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ABSTRAK 

SAEFUL LUKMAN : Peranan Majelis Taklim Dalam Meningkatkan 

Pemahaman Keagamaan Masyarakat (Studi Deskriptif pada Majelis Taklim At-

Taubah Desa Kebon Jati-Sumedang) 

Dakwah merupakan kewajiban seluruh umat manusia yang ada di muka 

bumi ini untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Dakwah sebagai usaha untuk 

meningkatkan pemahaman tentang keagamaan guna dapat mengubah pandangan 

hidup manusia. Salah satu usaha untuk memberikan pemahaman tentang 

keagamaan yaitu melalui kegiatan majelis taklim. Majelis taklim At-Taubah 

diresmikan di Sumedang pada hari senin 30 November 2015 bertepatan dengan 

tanggal 8 Safar 1437 H. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pemahaman tentang keagamaan 

masyarakat di lingkungan rw 03 desa Kebonjati. Secara lebih terperinci penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui materi yang disampaikan da’i dalam majelis 

taklim untuk meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat, metode yang 

menjadi pijakan dalam pelaksanaan, dan untuk mengetahui hasil yang diperoleh 

mad’u dalam mengikuti kegiatan pengajian tersebut. 

Penelitian ini mengacu pada asumsi Asmuni Syukri yang menjelaskan 

tentang 3 (tiga) bahasan pokok yang menjadi materi dakwah, diantaranya tentang 

akidah, syariah, dan akhlak. Selain itu mengacu pada QS. An-Nahl ayat 125 yang 

menjelaskan tentang 3 (tiga) metode dakwah, yaitu: bil hikmah, bil mau ‘idzah 

hasanah, dan bil mujadalah. Dalam keberhasilan aktivitas dakwahnya mengacu 

pada model Jalaludin Rahmat mengenai 5 tanda keberhasilan dakwah, yakni: 

menimbulkan pengertian, menimbulkan kesenangan, menimbulkan pengaruh, 

menimbulkan hubungan yang semakin baik, dan menimbulkan tindakan atau 

respon. 

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap majelis taklim At-Taubah dapat 

diketahui bahwa majelis taklim berperan sebagai lembaga non formal yang berada 

ditengah-tengah masyarakat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

perkembangan pemahaman keagamaan pada masyarakat desa Kebonjati. Dari segi 

ibadah dapat diketahui dari penuturan jemaahnya bahwa majelis taklim At-

Taubah berperan menjadikan para jemaahnya semakin rajin dan taat dalam 

beribadah, kemudian dari segi keimanan, majelis taklim At-Taubah juga 

memberikan dampak positif bagi jemaahnya seperti menjadikan mereka lebih 

meningkatkan keimanan dan memberikan ketenangan hati. Sedangkan dalam 

kegiatan sosial majelis taklim At-Taubah juga memiliki peran dalam 

meningkatkan hubungan yang baik antar masyarakat yang menumbuhkan jiwa 

sosial semakin tinggi. 
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