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MOTTO 



                      

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu 

kaum, kecuali dia mengubahnya sendiri” 

(Q.S Ar-Ra’d: 11) 
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ABSTRAK 

 

 

Judul    :  Bimbingan Agama Islam Dalam Meningkatkan 

Religiusitas Jamaah Majlis Taklim Nurul Huda Desa 

Lebakwangi Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal 

Peneliti  : Siti Aenul Latifah 

NIM  : 121111096 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan 

untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan agama Islam di Majlis 

Taklim Nurul Huda desa Lebakwangi kecamatan Jatinegara kabupaten 

Tegal dan untuk mengetahui Bimbingan agama Islam dalam 

meningkatkan Religiusitas jamaah majlis taklim Nurul Huda desa 

Lebakwangi kecamatan Jatinegara kabupaten Tegal. Manfaat yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan teori bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang bimbingan dan 

penyuluhan Islam khususnya tentang bimbingan agama Islam dalam 

meningkatkan religiusitas jamaah majlis taklim Nurul Huda desa 

Lebakwangi kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Manfaat yang 

diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan keilmuan dakwah, yang berkaitan dengan bimbingan 

dan penyuluhan Islam, dan dapat menjadi acuan atau pedoman bagi 

majlis taklim terlebih bagi majlis yang memfokuskan bimbingan 

agama Islam dalam meningkatkan religiusitas jamaah majlis taklim 

Nurul Huda di desa Lebakwangi kecamatan Jatinegara kabupaten 

Tegal.  

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pembimbing 

dan jamaah majlis taklim Nurul Huda desa Lebakwangi kecamatan 

Jatinegara kabupaten Tegal, dan sumber data sekunder yaitu 

masyarakat atau lingkungan, catatan-catatan, dokumentasi bimbingan 

agama Islam di majlis Taklim Nurul Huda desa Lebakwangi 

kecamatan Jatinegara kabupaten Tegal. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik 

keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan analisis 

data menggunakan analisis data model Milles dan Huberman, yaitu 

melalui tiga tahapan dalam analisis data kualitatif pengumpulan data 

(reduksi data), penyajian data (display data), dan penegasan 

kesimpulan (verifikasi).  
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Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama 

Bimbingan agama Islam di majlis taklim Nurul Huda desa 

Lebakwangi kecamatan Jatinegara kabupaten Tegal dilaksanakan 

setiap hari  jum‟at  pukul 07.30 WIB sampai 10.30 WIB, di gedung 

Majlis Taklim Nurul Huda, metode yang digunakan oleh pembimbing 

adalah metode ceramah dan metode dzikir. Materi yang diberikan 

setiap jumat berbeda-beda, diantaranya yaitu jum‟at kliwon 

(manakiban), jum‟at pahing (shalat dhuha dan dzikir), jum‟at wage 

(membaca Al-Qur‟an), jum‟at legi (kajian fiqih sehari-hari), jum‟at 

pon (tahlil dan dzikir fida), tujuan dari pemberian materi tersebut yaitu 

untuk meningkatkan aspek-aspek religiusitas jamaah majlis taklim 

Nurul Huda.  

Kedua aspek-aspek religiusitas jamaah di majlis taklim Nurul 

Huda desa Lebakwangi kecamatan Jatinegara kabupaten Tegal dapat 

dikatakan meningkat. Hal ini dapat dilihat dari aspek peribadatan 

(praktek agama), contoh sebelum mengikuti bimbingan agama Islam 

ada jamaah yang belum mengetahui apa saja bacaan bacaannya 

sehingga jamaah tidak mengerjakan shalat tapi setelah mengikuti 

bimbingan jamaah menjadi tahu dan mengerjakan shalat, belum bisa 

membaca Al-Qur‟an menjadi bisa baca Al-Quran. Aspek pengamalan 

atau akhlak contoh nya sebelum mengikuti bimbingan agama Islam 

ada jamaah yang sombong dan tidak peduli pada jamaah yyang sedang 

membutuhkan bantuan tetapi setelah mengikuti bimbingan agama 

Islam jamaah saling perhatian, membantu sesama jamaah maupun luar 

jamaah, sal. Aspek keyakinan atau akidah Islam dapat dilihat dari 

partisipasi jamaah dalam mengikuti dzikir dengan penuh penghayatan 

dan ziarah ke makam para wali yang telah mendahului jamaah, 

Karena di dalam diri pribadi mereka telah timbul rasa bahwa yang 

mereka kerjakan dan lakukan semata mata hanya karna mengharap 

ridha Allah.  

 

Kata Kunci : Bimbingan Agama Islam, aspek-aspek Religiusitas  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

  

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam 

penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-

Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri 

Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI  Nomor: 158 

tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Kata Konsonan  

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Za ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain „ Koma terbalik (di„ ع

atas) 
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 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Apostrof ׳ Hamzah ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A َـ
 Kasrah I I ِـ
 Dhammah U U ُـ

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf, yaitu: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya‟ Ai a-i ي َـ

 Fathah dan و َـ

wau 

Au a-u 
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