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ABSTRAK 

Rahmawati, Ika Fitri. 2019. Pembinaan Agama Islam Di 

Majelis Taklim Asy-Syifa Mojopurno Wungu 

Madiun.Skripsi.Jurusan Pendidikan Agama Islam. 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. 

Kata Kunci :Pembinaan Agama Islam, Majelis Taklim 

Dilingkungan sekitar Dusun Ngrayung Desa Mojopurno 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, pendidikan agama 

para muslim khususnya ibu-ibu masih sangat minim, masih 

banyak ibu-ibu yang tidak menutup aurat, kurang 

mengutamakan sholat lima waktu, masih banyak yang 

kurang mampu membaca Al-Qur’an dan kurang memahami 

ilmu agama. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat 

judul Pembinaan Agama Islam di Majelis Taklim Asy-Syifa 

Mojopurno Wungu Madiun. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui 

bentuk pembinaan agama Islam di Majelis Taklim Asy-

Syifa Mojopurno Wungu Madiun. (2) Untuk mengetahui 

materi pembinaan agama Islam di Majelis Taklim Asy-Syifa 

Mojopurno Wungu Madiun. (3) Untuk mengetahui metode 

pembinaan agama Islam di Majelis Taklim Asy-Syifa 

Mojopurno Wungu Madiun. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif dengan jenis penelitian study kasus. Pengumpulan 

data ini diambil dengan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan 

adalah teknik analisis data milik Milles and Huberman. 
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Dengan empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi 

data, display data dan pengambilan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini adalah (1) Bentuk pembinaan agama 

Islam di Majelis Taklim Asy-Syifa ini dilaksanakan secara 

langsung dengan teknik diskusi kelompok dan karyawisata. 

Diskusi kelompok dilaksanakan setiap satu pekan sekali 

setelah Yasinan dengan kegiatan Tausiyah dan karyawisata 

dilaksanakan satu tahun sekali dengan kegiatan Ziarah Wali. 

(2) Materi pembinaan agama Islam di Majelis Taklim Asy-

Syifa adalah materi larangan syirik kepada Allah, sholat 

lima waktu, materi mengenai interaksi manusia terhadap 

sesama, dan akhlak kita kepada yang lebih tua, sesama 

bahkan yang lebih muda. (3) Metode pembinaan agama 

Islam di Majeli Taklim Asy-Syifa adalah metode hiwar, 

qishah, pembiasaan, mauidhzoh dan ceramah. Metode hiwar 

dilakukan pada saat tanya jawab terhadap jamaah. Metode 

qishah digunakan untuk menyampaikan kisah-kisah Islami. 

Metode pembiasaan diterapkan pada kegiatan-kegiatan rutin 

yang diselenggarakan satu Minggu sekali seperti Yasinan, 

tahlil, amal jariyah dan Banjari. Metode ceramah dan 

mauidzah digunakan oleh pemateri dalam menyampaikan 

materi-materi yang dirasa penting dan masyarakat butuh 

penjelasan lebih. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam adalah agama samawi terakhir yang 

diturunkan Allah Swt untuk menjadi rahmat bagi 

sekalian alam. Untuk itu, ia mengajarkan agar nilai-

nilai yang terkandung didalamnya disebarluaskan 

oleh para pemeluknya kepada kalangan masyarakat 

luas, sehingga pada gilirannya Islam tidak hanya 

dikenal dan dianut oleh sekelompok orang dan 

golongan masyarakat tertentu, tapi juga dikenal dan 

dianut oleh seluruh lapisan masyarakat di dunia ini.
1
 

Untuk memperkenalkan ajaran terhadap seluruh 

lapisan masyarakat,  maka pendidikan Islam dibagi 

menjadi beberapa bentuk, yaitu pendidikan formal, 

nonformal dan informal. Karena pada dasarnya 

manusia diwajibkan untuk selalu belajar atau 

mencari ilmu baik laki-laki maupun perempuan, 

kanak-kanak atau dewasa, tanpa mengenal usia, jenis 

kelamin dan tempat atau waktu sebagaimana 

terdapat dalam sebuah hadist berikut ini. 

 اُْطُلُب الِعْلَم ِمَن اْلَمْهِد اىل اللِّْحدِ 

                                                             
       

1
 Asep Muhyiddin, Kajian Dakwah Multi Perspektif (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), 85. 



 

 

“Tuntutlah ilmu sejak dari ayunan sampai ke 

liang lahat” (HR Ibn. Abd. Bar).
2
 

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an 

bahwasanya Allah Swt akan meninggikan derajat 

orang-orang yang beriman dan berilmu. Q.S Al-

Mujadalah: 11. 

ُحوا ِف اْلَمَجاِلِس  الَِّذينَ يَا أَي َُّها  آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَ َفسَّ
وا يَ ْرَفِع اللَُّه َفاْفَسُحوا يَ ْفَسِح اللَُّه َلُكْم َوِإَذا ِقيَل اْنُشُزوا َفاْنُشزُ 

الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَا تَ ْعَمُلوَن 
 َخِبير 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 

dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
3
 

Dari hadis di atas dapat diartikan bahwa semua 

kalangan, semua umat Islam wajib mencari ilmu 

baik usia kanak-kanak maupun dewasa. Mencari 

                                                             
       

2
 Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama Dalam Keluarga 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 64. 

       
3
 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya: Juz 1-30 

(Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994),  
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ilmu disini bukan berarti sekolah, bisa dengan 

mengikuti organisasi, majelis taklim dan lembaga-

lembaga pendidikan lainnya. 

Perempuan dalam Islam adalah saudara kandung 

laki-laki. Mereka mendapat hak seperti laki-laki. 

Kewajiban mereka juga sama dalam berbagai hal 

kecuali beberapa aspek yang khusus berkaitan 

dengan laki-laki saja atau perempuan saja.
4
 Dalam 

Islam, perempuan juga memiliki kedudukan tinggi 

sebagai manusia karena perempuan dan laki-laki 

tidak dibedakan dalam sisi kemanusiaan. Manusia di 

dalam Al-Qur’an disebutkan sebagai khalifah Allah 

Swt yang memperoleh kemuliaan.
5
 

Wanita muslimah adalah guru yang menjaga diri 

dari bahaya terpeleset dan menjauh dari godaan 

setan.
6
 Wanita adalah pendidik generasi penerus dan 

yang memberi warna suatu masyarakat Islam. Kita 

semua wajib memberi pendidikan yang baik bagi 

anak-anak kita, mempersiapkan mereka dengan 

persiapan Islam dan menjadikan mereka agar mampu 

                                                             
       

4
 Utsman Qadir Mukanisi, Perempuan di Hati Nabi (Jakarta: PT 

Serambi Semesta Distribusi, 2017), 2.  

       
5
 Ibrahim Amini, Bangga Jadi Muslimah (Jakarta: Al-Huda, 2007), 

1. 

       
6
 Utsman Qadir Mukanisi, Perempuan di Hati Nabi, 11. 



 

 

mengemban amanat, membangkitkan umat dan 

membangun masyarakat yang menonjol.
7
 

Wanita sebagai pendidik tidak akan bisa seperti 

itu kecuali telah dihiasi iman dan takwa.
8
 Para 

perempuan sebagai individu muslim memiliki tugas 

untuk berusaha menuntut ilmu hingga merasa cukup, 

khususnya ilmu-ilmu yang secara langsung 

merupakan kebutuhan mereka seperti, kedokteran, 

pendidikan, pengetahuan Islam, dan lain-lain.
9
 

Perempuan dianggap sebagai makhluk yang 

dapat berperan ganda, baik di lingkungan keluarga 

sebagai ibu rumah tangga dan tenaga kerja, maupun 

pada lingkungan masyarakat sebagai bagian dari 

masyarakat itu sendiri, dimana mereka juga 

mempunyai hak serta kewajiban.
10

 

Untuk mewujudkan muslimah yang benar-benar 

faham dan berpengetahuan keagamaan yang cukup, 

                                                             
       

7
 Khaulah Binti Abdul Kadir Darwis, Bagaimana Muslimah 

Bergaul ( Jakarta: Al-Kautsar, 2008 ) 21. 

       
8
 Utsman Qadir Mukanisi, Perempuan di Hati Nabi, 15. 

       
9
 Ibrahim Amini, Bangga Jadi Muslimah, 7. 

        
10

 Evi Muafiah, “Pendidikan Perempuan di Pondok Pesantren” 

STAIN Ponorogo: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7 No. 1, 2013, 94. 

https://scholar.google.co.id/citations?user=oMLLonkAAAAJ&hl=id#d=

gs_md_cita-

d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26use

r%3DoMLLonkAAAAJ%26citation_for_view%3DoMLLonkAAAAJ%

3Ad1gkVwhDpl0C%26tzom%3D-420 
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maka perlu dibimbing dan dibina mengenai 

pendidikan agama Islam. 

Dilingkungan sekitar Dusun Ngrayung Desa 

Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, 

pendidikan agama para muslimah khususnya ibu-ibu 

masih sangat minim, masih banyak ibu-ibu yang 

tidak menutup aurat, kurang mengutamakan sholat 

lima waktu, masih banyak yang kurang mampu 

membaca Al-Qur’an dan kurang memahami ilmu 

agama.
11

 

Majelis taklim sebagai sebuah institusi 

pendidikan nonformal bidang keagamaan memiliki 

arti penting bagi pengamalan nilai-nilai Islam di 

masyarakat. Hal ini dikarenakan keberadaan majelis 

taklirn menjadi ujung tombak yang berhadapan 

langsung pada masyarakat.
12

 

Majelis taklim adalah semua kegiatan komunitas 

muslim yang berkaitan dengan masalah pendidikan 

dan pengajaran Islam, tanpa terbatas oleh jenis 

kelamin atau status sosial jamaahnya, termasuk tidak 

dibatasi oleh tempat dan waktu 

penyelenggaraannya.
13

 

                                                             
       

11
 Hasil observasi di lingkungan sekitar Majelis Taklim Asy-Syifa 

Mojopurno Wungu Madiun, pada tanggal 20 Februari 2019. 

       
12

 Kementrian Agama RI, Pedoman majelis ta’lim (Jakarta: 

Kementria Agama RI, 2012), 1. 

       
13

 Asep Muhyiddin, Kajian Dakwah Multi Perspektif, 86.  



 

 

Di masyarakat sekitar Dusun Ngrayung Desa 

Mojopurno terdapat Majelis Taklim Asy-Syifa, dulu 

masih sangat sedikit yang mengikuti majelis taklim, 

lambat laun banyak masyarakat yang mulai 

mengikuti kegiatan-kegiatan Majelis Taklim Asy-

Syifa salah satunya adalah rutinan Yasinan pada 

malam Jumat, berawal dari rutinan Yasinan tersebut 

mereka semakin semangat mengikuti kegiatan-

kegiatan lainnya, karena didalam Majelis Taklim 

Asy-Syifa tidak hanya ada kegiatan Yasinan tetapi 

ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti peringatan hari 

besar Islam, Ceramah , Muslimatan dan Banjari.  

Menariknya dari majelis taklim ini, walaupun 

didirikan di Dusun Ngrayung Desa Mojopurno 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, akan tetapi 

beberapa jamaahnya berasal dari desa lainnya dan 

sebagian  jamaah yang aktif justru dari Dusun 

Doragan Desa Munggut Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun, karena memang letak Dusun 

Ngrayung dan Doragan saling berdekatan dan bagi 

pendiri majelis taklim tidak ada aturan selain warga 

mojopurno dilarang mengikuti majelis taklim ini. 

Bahkan majelis taklim ini membuka lebar siapapun 

yang ingin ikut belajar ilmu agama bersama-sama di 

majelis taklim ini. Selain itu dengan adanya Majelis 

Taklim Asy-Syifa ini, beberapa dusun sekitar ikut 

mendirikan rutinan yasinan.
14

 

                                                             
       

14
 Sulastri, Wawancara, 24 Februari 2019. 
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Pembinaan agama adalah suatu usaha untuk 

memelihara dan meningkatkan pengetahuan agama, 

kecakapan sosial dan praktek keagamaan serta 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari 

sesuai dan sejalan dengan ajaran agama Islam. 

Pembinaan agama merupakan satu upaya agar 

manusia mendapatan bekal dalam menjalani 

kehidupan di dunia dimana agama Islam ini 

merupakan sumber nilai dan moral yang mengikat 

yang mempunyai dimensi dalam kehidupan 

penganutnya dan mampu memberikan kekuatan 

dalam menghadapi tantangan dan cobaan. 

Pembinaan agama Islam diarahkan untuk 

meningkatkan keyakinan, penghayatan, pemahaman, 

dan pengalaman ajaran Islam dari anggota pengajian, 

serta membentuk pribadi yang sholeh dan 

meningkatkan sosial manusia dalam kehidupan 

sehari-hari.
15

 

Majelis Taklim Asy-Syifa merupakan salah satu 

sarana yang digunakan ibu-ibu masyarakat sekitar 

sebagai lembaga pendidikan agama. Ibu-ibu yang 

dulunya sangat awam sengan ilmu keagamaan 

sekarang mulai banyak mengerti dan menjalankan 

kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik, 

seperti menjalankan sholat lima waktu, puasa 

                                                             
       

15
 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002) 79. 



 

 

Ramadhan lebih penuh dari biasanya, dulu mereka 

beranggapan bahwa ketika mereka bekerja tidak 

melakukan puasa tidak masalah, ketika mengikuti 

sebagai anggota Majelis Taklim Asy-Syifa mereka 

lebih mengetahui bahwa puasa Ramadhan adalah 

salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh 

setiap muslim, selain itu mereka juga semakin rajin 

untuk sholat berjamaah ke mushola atau masjid. 

Bahkan mereka jadi tahu bahwa ada kegiatan 

Muslimat NU yang diadakan sebulan sekali se 

kecamatan secara bergantian, mereka yang 

kebanyakan orang awan jadi mengenal lembaga-

lembaga Islam yang ada dan ikut bergabung 

didalamnya .
16

  

Berdasarkan fenomena dan data di atas maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

berjudul “PEMBINAAN AGAMA ISLAM DI 

MAJELIS TAKLIM ASY-SYIFA MOJOPURNO 

WUNGU MADIUN” 

 

B. Fokus Penelitian 

Untuk membatasi masalah yang akan diteliti, 

maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada 

masalah pembinaan agama Islam ibu-ibu di Majelis 

Taklim Asy-Syifa Mojopurno Wungu Madiun. 

 

C. Rumusan Masalah  

                                                             
       

16
 Hasil observasi di jamaah Majelis Taklim Asy-Syifa Mojopurno 

Wungu Madiun, pada tanggal 28 Januari 2019. 
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Dari latar belakang dan rumusan masalah 

diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana bentuk pembinaan agama Islam di 

Majelis Taklim Asy-Syifa Mojopurno Wungu 

Madiun ? 

2. Apa saja materi pembinaan agama Islam di 

Majelis Taklim Asy-Syifa Mojopurno Wungu 

Madiun ? 

3. Bagaimana metode pembinaan agama Islam di 

Majelis Taklim Asy-Syifa Mojopurno Wungu 

Madiun ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui bentuk pembinaan agama 

Islam oleh Majelis Taklim Asy-Syifa 

Mojopurno Wungu Madiun. 

2. Untuk mengetahui materi pembinaan agama 

Islam di Majelis Taklim Asy-Syifa Mojopurno 

Wungu Madiun. 

3. Untuk mengetahui metode pembinaan agama 

Islam di Majelis Taklim Asy-Syifa Mojopurno 

Wungu Madiun. 

 

 

 

 

 

E. Manfaat Penelitian 



 

 

1. Secara Teoretis 

a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai 

kontribusi khasanah keilmuan dalam bidang 

pendidikan keagamaan nonformal. 

b. Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai 

bahan informasi serta acuan bagi peneliti lain 

yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pemimpin Majelis Taklim 

Dengan penelitian ini diharapkan mampu 

dijadikan masukan dan referensi dalam upaya 

meningkatkan kegiatan keagamaan Majelis 

Taklim Asy-Syifa Mojopurno Wungu  

Madiun. 

b. Bagi Pengurus Majelis Taklim 

Dengan penelitian ini diharapkan mampu 

meningkatkan efektifitas kegiatan-kegiatan 

keagamaan dalam Majelis Taklim ini dan 

semakin meningkatkan kepengurusan yang 

baik untuk kedepannya. 

c. Bagi Masyarakat 

Dengan penelitian ini diharapkan 

masyarakat menyadari pentingnya 

pendidikan agama dan mulai antusias untuk 

mengikuti majelis taklim dan kegiatan-

kegiatan keagamaan yang lainnya dalam 

lingkungannya serta mempraktekannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

F. Sistematika Pembahasan 
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Sebagai gambaran untuk menulis karya ilmiah 

ini penelitimenuliskan sistematika pembahasan. 

Sistematika pembahasan disini dimaksudkan untuk 

mempermudah pembaca dalam menelaah isi yang 

ada didalam skripsi ini. Maka peneliti memaparkan 

ada enam sub pembahasan yaitu: 

BAB I, pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai 

gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi 

keseluruhan, yang meliputi latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan.  

BAB II , berisi tentang telaah hasil penelitian 

terdahulu dan atau landasan teori. Dalam bab ini 

peneliti menelaah hasil penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan fokus penelitian. Adapun teori 

yang menjadi landasan penelitian ini yaitu 

pengertian pembinaan agama Islam, dasar dan tujuan 

pembinaan agama Islam, bentuk pembinaan agama 

Islam, ruang lingkup,  materi dan metode pembinaan 

agama Islam, pengertian majelis taklim dan yang 

terakhir mengenai peran majelis taklim. 

BAB III, membahas tentang metode penelitian, 

meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap 

penelitian. 



 

 

BAB IV, temuan penelitian, dalam Bab ini berisi 

tentang paparan data, yang berisi hasil penelitian di 

lapangan yang terdiri atas gambaran umum lokasi 

penelitian dan deskripsi data.  

BAB V, merupakan analisis data yang berisi 

tentang analisis data mengenai bentuk pembinaan 

agama Islam di Majelis Taklim Asy-Syifa, materi 

pembinaan agama Islam di Majelis Taklim Asy-

Syifa, dan metode pembinaan agama Islam di 

Majelis Taklim Asy-Syifa  

BAB VI, bab ini merupakan bab terakhir dari 

skripsi yang penulis susun, didalamnya menguraikan 

tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok 

permasalahan dan saran-saran yang terkait dengan 

hasil penelitian. 



 

13 
 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN 

TERDAHULU DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah 

pustaka dari kajian penelitian yang terdahulu. 

Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya, 

yaitu:  

Penelitian Habib Ahsanul Fikri mahasiswa IAIN 

Ponorogo yang berjudul “Pembinaan Akhlak Mulia 

Dalam Keluarga Tokoh Masyarakat (Studi Kasus di 

Desa Ketro Sawoo Ponorogo)”. Kesmpulan dari 

penelitian ini adalah tokoh masyarakat yang ada di 

desa Ketro berperan penting dalam memimpin, 

mengarahkan dan membina masyarakat dalam hal 

kegiatan sosial yang ada di lingkungan. Tokoh 

masyarakat memiliki pengaruh besar bagi 

masyarakanya dalam memotivasi, mengarahkan 

masyarakat, memberi contoh yang baik kepada 

masyarakat, menciptakan kondisi masyarakat yang 

tenang, serta membentuk karakter lingkungan yang 

baik. Pembinaan akhlak mulia di keluarga tokoh 

masyarakat adalah mengarahkan anaknya di jalan 

yang benar sesuai tuntunan agama Islam, 

memberikan teladan yang baik, mampu memahami 

karakter anak, mendidik kepribadian anak, mendidik 

tanggung jawab anak, mendidik kedisiplinan dalam 

kesehariannya, memberi nasehat dan motivasi 



 

 

kepada anak, membiasakan anak dalam hal baik, 

serta memberikan batasan pergaulan dengan teman. 

Kendala yang dihadapi dalam membina akhlak mulia 

di keluarga tokoh masyarakat adalah umumnya 

kendala dari sikap anaknya. Kemudian kendala yang 

lainnya adalah bagaimana membagi. waktu dengan 

anak-anak mereka. Dan yang paling penting 

bagaimana cara mendidik anak di dalam zaman yang 

serba cepat ini.
1
 

Penelitian Nurun Na’imah mahasiswa IAIN 

Surakarta yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan 

Agama Islam Dalam Meningkatkan Perilaku 

Spiritual Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 

Wanita Di Rumah Tahanan Negara Klas 1 

Surakarta Tahun 2016”. Kesimpulan dari penelitian 

ini adalah pelaksanaan pembinaan keagamaan pada 

warga binaan wanita di Rumah tahanan Negara Klas 

1 Surakarta adalah melalui shalat dhuhur dan ashar 

berjamaah, sholat sunnah berjamaah baik laki-laki 

maupun perempuan secara klasikal, pengajian rutin 

setiap hari Senin, selasa, rabu, kamis, dan sabtu, 

pengajian peringatan hari besar Islam, misalanya 

maulid nabi muhammad Saw, peringatan nuzulul 

Qur’an, membaca, belajar iqro’ dan Al-Qur’an 

beserta tajwidnya, hafalan juz amma bagi warga 

binaan pemasyarakatan wanita yang didampingi oleh 

ibu-ibu hafidzah dari pondok pesantren Darul 

                                                             
       

1
 Habib Ahsanul Fikri (210314192) yang berjudul “Pembinaan 

Akhlak Mulia Dalam Keluarga Tokoh Masyarakat (Studi Kasus di 

DesaKetro Sawoo Ponorogo), (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018) 
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Qur’an, lomba-lomba Islami yang dilaksanakan pada 

hari-hari tertentu, misalnya menyambut bulan puasa 

ramadhan atau pada kegiatan lain, membaca surat 

yasin. Metode pelaksanaan pembinaan agama Islam 

bagi warga binaan pemasyarakatan wanita di Rutan 

Klas 1 Surakarta yaitu ceramah, klasikal, individu, 

maupun musyawarah. Adapun faktor yang 

mendukung pelaksanaan pembinaan agama Islam di 

Rutan Klas 1 Surakarta adalah sebagai berikut: 

Adanya relawan dari luar Rutan Klas 1 Surakarta, 

bekerjasama dengan Pondok Pesantren di wilayah 

Surakarta, fasilitas yang cukup memadai, adanya 

buku rapor warga binaan pemasyarakatan. 

Sedangkan faktor yang menghambat adalah 

perbedaan masa hukuman serta masuknya yang tidak 

bersamaan, kemampuan warga binaan dalam 

memahami materi yang disampaikan oleh Pembina 

pemasyarakatan, latar belakang warga binaan yang 

tidak sama, tidak adanya kurikulum khusus dalam 

pembinaan agama Islam, kurangnya tenaga pembina 

pemasyarakatan.
2
 

Penelitian Ahmad Fatoni mahasiswa UIN 

Walisongo yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan 

Agama Islam  Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 

Purwodadi”. Kesimpulan penelitian ini adalah 

                                                             
       

2
 Nurun Na’imah (123111334) yang berjudul “Pelaksanaan 

Pembinaan Agama Islam Dalam Meningkatkan Perilaku Spiritual Bagi 

Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita Di Rumah Tahanan Negara 

Klas 1 Surakarta Tahun 2016” (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017) 



 

 

pelaksanaan pembinaan agama Islam bagi para 

Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Negara 

Klas IIB Purwodadi telah berjalan cukup baik, 

dilihat dari kedisiplinan mereka dalam mengikuti 

berbagai kegiatan pembinaan agama. Sebagai 

indikasinya sebagian besar warga binaan giat 

menjalankan sholat duhur dan ashar berjama’ah. 

Maka dapat dianalisa bahwa mereka juga 

menjalankan sholat lima waktu dengan baik. Sikap 

para Tahanan dan Narapidana terhadap para 

pengelola dan pembina agama Islam dalam perilaku 

sehari-hari menunjukkan perilaku yang sopan, dan 

juga berlaku sopan kepada sesama warga binaan 

sehingga tidak adanya perkelahian antar warga 

binaan. Hal ini merupakan indikasi adanya 

keberhasilan pembinaan agama Islam di Rumah 

Tahanan Negara Klas IIB Purwodadi. Pelaksanaan 

Pembinaan Agama Islam di Rumah Tahanan Negara 

Klas IIB Purwodadi memiliki beberapa faktor 

pendukung yaitu: adanya kerjasama dengan berbagai 

pihak, sarana dan fasilitas, sikap narapidana dan 

tahanan, mayoritas warga binaaan beragama Islam. 

Sedangkan faktor penghambatnya adalah jumlah 

tenaga pembina, pemahaman terhadap pribadi 

narapidana. 
3
  

Persamaan penelitian kali ini dengan penelitian 

terdahulu adalah sama-sama menggunakan 

                                                             
       

3
 Ahmad Fatoni yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Agama 

Islam  Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Purwodadi” (Skripsi, UIN 

Walisongo, 2017) 
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metodologi penelitian kualitatif. Sedangkan 

perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu fokus 

pelaksanaan pembinaan agama Islam di rumah 

tahanan negara dan pembinaan akhlak pada keluarga 

tokoh masyarakat sedangkan pada penelitian 

sekarang fokus pada pembinaan agama Islam ibu-ibu 

di Majelis Taklim Asy-Syifa Mojopurno Wungu 

Madiun. 

 

B. Kajian Teori 

1. Pembinaan Agama Islam 

a. Pengertian Pembinaan Agama Islam 

Pembinaan adalah proses perbuatan, 

pembaharuan, penyempurnaan, usaha, 

tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara 

terus menerus untuk memperoleh hasil yang 

lebih baik.
4
  

Agama diartikan pula dengan kata Din 

dari bahasa arab yang berarti menguasai, 

menundukkan, patuh, hutang, balasan, 

kebiasaan. Sedangkan kata Islam berasal dari 

kata salimayang berarti selamat sentosa.
5
  

Agama Islam adalah agama yang dibawa 

dan disampaikan oleh Nabi Muhammad yang 

                                                             
       

4
 Lina Hadiawati, “Pembinaan Keagamaan Sebagai Upaya 

Meningkatkan Kesadaran  Siswa Melaksanakan  Ibadah Shalat” 

Universitas Garut: Jurnal Pendidikan, Vol. 2, No, 1, 2008, 2. 
       

5
Nina Aminah, Studi Agama Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014), 25-26. 



 

 

bersumber dari Al-Quran dan Hadis, jadi 

pelaksanaan pembinaan agama Islam adalah 

proses pemberian bantuan terarah, 

berkelanjutan dan sistematis kepada setiap 

individu agar ia dapat mengembangkan 

potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya 

secara optimal dengan cara 

menginternalisasikan nilai-nilai yang 

terkandung di dalam Al-Quran dan Hadis 

Rasulullah ke dalam dirinya.  

Sehingga setelah internalisasi nilai-nilai 

yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis 

telah tercapai dan fitrah beragama telah 

berkembang secara optimal maka dapat 

tercipta hubungan yang baik dengan Allah, 

dengan manusia dan alam semesta sebagai 

perwujudan dari peranannya sebagai Khalifah 

di muka bumi.
6
 

 

b. Dasar dan Tujuan Pelaksanaan Pembinaan 

Agama Islam 

Dasar atau landasan pembinaan agama 

Islam telah dijelaskan dalam ajaran-ajaran 

Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan 

Hadits. Allah Swt menjelaskan hal tersebut 

dalam surat Ali Imran: 104 yang berbunyi:  

                                                             
       

6
Samsul Munir Amin, Bimbingan Konseling Islam (Jakarta, Amzah 

2010), 23. 



19 
 

 
 

ٌة َيْدُعوَن ِإََل  َويَْأُمُروَن  اْلَخْيرِ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
“Dan hendaklah ada di antara kamu 

segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan 

mencegah dari yang munkar, merekalah 

orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali 

Imran : 104 )
7
 

 

Ma’ruf : segalah perbuatan yang 

mendekatkan kita kepada Allah, sedangkan 

Munkar ialah segala perbuatan yang 

menjauhkan kita dari padanya.
8
 

Manusia sebagai anggota komunitas dari 

suatu masyarakat mempunyai 2 (dua) fungsi; 

individu dan sosial.
9
 Dalam fungsinya sebagai 

makhluk individu, manusia berhak memenuhi 

kebutuhan pribadinya, seperti pendidikan 

kesehatan kebahagiaan dan sebagainya. Untuk 

memenuhi kebuTuhan individu, manusia 

                                                             
       

7
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya: Juz 1-30 

(Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994). 266. 

       
8
 Sri Susanti dan Rusman, “Efektifitas Pembinaan Agama Islam 

Bagi Lansia Dalam Meningkatkan Ibadah Shalat Di Panti Werdha 

Hargo Dedali Surabaya” Universitas Muhammadiyah Surabaya: Jurnal 

Pendidikan Islam, Vol. 7 No. 1, 2018, 4. 
       

9
 Fadlolan Musyaffa’ Mu’ti, Islam Agama Mudah (Tuban, Syauqi 

Press, 2007), 102. 

 



 

 

harus mampu mengoptimalkan peran sosial 

dimana manusia harus melakukan interaksi 

dengan komunitas yang lain. 

Secara prinsip, manusia pasti 

menginginkan kebahagiaan dan peningkatan 

taraf hidup. Untuk mencapainya manusia 

harus melakukan aksi dan aktifitas yang 

kongkrit, aksi yang efektif menciptakan 

dinamika dan selalu relevan dengan budaya 

dan kondisi sosial-kemasyarakatan. Dalam 

hubungan ini manusia dituntut untuk saling 

menyamakan persepsi dan kecocokan untuk 

mendapatkan sebuah hasil yang positif yang 

bisa dinikmati oleh segenap masyarakat.  

Maka masyarakat membutuhkan aturan 

baku yang berfungsi untuk mengatur laju 

dinamika yang ada. Sehingga dinamika 

masyarakat akan menjadi teratur, serasi dan 

seimbang sesuai keinginan bersama. Agama 

dalam fungsinya sebagai pegangan hidup jelas 

bukanlah barang baru, akan tetapi 

kecenderungan manusia meninggalkan agama 

senantiasa ada dalam kehidupan manusia 

terutama ketika budaya hedonism/pandangan 

hidup yang menganggap bahwa orang akan 

menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan 

sebanyak mungkin dan sedapat mungkin 

menghindari perasaan yang menyakitkan 

menjadi anutan dan kehidupan mencapai 

derajat yang serendah-rendahnya, maka 
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agama biasanya tampil sebagai sesuatu yang 

dibutuhkan.  

Allah Swt telah memuliakan manusia 

dengan akal dan nurani, keduanya di 

maksudkan untuk mengendalikan dan 

mengontrol aktifitas manusia. Namun dalam 

prakteknya posisi dan peran akal sebagai 

perilaku positif ini seringkali terkalahkan oleh 

nafsu dan kehendak syaitan.
10

 Karena akal dan 

nurani tidak berfungsi dengan optimal, 

implikasinya kemaksiatan bisa menjadi 

rutinitas. Kemaksiatan terjadi merupakan 

dampak yang ditimbulkan oleh pertentangan 

yang terjadi antara akal dan nafsu, ketika akal 

dominan maka perilaku yang positiflah yang 

muncul. Sebaliknya, jika nafsu mendominasi 

akal maka kemaksiatan yang akan muncul. 

Ketika hidup di dunia manusia akan 

dihadapkan kepada beragam problematika dan 

tuntutan hidup. Disinilah seringkali manusia 

tertuntut untuk mencapai taraf dan keadaan 

yang ideal, terutama dalam kehidupan 

masyarakat akan sangat mungkin terjadi 

benturan antara individu satu dengan yang 

lainnya. 

Disinilah syariat Islam datang memberikan 

pedoman hidup guna mengatur dinamika 

                                                             
       

10
Fadlolan Musyafa’ Mu’ti, Islam Agama Mudah, 102. 



 

 

manusia. Keragaman yang ada, hendak nya 

diposisikan sebagai keragaman yang positif 

untuk saling berinteraksi dan mengenal.
11

 

Dalam suatu usaha pasti ada tujuan, begitu 

halnya dalam pembinaan agama Islam pasti 

ada tujuan. Secara umum tujuan pembinaan 

adalah membantu individu mewujudkan 

dirinya sebagai manusia seutuhnya agar 

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan  

akhirat. Mewujudkan diri sebagai manusia 

seutuhnya berarti mewujudkan diri sesuai 

dengan hakekatnya sebagai manusia.
12

 

Tujuan pembinaan agama Islam secara 

rinci dapat disebutkan sebagai berikut: 

1) Untuk menghasilkan suatu perubahan, 

perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa 

dan mental. 

2) Menghasilkan perubahan, perbaikan dan 

kesopanan tingkah laku yang mampu 

memberikan manfaat bagi diri sendiri, 

lingkungan sosial dan alam sekitar. 

3) Menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) 

pada individu sehingga muncul dan 

berkembang rasa toleransi, 

kesetiakawanan, tolong menolong dan rasa 

kasih sayang. 

                                                             
       

11
 Samsul Munir Amin, Bimbingan Konseling Islam, 43. 

       
12

 Sri Susanti dan Rusman, “Efektifitas Pembinaan Agama Islam 

Bagi Lansia Dalam Meningkatkan Ibadah Shalat Di Panti Werdha 

Hargo Dedali Surabaya”, 5. 
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4) Menghasilkan kecerdasan spiritual, 

sehingga muncul dan berkembang 

keinginan untuk menaati perintah Tuhan 

serta tabah menerima ujian-Nya. 

5) Menghasilkan potensi Ilahi, sehingga ia 

dapat dengan baik menanggulangi 

berbagai persoalan hidup, dan dapat 

memberikan kemanfaatan dan keselamatan 

bagi lingkungannya pada berbagai aspek 

kehidupan.
13

 

 

c. Bentuk Pembinaan Agama Islam 

Menurut Ainur Rahim Faqih, pembinaan 

agama Islam dapat dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung, yaitu sebagai berikut:  

1) Bimbingan langsung yaitu komunikasi 

langsung dimana pembimbing dan klien 

langsung bertatap muka. Dalam bimbingan 

langsung,pembimbing dapat menggunakan 

teknik: 

a) Individual, cara ini memungkinkan 

pembimbing dan klien berbicara 

langsung empat mata. Hal ini dapat 

dilakukan pada saat percakapan pribadi, 

kunjungan ke rumah, kunjungan dan 

observasi kerja klien. 

                                                             
       

13
 Samsul Munir Amin, Bimbingan Konseling Islam, 43. 



 

 

b) Kelompok, pembimbing melakukan 

komunikasi langsung dengan klien 

dalam kelompok. Hal yang dapat 

diterapkan dalam bimbingan kelompok 

adalah diskusi kelompok, karyawisata, 

sosiodarma dan grup teaching. 

2) Bimbingan tidak langsung adalah 

bimbingan yang dilakukan melalui media 

komunikasi masa. Bimbingan tidak 

langsung dapat pula dilakukan dengan 

teknik individu dan kelompok. Teknik 

yang digunakan adalah: 

a) Individu, dilakukan melalui surat, 

telepon, fax, email dan lain sebagainya. 

b) Kelompok, dapat dilakukan melalui 

papan bimbingan, surat kabar atau 

majalah, brosur, radio atau televisi.
14

 

 

d. Ruang Lingkup Pembinaan Agama Islam 

1) Pembinaan Agama Islam dalam Kelurga 

Islam mengajarkan bahwa pendidikan 

itu berlangsung seumur hidup, dari buaian 

sampai ke liang lahat. Karena pembinaan 

dan pendidikan anak dalam keluarga 

adalah awal dari suatu usaha untuk 

mendidik anak untuk menjadi manusia 

yang bertaqwa, cerdas dan terampil. Maka 

                                                             
      

14
 Ainur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, 

(Yogyakarta: UII Press, 2001), 55.   
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hal ini menempati posisi kunci yang 

sangat penting dan mendasar serta menjadi 

fondasi penyangga anak selanjutnya. 

Dalam hal ini hubungan diantara 

sesama anggota keluarga sangat 

mempengaruhi jiwa anak. Hubungan yang 

serasi, penuh perhatian dan kasih sayang 

yang akan membawa kepada kepribadian 

yang tenang, terbuka dan mudah dididik 

karena ia mendapat kesempatan untuk 

tumbuh dan berkembang. 

Untuk membina keimanan dan ke 

Islaman remaja, Abdullah Ulwani 

meletakkan tanggung jawab pendidikan 

anak pada orang tua atau ibu bapaknya 

yang meliputi hal–hal sebagai berikut :  

a) Memberi petunjuk, mengajari agar 

beriman kepada Allah dengan jalan 

merenungkan dan memikirkan 

ciptaan-Nya (bumi, langit atau alam 

dan isinya).  

b) Menanamkan dalam jiwanya roh 

kekhususan, bertaqwa dan beribadah 

kepada Allah, melalui sholat, dan 

melatih tingkah laku denngan rasa 

haru dan menangis disaat mendengar 

suara Al-Qur’an.  

c) Mendidik anak untuk dekat kepada 

Allah di setiap kegiatan dan situasi. 



 

 

Melatih bahwa Allah selalu 

mengawasi, melihat dan mengetahui 

rahasia. 

 

2) Pembinaan Agama Islam Di Sekolah  

Sekolah adalah sebagai pembantu 

pendidikan anak, yang dalam banyak hal 

melebihi pendidikan dalam keluarga, 

terutama: dari segi cakupan ilmu 

pengetahuan yang diajarkannya. Karena 

sekolah juga merupakan pelengkap dari 

pendidikan dalam keluarga.   

Sekolah betul – betul merupakan 

dasar pembinaan remaja. Apabila 

Pembinaan pribadi remaja terlaksana 

dengan baik, maka si anak akan memasuki 

masa remaja dengan mudah dan membina 

masa remaja itu tidak akan mengalami 

kesusahan. Akan tetapi jika si anak kurang 

bernasib baik, dimana pembinaan pribadi 

di rumah tidak terlaksana dan di sekolah 

kurang membantu, maka ia akan 

menghadapi masa remaja yang sulit dan 

pembinaan pribadinya akan sangat sukar. 

Fungsi sekolah dalam kaitannya 

dengan pembentukan jiwa keagamaan 

pada anak, antara lain sebagai pelanjut 

pendidikan agama di lingkungan keluarga, 

atau membentuk keagamaan pada diri 
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anak agar menerima pendidikan agama 

yang diberikan. 

 

3) Pembinaan Agama Islam dalam 

Masyarakat 

Selain keluarga, masyarakat dan 

lingkungan sekitarpun turut andil dalam 

membina anak. Pembinaan agama yang 

diberikan oleh keluarga sebagai dasar 

utama, sedangkan sekolah menjadi sangat 

penting untuk memenuhi kekurangan 

maupun keluarga dalam mendidik anak. 

Kebudayaan hidup yang semakin 

kompleks, mental anak untuk mengetahui 

berbagai macam hal penemuan ilmiah dan 

agama, maka perlu kerjasama antar 

keluarga dan sekolah serta masyarakat 

untuk mengarahkan ke hal yang positif. 

Sehingga mampu mengenal makna 

kehidupan yang sebenarnya. 

Masyarkat merupakan lapangan 

pendidikan yang ketiga, keserasian antara 

ketiga lapangan pembinaan ini akan 

memberi dampak yang positif bagi 

perkembangan anak termasuk dalam 

pembentukan jiwa keagamaan mereka. 

Seperti diketahui bahwa dalam keadaan 

yang ideal, pertumbuhan seorang menjadi 

sosok yang memiliki kepribadian yang 



 

 

terintegrasi dalam berbagai aspek, 

mencakup fisik, psikis, moral dan 

spiritual. 

Dalam hal ini masyarakat mempunyai 

pengaruh yang sangat besar, menyangkut 

hal-hal sebagai konsekuensi interaksi 

sebagai berikut :  

a) Anak akan mendapatkan pengalaman 

langsung setelah memperhatikan 

(mengamati) apa yang terjadi pada 

masyarakat.  

b) Membina anak-anak itu berasal dari 

masyarakat dan akan kembali ke 

masyarakat.  

c) Masyarakat (dapat menjadi sumber) 

pengetahuan.  

d) Masyarakat membutuhkan orang-

orang terdidik, dan remajapun 

membutuhkan masyarakat (untuk 

mengembangkan dirinya).
15

 

 

e. Materi dan Metode Pembinaan Agama 

Islam 

1) Materi Pembinaan Agama Islam 

Materi pembinaan agama Islam 

secara keseluruhan sama dengan materi 

yang diajarkan pada pendidikan agama 
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 Lina Hadiawati, “Pembinaan Keagamaan Sebagai Upaya 

Meningkatkan Kesadaran  Siswa Melaksanakan  Ibadah Shalat”, 7. 
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Islam. Pendidikan agama Islam sendiri 

adalah pendidikan yang berwarna Islam, 

pendidikan yang berdasar Islam, nilai-nilai 

ajaran Islam sangat mewarnai dan 

mendasari seluruh proses pendidikan.
16

 

Pendidikan Islam adalah merupakan 

bimbingan jasmani, rohani, berdasarkan 

hukum-hukum agama Islam menuju 

kepada terbentuknya kepribadian utama 

menurut ukuran-ukuran Islam.
17

 Islam 

merupakan agama yang sempurna, 

dikatakan sempurna karena ajaran di 

dalamnya meliputi semua aspek kehidupan 

manusia berupa hukum dan norma yang 

mengantarkan manusia menuju 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Norma-

norma tersebut pada garis besarnya terdiri 

atas akidah, syari’ah dan akhlak.  

Antara ketiganya adalah saling 

berkaitan untuk membentuk kepribadian 

muslim secara keseluruhan. 

a) Akidah menurut etimologi adalah 

ikatan, sangkutan. Disebut demikian 

karena ia mengikat dan menjadi 

                                                             
       

16
 Heri Gunawan, Pendidikan Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014), 1. 

       
17

 Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 

7. 



 

 

sangkutan atau gantuan segala sesuatu. 

Dalam pengertian teknis adalah iman 

atau keyakinan. Akidah Islam ditautkan 

dengan rukun iman yang menjadi asas 

seluruh ajaran Islam. Kedudukannya 

sangat sentral dan fundamental, karena 

menjadi asas dan sekaligus sangkutan 

atau gantungan segala sesuatu dalam 

Islam, juga menjadi titik tolak kegiatan 

seorang muslim.
18

   

b) Makna asal syari’at adalah jalan ke 

sumber (mata) air. Perkataan syari’at 

(syari’ah) berasal dari kata syari’, 

secara harfiah berarti jalan yang harus 

dilalui oleh setiap muslim. Selain 

akidah (pegangan hidup), akhlak (sikap 

hidup), syariat (jalan hidup) adalah 

salah satu bagian agama Islam. menurut 

ajaran Islam, syariat ditetapkan Allah 

menjadi patokan hidup setiap muslim. 

Menurut Imam Syafi’i, syariat adalah 

peraturan-praturan lahir yang 

bersumber dari wahyu dan kesimpulan-

kesimpulan yag berasal dari wahyu itu 

mengenai tingkah laku manusia.
19

 

Kaidah syariat Islam ini secara garis 

besar di bagi menjadi dua bagian: 

                                                             
       

18
 Mohammad Daud Ali , Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2006) 199 
       

19
 Ibid, 235. 
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Kaidah ibadah, yaitu tata cara/aturan 

Ilahi yang mengatur hubungan ritual 

langsung antara hamba dengan 

Tuhannya, tata caranya telah ditentukan 

dalam al-Quran dan Sunnah Rasul. 

Diantaranya bersuci, shalat, zakat, 

puasa dan haji. 

Kaidah mu’amalah, yaitu tata aturan 

Ilahi yang mengatur hubungan manusia 

dengan sesama manusia, hubungan 

manusia dengan alam. Mu’amalah 

dalam arti luas antara lain: hukum 

niaga, hukum nikah, hukum waris, 

jinayah, khilafah jihad dan lain 

sebagainya.
20

 

c) Akhlak secara etimologi berasal dari 

kata khalaqa yang berarti mencipta, 

membuat, menjadikan. Khuluqun yang 

berarti perangai, tabiat, adat. Khalqun 

yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. 

Secara etimologi akhlak berarti 

perangai, adat, tabiat, atau sistem 

perilaku yang dibuat oleh manusia. 

Akhlak Islam adalah akhlak dalam 

kehidupan sehari-hari, akhlak yang baik 

atau akhlakul karimah adalah sistem 

nilai yang menjadi asas perilaku yang 

                                                             
       

20
 Nina aminah, Studi Agama Islam, 53. 



 

 

bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, 

dan nilai-nilai alamiah (sunnatullah).
21

  

 

2) Metode Pembinaan Agama Islam 

Metode berarti suatu cara yang kerja 

yang sistematik dan umum, seperti cara 

kerja ilmu pengetahuan. Metode bisa juga 

diartikan sebagai suatu cara dan siasat 

penyampaian bahan pelajaran tertentu dari 

suatu mata pelajaran agar siswa dapat 

mengetahui, memahami, mempergunakan 

dan dengan kata lain menguasai bahan 

pelajaran tersebut.  

Metode pengajaran agama Islam ialah 

suatu cara menyampaikan bahan pelajaran 

agama Islam, suatu cara khusus yang telah 

dipersiapkan dan dipertimbangkan untuk 

ditempuh dalam pengajaran keimanan, 

ibadat akhlak dan berbagai mata pelajaran 

agama Islam lainnya.
22

 

Penggunaan metode yang tepat akan 

memudahkan daya tangkap peserta didik. 

Penyampaian pengajaran atau pembinaan 

akan mudah diterima peserta didik apabila 

metode yang digunakan sesuai dengan 
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daya kemampuan (akal pikiran) peserta 

didik. 

Macam-macam metode bimbingan 

agama Islam yaitu: 

a) Metode Hiwar (Percakapan) 

Metode hiwar (dialog) ialah 

percakapan silih berganti antara dua 

pihak atau lebih melalui tanya jawab 

mengenai satu topik, dan dengan 

sengaja diarahkan kepada satu tujuan 

yang dikehendaki. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Al-Batani, metode 

dialog merupakan salah satu metode 

pendidikan yang digunakan oleh nabi, 

karena metode ini dapat mengasah otak, 

mendekatkan kepada makna, dapat 

mengangkat kebenaran, dapat 

memberanikan terhadap dasar-dasar, 

dan ikut serta secara langsung dalam 

proses pembelajaran dan pendidikan. 

Metode ini digunakan oleh Nabi SAW 

dalam mendidik para sahabatnya, 

terutama dalam rangka menetapkan 

urusan agama mereka, menetapkan 

keagamaan serta berbagai ketentuan 

yang bersifat keduniaan.
23
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b) Metode Qishah (Kisah) 

Kisah berasal dari kata qashasha-

yaqushashu-qishashatan, mengandung 

arti “potongan berita yang diikuti” dan 

“pelacak jejak”. Kisah atau cerita 

sebagai metode pendidikan mempunyai 

daya tarik yang menyentuh perasaan 

hati seseorang. Islam menyadari 

pengaruhnya sangat besar terhadap 

perasaan. Oleh karena itu, Islam 

menyuguhkan kisah-kisah untuk 

dijadikan salah satu metode dalam 

proses pendidikan. Terdapat banyak 

kisah yang ditampilkan dalam Al-

Qur’an, yang semuanya dapat diambil 

hikmah dan pelajarannya, terutama 

tentang kisah-kisah manusia terdahulu 

yang telah Allah binasakan.
24

 

 

c) Metode Amtsal (Perumpamaan) 

Dalam mendidik manusia, Allah 

banyak mnggunakan perumpaman 

(amtsal). Misalnya terdapat dalam 

firman Allah:  
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ا  َمثَ ُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَ ْوَقَد نَارًا فَ َلمَّ
َما َحْوَلُه َذَهَب اللَُّه بُِنورِِهْم َوتَ رََكُهْم ِف  أََضاَءتِْ

 ظُُلَماٍت ال يُ ْبِصُرونَ 
Artinya: “Perumpamaan orang-

orang kafir itu adalah seperti orang 

yang menyalakan api” (Q.S Al-

Baqarah: 17).
25

  

 

Metode perumpamaan ini juga baik 

digunakan oleh para guru dalam 

mengajari peserta didiknya, terutama 

dalam menanamkan karakter kepada 

mereka. Cara penggunaan metode 

amtsal ini hampir sama dengan metode 

kisah, yaitu dengan berceramah atau 

membaca teks.
26

 

 

d) Metode Keteladanan 

Dalam penanaman nilai-nilai 

keIslaman kepada peserta didik, 

keteladanan merupakan metode yang 

lebih efektif dan efisien. Karena peserta 
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(Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994). 35. 

 

       
26
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didik (terutama siswa pada usia 

pendidikan dasar dan menengah) pada 

umumnya cenderung meneladani 

(meniru) guru atau pendidiknya. 

Karena secara psikologis siswa 

memang senang meniru, tidak saja yang 

baik, bahkan terkadang yang jelek pun 

mereka tiru. Hal ini sebagaimana yang 

dikatakan oleh Al-Batani bahwa 

metode keteladanan merupakan metode 

yang paling berpengaruh dalam 

pendidikan manusia, karena individu 

manusia senang meniru terhadap orang 

yang dilihatnya. Sungguh Allah telah 

menjadikan Rasul-Nya sebagai teladan 

bagi setiap orang muslim, baik orang-

orang yang ada pada masanya maupun 

orang-orang yang ada pada 

setelahnya.
27

 

e) Metode Pembiasaan 

Pembiasaan adalah sesuatu yang 

sengaja dilakukan secara berulang-

ulang, agar sesuatu itu dapat menjadi 

kebiasaan. Metode pembiasaan ini 

berintikan pengalaman. Karena yang 

dibiasakan itu ialah sesuatu yang 

diamalkan. Inti kebiasaan adalah 

pengulangan. Pembiasaan 
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menempatkan manusia sebagai sesuatu 

yang istimewa, yang dapat menghemat 

kekuatan, karena akan menjadi 

kebiasaan yang melekat dan spontan, 

agar kegiatan itu dapat dilakukan dalam 

setiap pekerjaan. Oleh karenanya, 

menurut para pakar, metode ini sangat 

efektif dalam rangka pembinaan 

karakter dan kepribadian anak.
28

 

 

f) Metode Mau’idzhah (Nasihat) 

Mau’idzhah ialah nasihat yang 

lembut yang diterima oleh hati dengan 

cara menjelaskan pahala atau 

ancamannya. Nasihat atau mau’idzhah 

sangat memiliki pengaruh terhadap jiwa 

manusia, terlebih apalagi nasihat itu 

keluar dari seseorang yang dicintainya. 

Karena sangat berpengaruhnya metode 

ini, Nabi Muhammad SAW sangat 

memfokuskan terhadap pentingnya 

metode nasihat dan bimbingan ini 

dalam proses pendidikan para 

sahabatnya. Pemberian nasihat ini 

sasarannya adalah untuk menumbuhkan 

kesadaran pada orang yang dinasihati 

agar mau insyaf untuk melaksanakan 
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ketentuan hukum atau ajaran yang 

dibebankan kepadanya.
29

 

Mau’idzhah hasanah dilakukan 

dengan perintah dan larangan disertai 

dengan unsur motivasi dan ancaman 

yang diutarakan lewat perkataan yang 

dapat melembutkan hati, menggugah 

jiwa, dan mencairkan segala bentuk 

kebekuan hati, serta dapat menguatkan 

keimanan dan petunjuk yang 

mencerahkan.
30

 

 

g) Metode Ceramah 

Metode ceramah merupakan cara 

menyajikan pelajaran melalui 

penunturan secara lisan langsung 

kepada sekelompok siswa. Cara 

mengajar dengan ceramah dapat 

dikatakan juga sebagai teknik kuliah, 

yakni cara mengajar dengan 

menyampaikan keterangan atau 

informasi atau uraian tentang suatu 

pokok persoalan serta masalah secara 

lisan. Dengan demikian, dapat 

dipahami bahwa metode ceramah 

adalah cara penyajian pelajaran yang 
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dilakukan guru dengan menuturkan 

atau penjelasan lisan secara langsung 

terhadap peserta didik.
31

 

 

2. Majelis Taklim 

a. Pengertian Majelis taklim 

Majelis taklim adalah salah satu sarana 

pendidikan dalam Islam. majelis taklim lebih 

kita kenal dengan istilah pengajian-pengajian 

atau sering pula berbentuk halaqah. Umumnya 

berisi ceramah atau khutbah-khutbah 

keagamaan Islam. tetapi dalam 

perkembangannya, majelis taklim sering juga 

digunakan sebagai wahana diskusi ilmiah, 

sosiologis, politik, hukum dan seterusnya. Ini 

sangat terlihat pada masjid-masjid di 

lingkungan perguruan tinggi.
32

 

Dari segi etimologis, perkatan 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. 

Dengan demikian secara bahasa majelis 
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 Jasa Ungguh Mulyawan, Pendidikan Islam Integratif 
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taklim adalah tempat untuk melaksanakan 

pengajaran atau pengajian agama Islam.
33

 

Sementara istilah “majelis taklim” sering 

diartikan sebagai kelompok atau suatu 

komunitas muslim yang menyelenggarakan 

kegiatan pendidikan dan pengajaran agama 

Islam. Pengertian ini menunjukkan bahwa arti 

majelis taklim meliputi semua kegiatan 

komunitas muslim yang berkaitan dengan 

masalah pendidikan dan pengajaran agama 

Islam, tanpa dibatasi oleh jenis kelamin dan 

status sosial jamaahnya.
34

 

Pengertian majelis taklim sebagaimana 

dirumuskan pada Musyawarah Majelis Taklim 

se DKI Jakarta tahun 1980, adalah lembaga 

pendidikan nonformal Islam yang memiliki 

kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara 

berkala dan teratur, dan diikuti oleh jama’ah 

yang 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.
35
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Departemen Agama RI merumuskan arti 

“majelis taklim” sebagai suatu lembaga yang 

menyelenggarakan pendidikan non-formal 

dibidang agama Islam bagi orang dewasa 

(adult education), biasanya secara berkala 

sekali dalam seMinggu, diadakan di majelis-

majelis atau dibalai-balai pertemuan. 

Majelis taklim juga diartikan sebagai 

lembaga pendidikan non-formal Islam yang 

memiliki kurikulum tersendiri 

diselenggarakan secara berkala dan teratur, 

diikuti oleh jumlah jamaah yang relatif 

banyak, dan bertujuan untuk membina dan 

mengembangkan hubungan yang santun dan 

serasi antara manusia dengan Allah SWT, 

antara manusia dengan sesamanya dan antara 

manusia dengan lingkungannya, dalam rangka 

membina masyarakat yang bertaqwa kepada 

Allah SWT.
36

 

Majelis taklim bila dilihat dari struktur 

organisasinya, termasuk organisasi pendidikan 

Islam yang bersifat nonformal, yang 

senantiasa menanamkan akhlak yang luhur 

dan mulia, meningkatkan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan jamaahnya, 

serta memberantas kebodohan umat Islam 

agar dapat memperoleh kehidupan yang 
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bahagia dan sejahtera serta diridhi oleh Allah 

SWT.
37

 

Jadi majelis taklim adalah pendidikan 

keagaman nonformal yang merupakan suatu 

kelompok atau komunitas baik laki-laki atau 

perempuan yang mana didalamnya ada 

kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai sarana 

untuk memperoleh pendidikan agama Islam. 

 

b. Peran Majelis Taklim 

Dilihat dari strategi pembinaan umat, 

maka dapat dikatakan bahwa majelis taklim 

merupakan wadah atau wahana dakwah 

Islamiyah yang murni institusional 

keagamaan. Sebagai institusi keagamaan 

Islam, sistem majelis taklim adalah melekat 

pada agama Islam itu sendiri. 

Majelis taklim mempunyai kedudukan dan 

ketentuan tersendiri dalam mengatur 

pelaksanaan pendidikan atau dakwah 

Islamiyah, disamping lembaga-lembaga lain 

yang mempunyai tujuan yang sama. Memang 

pendidikan nonformal yang sifatnya tidak 

terlalu mengikat dengan aturan yang ketat dan 

tetap, merupakan pendidikan yang efektif dan 

efisien, cepat menghasilkan, dan sangat baik 

untuk mengembangkan tenaga kerja atau 
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potensi umat, karena ia digemari masyarakat 

luas. 

Secara strategis majelis taklim tersebut 

adalah menjadi sarana dakwah dan tabligh 

yang bercorak Islam, yang berperan sentral 

pada pembinaan dan peningkatan kualitas 

hidup umat Islam sesuai tuntutan ajaran 

agama. Selain itu untuk menyadarkan umat 

Islam dalam rangka menghayati, memahami 

dan mengamalkan ajaran agama yang 

kontekstual kepada lingkungan hidup, sosial 

budaya dan alam sekitar mereka, sehingga 

dapat menjadikan umat Islam sebagai 

ummatan wasathan yang meneladani 

kelompok umat lain.  

Sebagai lembaga pendidikan nonformal, 

majelis taklim berfungsi sebagai berikut: 

1) Membina dan mengembangkan ajaran 

Islam dalam rangka membentuk 

Masyarakat yang bertakwa kepada Allah 

S.W.T. 

2) Sebagai taman rekreasi rohaniah karena 

penyelenggaraanya bersifat santai. 

3) Sebagai ajang berlangsungnya silaturahmi 

masyarakat yang dapat menghidup 

suburkan dakwah dan ukhuwah Islamiyah. 

4) Sebagai sarana dialog berkesinambungan 

antara ulama, umara, dengan umat.  



 

 

5) Sebagai media penyampaian gagasan yang 

bermanfaat bagi pembangunan umat dan 

bangsa pada umumnya.
38

 

Kegiatan pengajian di majelis taklim tentu 

memiliki peran penting dalam peningkatan 

kualitas sumber daya manusia Indonesia. 

Sebab melalui penyampaian pesan-pesan 

keIslaman menjadi pokok kegiatannya, 

kegiatan pengajian di majelis taklim 

disamping sangat berfungsi sebagai mediator 

pembangunan, ia juga sesungguhnya dapat 

berfungsi sebagai wahana penyiapan kader-

kader pembangunan, agar manusia yang 

terlibat dalam proses pembangunan kelak 

adalah manusia yang memiliki semangat, visi 

dan misi kemanusiaan yang tinggi, serta 

memiliki petunjuk dan moralitas Islam yang 

baik. Masyarakat pemeluk agama Islam juga 

memerlukan pembinaan secara intensif, agar 

kualitas keimanan dan pemahaman keIslaman 

mereka terus meningkat.
39

 

Dari pendapat diatas maka peran majelis 

taklim diantaranya adalah sebagai peningkat 

kualitas sumber daya manusia, meningkatkan 

pengetahuan keagamaan masyarakat,  

mediator pembangunan dan pembinaan bagi 

masyarakat awam. Majelis taklim memiliki 
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peran positif yang sangat baik untuk 

masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. 

Sehingga peran majelis taklim harus lebih di 

efektifakn lagi untuk kemajuan dan 

perkembangan bangsa Indonesia dan agama 

Islam.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi 

penelitian dengan pendekatan kualitatif, yang 

memiliki karakteristik alami (natural setting) 

sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses 

lebih dipentingkan daripada hasil, analisis dalam 

penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara 

analisis induktif dan makna merupakan hal yang 

esensial. Dan dalam hal ini, jenis penelitian yang 

digunakan peneliti adalah studi kasus, yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan 

mendalam dalam suatu organisasi, lembaga dan 

gejala tertentu.
1
 

 

B. Kehadiran Peneliti  

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen 

yang lain sebagai penunjang. 
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C. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Majelis 

Taklim Asy-Syifa yang beralamat di Desa 

Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan 

seperti dokumen dan lainnya. Sumber data dalam 

penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan 

penelitian. Maka yang dijadikan sumber data adalah 

sebagai berikut: 

1. Informan yang meliputi pimpinan dan pendiri 

majelis taklim Asy-Syifa, ketua  majelis taklim 

Asy-Syifa, dan ibu-ibu jamaah majelis taklim 

Asy-Syifa. 

2. Dokumen data majelis taklim Asy-Syifa yang 

meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan 

dokumen-dokumen lainnya seperti foto, jadwal 

kegiatan, dan bahan lain yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan. Secara 



 

 

umum terdapat empat macam teknik pengumpulan 

data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

gabungan/triangulasi.
2
 

Teknik yang digunakan peneliti yaitu: 

1. Observasi 

Observasi merupakan bagian yang sangat 

penting dalam penelitian kualitatif. Dengan 

observasi, peneliti dapat mendokumentasikan 

dan merefleksikan secara sistematis terhadap 

kegiatan dan interaksi subjek penelitian. 

Semua yang didengar dan dilihat asalkan 

sesuai dengan tema penelitian semuanya 

dicatat dalam kegiatan observasi yang 

terencana serta fleksibel dan terbuka.
3
 

Teknik observasi yang digunakan oleh 

peneliti adalah teknik observasi moderat, 

peneliti tidak mengikuti seluruh kegiatan 

tetapi hanya kegiatan yang akan diobservasi. 

Teknik ini digunakan untuk mengambil data-

data pada saat kegiatan majelis taklim 

berlangsung. Seperti observasi keaktifan 

jamaah mengikuti majelis taklim, kegiatan-

kegiatan apa saja yang dilakukan, dimana 

tempat pelaksanaan kegiatan, kapan 

dimulainya dan berakhirnya kegiatan, dan 
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materi apa saja yang disampaikan serta 

metode yang digunakan. 

 

2. Wawancara  

Metode wawancara sering digunakan 

untuk mendapatkan informasi dari orang atau 

masyarakat. Dalam perjalanan hidup 

seseorang dapat memperoleh informasi 

melalui berbagai bentuk interaksi dengan 

orang lain. Setiap interaksi orang per orang 

diantara dua atau lebih individu dengan 

tujuan yang spesifik dalam pikirannya 

disebut sebagai wawancara. Pada satu sisi, 

wawancara dapat sangat fleksibel atau bebas 

ketika pewawancara mempunyai kebebasan 

menyusun pertanyaan yang ada dalam 

benaknya di sekitar permasalahan sedang 

diselidiki. 
4
 

Dalam menggunakan teknik wawancara 

ini peneliti menentukan sampel yang akan 

diwawancara dengan purposive sampling. 

Peneliti mewawancarai orang-orang yang 

berpengaruh dalam majelis taklim ini, yaitu 

pimpinan majelis taklim, ketua majelis 

taklim, sekertaris majelis taklim dan seksi 

keagamaan yang mengetahui agenda-agenda 

yang dilakukan majelis taklim serta beberapa 
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jamaah majelis taklim yang berperan aktif 

dalam majelis taklim. 

Teknik wawancara yang digunakan 

peneliti adalah teknik wawancara semi 

terstruktur, digunakan untuk mengetahui 

lebih dalam dan mendetail tentang apa saja 

kegiatan yang dilakukan dan agendakan baik 

dalam jangka pendek maupun dalam jangka 

panjang, bagaimana majelis taklim tetap 

berjalan hingga bertahun-tahun dan membuat 

banyak perubahan di masyarakat.   

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif.
5
 Metode ini merupakan 

suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

sehingga akan memperoleh data yang 

lengkap, sah dan bukan berdasarkan 

perkiraan.
6
 

                                                             
       

5
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 329. 

       
6
 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 158. 
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Dokumentasi pada penelitian meliputi 

foto-foto kegiatan yang dilakukan majelis 

taklim, jadwal kegiatan yang akan atau sudah 

dilakukan majelis taklim, sejarah majelis 

taklim dan materi-materi yang disampaikan 

di majelis taklim ini. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah 

proses mencari dan mengumpulkan data yang 

diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

pada kasus ini adalah konsep yang diberikan Miles 

Huberman, yang aktivitas dalam analisis datanya 

meliputi: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Aktifitas dalam analisis data 

Analisis data adalah proses mencari dan 

mengumpulkan data yang diperoleh dari 

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. 

Analisi data dilakukan dengan 

Pengumpulan  

Reduksi data Kesimpulan-

kesimpulan 

Penyajian data 



 

 

mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam 

unit-unit, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. 

Reduksi data adalah merangkum, memilih 

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari pola dan temanya dan membuang 

yang tidak perlu. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan. 

Penyajian data, setelah data direduksi maka 

langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data 

atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif 

penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori 

dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data 

maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang dipahami tersebut. 

Langkah selanjutnya adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah 
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diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan 

kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.
7
       

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

antara lain dilakukan dengan perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 

penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, 

analisis kasus negatif dan member check. Pada 

penelitian kali ini peneliti menggunakan uji 

keabsahan sebagai berikut: 

1. Perpanjangan Pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti 

peneliti kembali ke lapangan, melakukan 

pengamatan, wawancara lagi dengan sumber 

data yang pernah ditemui maupun yang baru. 

Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti 

hubungan peneliti dengan narasumber akan 

semakin terbentuk raport, semakin akrab (tidak 

ada jarak lagi), semakin terbuka, 

salingmempercayai sehingga tidak ada informasi 

yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk 

raport, maka telah terjadi kewajaran dalam 

penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi 

mengganggu perilaku yang dipelajari. 

 

                                                             
       

7
 Ibid, 338-345. 



 

 

2. Peningkatan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan 

pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat 

direkam secara pasti dan sistematis. 

Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita 

mengecek pengerjaan soal-soal ujian, atau 

meneliti kembali tulisan dalam makalah yang 

telah dikerjakan, ada yang salah atau tidak lalu 

melakukan pengecekan kembali apakah data 

yang ditemukan itu salah atau benar.
8
 Dengan 

demikian meningkatkan ketekunan dapat 

membantu peneliti mendapatkan data yang 

akurat dan sitematis tentang apa yang diamati.   

 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 

tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari 

penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah :   

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut 

persoalan etika penelitian. 

                                                             
       

8
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 369-370. 
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2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis 

selama dan setelah pengumpulan data. Tahap 

penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Majelis Taklim 

Majelis Taklim Asy-Syifa didirikan pada 

tahun 2009 oleh bapak Abdul Siran, yang 

merupakan salah satu tokoh agama yang ada di 

Dusun Ngrayung Desa Mojopurno Kecamatan 

Wungu Kabupaten Madiun. Awal mulanya 

majelis taklim ini didirikan karena tidak adanya 

sarana atau lembaga agama yang ada di daerah 

tersebut. Sehingga bapak Abdul Siran memiliki 

ide untuk mendirikan lembaga keagamaan non 

formal yaitu suatu majelis taklim, yang mana 

beliau berharap majelis taklim ini akan menjadi 

sarana atau tempat untuk para ibu-ibu masyarakat 

sekitar belajar ilmu agama.  

Majelis taklim ini diberi nama Asy-Syifa dengan 

artian agar majelis taklim ini mampu menjadi obat 

bagi para masyarakat atau jamaahnya yang 

sebagian besar kesehariannya hanya untuk 

mengejar duniawi, maka dengan adanya Majelis 

Taklim Asy-Syifa ini diharapkan kehidupan 

masyarakat bisa lebih seimbang antara dunia dan 

akhirat. Pada awal berdirinya majelis taklim ini 

hanya sebatas rutinan Yasinan malam Jumat dan 

tausiyah setelah Yasinan saja. Yang memiliki 

banyak sekali jamaah yaitu seluruh ibu-ibu Dusun 
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Ngrayung Desa Mojopurno Kec Wungu karena 

awal mulai berdirinya majelis taklim ini semua 

masyarakat diundang untuk ikut hadir dalam 

kegiatan rutinan Yasinan tersebut, akan tetapi 

lama kelamaan jamaah yang banyak itu hilang 

satu persatu dengan berbagai alasan. Walaupun 

demikian Majelis Taklim Asy-Syifa tetap 

berkembang dengan baik dan jamaahnya juga 

meningkat dari masyarakat desa sekitar. 

Majelis Taklim Asy-Syifa kini memiliki 

banyak sekali kegiatan yaitu rutinan Yasinan 

malam Jumat, istighosah, muslimat NU, Banjari, 

dan ziarah wali. Selain itu perkembangan majelis 

taklim ini sangat meningkat walaupun jamaah 

lama ada yang keluar tetapi digantikan oleh 

jamaah-jamaah baru yang berasal dari desa sekitar 

wilayah Dusun Ngrayung dan menjadi inspirasi 

bagi desa-desa sekitar untuk mendirikan rutinan-

rutinan Yasinan.
1
 

 

2. Letak Geografis 

Majelis Taklim Asy-Syifa terletak di Dusun 

Ngrayung Desa Mojopurno Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun. 

 

 

 

                                                             
       

1
 Lihat Transkip Wawancara NO 01/W/10-4/2019.  



 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan 

a. Visi 

Mewujudkan  masyarakat yang beriman, 

berilmu, berakhlak mulia dan beramal shaleh. 

b. Misi 

1) Menjadikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai 

Islam sebagai pandangan dan pedoman 

hidup. 

2) Menjadikan masyarakat yang beriman dan 

berilmu untuk mencetak generasi yang 

berkualitas di masa mendatang. 

3) Menjadikan Majelis Taklim Asy-Syifa 

sebagai wadah para masyarakat khusnya 

ibu-ibu untuk terciptanya masyarakat yang 

islami. 

c. Tujuan 

1) Mewujudkan masyarakat yang perpegang 

teguh dan berpandangan sesuai ajaran dan 

nilai-nilai Islam. 

2) Terbentuknya generasi yang berilmu dan 

berakhlak mulia sebagai generasi penerus 

bangsa. 

3) Mencetak kaum wanita yang faham ilmu 

keagamaan dan menanamkannya kepada 

putra-putrinya sehingga terciptanya 

masyarakat yang islami dimasa 

mendatang.
2
  

B. Deskripsi Data Khusus 

                                                             
       

2
 Lihat Transkip Dokumentasi 03/D/10-X/2019 
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1. Bentuk Pembinaan Agama Islam di Majelis 

Taklim Asy-Syifa 

Setelah peneliti melakukan penelitian di 

Majelis Taklim Asy-Syifa, maka peneliti dapat 

memaparkan data dan informasi yang berkaitan 

dengan pembinaan agama Islam di Majelis 

Taklim Asy-Syifa. 

Bentuk pembinaan agama Islam yang 

digunakan dalam Majelis Taklim Asy-Syifa ini 

adalah pembinaan agama Islam secara langsung 

dengan teknik kelompok, yang mana pembina 

dan klien bertemu secara langsung untuk 

membina dan membimbing klien dalam bentuk 

kelompok. Pembinaan langsung dengan teknik 

kelompok ini dapat dilaksanakan dengan diskusi 

kelompok, karyawisata, sosiodrama dan grup 

teching.
3
 

Pelaksanaan pembinaan langsung secara 

kelompok di Majelis Taklim Asy-Syifa ini 

dilakukan dengan dua pelaksanaan, yaitu diskusi 

kelompok dan karyawisata.  Diskusi kelompok 

yang dilakukan dalam Majelis Taklim Asy-Syifa 

ini dilakukan setelah rutinan Yasinan setiap 

malam Jumat, diskusi kelompok dilakukan 

bersama seluruh jamaah majelis taklim ini, 

dengan pemateri menentukan tema yang ingin 

disampaikan ataupun salah seorang jamaah 

                                                             
       

3
 Ainur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, 

(Yogyakarta: UII Press, 2001), 55.   



 

 

menanyakan suatu tema yang belum dia ketahui 

dan ingin mengetahui kejelasannya tentang 

suatu materi. Diskusi kelompok ini rutin 

dilaksanakan setiap malam Jumat setelah 

pembacaan tahlil dan yasin.
4
 Kegiatan diskusi 

yang diadakan di Majelis Taklim Asy-Syifa ini 

diberi nama kegiatan Tausiyah. Sebagaimana 

yang disampaikan oleh ketua majelis taklim. 
“Tausiyah dilakukan selesai pembacaan yasin 

dan tahlil, sebagai agenda rutin setiap 

minggunya. Tausiyah atau ceramah diisi oleh 

pengasuh atau pendiri majelis taklim yaitu 

bapak abdul siran.”
5
 

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh 

pemateri Majelis Taklim Asy-Syifa. 
“Materi disampaikan secara langsung pada 

saat setelah yasinan, kita ada akan siraman 

rohani atau tausiyah untuk memberikan ilmu dan 

wawasan ataupun kajian kepada jamaah 

mengenai ajaran-ajaran Islam, mulai dari sholat, 

zakat, akhlak, jual beli dan cerita-cerita islami 

yang sesuai dengan kebutuhan jamaah serta 

masalah-masalah agama yang sedang terjadi.”
6
 

Diperjelas lagi dengan pendapat salah satu 

jamaah sekaligus pengurus majelis taklim 

 

 
“Berganti ganti mbak, kadang tentang 

keberkahan rezeki, tentang sholat lima waktu, 

                                                             
       

4
 Lihat Transkip Observasi NO 02/O/18-IV/2019 

       
5
 Lihat Transkip Wawancara NO 01/W/10-4/2019 

       
6
 Lihat Transkip Wawancara NO 01/W/25-5/2019  
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tentang keluarga, kadang sesuai apa yang sedang 

banyak  dibicarakan orang atau kalau ada yang 

tanya nanti materi yang disampaikan sesuai yang 

ditanyakan jamaah.”
7
 

Dari beberapa pendapat dan hasil observasi 

diatas, maka diskusi kelompok pada Majelis 

Taklim Asy-Syifa ini dilakukan satu pekan sekali 

pada saat setelah rutinan yasinan. Diskusi 

kelompok ini dipimpin langsung oleh pengurus 

ataupun pendiri majelis taklim.  

Karyawisata yang dilakukan majelis taklim 

ini dilakukan satu tahun sekali dengan kegiatan 

ziarah wali. Kegiatan ini dilakukan untuk 

memberikan wawasan bahwa agama Islam di 

Nusantara ini disebarluaskan oleh Wali Songo. 

Kita sebagai umat muslim hendaknya 

menghargai perjuangan beliau dengan cara 

berkunjung ke makam beliau dan 

mendoakannya.  

Ziarah wali dilakukan satu tahun sekali 

tepatnya setiap setelah panen, dikarenakan mata 

pencaharian masyarakat sekitar adalah petani. 

Ziarah dijadwal mulai dari wali Jawa Timur, 

Jawa Tengah dan Jawa Barat, jadi tidak sekaligus 

langsung ziarah sembilan wali. Tetapi bertahap, 

karena untuk menyesuaikan dengan libur yang 

ada agar tidak terlalu lama libur bagi jamaah 

yang bekerja selain petani, dan juga agar tidak 

                                                             
       

7
 Lihat Transkip Wawancara NO 01/W/25-3/2019 



 

 

membutuhkan biaya yang banyak. Bagi jamaah 

Majelis Taklim Asy-Syifa tidak dikenakan biaya 

transportasi, akan tetapi bagi warga yang bukan 

jamaah Majelis Taklim Asy-Syifa ingin ikut 

dikenakan biaya transportasi. Sebagaimana yang 

dikemukakan wakil ketua majelis taklim. 
“Ziarah wali dilakukan satu tahun sekali pada 

saat setelah panen mbak, karena mata 

pencaharian sebagian besar masyarakat sini 

adalah tani. Untuk dana yang kita gunakan untuk 

ziarah berasal dari dana jariyah yang jamaah 

kumpulkan setelah Yasinan, jadi setiap malam 

Jumat setelah Yasinan kita adakan jariyah 

seikhlasnya untuk digunakan menjengguk 

jamaah yang sakit atau terkena musibah, selain 

itu juga kita gunakan untuk ziarah wali, jadi bagi 

anggota majelis taklim yang akan ikut ziarah 

tidak dipungut biaya transportasi yang membawa 

uang saku sesuai kemampuan individu saja, 

sedangkan dari warga yang bukan jamaah 

dikenakan biaya transportasi apabila ingi 

mengikuti ziarah wali.”
8
 

Selaras dengan pendapat ibu ketua Majelis 

Taklim Asy-Syifa. 
“Ziarah wali dilakukan satu tahun sekali 

setiap setelah panen. Kegiatan ini kita jadwalkan 

bergantian dari wali Jawa Timur, Jawa Tengah 

dan Jawa Barat. Agar kita mudah mencari hari 

yang tepat dan biaya yang lebih terjangkau bagi 

jamaah.”
9
 

                                                             
       

8
 Lihat Transkip Wawancara NO 01/W/12-5/2019 

       
9
 Lihat Transkip Wawancara NO 01/W/10-4/2019  
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Berdasarkan pendapat para pengurus dan 

jamaah majelis taklim, kegiatan karyawisata di 

majelis taklim ini dilaksanakan satu tahun sekali 

sesuai kesepakatan dengan para jamaah, kegiatan 

ini dilakukan sebagai salah satu bentuk cara kita 

menghargai perjuangan wali songo yang sudah 

menyebarkan Islam di Nusantara sehingga 

sekarang kita sudah sangat mudah untuk 

menimba ilmu agama di lingkungan sekitar kita, 

jika tidak ada para wali songo mungkin saat ini 

kita masih belum mengerti mengenai ajaran 

Islam. Sehingga dengan berziarah ke makam 

para wali songo serta mendoakan beliau yang 

merupakan ahli ilmu agama semoga kita semua 

mendapat berkah dan selalu diberi kelancaran 

dan kemudahan dalam mencari ilmu, khususnya 

ilmu agama Islam. 

 

2. Materi Yang Disampaikan Dalam 

Pelaksanaan Pembinaan di Majelis Taklim 

Asy-Syifa 

Materi pembinaan agama Islam sama 

seperti materi pendidikan agama Islam pada 

umumnya. Materi pendidikan Islam meliputi 

seluruh nilai-nilai dan syariat yang terkandung 

di dalam agama  Islam. Materi yang 

disampaikan dalam pembinaan agama Islam di 

Majelis Taklim Asy-Syifa ini tidak disusun 

secara rinci dalam setiap pertemuan 



 

 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua 

Majelis Taklim Asy-Syifa.  

“Materi yang disampaikan disesuaikan 

masalah, kebutuhan dan perkembangan zaman 

yang ada, tidak dijadwal secara rinci setiap 

Minggunya. Tapi yang sering disampaikan 

masalah-masalah ibadah wajib, bersyukur, 

keluarga, cerita-cerita Islami dan tema-tema 

yang mungkin ditanyakan oleh jamaah.”
10

 

Hal ini sama halnya yang dikemukakan oleh 

jamaah majelis taklim. 
“Tidak pasti mbak, setiap malam Jumat 

berganti-ganti, kadang tentang sedekah 

soalnyakan Yasinanya anjangsana dan dikasih 

makan atau jajan jadi ustadznya memberi tahu 

bahwa memberi makan atau jajan seperti ini 

juga sedekah pahalanya banyak, selain itu yang 

sering diceramahkan tentang sholat mbak, sholat 

lima waktu itu wajib tidak boleh ditinggalkan 

gitu, tapi selain itu juga banyak ceramah-

ceramah tema yang lain.”
11

 

Dari pernyataan diatas dapat kita simpulkan, 

bahwa di Majelis Taklim Asy-Syifa ini materi 

yang disampaikan setiap pekannya tidak 

dijadwal secara teratur, melainkan secara 

langsung. Walaupun demikian materi yang 

disampaikan tetap ditentukan dan disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat dan 
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 Lihat Transkip Wawancara NO 01/W/10-4/2019 
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 Lihat Transkip Wawancara NO 01/W/5-4/2019 
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perkembangan zaman. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh pemateri.  
“Materi yang disampaikan di majelis taklim 

bermacam-macam mbak, ada tentang kecintaan 

kepada Nabi dengan kegiatan Banjari sholawat, 

ada materi pembiasaan membaca al-Qur’an 

melalui rutinan Yasinan dan tahlil, ada materi 

kecintaan kepada wali songo dengan ziarah wali, 

dalam setiap kegiatan pasti ada materi yang 

disampaikan walaupun tidak secara langsung. 

Materi yang disampaikan secara langsung yaitu 

pada saat setelah Yasinan, kita ada akan siraman 

rohani atau tausiyah untuk memberikan ilmu 

dan wawasan ataupun kajian kepada jamaah 

mengenai ajaran-ajaran Islam, mulai dari ibadah, 

akidah dan akhlak yang sesuai dengan 

kebutuhan jamaah serta masalah-masalah agama 

yang sedang terjadi.”
12

 

Sama halnya dengan yang disampaikan 

salah satu jamaah Majelis Taklim Asy-Syifa. 
“Berganti ganti mbak, kadang tentang 

keberkahan rezeki, tentang sholat lima waktu, 

tentang keluarga, kadang sesuai apa yang sedang 

banyak  dibicarakan orang atau kalau ada yang 

tanya nanti materi yang disampaikan sesuai 

yang ditanyakan jamaah. Intinya ya bergantian 

dari materi akidah, akhlak, ibadah, mualamah 

dan kisah-kisah Islami semua disampaikan.”
13
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Sebagaimana hasil observasi yang saya 

lakukan mengenai materi pembinaan agama 

Islam di Majelis Taklim Asy-Syifa. 

Pada malam ini materi yang disampaikan 

oleh pemateri adalah kisah Nabi Yunus yang 

diutus Allah Swt untuk menyebarkan agama 

Islam bahwa tidak ada Tuhan yang wajib 

disembah selain Allah Swt,  dan Allah akan 

memberikan balasan atau azab bagi siapapun 

yang menyekutukan-Nya sebagaimana yang 

dirasakan oleh masyarakat yang memilih tetap 

menyembah berhala walaupun sudah diingatkan 

oleh Nabi Yunus bahwa Allah lah Tuhan yang 

berhak disembah dan Allah akan murka bagi 

siapapun yang tidak mempercayai-Nya atau 

menyekutukan-Nya. Dan Allah selalu 

melindungi hamba-hamba-Nya yang selalu 

mengimani-Nya, sebagaimana Nabi Yunus yang 

tetap dilindungi Allah walau berada didalam 

perut seekor paus besar. Dan para jamaah sangat 

semangat mendengarkan cerita tersebut dan 

memahami hikmah dari apa yang sudah 

diceritakan. Pemateri juga mengingatkan bahwa 

kita juga harus menjaga keluarga kita untuk 

selalu beriman kepada Allah agar bahagia dunia 

dan akhirat.
14

 

Dari pernyataan tersebut dapat dipaparkan 

bahwa di Majelis Taklim Asy-Syifa materi yang 
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disampaikan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam 

dan kebutuhan masyarakat. Karena mayoritas 

jamaah Majelis Taklim Asy-Syifa adalah 

masyarakat awam maka materi yang lebih 

ditekankan adalah masalah ibadah, akidah dan 

kehidupan sehari-hari.  Ibadah disini ditekankan 

adalah sholat lima waktu karena ibadah rutin 

yang masih kurang diperhatikan oleh 

masyarakat adalah sholat lima waktu. Dengan 

harapan agar kehidupan mereka seimbang antara 

duniawi dan akhirat. Agar tidak terlalu mengejar 

dunia dengan bekerja dan meninggalkan 

kewajiban sebagai seorang muslim atau 

muslimah.   

Sebagaimana diungkapkan oleh jamaah 

majelis taklim ini. 
“Tidak pasti mbak, setiap malam Jumat 

berganti-ganti, kadang tentang sedekah 

soalnyakan Yasinanya anjangsana dan dikasih 

makan atau jajan jadi ustadznya memberi tahu 

bahwa memberi makan atau jajan seperti ini 

juga sedekah pahalanya banyak, selain itu yang 

sering diceramahkan tentang sholat mbak, sholat 

lima waktu itu wajib tidak boleh ditinggalkan 

gitu, tapi selain itu juga banyak ceramah-

ceramah tema yang lain.”
15
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Tidak hanya sholat lima waktu, materi 

tentang akhlak dan muamalah juga disampaikan, 

karena dalam kehidupan sehari-hari masalah 

muamalah lebih sering kita hadapi. Karena pada 

dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang 

pasti akan berinteraksi atau berhubungan dengan 

manusia lainnya. Sehingga dalam ceramah 

setelah kegiatan Yasinan juga disampaikan 

materi-materi muamalah  seperti tentang berbuat 

baik kepada manusia, toleransi dan lain 

sebagainya. Semua dijelaskan dalam setiap 

pertemuan secara bergantian sebagaimana yang 

diungkapkan salah seorang jamaah sekaligus 

pengurus majelis taklim. 
“Isinya macam-macam mbak tidak tentu, 

kadang tentang keluarga, tentang adab dan sikap 

kita terhadap orang lain, suami, dan anak, 

tentang rezeki, tentang silaturahmi, tentang 

berbuat baik dan toleransi terhadap sesama 

manusia, tentang kewajiban-kewajiban orang 

Islam, dan kadang juga cerita-cerita kisah 

Islami.”
16

 

Dari pendapat di atas dapat diuraikan bahwa 

setiap kegiatan di Majelis Taklim Asy-Syifa 

terdapat materi yang ingin disampaikan kepada 

jamaahnya. Materi yang terkandung didalam 

setiap kegiatan adalah sebagai berikut kegiatan 

Yasinan mengajarkan kepada jamaah tentang 

tahlil dan membaca al-Qur’an agar tidak lupa 
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membiasaakan membaca Al-Qur’an sebagai 

wujud iman kita dan cinta kita terhadap 

kitabullah, pada kegiatan istighosah 

mengajarkan tentang banyak berdoa dan mohon 

ampun kepada Allah Swt karena hanya kepada 

Allah lah tempat kita meminta dan memohon, 

pada kegiatan Banjari atau sholawatan itu 

mengajarkan cinta sholawat cinta kepada 

Baginda Nabi Muhammad SAW agar di hari 

akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. 

Pada kegiatan ziarah wali mengajarkan bahwa 

beliau-beliaulah (para wali songo) yang 

berjuang menyebarkan agama Islam di 

Indonesia ini, sehingga sekarang kita sudah 

mudah mengenal dan mempelajari tentang 

Islam, sehingga kita harus menghargai 

perjuangannya dan tak lupa mendoakannya 

salah satunya dengan melaksanakan ziarah wali. 

 

3. Metode Yang Digunakan Dalam 

Menyampaikan Materi di Majelis Taklim 

Asy-Syifa  

Metode pembinaan agama Islam sama 

halnya metode pendidikan agama Islam. Ada 

bermacam-macam metode yang ada dalam 

pendidikan agama Islam, diantaranya adalah 

metode hiwar, qishah, amtsal, keteladanan, 

pembiasaan, mauidhzoh dan ceramah.  Metode 

yang digunakan dalam menyampaikan materi di 



 

 

Majelis Taklim Asy-Syifa sebagaimana metode 

yang digunakan dalam pembelajaran atau proses 

belajar mengajar pendidikan agama Islam, akan 

tetapi tidak semua metode digunakan dalam 

menyampaikan materi, hanya sebagian saja yang 

sesuai dengan jamaah majelis taklim. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh pemateri. 
“Metode yang saya gunakan memang lebih 

sering ceramah, tetapi sebenarnya saya 

menyesuaikan materi yang saya akan sampaikan 

dengan metode yang saya gunakan. Untuk 

materi ibadah akidah atau  materi yang saya rasa 

penting dan butuh penegasan saya gunakan 

metode ceramah, untuk materi cerita atau kisah-

kisah Islami saya gunakan metode cerita agar 

jamaah semangat mendengarkan dan dapat 

memotivasi mereka. Sedangkan  untuk materi 

yang sedang dialami jamaah atau yang 

dirisaukan jamaah kita adakan metode tanya 

jawab, jadi jamaah bisa mendapat jawaban atau 

wawasan atas apa yang dikeluhkan. Selain itu 

dengan pembiasaan Yasinan, tahlil dan sholawat 

mereka akan terbiasa dan suka membaca Al-

Qur’an dan sholawat.”
17

 

Senada dengan yang dikemukakan oleh 

salah satu jamaah Majelis Taklim Asy-Syifa.  
“Dengan ceramah mbak, seperti ditv-tv gitu 

ustadznya berbicara jamahnya mendengarkan, 

kadang ya sebelum ceramah jamaah ditanya ada 

yang ditanyakan apa tidak, kalau ada yang mau 

bertanya maka diadakan tanya jawab. Terkadang 
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juga bercerita tentang kisah-kisah Islami. Setiap 

pertemuan berganti-ganti.”
18

 

Pendapat-pendapat diatas dipertegas oleh 

Ketua Majelis Taklim Asy-Syifa.  
“Metode yang digunakan dengan ceramah, 

bercerita atau tanya jawab kepada jamaah 

mengenai apa masalah yang dialami atau apa 

yang ingin ditanyakan, akan tetapi yang sering 

dipakai yaitu metode ceramah kepada jamaah. 

Selain metode tersebut kita juga menjadikan 

kegiatan-kegiatan yang ada sebagai salah satu 

metode pembiasaan terhadap jamaah, 

pembiasaan membaca Al-Qur’an dengan 

kegiatan yasinan dan tahlil, pembiasaan 

sholawat dengan kegiatan Banjari, pembiasaan 

bersedekah dengan kegiatan amal jariyah dan 

pembiasaan berdoa dan berziarah dengan 

kegiatan istighosah dan ziarah wali.”
19

 

Sebagaimana hasil observasi peneliti 

mengenai metode pembinaan agama islam di 

MajelisTaklim Asy-Syifa. 

Pada saat pemateri menyampaikan 

mengenai bab “al-adabu fauqol ilmi”. 

Materi tersebut disampaikan dengan metode 

ceramah dan mauidzoh dengan harapan agar 

para jamaah lebih mudah memahami apa 

yang disampaikan.
20

 Akan tetapi tidak hanya 

metode ceramah, pemateri juga 
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menggunakan metode qishah saat membahas 

materi mengenai keajaiban yang dialami 

Nabi Yunus yang tetap hidup dan selamat 

walau dimakan paus justru paus itu 

menolong dan menyelamatkan Nabi Yunus 

atas perintah Allah Swt.
21

 

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa 

metode yang digunakan dalam 

menyampaikan materi di Majelis Taklim 

Asy-Syifa ini adalah metode hiwar, qishah, 

pembiasaan, mauidhzoh dan ceramah. 

Metode ceramah digunakan agar jamaah bisa 

mendengarkan penjelasan secara langsung 

dari ustadz atau pemateri dengan baik dan 

jelas. Sehingga mudah difahami oleh para 

jamaah. Metode ini digunakan pemateri pada 

materi yang dirasa jamaah kurang begitu 

mengetahuinya dengan tujuan agar jamaah 

lebih dulu mendengarkan dan menyerap 

ilmu-ilmu yang disampaikan agar memiliki 

wawasan atau ilmu tambahan dari apa yang 

sebelumnya belum ia ketahui. 

Sedangkan metode percakapan atau 

dialog digunakan untuk menjelaskan materi 

yang ditanyakan oleh jamaah, agar si 

penanya dapat mendengar penjelasan dan 

solusi dari masalah atau kerisauan yang 

dialaminya. Dan bisa digunakan sebagai 
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pelajaran atau ilmu bagi jamaah lain yang 

mendengarkannya. 

Metode qishah atau cerita digunakan 

untuk memotivasi para jamaah dengan cerita-

cerita Islam yang disampaikannya agar 

jamaah dapat memetik hikmahnya untuk 

dijadikan pelajaran, motivasi dan inspirasi 

bagi para jamaah. Sehingga lebih semangat 

lagi dalam menjalankan ibadah dan menebar 

kebaikan bagi sesama. 

Metode pembiasaan yang dilakukan di 

majelis taklim ini dengan mengadakan 

kegiatan-kegiatan keagamaan seperti yasinan 

dan tahlil pada malam jumat, amal jariyah 

pada setiap setelah kegiatan dan banjari 

setiap malam Senin. Kegiatan Yasinan dan 

Tahlil ini merupakan salah satu upaya 

pembiasaan pada jamaah agar senang 

membaca Al-Qur’an. Kegiatan amal jariyah 

merupakan pembiasaan untuk sedekah baik 

diwaktu luang maupun sempit. Dan kegiatan 

banjari merupakan salah satu cara untuk 

membiasakan jamaah serta masyarakat untk 

mengagungkan Nabi Muhammad Saw serta 

percaya bahwa beliau adalah utusan serta 

kekasih Allah Swt.  
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BAB V 

ANALISIS DATA  

A. Analisis Tentang Pembinaan Agama Islam Di 

Majelis Taklim Asy-Syifa  

Pembinaan agama Islam merupakan salah satu 

usaha untuk membina atau menjadikan masyarakat 

agar lebih baik lagi dan lebih mengenal ajaran-ajaran 

Islam dalam kehidupan mereka, agar kualitas 

beragama masyarakat baik, dalam bidang tauhid, 

bidang peribadatan maupun akhlak dan 

kemasyarakatan. 

Pendidikan di Indonesia ini dibagi menjadi tiga, 

yaitu informal, formal dan nonformal. Pendidikan  

informal adalah keluarga, keluarga merupakan salah 

satu lingkungan pendidikan yang sangat 

mempengaruhi anak, karena keterbatasan yang dapat 

diajarkan dalam suatu keluarga, maka adanya 

lembaga formal sangat membantu mengembangkan 

pengetahuan dan kemampuan anak. Pendidikan 

formal adalah sekolah atau madrasah tempat anak 

menimba ilmu sesuai kemampuannya dengan ada 

jenjang jenjang pendidikan yang ditentukan. 

Sedangkan pendidikan nonformal adalah pendidikan 

yang dilaksanakan tidak secara terstruktur dan



 

 

berjenjang, pendidikan non formal ini digunakan 

untuk memberikan layanan pendidikan agar 

menambah dan melengkapi pendidikan formal yang 

pernah diperoleh. 

Majelis taklim merupakan salah satu lembaga 

nonformal yang merupakan salah satu pembinaan 

agama Islam dalam masyarakat yang dijadikan 

tempat menimba ilmu dan wawasan serta informasi 

keagaman oleh masyarakat. Sebagaimana Majelis 

Taklim Asy-Syifa ini dijadikan sebagai lembaga 

untuk menimba ilmu agama oleh masyarakat 

khususnya ibu-ibu wilayah Dusun Ngrayung Desa 

Mojopurno dan ibu-ibu Dusun Doragan Desa 

Munggut. Karena pada hakikatnya dimana pun dan 

kapan pun kita harus tetap mencari ilmu, karena 

mencari ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi 

kita semua. 

Pembinaan agama Islam dibagi memjadi dua 

bentuk yaitu secara langsung dan secara tidak 

langsung. Pembinaan yang dilaksanakan di Majelis 

Taklim Asy-Syifa ini dalam bentuk langsung dan 

berkelompok karena pembinaan langsung juga ada 

dua macam individu dan kelompok. Pembinaan di 

Majelis Taklim Asy-Syifa dilaksanakan secara 

langsung dengan bentuk kelompok dan dilaksanakan 

dengan teknik diskusi kelompok dan karyawisata.  
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Diskusi kelompok dilaksanakan setiap pekan 

pada malam jumat setelah yasinan dengan kegiatan 

Tausiyah, diskusi kelompok di Majelis Taklim Asy-

Syifa ini dipimpin oleh pemateri atau pendirinya 

langsung. Diskusi kelompok melalui kegiatan 

Tausiyah ini merupakan agenda rutin setiap pekan 

sebagai salah satu media untuk para jamaah 

mendapatkan ilmu agama, karena mayoritas jamaah 

Majelis Taklim Asy-Syifa adalah masyarakat awam. 

Dengan kegiatan diskusi kelompok ini diharapkan 

mampu membuat para jamaah untuk lebih faham 

tentang agama Islam dan diajarkan kembali dalam 

keluarga mereka. 

Sedangkan karyawisata dilaksanakan melalui 

kegiatan ziarah wali satu tahun sekali sesuai 

kesepakatan jamaah dan pengurus Majelis Taklim 

Asy-Syifa. Kegiatan ziarah wali ini merupakan alah 

satu cara mengajarkan kepada para jamaah agar 

menghargai jasa para wali songo yang sudah 

menyebarkan Islam di Nusantara ini, sehingga kita 

semua sekarang sangatlah mudah dalam menimba 

ilmu agama Islam semua itu karena jasa para wali 

songo. 

B. Analisis Tentang Materi Pembinaan Agama 

Islam Di Majelis Taklim Asy-Syifa 



 

 

Materi pembinaan agama Islam di Majelis 

Taklim Asy-Syifa ini tidak diatur secara terstruktur, 

melainkan disesuai kebutuhan jamaahnya, karena 

memang adanya majelis taklim ini ingin melayani 

dan membina masyrakat atau jamaahnya untuk 

mengenal dan mempelajari ilmu agama.  

Materi yang disampaikan sebagaimana 

pendidikan agama Islam pada umumnya lebih 

menekankan pada ilmu keagamaan, hukum, fiqih, 

ibadah, akhlak dan muamalah. Muamalah juga 

sangat ditekankan pada penyampaian materi karena 

pemateri berharap jamaahnya tidak hanya menjadi 

manusia yang sholeh atau sholihah secara ibadah 

saja, tetapi juga menjadi manusia yang sholeh secara 

sosial, tetap menjaga hubungan dan interaksi yang 

baik terhadap sesama.  

Islam merupakan agama yang sempurna, 

dikatakan sempurna karena ajaran di dalamnya 

meliputi semua aspek kehidupan manusia berupa 

hukum dan norma yang mengantarkan manusia 

menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Norma-

norma tersebut pada garis besarnya terdiri atas 

akidah, syari’ah dan akhlak. 

Materi akidah pada majelis taklim ini 

disampaikan tentang keEsaan Allah, tidak ada Tuhan 

yang wajib disembah kecuali Allah, tentang bahwa 
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kita harus percaya dengan adanya Nabi dan Rasul, 

Malaikat, Kitab dan Qadha dan Qadar Allah. Materi 

yang sering sekali dibahas adalah bahwa kita hanya 

boleh percaya dengan Allah, karena pada dasarnya 

masyarakat sekitar masih sangat kejawen dan 

percaya dengan dukun, sesajen dan lain sebagainya. 

Untuk materi syari’at ada dua hal, yaitu  ibadah 

dan muamalah. Materi ibadah sangat sering 

disampaikan kepada jamaah, mulai dari ibadah 

sholat, puasa, zakat puasa, haji dan ibadah-ibadah 

sunnah lainnya. Materi yang lebih ditekankan disini 

adalah sholat lima waktu karena dari semua ibadah 

yang diwajibkan bagi umat Islam yang sifatnya 

wajib setiap hari adalah sholat lima waktu. Selain itu 

masyarakat masih sangat kurang memprioritaskan 

sholat dalam kehidupan mereka sehingga sangat 

butuh bimbingan dan diingatkan agar lebih 

memperhatikan dan menjaga kedisiplinan sholat 

lima waktu. Karena sholat lima waktu merupakan 

rukun Islam yang wajib ditegakkan oleh orang Islam. 

Selain ibadah, mualamah juga dijelaskan dan 

disampaikan pada pertemuan-pertemuan di majelis 

taklim ini, sehingga toleransi dan interaksi para 

jamaah satu dengan lainnya sangat baik walaupun 

sebagaian mereka berbeda dusun bahkan desa, tetapi 



 

 

mereka sangat menjaga silaturahmi dan hubungan 

satu sama lain dengan sangat baik. 

Akhlak juga merupakan materi yang sering 

disampaikan, karena sebagaimana peribahasa Islam, 

bahwa adab lebih utama daripada ilmu, adab disini 

tingkah laku, sopan santun, dan kebiasaan. Dalam 

tausiyah disampaikan bahwa dalam akhlak hubungan 

antara manusia satu dengan yang lain dibahas, antara 

laki-laki dan perempuan dibahas, antara anak dan 

orang tua, bahkan akhlak kita terhadap tetangga. 

Semua itu agar masyarakat mengerti bahwa Islam 

juga mengajarkan adab atau yang lebih dikenal 

masyarakat tata karma, adab sangat penting dalam 

kehidupan, ketika kita memiliki adab yang baik 

maka kita akan dihargai oleh orang, orang lain akan 

juga sopan kepada kita. 

Materi-materi diatas tidak hanya disampaikan 

oleh pemateri terhadap jamaah. Tetapi diharapkan 

juga disampaikan dan diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari dan keluarganya. Karena sebagian besar 

dari jamaah majelis taklim ini adalah ibu-ibu, ibu 

adalah guru dan madrasah bagi putra-putri dan 

keluarganya. Materi yang didapat dalam majelis 

taklim sangat bermanfaat bagi jamaah untuk 

menunjang atau meningkatkan kualitas keagamaan 
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yang lebih baik dan perannya sebagai ibu bagi anak 

dan keluarganya.   

 

C. Analisis Tentang Metode Pembinaan Agama 

Islam Di Majelis Taklim Asy-Syifa  

Metode adalah suatu cara untuk menyampaikan 

sesuatu agar apa yang disampaikan dapat 

tersampaikan dengan jelas dan tepat sasaran serta 

mudah difahami oleh audiens. Begitu juga metode 

pembinaan agama Islam merupakan cara yang 

digunakan untuk membina masyarakat sesuai  

dengan kaidah-kaidah Islam dengan suatu cara yang 

mana dapat dengan mudah diterima dan difahami 

masyarakat. Dalam majelis taklim Asy-Syifa ini 

memiliki beberapa metode dalam menyampaikan 

materi mereka.  

Penggunaan metode yang tepat akan 

memudahkan daya tangkap peserta didik. 

Penyampaian pengajaran atau pembinaan akan 

mudah diterima peserta didik apabila metode yang 

digunakan sesuai dengan daya kemampuan peserta 

didik. Macam-macam metode pembelajran adalah 

metode percakapan (hiwar), metode qishah (kisah), 

metode amtsal (perumpamaan), metode keteladanan, 

metode pembiasaan, dan metode ceramah. 



 

 

Metode yang digunakan dalam pembinaan 

agama Islam di Majelis Taklim Asy-Syifa ini adalah 

metode hiwar, qishah, pembiasaan, mauidhzoh dan 

ceramah. Metode hiwar atau dialog merupakan 

metode yang digunakan oleh para jamaah untuk 

menanyakan apa yang ingin ia ketahui atau apa yang 

merupakan keluh kesah mereka yang mereka ingin 

tahu lebih jelas. Sehingga bias mendapatkan ilmu 

atas apa yang ia belum ketahui langsung dari 

ahlinya, yang nantinya akan dijadikan tambahan 

ilmu dalam kehidupan.  

Metode qishah menjadi metode pilihan pemateri 

untuk menyampaikan kisah-kisah yang memotivasi 

para jamaahnya menjadi lebih baik. Seperti kisah 

nabi Ibrahim yang menyembelih putranya, kisah 

nabi Yunus, cerita perjalanan dakwah nabi dari 

mekkah ke madinah, cerita siti hajar, siti maryam 

dan cerita-cerita Islami lainnya. Kisah-kisah yang 

apabila disampaikan maka para jamaahnya merasa 

termotivasi dan ingin menjadi lebih baik serta 

mampu mengambil hikmah dari setiap ceritanya. 

Metode pembiasaan diterapkan pada kegiatan-

kegiatan rutin yang diselenggarakan satu pekan 

sekali, seperti Yasinan dan tahlil setiap malam Jumat 

merupakan metode pembiasaan membaca Al-Qur’an 

yang diterapkan dalam majelis taklim ini, Banjari 
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atau latihan Banjari dan sholawat merupakan salah 

satu cara atau metode majelis taklim untuk 

mengenalkan sholawat dan cinta pada Rasulullah 

dengan sholawat-sholawat. Kegiatan amal jariyah 

yang melatih kita agar selalu berbagi, bersedekah 

kepada orang yang membutuhkan dalam waktu luas 

dan sempit. Sedangkan ziarah wali merupakan 

metode majelis taklim mengingatkan para 

jamaahnya bahwa di Indonesia ini ada pejuang 

agama Islam yang luar biasa yang harus kita doakan 

dan kita kenang jasa-jasanya dalam menyebarkan 

Islam selain itu dengan ziarah mengingatkan bahwa 

siapapun yang bernyawa pasti akan kembali kepada 

Sang Pencipta. 

Metode lainnya yang digunakan adalah ceramah, 

metode ini lebih sering digunakan oleh pemateri 

dalam menyampaikan materi-materi setiap 

pertemuan, karena metode ceramah dirasa paling 

tepat digunakan dalam majelis taklim ini, yang mana 

kebanyakan jamaahnya orang awam dan minim 

pendidikan. Dengan metode ceramah dan maidzah 

materi yang disampaikan lebih mudah diterima dan 

difahami oleh jamaah.  

Metode-metode diatas digunakan secara 

bergantian oleh pemteri dalam setiap pertemuan. 



 

 

Penggunaan metode tentu dipertimbangkan dan 

disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan 

agar tujuan dari pembelajaran atau penyampaian 

materi dapat tercapai dengan baik dan jamaah 

menerima dengan mudah sehingga diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pembinaan 

Agama Islam Melalui Majelis Taklim Asy-Syifa 

Mojopurno Wungu Madiun dapat disimpulkankan 

bahwa: 

1. Bentuk pembinaan agama Islam di Majelis 

Taklim Asy-Syifa ini dilaksanakan secara 

langsung dengan teknik diskusi kelompok dan 

karyawisata. Diskusi kelompok dilaksanakan 

setiap satu pekan sekali setelah Yasinan dengan 

kegiatan Tausiyah dan karyawisata dilaksanakan 

satu tahun sekali dengan kegiatan Ziarah Wali.  

2. Materi pembinaan agama Islam di Majelis Taklim 

Asy-Syifa adalah materi larangan syirik kepada 

Allah, sholat lima waktu, materi mengenai 

interaksi manusia terhadap sesama, dan akhlak 

kita kepada yang lebih tua, sesama bahkan yang 

lebih muda. 

3. Metode pembinaan agama Islam di Majeli Taklim 

Asy-Syifa adalah metode hiwar, qishah, 

pembiasaan, mauidhzoh dan ceramah. Metode 

hiwar dilakukan pada saat tanya jawab terhadap 



 

 

jamaah. Metode qishah digunakan untuk 

menyampaikan kisah-kisah Islami. Metode 

pembiasaan diterapkan pada kegiatan-kegiatan 

rutin yang diselenggarakan satu Minggu sekali 

seperti Yasinan, tahlil, amal jariyah dan Banjari. 

Metode ceramah dan mauidzah digunakan oleh 

pemateri dalam menyampaikan materi-materi 

yang dirasa penting dan masyarakat butuh 

penjelasan lebih. 
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B. Saran  

Adapun saran yang dapat peneliti harapkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, agar menjadi referensi pengetahuan 

dalam melakukan penelitian ilmiah. Dapat 

melatih kesabaran, ketekunan, dan mempererat 

hubungan dengan masyarakat sehingga mampu 

menyelesaikan permasalahan dengan baik. 

2. Bagi majelis taklim, agar lebih meningkatkan 

pembinaan-pembinaan agama Islam, dengan lebih 

variatif dalam menggunakan teknik dan metode 

pembinaan agama Islam agar para jamaah tidak 

bosan dan lebih semangat. 

3. Bagi masyarakat dan jamaah, agar tetap 

mendukung majelis taklim untuk semakin 

meningkatkan kualitas dan eksistensinya 

dimasyarakat sehingga semakin dikenal, 

memotivasi dan bermanfaat bagi masyarakat 

sekitar. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti 

selanjutnya dengan topik yang sama dapat 

melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini, 

dengan lebih meneliti pada pelaksanaan dan 

metode pembinaan agama Islam yang lebih 

lengkap, agar lebih bermanfaat dan menjadi 

menjadi karya tulis ilmiyah yang lebih baik. 



 

 

88 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Ali, Mohammad Daud. Pendidikan Agama Islam. Jakarta: 

PT RajaGrafindo    Persada. 2006. 

Ali, Zainudin. Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Bumi 

Aksara. 2008. 

Amin, Samsul Munir. Bimbingan Konseling Islam. Jakarta. 

Amzah. 2010. 

Aminah, Nina. Studi Agama Islam. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 2014. 

Amini, Ibrahim. Bangga Jadi Muslimah. Jakarta: Al-Huda, 

2007. 

Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif . 

Jakarta: Rineka Cipta. 2008. 

Daradjat, Zakiah. Metodik Khusus Pengajaran Agama 

Islam. Jakarta: Bumi Aksara. 2011. 

Darwis, Khaulah Binti Abdul Kadir. Bagaimana Muslimah 

Bergaul. Jakarta: Al-Kautsar. 2008. 

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya: Juz 

1-30,Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 

1994 

Faqih, Ainur Rahim. Bimbingan dan Konseling dalam 

Islam. Yogyakarta: UII   Press, 2001. 



89 

 

 

 

Fatoni, Ahmad. “Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam  Di 

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Purwodadi”. 

Skripsi, UIN Walisongo, 2017. 

 

Fikri, Habib Ahsanul. “Pembinaan Akhlak Mulia Dalam 

Keluarga Tokoh Masyarakat (Studi Kasus di 

DesaKetro Sawoo Ponorogo). Skripsi. IAIN 

Ponorogo. 2018. 

 

Gunawan, Heri. Pendidikan Islam. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 2014. 

Hadiawati, Lina. Pembinaan Keagamaan Sebagai Upaya 

Meningkatkan Kesadaran  Siswa Melaksanakan  

Ibadah Shalat. Universitas Garut: Jurnal Pendidikan. 

Vol. 2. No. 1. 2008. 

 

Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam. Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada. 1999. 

Kementrian Agama RI. Pedoman Majelis Ta’lim. Jakarta: 

Kementria Agama RI. 2012. 

Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif . 

Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 1995. 

Mu’ti, Fadlolan Musyaffa’. Islam Agama Mudah. Tuban. 

Syauqi Press. 2007. 

Muafiah, Evi. “Pendidikan Perempuan di Pondok 

Pesantren” STAIN Ponorogo: Jurnal Pendidikan 

Islam. Vol. 7 No. 1. 2013. 



90 

 

 

 

Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya 

Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah. 

Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002. 

Muhyiddin, Asep. Kajian Dakwah Multi Perspektif. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014. 

Mukanisi, Utsman Qadir. Perempuan di Hati Nabi. Jakarta: 

PT Serambi Semesta Distribusi. 2017. 

Mulyawan, Jasa Ungguh. Pendidikan Islam Integratif. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005. 

Na’imah, Nurun. Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam 

Dalam Meningkatkan Perilaku Spiritual Bagi Warga 

Binaan Pemasyarakatan Wanita Di Rumah Tahanan 

Negara Klas 1 Surakarta Tahun 2016. Skripsi. IAIN 

Surakarta. 2017. 

Salim, Moh. Haitami. Pendidikan Agama Dalam Keluarga . 

Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2013. 

Sudiyono. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Rineka Cipta. 

2009. 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: 

ALFABETA. 2006. 

Susanti, Sri dan Rusman. Efektifitas Pembinaan Agama 

Islam Bagi Lansia Dalam Meningkatkan Ibadah 

Shalat Di Panti Werdha Hargo Dedali Surabaya. 

Universitas Muhammadiyah Surabaya: Jurnal 

Pendidikan Islam. Vol. 7 No. 1. 2018. 


	01 COVER.pdf
	05 ABSTRAK
	BAB 1
	BAB 2
	BAB 3
	BAB 4
	BAB 5
	BAB 6
	DAFTAR PUSTAKA



