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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam secara normatif memerintahkan kepada umatnya untuk 

melakukan kegiatan dakwah, yaitu menganjurkan kebaikan kepada manusia 

untuk mewujudkan tatanan sosial yang islami sebagai jembatan manusia 

menuju pada kesempurnaan iman dan taqwa kepada Allah SWT. Jika 

berbicara tentang dakwah maka kita dapat menarik benang merah, bahwa 

implementasi aktivitas dakwah tidak hanya dilandasi oleh misi keagamaan, 

tapi juga dilandasi oleh misi sosial dan kemanusian sebagai cerminan dari 

ajaran dasar yang ada dalam Al-Qur’an. Dakwah merupakan suatu kemestian 

dalam rangka pengembangan agama islam. Aktivitas dakwah yang maju akan 

membawa pengaruh terhadap kemajuan agama, sebaliknya aktivitas dakwah 

yang lesu akan berakibat pada kemunduran agama.
1
 

Badan Kontak Majlis Taklim adalah salah satu organisasi dakwah yang 

berfungsi sebagai wadah pembentukan jiwa dan kepribadian yang agamis 

dalam gerak aktivitas kehidupan umat islam indonesia, yang terkhususnya 

bagi perempuan untuk mencari ilmu, bersilaturrahim, dan berdzikir bersama.
2
 

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh badan kontak majlis taklim 

diantarannya bagian kegiatan dakwah, berupa wirid pengajian mingguan yang 

dilaksanakan di musholla dan masjid-masjid, melaksanakan tablig Akbar, 
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lomba rebana untuk ibu-ibu, serta melaksanakan takziah dan membaca surat 

yasin bersama apabila ada salah satu dari masyarakat yang meninggal dunia 

sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pengurus Badan Kontak 

Majelis Taklim itu sendiri. 

Badan Kontak Majelis Taklim bersifat terbuka terhadap segala usia, 

lapisan, dan strata sosial. Waktu penyelenggaraannya pun tidak terikat, bisa 

pagi, siang, sore, ataupun malam. Tempat pengajiannya pun bisa dilakukan 

dirumah, masjid, musholla, gedung, aula, halaman, dan sebaginya. 

Fleksibelitas Badan Kontak Majelis Taklim inilah yang menjadi kekuatan 

sehingga mampu bertahan dan merupakan lembaga pendidikan Islam yang 

paling dekat dengan umat (masyarakat).Selain itu Badan Kontak Majelis 

Taklim juga merupakan wahana interaksi dan komunikasi yang kuat antara 

masyarakat awam dan para mualim, dan antara sesama anggota jamaah Badan 

Kontak Majelis Taklim tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. 

Salah satu tujuan lembaga ini adalah ajang silaturrahim, maka dari itu 

memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman, didikan 

serta pengajaran tentang pentingnya persaudaraan (Ukhuwah Islamiyah) 

antara masyarakat. Karena jika ukhuwah islamiyah dijalankan oleh setiap 

individu maka akan menyatukan kaum muslimin. Kehidupan yang damai, 

aman dan sejahtera akan terwujud. Dalam mengadakan kegiatan-kegiatan 

yang dapat mempererat ukhuwah islamiyah, tentunya tidak mudah untuk 

dilakukan.Karena membutuhkan perjuangan dan strategi khusus agar tercapai 

kemaslahatan bersama. 
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Namun demikian ternyata keberadaan Badan Kontak Majelis Taklim 

di Kecamatan Kapur IX belum dapat memenuhi harapan yang diinginkan.Di 

mana masih rendahnya tingkat kesadaran dimasyarakat tentang pentingnya, 

silaturrahim, dan rasa persaudaraan (ukhuwah islamiyah). Kenyataannya pada 

saat ini yang terjadi ditengah masyarakat adalah kurangnya rasa kepedulian 

terhadap sesama, ketika terjadi musibah di antara mereka hanya keluarga 

dekat yang mau menolong, itu pun sebagian, kurangnya kesadaran tentang 

pentingnya persaudaraan, maka apabila terjadi perbedaan pendapat antara 

mereka hal tersebut bisa memicu timbulnya konfilk, dan kurang terjalinnya 

hubungan silaturahim di antara masyarakat, mereka mengaku saudara sesama 

muslim tetapi tidak saling sapa saat bertemu, bahkan terkadang menghindari 

saudaranya atau orang lain yang dikenal. padahal kita hidup di Negara 

Indonesia yang memiliki hukum dan menjunjung tinggi persatuan dan 

kesatuan, maka perlu didasari dengan menanamkan pada diri setiap individu 

agar senantiasa menjalankan ukhuwah islamiyah, karena kita hidup tidak 

hanya dalam lingkup Agama saja, kita hidup saling berdampingan dengan 

seluruh masyarakat. 

Berdasarkan fenomena di atas, penulis merasa perlu melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang Bagaimana Aktivitas atau Kegiatan Dakwah 

yang dilakukan BKMT ( Badan Kontak Majelis Taklim) Kecamatan Kapur IX 

dengan judul “Aktivitas Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) 

Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan 

Ukhuwah Islamiyah masyarakat Muaro Paiti. 
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B. Penegasan Istilah 

1. Aktivitas 

Kata aktivitas berasal dari bahasa inggris = activity yang memiliki 

arti dalam Bahasa indonesian dengan, kegiatan, aktivitas, kesibukan atau 

keramaian.
3
 Sedangkan aktivitas yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kontak Majelis 

Taklim dalam meningkatkan kembali Ukhuwah Islamiyah yang mulai 

hilang di antara masyarakat 

2. Badan Kontak Majelis Taklim ( BKMT ) 

Badan kontak majlis taklim adalah salah satu organisasi dakwah 

yang berfungsi sebagai wadah pembentukan jiwa dan kepribadian yang 

agamis dalam gerak aktivitas kehidupan umat islam indonesia, yang 

terkhususnya bagi perempuan untuk mencari ilmu, bersilaturahim, dan 

berdzikir bersama.
4
 

Hal ini dilaksanakan untuk mentranformasikan nilai-nilai islam 

yang harus didakwahkan, sehingga mampu memberikan pemahaman yang 

terkandung di dalamnya dan menjadi pedoman hidup bagi manusia.Maka 

sudah selayaknya kegiatan-kegiatan yang bernuansa islami mendapatkan 

perhatian dan dukungan dari masyarakat, sehingga tercipta insan-insan 

yang memiliki keseimbangan antara potensi  intelektual dan 
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mentalspiritual dalam upaya menghadapi perubahan zaman yang semakin 

menglobal dan maju. 

3. Ukhuwah Islamiyah 

Ukhuwah secara bahasa berasal dari kata Akhun yang artinya 

saudara.Ukhuwah berarti persaudaraan.Persaudaraan yang dimaksud 

dalam ukhuwah ini bukan hanya terbatas pada saudara yang masih punya 

hubungan darah, melainkan saudara seiman. 

Sehingga dalam ukhuwah islamiyah tidak hanya terbatas oleh 

suku, bangsa dan sebagainya.Sedangkan secara istilah ukhuwah islamiyah 

adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan Allah kepada 

hamba-Nya yang beriman dan bertakwa yang menumbuhkan perasaan 

kasih sayang persaudaraan, kemulian, dan rasa saling percaya terhadap 

saudara seakidah. Dengan berukhuwah akan timbul sikap saling 

menolong, saling pengertian dan tidak menzhalimi harta maupun 

kehormatan orang lain yang semua itu muncul karena Allah semata. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

aktivitas Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Kapur IX 

Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan Ukhuwah Islamiyah 

masyarakat Muaro Paiti.? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah 

aktivitas Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Kapur IX 

Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan Ukhuwah Islamiyah 

masyarakat Muaro Paiti.? 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

1) Sebagai bahan informasi ilmiah yang ingin mengetahui tentang 

aktivitas dakwah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) 

Kecamatan Kapur IX. 

2) Bagi masyarakat pada umumnya, dan lembaga dakwah pada 

khususnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian untuk lebih 

mengetahui aktivitas dakwah Badan Kontak Majelis Taklim 

(BKMT) dalam meningkatkan Ukhuwah Islamiyah di masyarakat. 

3) Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang 

dakwah dan Ukhuwah Islamiyah. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam 

melakukan penelitian-penelitian ilmu pengetahuan, khusus nya 

dibidang ilmu dakwah dan dibidang lembaga Badan Kontak 

Majelis Taklim. 
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2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program 

sarjana strata satu (S1) dan untuk memperoleh gelar sarjana sosial 

(S.Sos) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

E. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan.Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Berfikir. Bab ini menguraikan kajian 

teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan 

kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian. 

BAB III : Metodologi Penelitian. Bab ini menjabarkan tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, 

subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta 

teknik analisis data. 

BAB IV : Gambaran Umum. Bab ini menjelaskan sejarah berdirinya Badan 

Kontak Majelis Taklim Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima 

Puluh Kota, termasuk visi dan misinya, program kerja serta 

kegiatan-kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Badan Kontak 

Majelis Taklim Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh 

kota. 

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memaparkan data yang 

menyangkut tentang penyusunan program kegiatan, menentukan 
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media yang digunakan, menentukan materi yang digunakan dan 

menentukan metode yang digunakan Badan Kontak Majelis 

Taklim Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh 

Kota.Selanjutnya menganalisis data tersebut. 

BAB VI : Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


