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BAB II 

TEORI TENTANG KEGIATAN MAJELIS TA’LIM  DAN  

PEMAHAMAN KEAGAMAAN IBU-IBU RUMAH TANGGA 

 

A. Majelis Ta’lim 

1. Pengertian Majelis Ta’lim  

Secara etimologis, perkataan majelis ta’lim berasal dari bahasa arab 

yang terdiri dari dua kata yaitu “majelis dan ta’lim”, majelis artinya tempat 

duduk, tempat sidang dewan. Dan ta’lim yang diartikan dengan pengajaran 

(Munawir, 2002:1038). Dengan demikian secara bahasa majelis ta’lim 

adalah tempat untuk melaksanakan pengajaran atau pengajian agama 

Islam. Sedangkan secara terminology, sebagaimana dirumuskan pada 

musyawarah majelis ta’lim se DKI Jakarta Tahun 1980, majelis ta’lim 

adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki kurikulum tersendiri, 

diselenggarakan secara barkala dan teratur, dan diikuti oleh jamaah yang 

relative 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 

(Hasbullah, 1996:95). 

Struktur organisasi majelis ta’lim merupakan sebuah organisasi 

pendidikan luar sekolah (non formal) atau satu lembaga pendidikan Islam 

yang bersifat non formal yang senantiasa menanamkan akhlak yang luhur 

dan mulia, meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan keterampilan 

jamaahnya, saat memberantas kebodohan umat Islam agar dapat 

memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera serta di ridloi oleh 

Allah SWT (Hasbullah, 1996:94). Pada umumnya majelis ta’lim adalah 

lembaga swadaya masyarakat murni, yang dilahirkan, dikelola, dipelihara, 

dikembangkan, dan didukung oleh anggotanya. Oleh karena itu, majelis 

ta’lim merupakan wadah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka 

 

19 



20 
 

sendiri, atau sebagai lembaga swadaya masyarakat yang hidupnya 

didasarkan kepada “ta’awun dan ruhama u bainahum”.  

Sesuai dengan realitas dalam masyarakat, majelis ta’lim bisa juga 

diartikan sebagai tempat atau lembaga pendidikan, pelatihan, dan kegiatan 

belajar-mengajar (khususnya bagi kaum Musliamah) dalam mempelajari, 

mendalami, dan memahami ilmu pengetahuan tentang agama Islam dan 

sebagai wadah dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan 

kemaslahatan kepada jamaah dan masyarakat sekitarnya. (Muhsin MK, 

2009:2). 

Helmawati mengutip Dedeng Rosidin dalam bukunnya Akar-akar 

Pendidikan dalam Al-Quran dan Al-Hadits “Kajian Sematik Istilah-Istilah 

Tarbiyat, Ta’lim, Tadris, Tahdzib, dan Ta’dib, menyatakan bahwa kata 

ta’lim adalah masdhar dari ‘allama. Para ahli bahasa Arab telah 

memberikan arti pada kata ‘alima dengan beberapa arti. Arti-arti itu dapat 

dilihat dalam penggunaannya di kalangan orang Arab. Misalnya, 

‘alimatu’sy-syai-a artinya ‘araftu (mengetahui, mengenal), ‘alima bi’sy-

syai-I artinya sya’ara (mengetahui, merasa), dan ‘alima’arrajula artinya 

khabarahu (memberi kabar padanya). (Helmawati, 2013:78).  

Helmawati (2013:78-79) menyatakan makna ta’lim berdasarkan 

dari beberapa ahli, di antaranya : 

a. Ta’lim adalah proses pemberitahuan sesuatu dengan berulang-ulang dan 

sering sehingga muta’allim (siswa) dapat mempersepsikan maknanya 
dan berbekas pada dirinya. 

b. Ta’lim adalah kegiatan yang dilakukan oleh mu’allim dan muta’allim 

yang menuntut adanya adab-adab tertentu, bersahabat, dan bertahap. 
c. Penyampaian materi di dalam ta’lim diiringi dengan penjelasan, 

sehingga muuta’allim menjadi tahu dari yang asalnya tidak tahu dan 
menjadi paham dari yang asalnya tidak paham. 

d. Ta’lim bertujuan agar ilmu yang disampaikan bermanfaat, melahirkan 

amal saleh, memberi petunjuk ke jalan kebahagiaan dunia akhirat untuk 
mencapai ridha Allah SWT. 

e. Ta’lim merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mua’allim. Kegiatan 
yang dilakukan tidak hanya sekedar penyampaian materi , melainkan 
disertai dengan penjelasan, makna dan maksudnya, sehingga mu’allim 

menjadi paham, terjaga dan terhindar dari kekeliruan, kesalahan, dan 
kebodohan. 
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f. Ta’lim dalah pembinaan intelektual, pemberian ilmu yang mendorong  

amal yang bermanfaat sehingga muta’allim akan menjadi suri teladan 
baik dalam perkataan maupun dalam setiap perbuatanya. 

g. Ta’lim dilakukan dengan niat karena Allah SWT dengan metode yang 

mudah diterima. Makna ini menunjukkan pada motivasi dalam ta’lim 
dan caranya, yaitu melalui metode yang mudah diterima. Maksudnya 

adalah seorang guru harus mengusahakan agar pengajaran yang 
diberikan kepada murid mudah diterima dan ia harus memikirkan 
metode yang akan digunakan. 

h. Setiap mu’allim dalam kegiatan ta’lim tidak boleh pilih kasih, sayang 
kepada yang bodoh, berprilaku baik dalam mengajar, berikap lembut, 

memberi pengertian dan pemahaman, serta menjelaskan dengan 
menggunakan atau mendahulukan nash tidak denggan ra’yu kecuali 
bila diperlukan 

i. Pada kegiatan ta’lim tersirat adanya mu’allim (guru sebagai pengajar), 
yu’allim (proses kegiatan belajar mengajar), muta’allim (murid yang 

menerima pelajaran), dan al’ilmu (materi atau bahan yang 
disampaikan). 

j. Mu’allim yang sebenarnya secara mutlak adalah Allah SWT, karena 

Dia sebagai sumber ilmu dan Dia-lah pemberi ilmu. 
k. Mu’allim harus senantiasa meningkatkan diri dengan belajar dan 

membaca sehingga ia memperoleh banyak ilmu.  
l. Mu’allim senantiasa berlaku baik, tidak suka menyiksa fisik, balas 

dendam, membenci dan mencaci murid. 

 
Berdasarkan uraian di atas, apa yang dikemukakan oleh para ahli 

diatas cukup jelas dan dapat dipahami dalam hal pemberian makna kata 

ta’lim. Dan kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa makna ta’lim secara 

bahasa adalah memberitahukan, menerangkan, mengkabarkan, sesuatu 

(ilmu) yang dilakukan secara berulang-ulang dan sering sehingga dapat 

mempersepikan maknanya dan berbekas pada diri jamaah (muta’allim). 

Dalam penggunaan makna, selanjutnya ta’lim diartikan dengan makna 

pengajaran dan kadang diartikan juga dengan makna pendidikan. 

Dari pengertian tersebut diatas, tampak bahwa majelis ta’lim 

diselenggarakan berbeda dengan lembaga pendidikan Islam lainnya, 

seperti pesantren dan madrasah, baik menyangkut system, materi maupun 

tujuannya. Pada majelis ta’lim terdapat hal-hal yang cukup membedakan 

dengan yang lain, diantaranya : 
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a. Majelis ta’lim adalah lembaga pendidikan non formal Islam. 

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

halnya sekolah atau madrasah. 

c. Pengikut atau pesertanya disebut jamaah (orang banyak), bukan pelajar 

atau santri. Hal ini didasarkan kepada kehadiran di majelis ta’lim bukan 

merupakan kewajiban sebagaimana dengan kewajiban murid 

menghadiri sekolah atau madrasah. 

d. Tujuannya yaitu memasyarakatkan ajaran Islam (Susilowati, 2002:24).  

Dengan merujuk penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa majelis 

ta’lim adalah salah satu pendidikan Islam non formal yang ada di 

Indonesia yang sifatnya tidak terlalu mengikat dengan aturan yang ketat 

dan tetap, yang efektif dan efisien, cepat menghasilkan, dan sangat baik 

untuk mengembangkan tenaga kerja atau potensi umat, dan bertujuan 

untuk mengebangkan ilmu pengetahuan khususnya ajaran Islam. 

2. Keadaan Majelis Ta’lim (Jama’ah) 

Salah satu keistimewaan dalam cara pendidikan di dalam Islam 

adalah sifatnya yang mudah dan elastis, tidak terikat pada suatu tempat 

atau keadaan tertentu, dan penyebaran kebudayaan serta pengajaran 

dilakukan dalam kelompok-kelompok ilmiah, di rumah-rumah para ulama, 

para kholifah, dimana hadir masyarakat dan mahasiswa yang haus akan 

ilmu pengetahuan, apakah kehadiran mereka sekedar mendengar atau 

mencatat apa yang diuraikan muballigh atau ustadz, ataupun ikut andil 

diskusi dan Tanya jawab dalam sebuah forum (Athiyah al-Abrasyi, 

1990:71).  

Pelaksanaan majelis ta’lim sendiri tidak begitu mengikat dan tidak 

selalu mengambil tempat-tempat ibadah seperti langgar, masjid atau 

musholla. Tetapi juga dirumah keluarga, balai pertemuan umum, aula 

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

Penyelenggaraannya pun terdapat banyak variasi, tergantung kepada 

pimpinan jamaah (kiai, ustadz, ulama, atau tokoh agama). Dewasa ini 

banyak majelis ta’lim yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat 
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seperti para pejabat Negara, golongan professional seperti artis film dan 

seniman, maupun masyarakat umum dan sebagainya (Hasbullah, 

1996:101). 

Majelis ta’lim dapat diklasifikasikan berdasar pada lingkungan, 

tempat, kegiatan organisasi, dan yang lainnya, sebagaimana salah satu 

teori pendidikan yang dikemukakan oleh Ahmad Tafsir bahwa” 

pendidikan yang baik dapat diperoleh dari keadaan (pengelolaan) yang 

baik pula, dan juga adanya interaksi yang baik antara guru dan murid”. 

Majelis ta’lim sendiri merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang 

melakukan kegiatan belajar dan mengajar yang terdiri dari murid dan guru 

atau kiyai (ustadz) dan santri serta masyarakat untuk mempelajari dan  

mendalami ilmu pengetahuan khususnya agama Islam melalui membaca 

kitab, ceramah atau kegiatan keagamaan yang lain. 

Pengelolaan atau keadaan dalam majelis ta’lim dibedakan menjadi 

beberapa bagian antara lain (Harlin, 2008:10) : 

a. Menurut lingkungan jamaah, maka majelis ta’lim dapat di 

klasifikasikan sebagai: 

1) Majelis ta’lim daerah pinggiran 

2) Majelis ta’lim daerah gedongan 

3) Majelis ta’lim daerah komplek perumahan 

4) Majelis ta’lim perkantoran dan sebagainya 

b. Menurut tempat penyelenggaraan, klasifikasinya sebagai berikut : 

1) Di masjid atau musholla 

2) Di madrasah atau ruang khusus semacam itu 

3) Di rumah secara tetap atau berpindah-pindah 

4) Di ruang atau di aula kantor 

c. Menurut organisasi jamaah, maka klasifikasi majelis ta’lim antara lain 

1) Majelis ta’lim yang dibuka, dipimpin, dan bertempat khusus yang 

dibuat oleh pengurus sendiri atau guru 
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2) Majelis ta’lim yang didirikan, dikelola, dan ditempati bersama, 

mereka mempunyai pengurus yang dapat diganti kepengurusannya 

(di pemukiman atau dikantor) 

3) Majelis ta’lim yang mempunyai organisasi induk seperti Aisyiah, 

muslimat, Al-hidayah, dan sebagainya. 

3. Materi (Isi) dalam Majelis Ta’lim 

Seperti yang telah terjadi di lapangan, materi (isi) dari majelis 

ta’lim merupakan pelajaran atau ilmu yang diajarkan dan disampaikan pda 

saat pengajian itu dilakukan, dan materi-materi tersebut tidak jauh berbeda 

dengan pendidikan agama yang ada disekolah-sekolah atau madrasah-

madrasah, dengan lain kata materi atau isi tetap mengacu pada ajaran 

agama Islam (Harlin, 2008:15).  

Adapun pengklasifikasian materi pada majelis ta’lim yang 

diajarkannya antara lain adalah: 

a. Majelis ta’lim yang tidak mengajarkan sesuatu secara rutin,tetapi hanya 

sebagai tempat berkumpul membaca sholawat bersama atau surat yasin, 

atau membaca mauled nabi dan sholat sunnah berjamaah dan sebula 

sekalimpengurus majelis ta’lim mengundang seorang guru untuk 

berceramah, dan ceramah inilah yang merupakanisi ta’lim. 

b. Majelis ta’lim yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan dasar 

ajaran agama, seperti belajar membaca al-qur’an atau penerangan fiqih. 

c. Majelis ta’lim yang mengajarkan pengetahuan agama tentang fiqih, 

tauhid, atau akhlak yang diberikan dalam pidato-pidato muballigh 

kadangkadang dilengkapi juga dengan Tanya jawab. 

d. Majelis ta’lim seperti butir ke tiga dengan menggunakan kitab tertentu 

sebagai pegangan di tambah dengan pidato-pidato atau ceramah. 

e. Majelis ta’lim dengan pidato-pidato dan bahan pelajaran pokok yang 

diberikan teks tertulis.materi pelajaran disesuaikan dengan situasi yan 

hangat berdasarkan ajaran Islam (Tutty, 1997:79).  

Majelis ta’lim disini juga merupakan sebuah tradisi yang kental 

bagi masyarakat, dengan tradisi-tradisi semacam inilah pemahaman dan 
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pengetahuan masyarakat luas tentang ajaran Islam dapat terjawab, 

walaupun tidak setiap hari mengikuti tetapi setidaknya mereka pernah 

mendengarkan ajaran Islam (Ani Susilowati, 2002:27).  

Seperti halnya majelis ta’lim yang didalamnya ada kegiatan 

membaca sholawat bersama atau membaca surat yasin dapat 

menumbuhkan rasa cinta kepada nabi Muhammad serta mengetahui arti 

kehidupan yang sesungguhnya di dunia ini, kemudian dengan belajar 

membaca ar-qur’an akan mempermudah seseorang dalam memahami arti 

al-qur’an. Majelis ta’lim yang mengajarkan pengetahuan agama tentang 

fiqih, tauhid, atau akhlak merupakan dimensi pembentukan awal dari 

pemahaman tentang ajaran Islam. Hal ini dikarenakan aqidah 

(kepercayaan) adalah bidang teori yang dipercayai terlebih dahulu sebelum 

yang lain-lain, hendaknya kepercayaan itu bulat dan penuh tiada 

bercampur dengan syak, ragu dan kesamaan (Shalud, 1994:13). Kemudian 

aqidah merupakan seruan dan penyiaran yang pertama dari rasulullah dan 

dimintanya supaya di percaya oleh manusia dalam tingkat pertama 

(terlebih dahulu), dan dalam al-qur’an aqidah di sebut dengan kalimat 

“Iman”. 

Tentang akhlak yang merupakan ilmu budi pekerti yang membahas 

sifat-sifat manusia yang buruk dan baik, dengan ilmu akhlak akan 

memberikan jalan dan membuka pintu hati orang untuk berbudi pekerti 

yang baik dan hidup berjasa dalam masyarakat.berbuat dan beramal untuk 

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, menurut Imam Ghazali “Akhlak 

adalah sifat yang melekat dalam jiwa seseorang yang menjadikan ia 

dengan mudah bertindak tanpa banyak pertimbangan lagi”.atau boleh juga 

dikatakan sudah menjadi kebiasaan (Oemar Bakry, 1993:10).  

Dimensi akhlak, adalah materi yang paling sering disampaikan 

pada majelis ta’lim, hal ini bertujuan karena akhlak adalah sumber dari 

sikap atau berhubungan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,dan 

secara sadar ataupun tidak akhlak itu akan tercermin dalam diri seseorang. 

Seperti halnya lapang dada, peramah, sabar(tabah),jujur, tidak dengki, dan 
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sifat-sifat baik yang lainnya.dengan sifat baik itu maka akan disenangi 

banyak orang dalam pergaulan dan hidup bermasyarakat dilingkungan. 

Begitu pula sebaliknya sifat iri hati, dengki, suka berdusta, pemarah, dan 

lainnya, maka akan dijauhi oleh masyarakat dilingkungannya. 

Syariat atau fiqih diajarkan juga bertujuan untuk memberikan 

pemahaman kepada masyarakat tentang hubungannya baik dengan tuhan, 

sesama manusia, ataupun dirinya sendiri,sebagaimana maksud dari syariat 

sendiri adalah sebuah susunan, peraturan, dan ketentuan yang disyariatkan 

tuhan denhgan lengkap atau pkok-pokoknya saja supaya manusia 

mempergunakannya dalam mengatur hubungan dengan tuhan. Hubungan 

dengan saudara seagama, hubungan saudara sesama manusia serta 

hubungannya dengan alam besar dan kehidupan (Shalud, 1994:13). 

Dan dalam al-qur’an syariat disebut dengan islah “amal saleh” 

yaitu perbuatan baik, seperti perbuatan baik pada semuanya. Pertama, 

hubungan dengan Tuhan yaitu dengan melakukan ibadah, seperti sholat, 

puasa, zakat dan lainnya. kedua, hubungan dengan sesame manusia seperti 

jual-beli, utang piutang, berbuat baik sesama dan semua hal di dunia yang 

masih ada hubungan dengan sesama (Shalud, 1994:14). 

4. Beberapa Metode yang digunakan dalam Majelis Ta’lim 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah 

disusun tercapai secara optimal (Wina Sanjaya, 1997:47). Hal ini berarti, 

metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian metode mempunyai peran yang sangat penting dalam 

system pembelajaran.  

Metode adalah cara, dalam hal ini cara penyajian bahan pengajaran 

dalam majelis ta’lim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Semakin baik metode yang dipilih semakin efektif pula pencapaian tujuan. 

Metode mengajar banyak sekali macamnya, namun bagi majelis ta’lim 

tidak semua metode itu dapat dipakai. Ada metode mengajar di kelas yang 
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tidak dapat dipakai dalam majelis ta’lim. Hal ini disebabkan karena 

perbedaan kondisi dan situasi antara sekolah dengan majelis ta’lim.  

Dan metode-metode yang di gunakan dalam majlis ta’lim antara 

lain : 

a. Ceramah 

Metode ceramah adalah metode yang paling disuka dan 

digunakan guru dalam proses pembelajaran dikelas, karena dianggap 

paling mudah dan praktis di laksanakan (Ismail, 2008:95). Metode ini 

merupakan metode mengajar yang klasik, tetapi masih dipakai orang 

dimana-mana hingga sekarang, metode ceramah adalah sebuah metode 

mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan lisan 

kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif.  

Untuk pengajaran pokok bahasan keimanan, metode ceramah 

hendaknya dipadukan dengan strategi yang relevan, yakni yang sesuai 

dengan materi, karena materi tauhid tidak dapat untuk diperagakan, dan 

sangat sukar untuk didiskusikan. Dalam keyakinan Islam wujud 

tuhan,malaikat, nabi dan rasul, hari kiamat dan seterusnya sama sekali 

tidak dapat digambarkan atau diperagakan/divisualkan (Muhibbin Syah, 

2008:205).  

Satu-satunya metode yang tepat untuk digunakan dalam 

penyajian materi tauhid adalah ceramah, penggunaan metode ceramah 

memerlukan kelincahan dan seni berbicara guru agama (kiai, ustadz). 

Disamping penyajian cerita-cerita lucu atau sedih yang proporsional 

(tidak berlebih/seimbang). pada akhir jam pelajaran, guru agama juga 

dianjurkan uantuk membuka forum tanya jawab untuk mengetahui atau 

memperbaiki kadar pemahaman siswa atas pokok-pokok bahasan yang 

telah disajikan. 

b. Tanya jawab 

Metode Tanya jawab adalah suatu metode didalam pendidikan dan 

pengajaran dimana guru bertanya sedangakan murid menjawab atau 

sebaliknya tentang materi yang telah disampaikan (Roestiyah NK, 
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2001:5). Metode Tanya jawab ini dilakukan pelengakap atau variasi 

dari metode ceramah, atau sebagai ulangan pelajaran yang telah 

diberikan, selingan dalam pembicaraan, untuk merangsang anak didik 

(jamaah) agar perhatiannya tercurah pada masalah yang sedang 

dibicarakan, dan untuk mengarahkan pada proses berpikir. Oleh karena 

itu dapat dikatakan metode Tanya jawab hanya sebagai pelengkap atau 

penopang pada materi ceramah, apalagi pada majelis ta’lim yang 

materinya tentang tauhid, ataupun dimensi materi yang lain. 

5. Aspek- Aspek kependidikan dalam Majelis Ta’lim 

1) Eksistensi Majelis Ta’lim 

Majelis ta’lim merupakan lembaga pendidikan tertua dalam 

Islam, sebab sudah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah SAW. 

Meskipun tidak disebut majelis ta’lim namun pengajian nabi yang 

berlangsung secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqom bin Abil 

Arqom dapat dianggap sebagai majelis ta’lim.kemudian pada periode 

Madinah, ketika Islam telah menjadi kekuatan nyata dalam 

masyarakat waktu itu penyelenggaraan pengajian telah berkembang 

pesat, dan dengan cara ini nabi berhasil menyiarkan Islam dan 

membentuk karakter ketaatan umat (Arifin, 1993:188).  

Di puncak kejayaan Islam, terutama di saat Bani Abbasiyah 

berkuasa, majelis ta’lim disamping dipergunakan sebagai tempat 

menuntut ilmu,juga menjadi tempat para ulama dan pemikir menyebar 

luaskan hasil penemuan dan ijtihadnya. Dan dapat dikatakan bahwa 

para ilmuwan Islam dalam berbagai disiplin ilmu ketika itu 

merupakan produk dari majelis ta’lim (Nurul Huda, 1984:7).  

Sementara itu di Indonesia terutama di saat penyiar Islam oleh 

para wali dahulu, juga mempergunakan majelis ta’lim untuk 

menyampaikan dakwahnya. Itulah sebabnya maka untuk Indonesia, 

majelis ta’lim juga merupakan lembaga pendidikan tertua. Barulah 

kemudian seiring dengan perkembangan ilmu dan pemikiran dalam 

mengatur pendidikan, disamping majelis ta’lim yang bersifat non 
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formal tumbuh pendidikan yang lebih formal sifatnya seperti 

pesantren, madrasah, dan sekolah (Hasbullah, 1996:98). 

Dengan demikian menurut pengalaman histories, system majelis 

ta’lim telah berlangsung sejak awal penyebaran Islam di Saudi Arabia, 

kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia Islam di Asia, Afrika 

dan Indonesia pada khususnya sampai sekarang. 

2) Tujuan Majelis Ta’lim 

Sebagaimana pendidikan Islam, tujuan majelis ta’lim adalah 

membentuk insan kamil yakni manusia sempurna di mata Allah SWT 

dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ajaran Islam serta 

memasyarakatkan ajaran Islam. H. M. Arifin (1993) dalam Kapita 

Selekta Pendidikan Islam, beliau mengemukakan pendapatnya tentang 

tujuan majelis ta’lim sebagai berikut :  

Tujuan majelis ta’lim adalah mengokohkan landasan hidup 

manusia Indonesia pada khususnya di bidang mental spiritual 

keagamaan Islam dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya 

secara integral, lahiriyah dan batiniyahnya, duniawiyah dan 

ukhrawiyah secara bersamaan sesuai tuntutan ajaran agama Islam 

yaitu iman dan takwa yang melandasi kehidupan duniawi dalam 

segala bidang kegiatannya. Fungsi demikian sejalan dengan 

pembangunan nasional kita (Arifin, 1993 : 97). 

3) Isi (Materi Majelis Ta’lim) 

Materi pada majelis ta’lim yang diajarkannya diantaranya ialah 

sebagai berikut : 

(a) Majelis ta’lim yang tidak mengajarkan sesuatu secara rutin,tetapi 

hanya sebagai tempat berkumpul membaca sholawat bersama 

atau surat yasin, atau membaca maulid nabi dan sholat sunnah 

berjamaah. 

(b) Majelis ta’lim yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan 

dasar ajaran agama, seperti belajar membaca al-qur’an atau 

penerangan fiqih. 
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(c) Majelis ta’lim yang mengajarkan pengetahuan agama tentang 

fiqih, tauhid, atau akhlak yang diberikan dalam pidato-pidato 

muballigh kadang-kadang dilengkapi juga dengan Tanya jawab. 

(d) Majelis ta’lim seperti butir ke tiga dengan menggunakan kitab 

tertentu sebagai pegangan di tambah dengan pidato-pidato atau 

ceramah. 

6. Peranan Majelis Ta’lim  

Majelis ta’lim bila dilihat dari struktur organisasinya, termasuk 

organisasi pendidikan luar sekolah yaitu lembaga pendidikannya yang 

sifatnya non formal, karena tidak di dukung oleh seperangkat aturan 

akademikkurikulum, lama waktu belajar, tidak ada kenaikan kelas, buku 

raport, ijazah dan sebagainya sebagaimana lembaga pendidikan formal 

yaitu sekolah. 

Dilihat dari segi tujuan, majelis ta’lim termasuk sarana dakwah 

Islamiyah yang secara self standing dan self disciplined mengatur dan 

melaksanakan berbagai kegiatan berdasarkan musyawarah untuk mufakat 

demi untuk kelancaran pelaksanaan ta’lim Islami sesuai dengan tuntutan 

pesertanya. Dilihat dari aspek sejarah sebelum kemerdekaan Indonesia 

sampai sekarang banyak terdapat lembaga pendidikan Islam memegang 

peranan sangat penting dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Di 

samping peranannya yang ikut menentukan dalam membangkitkan sikap 

patriotisme nasionalisme sebagai modal mencapai kemerdekaan, lembaga 

ini ikut serta menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional. 

Namun, majelis ta’lim mempunyai kedudukan tersendiri di tengah-

tengah masyarakat yaitu antara lain: 

1) Sebagai wadah untuk membina dan mengembangkan kehidupan 

beragama dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada 

Allah SWT. 

2) Taman rekreasi rohaniah, karena penyelenggaraannya bersifat santai. 

3) Wadah silaturahmi yang menghidup suburkan syiar Islam. 



31 
 

4) Media penyampaian gagasan-gagasan yang bermanfaat bagi 

pembangunan umat dan bangsa. 

Secara strategis majelis-majelis ta’lim menjadi sarana dakwah dan 

tabligh yang berperan sentral pada pembinaan dan peningkatan kualitas 

hidup umat agama Islam sesuai tuntunan ajaran agama. Majelis ini 

menyadarkan umat Islam untuk, memahami dan mengamalkan agamanya 

yang kontekstual di lingkungan hidup sosial - budaya dan alam sekitar 

masing-masing, menjadikan umat Islam sebagai ummatan wasathan yang 

meneladani kelompok umat lain. Untuk tujuan itu, maka pemimpinnya 

harus berperan sebagai penunjuk jalan ke arah kecerahan sikap hidup 

Islami yang membawa kepada kesehatan mental rohaniah dan kesadaran 

fungsional selaku khalifah dibuminya sendiri.  

Dalam kaitan ini H.M. Arifin (1993) mengatakan dan secara 

ringkas penulis simpulkan bahwa peranan secara fungsional majelis ta’lim 

adalah mengokohkan landasan hidup manusia muslim Indonesia pada 

khususnya di bidang mental spiritual keagamaan Islam dalam upaya 

meningkatkan kualitas hidupnya secara integral, lahiriah dan batiniahnya, 

duniawi dan ukhrawiah bersamaan (simultan), sesuai tuntunan ajaran 

agama Islam yaitu iman dan taqwa yang melandasi kehidupan duniawi 

dalam segala bidang kegiatannya. Fungsi demikian sejalan dengan 

pembangunan nasional kita (H.M. Arifin, 1993:120). 

B. Tingkat Pemahaman Keagamaan Ibu-Ibu Rumah Tangga 

1. Pengertian Pemahaman Keagamaan Ibu-Ibu Rumah Tangga 

Perlu dipertegas lebih dulu, bahwa dalam Pemahaman Keagamaan 

Ibu-Ibu Rumah Tangga masyarakat yang dimaksud adalah segala sesuatu 

yang menyangkut wawasan, pemahaman dan persepsi masyarakat yang 

berkaitan dengan masalah agama, khususnya berkait dengan pendidikan 

agama di masyarakat. Batasan ini didasarkan pada makna etimologi 

pemahaman yang berarti segala sesuatu yang dipahami, kepandaian dan 

keagamaan yang berarti hal-hal yang menyangkut agama, berhubungan 

dengan agama. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000:1120).  



32 
 

Beberapa hal yang menjadi pijakan dalam menguraikan masalah 

pemahaman masyarakat dalam bidang agama antara lain : 

a. Pemahaman masyarakat tentang pendidikan keagamaan itu sendiri. 

b. Pemahaman masyarakat mengenai mutu pendidikan keagamaan. 

c. Pemahaman masyarakat tentang mutu guru pengajar pendidikan agama. 

Oleh karena yang menjadi tolak ukur adalah ketiga hal di atas maka 

ada benang merah yang dapat ditarik, bahwa pada dasarnya pokok 

permasalahan yang harus mendapat perhatian adalah bagaimana membawa 

masyarakat muslim lebih  paham terhadap problematika yang muncul 

dalam lembaga pendidikan madrasah yang dari ke hari perlu terus dicari 

solusi terbaiknya. 

2. Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan 

Di tengah semakin kentalnya ghirah keagamaan masyarakat sekitar, 

tidak bisa dipungkiri justru banyak pertanyaan kritis yang terlontar seiring 

semakin kentalnya simbolisme ketaqwaan. Pangkal sebabnya, tatkala 

tingkat Pemahaman Keagamaan Ibu-Ibu Rumah Tangga (religiusitas) 

seseorang pada tataran ritual dipandang berkorelasi positif dengan dimensi 

etis kesehariannya, tak pelak bakal selalu menjadi pertanyaan besar jika 

kenyataan yang kasat mata menunjukkan hal sebaliknya. Kenyataan 

bahwa kebangkitan agama-agama dengan semakin derasnya simbol-

simbol religiusitas di bumi  ini malah menjadi paradoks dengan kenyataan 

kehidupan sosial kita sehari-hari, semakin mengencangkan kritisme 

sementara kalangan tentang apa sebenarnya makna ghirah atau ritual 

keagamaan yang menyala-nyala itu.  

Sering disampaikan bahwa agama mempunyai peran vital dalam 

meletakkan kerangka landasan moral, etik dan spiritual. Jika itu yang  

dijadikan sasaran akhir, jelas bahwa agama-agama harus menunjukkan 

“prestasi” lebih dari apa yang telah ditampilkannya. Perilaku semangat 

ritualisme atau ghirah keagamaan yang mengedepankan dalam kehidupan 

sosial masyarakat ternyata tidak lantas pararel, dengan gelagak yang sama 

dengan memberi solusi implementatif bagi segenap ketimpangan dan 
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penyakit sosial yang melanda masyarakat saat ini (Dr.Jalaludin, 

1996:228). 

Banyak persoalan yang amat mendasar di negeri ini, membutuhkan 

sumbangsih agama sesegera mungkin untuk menyelesaikannya. Agama 

tidak bisa disebut berhasil bila hanya membuat pemuluknya khusyu 

“berdo’a”, tetapi tidak bermanfaat apa-apa dalam meningkatkan 

kesejahteraan hidup, tidak bersuara apa-apa ketika hak-hak kepentingan 

masyarakat yang sah diabaikan, hanya menanamkan kebencian tetapi tidak 

mampu memberikan kedamaian di hati  bagi para pemuluknya. Agama  

sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap suatu yang bersifat adikodrati 

(supranatural) ternyata seakan menyertai manusia dalam ruang lingkup 

yang luas. Menurut seorang ahli psikolog agama bernama Elisabeth K. 

Borttinghm berpendapat bahwa agama bukan sesuatu yang dapat dipahami 

melalui definisi melainkan melalui deskripsi atau menggambarkan tak ada 

satupun definisi tentang agama yang benar-benar memuaskan. Dengan 

demikian unsur-unsur penting yang terdapat dalam agama menurut Harun 

Nasution (1995:11) adalah :  

a. Kekuatan Ghaib,  manusia merasa dirinya dan berhajat pada kekuatan 

ghaib itu itu sebagai tempat minta tolong. Hubungan baik ini dapat 
diwujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan Tuhan. 

b. Keyakinan manusia bahwa kesejahteraan di dunia ini dan hidupnya di 
akherat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan ghaib 
yang dimaksud. 

c. Respon yang bersifat emosional dari manusia. Respon itu mengambil 
bentuk cara hidup tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan.  

d. Paham adanya yang kudus (sacred) dan suci dalam bentuk kekuatan 
ghaib, dalam bentuk kitab yang mengandung ajaran-ajaran agama yang  
dan dalam bentuk tempat-tempat tertentu.  

 
Manusia beragama berarti mensucikan dan membersihkan jiwa 

yang akan membina manusia baik-baik, manusia yang jauh dari kejahatan. 

Dalam hal ini berarti agama erat hubungannya dengan pendidikan moral. 

Agama tanpa ajaran moral tidak akan berarti dan tidak akan dapat merubah 

kehidupan manusia. Tidak mengherankan jika agama selalu 

diidentifikasikan dengan moralitas. Agama berpengaruh sebagai motivasi 
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dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktifitas, karena 

perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai 

mempunyai unsur kesucian, serta ketaatan. Keterkaitan ini akan 

memberikan pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu sekaligus 

sebagai nilai etik karena dengan melakukan tindakan seseorang akan 

terikat pada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh 

menurut ajaran agama yang dianutnya (Dr.Jalaludin, 1996 : 229). 

3. Agama Dalam Kehidupan Individu  

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem 

nilai yang memuat norma-norma tertentu. Norma-norma tersebut menjadi 

kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan 

keyakinan agama yang dianutnya. Menurut Mc.Guire, diri manusia 

memiliki bentuk sistem nilai tertentu. System nilai ini merupakan sesuatu 

yang dianggap bermakna bagi dirinya. System  dibentuk melalui belajar  

dan proses sosialisasi. Perangkat system ini dipengaruhi oleh keluarga, 

teman, institusi pendidikan dan masyarakat luas (Dr.Jalaludin,1996: 226). 

Kebangkitan agama-gama yang muncul sebagai respon atas semakin 

derasnya dekadensi moral, melonggarnya nilai-nilai yang dulu sangat 

dijaga untuk tidak dilanggar dimasyarakat, membuat masyarakat begitu 

peka terhadap persoalan menyangkut etika, misalnya saja tentang 

pelecehan seksual, pelecehan agama dan lain-lain. Sebetulnya hal ini 

merupakan hal yang positif yang menunjukkan masyarakat kita masih 

memiliki kepedulian yang  tinggi terhadap situasi sosial dan sekitarnya. 

Hanya saja pait di telaah lebih lanjut bahwasanya kepedulian cenderung 

hanya menyentuh persoalan-persoalan etika bukan hal yang paling 

mendasar “etika”. 

Agama juga berfungsi dan berperan memberi pengaruh terhadap 

individu, baik alam, bentuk sistem nilai, motivasi maupun pedoman hidup. 

Maka pengaruh yang paling penting adalah sebagai bentuk kata hati. Kata  

menurut Erick Fromm adalah panggilan kembali manusia pada dirinya 

sekaligus membagi kata hati menjadi dua :  
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a. Kata hati otoritarian, yang dibentuk oleh pengaruh luar yang berkaitan 

dengan kepatuhan, pengorbanan  diri dan tugas manusia atau 

penyesuaian solusinya.  

b. Kata hati humanistic, bersumber dari dalam diri manusia sebagai 

pernyataan kepentingan diri dan integrasi manusia. (Dr.Jalaludin, 1996: 

228).  

Apabila keduanya berjalan seiring sejalan dengan harmonis, maka 

manusia akan merasa bahagia. Karena adanya motivasi yang mendorong 

seseorang untuk mengkreasi, berbuat kebajikan maupun berkorban. 

Sedangkan nilai etik mendorong seseorang untuk berlaku jujur, menepati 

janji, sabar dan sebagainya. Sedangkan harapan mendorong seseorang 

untuk bersikap  ikhlas menerima cobaan dan berdoa. Sikap ini akan lebih 

terasa mendalam jika bersumber dari keyakinan terhadap agama. 

4. Agama Dalam Kehidupan Masyarakat 

Masyarakat adalah gabungan berbagai individu yang terbentuk 

berdasarkan tatanan sosial tertentu. Dimana masyarkat terbentuk adanya 

solidaritas-solidaritas dan konsensus sebagai dasar dalam organisasi 

terhadap nilai-nilai dan norma-norma dan memberikan arah dan makna 

bagi kehidupan kelompok. Unsur  solidaritas dan konsensus  bersumber  

ini berasal ajaran suatu agama sebagai pedoman hidup sehari-hari. Maka 

fungsi agama adalah sebagai motivasi dan etos masyarakat. Dalam konteks 

ini maka agama juga dapat menjadi pemecah, bila solidaritas dan 

konsensus melemah dan mengendor. Kondisi  seperti ini dapat kita lihat 

pada masyarakat yang majemuk dan heterogen maka akan memberi 

pengaruh dalam menjaga  dan konsensus bersama. Agama sebagai panutan 

masyarakat, sehingga masalah agama tidak dapat dipisahkan dalam 

kehidupan masyarakat. 

5. Fungsi Agama Dalam Masyarakat 

a. Edukatif  

Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang dan 

memberi ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. 
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b. Penyelamat 

Keselamatan yang diberikan agama meliputi dua alam yaitu kehidupan 

dunia dan kehidupan akhirat. 

c. Perdamaian 

Seseorang yang bersalah dan berdosa dapat mencapai kedamaian batin 

melalui  agama melalui taubat, penyucian jiwa atau  penebusan dosa. 

d. Kontrol sosial 

Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sekaligus 

sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok. 

e. Pemupuk solidaritas 

Dalam ajaran agama dijelaskan bahwa agama itu adalah menjunjung 

tinggi rasa persaudaraan yang kokoh. 

f. Transformative 

Ajaran agama dapat mengubah kehidupan pribadi seseorang atau 

kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran yang 

dianutnya. 

g. Kreatif 

Agama mengajak para penganutnya untuk bekerja produktif  

melakukan inovasi dan penemuan baru. 

h. Sublimatif 

Ajaran agama yang mengkuduskan segala  manusia, bukan saja yang 

bersifat  ukhrawi juga bersifat duniawi (Dr. Jalaludin,1996:236).  

6. Dimensi Keagamaan 

Glock dan Stark menyatakan bahwa ada lima dimensi 

keberagamaan ,yaitu keyakinan (ideological), peribadatan atau praktek 

agama (ritualistic), pengamalan (experiential), konsekuensi 

(concequential) dan pengetahuan agama (intelectual). Menurut Djamaludin 

ancok (1994), rumusan Glock dan Stark yang membagi keberagamaan 

menjadi lima dimensi dalam tingkat tertentu mempunyai kesesuaian 

dengan islam : 
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a. Dimensi aqidah Islam  

Menunjuk pada seberapa tingkat keyakinan Muslim terhadap kebenaran 

ajaran-ajaran agamanya. Menyangkut keyakinan tentang Allah, para 

Malaikat, Nabi/Rasul, Kitab-kitab Allah, Surga dan Neraka, qadha dan 

qadar, siksa kubur, hal-hal ghaib dan perhitungan amal di akhirat. 

b. Dimensi peribadatan (praktek agama) 

Menunjuk pada sebarapa tingkat kepatuhan Muslim dalam mengerjakan 

kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana disuruh dan dianjurkan oleh 

agamanya. Menyangkut pelaksanaan shalat, puasa, zakat, haji, 

membaca Al-Qur’an, do’a, zikir, ibadah qurban, i’tikaf di masjid pada 

bulan puasa. 

c. Dimensi akhlak (pengamalan) 

Menunjuk pada seberapa  tingkatan Muslim berperilaku dimotivasi oleh 

ajaran-ajaran agamanya. Menyangkut tentang hubungan manusia 

dengan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan 

lingkungan. 

d. Dimensi ilmu (pengetahuan) 

Menunjuk pada seberapa tingkat pengetahuan dan pemahaman Muslim 

terhadap ajaran-ajaran agamanya. Menyangkut pengetahuan al-qur’an, 

pengetahuan rukun Islam dan  rukun iman, pengetahuan hukum-hukum 

Islam dan sejarah islam.  

e. Dimensi penghayatan (pengamalan) 

Menunjuk  seberapa jauh  Muslim dalam merasakan dan mengalami 

pengalaman-pengalaman religius. Menyangkut tentang perasaan-

perasaan dan pengalaman-pengalaman religius.  

Dari dimensi tersebut, varibel utama penelitian adalah keagamaan 

kemudian dikembangkan menjadi beberapa sub variable, yaitu :  

a. Dimensi akidah, indikatornya mencakup keyakinan tentang Allah, para 

Malaikat, Nabi/Rasul, Kitab-kitab Allah, Surga dan Neraka, qadha dan 

qadar, siksa kubur, makhluk ghaib, perhitungan amal di akhirat.  
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b. Dimensi ibadah, indikatornya mencakup pelaksanaan shalat fardhu dan 

sunnah, puasa ramadhan dan sunnah, zakat, haji, membaca Al-Qul’an, 

do’a,  ibadah qurban, i’tikaf masjid pada bulan puasa. 

c. Dimensi pengamalan, indikatornya meliputi hubungan manusia dengan 

manusia lain menyangkut perilaku suka menolong, bekerjasama, 

berdrama, berlaku  memaafkan, menjaga amanat, tidak mancuri, tidak 

korupsi, tidak menipu, tidak berjudi dan tidak meminum minuman 

keras. Hubungan manusia dengan lingkungan dengan ikut berpartisipasi 

dengan membuang sampah pada tempatnya dalam menjaga kebersihan 

lingkungan tempat sekitar. 

d. Dimensi ilmu, indikatornya meliputi pengetahuan isi A1-Qur’an, 

pengetahuan rukun lslam dan rukun imam pengetahuan hukum-hukum 

Islam seperti ibadah haji, dan juga pengetahuan sejarah islam seperti 

isra mi’raj.  

e. Dimensi Penghayatan, indikatornya meliputi perasaan tentang 

kereligiusan menyangkut perasaan dekat/akrab dengan Allah, perasaan 

doa-doanya sering terkabul, perasaan tentram bahagia karena 

menuhankan Allah, perasaan bertawakal kepada Allah, perasaan 

bersukur kepada Allah, perasaan khusuk ketika melaksanakan shalat 

atau berdo’a, perasaan tergetar ketika mendengar adzan atau ayat-ayat 

Al-Qur’an. Pengalaman-pengalaman religius menyangkut pengalaman 

mendapat peringatan atau pertolongan dari Allah. 

7. Bentuk-Bentuk Pemahaman Keagamaan 

a. Pemahaman Isi Al-Qur’an 

Secara etimologi, al-Qur’an adalah bentuk masdar kata qa- ra-a, 

sewazan dengan kata fu’lan, artinya bacaan, berbicara dengan apa yang 

tertulis padanya, atau melihat atau menelaah. Menurut terminologi, al-

Qur’an yaitu lafadz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, yang dinukilkan secara mutawatir (Amir Syarifudin, 

1997 : 47). 
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Al-Qur’an diturunkan untuk menjadi pegangan bagi umat 

manusia, yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan  akhirat. Tidak 

diturunkan hanya satu umat atau satu abad, tetapi untuk seluruh umat 

manusia dan untuk sepanjang masa. Karena itu luas ajaran-ajarannya 

adalah sama dengan luasnya umat manusia. Maka setiap mukmin yang 

mempercayai al-Qur’an, mempunyai kewajiban dan tanggungjawab 

terhadap kitab sucinya. Diantara kewajiban dan tanggungjawabnya itu 

ialah mempelajarinya dan mengajarkannya.  

b. Pemahaman Rukun Iman 

Iman atau aqidah menurut etimologi adalah ikatan. Disebut 

demikian karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan 

segala sesuatu (Daud Ali, 2002: 199). Aqidah atau keyakinan  menjadi 

asas seluruh ajaran Islam juga menjadi titik tolak kegiatan seorang 

muslim. Sebagaimana Firman Allah : 

                  

             

Artinya : Dan mereka yang beriman kepada kitab (AI Qur’an) 

yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan 

sebelumnya, serta mereka yakin adanya (kehidupan) akhirat (Depag, 

1989:19).  

Sedangkan pokok-pokok keyakinan Islam atau sering disebut 

Rukun Iman sebagai berikut : 

1) Keyakinan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa; 

2) Keyakinan pada Malaikat-malaikat; 

3) Keyakinan pada Kitab Suci; 

4) Keyakinan pada Para nabi dan Rasul Allah; 

5) Keyakinan akan adanya hari akhir; dan  

6) Keyakinan pada Qada dan Qadar Allah.  
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Sebagai orang islam kita harus meyakini dan melaksanakan 

rukun iman dengan baik.  Sebagai tanda Bukti adanya kepercayaan itu 

dinyatakan dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang diajarkan 

dalam rukun iman. 

c. Pemahaman Rukun Islam 

Arti islam adalah keesaan Allah dan keikhlasan hati serta 

beriman dan yakin akan pokok-pokok ajaran agama yang dibawa oleh 

Muhammad SAW, yang berasal  dari Allah. Sebagaimana Firman Allah 

                       

                         

                     

 
Artinya : Katakanlah: apa akan aku jadikan pelindung selain 

dari Allah yang menjadikan langit dan bumi padahal dia memberi 

makan dan tidak diberi makan. Katakanlah: Sesungguhnya aku 

diperintahkan supaya aku menjadi orang yang pertama sekali 

menyerah diri kepada Allah dan sekali kamu masuk golongan orang  

musyrik (QS. Al’An-am :  14) dalam (Hasanudin, 1989: 5-6).  

Sebagai orang Islam tidak cukup hanya meyakini iman saja 

melainkan juga menjalankan kewajiban-kewajiban agama Islam yakni  

Rukun Islam. Rukun Islam yaitu rangkaian pokok ketentuan islam 

sebagai prinsip dasar dalam beribadah. Dalam rangkaiannya ada 5 

bagian rukun Islam dan disebut “Al- Arkanul Islam Al -Hamzah” terdiri 

atas syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. 

d. Pemahaman Hukum-Hukum Islam  

Hukum Islam merupakan   kata “Hukum” dan kata “Islam”. 

Hukum yaitu seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang 
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diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi 

wewenang itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.  

Sedangkan hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan 

wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf 

yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama lslam 

(Amir Syarifudin, 1997 : 5). Hukum lslam yang dimaksud disini adalah 

berpangkal pada Al -Ahkam Al –Khamsah (Hukum lslam yang lima) : 

a. wajib atau fardhu, b. haram, c. sunnah atau mandhub, d.makruh dan 

e. mubah atau jawaz (Qodri Azizy, 2004 : 27). Setiap orang yang 

belajar syariat lslam (Hukum Islam), akan mengatakan bahwa hukum-

hukum yang tertuang didalamnya berorientasi memelihara 

kemaslahatan para mukallaf, menolak kemafsadatan (kerusakan), dan 

mewujudkan kemaslahatan bagi mereka. Allah SWT, menjadikan 

risalah Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil‘alamin, sebagaimana 

firman-Nya : 

                     

Artinya : Tidaklah kamu utus engkau, kecuali untuk menjadi 

rahmat bagi semesta alam  Al-Anbi-yaa:107). (Depag.1989: 508)  

Barangsiapa yang membaca dan mengamati hukum-hukum yang 

tertuang dalam syariat Islam dan memikirkan sesuatu yang ta’lil (dicari 

alasan) di dalam al-Qur’an dan Hadits, maka ia akan menemukan 

penjelasan bahwa syariat Islam bertujuan untuk menegakkan 

kemaslahatan semua makhluk, terutama dalam bidang- bidang ibadah. 

8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Keagamaan 

Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna bila 

dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena dalam diri manusia 

terdapat kemampuan yang tidak dimiliki makhluk lain. Manusia memiliki 

akal sebagai pembeda dengan makhluk lain. Akibat dari kemampuan 

inilah manusia mengalami perkembangan dan perubahan dalam Segi 
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Psikologis maupun dalam segi fisiologis. Perubahan yang terjadi pada diri 

manusia pada akhirnya akan menimbulkan perubahan terhadap 

pemahaman keagamaan. 

Kemampuan pemahaman agama seseorang berbeda dengan orang 

lain, ada banyak faktor yang mempengaruhi Pemahaman Keagamaan Ibu-

Ibu Rumah Tangga tersebut, dilihat dari sumbernya dapat dibagi atas 2 

macam yaitu: 

a. Faktor internal  

Yaitu faktor yang berasal dari individu itu sendiri. Secara garis besar 

faktor intern dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : 

(1) Faktor Fisiologis 

Faktor ini menyangkut faktor kesehatan dan kelengkapan 

anggota badan sangat berpengaruh terhadap kemampuan membaca 

seseorang. Faktor kesehatan ini sangat berpengaruh terhadap gairah 

dalam memahami suatu hal (termasuk masalah keagamaan) karena 

kondisi badan yang tidak sehat mengakibatkan kurang semangatnya 

seseorang dalam bertindak.  

Faktor kematangan atau pertumbuhan juga mempengaruhi 

pemahaman agama seseorang, karena kematangan mempengaruhi 

kesiapan. Kemampuan anak yang masih berumur  lima tahun  akan 

berbeda dengan yang berusia sepuluh tahun, sehingga untuk 

memahami dan mengungkapkan semua itu memerlukan kematangan 

potensi jasmani maupun rohaninya (Ngalim Purwanto, 1990 : 102). 

Sehingga untuk memperoleh hasil yang baik dalam pemahaman 

tentang agama perlu diberikan materi dakwah,  perlu disesuaikan 

dengan kematangan jasmani maupun rohaninya. Selain kesehatan 

dan kematangan anggota tubuh juga berfungsinya panca inderanya. 

Untuk memahami praktis panca indra sangat berpengaruh, seperti 

apa yang dikemukakan Sumardi Suryabrata (1991: 252) karena 

panca indra di  misalkan sebagai pintu gerbang masuknya pengaruh 
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ke dalam individu, sebab orang mengenal (dunia) sekitarnya dan 

belajar dengan mempergunakan panca indra. 

(2) Faktor Psikologis 

 Faktor psikologis ini mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam hubungan pada pemahaman tentang keagamaan. Sehingga 

faktor psikologis ini perlu diketahui supaya bermanfaat dalam 

memberikan sumbangan terhadap kemudahan mencapai tujuan 

dakwah. Dan faktor psikologis ini berkaitan dengan berfungsinya 

pikiran seseorang dalam hubungan dengan pemahaman terhadap 

materi yang disampaikan, sehingga penguasaan terhadap materi yang 

disampaikan lebih mudah dan efektif. Adapun faktor psikologis 

tersebut ada banyak pendapat dalam pembagiannya. Untuk itulah 

penulis hanya akan mengemukakan sebagian saja yang berkaitan 

dengan proses dakwah, yaitu : 

(a) Intelegensia  

William Stern mengemukakan sebagai berikut : Intelegensia  

kesungguhan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru, 

dengan menggunakan alat  berfikir yang sesuai dengan tujuannya 

(Ngalim Purwanto, l990:52). Dengan demikian intelegensia 

merupakan kemampuan atau kecakapan seseorang dalam 

menggunakan alat berpikir secara efektif dan cepat dalam 

mengetahui dan mempelajari persoalan. Dengan pengertian 

tersebut, maka intelegensia mempunyai pengaruh yang sangat 

besar terhadap kemampuan pemahaman agama seseorang 

semakin mudah  memahami persoalan termasuk masalah 

keagamaan.  

(b) Minat  

Faktor yang berpengaruh pula dalam pemahaman tentang agama 

adalah minat. Karena kegiatan yang diminati seseorang  

cenderung untuk diperhatikan, sehingga orang berminat untuk 

mendapatkan pengetahuan agama akan membaca buku-buku 
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agama. Dan mereka akan memperhatikan dengan baik materi 

yang dibacanya. Sehingga minat besar sekali pengaruhnya dalam 

pemahaman masyarakat. Hal  disebabkan tanpa adanya minat 

membaca maka buku-buku perpustakaan tidak akan dikunjungi.  

(c) Motivasi  

Mengenai motivasi  ini Jalaludin Kafie (1993:59) berpendapat 

sebagai berikut : Motivasi berpangkal dari “motif” yang dapat 

diartikan suatu dorongan atau kekuatan dalam diri manusia 

sebagai perantara dirinya sebagai tingkah lakunya untuk 

menyesuaikan diri yang dikehendakinya agar mencapai apa yang 

menjadi tujuan yang dikehendakinya. Dengan pengertian tersebut 

maka terlihat bahwa motivasi berpengaruh pula dalam 

pemahaman tentang agama, sehingga apabila seseorang tidak 

mempunyai motivasi untuk memahami masalah keagamaan, 

maka orang tersebut tidak akan bersedia membaca buku-buku 

keagamaan. Karena mereka tidak merasa membutuhkan dan 

memahami ajaran agama, karena motivasi berpengaruh pada 

perubahan energi, oleh karena itu motivasi jelas memiliki 

pengaruh terhadap keagamaan.  

b. Faktor Eksternal 

Yaitu faktor yang berasal luar individu. Pada dasarnya faktor eksternal 

dapat dibagi atas beberapa faktor-antara lain : 

(1) Faktor Keluarga 

Faktor keluarga ini sangat berpengaruh terhadap pemahaman 

seseorang tentang agama, karena  dari keluarga itu seseorang 

mendapat bimbingan dan pelajaran atau bisa juga mereka 

mengidentifikasi dengan orang tuanya. Sehingga dengan keluarga 

yang sangat terbatas ekonominya, pendidikan orang tuanya rendah, 

suasana yang tidak tentram akan berbeda kemampuan 

pemahamannya dengan yang berasal dari ekonomi tinggi, 

pendidikan orang tua tinggi serta keluarga yang tentram. Ngalim 
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Purwanto (1990:104) berpendapat “suasana keluarga yang 

bermacam-macam turut menentukan pemahaman anak”. Karena 

keadaan ekonomi yang baik akan mampu menyediakan fasilitas yang 

baik pula, pendidikan dan pengetahuan orang yang tinggi mampu 

mendorong anaknya untuk selalu menambah ilmu pengetahuan, serta 

suasana yang tentram sangat mendukungnya dalam memahami 

permasalahan yang dihadapi termasuk masalah agama.  

(2) Fakror Masyarakat 

Faktor masyarakat  ini menyangkut masalah pergaulan dalam bentuk 

kehidupan masyarakat. Orang yang banyak berkecimpung dalam 

kegiatan kemasyarakatan akan mampu memperluas  pandangannya. 

Dan teman bergaul yang baik akan mengakibatkan masyarakat 

berpengaruh berbuat baik pula. Sebaliknya teman bergaul yang 

buruk akan berpengaruh  orang berbuat buruk. Juga apabila 

lingkungan masyarakat tersebut banyak  dihuni oleh orang-orang 

muslim, maka akan ada kecenderungan individu tersebut beradaptasi 

dengan lingkungannya. Pengaruh dari masyarakat ini yang nantinya 

dapat mendorong individu untuk mempelajari agama sehingga 

timbul pemahaman terhadap agama. 

(3) Faktor Pendidikan 

Pendidikan yang diperoleh seseorang  dapat berpengaruh pada 

dirinya, termasuk mempengaruhi orang tersebut dalam memahami 

suatu permasalahan, termasuk masalah tentang agama. Dalam 

meningkatkan pemahaman tentang agama terdapat faktor yang  

mempengaruhinya. Faktor tersebut ada yang  berasal dari individu 

itu sendiri dan ada pula yang berasal dari luar individu. Faktor dalam 

(intern) meliputi faktor fisiologis dan psikologis.  Sedangkan faktor  

dari luar atau ekstern terdiri atas faktor keluarga, faktor masyarakat, 

dan faktor pendidikan. Faktor - faktor ini harus perlu diperhatikan 

oleh Para da’i agar pesan yang disampaikan dapat berhasil dengan 

baik.  
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C. Hubungan Majelis Ta’lim dan Pemahaman Keagamaan 

Kegiatan pengajian Majelis Ta’lim At-Thoyyibah di Mesjid 

Quwwatul Islam Desa Cikancas Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon pada 

pokoknya berisi kegiatan yang bermuara kepada upaya peningkatan 

pengetahuan keislaman para jamaahnya. Secara rutin setiap hari Jum’at 

dilakukan kegiatan Kajian Islam dengan mendatangkan ustadz/ustadzah yang 

membawakan materi yang berkaitan dengan aspek keislaman.  

Ragam Kegiatan pengajian pasca mesjid berdiri, ditingkatkan 

dengan melakukan kegiatan Kajian Umum islami, dan kegiatan Belajar Baca 

Quran untuk  jamaah yang belum memiliki kemampuan baca Quran, atau 

ingin meningkatkan keterampilan baca qur’an nya. Pada setiap kegiatan 

perayaan hari besar islam, kaum ibu-ibu Majelis Ta’lim At-Thoyyibah di 

lingkungan mesjid Quwwatul islam berperan penting dalam pelaksanaan 

setiap kegiatan peringatan hari besar islam agar dapat terwujud dan terlaksana 

dengan baik serta memahami secara mendalam makna serta hakikat dari 

kegiatan keagamaan yang dilaksanakan tersebut. 

Majelis ta’lim juga diharapkan menjadi jaringan komunikasi, 

ukhuwah, dan silaturahim antar sesama kaum perempuan, antara lain dalam 

membangun masyarakat dan tatanan kehidupan yang islami. Lewat lembaga 

ini, diharapkan mereka yang kerap bertemu dan berkumpul dapat 

memperkokoh ukhuwah, mempererat tali silaturahim, dan saling 

berkomunikasi sehingga dapat memcahkan berbagai masalah yang mereka 

hadapi dalam hidup dan kehidupan pribadi, keluarga, dan lingkungan 

masyarakatnya secara bersama-sama dan bekerja sama. Terlebih lagi, dalam 

mengatasi berbagai permasalahan berat yang tengah dihadapi oleh umat dan 

bangsa dewasa ini. 

Keberadaan majelis ta’lim dalam masyarakat telah membawa 

manfaat dan kemaslahatan bagi umat, khususnya bagi kaum perempuan, 

apalagi bagi mereka yang menjadi anggota dan jamaahya. Hal ini erat dengan 

kegiatan lembaga dakwah tersebut dalam masyarakat, mulai dari tingkat 

RT/RW hingga nasional, regional dan global. Peran majelis ta’lim selama ini 
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tidaklah terbatas. Bukan hanya untuk kepentingan dan kehidupan jamaah 

majelis ta’lim saja, melainkan juga untuk kaum perempuan utamanya ibu-ibu 

dalam masyarakat secara keseluruhann yang diantaranya adalah dalam 

membina jiwa dan mental rohaniah kaum perempuan sehingga sudah sekian 

banyak di antara mereka yang semakin taat beribadah, kuat imannya, dan 

aktif dalam berdakwah. Keadaan ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan 

majelis ta’lim yang senantiasa berhubungan dengan masalah agama, 

keimanan, dan ketakwaan, yang ditanamkan melalui ta’lim/pengajian secara 

intens, rutin, dan berkelanjutan yang diikuti oleh segenap jamaah dan 

pengurus majelis ta’lim yang sebagian besar para ibu-ibu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


