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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Teori 

1. Pengertian Kegiatan  

Kegiatan adalah aktivitas, usaha, atau pekerjaan.
13

 suatu peristiwa 

atau kejadian yang pada umumnya tidak dilakukan secara terus menerus. 

Penyelenggara kegiatan itu sendiri bisa merupakan badan, instansi 

pemerintah, organisasi, orang pribadi, lembaga, dll. Biasanya kegiatan 

dilaksanakan dengan berbagai alasan tertentu, karena suatu kegiatan 

bukan barang. seperti kampanye sebuah partai politik, atau bahkan 

sosialisasi sebuah kebijakan pemerintah
14

. 

2. Pengertian Majelis Taklim 

Secara etimologis, kata majelis ta‟lim berasal dari bahasa Arab 

yang terdiri dari dua kata yaitu kata majelis dan ta‟lim. Majelis kata 

kerjanya adalah jalasa yang berarti duduk, sedangkan kata ta‟lim diartikan 

sebagai pelajaran atau pengajian, perkembangan berikutnya menjadi 

majelis ta‟lim
15

. Kata ta‟lim dalam pembelajaran berarti mengajar, 

melatih, berasal dari kata alama, „allaman yang artinya mengecap, 

memberi tanda, dan ta‟alam yang berarti terdidik, belajar. Tuti Alawiyah 

mengatakan bahwa salah satu arti dari majelis adalah “pertemuan atau 

perkumpulan orang banyak” sedangkan taklim berarti “pengajaran atau 

pengajian agama Islam”
16

. Apabila kedua istilah tersebut disatukan, maka 

yang akan muncul kemudian gambaran sebuah suasana dimana para 

muslimin berkumpul untuk melakukan kegiatan yang tidak hanya terikat 

pada makna pengajian belaka Melainkan kegiatan yang dapat 

menggali   
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potensi dan bakat serta menambah pengetahuan dan wawasan para 

jamaahnya. 

Majelis taklim adalah bagian dari model dakwah, dewasa ini 

sebagai forum belajar untuk mencapai suatu tingkat pengetahuan agama
17

. 

Dengan demikian, majlis ta‟lim merupakan suatu lembaga pendidikan 

nonformal yang waktu belajarnya seacara berkala tetapi teratur tidak 

setiap hari, bertujuan untuk menyebarkan Islam kepada masyarakat luas. 

Keberadaan majlis ta‟lim menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari para 

ibu-ibu yang aktif mengikuti kegiatan majlis ta‟lim ada yang mengalami 

perubahan perilaku, ada juga yang tetap saja seperti semula. 

 Proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat yang di dukung 

oleh para tokoh agama, ulama/kyai, ustadz dan sebagainya, lembaga ini 

sudah menunjukan eksistensinya dalam membina para jama‟ah yang rata-

rata terdiri dari kaum ibu-ibu. Dengan bermunculannya majlis ta‟lim, 

sekiranya dapat dijadikan sebagai motivasi untuk menggerakan kesadaran 

bagi ibu-ibu, dengan demikian majlis ta‟lim akan berpotensi untuk 

bersinggungan dengan komunitas masyarakat secara langsung. 

Pada majlis ta‟lim, ada hal-hal yang cukup membedakan dengan 

yang lainnya yaitu : 

a. Majlis ta‟lim adalah lembaga pendidikan nonformal Islam. 

b. Waktu belajarnya berkala tapi teratur, tidak setiap hari   sebagaimana 

halnya sekolah atau madrasah. 

c. Pengikut atau pesertanya di sebut jama‟ah (orang banyak), bukan 

pelajar atau santri, hal ini di dasarkan kepada kehadiran di majlis 

ta‟lim tidak merupakan kewajiban sebagaimana dengan kewajiban 

murid menghadiri sekolah atau madrasah. 

d. Tujuannya itu mendalami ajaran Islam. 

3. Peraturan tentang Majelis Taklim 

Peraturan tentang kegiatan majelis taklim tertera pada undang-

undang pasal 106, tentang majelis taklim yang dapat memperoleh ilmu 

                                                           
17
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pengetahuan serta pendidikan, seperti program pendidikan keagamaan 

islam, pendidikan pembedayaan perempuan, serta pendidikan nonformal 

lainnya seperti pengajian.
18

 

4. Tujuan & Fungsi Majelis Taklim 

Majlis ta‟lim memiliki fungsi sebagaimana dikemukakan 

Taqiyuddin yaitu sebagai berikut : Membina dan mengembangkan agama 

Islam dalam ragka membentuk masyarakat beriman dan bertakwa kepada 

Allah, sebagai taman rekreasi ruhani karena diselenggarakan serius tapi 

santai, sebagai ajang silaturahmi yang dapat menghidup suburkan dakwah 

dan ukhuwah Islamiyah, sebagai sarana dialog berkesinambungan antara 

ulama, umara dan umat, sebagai motivasi terhadap pembinaan jama‟ah 

dalam mendalami ilmu agama Islam
19

. 

Bila dilihat dari sejarah berdirinya Majelis taklim dalam 

masyarakat diketahui sebagai lembaga yang berfungsi dan bertujuan 

sebagai : 

a. Tempat Belajar Mengajar 

Majelis taklim sebagai tempat belajar mengajar sangat penting 

bagi masyarakat khususnya bagi ibu-ibu dalam rangka meningkatkan 

ilmu keagamaan dan pemahaman dalam kegiatan sehari-hari. 

b. Pusat Pembinaan dan Pengembangan  

Majelis taklim berfungsi sebagai pusat pembinaan dan 

pengembangan kemampuan dan kualitas sumber daya kaum 

peremnpuan dalam berbagai bidang seperti dakwah, pendidikan, 

sosial dan politik. 

c. Jaringan Ukhuwah dan Silaturahmi 

Majelis taklim berfungsi sebagai jaringan ukhuwah antar 

sesame kaum perempuan, dan sebagai ajang silaturahmi dalam 

membangun masyarakat daan tatanan kehidupan yang islami
20

. 
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Publishing,  Hal 152 
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Dalam Al-Qur‟an menjelaskan tentang berperilaku yang baik, 

seperti dalam firman Allah dalam Al-Qur‟an surat Al-Qalam ayat 4 : 

 

Artinya : “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung”
21

. 

Dalam ayat ini disebutkan bahwa adab disini yaitu adab Al-Qur‟an 

yang telah dilimpahkan berupa Islam dan syariat-syariatnya. Oleh karena 

itu tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah mengajar dan 

mendidik masyarakat untuk berperilaku (berakhlak) yang baik dan 

membentuk seseorang memiliki kepribadian Islami
22

.  

Di dalamnya termasuk ruh kesabaran, pengendalian atau mawas 

diri, keteguhan hati, simpati kepada orang-orang yang memerlukannya, 

kasih sayang, persaudaraan, dan kerelaan untuk berkorban kejahatan dan 

sifat buruk pada diri seseorang harus dibersihkan secara perlahan-lahan 

hingga seluruh perilakunya adalah kebenaran. Tampak sekarang bagai 

mana pembentukan watak yang baik dapat dicapai melalui kebiasaan. 

5. Faktor-faktor Majelis Taklim 

a. Faktor Pendukung 

1. Kesadaran dari kalangan muslimah 

Pembentukan majelis taklimini pada dasarnya untuk 

kebutuhan umat, yang lebih khususnya kkaum wanita. Sebagai 

individu, istri, ibu dalam keluarga, sebagai bimbingan agama serta 

sebagai pembinaan iman dan takwa. 

2. Bantuan dan dukungan Umat 

Harapan kaum wanita dalam membentuk dan mendirikan 

majelis taklim dalam masyarakat lebih cepat terwujud bila mereka 

dapat bantuan dan dukungan dari umat muslim setempat. Seperti 

                                                           
21

Depag RI,1989. Al Qur’an dan Terjemahnya, Semarang, CV.Toha Putra Semarang, hal 565 
22

 Hasbi, Ash-Shiddeiqy Al-Bayan, 2012.Tafsir Terjemah Al-Qur’an, Pustaka Rizki. Semarang  

hal 564 
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bantuan fikiran, keuangan dan berdirinya tempat ibadah sehingga 

tumbuh solidaritas jamaah. 

b. Faktor Penghambat 

1. Tidak berfungsinya tempat Ibadah 

Mesjid merupakan tempat ibadah semua umat islam. Selain 

masjid tempat untuk ibadah juga biasa dijadikan tempat 

bermusyawarah pada zaman nabi dahulu. Namun setelah masjid 

saat ini sudah banyak berdiri kokoh masjid banyak yang kosong 

dan sepi dari para jamaah disetiap shalat lima waktu. Hanya di hari 

hari tertentu saja masjid ramai. Disana masjid tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya dan keberadaannya pun tidak  memberikan 

pengaruh dan daya tari k untuk datang memakmurkannya. 

2. Kurangnya Pemahaman Organisasi 

Kurangnya pemahaman tentang bagaimana mengolah suatu 

organisasi, kurangnya kesempatan yang diberikan kepada kaum 

perempuan untuk berorganisasi
23

. 

6. Klasifikasi Majelis Taklim 

Macam-macam majelis taklim dalam masyarakat ialah yang 

tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Jika dikelompokkan ada 

berbagai macam, antara lain : 

a. Dilihat dari jamaahnya 

1. Majelis taklim kaum ibu-ibu/muslimah/perermpuan 

2. Majelis kaum bapak-bapak/ muslimin/laki-laki 

3. Majelis taklim kaum remaja 

4. Majelis taklim anak-anak 

5. Majelis taklim campuran (perempuan dan laki-laki) 

b. Dilihat dari tempatnya 

1. Masjid dan musholla 

2. Perhotelan 

                                                           
23
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3. Perkantoran 

4. Pabrik/industry 

5. Perumahan
24

. 

7. Perilaku Sosial 

a. Pengertian prilaku sosial 

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri 

yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, 

berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan 

sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik 

yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak 

luar
25

. 

Menurut Skinner,dalam buku notoadmojo merumuskan bahwa 

perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus  

atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi 

melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian 

organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori “S-

O-R” atau Stimulus – Organisme – Respon. 

Psikologi memandang perilaku manusia (Human Behavior) 

sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat 

kompleks. Berbicara tentang perilaku, manusia itu unik /khusus. 

Artinya tidak sama antar dan inter manusianya. Baik dalam hal 

kepandaian, bakat, sikap, minat, maupun kepribadian. Manusia 

berperilaku atau beraktivitas karena adanya tujuan tertentu. Dengan 

adanya need atau kebutuhan diri seseorang maka akan muncul 

motivasi/penggerak , sehingga manusia itu berperilaku , baru tujuan 

tercapai dan individu mengalami kepuasan. Siklus melingkar kembali 

memenuhi kebutuhan berikutnya atau kebutuhan lain dan seterusnya 

dalam suatu proses terjadinya perilaku manusia
26

. 
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Menurut para ahli bahwa manusia merupakan mahluk 

sosial karena manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan 

manusia yang lain bahkan untuk urusan sekecil apapun kita tetap 

membutuhkan orang lain untuk membantu kita
27

. 

Menurut Rusli Ibrahim (2001), Perilaku sosial adalah suasana 

saling ketergantungan yang merupakan  keharusan untuk menjamin 

keberadaan manusia. Sebagai bukti bahwa manusia dalam memnuhi 

kebutuhan hidup sebagai diri pribadi tidak dapat melakukannya 

sendiri melainkan memerlukan bantuan dari orang lain, dimana saling 

ketergantungan diantara satu orang  dengan yang lainnya.  Artinya 

bahwa kelangsungan  hidup manusia berlangsung dalam  suasana 

saling mendukung  dalam kebersamaan. Untuk itu manusia 

dituntut  mampu bekerja sama, saling menghormati, tidak menggangu 

hak orang lain, toleran dalam hidup bermasyarakat. 

Sejalan dengan itu, Krech, Crutchfield dan Ballachey (1982) 

dalam  Rusli  Ibrahim (2001), perilaku sosial seseorang itu tampak 

dalam pola respons antar orang yang dinyatakan dengan hubungan 

timbal  balik  antar pribadi. Perilaku sosial juga identik dengan reaksi 

seseorang terhadap orang lain (Baron & Byrne, 1991 

dalam  Rusli  Ibrahim, 2001).  

Perilaku itu ditunjukkan dengan perasaan, tindakan, sikap 

keyakinan, atau rasa hormat terhadap orang lain. Perilaku sosial 

seseorang merupakan sifat relatif untuk menanggapi orang lain dengan 

cara-cara yang berbeda-beda. Misalnya dalam melakukan kerja sama, 

ada orang yang melakukannya  dengan tekun,  sabar dan selalu 

mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadinya. 

Sementara di pihak lain, ada orang yang  bermalas-malasan, tidak 

sabaran dan hanya ingin mencari  untung sendiri. 
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Pada  hakikatnya manusia adalah makhluk sosial 

Sejak  dilahirkan manusia membutuhkan pergaulan dengan orang lain 

untuk memuhi kebutuhan biologisnya. Pada perkembangan menuju 

kedewasaan, interaksi social diantara manusia dapat merealisasikan 

kehidupannya secara individual.   Hal ini dikarenakan jika tidak ada 

timbal balik dari interaksi sosial  maka manusia tidak  dapat 

merealisasikan potensi-potensinya sebagai sosok individu yang utuh 

sebagai hasil interaksi sosial. Potensi-potensi itu pada 

awalnya  dapat  diketahui  dari perilaku kesehariannya. Pada saat 

bersosialisasi maka yang ditunjukkannya adalah perilaku sosial
28

 

b. Faktor-faktor Yang mempengruhi Perilaku Sosial 

Setiap orang memiliki sifat yang berbeda sehingga perilakunya 

pun berbeda beda, Perilaku yang berbeda antara orang yang satu 

dengan yang lainnya disebabkan oleh berbagai factor yang 

mempengaruhi diri seseorang. Secara garis besar perwujudan perilaku 

di temukan oleh factor seperti : 

P  = f (O,L) 

P  = Perilaku f  = Fungsi 

O = Hal-hal yang ada di dalam diri 

L = Hal-hal yang ada di lingkungan 

Berdasarkan rumus diatas, penyebab terjadinya perilaku dapat 

dikategorikan dalam tiga kelompok penyebab, yaitu penyebab dalam 

diri (faktor O), penyebab di luar diri yang ada di lingkungan (faktor 

L), dan penyebab interaksi antara faktor di dalam diri dan faktor di 

luar diri yang ada di lingkungan (faktor O<>L)
29

. 
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c. Jenis Perilaku Sosial 

Skinner (1976) membedakan perilaku menjadi : 

1. Perilaku yang alami (innate behavior). 

Yaitu perilaku yang sering dibawa sejak organisme dilahirkan, 

yaitu yang berupa reflex-refleks dan insting-insting. 

2. Perilaku operan (operant behavior). 

Yaitu perilaku yang dibentuk melalui proses belajar. 

d.  Pembentukan Perilaku 

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa perilaku manusia 

sebagian besar ialah berupa perilaku yang dibentuk, perilaku yang 

dipelajari. Berkaitan dengan hal tersebut maka salah satu persoalan 

ialah bagaimana membentuk perilaku itu sesuai dengan yang 

diharapkan. 

1. Cara Pembentukan perilaku dengan kondisioning atau 

kebiasaan. 

Salah satu cara pembentukan perilaku dapat ditempuh 

dengan cara membiasakan diri untuk berprilaku seperti yang 

diharapkan, akhirnya akan terbentuklah perilaku tersebut. 

Misalnya dibiasakan untuk bangun pagi, menggosok gigi, sarapan, 

berpamitan sebelum berangkat sekolah dan sebagainya. Cara ini 

didasari atas teori belajar kondisioning baik yang di kemukakan 

oleh Pavlov maupun oleh Thorndike dan Skinner (lih. 

Hergenhanh, 1976). 

2. Pembentukan Perilaku dengan pengertian (Insight) 

Selain pembentukan dengan kondising, pembentukan 

perilaku juga dapat ditempuh dengan pengertian/insight. Misalnya 

dating kuliah jangan sampai terlambat, karena hal tersebut dapat 

mengganggu teman-teman yang lain. Bila naik motor harus 

menggunakan helm. Kalau orang berbicara bahwa mi keamanan 

diri sendiri dan masih banyak contoh yang lainnya. Cara ini 



16 
 

berdasarkan atas teori belajar kognitif, yaitu belajar dengan 

disertai pengertian. 

3. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model. 

Pembentukan perilaku masih dapat ditempuh dengan 

mengunakan model atau contoh. Jika orang berkata bahwa 

orangtua sebagai contoh anak-anaknya, pemimpin sebagai panutan 

bagi yang dipimpinnya, hal tersebut menunjukkan bahwa 

pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Cara ini 

didasarkan atas teori belajar sosial
30

. 

e. Teori Perilaku 

Dalam hal ini ada beberapa teori yang akan dipaparkan, 

diantaranya yaitu: 

1. Teori Insting 

Teori ini dikemukakan oleh McDougall sebagai pelopor 

dari psikologi sosial, yang menerbitkan buku psikologi sosial yang 

pertama kali, Menurut beliau perilaku itu disebabkan karena instig, 

dan insting merupakan perilaku yang innate, perilaku bawaan dan 

insting akan mengalami perubahan karena pengalaman.  

2. Teori dorongan (Drive Theory) 

Teori ini bertitik tolak pada pandangan bahwa organisme 

memiliki dorongan dorongan tertentu. Dorongan itu berkaitan 

dengan kebutuhan yang organisme lakukan, apabila organisme 

ingin memenuhi kebutuhannya maka ia akan melakukannya.  

3. Teori Insentif (Incentive Theory) 

Teori ini bertitik tolak pada pendapat bahwa perilaku 

organisme itu disebabkan karena adanya insentig. Dengan adanya 

insentif akan mendorong organisme berbuat perilakudan disanalah 

nanti terdapat nilai positif dan negative. 
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4. Teori Atribusi 

Teori ini menjelaskan tentang sebab- sebab perilaku orang. 

Apakah perilaku itu disebabkan oleh disposisi internal (missal 

motif, sikap) ataukah oleh keadaan eksternal. Teori ini 

dikemukakan oleh Fritz Heider.  

5. Teori Kognitif 

Apabila seseorang harus memilih perilaku mana yang 

mesti dilakukan, maka yang bersangkuta akan memilih alternative 

perilaku yang akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

yang bersangkutan. Ini disebut sebagai model subjective expected 

utility. Dengan kemampuan memilih ini berarti faktor berpikir 

seseorang akan dapat melihat apa yang telah terjadi sebagai bahan 

pertimbangannya
31

. 

 

B.  Kajian Terdahulu  

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicantumkan 

penelitian terdahulu, yaitu : 

 Peneliti, Amri Almi  mahasiswa Institut Pertanian Bogor, jurusan 

Pengembangan Masyarakat  Tahun 2010 dengan judul: “Pengembangan 

Masyarakat Melalui Majelis Taklim (Studi Kasus Desa Rambah Hilir Timur 

Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)”. Penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah bagaimana dapat 

mencapai tingkat kesejahteraan melalui majelis taklim. Sedangkan peneliti 

saat ini meneliti bagaimana pengaruh kegiatan majelis taklim terhadap 

perilaku social ibu-ibu pengajian. Maka persamaannya adalah sama sama 

meneliti dalam ruang lingkup majelis taklim, perbedaannya peneliti terdahulu 

melihat Perkembangan Masyarakatnya dan peneliti saat ini melihat pengaruh 

dari Majelis Ta‟lim kepada Perilaku Sosialnya. 
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Peneliti, Saparuddin mahasiswa UIN SUSKA RIAU, jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam. Tahun 2012 dengan judul; “ Persepsi Ibu-

ibu Terhadap Kegiatan Majelis Taklim Alkhafazah di Dusun Mengkirau 

Darat Desa Mengkirau Kecamatan Merbau kabupaten Kepulauan Meranti. 

Penelitian ini fokus kepada pandangan atau persepsi anggota terhadap 

lembaganya di dalam majelis taklim. Sedangkan penelti saat ini meneliti 

tentang bagaimana pengaruh kegiatan majelis taklim terhadap perilaku sosial 

ibu-ibu pengajian. Maka persamaannya adalah sama sama meneliti dalam 

ruang lingkup majelis taklim, sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu 

melihat sudut pandang ibu ibu dan peneliti saat ini melihat dari perilaku sosial 

ibu-ibu. 

Peneliti, Risa Junarti mahasiswi UIN SUSKA RIAU, jurusan 

Perbandingan agama. Tahun 2016 dengan judul : “Minat ibu-ibu Pengajian 

Majelis Taklim mengikuti Wirid Yasin di Desa Beligan Kecamatan Seberida 

Kabupaten Indragiri Hulu”. Penelitian ini fokus kepada Minat/Pendorong ibu 

ibu mengikuti pengajian wirid yasin. Maka persamaannya adalah sama sama 

meneliti dalam ruang lingkup majelis taklim, sedangkan perbedaannya 

peneliti terdahulu melihat minat ibu-ibu mengikuti wirid yasin dan penelliti 

saat ini melihat pengaruh majelis taklim terhadap perilaku sosial ibu-ibu. Dan 

peneliti terdahulu ini menggunakan metode kualitatif sedangkan penulis 

menggunakan metode kuantitatif. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 

batasan terhadap konsep teoritis. Selain itu juga menentukan ukuran-ukuran 

secara spesifik agar mudah dipahami,untuk menghindari kesalahpahaman 

terhadap penulisan, maka konsep-konsep perlu di operasionalkan agar lebih 

terarah untuk melihat pengaruh kegiatan majelis terhadap perilaku sosial ibu-

ibu pengajian digunakan indikator sebagai berikut: 
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X : Kegiatan Majelis Taklim (Pengajian) 

a. Berpartisipasi  

b. Belajar bersama 

c. Praktek ibadah 

Y   :  Perilaku Sosial  

a. Berinteraksi dengan orang lain 

b. Terbuka terhadap ilmu baru 

c. Saling membantu  

d. Menambah wawasan 

D.  Hipotesis 

Hipotesis adalah pertanyaan atau dugaan mengenai keadaan populasi 

yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya dalam menerangkan 

fakta-fakta atau kondisi yang di amati dan digunakan sebagai petunjuk 

langkah selanjutnya. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

  : Ada pengaruh antara kegiatan majelis taklim terhadap perilaku 

sosial ibu-ibu pengajian Istiqomah. 

  : Tidak ada pengaruh antara kegiatan majelis taklim terhadap 

perilaku sosial ibu-ibu pengajian Istiqomah. 

Kaidah pengujian :  

Jika         ≥        , maka    ditolak artinya signifikan dan jika, 

        ≤        , maka    diterima artinya tidak signifikan 

Dengan taraf signifikan : α =5% atau 0.05. 

 

 

 

 

 


