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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Penelitian 

 Pada hakikatnya kota Bogor adalah salah satu kota yang berada di 

Provinsi Jawa barat yang terkenal dengan kota beriman serta berkerampilan 

sesuai dengan salah satu Misi Walikota  Kota Bogor yaitu “Menjadikan 

Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan 

komunikasi” sejalan dengan Misi tersebut maka identitas yang menjadikan 

Bogor kota yang cerdas berintelektual yang salah satunya itu berasal dari 

majelis taklim. Oleh karena itu peranan majelis taklim dalam membangun 

masyarakat agar masyarakat memiliki keterampilan serta keintelektual yang 

terasa perlu dikedepankan arti pembangunan disini adalah dalam konteks 

membangun masyarakat Islam ke arah yang lebih baik   

  Majelis taklim yang menjadi identitas agama Islam tidak bisa 

dipisahkan dengan pembangunan yang ada di Kota Bogor terutama untuk 

masyarakat Islam. agama memiliki peranan penting dalam pembangunan 

agar masyarakat dapat hidup ke arah yang lebih baik sebab pembangunan 

ini berfungsi sebagai ethos motivasi serta sumber suatu alat untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi Masyarakat secara interpesonal 

maupun kelompok. Pembangunan ini berfungsi agar masyarakat memiliki 

motivasi ke arah yang lebih baik, sebagai Sosial Control baik bagi individu 

maupun masyarakat. Selain itu agama juga berfungsi kreatif, yaitu 
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mendorong manusia untuk bekerja secara produktif serta berinovasi 

menemukan hal baru untuk kepentingan bersama (Jalaludin dan Ranayulus, 

1993 : 125-126)  

   Agama bukanlah sesuatu hal yang bersifat subordinatif terhadap 

kenyataan secara faktual terhadap sosial ekonomi dan sumber daya manusia. 

Agama pada dasarnya bersifat independen, yang secara teoritis bisa terlibat 

terhadap berbagai Fenomena sosial yang ada di masyarakat. Sebagai unit 

yang independen oleh karena itu bagi penganut agama memiliki 

kemungkinan yang cukup tinggi untuk menentukan sebuah pola perilaku 

atau tindakan serta bentuk struktur sosial. Kemudian dengan Begini ajaran 

agama memiliki kemungkinan untuk mendorong atau bahkan bisa menahan 

suatu proses perubahan sosial, yaitu suatu proses yang dimana proses ini 

menggugah kemantapan kemantapan struktur sosial dan mempersoalkan 

keberlakuan soal nilai nilai lama. Aspek kultural serta struktur sosial harus 

diperhatikan secara tawazun (seimbang) sehingga aspek kultural yang 

menyangkut Substansi ajaran dan doktrin agama yang bertolak dari 

keharusan suatu integritasi umat demi teruwujudnya “komunitas mereka 

(masyarakat) yang percaya secara utuh”.  

  Sedangkan aspek struktural yang menyentuh pengaturan pengaturan 

sosial masyarakat, sebuah kemantapan hubungan sosial yang kongkrit yang 

dibatasi oleh ketentuan tradisional, salah satunya seperti kesatuan politik, 

adat menjadi sesuatu yang berada di luar agama, akan tetapi sebagai sesuatu 

yang bersumber dari apa yang telah diyakini. Pembangunan yang berasal 
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atau berpusat di majelis taklim merupakan tempat bagi masyarakat untuk 

melaksanakan ibadah, menimba ilmu serta melaksanakan segala yang di 

perintahkan oleh Allah Swt. Tentunya majelis taklim yang dikelola dengan 

baik dan rapih serta sejahtera adalah majelis taklim yang dikelola dengan 

cara yang baik. 

  Dalam konteks kemanusiaan, masyarakat di bentuk dan membentuk 

dengan sendirinya oleh karena itu dengan tujuan saling menguatkan satu 

sama lain saling tolong menolong serta saling menguatkan dan 

menyempurnakan. Konsep silaturahmi yang dimulai dari orang orang 

terdekat, baik secara genetis maupun secara geografis hingga orang orang 

menunjukkan betapa pentingnya kebermasyarakatan atau hidup 

bermasyarakat. Abdulsyadu (2002: 60-61) dalam bukunya tentang 

masyarakat, menurut Auguste Comte bahwa masyarakat merupakan 

kelompok kelompok makhluk hidup dengan realitas realitas baru yang 

berkembang menurut hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola 

pengembangan yang tersendiri.  

  Dalam kehidupannya, masyarakat sering mengalami berbagai 

perubahan perubahan. Apabila dilihat dari perkembangannya, perubahan 

perubahan yang terjadi secara berlangsung sangat cepat dapat diketahui oleh 

manusia baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena 

itu perkembangan perubahan manusia harus bisa mengimbangi persaingan 

hidup yang semakin kompetitif. Dalam menghadapi persaingan hidup yang 

semakin kompleks, tentu manusia pasti memerlukan penggunaan ilmu 
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pengetahuan, ilmu tekhnologi serta keterampilan, untuk mendapakan nya 

manusia terkadang harus berusaha sendiri. Lalu kemudian refleksi yang ada 

di masyarakat akan kesadarahan terhadap hal untuk meningkatkan kualitas 

hidupnya secara mandiri seakan tidak terealisasikan dengan baik. 

 Menurut Agus Ahmad Safei (2001: 44-45)  bahwasannya masalah 

yang menimpa umat Islam di indonesia, adalah krisis sumberdaya manusia 

(SDM) pemecahannya, agar keluar dari masalah krisis tersebut adalah 

perjuangan yang besar dan proses berpikir ilmiah pemberdayaan intelektual 

dengan sangat transparatif dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di 

indonesia bahkan dimanapun sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan 

dan penguasaan tekhnologi, ilmu pengetahuan serta intelektual.  

 Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual 

sebagai sebuah perjuangan besar (jihad). Untuk itu dalam konteks tanggung 

jawab sosial Islam. Masyarakat Islam harus berani mengkedepankan jargon 

teologi sosial bahwasannya malas belajar adalah dosa besar sosial Islam, 

bahwa pemberdayaan intelektual haruslah merupakan gerakan semua lini 

keumatan masyarkat Islam. Setiap dukungan terhadap gerakan 

pemberdayaan intelektual harus dipandang sebagai jihad besar yang harus 

diakselerasikan pada tataran manajemen operasional masyarakat Islam 

terutama untuk mereka yang berkecimpung dalam wilayah manajemen 

kooperasi keumatan, harus siap menghadapi gelombang Reengineering yang 

berorientasi pada sistem manajemen keunggulan keumatan masyarakat 

Islam. Pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan intelektual Sumber 
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daya (SDM) masyarakat Islam dalam pandangan Islam pemberdayaan 

intelektual merupakan gerakan tanpa henti hal ini sejalan dengan paradigma 

Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan. 

 Majelis taklim merupakan salah satu aspek penting dalam indentitas 

masyarakat Islam. pentingnya suatu peranan agama Islam sama pentingnya 

dengan keberadaan majelis taklim di kalangan masyarakat sebagai sarana 

untuk asupan gizi intelektual sehingga masyarakat memliki wawasan yang 

luas. Keberadaan majelis taklim tidak hanya dilihat dari fisiknya saja 

melainkan dilihat dari maknawi nya juga bahwasannya majelis taklim 

merupakan tempat membangun persepsi tentang Islam yang lurus serta 

memberi pemahaman ilmu ilmu kepada masyarakat serta memberikan 

imunisasi akidah dan menyatukan umat Islam dalam sebuah jalinan 

persaudaraan yang kokoh (Budiman Mustofa, 2007 : 38). 

  Pondok Pesantren Al Ihya Insan Kamil Bogor adalah salah satu 

Pondok Pesantren yang berada di Provinsi Jawa barat. Pondok Pesantren Al 

Ihya Insan Kamil Bogor memiliki majelis taklim yang berlokasi di Jl. R 

Aria Surialaga Pasir Jaya, Bogor Barat, kecamatan Bogor Barat, Kota 

Bogor, yaitu Majelis Taklim Pondok Pesantren Al-Ihya Insan Kamil Bogor 

yang memiliki fasilitas yang cukup megah fasilitas yang terbilang cukup 

serta memiliki beberapa program yang telah di buat oleh Badan Pengelola 

Majelis Taklim Pondok Pesantren Al-Ihya Insan Kamil Bogor, luasnya 

wilayah majelis taklim ini belum sebanding dengan jumlah masyarakat yang 

datang memakmurkan majelis taklim dalam rangka menuntut ilmu kepada 



6 
 

para alim ulama serta dalam rangka menambah intelektual pengetahuan 

mengenai ilmu ilmu kitab ilmu keagamaan serta ilmu pengetahuan lainnya, 

masyarakat yang lebih banyak datang justru berasal dari luar kota serta luar 

daerah. Sementara yang paling banyak mengikuti kegiatan dalam rangka 

pemberdayaan intelektual adalah para pensiunan daripada para pemuda yang 

masih produktif. 

   kurangnya partisipatif masyarakat yang tinggal di daerah sekitaran 

majelis Taklim pondok pesantren al ihya insan kamil dalam rangka 

mengikuti program Badan Pengelola Majelis Taklim Al Ihya Insan Kamil. 

Kebanyakan masyarakat yang datang justru dari luar daerah pondok 

pesantren al ihya insan kamil. megahnya fasilitas serta unggulnya program 

program terutama dalam memberdayakan intelektual masyarakat Islam. 

Badan pengelola majelis taklim pondok pesantren al ihya insan kamil 

memiliki peranan yang cukup besar dalam memberdayakan serta 

memakmurkan majelis taklim  yang menjadi identitas masyakat Islam. 

Keikutsertaan Badan Pengelola Majelis Al Ihya Insan Kamil Bogor dalam 

memberdayakan masyarakat Islam yang belum maksimal serta belum 

sepenuhnya memberikan warna yang menarik baik dari segi metode 

pembelajarannya atau mungkin dari segi program program untuk 

memberdayakan intelektualitas masyarakat Islam. Oleh karena itu perlu nya 

keikutsertaan secara langsung Badan Pengelelola Majelis Taklim Al Ihya 

Insan Kamil Bogor untuk terus meningkatkan peran sosial nya kepada 
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masyarakat, terutama dan yang utama hal yang perlu di perhatikannya 

dalam rangka memberdayakan masyarakat Islam.  

 Sementara itu di Majelis taklim Al Ihya Insan Kamil sendiri Badan 

Pengelola Majelis taklim Al Ihya Insan Kamil memiliki program dalam 

memberdayakan intelektualitas masyarakat Islam diantaranya: 

1)   Badan Pengelola Majelis Taklim Al Ihya Insan Kamil mengelola  

perpustakaan yang dibuka untuk masyarakat umum 

2)   Badan Pengelola Majelis Taklim Al Ihya Insan Kamil melakukan 

kegiatan kajian keagamaan setiap hari yang dibina oleh Divisi 

Dakwah. 

3)   Badan Pengelola Majelis Taklim Al Ihya Insan Kamil mengelola radio 

dakwah yang membantu menambah wawasan keIslaman masyarakat 

4)   Badan Pengelola Majelis Taklim Al Ihya Insan Kamil melakukan 

pembinaan kepada santri, remaja, dan masyarakat 

5)   Badan Pengelola Majelis Taklim Al Ihya Insan Kamil melayani 

pembinaan bagi para muallaf. 

6)   Badan Pengelola Majelis Taklim Al Ihya Insan Kamil Mengadakan 

kursus kitab kuning serta kuliah umum untuk masyarakat.  

7)   Badan Pengelola Majelis Taklim Al Ihya Insan Kamil mengadakan 

program tahfiz quran untuk para remaja. 
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   Badan Pengelola Majelis Taklim Al Ihya Insan Kamil Bogor memiliki   

peranan besar dalam memakmukan serta mensejahterakan majelis taklim 

ini. Selain dengan memakmurkan majelis taklim dibidang ruhaniah, Badan 

pengelelola majelis taklim juga dituntut untuk ikut berperan aktif dalam 

memberdayakan intelektualitas masyarakat Islam di bidang intelektual, 

sebab Majelis taklim merupakan tempat pencerdasan umat masyarakat 

Islam. Oleh karena itu sangat disayangkan apabila jika keterlibatan peranan 

Badan Pengelola Majelis Al ihya Insan kamil tidak hanya sekedar berperan 

dalam ibadah mahdhah saja akan tetapi dapat berperan pada hal yang 

lainnya yang dapat melakukan mobilisasi kepada masyarakat Islam agar 

masyarakat Islam bedaya dalam segi intelektual, sebab Badan Pengelola 

Majelis Taklim Al Ihya Insan Kamil memiliki peranan yang cukup penting 

dan besar sehingga peran sosial Badan Pengelola Majelis taklim harus 

menjadi lokomotif terhadap masyaakat Islam. Karena masyarakat memiliki 

potensi untuk berdaya dari segi intelektual maupun dari segi yang lainnya 

oleh karena itu tentu pentingnya peranan Badan Pengelola Majelis Taklim 

Al Ihya Insan Kamil ini sama pentingnya dengan kemanfaatan majelis 

taklim itu sendiri. Maka dari itu atas dasar inilah maka peneliti melakukan 

penelitian dengan mengambil suatu judul : “Peran Pemberdayaan Badan 

Pengelola Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Intelektualitas 

Masyarakat Islam” 
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B.  Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka selanjutnya 

dilakukan perumusan masalah berupa pertanyaan yang dijadikan sebagai 

pedoman untuk mencari data. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

  1.  Apa saja Program Badan Pengelola Majelis Taklim Al ihya Insan 

Kamil Bogor dalam meningkatkan intelektualitas masyarakat Islam?  

  2.    Bagaimana Pemberdayaan yang dilakukan Badan Pengelola Majelis 

taklim Al Ihya Insan Kamil Bogor dalam meningkatkan intelektualitas 

masyarakat Islam? 

  3.  Apa saja hambatan Badan Pengelola Majelis Taklim Al ihya Insan 

Kamil Bogor dalam meningkatkan intelektualitas masyarakat Islam? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

  Dari masalah yang sudah dirumuskan tersebut, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut 

 1. Untuk mengetahui Apa saja Program Badan Pengelola Majelis 

Taklim Al ihya Insan Kamil Bogor dalam meningkatkan 

intelektualitas masyarakat Islam?  

 2. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan yang dilakukan 

Badan Pengelola Majelis Taklim Al Ihya Insan Kamil Bogor dalam 

meningkatkan intelektualitas masyarakat Islam l? 
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  3.  Untuk mengetahui Apa saja hambatan Badan Pengelola Majelis 

taklim Al ihya Insan Kamil Bogor dalam meningkatkan 

intelektulitas masyarakat Islam?   

 

D.   Kegunaan penelitian 

 Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik pada 

tataran praktis maupun bermanfaat pada tataran akademis atau praktis. 

1.   Kegunaan Akademis 

 Kegunaan Akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu penelitian yang dapat dijadikan sebuah tolak ukur untuk penelitian yang 

mendalam, baik itu di lokasi yang sama maupun berbeda serta penelitian ini 

dapat menjadi sumber referensi peran sosial untuk memberdayakan 

intelektual masyarakat Islam  informasi dan penambahan litelatur bacaan 

bagi pihak kampus untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan sosial. 

2. Kegunaan Praktis 

 Kegunaan Praktis hasil penelitian ini dapat berguna dalam penerapan 

dalam hal pemberdayaan intelektual masyarakat Islam ke arah yang lebih 

baik dan menjadi rujukan bagi para peneliti serta dapat menjadi informasi 

pengetahuan bagi masyarakat serta pengembang disiplin ilmu yang hendak 

melakukan penelitian yang sama. 
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D. Landasan Pemikiran 

 1.   Hasil penelitian sebelumnya  

a.  Penelitian yang dilakukan oleh saudari Ma’unah Wahyu Hidayati, 

Mahasiswi Fakultas Dakwah Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2001, 

dengan judul Peran Muhammadiyah Dalam Pengembangan Masyarakat 

Melalui Pendidikan (Studi Terhadap Majelis Pendidikan Dasar dan 

Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta). Dalam 

penilitian ini saudari Ma’unah Wahyu Hidayati ingin mengetahui gambaran 

umum tentang majelis pendidikan dasar dan menengah PDM kota 

Yogyakarta dan bagaimana perannya dalam masyarakat. Hasil penelitiannya 

adalah menunjukkan bahwasannya peran muhammadiyah dalam 

pengembangan masyarakat melalui pendidikan ada tiga yaitu. Pertama, 

sebagai mediator yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan yang 

berkualitas dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan juga 

berfungsi sebagai wakil dalam masyarakat. Kedua, sebagai motivator yaitu 

sebagai tertuang di dalam program subsidi silang untuk masyarakat yang 

kurang mampu. Program ini juga ditujukan guna membangun solidaritas 

siswa yang berkecukupan dengan kurang mampu. Ketiga, sebagai fasilitator 

yaitu memfasilitasi pendidikan baik sarana maupun prasarana. Dalam hal ini 

majelis Dikdasmen juga memberikan. 

b.  Penelitian yang dilakukan oleh saudara Asep Handa Sanjaya 

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 

Fakultas dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah, dengan 
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judul Peranan Kepemimpinan Dkm Al-Muhajirin Dalan Meningkatkan 

Kegiatan Keagamaan Majelis Taklim Ibu Ibu (Studi Deskriptif Dewan 

Keluarga Masjid (DKM) Al-Muhajirin Komplek Taruna Parahyangan 

Ujung Berung Kota Madya Bandung tahun 2006). Dalam penelitian ini 

saudara Asep Handa Sanja ingin mengetahui bagaimana upaya upaya DKM 

Al-muhajirin dalam perencanaan dan pengorganisasiaan terhadap kegiataan 

majelis taklim ibu ibu serta bagaimana pelaksanaan program dan 

pengawasan di masjid muhajirin dalam meningkatkan kualitas kegiatan 

keagamaan di majelis taklim ibu ibu. Hasil penilitiaanya bahwasannya 

peranan seorang kepemimpinan DKM Al-Muhajirin dalam upaya-upaya 

perencanaan dan pengorganisasian sangat berperan sekali karena ia sebagai 

Motivator. Serta peran pemimpin dalam pelaksanaan program dan 

pengawasan terhadap kegiatan keagamaan khususnya di mesjid jami Al-

Muhajirin sangat maju sekali karena dimasjid al-muhajirin sudah memiliki 

fasilitas yang cukup, struktur kepengurusan yang agus juga program 

program kegiatan sudah terbentuk maka tidak heran kalau sampai sekrang 

sangat meningkat adapun hasil yang sangat terasa yaitu : 1) upaya pemimpin 

selalu membantu kepada terlaksananya kegiatan keagamaan 2) 

meningkatnya ilmu pengetahuan keagamaan 3) terjalinnya ukhuwah 

Islamiyah yang kuat dalam bidang kesosialan. 

c.  Penelitian yang dilakukan oleh Arif Nurjaman mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Pengembangan 

Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi judul penelitian Peran 
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Kyai Sebagai Pengembangan Masyarakat Di Lingkungan Pondok 

Pesantren Cipasung. Peniliti ingin mengeatahui bagaimana kyai pondok 

pesantren cipasung dalam mengembangkan pemahaman agama masyarakat 

lingkungan pondok pesantren cipasung serta bagaimana cara 

mengembangkan kehidupan sosial lingkungan pondok pesantren. Hasil 

penelitiannya adalah peran kyai pondok pesantren Cipasung dalam 

mengembangkan pemahaman agama masyarakat telah menunjukan adanya 

peningkatan kualitas dan kuantitas di bidang ibadah pada masyarakat di 

lingkunga pondok pesantren Cipasung, baik dalam konteks ibadah yang 

sifatnya hablu minallah manupun semakin baikknya hubungan sosial 

mereka hablu minannas. Serta peran kyai pondok pesantren Cipasung dalam 

mengembangkan kehidupan sosial masyaraka adalah teruwujudnya dalam 

upaya pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat Desa Cipakat baik 

dari segi pemetaan masalah sosial hingga solusinta dalam materi 

dakwahnya. Keberhasilan yang telah dicapai oleh kyai pondok pesantren 

Cipasung melalui peran aktif pesantren adalah telah mampu mengeluarkan 

para alumni (mutakhoriji) yang dapat dibanggakan dan tentunya tidak hanya 

yang ada di lingkungan pesantren bahkan hampir ke semua penjuru atau 

pelosok Negeri. 

 2. Landasan Teoritis 

 a.  Peran  

 Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

memiliki kedudukan dalam masyarakat, peranan adalah bagian dari tugas 
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utama yang harus dilakukan. Sementara sosial berkenaan dengan 

masyarakat, suka memperhatikan kepentingan umum (Kamus Bahasa 

Indonesia Kontemporer, 2002: 1132). Sementara peran adalah suatu tingkah 

laku yang diharapkan dari individu sesuai dengan status sosial yang 

disandangnya (Puji Raharjo, 2009: 51). 

  b. Pemberdayaan Masyarakat Islam 

 Istilah pemberdayaan dalam kaitannya dengan pemberdayaan 

masyarakat Islam, Menurut Agus Ahmad Safei (2001: 29)  mengandung arti 

membina dan meningkatkan kualitas, dan masyarakat Islam berarti 

kumpulan manusia yang beragama Islam. Secara terminologi, 

pengembangan masyarakat Islam berarti mentransformasikan dan 

melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (usrah), 

kelompok sosial (jamaah), dan masyarakat (ummah).  

 c. Intelektual 

 Menurut Abuddinnata, (2012: 13-15) Intelektual berasal dari Bahasa 

Inggris, intelectual yang diterjemahkan dengan arti cendikiawan.  Dalam 

bahasa arab,  cendikiawan diartikan sebagai ulul al bab yang secara 

harfiah diartikan orang yang memiliki pemikiran dan hati nurani yang 

jernih serta menggunakannya untuk memahami berbagai gelaja alam dan 

fenomena sosial.  Selain itu merekontruksinya menjadi sebuah ilmu 

pengetahuan dan menggunakannya untuk memahami kekuasaan Tuhan 

serta mengabadikannya bagi kepentingan masyarakat. Dengan demikian,  

ulul al bab atau cendikiawan dapat diartikan bukan hanya orang yang 
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memiliki daya pikir dan daya nalar,  melainkan juga daya zikir dan 

spiritual.  Kedua daya ini digunakan secara optimal dan saling melengkapi 

sehingga menggambarkan keseimbangan antara kekuatan penguasaan ilmu 

pengetahuan (sains)  dan penguasaan terhadap ajaran agama dan nilai nilai 

spiritualitas,  seperti keimanan,  ketakwaan,  ketulusan,  kesabaran,  

ketawakalan,  dan sebagainya.  

 3. Kerangka Konseptual  

a. Majelis taklim 

   Pengertian Majelis taklim 

 Menurut Muzayyin Arifin, (2009: 79-80) secara bahasa, majelis 

taklim berasal dari kata bahasa arab yaitu dari kata “مجلس” yang artinya 

tempat “duduk”, dan “تاكليم “yang artinya “pengajaran” atau Pendidikan. 

Jadi majelis taklim adalah tempat untuk mengadakan pengajaran dan 

pengajian agama Islam. Majelis taklim adalah organisasi pendidikan luar 

(non formal) yang bercirikan keagamaan Islam. Majelis taklim adalah 

suatu kegiatan sarana dakwah serta pembinaan dan dalam peningkatan 

kualitas hidup masyarakat Islam baik itu dari segi pendidikan maupun segi 

pengetahuan intelektual sesuai dengan tuntutan ajaran ajaran agama.  

 Sejalan dengan sasaran dan tujuan pembangunan nasional itulah maka 

pendidikan nasional diarahkan kepada upaya meningkatkan kualitas 

manusia. Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt, berbudi 

pekerti luhur, berkepribadan, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, 

bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan 
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rohani. Dalam hubungan ini, majelis taklim sebagai lembaga pendidikan 

Islam non formal yang jumlahnya puluhan ribu, tersebar di wilayah 

pedesaan dan perkotaan di seluruh indonesia. Majelis taklim merupakan 

salah satu sentral pengembangan pendidikan intelektual serta menjadi 

salah satu sentral pembangunan mental dilingkungan masyarakat yang 

berbeda stratifikasi sosialnya. 

 b.   Badan Pengelola Majelis Taklim Al ihya insan kamil 

  Badan pengelola majelis taklim memiliki peran pemberdayaan dan 

tanggung jawab antara lain memelihara majelis taklim (memilihara fisik 

majelis taklim serta peralatan yang dimiliki majelis taklim) dan mengatur 

kegiatan majelis taklim. Segala kegiatan yang dilaksanakan di majelis taklim 

menjadi tugas dan tanggung jawab badan pengelola majelis taklim untuk 

mengaturnya, baik kegiatan ibadah rutin atau pun kegiatan lainnya. 

 Badan pengelola majelis taklim yang telah mendapat kepercayaan 

untuk mengelola sesuai dengan fungsinya memegang peranan penting dalam 

memakmurkan majelis taklim. Merekalah lokomotif atau motor yang 

menggerakkan umat Islam untuk memakmurkan majelis taklim dan 

melaksanakan kegiatan yang dapat diikuti oleh masyarakat sekitar. Majelis 

taklim yang dikelola secara baik akan membuahkan hasil yang baik. Keadaan 

fisik majelis taklim akan terurus dengan baik. Kegiatan-kegiatan majelis 

taklim akan berjalan dengan baik. Jamaah pun akan terbina dengan baik dan 

majelis taklim menjadi makmur. Bangunan yang bagus dan indah tidak ada 

artinya apabila majelis taklim itu kurang makmur. Jika kualitas dan 
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performance kerja badan pengelola majelis taklim majelis taklim tak 

mendukung, mereka selayaknya diganti dengan tenaga lain yang lebih baik 

dan lebih memiliki kesungguhan. 

  Perbaikan utama dalam organisasi majelis taklim adalah dengan 

menetapkan spesialisasi peran pemberdayaan. Badan pengelola majelis taklim 

majelis taklim akan mencatat segala perkara majelis taklim, sehingga majelis 

taklim perlu keterangan dan penjelasan yang serba tertulis tentang: 

  1) Keadaan dan kondisi jamaah majelis taklim, berupa dafar nama dari 

semua jamaah yang dilengkapi dengan keterangan data diri dan 

keluarganya 

  2) Keadaan harta kekayaan majelis taklim (barang inventaris, neraca 

keuangan sederhana, dan lain-lain) 

  3) Daftar atau catatan tentang perpustakaan majelis taklim 

  4) Catatan lainnya yang diperlukan sesuai dengan lingkungannya. 

 

 c.  Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Islam 

 Agus Ahmad Safei (2001 : 31-34) dalam bukunya Pengembangan 

Masyarakat Islam Tahapan pemberdayaan masyarakat jika kita merujuk 

pada cara pembentukan masyarakat pada masa Rasulullah maka setidaknya 

harus ditempuh dengan tiga tahap, yaitu: 

 1). Takwin 
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Takwin adalah tahap pembentukan masyarakat Islam. Kegiatan pokok pada 

tahap ini adalah dakwah bil lisan sebagai ikhtiar sosialsasi akidah, ukhuwah, 

dan ta’awun. Semua aspek tadi disusun menjadi instrumen sosiologis. 

 2) Tanzim 

Tanzim adalah tahap pembinaan dan penataan masyarakat, tahap ini dimulai 

dengan hijrah Nabi ke Madinah. Hijrah, yang dapat diberi pengertian 

pemutusan keterikatan masyarakat dengan tanahnya, bisa mengubah 

pandangan manusia terhadap alam, dan mengubahnya menjadi pandangan 

yang luas dan menyeluruh yang dapat menghilangkan kejumudan, 

kemerosotan sosial, pemikiran, dan perasaan sehingga masyarakat yang 

jumud menjadi dinamis. 

 3). Taudi’ 

Taudi’ adalah tahap keterlepasan dan kemandirian. Pada tahap ini umat 

telah siap menjadi masyarakat mandiri, terutama secara manajerial. Bila 

ketiga tahap ini selamat dilalui bolehlah berharap akan munculnya suatu 

masyarakat Islam yang memiliki kualitas yang siap dipertandingkan dengan 

kelompok masyarakat lain dalam arena pasar bebas. 
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Secara Skematis kerangka konseptual dapat di gambarkan sebagai berikut : 

 “Peran Pemberdayaan Badan Pengelola Majelis taklim Al Ihya Insan Kamil 

Dalam Meningkatkan Intelektualitas Masyarakat Islam 
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F. Langkah-Langkah Penelitian  

   1.  Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Majelis taklim Al Ihya 

Insan Kamil Bogor berlokasi di Jl. R Aria Surialaga Pasir Jaya, Bogor Barat, 

kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Alasan peniliti melakukan penilitian di 

Majelis taklim Al Ihya Insan Kamil Bogor, karena lokasi penelitian dekat 

dengan tempat tinggal peneliti sehingga mudah untuk mengambil data 

informasi mengenai penelitian. Peneliti mengambil judul dengan sub bagian 

pemberdayaan intelektual karena Majelis taklim juga menjadi tempat 

pencerdasan umat sehingga dilakukanlah pemberdayaan masyarakat Islam 

berbasis majelis taklim. 

   2. Metode Deksriptif 

 Metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Disebut kualiatif, karena sifat yang dikumpulkan bercorak 

kualitatif dan tidak menggunakan alat pengukuran. Penelitian kualitatif pada 

hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi 

dengan mereka, serta berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka 

tentang dunia sekitarnya (Nasution, 2003: 44).  

 Penggunaan metode kualitatif dalam penilitian ini juga berpijak pada 

sifat realitas objek penelitian yang holistic, dimanis, dan saling terkait dalam 

satu kesatuan. Maka untuk memahami sifat realitas yang demikian, pada 

metode kualitatif paradigma yang digunakan adalah paradigma interpretive 

atau penafsiran (Sugiono, 2017: 10). Pokok persoalan pada masalah 
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penelitian tentang bagaimana Peran Sosial Badan Pengelola Majelis Taklim 

Al Ihya Insan Kamil mengandaikan suatu pemaknaan terhadap masyarakat 

dan tindakan tindakan sosialnya dengan metode penafsiran atau yang 

disebut Max Weber dengan Verstehen (Thomas Kuhn, 2014: 40).  

 Peneltitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas 

mengenai Peran Sosial Badan Pengelola Majelis Taklim Al Ihya Insan 

Kamil Bogor. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu proses 

menentukan pengetahuan yang mengggunakan data berupa kata kata atau 

lisan dan perilaku yang dapat diamati (Moeloeng, 2011: 4) 

  3. Jenis Data dan Sumber Data 

  a.  Jenis Data 

 Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu sutau proses 

menentukan pengetahuan yang menggunakan data berupa kata-kata atau 

lisan dan perilaku yang dapat diamati  (Moeloeng, 2011:4). Data kualitatif 

yaitu pengolahan data dengan menggunakan analisis rasional yang diperoleh 

dari teknik observasi langsung dan wawancara yang bersangkutan dengan 

masalah yang diteliti. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian 

merupakan jawaban atas pertanyaaan penelitian yang diajukan terhadap 

Badan Pengelola Majelis taklim Al Ihya Insan Kamil Bogor. yang telah 

dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data 

tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir butir pertanyaan yang diajukan 
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dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut, 

walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap. 

   b.   Sumber data  

 Sumber data penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan sumber 

data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil 

wawancara obyek yang diteliti. Sedangkan sumber data sekunder 

diperoleh langsung dari dokumentasi dan buku-buku yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

   4. Penentuan Informan atau Unit Penelitian    

   a.       Informan dan Unit Analisis 

 Yang menjadi objek penelitian ini adalah peran sosial Badan 

Pengelola Majelis Taklim Al Ihya Insan Kamil Bogor dalam 

memberdayakan masyarakat Islam di bidang intelektual Unit analisis 

Populasi dalam penelitian ini diambil dari para Badan Pengelola Majelis 

Taklim Al ihya Insan Kamil dan jamaah Majelis Taklim Al Ihya Insan 

Kamil yang aktif mengikuti kegiatan d Majelis taklim  

   b.    Tekhnik Penentuan Informan 

 Syarat yang harus dipenuhi dalam pengambilan informan adalah 

informan harus representatif (mewakili) dan besarnya informan harus 

memadai. Karena keterbatasan kemampuan peneliti untuk meneliti semua 

populasi yang ada di atas, maka peneliti mengambil informan dengan 

menggunakan teknik Purposive Sampling Pengelola majelis taklim  dan 

pengunjung dan jamaah Majelis Taklim Al ihya Insan Kamil. 
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   5.  Tekhnik Pengumpulan Data   

  Untuk mendapatkan data diatas maka peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berupa : 

a.   Observasi (observation) 

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2017: 145). Observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dai perbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, 

gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.  

 Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala – 

gejala yang diselidiki, berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, 

gejala – gejala alam, dan sebagainya (Sugiyono, 2011:143). Observasi 

dilakukan di lingkungan Majelis Taklim Al Ihya Insan Kamil Bogor. Selain 

itu, observasi juga dilakukan agar informasi yang didapat juga jauh lebih 

akurat, karena memang peneliti terjun langsung ke lapangan atau ke obyek 

penelitiannya. Dengan menggunakan metode observasi tentunya data yang 

didapat dirasa akan lebih kuat, terlebih peneliti melakukan penelitian ini di 

kota tempat tinggal peniliti di kota Bogor. 
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b.  Wawancara (interview) 

  Menurut Sugiyono (2017: 138), teknik pengumpulan data ini 

mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self report, atau 

setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara 

adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanayan 

dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moeloeng, 2007: 186). Teknik wawancara baik terstruktur ataupun tidak 

terterstruktur dilakukan tertuama untuk mengetahui pandangan, pendapat, 

keterangan atau kenyataan kenyataan yang dilihat dan dialami oleh 

informan. Wawancara dilakukan baik secara langsung (face to face) maupun 

secara tidak langsung seperti melalui telepon atau media lainnya. 

Wawancara ini dapat berguna atau bertujuan untuk mendapatkan data 

ditangan pertama (primer), pelengkap teknik pengumpulan lainnya, menguji 

hasil pengumpulan data lainnya. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

adalah menemui langsung informan yang diutuju oleh peneliti. 

 

c. Studi kepustakaan  

Studi kepustakaan ini dilakukan terutama untuk melengkapi dan 

menguatkan data yang diperoleh, baik dari hasil observasi maupun 

wawancara. Di samping itu, studi kepustakaan ini juga dilakukan untuk 

kepentingan yang bersifat teoritis guna memperoleh kejelasan dan masukan 

atau masalah penelitian yang dibahas. 
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  6.  Tekhnik Penentuan Keabsahan Data  

  Dalam penentuan keabsahan data, peneliti menggunakan tenkhnik 

triangulasi, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

triangulasi, maka sebenanrya peneliti mengungumpulkan data sekaligus 

menguji kredibilitas data, yaitu mengecek keabsahan data dengan berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data.  

  Teknik triangulasi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti 

menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi 

sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda 

dengan teknik yang sama (sugiyono, 2017:241). 

7. Tekhnik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Nasution 

dalam Sugiyono (2017: 255). Bahwa proses analisis data telah dimulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan 

berlangsung terus sampai penelitian hasil penelitian.  

Analisis data penelitian kualitatif  dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Kegiatan dalam 

menganlisis data dilakukan dari seluruh sumber data. Data mentah tersebut 
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kemudian dikelompokan berdasarkan variabel maupun jenis responden. 

Semua masalah harus dicarikan sebab-sebab serta pemecahannya dengan 

menggunakan analisa yang logis. Fakta fakta yang mendukung tidak 

dibiarkan mentah saja, tetapi dianalisis secara cermat. 

Menurut Miles dan Huberman, ada tiga langkah dalam menganalisis 

data dari proses penelitian kualitatif, yaitu: 

 a.  Data Reduction (reduksi data) 

Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Lamanya penelitian 

berpengaruh terhadap banyaknya jumlah data. Dengan mereduksi data 

maka akan didapat gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

dalam pengumpulan data laporan. 

 b.  Data Display (penyajian data) 

Penyajian data dapat diperoleh dalam bentuk table sebagai gambaran 

secara menyeluruh. Dari proses penyajian data ini, maka data yang 

telah didapat diorganisasikan dan disusun untuk mencari hubungan 

pola. Sehingga mempermudah dalam memahami data dan menarik 

kesimpulannya. 

 c.  Conclusting Drawing (verifikasi) 

Data yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulan dengan 

menghubungkan dan membandingkan antara teori yang didapat 

dengan permasalah yang ada. Namun permasalahan dimungkinkan 
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akan terus berkembang sejalan dengan penelitian yang dilakukan. 

Oleh karena itu kesimpulan terus diverifikasi sepannjang 

dilakukannya penelitian. 

 

 

 

 


