelah 

shalat subuh sampai jam 2 siang saja karna setelah itu angin mulai 

kencang sehingga majelis ta‟lim berjalan dengan normal yaitu 

disetiap hari kamis pukul 15:30”. 

 

2. Apasaja kegiatan yang sering dilakukan di majelis ta‟lim ini? 

Jawaban : “Kegiatan yang sering kami lakukan yasina, mendengarkan 

ceramah, diskusi atau tanya jawab, menyimpulkan isi ceramah 

balajar mengaji, belajar shalat sekaligus praktik menyetor hafalan 

surah-surah pendek dan masih banyak lagi kegiatan yang biasa 

kami lakukan misalnya juga pergi mengajikan orang meninggal”. 

 

3. Apakah ada perubahan pengamalan agama sejak anda mengikuti majelis 

ta‟lim? 

Jawaban : “Ada! Misalnya saja seperti shalat kalau dulu saya shalat sering 

bolong-bolong bahkan kadang tidak melakukan sama sekali, tapi 

sekarang alhamdulillah sejak saya ikut di majelis ta‟lim dan sering 

mendengarkan ceramah saya mulai rajin melaksanakan shalat dan 

kami juga di majelis ta‟lim selain belajar ilmu tentang shalat kami 

juga sering praktek shalat, siraman rohani yang sering saya dengar 

di majelis ta‟lim membuat saya sadar akan pentingnya shalat”. 
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4. Apa manfaat yang anda dapatkan setelah bergabung di majelis ta‟lim ini? 

Jawaban : “Manfaat yang saya rasakan yaitu saya bisa belajar lebih banyak 

lagi tentang agama seperti tata cara shalat puasa berpakaian 

menurut islan karna di majelis ta‟lim kami selalu ada penceramah 

dari luar yang memberikan materi sehingga kami bisa belajar 

banyak dan akhirnya saya memiliki aktifitas lain selain hanya 

mencari hasil laut dan duduk santai”. 

 

Informan 4 : Nggua (42 Tahun) 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai peran majelis ta‟lim dalam meningkatkan 

pengamalan agama masyarakat nelayan? 

Jawaban : “Saya melihat majelis ta‟lim di sini dalam peranannya telah 

berupaya meningkatkan pengamalan keagamaan masyarakat 

nelayan di sini melalui berbagai kegiatan saya malihat majelis 

ta‟lim ingin sekali ada perubahan yang terjadi pada masyarakat 

nelayan tentang pengamalan agama”. 

 

2. Apasaja kegiatan yang sering dilakukan di majelis ta‟lim ini? 

Jawaban : “Kegiatan yang sering kami lakukan di Majelis Ta‟lim seperti 

Yasinan hal ini kami lakukan dari rumah kerumah artinya pindah-

pindah, solawat, mendengarkan ceramah agama, diskusi atau tanya 

jawab, belajar tata cara shalat yang baik dan benar, belajar 

mengaji, menghafal surah-surah pendek masih banyak lagi hal-hal 

lain yang dapat membangun jiwa sosial kami”. 

 

3. Apakah ada perubahan pengamalan agama sejak anda mengikuti majelis 

ta‟lim? 

Jawaban : “Tentu saja saya merasakan ada perubahan setelah mengikuti 

majelis ta‟lim karena di majelis ta,lim saya banyak belajar baik 

tentang agama maupun tentang kehidupan sosial”. 

 

4. Apa manfaat yang anda dapatkan setelah bergabung di majelis ta‟lim ini? 

Jawaban : “Manfaat yang saya rasakan yaitu saya bisa banyak belajar agama 

sehingga saya bisa memperbaiki pengamalan ibadah saya misalnya 

seperti shalat dulu kalau saya shalat saya cuman berniat karna saya 

melihat orang tua, namun sekarang saya bisa shalat dengan nyata 

bukan cuman berniat selain itu manfaat yang saya rasakan sejak 

ikut majelis ta‟lim saya jadi memiliki banyak hafalan surah-surah 
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pendek mengaji saya sudah bisa lebih bagus dari yang sebelumnya 

intinya banyak membawa perubahan bagi saya maupun 

masyarakat lainnya”. 

 

Pernyataan Tentang “Bagaimana peranan majelis ta‟lim dalam meningkatkan 

pengamalan agama masyarakat nelayan di Desa Lakarama Kecamatan Towea 

Kabupaten Muna 

Informan 5 : Muhammad Nur (24 Tahun) 

“Kami dibina untuk memahami aspek-aspek ajaran agama Islam, agar ketika 

mengamalkan ajaran agama Islam seperti shalat, puasa, Zakat dan lain sebagainya 

sehingga kami memiliki dasar yang sesuai dengan ajaran Islam dalam artian tidak 

melenceng”(Ssing, 19 februari 2020) 

Informan 6: Rawan (45 Tahun) 

“Kami senantiasa diundang dan diajak untuk menghadiri kegiatan majelis ta‟lim 

disetiap pekannya agar kami bisa belajar tentang agama melalui ceramah-ceramah 

yang diampaikan serta kegiatan yang dilaksanakan” ( Gombel, 19 februari 2020) 

Informan 7 : Dewi (47 Tahun)   

“Kami dibimbing serta diberikan contoh tentang pengamalan agama yang baik 

dan benar melalui praktek langsung kami diberikan contoh tentang pelaksanaan 

shalat, puasa serta bagaimana cara kita berinteraksi sosial di lingkungan 

masyarakat” (Dewi, 19 Februari 2020) 

Informan 8 : sari (32 Tahun)  

“Dalam membimbing, membina, kami senantiasa didakwahkan tentang Islam 

dengan berbagai topik yang beragam tujuannya agar kami banyak memahami 

tentang ajaran agama Islam serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-

hari”(Sari, 19 februari 2020) 
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Lampiran 7. 

HASIL WAWANCARA UNTUK SEKERTARIS DESA 

Informan : Laode Salim (45 Tahun) 

1. Bagaimana tanggapan bapak sejak adanya majelis ta‟lim di desa lakarama 

khususnya pada masyarakat nelayan? 

Jawaban : “Dengan adanya majelis ta‟lim sangat baik sekali adanya karna 

dengan majelis ta‟lim masyarakat nelayan disini mempunyai 

tempat untuk belajar agama selai itu juga yang saya lihat sejak 

adanya majelis ta‟lim kalau ada kedukaan atau acara tahlilan 

rumah duka tiduk susah lagi mencari pengaji karna majelis ta‟lim 

dengan suka rela langsung mengarahkan masyarakat nelayan 

dalam hal ini anggotanya untuk pergi mengaji bersama-sama”. 

 

2. Apakah ada perubahan pengamalan agama masyarakat setelah adanya majelis 

ta‟lim? 

Jawaban : “Alhamdulillah masyarakat di sini banyak mengalami perubahan 

yang lebih baik contohnya saja istri saya dulu sebelum ia ikut 

majelis ta‟lim kalau keluar rumah dia nda pernah pakai jilbab dia 

hanya pakai jilbab kalau pergi kepesta tetapi sekarang yang saya 

lihat setelah dia ikut majelis ta‟lim dia selalu pakai hijab ke mana-

mana bukan saja hanya pergi ke pesta bahkan kadang biar di dalam 

rumah”.  

 

3. Bagaimana pengamalan agama masyarakat nelayan di sini sebelum adanya 

majelis ta‟lim? 

Jawaban : “Pengamalan agama masyarakat di sini sebelum adanya majelis 

ta‟lim khususnya pada masyarakat nelayan sangat kental dengan 

tradisi yang melenceng dengan syariat Islam seperti jika ada yang 

sakit masyarakat di sini sering membuang penyu ke laut dengan 

sesajen lainnya agar penyakitnya bisa hilang, sama halnya dengan 

perayaan hari-hari besar Islam sangat sedikit yang hadir paling 

orang-orang tua saja kebanyakan nanti sudah mau baca-baca baru 

muncul semua, namun hal tersebut sudah mengalami perubahan 

menjadi sekarang ini karena majelis ta‟lim di sini punya program 

dalam rangka perayaan hari-hari besar Islam artinya mereka 
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membuat perayaan hari-hari besar Islam seperti maulid lebih 

menarik sehingga masyarakat di sini banyak yang datang”. 
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Lampiran 8. 

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

 

Gambar 3. Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Yuli 

 

 

Gambar 4. Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Nggua 
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Gambar 5. Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Sri Rismalianti 

 

 

Gambar 6. Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Ida 
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Gambar 7. Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak La Ode Kamaludin 

 

Gambar 8. Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Kasni 
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Gambar 9. dokumentasi wawancara dengan Ibu Dammo 

 

Gambar 10. Dokumentasi kegiatan belajar mengaji 
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Gambar 11. Dokumentasi Kegiatan yasinan 

 

Gambar 12. Dokumentasi kegiatan belajar mengaji 
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Gambar 13. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Iki 
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