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BAB IV 

ANALISIS BIMBINGAN AGAMA ISLAM DALAM 

MENINGKATKAN RELIGIUSITAS JAMAAH MAJLIS 

TAKLIM NURUL HUDA DESA LEBAKWANGI 

KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL  

 

A. Analisis Bimbingan Agama Islam dalam meningkatkan 

Religiusitas jamaah Majlis Taklim Nurul Huda desa 

Lebakwangi Kecamatan Jatinegara kabupaten Tegal  

Data pada bab III merupakan bahan dasar untuk melakukan 

pembahasan hasil penelitian pada bab ini. Melihat masalah yang 

dihadapi oleh jamaah majlis taklim Nurul Huda, maka sangat 

diperlukan bimbingan agama Islam yang kemudian dipelajari , 

dipahami dan diamalkan oleh jamaah dalam kehidupan sehari- 

hari. Bimbingan agama Islam sendiri dapat diartikan sebagai 

proses pemberian bantuan kepada individu secara terarah, kontinu, 

dan sistematis agar dapat mengembangkan potensi atau fitrah 

beragama yang dimiliki nya secara optimal, berpedoman pada 

nilai- nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadist sehingga 

dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Amin, 

2010: 23).  

Pemberian bimbingan diberikan sebagai pemenuhan 

kebutuhan jamaah.Tidak hanya itu bimbingan tidak terlepas dari 

pembimbing.Pembimbing dimaksudkan sebagai motivasi, 

memberikan semangat kepada jamaah dan menjawab semua 

masalah yang jamaah rasakan dalam hidupnya.Dalam pemberian 
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bimbingan keagamaan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman 

dan pengetahuan mengenai agama.Bimbingan diberikan dengan 

unsur pemenuhan kebutuhan keagamaan jamaah.Pemenuhan 

kebutuhan keagamaan jamaah digunakan untuk mengembalikan 

keyakinan dan memenuhi kewajiban agama, kebutuhan untuk 

mendapatkan maaf atau pengampunan, mencintai, menjalin 

hubungan penuh rasa percaya dengan Tuhan. 

Pemenuhan kebutuhan keagamaan tersebut memerlukan 

hubungan yang interpersonal, oleh karena itu pembimbing adalah 

orang yang sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan keagamaan 

jamaah.Pembimbing harus mempunyai pegangan tentang 

keyakinan keagamaan yang memenuhi kebutuhannya untuk 

mendapatkan arti dan tujuan hidup, mencintai, hubungan serta 

pengampunan.Dalam bimbingan di majilis taklim sering kali 

pembimbing disebut guru ngaji atau pak kyai. Namun pada 

dasarnya pembimbing agama yang ada di majlis taklim mempunyai 

tujuan dan fungsi yang sama dalam bimbingan agama Islam yaitu 

membantu individu atau kelompok (jamaah) untuk mewujudkan 

dirinya menjadi manusia yang seutuhnya agar mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, mendorong jamaah 

dalam menempuh kehidupannya.  

Sedangkan tujuan utama dari bimbingan agama Islam di 

majlis taklim Nurul Huda desa Lebakwangi kecamatan Jatinegara 

kabupaten Tegal adalah meningkatkan pengetahuan agama 

sehingga dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama 

Islam, dan memperbaiki perilaku atau akhlak jamaah yang kurang 
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baik menjadi lebih baik. Tujuan dan fungsi bimbingan akan dapat 

tercapai, apabila pelaksanaan bimbingan agama Islam meliputi 

unsur bimbingan yaitu: tujuan,waktu , pembimbing, sasaran 

bimbingan, metode, materi, media dan evaluasi. Berikut analisis 

bimbingan agama Islam yang dapat diketahui dengan mengurai 

lebih detail setiap unsur pelayanan yang diberikan:  

Tujuan bimbingan agama Islam yang diberikan kepada 

jamaah majlis taklim Nurul Huda desa Lebakwangi kecamatan 

Jatinegara kabupaten Tegal adalah untuk meningkatkan 

pengetahuan keagamaan, sehingga dalam melaksanakan ibadah 

benar dan sesuai dengan syariat Islam, dan mengubah akhlak 

menjadi lebih baik lagi.  

Waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan agama Islam 

dilaksanakan setiap hari Jum’at pukul 07.30- 10.30 WIB.yang di 

bimbing oleh bapak Nurtopik sebagai pembimbing utama dan 

bapak Imamudin sebagai pembimbing dua atau cadangan bilamana 

sewaktu waktu pembimbing utama berhalangan hadir, maka 

digantikan pembimbing dua agar kebutuhan religiusitas jamaah 

tetap terpenuhi. Jumlah jamaah yang mengikuti majlis taklim 

adalah 106 jamaah, yang terdiri dari 10 jamaah bapak- bapak dan 

96 jamaah ibu- ibu. Kegiatan bimbingan agama Islam dilaksanakan 

di gedung Majlis taklim Nurul Huda. 

Materi bimbingan agama Islam dan rangkaian kegiatan yang 

di lakukan yaitu membaca Asmaul Husna dan tahlil bersama sama, 

kemudian dilanjutkan dengan acara inti, acara inti setiap hari 

jum’at berbeda beda dengan tujuan supaya jamaah tidak bosan 
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dengan materi yang disampaikan itu-itu saja, namun pada intinya 

materi yang disampaikan mengandung pesan moral tentang 

pembelajaran hidup dan bermaknanya waktu yang ada di 

dunia.Antara lain yaitu: Jum’at kliwon (Manakiban), Jum’at 

Pahing (Shalat Dhuha dan Dzikir), Jum’at wage (Membaca Al-

Qur’an), Jum’at Legi (Kitab Fiqh), Jum’at pon (Tahlil dan Dzikir 

Fida 70 ribu). Tujuan yang ingin dicapai yaitu dapat menanamkan 

nilai nilai keagamaan kepada jamaah majlis taklim Nurul Huda 

khususnya dalam aspek ibadah dan akhlak.Sehingga diharapkan 

adanya perubahan dari jamaah majlis taklim Nurul Huda menjadi 

manusia yang lebih baik dari pada sebelumnya. 

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa kegiatan 

bimbingan agama Islam yang ada di Majlis taklim Nurul Huda 

desa Lebakwangi kecamatan Jatinegara kabupaten Tegal sesuai 

dengan teori bimbingan agama Islam yaitu kegiatan yang di 

lakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada 

orang lain yang mengalami kesulitan rohaniah dalam lingkungan 

hidup nya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena 

timbul kesadaran dan penyerahan diri terhadap kekuasaan tuhan 

yang maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya 

harapan kebahagiaan hidup masa sekarang dan masa depannya 

(Arifin, 1977: 24).  

Selain itu bimbingan agama Islam yang ada  di majlis taklim 

juga memiliki tujuan menanamkan nilai-nilai keagamaan pada 

penerima manfaat khususnya dalam melaksanakan ibadah yang 

sesuai dengan aturan-aturan agama Islam. Hal ini sesuai dengan 



84 

tujuan bimbingan agama Islam, yaitu membantu individu dalam 

mencapai kehidupan yang efektif dan produktif dalam masyarakat, 

membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan 

individu yang lain, dan membantudalam mencapai harmoni antara 

cita-cita dan kemampuan yang dimiliki (Amin, 2010:39). 

Fungsi bimbingan agama Islam yang ada di majlis taklim 

Nurul Huda yaitu fungsi pencegahan, perbaikan dan 

pengembangan.Fungsi pencegahan diartikan dalam membantu 

individu menghindari kemungkinan terjadinya hambatan, dalam 

hal ini bimbingan agama Islam yang yang diberikan kepada jamaah 

diharapkan mampu mencegah terjadinya hal buruk seperti perilaku 

yang negatif, seperti berbicara kotor yang menyakiti hati jamaah 

yang lainbya dan lain sebagainya, serta meninggalkan kewajiban 

Ibadah. Fungsi perbaikan dalam bimbingan agama Islam adalah 

membantu individu dalam memperbaiki kondisi yang kurang 

memadai, dalam hal ini bimbingan agama Islam khususnya 

bimbingan agama Islam yang berperan dalam memperbaiki tingkah 

laku jamaah melalui kegiatan bimbingan agama Islam baik berupa 

pemberian contoh kepada jamaah tentang akibat buruk dari 

perbuatan yang tidak terpuji dan mengajak jamaah menjadi pribadi 

yang baik. Fungsi pengembangan dalam bimbingan agama Islam 

yang dilaksanakan setiap hari jumat dengan rangkaian kegiatan 

membaca Asmaul Husna dan tahlil dilanjutkan Manakiban atau 

Shalat Dhuha dan Dzikir, atau Membaca Al-Qur’an, atau Kitab 

Fiqh, atau Dzikir Fida 70 ribu. Merupakan langkah awal dalam 

fase pengembangan yang teratur, selain itu kegiatan seperti shalat 
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dhuha berjamaah dapat dijadikan kebiasaan yang baik bagi 

perilaku jamaah majlis taklim Nurul Huda desa Lebakwangi 

kecamatan Jatinegara. 

Metode bimbingan agama Islam di Majlis taklim Nurul 

Huda yaitu ceramah keagamaan, sedangkan metode yang 

digunakan pembimbing dalam menyampaikan materi dengan 

metode keteladanan, metode Mau’izahdan metode Targhib dan 

Tarhib. 

1. Metode keteladanan  

Keteladanan atau contoh dalam Islam merupakan 

bagian dari sejumlah metode yang paling efektif dalam 

mempersiapkan dan membentuk pribadi yang baik.Hal ini 

adalah seorang pembimbing dalam pandangan jamaah adalah 

sosok ideal, yang mana tingkah laku, sikap dan pandangan 

hidupnya patut untuk ditiru. Bahkan didasari atau tidak semua 

keteladanan itu akan melekat pada diri dan perasaannya 

(Ramayulis, 2005: 225). 

2. Metode Mau’izah  

Nasehat (mau’izah) hendaknya disampaikan dengan 

cara menyentuh kalbu, itu tidak mudah akan tetapi, dengan 

keikhlasan dan berulang ulang, akhirnya Nasehat itu akan 

dirasakan menyentuh kalbu pendengarnya. Materi yang 

disampaikan pembimbing agama Islam di Majlis taklim Nurul 

Huda menggunakan bahasa yang halus dan sopan, selain materi 

yang disampaikan mudah diterima oleh jamaah juga 

mengajarkan jamaah untuk berbicara baik dan sopan. 



86 

3. Metode Targhib dan Tarhib  

Targhib adalah memberikan janji terhadap 

kesenangan, kenikmatan akhirat yang disertai dengan 

bujukan. Misalnya pembimbing mengajak untuk 

berlomba-lomba mengerjakan kebaikan dengan 

mengiming-imingi surga, jika jamaah mengerjakan 

kebaikan maka kenikmatan surga yang akan dia dapatkan 

di akhirat nantinya.  Tarhib adalah ancaman karena dosa 

yang dilakukan.Targhib bertujuan untuk membuat orang 

mematuhi peraturan Allah SWT. Misalnya untuk 

menjauhi semua yang di haramkan dan di larang oleh 

agama dengan memberikan ancaman jika jamaah tidak 

mematuhi perintah agama maka akan celaka pada 

akhirnya dan mendapatkan balasan yang sangat pedih 

yaitu neraka.Tarhib juga demikian, tapi tekanan targhib 

adalah untuk melakukan kebaikan sedangkan tarhib agar 

menjauhi larangan Nya. 

Materi yang disampaikan oleh pembimbing agama 

Islam tentunya bersumber dari Al-Qur’an dan hadist yang 

menjadi tuntunan manusia hidup. Materi yang diberikan 

pembimbing kebanyakan tentang tata cara ibadah yang benar 

seperti tata cara shalat yang benar, tata cara bersuci, tata cara 

membaca Al-Quran yang benar. Materi tentang akhlak seperti 

memberikan ceramah dengan menceritakan contoh suri 

tauladan yang baik. Materi yang diberikan setiap Jumat pun 

berbeda- beda: Jumaat Kliwon (Manakiban), Jumaat Pahing 
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(Shalat Dhuha dan Dzikir), Jumaat Wage (Membaca Al-

Qur’an), Jumaat Legi (Kitab Fiqih), Jumaat Pon (Tahlil dan 

Dzikr Fida).  

Media yang digunakan dalam proses bimbingan 

agama Islam di majlis taklim Nurul Huda desa Lebakwangi 

kecamatan Jatinegara kabupaten Tegal bisa dikatakan cukup 

mengimbangi yaitu Alat Rabbana dan pengeras suara sudah 

tersedia dan terpasang di gedung majlis tersebut, sehingga 

memudahkan proses pembimbing memberikan bimbingannya 

secara langsung. Adapun Beberapa kendala dalam proses 

bimbingan agama Islam dalam meningkatkan religiusitas 

jamaah majlis taklim Nurul Huda desa Lebakwangi 

kecamatan Jatinegara kabupaten Tegal diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

1. Faktor pembimbing agama  

Dengan terbatasnya jumlah pembimbing 

keagamaan serta waktu yang dimiliki oleh pembimbing 

agama merupakan kendala tersendiri dari proses 

pelaksanaan bimbingan agama Islam yang ada dimajlis 

taklim Nurul Huda. Disamping itu pembimbing agama 

dalam memberikan bimbingan agama Islam tidak dalam 

waktu sehari penuh, dan pelaksanaan bimbingan secara 

langsung dan bersama sama hanya dilaksanakan setiap 

seminggu sekali dengan hanya satu pembimbing utama 

dan satu pembimbing cadangan. Tentunya terjadi ketidak 

seimbangan dengan jumlah jamaah yang cukup banyak. 
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2. Faktor Sarana  

Sarana Mobilitas seperti transportasi mobil untuk 

menjemput jamaah yang sudah tua dan rumah nya yang 

jaauh dari gedung majlis taklim Nurul Huda desa 

Lebakwangi kecamatan Jatinegara kabupaten Tegal. 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan bimbingan agama Islam yang ada di Majlis 

taklim Nurul Huda desa Lebakwangi kecamatan Jatinegara 

kabupaten Tegal sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dari 

berbagai rangkaian kegiatan yang Bimbingan agama Islam 

yang dilakukan, mulai dari materi yang disampaikan, metode 

yang digunakan, dan tujuan yang ingin dicapai tetapi dalam 

suatu kegiatan pasti ada kendala, kendala yang dialami di 

majlis taklim tersebut terletak pada proses Evaluasi. Karena 

pentingnya proses evaluasi dalam suatu kegiatan yaitu untuk 

memperbaiki kekurangan- kekurangan yang ada dalam proses 

bimbingan tersebut. Tapi sayang nya dalam majlis taklim 

Nurul Huda tidak ada proses evaluasi dalam Bimbingan 

agama Islam tersebut. 

 

B. Analisis Aspek-aspek Religiusitas yang di Tingkatkan melalui 

Bimbingan Agama Islam di Majlis Taklim Nurul Huda desa 

Lebakwangi kecamatan Jatinegara kabupaten Tegal  

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui sejauh 

mana perilaku keagamaan para jamaah majlis taklim Nurul Huda 

yang tercermin dalam diri perilaku keagamaan mereka sehari 
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hari.Hal ini pula yang merupakan tujuan utama dilaksanakannya 

bimbingan keagamaan (religiusitas) bagi jamaah di majlis taklim 

Nurul Huda desa Lebakwangi kecamatan Jatinegara kabupaten 

Tegal.Karena dalam ajaran agama khususnya agama Islam, tidak 

hanya mengatur kehidupan manusia dari aspek keberagamaan 

(religiusitas) saja, aspek social juga menjadi materi yang sangat 

dianjurkan. Untuk itu kualitas kehidupan seorang muslim harus 

seimbang antara hubungan manusia dengan tuhannya dan 

hubungan manusia dengan sesama mahkluk yang lain. Hal inilah 

yang dikatakan penilaian kualitas hidup seseorang. 

Majlis taklim Nurul Huda desa Lebakwangi kecamatan 

Jatinegara kabupaten Tegal merupakan majlis taklim yang aktif 

dalam memberikan bimbingan keagamaan bagi para jamaahnya 

adapun aspek-aspek ditingkatkan yang ditingkatkan dalam 

bimbingan agama Islam di majlis taklim Nurul Huda sebagai 

berikut:  

Pertama aspek akidah atau keyakinan atau akidah Islam 

menunjukkan pada seberapa jauh tingkat keyakinan muslim 

terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya, terutama pada ajaran-

ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik. Di dalam 

keberislaman isi dimensi keimanan menyangkut keyakinan tentang 

Allah, para malaikat, Nabi/ Rosul, kitab-kitab Allah, surga dan 

neraka, serta Qadha dan Qadar. Dalam melaksanakan bimbingan 

agama Islam pada aspek akidah atau keyakinan ini pembimbing 

menggunakan mengajak jamaah untuk berdzikir dan ziarah, setelah 

mengikuti kegiatan tersebut beberapa jamah ada yang merasakan 
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bergetar saat melaksanakan Dzikir seperti yang dirasakan oleh ibu 

Z:  

“Saya tuh ya mbak kalau jadwal bimbingan nya 

Dzikir, Jantung saya itu bergetar sangat cepat mbak, 

saya ingat sama Tuhan saya mbak Allah, saya 

berfikir Ya Allah salah hamba banyak sekali, hamba 

takut kalau nanti meninggal dunia itu bagaimana, 

sakit, ngeri, terus saya selalu meminta ampun terus 

terhadap Allah supaya dosa- dosa saya di ampuni” 

(wawancara ibu Z, 12 Mei 2017).  

Hal serupa juga dirasakan oleh ibu X:  

“Saat bimbingan jadwalnya itu Dzikir, saya itu 

rasanya pengin nangis mbak, keinget sama 

kesalahan-kesalahan saya yang dulu, tapi setelah 

Dzikir itu habis nangis hati jadi adem mbak jadi lebih 

tenang pikirannya” (wawancara ibu X, 12 Mei 2017). 

 
Menurut bapak Imamudin selaku pembimbing saat jamaah 

melaksanakan Dzikir jamaah bayak jamaah yang benar- benar 

menghayati sampai-sampai kadang ada yang mengeluarkan air 

mata. 

“Jamaah disini benar-benar menghayati saat dzikir 

mbak, bukan hanya saat dzikir saja mereka juga 

benar-benar serius waktu belajar membaca Al-

Quran, serius waktu melaksanakan praktek” 

(wawancara bapak Imamudin, 12 Mei 2017). 

 
Analisis hasil dari wawancara jamaah dan pembimbing 

pada aspek akidah atau keyakinan ini adalah bayak jamaah 

menghayati saat melaksanakan Dzikir, bahkan ada beberapa 

jamaah yang sampai mengeluarkan air mata. 

Kedua aspek ibadah, praktek ibadah atau syariah 

menunjukkan pada seberapa tingkat kepatuhan muslim dalam 
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mengerjakan kegiatan ritual sebagaimana disuruh dan dianjurkan 

oleh agamanya. Dalam melaksanakan bimbingan agama Islam di 

aspek Ibadah ini pembimbing mengajak jamaah untuk melakukan 

shalat Dhuha berjamaah, membaca Al-Quran dengan benar sesuai 

dengan ajaran agama Islam. Seperti yang dirasakan oleh ibu Z 

setelah mengikuti bimbingan agama Islam yang sebelumnya jarang 

melakukan shalat wajib alasannya adalah bingung bacaan 

shalatnya banyak yang tidak hafal jadi ibu Z memilih untuk tidak 

mengerjakan shalat,  

 

“Sebelumnya saya jarang melakukan shalat mbak 

soalnya saya tidak hafal bacaan nya, takutnya nanti 

malah tidak diterima, tapi setelah mengikuti 

bimbingan di Majlis taklim saya sekarang sudah bisa 

bacaan-bacaan shalat, alhamdulillah sekarang bukan 

Cuma shalat wajib tapi sunah juga” (wawancara ibu 

Z, 12 Mei 2017). 

 

Hal sama yang dirasakan oleh ibu X, sebelum mengikuti 

bimbingan di majlis taklim Nurul Huda beliau sudah rajin 

melaksanakan shalat lima waktu, setelah mengikuti bimbingan di 

majlis taklim shalatnya menjadi tambah yaitu sekarang 

mengerjakan shalat sunah sunah nya.  

 

“Shalat kan merupakan kewajiban bagi umat muslim 

yang sudah baligh mbak, Alhamdulillah sejak kecil 

saya diajari orang tua supaya shalat tepat waktu 

mbak, tapi setelah saya mengikuti bimbingan di 

majlis taklim shalat saya jadi bertambah mbak, 

ditambah shalat sunah-sunah nya seperti shalat 

Dhuha, shalat Tahajut, shalat fajar sebelum shalat 

subuh mbk” (wawancara ibu X, 12 Mei 2017).  
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Kesimpulan dari wawancara tentang aspek ibadah adalah 

ibadah jamaah semakin meningkat yang tadinya tidak bisa bacaan 

shalat sekarang shalat, dan yang tadinya jarang shalat jadi shalat, 

yang tadinya sudah shalat sekarang shalatnya ditambah dengan 

shalat- shalat sunahnya. 

Ketiga aspek pengamalan atau akhlak menunjukkan pada 

seberapa tingkatan muslim berperilaku dimotivasi oleh ajaran-

ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu berelasi dengan dunia 

nya,terutama dengan manusia lain. Dalam melaksanakan 

bimbingan agama Islam di aspek pengamalan adalah pembimbing 

memberikan contoh seperti suri tauladan yang baik Nabi, contoh 

yang lain seperti menjenguk jamaahnya yang sedang sakit, 

santunan anak yatim dan membantu sodaranya yang sedang 

kesusahan. Wawancara dengan ibu Z  

“Saya kadang merasa kasihan mbak, sama tetangga 

saya dia itu kekurangan banget mau makan kadang 

susah, terkadang saya membagikan makanan kepada 

tetangga saya, rasanya itu seneng banget mbk bisa 

membantu dia” (wawancara ibu Z, 12 Mei 2017). 

 
Seperti yang dirasakan ibu Z ibu X juga pernah merasakan 

empati kepada saudaranya,  

“Perasaannya itu ikut sedih mbk, turut berduka kalau 

ada jamaah yang dirawat dirumah sakit, soalnya saya 

pernah mengalami mbak, dirumah sakit itu kalau 

banyak yang jenguk itu seneng, brati banyak yang 

mendoakan buat kesembuhan nya mbk, jadi saya 

menyempatkan ikut jika ada rombongan yang pergi 

menjenguk orang yang lagi sakit” (wawancara ibu X, 

12 Mei 2017). 
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Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa rasa 

empati para jamaah sangat baik, mereka tidak egois, mereka masih 

memikirkan saudaranya yang membutuhkan bantuan dan siap 

membantu jamaah. 

Pelaksanaan bimbingan agama Islam di majlis taklim 

Nurul Huda desa Lebakwangi kecamatan Jatinegara kabupaten 

Tegal, para jamaah mengaku mengalami hasil yang positif, yang 

mulanya dari segi pengetahuan tentang agama kurang sekarang 

menjadi bertambah, yang dulunya dari segi ibadah kurang baik 

atau biasa saja, kini setelah mengikuti bimbingan agama Islam di 

majlis taklim Nurul Huda ibadah para jamaah semakin bertambah 

baik, semangat untuk beribadah semakin meningkat dari sebelum 

mengikuti bimbingan agama Islam. Perilaku kepada sesama 

jamaah juga baik, saling perhatian, saling tolong menolong ketika 

ada jamaah yang membutuhkan bantuan. 

 

 


