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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Badan Kontak Majelis Taklim 

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, bersilaturahmi, dan 

berdzikir bersama.
5
 

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 mental 

spiritual dalam upaya menghadapi perubahan zaman yang semakin 

menglobal dan maju. 

Dalam praktiknya, proses pengajaran keislaman di Badan Kontak 

Majelis Taklim sangat fleksibel, bersifat terbuka serta tidak terikat oleh 

suatu kondisi tempat dan waktu. Tempatnya bisa dilakukan di rumah, 

mesjid, gedung, aula, halaman, dan sebagainya, demikian juga dengan 

                                                             
5
Http://Bintuahmad.Wordpress.Com/2012/04/09/Majelis-Taklim-Seputarpengertian-

Kedudukan-Fungsi-Dan-Tujuan (Di Akses Pada 28 Desember  Pukul 24:52 Wib) 

http://bintuahmad.wordpress.com/2012/04/09/majelis-taklim-seputarpengertian-kedudukan-fungsi-dan-tujuan
http://bintuahmad.wordpress.com/2012/04/09/majelis-taklim-seputarpengertian-kedudukan-fungsi-dan-tujuan
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waktu penyelenggaran, bisa pagi, siang, sore maupun malam hari. 

Fleksibelitas inilah yang membuat Badan Kontak Majelis Taklim mampu 

bertahan sebagai lembaga pendidikan yang kuat dan melekat dengan 

dinamika masyarakatnya. 

Badan Kontak Majelis Taklim juga merupakan wahana interaksi 

dan komunikasi antara masyarakat awam dengan mualim, para ulama serta 

antara sesama jamaah Badan Kontak Majelis Taklim itu sendiri.  Badan 

Kontak Majelis Taklim mempunyai kedudukan dan ketentuan tersendiri 

dalam mengatur pelaksanaan pendidikan atau dakwah Islamiyah, di 

samping lembaga-lembaga lainnya yang mempunyai tujuan yang sama. 

Sebagai lembaga pendidikan non-formal, dengan sifatnya yang tidak 

terlalu mengikat dengan aturan yang ketat, merupakan pendidikan yang 

efektif dan efesien, karena ia digemari masyarakat luas. Dapat dibuktikan 

dengan banyaknya cabang Majelis Taklim yang tumbuh dan berkembang, 

baik di desa-desa mmaupun di kota-kota besar. 

2. Tujuan dan Fungsi Badan Kontak Majelis Taklim 

Dra. Hj. Tutty Alawiyah AS, dalam buku “Strategi Dakwah di 

Lingkungan Majelis Taklim”, merumuskan tujuan Majelis Taklim dari 

segi fungsinya, yaitu : 

1) Berfungsi sebagai tempat belajar, maka tujuan Majelis Taklim adalah 

menambah ilmu dan keyakinan agama, yang akan mendorong 

pengalaman ajaran agama. 

2) Berfungsi sebagai tempat kontak sosial, maka tujuannya silaturrahmi. 



 11 

3) Berfungsi mewujudkan minat sosial, maka tujuannya meningkatkan 

kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jamaahnya
6
 

Menurut Muhsin MK, Apabila dilihat dari makna dan sejarah 

berdirinya Badan Kontak Majelis Taklim dalam masyarakat, maka 

lembaga ini berfungsi dan bertujuan sebagai berikut: 

1) Tempat belajar-mengajar. Badan Kontak Majelis Taklim dapat 

berfungsi sebagai tempat kegiatan belajar mengajar umat Islam, dalam 

rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman 

ajaran islam. 

2) Lembaga pendidikan dan keterampilan, Badan Kontak Majelis Taklim 

juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan keterampilan bagi 

kaum perempuan dalam masyarakat yang berhubungan, antara lain 

dengan masalah pengembangan kepribadian serta pembinaan akhlak.  

3) Wadah berkegiatan dan berkreativitas. Badan Kontak Majelis Taklim 

juga berfungsi sebagai wadah berkegiatan dan berkreativitas bagi 

masyarakat. Antara lain dalam berorganisai, bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. 

4) Pusat pembinaan dan pengembangan. Badan Kontak Majelis Taklim 

juga berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan 

kemampuan dan kualitas sumber daya masyarakat dalam berbagai 

bidang seperti dakwah, pendidikan sosial, politik dan sebagainya. 

                                                             
6
Tutty Alawiyah, Strategi Dakwah Di Lingkungan Majelis Taklim (Bandung: Mizan, 

1997), 78. 
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5) Jaringan komunikasi, ukhuwah dan silaturahi,. Badan Kontak Majelis 

Taklim juga diharapkan menjadi jaringan komunikasi, ukhuwah, dan 

silaturrahim antars sesama masyarakat, antara lain dalam membangun 

masyarakat dan tatanan kehidupan yang islami
7
 

Selain itu, Badan Kontak Majelis Taklim memiliki dua fungsi 

sekaligus, yaitu sebagai lembaga dakwah dan lembaga pendidikan non-

formal. Flekseibelitas Badan Kontak Majelis Taklim inilah yang menjadi 

kekuatan sehingga mampu bertahan dan merupakan lembaga pendidikan 

Islam yang paling dekat dengan umat (masyarakat). Badan Kontak Majelis 

Taklim juga merupaka wahana interaksi dan komunikasi yang kuat antara 

masyarkat awam dengan para mualim, dan antar sesama anggota jamaah 

majlis taklim tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu.
8
 

3. Aktivitas Badan Kontak Majelis Taklim 

Keberadaan Badan Kontak Majelis Taklim dalam masyarakat telah 

membawa manfaat dan kemaslahatan bagi umat (masyarakat), apalagi bagi 

mereka yang menjadi anggota dan jamaahnya. 

Aktivitas Badan Kontak Majelis Taklin secara keseluruhan 

meliputi antara lain: 

1) Pembinaan keimanan umat (masyarakat) 

Peranan Badan Kontak Majelis Taklim yang cukup dominan 

selama ini adalah dalam membina jiwa dan mental rohaniah umat 

(masyarakat) sehingga semakin banyak diantara mereka yang semakin 

                                                             
7
AM Saefudin, Ada Hari Esok, (Jakarta: Pustaka Intermasa, 2009), 34-35 

8
Website:Http//Uchinfamiliar.Blogspot.Com.Pengertian-Badan-Kontak-Majelis-Taklim-

Dasar-Hukum (Diakses Pada 23 Januari Pukul 20:25 Wib) 
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taat beribadah. Kondisi ini tidak lepas dari kegiatan-kegiatan Badan 

Kontak Majelis Taklim yang senantiasa berhubungan dengan agama, 

keimanan, dan ketakwaan yang ditanamkan melalui pengajian yang di 

ikuti oleh segenap jamaah dan pengurus Badan Kontak Majelis 

Taklim. 

2) Pemberdayaan kaum dhuafa 

Dalam hal ini Badan Kontak Majelis Taklim memiliki peran 

yang besar, baik dalam memberikan bantuan sosial maupun yang 

berkaitan dengan kegiatan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan 

ekonomi kaum dhuafa tersebut. Diantara kegiatan-kegiatan yang dapat 

dilaksanakan oleh Badan Kontak Majelis Taklim adalah membantu 

menolong dalam : 

a) Penyantunan anak yatim 

b) Santunan dan bantuan sosial kepada sakit 

c) Pemberian bantuan pangan dan obat-obatan untuk masyarakat yang 

mengalami musibah bencana alam 

d) Menghimpun zakat, infak, dan sedekah yang digunakan untuk 

kaum dhuafa. 

4. Proses Kegiatan Badan Kontak Majelis Taklim 

a. Ustadz  

Ustadz adalah seseorang yang terlibat dalam dakwah atau yang 

mengajak orang lain untuk beriman, berdo’a, atau untuk berkehidupan 

islam.
9
 Dalam hal ini, Ustad adalah seprang penentu jalan yang harus 

                                                             
9
Mustava Malaikah, Manhaj Dakwah Yusuf Al-Qardhawi Harmoni Antara Kelembutan 

Dan Ketegasan (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1997), 18 
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mengerti dan memahami terlebih dahulu mana jalan yang boleh dilalui 

dan yang tidak boleh dilalui oleh seorang muslim, sebelum ia memberi 

petunjuk kepada orang lain. 

Ini yang menyebabkan kedudukan seorang ustad ditengah 

masyarakat menempati posisi penting, ia adalah seorang pemuka yang 

selalu diteladani oleh masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya 

seorang ustad, maka proses kegiatan Badan Kontak Majelis Taklim 

bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

b. Media pengajian Badan Kontak Majelis Taklim 

Media adalah alat yang objektif yang menjadi saluran, yang 

menghubungkan ide dengan umat, atau segala sesuatu yang 

dipergunakan atau menjadi penunjang dalam berlangsungnya pesan 

dakwah dari Da’I kepada Mad’u. 

Pemanfaatan media dalam kegiatan dakwah mengakibatkan 

komunikasi antara da’I dan mad’u atau sasaran dakwahnya akan lebih 

dekat dan mudah diterima, secara teoritis untuk menyampaikan ajaran 

islam kepada ummat, menurut hamzah yakub dapat dilakukan dengan 

berbagai wasilah (media ) dan dikelompokkan kepada lima kategori : 

1. Lisan, dakwah dengan menggunkan lidah dan suara, dakwah 

dengan wasilah ini dapat berbentuk pidato, ceramah. Kuliah, 

bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya. 

2. Tulisan, buku, majalah, surat kabar, surat-menyurat, spanduk dan 

sebagainya. 

3. Lukisan, gambar, karikatur, dan sebagainya 
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4. Audio visual, yaitu wasilah dakwah yang merangsang indra 

pendengaran atau penglihatan dan kedua-duanya. Wasilah dalam 

bentuk ini, antara lain televisi, radio, film, internet, dan sebagainya. 

5. Akhlak yaitu perbuatan-perbuatan nyata ( bil Al-hal ) yang 

mencerminkan ajaran islam, umpamanya menziarahi orang sakit, 

kunjungan kerumah bersilaturrahim, pembangunan mesjid dan 

sekolah, kebersihan, pertanian, peternakan dsb.( khusniah rofiah 

2010 : 30 ) 

c. Materi pengajian Badan Kontak Majelis Taklim 

Materi adalah pesan-pesan dakwah Islam atau segala sesuatu 

yang harus disampaikan Da’i (ustad/pelaku dakwah) kepada Mad’u 

(penerima dakwah), yaitu keseluruhan ajaran islam yang ada di dalam 

kitabullah maupun sunnah Rasul-Nya. Oleh karna itu secara global 

materi dakwah diklasifikasikan menjadi tiga pokok penting, yaitu :
10

 

1. Masalah Keimanan (Akidah) 

Akidah secara etimologi adalah ikatan, sangkutan. Disebut 

demikian karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau 

gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian teknisnya adalah iman 

atau keyakinan. Karena itu akidah Islam ditautkan dengan rukun 

iman yang menjadi azas seluruh ajaran Islam. 

2. Masalah Keislaman (Syari’at) 

Syari’at dalam Islam erat hubunganya dengan amal lahir 

(nyata) dalam rangka mentaati semua peraturan atau hukum Allah 

guna mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan mengatur 

                                                             
10

Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, ( Jakarta : Amzah, 2009),  89. 
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pergaulan hidup manusia dengan manusia. Syari’ah dibagi menjadi 

dua bidang, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah adalah cara 

manusia berhubungan dengan Tuhan, sedangkan muamalat adalah 

ketetapan Allah yang berlangsung dengan kehidupan sosial 

manusia. Seperti hukum warisan, rumah tangga, jual beli, 

kepemimpinan dan amal-amal lainnya 

3. Masalah Budi Pekerti (Akhlaqul Karimah) 

Akhlak dalam aktivitas dakwah (sebagai materi dakwah) 

merupakan pelengkap, yakni untuk melengkapi keimanan dan 

keislaman seseorang. Meskipun akhlak ini berfungsi sebagai 

pelengkap, bukan berarti masalah akhlak kurang penting 

dibandingkan dengan masalah keimanan dan keislaman, akan 

tetapi akhlak merupakan penyempurna keimanan dan keislaman 

seseorang. Ajaran akhlak atau budi pekerti dalam Islam termasuk 

ke dalam materi dakwah yang penting untuk disampaikan kepada 

masyarakat penerima dakwah.
11

 

d. Metode pengajian Badan Kontak Majelis Taklim 

Dari segi bahasa metode berasal dari dua perkataan yaitu 

“meta” (melalui) dan “hodos” (jalan cara). Dengan demikian kita dapat 

artikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk 

mencapai suatu tujuan. Sumber yang lain menyebutkan bahwa metode 

berasal dari bahasa jerman methodica artinya ajaran tentang metode. 

                                                             
11

Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, ( Jakarta : Amzah, 2009),  92 



 17 

Dalam bahasa yunani metode berasal dari kata methodos artinya 

jalan
12

. Metode juga diartikan  suatu cara atau langkah-langkah 

sistematis dalam menyampaikan atau menyeru umat ke jalan Allah 

SWT sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
13

 

Di dalam melaksanakan suatu kegiatan dakwah diperlukan 

metode penyampaian yang tepat agar tujuan dakwah tercapai. Metode 

dalam kegiatan dakwah adalah suatu cara yang dipergunakan oleh 

subyek dakwah dalam menyampaikan materi atau pesan-pesan dakwah 

kepada obyek dakwah. Dari beberapa metode dakwah yang 

dikemukakan para ahli, jika dilihat secara global dapat dibagi menjadi 

tiga, yaitu : 

1. Dakwah Bil Al-kitabah yaitu berupa buku, majalah, surat, surat 

kabar, spanduk, pamflet, lukisan lukisan dsb. 

2. Dakwah Bil Al-lisan meliputi ceramah, seminar, diskusi, khutbah, 

obrolan dsb. 

3. Dakwah Bil Al-hal yaitu berupa prilaku yang sopan sesuai dengan 

ajaran islam, memelihara lingkungan, tolong menolong sesama, 

membantu fakir miskin, memberikan pelayanan sosial dsb. 

Metode yang digunakan dalam proses kegiatan Badan Kontak 

Majelis Taklim ini adalah metode ceramah dan tanya jawab. 

 

                                                             
12

Munzier Supatra Dan Harjani Hefni, Metode Dakwah, (Jakarta : Kencana, 2003 ),hlm 7 
13

M. Syafaat Habib, Buku Pedoman Dakwah (Jakarta: Wijaya, 1992), hlm 160. 
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e. Mad’u  

Mad’u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau 

manusia penerima dakwah, baik secara individu maupun sebagai 

kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak atau 

manusia secara keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama 

Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti 

agama Islam, sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama 

Islam dakwah bertujuan meningkat kualitas iman, Islam dan ihsan. 

Dengan adanya mad’u, maka proses kegiatanBadan Kontak Majelis 

Taklim bisa berjalan dengan baik. 

5. Ukhuwah Islamiyah 

Ukhuwah islamiyah dapat juga dimaknai sebagai kerukunan intrn 

umat islam yang disebut juga ukhuwah islamiyah. Istilah ukhuwah 

islamiyah terdiri dari dua kata yakni ukhuwah dan islamiyah. Ukhuwah 

secara bahasa berarti persaudaraan. Sedangkan islamiyah adalah kelompok 

orang-orang islam. Dari pengertian ini dapat diketagui bahwa ukhuwah 

islamiyah berarti persaudaraan yang terjadi dilingkungan orang-orang 

islam. 

Sedangkan proses terbentuknya ukhuwah islamiyah, yaitu :Pertama, 

melakukan proses Ta’aruf (pengenalan), tahap pengenalan merupakan tahap 

pertama yang dapat membuka peluang tercipta nya suatu hubungan 

persaudaraan (ukhuwah). Pada tahap ini, masing-masing pihak akan 

memperkenalkan diri dengan segala karakter yang melekat dalam dirinya. 

Tujuan dari perkenalan adalah agar orang atau pihak lain mengetahui atribut 
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yang dimiliki oleh seseorang atau satu pihak sehingga akan dapat melahirkan 

upaya untuk saling memahami. 

Kedua melaksanakan proses Tafahum (saling memahami), setelah 

saling mengenal, maka pihak-pihak atau orang-orang akan berupaya untuk 

salin memahami. Proses saling memahami menjadi bagian penting untuk 

mewujudkan persaudaraan. Perkenalan tanpa ditindak lanjuti dengan upaya 

pemahaman akan dapat merusak hubungan yang telah ada. Ketidak mampuan 

orang atau pihak lain akan dapat memicu konflik menjadi pertentangan yang 

besar hingga nantinya akan menimbulkan pertikaian atau bahkan 

perpecahan.Ketiga melakukan Ta’awun (saling menolong), dalam 

persaudaraan, aspek saling menolong juga dapat membuat semakin eratnya 

persaudaraan. Dengan adanya sikap saling menolong akan semakin 

memperbesar rasa persaudaraan yang telah terjalin. 

Keempat melaksanakan proses Takaful (saling menanggung), apabila 

seseorang telah terikat dalam persaudaraan, rasa saling menanggung akan 

dapat memperkuat persaudaraan yang telah ada. Perasaan senasib 

sepenangungan mungkin dapat menjadi landasan dalam aspek ini. Sejarah 

juga telah membuktikan bahwa kuatnya aspek sepenanggungan akan 

memperkuat rasa persaudaraan sehingga akan semakin mengokohkan 

kekuatan suatu kelompok persaudaraan sebagaiman telah terbukti dalam 

pergerakan perubahan, baik dalam sejarah syiar islam maupun dalam sejarah 

kemerdekaan indonesia.
14

 

                                                             
14

 Hamidah, “Al-Ijtimaiyah Wa Al- Insaniyah: Kajian Terhadap Pluralisme Agama Dan 

Kerjasama”, Jurnal Intizar Vol. 21, No 2 ( Desember 2015), 331. 
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Adapun yang Kelima melaksanakan Tasamuh (toleransi),tahap kelima 

ini merupakan hasil akhir dari keempat tahap sebelumnya. Artinya apabila 

umat islam yang hidup dalam kemajemukan dapat menjalankan dan melewati 

keempat tahap sebelumnya dengan baik dan sukses akan tercipta suatu budaya 

toleransi antar mereka. Hal ini tidak berlebihan karena dalam toleransi sangat 

diperlukan pemahaman antar kelompok majemuk (plural). 

Sedangkan metode dan langkah yang dikembangkan Nabi SAW dalam 

dakwah nya, untuk mewujudkan kesatuan umat, yaitu : Petama, Kebersamaan. 

Islam meletakkan akidah sebagai asas dasar kebersamaan. Faktor ras, suku, 

warna kulit, bahasa, perbedaaan tingkat ekonomi, budaya atau faktor 

kepentingan lainnya menjadi satu komplemen kebersamaan tersebut. Dalam 

kebersamaan itu pula tumbuh ukhuwah islamiyah yang memungkinkan 

terciptanya kebersamaan umat Islam, yakni berbaik sangka dengan umat Islam 

lainnya, tidak ada rasa curiga-mencurigai, dan bermusuhan. 

Kedua, Kepemimpinan. Rasulullah dalam hadistnya menegaskan 

peranan kepemimpinan setiap orang pada level dan bidang masing-masing. 

Hal ini sangat logis karena dalam islam konsep kepemimpinan bukanlah 

hanya milik segelintir manusia saja, tetapi setiap orang mempunyai tanggung 

jawab masing-masing sesuai dengan diri mereka sendiri dimana mereka 

berkecimpung.
15

 

 

                                                             
15

Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, ( Jakarta : Amzah, 2009), Hlm 218. 
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B. Kajian Terdahulu 

Sebagai bahan pembanding untuk melihat posisi penelitian ini maka 

dilakukan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya. Adapun penulis melihat 

penelitian yang berjudul “Aktivitas Dakwah Majelis Taklim (Analisis 

kontribusi dakwah terhadap pemberdayaan komunitas perempuan di kompleks 

perumahan RW.09 Kelurahan Simpang Baru Tampan). Skripsi ini 

menjelaskan tentang Aktivitas Dakwah Majelis taklim yang fokus pada 

pemberdayaan komunitas perempuan. 

Berbeda dengan penelitian ini yang fokus mengkaji peningkatan 

Ukhuwah Islamiyah di Masyarakat Muaro Paiti di lihat dari aktivitas yang 

dilakukan oleh Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT). 

 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa 

kerangka penalaran logis. Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas 

tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam 

menjawab pertanyaan penelitian.
16

 Maka kerangka berpikir yang digunakan 

untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan Badan KontakMajelis Taklim 

dalam meningkatkan Ukhuwah Islamiyah Masyarakat Muaro Paiti. dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1. Menentukan program kegiatanyang akan dilakukan Badan Kontak Majelis 

Taklim (BKMT) Kecamatan Kapur IX. 

                                                             
16

Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan 

Skripsi(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 43. 
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2. Menentukan media yang digunakan Badan Kontak Majelis Taklim 

(BKMT) Kecamatan Kapur IX dalam meningkatkan Ukhuwah Islamiyah. 

3. Menentukan materi yang disampaikan oleh Badan Kontak Majelis Taklim 

(BKMT) dalam meningkatkan Ukhuwah Islamiyah Masyarakat. 

4. Menentukan metode yang digunakan oleh Badan Kontak Majelis Taklim 

(BKMT) dalam meningkatkan Ukhuwah Islamiyah Masyarakat. 

Kerangka fikir aktivitas Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan  

Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan Ukhuwah 

Islamiyah Masyarakat Muaro Paiti juga dapat digambarkan dalam skema 

dibawah ini : 
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Gambar 2. 1  

Skema Kerangka Pikir Penelitian 
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