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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembinaan keagamaan  

a. Pengertian Pembinaan Keagamaan  

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata Bina yang artinya 

bangun.
11

 Sedangkan kata pembinaan yang memiliki kata depan awalan pe 

dan akhiran an berarti proses, cara, perbuatan membina. Secara 

terminologi pembinaan adalah proses perbuatan, pembaharuan, 

penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 

menerus untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
12

 Istilah pembinaan 

lebih lanjut didefinisikan oleh para pakar pendidikan. Misalnya menurut 

Soetopo dan Westy Soemanto dalam TB. AA Syafaat menjelaskan bahwa 

pembinaan adalah menunjuk pada kegiatan yang mempertahankan dan 

menyempurnakan apa yang telah ada. Soetopo dan Soemanto memaknai 

arti pembinaan lebih kepada mempertahankan apa yang telah ada 

sebelumnya serta berupaya untuk menyempurnakan.  

Pendapat lainnya muncul dari Asmuni Syukir yang mengatakan 

bahwa makna pembinaan adalah suatu usaha untuk mempertahankan, 

melestarikan dan menyempurnakan umat manusia agar mereka tetap 

beriman kepada Allah, dengan menjalankan syariatnya sehingga mereka 

menjadi manusia yang hidup dalam kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Asmuni Syukir memandang pembinaan dari sudut pandang religi atau 

mengarah pada keimanan sehingga perbuatan membina akan 

menghasilkan binaan yang memiliki kebahagiaan baik di dunia dan 

akhirat.
13
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Sedangkan Keagamaan berasal dari kata agama yang mendapat 

awalan “ke” dan akhiran “an”. Sehingga membentuk kata baru yaitu 

keagamaan. Jadi keagamaan mempunyai arti yang berhubungan dengan 

agama.
14

 Menurut Abu Ahmadi, agama adalah risalah yang disampaikan 

kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna 

untuk dipergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup 

yang  nyata serta mengatur hubungan dengan dan tanggung jawab kepada 

Allah, kepada masyarakat serta alam sekitarnya.
15

 Pengertian ini lebih 

menonjolkan aspek agama atau lebih tepatnya pembinaan agama sehingga 

tujuannya tidak berhenti pada tataran material tetapi juga aspek keilahian. 

Sedangkan kata Agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan 

kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan 

dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Definisi ini 

menitikberatkan pada dua aspek yakni bagaimana berkomunikasi dengan 

Allah dan bagaimana berkomunikasi dengan manusia dan lingkungannya. 

Pembinaan keagamaan menurut Ahmad Syafi’I Ma’arif adalah 

tugas suci yang dibebankan kepada setiap muslim di mana saja ia berada. 

Kewajiban dakwah, menyerukan dan menyampaikan agama islam kepada 

masyarakat . fungsi pembinaan keagamaan adalah kegiatan mewujudkan 

agenda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan 

beragama.
16

 

Peran  pembinaan keagamaan merupakan sebuah kegiatan, ajakan, 

baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya, di mana 

peran tersebut dapat dilakukan secara sadar dan berencana, tentunya dalam 

upaya mempengaruhi orang lain baik individu, maupun secara kelompok, 

supaya timbul dalam dirinya sebuah kesadaran, baik dalam sikap 

                                                             
14

  Desy Anwar, Loc. Cit. Hlm. 18 
15

 Abu Ahmadi, Dkk, Loc. Cit. Hlm. 4 
16

 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam Dan Politik: Upaya Membingkai Peradaban, (Jakarta: 

Pustaka Dinamika, 1999), Hlm. 15 
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penghayatan maupun pengalaman terhadap ajaran agama islam, dan 

sebagai pesan yang disampaikan kepadanya tanpa ada unsur paksaan dari 

siapapun.
17

 

Dari uraian mengenai pembinaan agama di atas dapat disimpulkan  

bahwa pembinaan keagamaan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk 

memelihara, mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan agama, 

serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sejalan 

dengan ajaran agama Islam.  

b. Pembinaan Keagamaan Dalam Kehidupan. 

Pembinaan nilai-nilai keagamaan yang dilakukan dengan tujuan 

agar nilai-nilai agama menjadi landasan seseorang bertindak di dalam 

kehidupannya. Adapun langkah-langkah dalam hal ini pembinaan nilai-

nilai keagamaan sebagai berikut:  

1) Pembinaan Akidah  

Nilai utama dalam kehidupan adalah akidah. Akidah yaitu 

keyakinan (iman) kepada Allah SWT Maha Pencipta, Maha Pengasih 

dan Maha Penyayang. Akidah  itu tidaklah cukup dengan sekedar 

keyakinan atau pengakuan lisan saja, akan tetapi ia harus dibuktikan 

dengan amal. Dengan demikian ada 3 unsur yang harus dipenuhi agar 

iman itu sempurna. Unsur hati sebagai tempat keyakinan, unsur lisan 

sebagai tempat pengakuan dan unsur amal sebagai tempat 

pembuktian.  

2) Pembinaan Ibadah 

Ibadah merupakan pendekatan diri  kepada Allah melalui tata 

cara yang sudah diatur oleh agama yang bersumber dari Al-Quran dan 

Sunnah. Ibadah melambangkan hubungan vertikal yang harmonis 

antara seorang Muslim dengan Tuhannya, karena pada hakikatnya 

beribadah kepada-Nya merupakan tujuan hidup manusia. Hubungan 

inilah yang akan menjadi daya kontrol yang lekat pada dirinya 

sehingga terbentuk bangunan kontrol yang tangguh. Dari sinilah akan 
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lahir berbagai bentuk kebajikan yang produktif bagi kehidupan 

manusia secara umum. 

Adapun bentuk ibadah ini terbagi atas dua hal yaitu pertama. 

Ibadah mahdlah yaitu ibadah yang dapat dilihat dari segi format 

luarnya seperti shalat, puasa, zakat, haji, sedekah, membaca Al-Quran. 

kedua, ibadah ghairu mahdlah yaitu jenis ibadah yang hanya bisa 

dikelompokkan sebagai ibadah setelah mengetahui niat  yang 

melandasi motivasi mengerjakan sesuatu. Oleh karena ibadah pola 

kedua ini tidak memiliki format yang baku maka seluruh pekerjaan 

maupun sikap manusia dapat dikategorikan sebagai ibadah ghairu 

madhlah setelah mengetahui motivasinya berbuat. Oleh karena itu, 

untuk memenuhi misi kemanusiaan sebagai hamba Allah maka 

selayaknya setiap hamba menjadikan seluruh gerak langkah 

kehidupannya dijadikan sebagai ibadah.  

3) Pembinaan Akhlak.  

Pengertian akhlak adalah  seseorang kembali  kepada asal 

kejadiannya sebagai karya puncak Tuhan. Memang dalam 

kenyataannya akhlak disebut juga perangai. Akhlak ini terbagi dua 

yaitu pertama akhlak al-mahmudah yaitu perangai seseorang yang 

sangat baik dan terpuji karena dalam dirinya selalu dikendalikan oleh 

kesadaran kehati-hatian (muraqabah) karena sangat khawatir apabila 

terlanjur berbuat salah baik kepada Allah maupun kepada manusia. 

Kedua, akhlak al mazmumah yaitu perangai seseorang yang buruk 

(tercela) karena berbuat salah kepada Allah maupun kepada manusia, 

dan tidak ada jalan lain kecuali segera menyesali perbuatannya dan 

memohon ampunan kepada kepada Allah atas tindakannya yang 

menyimpang dari kehendak syariatnya. Karenanya salah satu misi 

diutusnya Rasulullah saw adalah untuk menyempurnakan akhlak.
18

 

                                                             
18

 Yusuf Asri, ” Internalisasi Agama Dilanjut Usia, Harmoni Jurnal Multicultural & 

Multireligius, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Departemen 

Agama Ri, Cv Malaho Jaya Abadi Vol. Viii, Nomor 29, Januari- Maret 2009) Hlm. 29-35.  
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c. Metode Dalam Pembinaan Keagamaan  

Dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah “thariqah” 

yang berarti langkah-langkah yang strategis yang dipersiapkan untuk 

melakukan suatu pekerjaan. Dengan kata lain, metode dapat dipahami 

sebagai cara yang ditempuh agar hal yang akan disampaikan dapat 

diterima dengan baik. Agar proses pembinaan berjalan dengan lancer, 

maka perlu dipilih cara yang tepat dalam menyampaikan materi 

pembinaan. Pembinaan keagamaan dalam Islam sangat erat kaitannya 

dengan pendidikan agama Islam, oleh sebab itu metode yang dipakai tidak 

jauh berbeda dengan metode pendidikan agama Islam. Diantara metode-

metode yang dipakai ialah sebagai berikut: 

1) Metode ceramah 

Metode ceramah ialah penerangan dan penuturan secara lisan oleh 

guru. Guru menerangkan apa yang akan disampaikan dengan lisan. 

Dalam prakteknya, metode ini sering dibarengi dengan Tanya jawab. 

2) Metode Tanya jawab 

Metode Tanya jawab adalah salah satu teknik mengajar yang dapat 

membantu kekurangan pada metode ceramah. Dari proses Tanya 

jawab ini, tidak selalu guru yang menjadi penanya, namun bisa juga 

guru penjawab dan murid sebagai penanya. Bahkan bisa saja murid 

sebagai penanya dan murid yang lain sebagai penjawab dalam proses 

pembelajaran. 

3) Metode demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah metode yang menggunakan perga untuk 

memperjelas suatu pengertian atau menunjukkan suatu proses tertentu. 

4) Metode diskusi 

Metode diskusi adalah cara mengajar melalui pengajuan masalah yang 

pemecahannya dilakukan secara terbuka. Dalam kegiatan diskusi, 

harus ada seorang pemimpin dan anggotanya, topik yang jelas dan 

menarik, kemudian peserta saling memberi dan menerima serta 

suasana berjalan tanpa tekanan. 
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5) Metode team teaching 

Metode mengajar beregu ialah system mengajar yang dilakukan dua 

guru atau lebih dalam mengajar sejumlah peserta didik. Guru dan 

team teaching menyajikan bahan pelajaran  yang sama, waktu dan 

tujuan yang sama. Akan tetapi biasanya keterampilan-keterampilan 

yang disajikan adakalanya yang berbeda satu dengan lainnya. 

6) Metode kerja kelompok 

Metode kerja kelompok ditempuh apabila dalam menghadapi anak 

didik dirasa perlu untuk dibagi-bagi dalam kelompok untuk 

memecahkan masalah atau menyerahkan pekerjaan yang perlu 

diselesaikan secara bersama-sama.
19

 

d. Tujuan Pembinaan Keagamaan 

Kegiatan pembinaan keagamaan pada dasarnya dilakukan untuk 

menghasilkan perubahan tingkah laku dari orang-orang yang mengikuti 

proses pembinaan. Perubahan tingkah laku yang dimaksud adalah dapat 

berupa bertambahnya pengetahuan, keahlian, keterampilan, perubahan 

sikap dan prilaku. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Zakiah Darajat, 

tujuan pembinaan keagamaan berintikan tiga aspek, yaitu aspek iman, 

ilmu dan amal yang pada dasarnya berisi: 

1) Menumbuh dan mengembangkan serta membentuk sikap positif dan 

disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan yang 

nantinya diharapkan menjadi manusia yang  bertakwa kepada Allah 

SWT taat kepada perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.  

2) Pengembangan pengetahuan agama, yang dengan pengetahuan itu 

dimungkinkan pembentukan pribadi yang berakhlak mulia, yang 

bertakwa kepada Allah SWT, sesuai dengan ajaran agama Islam dan 

mempunyai keyakinan yang baik kepada Allah SWT. 

3) Menumbuhkan dan membina keterampilan beragama dalam semua 

lapangan hidup dan kehidupan serta dapat memahami dan menghayati 

                                                             
19

 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agam Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), Hlm. 

285. 
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ajaran agama Islam secara mendalam dan menyeluruh, sehingga dapat 

digunakan sebagai pedoman hidup, baik dalam 

4) Hubungan diriya kepada Allah SWT melalui ibadahnya dan dalam 

hubungannya dengan sesama manusia yang tercermin pada akhlaknya 

dan hubungan dirinya dengan alam sekitarnya.
20

  

Beberapa Ahli membagi tujuan pembinaan keagamaan menjadi 

dua jenis tujuan, yaitu tujuan berorientasi pada kehidupan akhirat dan 

bertujuan berorientasi pada  kehidupan dunia, sebagai berikut: 

1) Tujuan yang berorientasi pada kehidupan akhirat, tujuan inni 

difokuskan kepada pembentukan pribadi muslim yang sanggup 

melaksanakan syariat islami melalui proses pendidikan spiritual 

menuju makrifat kepada Allah.
21

 

2) Tujuan yang berorientasi pada kehidupan dunia, tujuan ini lebih 

mengutamakan pada upaya untuk mewujudkan kehidupan sejahtera di 

dunia dan kemanfaatannya. Menurut padangan Islam, pada hakikatnya 

kehidupan duniawi mengandung makna ukhrawi karena dengan 

mengamalkan ilmu dan teknologi manusia mampu berbuat lebih 

banyak amal-amal kebajikan di dunia disbanding dengan orang-orang 

yang tidak berilmu pengetahuan dan teknologi. Amal baik itulah yang 

menjadi faktor penentu bagi hidup bahagianya di akhirat.
22

 

2. Majelis Taklim 

a. Pengertian Majelis Taklim 

Secara etimologis perkataan majelis taklim berasal dari bahasa 

Arab yang  terdiri dari dua kata yaitu “majelis dan taklim”, majelis artinya 

tempat duduk, tempat sidang dewan. Dan taklim yang diartikan dengan 

pengajaran/ pengajian.
23

 Dengan demikian secara bahasa majelis taklim 

adalah tempat untuk melaksanakan pengajaran atau pengajian Agama 

Islam. 

                                                             
20

 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hlm. 90 
21

 Nur Hidayati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Hlm. 61-62 
22

 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Hlm. 59. 
23

 Ahmad Warson Munawwir, Loc. Cit, Hlm. 1038 
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Sedangkan secara terminologi, majelis taklim adalah lembaga 

pendidikan Islam yang  memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan 

secara berkala dan teratur, dan diikuti jamaah relatif banyak, bertujuan 

untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi 

antara manusia dengan Allah SWT, antara manusia dengan sesamanya, 

serta antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka membina 

masyarakat  yang bertakwa kepada Allah SWT.
24

   

Dalam undang-undang  RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan Nasional, pasal 26 ayat (1) pendidikan non formal 

diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan 

pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau 

pelengkap pendidikan; formal dalam rangka mendukung pendidikan 

sepanjang hayat. Selanjutnya pada ayat (3) pendidikan non formal meliputi 

pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan 

kepemudaan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan 

pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang 

ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.  dan pada 

ayat (4) satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, 

lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, 

dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenisnya.
25

  

Selain itu, dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 

tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pasal 100 ayat (1) 

penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan 

pendidikan dan program pendidikan nonformal. Selanjutnya pada ayat (2) 

penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi pendidikan: a. lembaga kursus dan lembaga 

penelitian, b. kelompok belajar, c. pusat kegiatan belajar masyarakat, d. 

majelis taklim dan d. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.  

                                                             
24

 Hasbullah,  Loc. Cit. Hlm. 95 
25

 Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama Dan Pembangunan Watak Bangsa, 

(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), Hlm.  351-352 
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Pada pasal 106 mengenai majelis taklim. Pada ayat (1) majelis 

taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan 

bagi warga masyarakat untuk: a. memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan, b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup, c. 

mengembangkan sikap dan kepribadian profesional, d. mempersiapkan 

diri untuk berusaha mandiri dan e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang 

lebih tinggi. Selanjutnya pada pasal (2) majelis taklim atau bentuk lain 

yang  sejenis dapat menyelenggarakan program: a. pendidikan keagamaan 

Islam, b. pendidikan anak usia dini, c. pendidikan keaksaraan, pendidikan 

kesetaraan, d. pendidikan kecakapan hidup, e. pendidikan pemberdayaan 

perempuan, f. pendidikan kepemudaan, g. pendidikan nonformal lain yang 

diperlukan.
26

  

Sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional, majelis taklim 

termasuk dalam kategori pendidikan non formal. Maka majelis taklim bisa 

bergerak lebih fleksibel, terbuka dan menjadi salah satu solusi dan peluang 

bagi masyarakat untuk menambah dan melengkapi pengetahuan yang 

kurang atau yang tidak sempat mereka peroleh pada pendidikan formal, 

khususnya dalam aspek keagamaan. Dalam konteks tersebut keberadaan 

majelis taklim perlu mendapatkan perhatian serius ditengah terbatasnya 

kemampuan pemerintah menyediakan pelayanan pendidikan.  

Majelis taklim sebagai pendidikan keagamaan non formal yang 

berawal dari budaya yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah 

masyarakat Islam. Meski tidak jelas kapan pertama kali istilah tersebut 

digunakan, namun tradisi berkumpul lalu mendengarkan ceramah dan 

nasihat keagamaan sudah muncul dan berkembang seiring perkembangan 

Islam di Indonesia. Pada awalnya, kegiatan majelis taklim di Indonesia 

diselenggarakan oleh para kiyai/ ulama di rumah-rumah, atau di musholla 

atau masjid milik kiyai atau ulama tersebut.
27

      

                                                             
26

 Helmawati, Pendidikan Nasional Dan Optimalisasi Majelis Ta’lim, ( Jakarta: Rineka 

Putra, 2013), Hlm. 88-90 
27

 Djuhardi, “Majelis Taklim; Alternatif  Pendidikan Orang Dewasa” Jurnal Edukasi, 

Vol. Vi, No 1 (Januari- Maret 2008), Hlm. 152. 
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Pada umumnya majelis taklim adalah lembaga swadaya 

masyarakat murni, yang dilahirkan dan dikelola, dipelihara, dikembangkan 

dan didukung oleh anggotanya. Oleh karena itu, majelis taklim merupakan 

wadah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, atau 

sebagai lembaga swadaya masyarakat yang hidupnya didasarakan kepada 

“ta’awun (tolong-menolong dan ruhama ubainahum (berkasih sayang 

bersama mereka umat muslim)” 

Pelaksanaan majelis taklim sendiri tidak begitu mengikat dan tidak 

selalu mengambil tempat-tempat ibadah seperti  langgar, masjid atau 

musholla. Tetapi juga di rumah keluarga, balai pertemuan umum, aula 

suatu instansi, kantor-kantor, hotel-hotel berbintang dan sebagainya. 

Penyelenggaraannya pun terdapat banyak variasi, tergantung kepada 

pimpinan jamaah (kiya’i, ustaz, ulama, atau tokoh masyarakat) dewasa ini 

banyak majelis taklim yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat 

seperti para pejabat negara, golongan profesional seperti artis film dan 

seniman, maupun masyarakat umum dan sebagainya.
28

   

b. Sejarah Majelis Taklim 

Dilihat dari segi historis Islam, majelis taklim dengan dimensinya 

yang berbeda-beda telah berkembang sejak zaman Rasulullah SAW pada 

zaman itu muncullah berbagai jenis kelompok pengajian sukarela, tanpa 

bayaran, yang disebut halaqoh yaitu kelompok pengajian di masjid 

Nabawi dan Al-Haram, biasanya ditandai dengan salah satu pilar masjid 

untuk tempat berkumpulnya peserta kelompok masing-masing dengan 

sahabat yaitu ulama terpilih. Banyak sekali kelompok pengajian halaqoh 

itu diusahkan dan dikehendaki oleh seorang ulama sahabat Nabi yang 

bertujuan untuk berdakwah atau berirsyad. 

Dikalangan kelompok orang yang menaruh perhatian kepada 

pendalaman ilmu pengetahuan Tasawwuf (mysticism), di sudut-sudut 

masjid Nabawi dan Al-Haram itu terdapat majelis pengkajian yang disebut 

Zawiyah. 
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Rasulullah juga menyelenggarakan sistem taklim secara periodik di 

rumah sahabat Arqam di Mekkah, dengan pesertanya tidak dibatasi oleh 

usia, lapisan sosial ataupun rasial. Dikalangan anak-anak zaman itu (Nabi) 

juga mengembangkan kelompok pengajian khusus yang disebut Al-Kuttab 

yang mengajarkan baca Al-Quran, yang pada masa-masa selanjutnya 

menjadi semacam pendidikan formal untuk kanak-kanak, karena selain 

baca Al-Quran juga diajarkan ilmu agama seperti Fiqih, ilmu Tauhid dan 

sebagainya. 

Namun yang menjadi ciri khas dari sistem belajar agama melalui 

kelompok baik halaqoh maupun zawiyah dan Al-Kuttab tersebut ialah 

sikap ikhlas dan sukarela dari para Da’i atau guru atau pengajar tanpa 

pamrih apapun, semata mata itba’ prilaku Rasulullah SAW sedang para 

pesertanya juga didorong oleh kewajiban menuntut ilmu sepanjang hayat, 

terutama ilmu agama yang bersumber dari wahyu yan diterimakan kepada 

Nabi mereka, kecuali anak-anak yang mengikuti perintah otang tuanya, 

secara aktif dan terkontrol mengikuti kegiatan pengajian Al-Kuttab.  

Dengan demikian menurut pengalaman historis Islami itu. Sistem 

majelis taklim telah berlangsung sejak awal penyebaran  Islam di Benua 

Arabia, kemudian menyebar keseluruh penjuru dunia Islam di Asia, Afrika 

dan Indonesia pada khususnya pada saat ini. 

Oleh karena itu jika dilihat dari segi strategi pembinaan umat, 

maka dapat dikatakan bahwa majelis-majelis taklim itu adalah 

mewujudkan wadah/ wahana dakwah Islamiyah yang murni institusional 

keagamaan. Sebab institusi keagamaan Islam, sistem majelis taklim adalah 

built-in (melekat) pada agama Islam itu sendiri. 

Oleh karena ia merupakan salah satu struktur kegiatan dakwah dan 

tabligh yang wajib dilaksanakan sesuai perintah agama secara teratur dan 

periodik. Maka itu secara strategis majelis-majelis taklim itu adalah 

menjadi sarana dakwah dan tabligh yang Islami coraknya yang berperan 

sentral pada pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat Islam sesuai 

tuntutan ajaran agama. Dan lain-lainnya ialah untuk menyadarkan umat 
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Islam dalam rangka menghayati, memahami dan mengamalkan ajaran 

agamanya yang kontekstual kepada lingkungan hidup sosial-budaya dan 

alam sekitar mereka. Sehingga dapat menjadikan umat Islam sebagai 

ummatan wasathan yang meneladani kelompok umat lain.
29

 

Di Indonesia kegiatan pengajian sudah ada sejak pertama Islam 

datang. Ketika itu pun dilaksanakan dari rumah ke rumah, surau ke surau 

dan masjid ke masjid. Para Wali dan penyiar Islam ketika itu telah 

menjadikan pengajian untuk menyebarkan dakwah Islam dalam 

masyarakat. Kegiatan semacam inilah yang  pada gilirannya pula telah 

menjadi cikal bakal berdirinya Muhammadiyah (1912) di Yogyakarta, 

Persatuan Islam (Persis) (1924) di Bandung, dan berbagai organisasi 

kemasyarakatan Islam lainnya.  

Adapun berdirinya pengajian yang secara formal menggunakan 

nama majelis taklim dimulai dari masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Ia 

baru popular setelah terbentuknya organisasi Badan Kontak Majelis 

Taklim (BKMT) di Jakarta pada 1 januari 1981. Organisasi yang 

pembentukannya dimotori Tutty Alawiyah AS tersebut tercatat memiliki 

anggota sebanyak 3000 majelis taklim. Berdirinya majelis taklim ini juga 

tidak terlepas dari perkembangan situasi keagamaan, sosial, ekonomi, dan 

politik di zaman rezim Orde Baru, yang dikenal represif dan telah 

memarjinalkan peran umat Islam dalam pembangunan Nasional.
30

 

Selanjutnya dalam hal ini bagi umat Islam Indonesia yang sedang 

membangun, majelis taklim memiliki peranan secara fungsional majelis 

taklim adalah mengokohkan landasan hidup manusia Indonesia pada 

khususnya di bidang mental-spiritual keagamaan Islam dalam rangka 

meningkatkan kualitas hidupnya secara integral, lahiriyah dan batiniahnya, 

duniawiyah dan ukhrawiyah bersamaan (simultan), seusai dengan tuntutan 

ajaran agama Islam yaitu iman dan takwa yang melandasi kehidupan 

                                                             
29

 Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (Islam Dan Umum), (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 

Hlm. 118-119  
30

 Muhsin Mk, Manajemen Majelis Taklim, Petunjuk Praktis Pengelolaan Dan 

Pembentukannya,  (Jakarta: Pustaka Intermasa, 2009), Hlm.4-5  
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duniawi dalam segala bidang kegiatannya. peran demikian juga sejalan 

dengan pembangunan Nasional kita.
31

  

c. Peran Majelis Taklim  

Keberadaan majelis taklim dalam masyarakat telah membawa 

manfaat dan kemaslahatan bagi umat, khususnya bagi kaum perempuan, 

apalagi bagi mereka yang menjadi anggota dan jamaahnya. Hal ini erat 

dengan kaitan dakwah tersebut dalam masyarakat, mulai dari tingkat 

RT/RW hingga Nasional, Regional dan Global. Peran majelis taklim 

selama ini tidaklah terbatas. Bukan hanya untuk kepentingan dan 

kehidupan jamaah majelis taklim saja, melainkan juga untuk kaum 

perempuan dalam masyarakat secara keseluruhan yang meliputi antara 

lain: 

1) Pembinaan Keimanan (Keagamaan) Kaum Perempuan. 

Peran mejelis taklim yang cukup dominan selama ini adalah 

dalam membina jiwa dan mental rohaniah kaum perempuan sehingga 

sudah sekian banyak diantara mereka yang semakin taat ibadah, kuat 

imannya dan aktif dalam berdakwah. Keadaan ini tidak terlepas dari 

kegiatan-kegiatan majelis taklim yang senantiasa berhubungan dengan 

masalah agama, keimanan dan ketakwaan, yang ditanamkan melalui 

taklim/ pengajian secara intens, rutin dan berkelanjutan yang diikuti 

segenap jamaah dan pengurus majelis taklim yang sebagian besar 

kaum perempuan. 

Peran ini perlu dipelihara dan dipertahankan dengan baik dalam 

kegiatan dan perjuangan majelis taklim ke depan. Apalagi, majelis 

taklim merupakan salah satu pilar dakwah dalam masyarakat yang 

memiliki kedudukan strategis dalam membentengi akidah umat, 

khusunya kaum perempuan, dari berbagai pengaruh dan virus-virus 

yang dapat merusak keimanan mereka. Hal ini lebih terasa lagi dewasa 

ini pada saat tantangan dan gangguan keimanan semakin merajalela 

dan berat, menyusul bertambahnya meningkatnya kegiatan 

                                                             
31

 Arifin, Op. Cit. Hlm. 118-120 



 20 

kemusyrikan, kemungkaran dan kemaksiatan dalam kehidupan 

masyarakat di dunia yang sudah tidak terkendali.  

Kenyataan  ini menunjukkan bahwa majelis taklim mempunyai 

peran yang cukup strategis karena keberadaannya langsung ditengah-

tengah masyarakat paling bawah. Selain itu, majelis taklim merupakan 

potensi dan kekuatan besar dalam menghadang berbagai tantangan dan 

rintangan keimanan umat, khususnya kaum perempuan, dewasa ini 

yang justru telah menjadi target dan sasaran utama dalam 

penghancuran Islam.  

Agar majelis taklim lebih berperan dalam pembinaan keimanan 

jamaah dan kaum perempuan dalam masyarakat, maka kegiatan 

pengajian yang sudah berjalan selama ini perlu ditingkatkan lagi, baik 

dari segi intensitas dan kuantitas maupun dalam segi kualitasnya, 

terutama kegiatan yang berkaitan dengan, materi kajian, kitab rujukan 

dan pemateri kajian.
32

 Selanjutkan akan di uraikan sebagai berikut: 

a) Materi Kajian  

Materi kajian taklim yang berkaitan dengan keimanan dan 

ketakwaan perlu lebih diperbanyak dan diperdalam agar benar-

benar dapat dipahami sedalam-dalamnya oleh jamaah dan kaum 

perempuan yang mengikutinya. Pasalnya, selama ini kajian seperti 

ini dirasakan masih kurang dan terbatas diberikan dalam majelis 

taklim, sementara yang ada hanya kegiatan pengajian dalam bentuk 

ceramah keagamaan dari seorang ustaz/ ustazah dengan materi 

yang tidak sistematis dan terfokus.  

Materi pembinaan keagamaan ini yaitu meliputi tiga aspek 

pengajian agama Islam. Menurut Mohammad Daud Ali bahwa 

aspek-aspek dalam pendidikan dan pengajian agama Islam secara 

garis besarnya mencakup aspek Akidah, Syariat (Ibadah dan 

Muamalah), dan Akhlak.
33
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Adapun fokus penelitian ini yaitu pada pembinaan 

keagamaan yang meliputi pembinaan akidah, pembinaan ibadah 

dan pembinaan akhlak melalui majelis taklim 

b) Kitab Rujukan  

Kitab rujukan untuk materi pembinaan keagamaan perlu 

ditentukan yang benar-benar memberikan pemahaman tentang 

iman, akidah dan tauhid secara murni, jelas, terarah dan shahih 

sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan tuntunan Sunnah Rasulullah 

SAW. Karena, keduanya merupakan sumber yang orisinil dan 

utama dalam  membahas tentang materi yang berkaitan dengan 

akidah, tauhid dan keimanan. 

Majelis taklim juga perlu memiliki atau menggunakan kitab 

atau buku yang sesuai dengan kamampuan para jamaah. Artinya, 

majelis taklim hendaknya menggunakan kitab atau buku-buku yang 

mudah dipahami oleh jamaah di awal kegiatan, baru kemudian 

meningkatkan ke buku atau kitab yang lebih tinggi sesuai dengan 

perkembangan pemahaman keagamaan para jamaah. Buku dan  

kitab yang digunakan dapat berupa buku yang berbahasa 

Indonesia, ataupun kitab yang berbahasa Arab. Bahkan tidak 

menutup kemungkinan, para pematei membuat semacam diktat 

atau buku pedoman sebagai materi ajar bagi jamaah. 
34

 

c) Pemberi Materi Kajian (Pemateri) 

Pemberi materi keimanan dalam materi pengajian yang 

shahih dapat dipertangungjawabkan hendaknya ustaz/ ustazah yang 

menguasai ilmunya, bukan hanya sekedar menguasai sifat dua 

puluh. Sebab, sifat-sifat Allah SWT dalam Al-Quran berjumlah 

Sembilan puluh Sembilan.  

Mereka juga perlu menguasai tentang materi akidah, tauhid, 

dan keimanan yang benar dari Al-Quran dan As-Sunnah serta 
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buku-buku rujukan tadi, termasuk mengetahui tentang cabang-

cabang iman. 

Banyak jamaah yang bertahan menggali ilmu agama 

dimajelis taklim karena ustaz atau pendidiknya berkompeten dalam 

keilmuan ditambah dengan menggunakan metode yang tepat 

sehingga menarik para jamaah. Ada juga jamaah yang bertahan 

menuntut ilmu di majelis taklim tertentu karena kepribadian dan 

solidaritas sosial atau bahkan ketenaran dari ustaz atau 

pematerinya. Namun, secara umum tentu seorang pendidik 

dimajelis taklim harus memiliki kompetensi yang diperlukan untuk 

menunjang optimalisasi misi dakwahnya.  

Menurut Helmawati, kompetensi ustaz sebagai agen 

pembelajaran hendaknya meliputi: kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesiional, dan kompetensi 

sosial. 

1) Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan penguasaan 

keilmuan dalam bidangnya, khususnya ilmu agama (wawasan 

keagamaan). Selain itu juga kemampuan administrasi kegiatan 

pendidikannya yang meliputi: pemahaman terhadap jamaah, 

merancang dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, 

mengevaluasi hasil belajar, mendorong jamaah untuk 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

2) Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian adalah karakter atau 

kepribadian yang hendaknya dimiliki ustaz majelis taklim yang 

mantap, seperti: keimanan, kejiwaan yang stabil, dewasa arif, 

dan berwibawa, berakhlakul karimah, disiplin dan tepat waktu, 

ilmiah dan berwawasaan luas, adil, serta bisa menjadi teladan 

bagi masyarakat.  
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3) Kompetensi Profesional 

Kompetensi professional adalah kemampuan secara 

sungguh-sungguh dari ustaz/ pemateri majelis taklim dalam 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan dalam yang 

memungkinkannya untuk membimbing jamaah menjadi 

manusia yang shaleh pribadi dan sosialnya. 

4) Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial adalah kemampuan ustaz/ pemateri 

majelis taklim dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara 

efektif dengan jamaah, sesama guru, pembimbing, pengelola 

majelis taklim, keluarga jamaah dan masyarakat luas. 
35

 

d. Kurikulum Majelis Taklim 

Kurikulum (curriculum), adalah kata benda yang berasal dari kata 

dalam bahasa latin “curriculae”, yang artinya jarak yang harus ditempuh 

pelari. Adapun kurikulum dalam pengertian tradisional ialah sejumlah 

mata pelajaran yang harus ditempuh oleh murid untuk mendapatkan gelar 

atau ijazah”. Sementara, dalam pengertian modern kurikulum adalah 

“program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. 

Agar sistematika kajian majelis taklim dapat berjalan dengan baik, 

maka perlu disusun semacam kurikulum dan silabusnya sehingga setiap 

pengurus dalam melaksanakan kegiatan majelis taklim agar menjadi lebih 

terarah, terfokus, teratur, semakin berkualitas, dan mencapai sebagaimana 

yang diharapkan, serta agar jamaah dapat memahami islam secara kafah. 

Dalam penyusunan kurikulum ini pengurus majelis taklim dapat 

mengadakan kegiatan seminar/ diskusi yang melibatkan para pakar 

kurikulum dibidangnya. Dengan demikian, diharapkan dapat tersusun 

suatu kurikulum yang standard dan baku, dan dapat dijadikan pegangan 

dalam melaksanakan kegiatan taklim/ pengajian.
36
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e. Metode Pendidikan Di Majelis Taklim 

Mengutip M. Arifin dalam bukunya ilmu pendidikan Islam 

(1996:61), secara etimologi istilah metode berasal dari bahasa yunani 

metodos, yang terdiri dari dua suku kata metha yang berarti melalui atau 

melewati dan hodos yang berarti jalan atau cara. Maka metode berarti 

suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. 

Bagi pendidik/ pemateri dimajelis taklim, banyak cara yang atau 

metode yang dapat digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

Tentunya cara atau metode tersebut tidak bisa disamakan sepenuhnya 

dengan lembaga pendidikan keagamaan yang bersifat formal. Artinya, 

dalam menentukan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan 

kondisi jamaah yang mayoritas sudah dewasa bahkan sudah lanjut usia.   

Jika ditinjau dari metode penyajian, kegiatan dimajelis taklim 

dapat dibedakan menjadi empat jenis: 

1) Majelis taklim yang dikelola dengan metode ceramah. Metode ini 

dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, ceramah umum, di mana 

muallim bertindak aktif dengan memberikan ceramah, sedangkan 

peserta berperan pasif, hanya mendengarkan materi yang 

diceramahkan. Kedua, ceramah terbatas, dimana biasanya terdapat 

kesempatan untuk bertanya jawab. Di sini antara muallim dan jamaah 

sama-sama aktif. 

2) Majelis taklim yang dikelola dengan metode halaqoh. Dalam hal ini 

muallim memberikan pelajaran biasanya dengan memegang suatu kitab 

tertentu. Jamaah mendengarkan keterangan pengajar sambil menyimak 

kitab yang sama.  

3) Majelis taklim yang dikelola dengan metode mudzakarah. Metode ini 

dilaksanakan dengan cara tukar menukar pendapat atau diskusi 

mengenai suatu masalah yang telah disepakati untuk dibahas. 

4) Majelis taklim yang dikelola dengan metode campuran. Artinya suatu 

majelis taklim menyelenggarakan kegiatan pendidikan atau pengajian 

tidak hanya dengan satu macam metode saja, melainkan dengan 

berbagai metode secara berselang-seling.  
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Dalam “regulasi majelis taklim” dituangkan beberapa metode yang 

sering digunakan dalam penyampaian materi taklim dimajelis taklim saat 

ini, diantaranya metode Tanya jawab, metode latihan, dan metode problem 

solving.
37

  

f. Fungsi Majelis Taklim 

Sebagai lembaga yang mengurusi umat dan juga sebagai lembaga 

pendidikan nonformal. Majelis taklim memiliki fungsi diantaranya: 

1) Fungsi keagamaan yakini membina dan mengembangkan ajaran Islam 

dalam rangka membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah SWT 

2) Fungsi pendidikan, yakni menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat 

(learning society), keterampilan hidup, dan kewirausahaan. 

3) Fungsi sosial, yakni menjadi wahana silaturahmi, menyampaikan 

gagasan, dan sekaligus sarana dialog antar ulama, umara dan ummat 

4) Fungsi ekonomi, yakni sebagai sarana  tempat pembinaan dan 

pemberdayaan ekonomi jamaahnya 

5) Fungsi seni dan budaya yakni sebagai tempat pengembangan seni dan 

budaya Islam. 

6) Fungsi ketahanan bangsa, yakni menjadi wahana pencerahan umat 

dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa.
38

  

 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap 

penelitian- penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan  

yaitu: 

1. Skripisi yang ditulis oleh Maryanto jurusan Manajemen Dakwah Fakultas 

Dakwah Dan Komunikasi pada program studi S1 di Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau lulusan tahun 2017 dengan judul 
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penelitian “Strategi Majelis Taklim Permata Kelurahan Tuah Karya 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Dalam Membina Karakter Anggota”  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang 

mengkaji tentang strategi yang dilakukan majelis taklim permata dalam 

membina karakter anggotanya. Dengan jumlah responden 6 orang. Adapun 

hasil penelitian ini ialah strategi majelis taklim dalam membina karakter 

anggota dengan cara yaitu pertama, merumuskan strategi dengan 

melakukan perencanaan program dakwah dan pengorganisasian dakwah, 

kedua, mengimplementasikan dakwah dengan mengajak keluarga dan 

tetangga untuk mengikuti pengajian, ketiga, mengevaluasi strategi dengan 

melakukan monitoring terhadap kegiatan yang sudah maupun yang belum 

dilaksanakan, dan  keempat, membina karakter anggota majelis taklim 

permata dilakukan dengan mengundang ustaz dan ustazah untuk mengisi 

pengajian rutin bulanan.  

2. Skripsi yang ditulis oleh Salman Usaid Al-Humaidi Jurusan Ahwal Al-

Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum pada 

program S1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Lulusan 

tahun 2016 dengan judul penelitian  “Peran Majelis Taklim Al-Ummahat 

Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Tuah Karya 

Pekanbaru”.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field 

research) yang mengkaji tentang peran majelis taklim al-ummahat dengan 

jumlah populasi berjumlah 30 orang. Adapun hasil penelitian ini ialah 

peran dan upaya yang dilakukan oleh majelis taklim al-ummahat 

diantaranya melakukan sosialisasi, konsultasi, mediasi dan memberikan 

bimbingann keluarga sakinah. 

Adapun persamaan judul penelitian di atas dengan penelitian yang 

sedang dilakukan ialah sama-sama melakukan penelitian mengenai 

lembaga majelis taklim dengan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan 

pada penelitian ini ialah penelitian ini lebih menekankan pada pembinaan 

keagamaan yang dilakukan oleh majelis taklim di desa Bono Tapung. Dan 

lokasi majelis taklim yang berbeda.  
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

hubungan dengan faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang 

penting.
39

 Berdasarkan konsep teori yang telah dikemukakan, maka peran 

majelis taklim Al-Hidayah dalam pembinaan keagamaan masyarakat tercapai 

apabila terdapat indikator: 

Gambar II. 1 

Kerangka Pikir 
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2. Pembinaan Ibadah 

3. Pembinaan Akhlak 
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