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ABSTRAK 

 

Sudarmini. 105 271 1054 16. 2021. Efektifitas Taklim pada Masjid Nurul Iman 

terhadap peningkatan pemahaman dan pengamalan islam Masyarakat toddopuli 

Kec. Manggala Kota Makassar. di bimbing oleh  Sudir Koadhi dan M. Zakaria Al 

anshori. 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan  untuk 

mengetahui apakah taklim memiliki hubungan dalam meningkatkan pemahaman 

dan pengamalan islam masyarakat di toddopuli Kec Manggala Kota Makassar. 

 Penelitian ini di laksanakan di kota Makassar yang berlangsung selama 2 

bulan mulai dari 02 Juli 2021 smpai 29 Agustus 2021. Objek penelitian adalah 

masyarakat toddopuli timur dan barat yang rutin mengikuti kegiatan taklim yang 

di laksankan di Masjid Nurul Iman. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa taklim memiliki peran dalam 

meningkatakan pemahaman  dan pengamalan masyarakat toddopuli. Dapat di 

buktikan dengan adanya perubahan masyarakat dari segi ibadah. Sebagaimana 

hasil wawancara mengenai taklim bahwa taklim tersebut sangat membantu 

masyarakat dalam memahami agama sehingga mempermudah dalam melakukan 

pengamalan karena ilmunya telah dipahami. Beberapa jawaban dari hasil 

wawancara juga mengatakan taklim adalah perbaikan dari pemahaman yang 

sebelumnya atau meluruskan pemahaman yang telah di dapatkan sebelumnya. 

Dengan kata lain bahwa taklim pada Masjid Nurul Iman yg rutin diadakan 3 kali 

dalam sepakan sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan 

islam masyarakat toddopuli timur dan barat Kec. Manggala Kota Makassar 

 

Kata Kunci : Taklim, Pemahaman, Pengamalan Masyarakat 

  



vii 

 

KATA PENGATAR 

 

Alhamdulillahi rabbil alamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam 

setiap hela nafas atas kehadirat dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan 

shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para 

sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya. 

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tida kesuksesan 

tanpa perjuanga. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, 

akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari 

uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan 

moril dan materil. 

Ucapan terimah kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada: 

1. Dr. Sudir Koadhi, S.S., M.Pd.I, dan M. Zakaria Al anshori, M.Sos.I selaku 

pembimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Prof. Dr.H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 

Makassar  

3. Dr. Amirah Mawardi, M.Pd, selaku dekan Fakultas Agama Islam 

4. Dr. Sudir Koadhi, S.S., M.Pd.I, selaku ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran 

Islam dan Sekretaris Prodi, dan para dosen Prodi Komunikasi dan Penyiaran 

Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. 



viii 

 

5. Terimah kasih juga kepada kedua orang tua H. caco S dan Hj Sitti, yang setia 

mendengarkan keluh kesahku dan tiada henti-hentinya mendoakan, memberi 

dukungan moril maupun materil selama menempuh pendidikan. 

6. Sahabat tercinta Risnawati HM, S.Pd yang setia menemani serta memberikan 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini 

7. Terakhir ucapan terimah kasih juga kepada kakak dan adik-adik tersayang  

Peneliti senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak 

yang sifatnya membangun karena peneliti yakin bahwa suatu persoalan tidak akan 

berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi peneliti. 

Amiin.  

 

     Makassar, 17 Jumadil awal 1443 H 

           20 Januari 2022  M 

 

 

 

 

 

 

      peneliti 

 

 

 

 

 



ix 

 

DAFTAR ISI 

                            Halaman 

SAMPUL.................................................................................................... i 

HALAMAN JUDUL…………………………………………………….. ii 

LEMBAR PENGESAHAN…….………………………………………… iii 

BERITA ACARA MUNAQASYAH……………………………………..   iv 

SURAT PERNYATAAN………………………………………………….  v 

ABSTRAK………………………………………………………………… vi 

KATA PENGATAR……………………………………………………… vii 

DAFTAR ISI……………………………………………………………… ix 

BAB 1 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang……………………………………………….. 1 

B. Rumusan Masalah……………………………………………. 6 

C. Tujuan penelitian…………………………………………….. 6 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Taklim  

1. Sejarah …………………………………………………… 8 

2. Tujuan Dan Fungsi Kontak Badan Taklim………………….12 

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pembentukan Taklim.. 13 

4. Fungsi Dan Tujuan Taklim………………………………….14  

5. Peranan Taklim …………………………………………… 15 

6. Sejarah Taklim Indonesia………………………………… 16 

7. Komponen-Komponen Taklim……………………………. 16



x 

 

B. Peningkatan Pemahaman 

1. Pengertian peningkatan pemahaman………………………..     22 

2. Tingkat-tingkat pemahaman…………………………………   23 

3. Factor-faktor keberhasilan dalam belajar……………………   25 

C. Pengamalan Islam 

1. Pengertian pengamalan Islam…………………………….      26 

2. Factor yang mempengaruhi pengamalan islam…………..       27 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian……………………………………      30 

2. Pendekatan Penelitian…………………………….       31 

B. Lokasi dan Objek Penelitian………………………………      31 

C. Fokus Penelitian…………………………………………...      32 

D. Deskripsi Penelitian……………………………………….       32 

E. Sumber Data………………………………………………       33 

F. Instrumen Penelitian………………………………………      34 

G. Teknik Pengumpulan Data ………………………………..     34 

H. Teknik Pengumpulan Data…………………………………    34 

I. Teknik Analisis Data……………………………………….    37 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian………………………..    41 

B. Hasil dan Pembahasan……………………………………...     43 

  



xi 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan………………………………………………….     63  

B. Saran…………………………………………………………     65  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  

HASIL UJI PLAGIASI 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

  



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Setiap umat Islam harus mendapatkan pembinaan agama, agar 

kehidupannya tidak kosong dari nilai-nilai Islam. Dengan menguasai nilai-

nilai Islam mereka dapat mengendalikan diri, muhasabah atau intropeksi diri, 

serta dapat meraih nilai kesempurnaan yang meliputi duniawi dan ukhrawi.   

Islam adalah agama yang berisikan petunjuk agar manusia secara 

individual maupun kelompok menjadi manusia yang baik, Berakhlak, dan 

berkualitas. Agar mencapai apa yang di inginkan tersebut diperlukan yang 

dinamakan dakwah. Dakwah merupakan suatu seruan atau ajakan yang 

dilakukan oleh seorang Da’i kepada mad’u baik melalui lisan maupun tulisan 

secara perbuatan agar  melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Swt, dan 

Rasul-Nya, serta menjauhi apa yang telah dilarang-Nya. 

Dakwah memiliki bentuk komunikasi yang khas baik itu verbal 

maupun nonverbal, dimana seorang da’i menyampaikan pesan pesan yang 

bersumber atau sesuai dengan Al-Qur an. Diwajibkannya umat Islam untuk 

menyampaikan ajaran Islam di sebabkan karena masih banyaknya umat 

manusia yang belum menginplementasikan ajaran Islam secara sempurna. 

Dakwah menempati posisi yang tinggi dan mulia dalam kemajuan 

agama Islam, tidak dapat dibayangkan apabila kegiatan dakwah mengalami 

kelumpuhan yang disebabkan oleh berbagai faktor terlebih pada era 

globalisasi sekarang ini, di mana berbagai informasi masuk begitu cepat dan 
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instan yang tidak dapat dibendung lagi. Umat Islam harus dapat memilah dan 

menyaring informasi tersebut sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

Islam. 

Kegiatan itulah yang digeluti para da’i dan da’iyah secara tradisional 

secara lisan dalam bentuk ceramah dan taklim. Para juru dakwah ini berpindah 

dari satu majelis ke majelis lain, dari satu mimbar ke mimbar yang lain. Bila 

dipanggil untuk berdakwah yang terbersit dalam benak adalah ceramah 

agama. Maka dakwah muncul dengan makna sempit dan terbatas yakni hanya 

ceramah malalui mimbar. 

Hal yang efektif menjadi tempat penyelenggaraan bimbingan agama 

Islam dan dakwah Islam sejak zaman Nabi hingga saat ini adalah Taklim. 

Tempat tersebut tumbuh dalam lapisan sebagai salah satu lembaga pendidikan 

non-formal yang berkelanjutan khusus dalam bidang penyiaran agama yang 

bertujuan mengajarkan dasar-dasar agama kepada masyarakat. Oleh karena 

itu, taklim memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan 

islam.  

Secara historis, didirikanya taklim dalam masyarakat didasari karena 

sebuah kesadaran kolektif umat Islam tentang betapa pentingnya menuntut 

ilmu agama islam dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan secara 

terorganisir, teratur dan sisitematik. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At 

Taubah /9: 122:  
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Terjemahnya: 

” Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan 

perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak 

pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka 

dapat menjaga dirinya”. 

 

Adanya kegiatan taklim ditengah-tengah masyarakat toddopuli 

bertujuan untuk menambah ilmu dan keyakinan islam yang akan mendorong 

pengamalan ajaran islam, sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat dari 

berbagai suku.  

Kehadiran taklim dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi 

bagian dari kehidupan sosial yang semakin menguat hadir di tengah-tengah 

masyarakat. Taklim  merupakan tempat pengajaran atau pendidikan agama 

Islam yang paling fleksibel dan tidak terikat oleh waktu. Taklim bersifat 

terbuka terhadap segala usia, lapisan atau strata sosial, dan jenis kelamin. 

Waktu penyelenggaraannya pun tidak terikat, bisa pagi, siang, sore, atau 

malam. Tempat yang digunakannya pun bisa dilakukan dirumah, masjid, 

muṣallah, gedung, aula, halaman, dan sebagainya. Selain itu taklim memiliki 

dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai lembaga dakwah dan lembaga 

pendidikan non formal. Fleksibilitas taklim inilah yang menjadi kekuatan 

sehingga mampu bertahan dan merupakan lembaga pendidikan Islam yang 

paling dekat dengan masyarakat. 
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  Taklim  bukan hanya bergerak dalam bidang keagamaan saja 

tetapi juga bidang sosial dan budaya. Dalam bidang keagamaan biasanya 

meliputi pengajian, membaca Al-Qur`ān, dan hal-hal yang berkaitan dengan 

ibadah. Dalam bidang sosial budaya, taklim berusaha untuk meluruskan adat 

atau budaya yang melenceng dari ajaran Islam yang berkembang di 

masyarakat. 

Masyarakat sebagai objek dakwah baik secara individu maupun 

kelompok memiliki pandangan beragam terhadap nilai-nilai agama  baik 

yang sesuai syariat maupun yang bertentangan dengan syariat, hal ini berarti 

masyarakat membutuhkaan pembinaan ke pribadian dan sikap sosial secara 

mapan dan matang. Perlunya mengarahkan masyarakat membiasakan 

mengikuti taklim. Sebab, kematangan dan kemapanan kepribadian dapat 

terbentuk melalui pengamalan dan nilai nilai agama yang di serap nya dalam 

pertumbuahan hidup nya terutama pada  keluarga. 

Kesadaran tentang wajibnya menuntut ilmu ini lalu dikonkritkan  

dalam bentuk kegiatan nyata dalam masyarakat, yaitu dengan mendirikan  

kelompok-kelompok pengajian di lingkungan mereka masing-masing , 

apakah di masjid, musallah, perumahan, dan lain sebagainya. Kemudian, 

karena sebagian umat Islam ada yang menginginkan terbentuknya suatu 

wadah yang murni sebagai hasil dari ide, pikiran, dan karya mereka sendiri, 

maka kelompok ini pun diberi nama yang khas, yakni taklim. Kini, taklim 

telah berubah menjadi wadah pengajian. 
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Berdasarkan hasil observasi terhadap kegiatan taklim pekanan pada 

masjid nurul iman, bahwa masyarakat memiliki suatu bentuk keagamaan 

yang dikemas dalam bentuk acara taklim pekanan yang dilaksanakan tiga 

kali dalam sepekan. Tepatnya setiap hari senin, kamis. sabtu mulai pukul 

18.30 WITA sampai dengan selesai kegiatan taklim di isi oleh ustadz-ustadz 

yang berkompoten di bidangnya. Metode yang digunakan pada Taklim 

yakni dengan metode ceramah. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan 

keagamaan jamaah agar terciptanya akhlak yang baik. Melihat kondisi yang 

demikian, maka perlu adanya suatu tindakan atau upaya pembenahan 

kembali nilai-nilai Islam pada kehidupannya.  

Nilai dan ajaran Islam tersebut bukan hanya dikenal dan 

dimengerti, akan tetapi harus dilembagakan dan dibudidayakan agar berlaku 

dalam kehidupan sehari-hari,karena nilai dan ajaran Islam mampu menjadi 

kendali dan pedoman dalam kehidupan manusia. Islam sebagai agama yang 

menjadi pedoman hidup bagi manusia mencakup seluruh kehidupan 

manusia. Di samping sebagai way of life (pedoman hidup), Islam menurut 

para pemeluknya juga sebagai ajaran yang harus didakwahkan dan 

memberikan pemahaman berbagai ajaran yang terkandung di dalamnya.  

Sarana yang dapat dilakukan dalam mentransformasikan nilai-nilai 

agama tersebut antara lain melalui taklim yang berfungsi memberikan 

pemahaman tentang nilai-nilai ajaran Islam atas dasar inilah peneliti tertarik 

untuk mengangkat masalah yang terdapat pada masyarakat khususnya di 

wilayah toddopuli timur dan barat, alasan lainnya karena didukung oleh 
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posisi masjid yang berada tepat antara toddopuli timur dan barat. Maka 

peneliti mengangkat judul “Efektivitas Taklim pada Masjid Nurul Iman 

terhadap peningkatan pemahaman dan pengamalan islam Masyarakat 

toddopuli Kec. Manggala Kota Makassar” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang dibahas dalam penelitian 

ini adalah:  

1. Bagaimana aktifitas taklim pada Masjid Nurul Iman Kec. Manggala 

Kota Makassar?  

2. Bagaimana efektivitas taklim Masjid Nurul Iman terhadap peningkatan 

pemahaman dan pengamalan islam masyarakat toddopuli Kec. Manggala 

Kota Makassar? 

C. Tujuan penelitian 

  Berdasarkan fokus di atas, maka tujuan yaitu: 

1. Untuk mengetahui aktifitas taklim pada Masjid Nurul Iman Toddopuli 

Kec. Manggala Kota Makassar 

2. Untuk mengetahui efektivitas taklim Masjid Nurul Iman terhadap 

peningkatan pemahaman dan pengamalan islam masyarakat toddopuli 

Kec. Manggala Kota Makassar 

D. Manfaat penelitian  

a.  Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam kegiatan taklim di kalangan 
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masyarakat sekaligus mengenalkan adanya taklim pada Masjid Nurul Iman 

yang rutin melaksanakan taklim lebih dari itu, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan pedoman penelitian dimasa mendatang serta 

dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan zaman.  

b. Secara Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

masukan bagi mahasiswi/mahasiswa yang terkait langsung dalam objek 

penelitian maupun masyarakat secara luas guna memotivasi masyarakat 

untuk mengikuti kegiatan Taklim pada Masjid Nurul Iman. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Sejarah Taklim 

Pengajian Nabi Muhammad SAW yang diadakan secara sembunyi 

di rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam r.a. di Makkah saat itu, tidak 

disebut taklim. Akan tetapi, dalam pengertian sekarang pengajian tersebut 

dapat dianggap sebagai taklim. Setelah Allah SWT menurunkan perintah 

untuk menyiarkan Islam secara terang-terangan, pengajian seperti itu 

berkembang di tempat-tempat lain yang menyelenggarakan pengajiannya 

secara terbuka.  

Selanjutnya di zaman Kerajaan Samudra Pasai yang dipimpin oleh 

Raja Malik Az-Zahir, sebagai raja yang terkenal sangat alim dalam ilmu 

agama, raja mengadakan pengajian sampai waktu ashar. Materi yang 

diajarkan yaitu pelajaran agama dalam bidang syari’at yaitu fikih mazhab 

Syafi’i, dan sistem pengajarannya berupa taklim dan halaqoh. 1 

Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW sudah berhasil 

mengislamkan beberapa orang perempuan, selain istrinya sendiri, 

Khadijah binti Khawailid ra, juga Fatimah binti Khattab ra, adik Umar bin 

Kattab ra. Ini artinya dalam pengajian yang diadakan oleh Nabi 

Muhammad SAW itu sudah ada jamaah dari kaum Muslimah. Ketika itu, 

jamaah pengajian masih bercampur dan menyatu antara kaum laki-laki dan 

 
1 19 Sofyan Rofi, 2016.Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Yogyakarta: Deepublish 
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perempuan, diman kaum laki-lakinya diantaranya adalah Abu Bakar 

Ashsiddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. 

             Adanya kegiatan pengajian di Baitul Arqam ini menjadi model dan 

inspirasi berdirinya pengajian dan taklim yang pertama kali dan umumnya 

didirikan di rumah-rumah ustadz atau ustadzah atau pengurusnya. Hanya 

bedanya, jika pada zaman Nabi Muhammad SAW jamaah taklim terdiri 

atas laki-laki dan perempuan, realitanya taklim sebagian besar jamaahnya 

di hadiri oleh kaum laki-laki. 

      Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dan menetap di Madinah, maka 

kegiatan pengajian dan pembinaan agama diadakan di Masjid Nabawi. 

Sejak saat itulah proses kegiatan pengajian atau taklim dilaksanakan di 

masjid-masjid hingga sekarang. Masjidil Haram, setelah umat Islam 

berhasil menguasai kota Mekkah, juga kemudian menjadi pusat pengajian 

dan taklim yang diasuh oleh para ulama sejak dahulu hingga sekarang.2 

        Dakwah dalam pengajaran melalui Taklim, sesungguhnya memiliki 

basis tradisi yang kuat yaitu sejak Nabi Muhammad SAW mensyiarkan 

agama Islam di awal-awal risalah beliau. Pada masa Islam di Makkah, 

Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam secara sembunyi-

sembunyi, dari satu rumah ke rumah lainnya, dan dari satu tempat ke 

tempat lainnya.  

 
2 Khalid Muhammad Khalid, 1983. Karakteristik Perihidup Enam Puluh Sahabat 

Rasulullah.  
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          Setelah umat Islam berhasil menguasai kota Mekkah, juga kemudian 

menjadi pusat pengajian dan taklim yang diasuh oleh para ulama sejak 

dahulu hingga seakarang Islam di sebarkan secara terbuka 

. Hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu 

mendakwahkan ajaran-ajaran Islam baik di era Makkah maupun Madinah 

adalah cikal bakal berkembangnya Taklim yang dikenal saat ini. 

Meski telah melampaui beberapa fase perubahan zaman, eksistensi 

taklim cukup kuat dengan tetap memelihara pola dan tradisi yang baik 

sehingga mampu bertahan di tengah kompetisi lembaga-lembaga 

pendidikan keagamaan yang bersifat formal.  

Bedanya, kalau dahulu  taklim hanya sebatas tempat pengajian yang 

dikelola secara individual oleh kiai yang sekaligus merangkap sebagai 

pengajar. Maka dalam perkembangan selanjutnya, taklim telah menjelma 

menjadi lembaga atau institusi yang menyelenggarakan pengajaran atau 

mengajian agama Islam dan dikelola dengan cukup baik oleh individu atau 

perorangan, kelompok maupun lembaga (organisasi).3 

Sejarah Islam, taklim dengan dimensi berbeda-beda pada zaman Nabi 

Muhammad SAW telah muncul berbagai jenis kelompok pengajian suka 

rela dan pembayaran yang disebut halaqah yaitu kelompok pengajian di 

Masjid Nabawi atau Al-Haram, biasanya ditandai dengan salah satu pilar 

masjid untuk tempat berkumpul peserta kelompok masing-masing seorang 

 
3 Helmawati, Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Ta’lim. Peran Aktif Majelis 

Ta’lim Meningkatkan Mutu Pendidikan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013, h. 77 
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sahabat. Yang tersirat pengertian bahwa sejak dahulu taklim juga telah 

memiliki metode- metode tertentu sebagai ciri khas4 

Di kalangan anak-anak pada zaman Nabi juga dikembangkan 

kelompok pengajian khusus yang disebut al-kuttab, mengajarkan baca al-

Quran, yang pada masa selanjutnya menjadi semacam pendidikan formal 

untuk anak-anak, karena di samping baca al-Quran juga diajarkan ilmu 

agama seperti fikih, tauhid, dan sebagainya. 

Dasar utama terbentuknya taklim pada masa Nabi Muhammad SAW 

adalah kebutuhan para sahabat perempuan akan ilmu agama sebagaimana 

sahabat laki-laki. Mereka meminta Nabi untuk menyediakan waktu khusus 

untuk perempuan karena masa Nabi Muhammad SAW kepada laki-laki 

lebih besar daripada kepada mereka. Persamaan keinginan untuk belajar ini 

pada gilirannya membuat para sahabat perempuan memiliki semacam 

komunitas bersama.  

Tercatatlah nama Asma’ binti Yazid, seorang sahabat perempuan 

cerdas yang diangkat menjadi juru bicara para Shahabiyyat. Suatu kali di 

hadapan para sahabat laki-laki, Nabi Muhammad SAW memuji 

kemampuan Asma’ ini. Lagi-lagi tema yang diangkat dan mendatangkan 

pujian Nabi ini mengenai persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam 

menuntut ilmu agama. Selain itu, menuntut ilmu merupakan kewajiban 

setiap muslim dan muslimah5 

 
4 M. Arifin,1995, Kapita Selekta Pendidikan Islam Umum, Jakarta: Bumi Aksara 
5 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Abdullah Shonhaji, Sunan Ibnu Majah, ,1992. 

Semarang:  
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2. Tujuan dan Fungsi Badan Kontak Taklim  

 Strategi Dakwah di Lingkungan Taklim, merumuskan tujuan Taklim dari 

segi fungsinya, yaitu 6:  

1. Berfungsi sebagai tempat belajar, maka tujuan Taklim adalah 

menambah ilmu dan keyakinan islam, yang akan mendorong 

pengamalan ajaran islam.  

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

3.  Berfungsi mewujudkan minat sosial, maka tujuannya meningkatkan 

kesadaran dan kesejahteraan. 

Apabila dilihat dari makna dan sejarah berdirinya Badan Kontak Taklim, 

maka lembaga ini berfungsi dan bertujuan sebagai berikut:  

1. Tempat belajar-mengajar. Badan Kontak Taklim dapat berfungsi 

sebagai tempat kegiatan belajar mengajar umat Islam, dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan ajaran 

islam. 

2. Pendidikan dan keterampilan, Badan Kontak Taklim juga berfungsi 

sebagai lembaga pendidikan dan keterampilan, antara lain dengan 

masalah pengembangan kepribadian serta pembinaan akhlak.  

3. Wadah berkegiatan dan berkreativitas. Badan Kontak Taklim juga 

berfungsi sebagai wadah berkegiatan dan berkreativitas bagi 

 
6 Tutty Alawiyah, 1997.Strategi Dakwah Di Lingkungan Majelis Taklim Bandung: Mizan 
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masyarakat. Antara lain dalam berorganisai, bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

4. Pusat pembinaan dan pengembangan. Badan Kontak Taklim juga 

berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan kemampuan 

dan kualitas sumber daya masyarakat  

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembentukan Taklim  

a. Faktor Pendukung Pembentukan Taklim  

      Pembentukan taklim juga diperlukan adanya kesadaran, bantuan, 

dukungan, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam masyarakat, di 

mana semua ini termasuk faktor pendukung penting berdirinya organisasi 

taklim.  

       Kesadaran dari kalangan Muslim dalam pembentukan taklim ini pada 

dasarnya untuk memenuhi kebutuhan umat, khususnya kaum laki-laki, 

sebagai individu, kepala keluarga, suami, ayah dalam keluarga, dan 

sebagai warga masyarakat, baik berupa siraman rohani, bimbingan 

agama, maupun pembinaan iman dan takwa.  

Sebagai individu, seorang Muslim perlu selalu mengasah, 

menghaluskan, dan mensucikan ruh dan jiwanya dengan ibadah, zikir 

kepada Allah (zikrullah), dan membaca al-Quran (tilawatul Al-Quran) di 

waktu-waktu tertentu.7 

b. Faktor Penghambat Pembentukan Taklim Permasalahan yang dihadapi 

oleh taklim dalam masyarakat tidaklah sedikit, termasuk dalam proses 

 
7 Mohammad Ali Hasyimi, Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Qur’an dan 

AsSunnah.(Jakarta: Akademi Pressindo, 1997), h. 105 
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pembentukannya. Ada saja hambatan yang datang, apalagi dalam 

melaksanakan dakwah dan kegiatan ibadah di jalan Allah SWT. 

Hambatan yang muncul adakalanya datang dari dalam diri sendiri atau 

lingkungan keluarga (internal) dan tidak jarang pula datang dari luar 

(eksternal). Lemah dan kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat 

dan pemerintah dalam membentuk dan mendirikan taklim8. 

    Kelemahan umat yang cukup berpengaruh selain ini adalah dalam 

hal iman, ilmu agama, dan ekonomi. Lemahnya iman antara lain lebih 

disebabkan mereka kurang mendalami dan mengamalkan ajaran agama 

Islam dan mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT. 

  Lemahnya penguasaan ilmu agama disebabkan antara lain karena 

kebodohan, rasa malas dalam menuntut ilmu, dan kurang peduli dengan 

kegiatan pengajian dan keagamaan lainnya. Adapun lemahnya ekonomi 

umat lebih disebabkan karena kurangnya peluang usaha dan kesempatan 

untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, adanya dominasi kaum 

pemodal (kapitalis), dan akibat mereka sendiri malas dalam mencari 

penghidupan. 

4. Fungsi Dan Tujuan Taklim  

Dilihat dari makna dan sejarah berdirinya  taklim dalam masyarakat, bila 

diketahui dan dimungkinkan lembaga dakwah ini berfungi sebagai9 tempat 

belajar-mengajar umat Islam, khususnya bagi kaum laki-laki dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam.  

 
8 Muhsin MK, Manajemen Majelis Taklim. h. 235 
9 AM Saefuddin, Ada Hari Esok: Refleksi Sosial Ekonomi, dan Politik Untuk Indonesia 

Emas (Jakarta: Amanah Putra Nusantara, 1995). h. 34-35 
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Agar fungsi dan tujuan tadi tidak terlepas dari kewajiban kaum 

laki-laki yang salehah dalam masyarakat. Mereka diharapkan dapat 

memiliki hal-hal sebagai berikut.  

1. Memiliki akhlak karimah (mulia)  

2. Meningkatkan ilmu dan kecerdasan dalam rangka mengangkat 

derajatnya.  

3. Memperbanyak amal, gerak, dan perjuangan yang baik. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan taklim adalah untuk 

membina hubugan yang baik saling menghargai antara sesama 

manusia, dan manusia dengan Allah SWT guna menjadi umat yang 

berakhlak mulia. 

5. Peranan Taklim 

 Taklim merupakan lembaga pendidikan masyarakat yang tumbuh 

dan berkembang dari kalangan masyarakat islam itu sendiri yang 

kepentingannya untuk kemaslahatan umat manusia. Pertumbuhan  taklim 

dikalangan masyarakat menunjukkan kebutuhan dan hasrat masyarakat 

tersebut akan pendidikan agama. Pada kebutuhan dan hasrat masyarakat 

yang lebih luas yakni sebagai usaha memecahkan  masalah-masalah 

menuju kehidupan yang lebih bahagia10. 

   Meningkatkan tuntutan jamaah dan peranan pendidikan yang 

bersifat nonformal, menimbulkan pula kesadaran diri dan inisiatif dari para 

ulama beserta anggota masyarakat untuk memperbaiki, meningkatkan, dan 

 
10 Ramayulis, 2005.Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Kalam Mulia 
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mengembangkan kualitas dan kemampuan, sehingga eksistensi dan peranan 

serta fungsi taklim benar-benar berjalan dengan baik.11 

  Disamping peranan taklim terdapat pada fungsi diatas,  taklim 

adalah dapat mengokohkan  landasan hidup manusia muslim Indonesia 

pada khususnya di bidang mental spiritual  keagamaan islam dalam upaya 

meningkatkan kualitas hidupnya secara integral, lahiriyah dan batiniahnya, 

duniawi dan ukhrawiah, , sesuai tuntunan ajaran agama islam yaitu iman 

dan taqwa yang melandasi kehidupan duniawi dalam segala bidang 

kegiatannya. 

6. Sejarah Taklim di Indonesia 

Sementara di Indonesia, terutama di saat-saat penyiaran Islam oleh 

para wali dahulu, juga mempergunakan Taklim untuk menyampaikan 

dakwah. Dengan demikian, Taklim juga merupakan lembaga pendidikan 

tertua di Indonesia. Barulah kemudian seiring dengan perkembangan ilmu 

dan pemikiran dalam mengatur pendidikan, di samping Taklim yang 

bersifat non-formal, tumbuh lembaga pendidikan yang formal, seperti 

pesantren, madrasah, dan sekolah.12 

Menurut pengalaman historis, sistem  taklim telah berlangsung sejak 

awal penyebaran Islam di Saudi Arabia, kemudian menyebar ke berbagai 

penjuru dunia Islam di Asia, Afrika, dan Indonesia pada khususnya sampai 

sekarang.Sejarah mencatatkan bahwa  taklim khusus untuk sarana dakwah.  

7. Komponen-Kompenen  Taklim  

 
11 Arifin, 2009. Kapita Selekta Pendidikan .Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2009 
12 Arifin, Kapita Selekta Pendidikan, h. 120 
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a. Mu’allim (guru sebagai pengajar), merupakan orang yang 

menyampaikan materi kajian dalam taklim. Helmawati menyebutkan 

beberapa hal yang harus ada pada diri mu’allim, diantaranya: 

1) Mu’allim dalam kegiatan  taklim tidak boleh pilih kasih, sayang kepada 

yang bodoh, berperilaku baik dalam mengajar,  bersikap lembut, 

memberi pengertian dan pemahaman, serta menjelaskan dengan 

menggunakan atau mendahulukan nash tidak dengan ra’yu kecuali bila 

diperlukan. 

2) Mu’allim perlu mengetahui bagaimana membangkitkan aktivitas murid    

   kepada pengetahuan dan pengamalan. 

3) Mu’allim harus senantiasa meningkatkan diri dengan belajar dan   

    membaca sehingga ia memperoleh banyak ilmu. 

4) Mu’allim senantiasa berlaku baik, tidak suka menyiksa fisik, balas  

    dendam, membenci, dan mencaci murid.13 

Wahidin juga menyebutkan karakteristik mu’allim, yaitu lemah lembut, 

toleransi, dan santun; memberi kemudahan dan membuang kesulitan; 

memerhatikan sunnah tahapan; kembali pada Al-Quran dan Sunnah dan 

bukan kepada fanatisme mazhab; menyesuaikan dengan bahasa jamaah; 

serta memperhatikan adab dakwah.14 

a. Muta’allim (murid yang menerima pelajaran)  

b. jamaah taklim. 

c. Al-‘ilmu (materi atau bahan yang disampaikan). 

 
13 Helmawati, 2013.Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Ta’lim: Peran Aktif Majelis  

Ta’lim Meningkatkan Mutu Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta 
14 Wahidin Saputra,2011. Pengantar Ilmu Dakwah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). 
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Materi dalam  taklim berisi tentang ajaran Islam. Oleh karena itu, materi 

atau bahan pengajarannya berupa: tauhid, tafsir, fiqh, hadits, akhlak, tarikh 

Islam, ataupun masalah-masalah kehidupan yang ditinjau dari aspek ajaran 

Islam. Penjelasan dari masing-masing teori adalah sebagai berikut15: 

1) Tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah  

   SWT dalam mencipta, menguasai, dan mengatur alam raya ini. 

2) Tafsir adalah ilmu yang mempelajari kandungan al-Quran berikut  

   penjelasannya, makna, dan hikmahya. 

3) Fiqh, isi materinya meliputi shalat, puasa, zakat, dan sebagainya.  

Selain itu, juga dibahas hal-hal yang berkaitan dengan  

pengamalan sehari-hari, meliputi pengertian wajib, sunnah, halal,  

haram, makruh, dan mubah. 

4) Hadits adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan  

persetujuan Rasulullah saw yang dijadikan ketetapan hukum  

dalam Islam setelah al-Quran. 

5) Akhlak, materi ini meliputi akhlak terpuji dan akhlak tercela. 

6) Tarikh adalah sejarah hidup para Nabi dan para sahabat  

khususnya sahabat Nabi Muhammad SAW 

7) Masalah-masalah kehidupan yang ditinjau dari aspek ajaran Islam. 

merupakan tema yang langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

yang kesemuanya juga dikaitkan dengan agama, artinya dalam 

menyampaikan materi tersebut berdasarkan al-Quran dan hadits. 

 
15 M. Arifin, 1993. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara 
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8. Pengaruh pelaksanaan taklim terhadap peningkatan keagamaan 

masyarakat  

  Pendidikan islam termasuk masalah sosial, sehingga dalam 

kelembagaan tidak terlepas dari pendidikan islam termasuk masalah sosial, 

sehingga dalam kelembagaannya tidak terlepas dari lembaga-lembaga 

sosial yang ada. Lembaga disebut juga dengan institusi atau pranata, 

sedangkan lembaga sosial adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun 

relatif tetap atas pola-pola tingkah laku, peranan-peranan dan relasi-relasi 

yang terarah dalam mengikat individu yang mepunyai otoritas formal dan 

saksi hukum guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar”. 

(Hasbullah, 2010:95)16 

Lembaga pendidikan islam adalah wadah atau tempat 

berlangsungnya proses pendidikan islam yang sama dengan proses 

pembudayaan. Proses yang dimaksudkan adalah dimulai dari lingkungan 

keluarga. Lembaga-lembaga pendidikan islam yang diselenggarakan harus  

sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat, dan indonesia memang 

terdapat banyak lembaga pendidikan islam, salah satunya adalah 

pendidikan masyarakat, yang tumbuh dan berkembang dikalangan 

masyarakat islam itu sendiri, yang kepentingaannya untuk kemaslahatan  

umat islam. Oleh karena itu taklim adalah lembaga swadaya masyarakat 

yang hidupnya didasarkan pada ta’awun (tolong menolong dalam 

kebajikan) 

 
16 Hasbullah. 2010. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo  

Persada. 
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Taklim telah mempunyai kedudukan dan ketentuan tersendiri 

dalam mengatur pelaksanaan pendidikan atau dakwah islamiyah, 

disamping lembaga-lembaga lainnya yang mempunyai tujuan yang sama. 

Memang pendidikan non formal 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 potensi umat, karena taklim digemari oleh masyarakat 

luas.  

Efektifitas dan efisin sistem pendidikan ini sudah banyak 

dibuktikan melalui media pengajian-pengajian islam atau taklim yang 

sekarang banyak tumbuh dan berkembang baik di desa-desa maupun kota-

kota besar. Oleh karna itu, secara strategis taklim tersebut menjadi sarana 

dakwah dan tabligh yang bercorak islami, yang berperan sentral 

pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat manusia sesuai aturan 

ajaran agama. Disamping itu, yang lainnya adalah untuk menyadarkan 

ummat islam dalam  mengkhayati, memahami, dan mengamalkan ajaran 

agamanya yang kontekstual kepada lingkungan hidup, sosial budaya dan 

alam skitar mereka, sehingga dapat menjadikan ummat islam sebagai 

ummatan wasathan lilalamiin yang meneladani kelompok umat yang lain.  
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7. Taklim sebagai jaringan Komunikasi, Ukhuwah dan Silaturahim 

Taklim juga diharapkan menjadi jaringan komunikasi, ukhuwah, dan 

silaturahim antar sesama, antara lain dalam membangun masyarakat dan 

tatanan kehidupan yang islami. Lewat taklim ini, diharapkan mereka yang 

kerap bertemu dan berkumpul dapat memperkokoh ukhuwah, mempererat 

tali silaturahim, dan saling berkomunikasi sehingga dapat memecahkan 

berbagai masalah yang mereka hadapi dalam hidup dan kehidupan pribadi, 

keluarga, dan lingkungan masyarakatnya secara bersama-sama dan bekerja 

sama. Terlebih lagi, dalam mengatasi berbagai permasalahan berat yang 

tengah dihadapi oleh umat dan bangsa ini.17 

8. Tujuan pengajaran serta pendidikan taklim 18 

Adapun tujuan pengajaran taklim 

1) Jamaah dapat mengagumi, mencintai dan mengamalkan Al Quran serta 

    menjadikannya sebagai bacaan istimewa dan pedoman utama 

2) Jamaah dapat memahami serta mengamalkan Dienul Islam dengan     

     segala aspeknya dengan benar dan proporsional 

3) Jamaah menjadi muslim yang kaffah 

4) Jamaah bisa melaksanakan ibadah hariah yang sesuai dengan kaedah-    

    kaedah keagamaan secara baik dan benar 

5) Jamaah mampu menciptakan hubungan silaturahmi dengan baik dan  

    benar 

 
17 Abdul Jamil, dkk, 2012  Pedoman Majelis Ta’lim, Jakarta: Kementrian agama RI, 

Direktorat Jendral Bimas Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam,  
18 Hanny Fitriah, Rakhmad Zailani Kiki, 2012. Manajemen & Silabus Majelis Ta’lim, 

Jakarta: Pusat 
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6) Jamaah bisa meningkatkan taraf hidupnya ke arah yang lebih baik 

7) Jamaah memiliki akhlakul karimah, dan sebagainya. terbatas. Bukan    

      hanya untuk kepentingan dan keidupan jamaah majelis taklim 

Adapun tujuan pendidikan taklim adalah sebagai berikut: 

1) Pusat pembelajaran Islam 

2) Pusat konseling Islam (agama dan keluarga) 

3) Pusat pengembangan budaya dan kultur Islam 

4) Pusat pabrikasi (pengkaderan) ulama/cendekiawan 

5) Pusat pemberdayaan ekonomi jamaah 

6) Lembaga kontrol & motivator di tengah-tengah masyarakat 

B. Peningkatan pemahaman  

1. Pengertian Peningkatan Pemahaman  

Secara bahasa peningkatan adalah proses, cara, perbuatan 

meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya). Sedangkan 

pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami dan 

memahamkan. 19Menurut Nana Sudjana Pemahaman adalah hasil 

belajar, misalnya siswa dapat menjelaskan dengan kalimatnya sendiri 

atas apa yang dibaca atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang 

telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada 

kasus lain.20 Sedangkan menurut Benjamin S. Bloom pemahaman 

(comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau 

memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, dikatakan 

 
19 Depdikbud,1989.  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka 
20 Nana Sudjana,1995 Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya 
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paham jika siswa tersebut mampu memberikan penjelasan atau uraian 

yang lebih rinci dengan menggunakan kata-katanya sendiri.  

Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat 

lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.21 Dengan kata lain, memahami 

adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai 

segi. Jadi, dari kumpulan beberapa pengertian pemahaman dapat 

disimpulkan bahwa seorang siswa dikatakan memahami sesuatu yaitu 

apabila ia dapat menjelaskan kembali atau mampu menguraikan suatu 

materi yang telah dipelajari tersebut, lebih rinci menggunakan 

bahasanya sendiri. 

 Akan lebih baik lagi jika siswa mampu memberikan contoh lain 

dari apa yang dicontohkan oleh gurunya dan siswa tersebut mampu 

mensinergikan apa yang telah dia pelajari dengan permasalahan-

permasalahan yang ada di sekitarnya. 

2. Tingkatan-Tingkatan Pemahaman 

Tingkat pemahaman adalah seberapa mampukah seseorang 

dalam menguasai dan membangun makna dari pikirannya serta 

seberapa mampukah seseorang tersebut menggunakan apa yang 

dikuasainya dalam keadaan lain. 

Pemahaman merupakan salah satu patokan kompetensi yang 

dicapai setelah melakukan kegiatan belajar. Dalam proses 

 
21 

8
Anas Sudijono, 2009. Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta : Rajawali Pers, 
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pembelajaran, setiap individu siswa memiliki kemampuan yang 

berbeda- beda dalam memahami apa yang dia pelajari. Ada yang 

mampu memahami materi secara menyeluruh dan ada pula yang sama 

sekali tidak dapat mengambil makna dari apa yang telah dia pelajari, 

sehingga yang dicapai hanya sebatas mengetahui. Untuk itulah terdapat 

tingkatan- tingkatan dalam memahami. 

Menurut Daryanto bahwa kemampuan pemahaman berdasarkan 

tingkat kepekaan dan derajat penyerapan 22materi dapat dijabarkan ke 

dalam tiga tingkatan, yaitu:9 

a. Menerjemahkan (translation) 

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti 

dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari 

konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk 

mempermudah orang mempelajarinya. Contohnya dalam 

menerjemahkan Bhineka Tunggal Ika menjadi berbeda-beda tapi 

tetap satu. 

b. Menafsirkan (interpretation) 

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, ini adalah 

kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat 

dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu 

dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan 

 
22 Zuchdi dan Darmiyati, 2007. Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca, Yogyakarta: UNY 

Press 
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antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta 

membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan. 

c. Mengekstrapolasi (extrapolation) 

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi 

karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu diblik yang 

tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas 

persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya. 

3.  Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan dalam belajar 

Faktor lain yang mempengaruhi pemahaman atau keberhasilan 

belajar siswa adalah sebagai berikut: 

a. Faktor internal (dari diri sendiri ) 

1. Faktor jasmaniah (fisiologi) meliputi: keadaan panca indera 

yang sehat tidak mengalami cacat (gangguan) tubuh, sakit 

atau perkembangan yang tidak sempurna. 

2. Faktor psikologis, meliputi: keintelektualan (kecerdasan) 

minat, bakat, dan potensi prestasi yang di miliki. 

3. Faktor pematangan fisik atau psikis. 

b. Faktor eksternal (dari luar diri) 

1. Faktor sosial meliputi: lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, lingkungan kelompok, dan lingkungan masyarakat. 

2. Faktor budaya meliputi: adat istiadat, ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan kesenian. 

3. Faktor lingkungan fisik meliputi: fasilitas rumah  
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4. Faktor lingkungan spiritual (keagamaan) 

C. Pengamalan  Islam 

1. Pengertian Pengamalan Islam  

 Banyak ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang secara 

langsung dan tidak langsung mewajibkan manusia dalam mengamalkan 

agama Islam kepada manusia lainnya. Adapun Menurut Kamus Besar 

23Bahasa Indonesia pengamalan yang berarti perbuatan, atau pekerjaan, 

mendapat imbuhan pe-an yang mempunyai arti hal atau perbuatan yang 

diamalkan. Menurut Djamaludin Ancok (1995: 8024) dimensi 

pengamalan menunjukkan pada seberapa tingkatan muslim berperilaku 

dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yakni bagaimana individu 

berelasi dengan dunianya terutama dengan manusia lain. 

 Pengamalan adalah proses, 25cara perbuatan mengamalkan, 

melaksanakan, pelaksanaan dan penerapan. Sedangkan pengamalan 

dalam dimensi keberagamaan adalah sejauh mana implikasi ajaran 

agama mempengaruhi seseorang dalam kehidupan sosial. (Ghufron, dkk, 

2012: 170) 

 Berdasarkan ayat Al-Qur’an diatas perlu adanya segolongan 

umat Islam yang memberikan pendidikan agama agar tercapai suatu 

kebajikan dan terpelihara dari perpecahan dan penyelewengan. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

 
23 KBBI.2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia 
24 Ancok Djamaluddin dan Fuad Nashori Suroso. 1995. Psikologi Islam (Solusi Islam atas 

problem-problem Psikologi. Yokyakarta 
25 Ghufron, M. dan Risnawati, N.R. 2014. Teori - Teori Psikologi. Yogyakarta: Ar- 

Ruzz Media 
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pengamalan adalah proses perbuatan atau pelaksanaan suatu kegiatan, 

tugas, serta kewajiban yang telah didapatkan oleh individu baik dalam 

kegiatan kehidupannya sendiri maupun kepada orang lain. 

 Keagamaan berasal dari kata dasar agama yang mendapatkan 

imbuhan ke- dan –an berarti hal yang berhubungan dengan agama. 

Keagamaan adalah suatu keadaan yang ada dalam diri individu yang 

mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya 

terhadap agama (Jalaludin, 1998: 211). Keagamaan menurut pengertian 

ini merupakan tolak ukur ketaatan seseorang terhadap agamanya. 

Ketaatan ini terlihat dari tingkah laku yang tampak ketika seseorang 

tersebut beragama, dalam hal ini menjalankan agamanya. 

 Keagamaan secara khusus di dalam Islam adalah melaksanakan 

ajaran agama Islam secara menyeluruh. Karena itu, bagi setiap muslim 

baik dalam berfikir, bersikap maupun bertindak diperintahkan sesuai 

dengan syari’at islam. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di 

atas dapat disimpulkan bahwa pengamalan keagamaan adalah segala 

perilaku seseorang yang dimotivasi oleh ajaran agamanya terkait dengan 

kesadaran moral seseorang maupun hubungannya dengan orang lain atau 

sosial. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengamalan keagamaan 

 Menurut James dan Jhon Alfred (2008: 27-30) 26yang 

diterjemahkan oleh Tom Wahyu, menyebutkan ada beberapa faktor yang 

 
26 James Julian M dan Jhon Alfred. 2008.Belajar Kepribadian. Yogyakarta. 
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mempengaruhi pengamalan, yaitu: 

a. Keluarga 

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar bagi 

pembentukan jiwa keagamaan. Dalam awal kehidupan, anak-anak 

mempunyai sifat dasar yang sangat lentur sehingga sangat mudah 

untuk dibentuk seperti tanah liat yang akan digunakan pengrajin 

menjadi tembikar. Maka hendaknya Pendidikan Agama Islam sudah 

mulai ditanamkan sejak kecil bahkan sejak dalam kandungan. Dalam 

mengajarkan Pendidikan Agama Islam orang tua harus menjadi 

pelopor amar ma’ruf nahi munkar. Agar seorang anak dewasanya 

menjadi pribadi yang berakhlak mulia. 

b. Pergaulan 

Teman-teman memang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan 

mental yang sehat bagi anak pada masa-masa pertumbuhan. Apabila 

teman sepergaulan itu menampilkan perilaku yang sesuai dengan 

nilai-nilai agama (berakhlak mulia), maka anak cenderung 

berakhlak mulia, serta pengamalan keagamaan juga baik. Namun 

apabila sebaliknya, yaitu perilaku teman sepergaulannya itu 

menunjukkan kebobrokan moral, maka anak akan cenderung 

terpengaruh untuk berperilaku seperti temannya tersebut dan tentu 

pengamalan Agama Islam juga buruk. 

c. Lingkungan Masyaraka 

 Lingkungan Masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan juga 
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berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa keberagamaan, sebab 

kehidupan keagamaan terkondisi dalam tatanan nilai maupun 

institusi keagamaan. Keadaan seperti ini akan berpengaruh dalam 

pembentukan jiwa keagamaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Desain penelitian  

 Adapun dalam penelitian ini terdapat pemecahan persoalan yang 

diselidiki antara lain:  

1. Jenis Penelitian  

          Penelitian ini merupakan jenis 27penelitian kualitatif yaitu suatu 

penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan 

mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata 

berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang 

diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian ini menggunakan tinjauan 

dakwah kultural, hal ini dipilih karena peneliti ingin mendapatkan 

gambaran dalam efektifitas taklim pada Masjid Nurul Iman. 

           Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan 

perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan 

sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara 

fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi28 dasar-dasarnya 

saja. 

  

 
27 Djam’an Satori dan Aan Komariah, 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. VI; 

Bandung. Alfabeta 
28 Lexy. J.2007.  Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. 2; Bandung: Posda 

Karya,  
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    Penelitian kualitatif banyak digunakan untuk meneliti fenomena-

fenomena yang marak terjadi di masyarakat. Sehingga penelitian 

kualitatif sangat tepat untuk mencari suatu informasi dengan pengamatan 

dan juga melakukan sebuaah wawancara terhadap semua yang terkait. 

2. Pendekatan Penelitian 

    Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

komunikasi Pendekatan Komunikasi adalah istilah yang sangat popular di 

tengah masyarakat. Dengan komunikasi orang bisa menjalin komunikasi 

dengan orang lain.  

   Terdapat tiga pendekatan dalam kajian komunikasi, yaitu pendekatan 

pendekatan humaniora, dan pendekatan ilmu sosial. Semua pendekatan 

tersebut dilakukan secara sistematis, dengan memberikan berbagai 

penjelasan dan prediksi ke depan, dengan tujuan untuk menemukan 

kebenaran ilmu.  

 Hal-hal yang digunakan adalah fakta-fakta empiris yang bersifat logis, 

sistematis, objektif, dan universal. Fokus studi komunikasi menitik 

beratkan pada pemahaman tingkah laku manusia dalam memproduksi, 

mentransformasi dan menginterpretasikan pesan untuk suatu tujuan. 

B. Lokasi dan Objek Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Lokasi pada penelitian ini adalah Masjid Nurul Iman yang beralamat di  

Jln Toddopuli Raya Timur 16 Kel. Borong Kec. Manggala kota 

Makassar, Sulawesi Selatan. 
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2. Objek penelitian  

Masyarakat Toddupuli Timur dan Barat  Kec Manggala. Kota 

Makassar Sulawesi Selatan. 

C. Fokus penelitian 

Penelitian ini fokus pada taklim di Masjid Nurul Iman terhadap 

peningkatan pemahaman dan pengamalan islam masyarakat toddopuli, yang 

berarti peneliti hanya membahas tentang taklim  pada periode 2021 di 

Masjid  Nurul Iman dan tidak membahas yang lain kecuali  pembahasan 

seputar taklim 

D. Deskripsi fokus  

1. Taklim 

Taklim merupakan proses pemberian pengetahuan, pemahaman, 

pengertian, tanggung jawab, sehingga diri manusia menjadi lebih baik 

dari sebelumnya. Dakwah dalam pengajaran melalui Taklim, 

sesungguhnya memiliki basis tradisi yang kuat yaitu sejak Nabi 

Muhammad SAW mensyiarkan agama Islam di awal-awal risalah 

beliau.  

     Peran taklim yang cukup dominan selama ini adalah dalam 

membina jiwa dan mental rohaniah sehingga  sudah sekian banyak di 

antara mereka yang semakin taat beribadah, kuat imanya, dan aktif 

dalam berdakwah. Keadaan ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatann 

taklim yang senantiasa berhubungan dengan masalah agama, 

keimanan, dan ketakwaan, yang ditanamkan melalui taklim secara 
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intensif, rutin, dan berkelanjutan, yang diikuti oleh segenap jamaah 

dan pengurus taklim. Fokus penelitian mengambil satu kitab untuk 

dijadikan sebagai titik fokus peneliti agar hasil yang diinginkan 

tercapai. 

2. Pengamalan islam 

Pengamalan islam adalah proses melaksanakan atau menunaikan 

kewajiban yang berupa pengamalan ajaran islam yang` di bawah oleh 

Nabi Muhammad. Pengamalan agama bertujuan semata-mata hanya 

untuk mecari ridho Allah. 

E. Sumber Data 

         Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek data 

yang dapat diperoleh untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian ini. Peneliti menggunakan sumber data lapangan (field research) 

dan data perpustakaan (library research) yang digunakan memperoleh dua 

teoritis yang dibahas. Untuk itu sebagai jenis datanya yaitu: 

1.Sumber data primer 

Sumber data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara 

langsung dari lokasi penelitian atau objek yang di teliti berdasarkan data 

yang diperoleh dari informan. Dalam penelitian ini yang menjadi 

informan adalah ketua Masjid Nurul Iman, penanggung jawaba taklim, 

dan masyarakat toddopuli timur dan barat 
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2.Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder yang dimaksud yaitu pustaka yang memiliki 

relevansi dan bisa menunjang penelitian ini, yaitu dapat berupa: buku, 

majalah, koran, internet, serta sumber data lain yang dapat dijadikan 

sebagai data pelengkap. Dalam mengungkap data yang diperlukan 

dalam penelitian, sehingga sumber data premier menjadi lebih lengkap. 

F. Instrumen penelitian  

  Salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam sebuah penelitian 

adalah instrumen atau alat yang digunakan dalam pengumpulan data, yakni 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan 

mudah untuk mencari data yang akurat.  

  Alat instrumen yang digunakan adalah peneliti sendiri, karena diduku 

ng oleh adanya potensi manusia yang memiliki sifat dan kemampuan untuk 

mengamati, menilai, memutuskan dan mengumpulkan hasil penelitian secara 

objektif. Alat yang juga digunakan yaitu pedoman wawancara dan telaah ke 

pustakaan seperti buku, foto, dokumen serta alat penunjang seperti kamera, 

perekam suara, buku catatan untuk mencatat hasil observasi dan wawancara. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui tahapan-tah 

apan sebagai berikut:  
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1. Observasi 

   Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner. Kalau wawancara dan koousioner selalu berkomunikasi dengan 

orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek 

alam yang lain.  

   Teknik pengumpulan data dengan observasi di gunakan bila penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 

responden yang di amati tidak terlalu besar, dari segi proses pengumpulan 

data, obervasi dapat di bedakan menjadi dua participat observation 

(observasi berperan serta) dan non participat observation, selanjutnya dari 

segi intrumentasi yang di gunakan, maka observasi dapat di bedakan 

menjadi observasi berstruktur dan tidak berstruktur. 

   Observasi dalam penelitian ini menggunakn nonpartisipan yang artinya 

peneliti tidak terlibat dan hanya menjadi pengamat independen. Misalnya 

dalam taklim di masjid, peneliti dapat ,mengamati bagaimana perilaku 

masyarakat dalam hal mendengarkan materi yang di sampaikan, peneliti 

mencatat, menganalisis dan selanjutnya akan membuat kesimpulan tentang 

perilaku masyarakat dalam taklim.  

   Selanjutnya dari segi intrumentasi yang di gunakan, maka observasi 

menggunakan observasi terstruktur yaitu observasi yang telah di rancang 

secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana 
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tempatnya. Jadi observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu 

dengan pasti tentang variabel apa yang akan di amati.  

2. Wawancara 

   Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung sacara lisan dalam dua orang atau lebih dengan cara bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan. 

Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data untuk 

mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan 

langsung kepada orang yang dapat memberikan keterangan. Teknik ini 

memberikan data sekunder dan data primer yang akan mendukung 

penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan objek yang 

akan diteliti maupun dengan informan yang dianggap dapat memberikan 

informasi sesuai yang dibutuhkan wawancara secara bebas. 

   wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan untuk mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden 

yang sedikit. Penelitian ini memakai jenis wawancara Semi terstruktur 

bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana 

pihak yang diajak wawancara di mintai pendapat, dan ide-idenya. Dalam 

melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan 

mencatat apa yang di kemukakan oleh informan. 

Penelitian ini menggunakan model wawancara semi terstruktur artinya 

dalam wawancara peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan yang 
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sesuai dengan informasi yang ingin di dapatkan, namun pertanyaan-

pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan situasi saat 

wawancara dilakukan.  

3. Dokumentasi 

   Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui catatan atau dokumen-

dokumen yang resmi maupun tidak resmi, dan pengambilan gambar 

disekitar objek penelitian yang akan dideskripsikan sebagai pendukung 

proses observasi dan wawancara. 

   Metode dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang  menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

dilapangan, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, dan bukan 

perkiraan. Maka dari catatan lapangan ini merupakan alat yang sangat 

penting dalam penelitian kualitatif. Catatan-catatan ini berupa coretan 

seperlunya yang sangat dipersingkat. Berisi kata-kata inti, frase, pokok-

pokok isi pembicaraan atau pengamatan, mungkin itu gambar, sketsa, 

diagram, dan lain-lain.  

H. Teknik Analisis Data  

Pengolahan data dalam penelitian ini, digunakan untuk mengumpulkan 

data yang bersifat penelitian kualitatif, untuk menemukan yang diinginkan 

oleh peneliti. Pengolahan data yang ada selanjutnya di interpretasikan dalam 

bentuk konsep yang dapat mendukung objek pembahasan. 

Proses pengolahan data dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 
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     Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.Informasi dari lapangan sebagai 

bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, dan ditonjolkan pokok-

pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan. 

    Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi dari hasil wawancara dalam 

sebuah tulisan  yang  muncul dari catatan-catatan lapangan, Langkah-

langkah yang harus dilakukan adalah fokus analisis,  menggolongkan atau 

pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan  melalui uraian singkat, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data 

sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.  

     Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan 

penelitian. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data.  

Selanjutnya mencari data tambahan jika diperlukan utnuk memperkuat 

fakta-fakta penelitian. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka 

jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh 

karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar 

tidak mempersulit analisis selanjutnya. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

     Penyajian data yang sudah tereduksi untuk memudahkan dalam 

memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya 
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berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Setelah data di reduksi, 

langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data.  

      Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. (Miles dan Huberman, 1992 : 17).29Penyajian data diarahkan agar 

data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga 

makin mudah dipahami.  

     Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, 

hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk 

tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yan terjadi. Pada 

langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga 

informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk 

menjawab masalah penelitian. 

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju 

tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan 

penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan 

tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan 

kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif 

adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi 

data. 

3. Penarikan Kesimpulan 

 
29 Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku  

Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP. 
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         Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Namun, kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak 

dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. 

         Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data 

yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan 

atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, 

keteraturan, pola-pola, penjelasan,alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum 

melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, 

penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-

kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses 

analisis tidak sekali jadi, melainkan  interaktif, secara bolak-balik diantara 

kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 

selama waktu penelitian. 

      Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan 

berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan 

kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data.Penarikan 

kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari semua pengolahan data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

a.  Profil Taklim Masjid Nurul Iman 

 Taklim Masjid Nurul Iman terletak di jalan Toddopuli Raya Timur 

RT 001 RW 003 kelurahan Borong, kecamatan Manggala, kota Makassar, 

Sulawesi Selatan. Taklim tersebut berjarak sekitar 25 meter dari jalan raya 

Toddopuli. Posisi masjid nurul iman Toddopuli terletak antara Toddopuli 

timur dan barat, pintu utama terletak pada Toddopuli timur sedangka pintu 

samping terletak pada Toddopuli barat.  

 Berdasarkan hasil wawancara salah satu jama’ah mengatakan 

bahwa Masjid Nurul Iman telah berdiri sekitar 40 tahun yang lalu, 

begitupun dengan Taklimnya berjalan  beriringan dengan didirikannya 

Masjid tersebut. Masjid Nurul Iman dinding depan berwarna hijau dengan 

keramik berwarna hijau. Namun seiring mengalami renovasi untuk terus 

mengkokohkan dan memperindah bangunan masjid. 

b. Sejarah berkembangnya Taklim Masjid Nurul Iman Toddopuli  

 Sekitar 40 tahun yang lalu Masjid Nurul Iman Toddopuli telah 

memiliki taklim sebagai salah satu bentuk pendidikan masyarakat 

setempat, seiring berjalannya waktu taklim tersebut terus berkembang 

dari tahun ke tahun untuk meningakatkan kualitas yang lebih baik. Awal 

di bentuknya taklim tersebut di adakan hanya sekali dalam tiga bulan, 
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kemudian berubah menjadi satu kali dalam sebulan melihat kebutuhan 

masyarakat akan pentingnya agama untuk kita pelajari, perubahan terus 

terjadi pernah di adakan sekali dalam satu pekan ,berlanjut hingga 

sekarang yang sudah di rutinkan tiga kali dalam satu pekan  tetapi taklim 

tersebut tidak terlalu berjalan dengan efektif dan sering vakum di awal 

pembentukan taklim tersebut. 

 Semangat panitia taklim terdahulu serta perjuangan yang tidak 

berhenti, mengantarkan taklim Masjid Nurul Iman seperti sekarang yang 

tetap eksis megikuti perkembangan zaman walapaun beberapa kali 

mengalami kendala- kendala. Taklim sekarang bisa di katakan taklim 

rutin yang masih bertahan di tengah banyaknya bentuk dakwah. 

 Perkembangan lainnya juga dari segi materi taklim di awal hanya 

di bawahkan oleh ustadz yang sama dan materi yang sama terkadang juga 

tidak tersistematis, maksudnya materi yang tidak berkelanjutkan dari bab 

ke bab kitab. Alhamdulillah sekarang lebih teratur dan sistematis, di 

bahas perkitab secara berkelanjutan dengan ustadz yang sama 

perkitabnya, kemudian kitab yang lain dengan ustadz yang berbeda secara 

berkelanjutan hingga tuntas, begitu seterusnya hingga masyarakat sudah 

mengenali ustadz-ustadz yang membawa kitab di hari senin, kamis dan 

sabtu,  jadi masyarakat tidak bingung dengan taklim yang ada karena di 

jelaskan dengan orang yang sama perkitab materi.  
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B. Hasil dan pembahasan 

a.  Aktifitas Taklim Masjid Nurul Iman Toddopuli 

 Berdasarkan hasil observasi diawal Taklim Masjid Nurul Iman  ini 

rutin dilaksanakan  tiga kali dalam sepekan yaitu setiap hari senin, kamis 

dan sabtu, bagi masyarakat toddopuli timur dan barat yang di buka 

secara umum.  

 Setelah peneliti melakukan penelitian serta mengamati proses 

berlangsungnya taklim, diketahui  bahwa tidak hanya taklim saja yang 

diadakan di Masjid Nurul Iman, namun diadakan juga buka puasa 

bersama pada malam taklim bagi yang melaksanakan puasa sunnah. 

Menariknya Taklim pada Masjid Nurul Iman yang berbeda dari yang 

lain  adalah materi yang berkelanjutan dan pembahasan yang berbeda 

serta ustadz yang berbeda pula.  

 Jika pemateri berhalangan hadir mengisi taklim maka akan di 

gantikan oleh ustadz yang telah di amanahkan sebelumnya. Sehingga 

taklim tersebut jarang tidak terisi meskipun tidak sesuai dengan materi 

yang harus dibawakan pada malam tersebut.      

Pembahasan taklim pada hari senin fokus membahas kitab tauhid 

hingga selesai dengan ustadz yang sama, sehingga ilmu yang di 

sampaikan tidak membuat masyarakat bingung, sedangkan di hari kamis 

fokus membahas  siroh nabawiah hingga selesai kemudian berpindah ke 

siroh selanjutnya. Adapun taklim pada hari sabtu berfokus pada kajian 

kitab-kitab, jadi dapat di simpulkan Taklim Masjid Nurul Iman 
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membahas materi yang berbeda setiap pertemuan dengan ustadz yang 

berbeda.  

 Banyak masyarakat yang menyukai Taklim Masjid Nurul Iman di 

karenakan materi yang di sampaikan mudah di pahami dan 

menggunakan bahasa yang ringan yang tidak lazim dikalangan 

masyarakat.  Hari pertama melakukan penelitian jumlah jama’ah yang 

hadir pada hari senin tanggal 28 juni 2021 berjumlah 52 jama’ah laki-

laki dan tidak ada jama’ah perempuan, pada tanggal 5 juli dan 12 juli 

jumlah peserta taklim 52 sampai 58 orang, begitupun di hari senin 

selanjutnya sekitaran 50 orang bahkan lebih. 

 Berhubung di masa pademi masyarakat tetap mematuhi protokol 

kesehatan sesuai aturan yang ada dalam mengikuti taklim . Taklim 

tersebut pernah di liburkan selama 2 pekan untuk mendukung 

pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran covid (PPKM).  

Adanya taklim offline di masjid memudahkan masyarakat 

memperoleh ilmu agama karena tidak semua masyarakat mampu 

mendengarkan atau terbiasa dengan taklim online terlebih yang sudah 

lanjut usia dan memiliki kendala lain, dan yang melatar belakangi 

efektifnya taklim offline di Masjid Nurul Iman adalah materi yang 

sangat wajib untuk di pelajari agar masyarakat tidak terjatuh pada 

permasalahan yang fatal. 

  Taklim Masjid Nurul Iman juga di siarkan secara live di sosial 

media setiap kali taklim tersebut berlangsung. Jadi masyarakat yang 
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tidak sempat hadir secara langsung di masjid dapat mengikuti siaran 

ulang lewat online atau kehalaman fecebook resmi penanggungjawab 

taklim tersebut, jadi jika ada masyarakat yang tertinggal materi bisa 

dengan mudahnya memutar kembali materi yang tidak sempat di ikuti, 

sehingga tidak melahirkan pemahaman yang radikal pada masyarakat 

karena materi yang terputus-putus.  

 Keberadaan Taklim khususnya dalam era globalisasi sangat 

penting, terutama dalam upaya menangkal dampak negatif dari 

globalisasi itu sendiri. Tetapi, untuk menjaga eksistensi Taklim itu 

sendiri, maka ia harus mampu memanfaatkan dampak positif globalisasi. 

Taklim menjadi sangat penting karena ia berada di tengah-tengah 

masyarakat, dan masyarakat adalah salah satu dari tiga lingkungan 

pendidikan. 

 Peneliti berharap Taklim sebagai lembaga       

             pendidikan non- formal mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Membina dan mengembangkan agama Islam dalam rangka 

membentuk masyarakat yang takwa kepada Allah swt. 

b. Sebagai ajang silaturahmi yang dapat menghidupkan dakwah dan 

ukhuwah Islamiah 

c. Sebagai sarana dialog berkesinambungan antara ulama, umara’, dan 

umat 

d. Sebagai media mempunyai gagasan modernisasi yang bermanfaat 

bagi pembangunan umat. 
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Taklim yang berada di tengah-tengah masyarakat harus difungsikan 

eksistensinya, sehingga dapat membentengi masyarakat/umat dari 

pengaruh-pengaruh negatif utamanya generasi muda dan remaja yang 

masih sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai hal. Dari sinilah 

keberadaan  Taklim sebagai lembaga pendidikan non-formal yang sangat 

penting, di samping pendidikan formal. 

Bila fungsi-fungsi Taklim di atas berjalan sebagaimana mestinya, maka 

akan mengalami suatu kehidupan yang penuh kedamaian. 

Adapun aktifits pemateri dan masyarakat dalam metode dakwah yang 

digunakan dalam Masjid Nurul Iman adalah  

1) Ceramah (pemateri menyampaikan ilmu)   

Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud 

untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan 

penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan  

lisan. Metode ceramah ini sangat sering digunakan dalam 

menyebarkan agama Islam khususnya pada Taklim  

2). Tanya jawab oleh masyarakat  

      sebagai suatu cara menyajikan dakwah dan memberikan kebebasan 

kepada masyaraka untuk mengetahui lebih jauh ilmu yang belum di 

paham, atau memperkuat pemahaman dalam menerapakan suatu 

amalan. Olehnya pemateri dan masyarakat terlibat dalam aktifitas 

bertanya dan memberikan respon dari pertanyaan-pertanyaan yang 

ada. 
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3). Menutup kegiatan taklim  

b.  Efektifitas taklim Masjid Nurul Iman terhadap peningkatan 

pemahaman dan pengamalan islam masyarakat Toddopuli Kec. 

Manggala Kota Makassar 

Pada dasarnya taklim di katakan efektif apabila rutin di laksanakan 

dengan jumlah jamaah yang banyak serta berhasil dalam pengamalannya 

sesuai dalam Al-Qur’an dan As-sunnah. Taklim pada masjid ini 

memiliki keistimewaan yaitu bisa kita dengar secara langsung dengan 

datang kemasjid, bisa juga melalui online kapanpun dan di manapun  

kita berada.  

Faktor yang menjadikan taklim pada masjid nurul iman efektif 

terhadap peningkatan pemahaman dan pengamalan islam masyarakat 

Toddopuli Kec. Manggala Kota Makassar adalah : 

1. Rutin di adakan 3 kali sepakan dengan pemateri yang berbeda 

 Senin oleh ustadz Saiful Anshor Lc., M.H.I. yang mengisi materi 

kitab At Tauhid, sedangkan di hari kamis oleh ustadz Marzuki Umar 

Lc yang mengisi materi kitab Sirah Nabawiyah dan terakhir oleh 

ustadz Jahada Mangka Lc.,MA. yang mengisi materi kitab tafsir Al 

Muyassar. 

Pemilihan jadwal yang sangat bagus, jarak taklim yang tidak 

berjauhan sehingga masyarakat tidak lupa akan suatu ilmu dan di 

dukung oleh tempat yang nyaman.  Pilihan jadwal yang di atur oleh 

panitia sangat tepat 3 kali sepekan dan rutin di laksanakan. 
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Alasan lain mengapa kita harus rutin belajar ilmu agama adalah 

agar kita senantiasa meningkatkan kualitas diri kita dan salah satu 

bekal kita mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat, walaupun 

hal ini berkaitan dengan tujuan hidup kita masing-masing orang, 

maka itulah di sebut tujuan individual.  

2.  Jama’ah yang hadir dari berbagai kalangan (remaja dan orang tua) 

  Masyarakat telah disajikan materi yang menjadi inti dari ajaran 

islam sehingga di harapkan masyarakat memiliki karakter beriman, 

bertakwa, serta memiliki ilmu pengetahuan.  Jumlah rata-rata jam’ah 

setiap malam taklim adalah 50an. 

    Jama’ah yang hadir dari berbagai kalangan ini membuktikan 

bahwa agama islam ini menyebar dari berbagai kalangan tidak hanya 

anak muda sebagai generasi masa depan namun juga  orang tua yang 

begitu bersemangat dalam menuntut ilmu yang sangat penting 

melalui taklim. 

3. Unggul dalam pemilihan materi serta terarah 

Berikut adalah materi taklim pada masjid nurul iman : 

a. Kitab At Tauhid 

Mengapa kita harus belajar kitab At Tauhid? Karena akan 

mampu membuka wawasan kita sebagai umat muslim bagaimana 

cara meningkatkan ketakwaan dalam beragama. Salah satu ilmu 

aqidah yang paling penting adalah Tauhid. Arti Tauhid itu sendiri 

diketahui ilmu yang mempelajari tentang sifat yang mengesahkan 
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Allah, dimana Allah itu satu, zat yang memili kesempurnaan dan 

tidak ada yang bisa menawarkannya.  

 Selain itu, arti Tauhid juga dapat dipahami sebagai 

keyakinan bahwa Allah maha suci yang tidak memiliki 

kekurangan apapun, seperti yang dimiliki mahluk hidup 

ciptaannya. Bukan hanya itu, pelajaran arti Tauhid juga 

keyakinan kebenaran tentang ajaran Allah yang diturunkan dan 

disebarkan oleh para rasul-Nya. 

Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa ilmu tauhid menjadi 

dasar pedoman dalam ajaran Islam. Ilmu inilah yang akan 

membantu manusia menetapkan aqidah-aqidah keagamaan 

melalui dalil atau aturan yang jelas. Di samping itu, orang yang 

mampu menerapkan arti tauhid dengan baik dalam kehidupan, 

maka akan menjadi individu yang ikhlas dalam menerima setiap 

ketentuan Allah. 

Tujuan mempelajari tauhid tidak lain adalah sebagai upaya 

mengenal Allah dan Rasul-Nya yang dilakukan melalui dalil-

dalil yang pasti. Dalam hal ini, mempelajari ilmu tauhid juga 

memiliki arti meyakini segala sifat kesempurnaan yang telah 

dimiliki Allah serta membenarkan setiap risalah ataupun ajaran 

Rasul-Nya. 

Bukan hanya itu, mempelajari dan menerapkan arti tauhid 

dalam kehidupan sehari-hari dapat menghindarkan umat Muslim 
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dari pengaruh aqidah-aqidah lain yang menyeleweng dari 

kebenaran. Hal inilah yang membuat ilmu tauhid memiliki 

kedudukan istimewa dibandingkan ilmu-ilmu lainnya. Sebab, 

meyakini keesaan Allah dan kebenaran setiap ajaran Rasul 

menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, tujuan mempelajari ilmu tauhid juga dapat 

menjadikan setiap umat muslim sebagai pribadi yang ikhlas 

dalam menerima setiap ketentuan Allah. Bahkan mempelajari 

ilmu tauhid juga mampu memberikan jiwa yang tenang dan 

tentram bagi setiap orang yang melakukannya. 

Selama 13 tahun di Makkah, sesudah di angkat menjadi 

Rasul, Nabi Muhammad SAW mengajak manusia kepada tauhid 

dan pelurusan akidah, karena hal itu merupakan pondasi 

bangunan Islam, Oleh karena itu, tidak syak lagi bahwa ilmu 

tauhid adalah ilmu yang harus dijaga baik dengan mempelajari 

maupun mengajarkanya serta mengamalkan konsekuensinya. Hal 

itu agar amal seseorang menjadi amal yang sholeh, dan 

bermanfaat bagi semesta alam, terlebih aliran-aliran sesat telah 

terbesar dimana-mana dan siap memangsa siapa saja30 

  

 
30 Al-Fauzan Shalih bin  Fauzan.2017.  Kitab Tauhid.Ummul Qura, Jakarta timur  
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b. Kitab Sirah Nabawiyah 

Sirah Nabawiyah berisi perincian kisah hidup rasulullah, 

yakni asal-muasal, suku dan nasab, dan keadaan masyarakatnya, 

sebelum dia dilahirkan. Kemudian berlanjut kepada kelahiran 

dia, masa kecil, remaja, dewasa, pernikahan, menjadi nabi, serta 

perjuangan-perjuangan dia dalam menegakkan Islam hingga 

akhir hayatnya. 

Mempelajari Siroh (sejarah hidup) Nabi Muhammad SAW 

berguna sebagai nutrisi bagi hati dan sumber keceriaan bagi jiwa 

serta penyejuk bagi mata. Bahkan hal itu merupakan bagian dari 

agama Allah Ta’ala dan ibadah untuk mendekatkan diri kepada-

Nya. Sebab, kehidupan Nabi Muhammad SAW sarat merupakan 

kehidupan dengan mobilitas tinggi, ketekunan, kesabaran, 

keuletan, penuh harapan, jauh dari pesimisme dalam 

mewujudkan ubudiyah (penghambaan diri) kepada Allah Ta’ala 

dan mendakwahkan ajaran agama-Nya. 

Mempelajari perjalanan Rasulullah yang agung adalah 

sumber sejarah bagi seluruh nilai kemanusiaan, sementara bagi 

dunia beliau adalah ibarat otak sistem pemikirannya yang benar, 

tidak ada orang mampu bersabar seperti Rasulullah di dalam 

menghadapi malapetaka.31 

 

 
31 Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri.2001. Sirah Nabawiyah perjalanan hidup Rasul yang 

Agung Muhammad SAW. Darul Haq. Jakarta  
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a). Perbedaan antara sejarah dan sirah nabawiyah 

  sejarah memiliki arti yang serupa namun sejarah bersifat lebih 

umum dan sirah lebih khusus, dilihat dari sumber, perincian dan 

tujuannya, seperti:  

1. Sirah berasal dari kata saraha berarti perjalanan hidup 

sedangkan sejarah berasal dari kata syajarah (syajaratun) 

bermaksud pohon. 

2. Sirah Nabawiyah pembahasannya bertumpu kepada 

perjalanan dan kisah hidup Nabi Muhammad secara rinci. 

Pembahasan juga menekankan sifat pribadi, akhlak serta 

cara dia menjalani kehidupan sehari yang bisa diteladani. 

Sedangkan sejarah pembahasannya hanya mengenai 

peristiwa-peristiwa yang dianggap penting yang terjadi 

pada masa lampau. Lebih difokuskan kepada 

perkembangan peradaban ataupun perkembangan suatu 

zaman. 

3. Sirah Nabawiyah bersumber hanya dari ayat Al-Quran, 

hadits nabi, dan riwayat para sahabat. Sedangkan sejarah 

melalui sumber primer (bukti-bukti dan rujukan yang 

kukuh), sekunder (penyelidikan), dan lisan (saksi). 

4. Sirah mengkhususkan kepada seseorang individu 

sedangkan sejarah kepada peristiwa dan pelakunya. 



53 

 

 
 

5. Kedudukan fakta Sirah Nabawiyah tidak bisa berubah 

karena kejadian telah tercatat di dalam al-Quran, hadits dan 

riwayat sahabat (tidak ada yang baru). Sedangkan sejarah 

bisa saja berubah dengan ditemukannya sumber ataupun 

bukti yang lebih awal (baru) atau jelas dari sumber 

sebelumnya (lebih tua). 

6. Sirah Nabawiyah bertujuan sebagai pemberi teladan, contoh 

dan pendukung sejarah Islam. 

b). Manfaat mempelajari Sirah Nabawiyah 

 Adapun manfaat mempelajari sirah nabawiyah adalah sebagai 

berikut :  

1. Mengenal teladan terbaik bagi seluruh manusia dalam 

aqidah, ibadah dan akhlak. Allah Ta’ala berfirman: 

 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan dia banyak menyebut Allah“. (QS. Al-Ahzab/33:21). 

 

Dan usaha meneladani Nabi Muhammad SAW tidak bisa 

lepas dari mengetahui sejarah hidup dan petunjuk-petunjuk 

beliau. 

 

2. Sirah Nabawiyah menjadi mizan (timbangan) amal 

perbuatan manusia. Tentang ini, Imam Sufyan Ibnu 

‘Uyainah rahimahullah berkata, “Sesungguhnya Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam adalah timbangan paling inti. 

Maka, segala sesuatu ditimbang dengan akhlak, siroh dan 



54 

 

 
 

petunjuk beliau. Yang sesuai, maka itulah yang benar, dan 

yang berlawanan dengannya, maka itulah kebatilan”. 

(Diriwayatkan al-Khathib al-Baghdadi dalam muqaddimah 

kitab al-Jami li Akhlaqir Rawi wa Adabi as-Sami’). 

3. Mempelajari Sirah Nabawiyah membantu dalam 

memahami Kitabullah, karena kehidupan Nabi Muhammad 

SAW merupakan pengamalan nyata terhadap al-Qur`an. 

Hal ini berdasarkan keterangan Ummul Mukminin ‘Aisyah 

radhiyallahu ‘anha ketika ditanya tentang akhlak beliau, 

“Akhlak beliau adalah al-Qur`an”. Dan yang dimaksud 

dengan akhlak di sini adalah pengamalan agama beliau, 

beliau telah mengerjakan petunjuk al-Qur`an dengan 

sempurna, dalam hal perintah dan larangan serta adab-adab 

al-Qur`an. 

4. Mempelajari Sirah Nabawiyah memperkuat cinta seorang 

Muslim kepada Nabi Muhammad SAW Penanaman cinta 

dan penguatannya pada hati seorang Muslim menuntutnya 

untuk mempelajari Sirah Nabawiyah supaya cintanya kian 

subur di hatinya terhadap sosok yang mulia ini. Dan 

selanjutnya, cinta tersebut akan mendorongnya menuju 

setiap kebaikan dan ittiba’ kepada beliau. 

5. Mempelajari Sirah Nabawiyah merupakan pintu menuju 

peningkatan keimanan. 
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6. Mempelajari Sirah Nabawiyah membantu memudahkan 

memahami Islam dengan baik dalam aspek aqidah, ibadah 

dan akhlak. Dan sejarah telah mencatat bahwa beliau 

memulai dakwah dengan tauhid dan perbaikan aqidah dan 

menekankan pada masalah tersebut. 

Sirah Nabawiyah menggariskan manhaj (metodologi) 

dalam berdakwah di atas bashirah (ilmu). Dan seorang dai 

sejati adalah orang yang menguasai petunjuk, langkah dan 

sejarah hidup beliau. Allah Ta’ala berfirman dalam (QS. 

Yusuf/12:108):  

“Katakanlah: “Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-

orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah 

dengan hujjah yang nyata”  

 

 Sirah Nabawiyah sendiri sudah merupakan bukti 

kebenaran nubuwwah dan kerasulan beliau. 

7. Mempelajari Sirah Nabawiyah merupakan pintu berkah 

menuju gerbang kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan 

seseorang tergantung pada sejauh mana ia mengetahui 

petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sebab tidak ada 

jalan menuju kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia dan 

di akhirat kecuali melalui petunjuk para rasul. 

8. Sirah Nabawiyah menerangkan bahwa perilaku dan sejarah 

hidup beliau merupakan jalan hidup bagi setiap Muslim 

yang mengharap kebaikan dan kehidupan mulia di dunia 
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dan akhirat. Generasi Islam akan mengalami kemerosotan 

bila sebagian mereka lebih mengenal sejarah hidup orang-

orang yang tidak pantas diteladani.. 

Alasan lainya yang memperkuat untuk terus mempelajari Sirah   

Nabawiyah antara lain: 

1.Meningkatkan keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW 

adalah utusan Allah. Dengan mengkaji perjalanan hidup Nabi, 

maka kita akan memahami kepribadian Rasulullah SAW. 

Bagaimana beliau lika liku kehidupan menjalani kehidupan 

manusia seutuhnya berdakwah dalam penyebaran islam. 

Sehingga apapun permasalahan manusia saat ini itu telah 

dicontohkan solusinya oleh Rasulullah.  

2. Mendapatkan suri teladan terbaik dalam diri Rasulullah.  

Dalam setiap fase hidup Nabi umat muslim dapat menemukan 

suri teladan baik sebagai apapun seseorang entah, guru, 

pengusaha, atau suami, seseorang dapat mencontoh nabi dalam 

bentuk yang paling sempurna.  

3. Meningkatkan pemahaman yang utuh atas Al Qur’an. Ketika 

seseorang memahami sirah Nabawiyah dengn baik, maka 

semakin mudah baginya memahami Al Qur’an, merasakan 

ruh kehadiran dan tujuan Al Qur’an. Hal ini karena sebagian 

besar ayat dalam Al Qur’an turun dengan berkenaan dengan 

peristiwa yang menimpa Rasulullah SAW.  
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4. Menyempurnakan keislaman kita.  

Perjalanan hidup Rasulullah memberikan setiap muslim 

banyak manfaat menyangkut rana aqidah, hukum maupun 

ahlak. Potret kehidupan Rasulullah adalah sebuah peradaban 

islam yang mampu menghimpun semua prinsip pokok ajaran 

islam dalam bentuk yang paling ideal.  

5. Menyukseskan dakwah dengan mencontoh metode 

Rasulullah SAW. 

Rasulullah adalah seorang pendidik sukses. Dengan 

mempelajari sejarah hidup beliau, maka setiap da’i  harus 

dapat menerapkan berbagai metode pendidikan yang 

diwariskan Rasulullah SAW. 

Mempelajari sirah bukanlah semata-mata bacaan ringan atau 

hiburan, tapi mempelajari sirah adalah mengkaji agama. Karena ia menjadi 

penunjang memahami sumber pokok dari syariat ini. Dengan mempelajari 

Sirah Nabawiyah dan memahaminya dengan baik kita dapat 

mempraktikkan ubudiyah kepada Allah dengan cara benar, dengan kita 

memperdalam sirah nabawiyah serta mengetahui banyak hal, itu akan 

menjadi modal kita dalam beramal dan menjalani kehidupan sehari-hari. 

C. Kitab tafsir Al Muyassar.  

Keunggulan tafsir ini memberikan banyak kemudahan bagi 

pembaca, pendengar, untuk memahami makna dalam kandungan 

ayat, hukum-hukum syari’at yang tersurat maupun tersirat dari 
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setiap ayat, dan juga isyarat serta hikmah dari turunnya setiap 

ayat dan sebuah surah. 

 Banyak hal rumit yang ditemui dalam kitab-kitab tafsir lain 

yang sengaja dihindari oleh penulisnya. Misalnya, penulis tidak 

menguraikan sebuah ayat dari aspek bahasanya, pilihan kata dan 

masalah tata bahasa (nahwu sharaf)nya. Persoalan makna ayat-

ayat Mutasyabih yang seringkali menjadi bahan perbedaan 

pendapat dikalangan ulama tafsir.  

 Tafsir ini menurut sebagian ulama merupakan kitab tafsir 

yang mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat muslimin 

dikalangan dunia sehingga dinamakan Tafsir Muyassar yang 

bermakna “ terjemahan yang berfaedah serta mudah” namun 

kitab ini merupakan sebuah maaha karya paada zamannya. 

Dimana belum terdapat kecanggihan teknologi dan 

komputerisasi. Dengan berbekal pena celupan beliau 

menghasilkan karya yang menghasilkan seratus empat belas 

surah dalam Al Qur’an. 

Tafsir muyassar adalah metode yang berusaha untuk 

mengungkapkan kandungan ayat Alquran berdasarkan urutan 

ayat-ayat dalam Alquran. Dengan suatu uraian yang ringkas. 

Akan tetapi diberi penjelasan kata-kata istilah yang kurang jelas 

dengan bahasa yang sederhana sehingga dapat difahami oleh 

kalangan masyarakat awam maupun intelektual. 
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Sangat memperhatikan pesan, isi kandungan yang ada 

dalam Alqura. Menurut pembaca dan penelaah yang akan 

mengkaji tafsir Al-Muyassar bisa langsung memahami maksud 

dari ayat Alquran dan rahasaia-rahasia yang terkandung 

didalamnya, inilah yang diharapkandari penghayatan Alquran 

kemudian dapat merealisasikannya didalam kehidupan sehari-

hari.  

4. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan Masyarakat. 

 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan masyarakat 

dapat dilihat dari pengetahuan sikap dan perilakunya. Suatu taklim 

dinilai efektif manakala menimbulkan lima tanda yaitu:  

melahirkan pengertian, menimbulkan kesenangan, menimbulkan 

pengaruh pada sikap peserta taklim, hubungan yang makin baik, 

dan menimbulkan tindakan respon ( Nur: 2005). 

 Dari sisi lain beberapa kali peneliti melihat dan mendengar 

secara langsung setelah sholat wajib beberapa masyarakat tinggal 

di masjid dan berbincang-bincang membahas seputar hukum-

hukum yang wajib dan sunnah, serta salah satu remaja yang tinggal 

untuk menghafal. 

 Hal positif lainnya beberapa masyarakat menggunakan 

celana cingkrang, jenggot, memahami batasan dalam bersosialisasi 

walaupun sebenarnya hal tersebut bukanlah tolak ukur keiman dan 

ketaqwaan seseorang, namun itu bisa tercermin sebagai wujud 
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dalam keseriusannya dalam mengamalakan suatu ilmu yang di 

ketahui. 

Dari hasil wawancara salah satu jama’ah taklim Masjid 

Nurul Iman yang bernama pak umar yang peneliti 

mengkategorikan peserta yang rutin mengikuti taklim tanpa absen, 

beliau mengatakan bahwa taklim yang di adakan 3 kali dalam 

sepekan sangat membantu dirinya dalam memahami agama islam, 

berhubung pemahaman agama yang ia dapatkan selama ini hanya 

dari lisan yang di sampaikan oleh orang tuanya yang belum ia 

ketahui kebenaran dan kekurangannya, serta taklim menurutnya 

banyak menambah ilmu pengetahuannya terkait agama ini.  

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa taklim tersebut sangat 

membantu masyarakat yang hanya mengetahui ilmu agama dari 

pemahaman orang tuanya yang belum diketahui kebenarannya 

selain itu taklim tersebut membantu memahami ilmu yang baru 

diketahui serta memudahkan untuk beramal karena ilmunya telah 

diketahui. 

Pendapat lain dari wawancara  jam’ah taklim Masjid Nurul 

Iman yang bernama Prof Amiruddin langke yang peneliti 

mengkategorikan kurang aktif  mengatakan bahwa taklim Masjid 

Nurul Iman sangat bagus untuk membantu pendidikan agama pada 

masyarakat sekitar masjid, dan pemateri dari lulusan luar, hanya 

saja beliau terkadang tidak mengikuti taklim karena kurang 
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sepaham dengan pemateri, semisal dalam pembahasan kitab tafsir 

yang menurut beliau tidak perlu di bahas dalam lingkungan 

masyarakat yang awam ilmu agama. 

Dari hasil wawancara Prof. Amiruddin langke peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa pembahasan kitab tafsir Al-Qur’an terlalu 

tinggi untuk dibahas dikalangan masyarakat yang belum 

mengetahui keutamaan mempelajari ilmu tafsir serta 

pembahasannya lebih serius pada kitab tafsir.  

Dari hasil wawancara oleh pak Indra mengatakan bahwa 

taklim tersebut bagus untuk di ikuti masyarakat yang tidak 

memiliki kesibukan karena disamping membiasakan 

mendengarkan ilmu agama juga menjaga waktu agar tetap 

bermanfaat, yang tadinya biasa-biasa saja. Alhamdulillah berubah 

seiring berjalannya waktu mengikuti taklim.  

Peneliti menyimpulkan bahwa taklim ini harus tetap 

dilanjutkan, melihat respon masyarakat yang baik dan adanya 

perubahan yang terjadi ketika rutin mengikuti taklim. Walaupun 

tidak semua masyarakat merutinkan mengikuti taklim tetapi 

sebagian masyarakat merasa terbantu adanya taklim yang di 

adakan di Masjid Nurul Iman. 

Masih banyak masyarakat yang telah peneliti wawancara 

yang mengatakan bahwa taklim tersebut memberikan dampak 

positif untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan islam 
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masyarakat. Adapun masyarakat yang tidak mengikuti taklim di 

karenakan adanya kesibukan yang menjadi kendala sehingga tidak 

dapat berlama-lama tinggal dalam masjid seteleh sholat wajib. 

Namun pamflet taklim tetap di sebarkan dan di umumkan setiap 

pekannya kepada masyarakat. 

Berdasarkan hasil dari penjelasan di atas dan di dukung 

dengan fakta-fakta yang ada, dapat di katakan bahwa Taklim 

Masjid Nurul Iman efektif terhadap peningkatan pemahaman dan 

pengamalan islam masyarakat Toddopuli timur dan barat Kec. 

Manggala Kota Makassar. 

Peneliti memilih satu dari 3 rangkain materi taklim untuk 

dijadikan sebagai fokus dalam penelitian agar penelitian lebih 

terarah, maka penelitian hanya fokus pada pembahasan tauhid di 

karenakan tauhid adalah inti ajaran islam dan ketika tauhid 

seseorang sudah benar maka  benarlah seluruh jalan hidupnya baik 

itu sunnah terlebih yang wajib, akan tetapi jika tauhidnya salah, 

atau keliru maka tidak di terima   seluruh amalannya, maka inilah 

yang menjadi pusat ajaran islam yang sebenarnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1.  Dari penjelasan di atas tentang Efektifitas taklim masjid nurul iman 

terhadap peningkatan pemahaman dan pengamalan islam masyarakat 

toddopuli timur dan barat Kec. Manggala Kota Makassar 2020/2021 

dapat di simpulkan : 

   Aktifitas taklim pada masjid Nurul Iman toddopuli kec. Manggala kota 

Makassar sama halnya taklim pada umumnya Adapun aktifitas pemateri 

dan masyarakat dalam metode dakwah yang digunakan dalam Masjid 

Nurul Iman adalah : 

    1) Ceramah (pemateri menyampaikan ilmu)   

Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk 

menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan 

tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan. Metode 

ceramah ini sangat sering digunakan dalam menyebarkan agama Islam 

khususnya di Taklim  

2). Tanya jawab oleh masyarakat  

      sebagai suatu cara menyajikan dakwah dan memberikan kebebasan 

kepada masyaraka untuk mengetahui lebih jauh ilmu yang belum di 

paham, atau memperkuat pemahaman dalam menerapakan suatu 

amalan. Olehnya pemateri dan masyarakat terlibat dalam aktifitas 
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bertanya dan memberikan respon dari pertanyaan-pertanyaan yang 

ada. 

3). Menutup kegiatan taklim  

Jika pemateri berhalangan hadir mengisi taklim maka akan di 

gantikan oleh ustadz yang telah di amanahkan sebelumnya. Sehingga 

taklim tersebut jarang tidak terisi meskipun tidak sesuai dengan 

materi yang harus dibawakan pada malam tersebut.      

Pembahasan taklim pada hari senin fokus membahas kitab tauhid 

hingga selesai dengan ustadz yang sama, sehingga ilmu yang di 

sampaikan tidak membuat masyarakat bingung, sedangkan di hari kamis 

fokus membahas  siroh nabawiah hingga selesai kemudian berpindah ke 

siroh selanjutnya. Adapun taklim pada hari sabtu berfokus pada kajian 

kitab-kitab, jadi dapat di simpulkan Taklim Masjid Nurul Iman 

membahas materi yang berbeda setiap pertemuan dengan ustadz yang 

berbeda.  

Aktifitas taklim pada masjid Nurul Iman hampir tidak pernah 

kosong atau tidak terisi karena jika pemateri berhalangan hadir mengisi 

taklim maka akan di gantikan oleh ustadz yang telah di amanahkan 

sebelumnya. Sehingga taklim tersebut jarang tidak terisi meskipun tidak 

sesuai dengan materi yang harus dibawakan pada malam tersebut.      

2.  Efektifitas taklim  Masjid Nurul Iman terhadap peningkatan pemahaman 

dan pengamalan islam masyarakat toddopuli kec. Mnaggala kota 

Makassar, Pada dasarnya taklim di katakan efektif apabila rutin di 
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laksanakan dengan jumlah jamaah yang banyak serta berhasil dalam 

pengamalannya sesuai dalam Al-Qur’an dan As-sunnah. Taklim pada 

masjid ini memiliki keistimewaan yaitu bisa kita dengar secara langsung 

dengan datang kemasjid, bisa juga melalui online kapanpun dan di 

manapun  kita berada.  

Faktor yang menjadikan taklim pada Masjid Nurul Iman efektif 

terhadap peningkatan pemahaman dan pengamalan islam masyarakat 

Toddopuli Kec. Manggala Kota Makassar adalah  Rutin di adakan 3 kali 

sepakan dengan pemateri yang berbeda, jama’ah yang hadir dari 

berbagai kalangan (remaja dan orang tua) unggul dalam pemilihan 

materi serta materi yang disajikan adalah inti dari ajaran islam serta 

bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh peserta taklim sehingga 

masyarakat yang mengikuti taklim mudah memahami apa yang 

disampaikan dan mampu meningkatkan pemahaman serta mampu 

mengamalkan ilmu baru yang diketahui. 

B.  SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi ustadz (tokoh agama) jika memiliki waktu yang lapang, serta untuk 

lebih memperkuat  persaudaraan, silaturahim antar masyarakat, 

membangun persatuan, meningkatkan solidaritas juga mengukuhkan 

ukhuwah islamiyah  terhadap masyarakat setempat baiknya di adakan 

rihlah  selain untuk jalan-jalan juga mensyukuri nikmat Allah, 
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menyampaikan ilmu dengan suasana yang baru karena rihlah dapat 

meningkatkan kesehanatan rohani dan jasmani. 

2. Bagi masyarakat untuk lebih konsentrasi serta mengambil tempat 

ternyaman dalam mendengar taklim agar tidak menimbulkan kesalah 

pahaman dalam suatu materi. 
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Lampiran-lampiran penelitian 

A. Dokumentasi  

Daftar Dokumetasi Peneliti Sebagai Berikut :  

 

1.1     Gambar Masjid Nurul Iman Tampak Dari Depan  

1.2      Gambar Masjid Nurul Iman Dari Belakang 

1.3      Dokumentasi Wawancara oleh Peserta Taklim 

1.4 Dokumentasi Kegiatan Taklim Offline  

1.5 Dokumentasi Parkiran Masjid Pada Malam Taklim 

1.6 Gambar akun Facebook taklim  

B. Panduan wawancara  

1.7 panduan wawancara panitia taklim dan peserta taklim 
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A. Dokumentasi  

1.1.  Gambar Masjid Nurul Iman Tampak Dari Depan  

 

1.2. Gambar Masjid Nurul Iman Dari Belakang  
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1.3. Dokumentasi Wawancara oleh Peserta Taklim 
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1.4 Dokumentasi Kegiatan Taklim Offline  
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1.5  Dokumentasi Parkiran Masjid Pada Malam Taklim 

 

1.6 Gambar akun Facebook taklim  
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1.7 Informasi online Taklim Masjid Nurul Iman pada malam Senin,Kamis 

dan Sabtu 
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B. Panduan wawancara  

1.8 panduan wawancara panitia taklim dan peserta taklim 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama   : 

Narasumber  : Penanggungjawab Taklim 

Lokasi   : Masjid Nurul Iman Toddopuli Timur 

Tanggal  : 19, Juli 2020 

 

PERTANYAAN 

1. Sejak kapan terbentuknya taklim pada Masjid Nurul Iman Toddopuli 

Timur? 

2. Siapa yang mengusulkan pertama kali untuk di adakannya taklim pada 

Masjid Nurul Iman Toddopuli Timur? 

3. Mengapa harus di adakan taklim rutin di Masjid Nurul Iman Todopuli 

Timur? 

4. Apa harapan Anda setelah masyarakat rutin  mengikuti taklim? 

5. Bagaimana respon masyarakat adanya taklim rutin di Masjid Nurul Iman 

Toddopuli Timur? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama   : 

Narasumber  : Peserta Taklim (Masyarakat) 

Lokasi   : Masjid Nurul Iman Toddopuli Timur 

Tanggal  : 19, Juli 2020 

 

PERTANYAAN 

1. Bagaimana pendapat Anda adanya taklim rutin pada Masjid Nurul Iman 

Toddopuli Timur? 

2. Apa yang membuat Anda tertarik untuk mengikuti taklim? 

3. Siapa yang menginformasikan kepada Anda adanya taklim pada Masjid 

Nurul Iman Toddopuli Timur? 

4. Bagaimana  pandangan Anda tentang taklim itu sendiri? 

5. Bagaimana peran Anda sebagai Audiens taklim? 

6. Menurut Anda apa ,kendala utama dalam mengikuti taklim? 

7. Selama mengikuti taklim rutin perilaku positif apa yang berubah dalam 

kehidupan Anda? 
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