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MOTTO 

 

                           

                              

Artinya: “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang 

beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, 

menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, 

Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang 

mendapat petunjuk”. (Q.S At-Taubah: 18)
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ABSTRAK 

 

Vira Dwi Ratna Sari, 2022: Implementasi Kajian Keislaman Dalam 

Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Jamaah Masjid Roudhotul 

Muchlisin Condro Jember 

 

Kata Kunci: Implementasi, Kajian Keislaman, Pemahaman Keagamaan 

 

Kajian keislaman di Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember ini 

sangat diminati para jamaah, tidak hanya dari para pengurus masjid saja bahkan 

dari lingkungan sekitar masjid tempat kajian dan masyarakat umum yang singgah 

saat bepergian juga ikut menghadiri kajian keislaman ini. Adapun penyampaian 

temanya sangat menarik untuk dikaji, tidak monoton setiap minggunya ada 

jadwal-jadwal tersendiri untuk materi yang akan di bahas oleh pemateri atau 

ustadz. Pemateri pun juga bergantian sesuai jadwal yang sudah di buat oleh pihak 

takmir masjid serta materi tersebut bisa didiskusikan bersama jamaah melalui 

tanya jawab. 

Fokus dalam penelitian ini diantaranya: (1) Bagaimana implementasi 

kajian keislaman dalam meningkatkan pemahaman akidah bagi jamaah Masjid 

Roudhotul Muchlisin Condro Jember?. (2) Bagaimana implementasi kajian 

keislaman dalam meningkatkan pemahaman syari’ah bagi jamaah Masjid 

Roudhotul Muchlisin Condro Jember?. (3) Bagaimana implementasi kajian 

keislaman dalam meningkatkan pemahaman akhlak bagi jamaah Masjid 

Roudhotul Muchlisin Condro Jember? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang: 

implementasi kajian keislaman dalam meningkatkan pemahaman akidah, syariah 

dan akhlak bagi  jamaah Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif dan pemilihan subyek ini menggunakan purposive 

yang dalam teknisnya dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik Miles and Huberman. 

Langkahlangkahnya meliputi: Kondensasi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi teknik dan 

triangulasisumber. 

Penelitian ini memperoleh kesimpulan, Implementasi Kajian Keislaman 

Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Jamaah Masjid Roudhotul 

Muchlisin Condro Jember meliputi: (1) Kajian akidah dalam meningkatkan 

pemahaman keagamaan meliputi Iman Kepada Allah, Iman Kepada Malaikat-

Malaikat Allah, Iman Kepada Kitab-Kitab Allah, Iman Kepada Nabi dan Rasul-

Rasul Allah, Iman Kepada Hari Kiamat, Iman Kepada Qadha dan Qadar. (2) 

Kajian syariah dalam meningkatkan pemahaman keagamaan meliputi ibadah dan 

muamalah. (3) Kajian akhlak dalam meningkatkan pemahaman keagamaan 

meliputi akhlak mahmudah dan akhlak madzmumah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Menuntut ilmu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak saja melainkan 

juga orang tua. Para orang tua yang disibukkan oleh pekerjaan tentu tidak 

dapat menambah ilmu yang diharapkannya dari lembaga pendidikan formal. 

Selain faktor usia dan waktu yang tidak memungkinkan, mereka juga akan 

berfikir ulang akan faktor keuangan yang mereka miliki sebagian besar dari 

mereka akan memilih dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Adapun belajar bagi setiap Muslim merupakan suatu kewajiban. Allah 

akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang terdapat pada Q.S Al Mujadilah 

ayat 11 sebagai berikut: 

                     

                    

             

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. (Q.S Al Mujadilah/11)
2
 

 

                                                           
2
 Al „Aliyy, Departemen Agama RI Al qur ‘an dan Terjmahannya (Bandung: Diponegoro, 2000), 

434. 



 

 

2 

Hal ini selaras dengan peraturan pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 

tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang terdapat pada 

Bab II pasar 2 ayat (1) yang berisi: 

“Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia indonesia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak 

mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter 

dan antar umat beragama”.
3
 

Islam sebagai agama yang menjadi pedoman hidup bagi manusia dan 

mencakup seluruh kehidupan manusia. Di samping sebagai pedoman hidup, 

Islam merupakan ajaran yang harus didakwahkan dan memberikan 

pemahaman berbagai ajaran yang terkandung di dalamnya. Seperti ajaran 

agama Islam dalam pembinaan umat manusia, yang menjadikannya sebagai 

makhluk yang sempurna. Sarana yang dapat dilakukan untuk menyalurkan dan 

menyebarkan nilai-nilai ajaran agama Islam tersebut diantaranya melalui 

kajian keagamaan yang berfungsi memberikan pemahaman tentang nilai-nilai 

ajaran agama Islam kepada sesama manusia. 

Sebagaimana yang terkandung dalam surah Ali Imran/3:104 sebagai 

berikut;  

                              

             

                                                           
3
 Sekertariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang terdapat pada Bab II pasal 2 ayat (1), 2 
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Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah 

dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang 

beruntung”.(Q.S Ali Imran/3:104)
4
 

Kajian atau Pengajian dapat diartikan proses menuju kepada 

pembinaan masyarakat melalui jalur agama. Bimbingan kepada masyarakat ini 

bisa dikatakan sebagai dakwah, karena dakwah merupakan usaha peningkatan 

pemahaman keagamaan untuk mengubah pandangan hidup, sikap batin dan 

perilaku umat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam menjadi sesuai dengan 

tuntutan syariat untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
5
 

Kajian keislaman merupakan kajian yang di selenggarakan oleh 

Yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Kaliwates Jember. Kajian rutin 

keislaman ini dilaksanakan setiap minggunya dua kali yaitu pada hari rabu dan 

ahad setelah selesai solat subuh. Kemudian untuk tiap bulannya kajian 

keislaman ini ada di minggu pertama setelah solat isya‟ dan minggu ketiga 

hari ahad. Tujuan kajian ini merupakan sarana bagi Yayasan Masjid 

Roudhotul Muchlisin Condro Jember untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran 

Islam yang sesuai dengan tuntunan Al Qur‟an dan As-Sunah kepada seluruh 

masyarakat serta untuk meningkatkan pemahaman keagamaan bagi jamaah 

Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember. 

                                                           
4
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid (Bandung: Kiaracondong Sygma, 

2014), 53 
5
 Lailatul Muarofah, “Peran Majelis Ta’lim Triwulan Muslimat Nahdlatul Ulama’ dalam 

Meningkatkan Pemahaman Agama Islam Masyarakat Dusun Sungaran Desa Sidomulyo 

Kecamatan Mudo Kabupaten Lamongan”,(Skripsi, unpublished, UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2016). 



 

 

4 

Pemahaman keagamaan mengandung pengertian bahwa sampai 

dimana kemampuan seseorang untuk mengenali atau memahami nilai agama 

yang mengandung nilai-nilai leluhurnya serta mempraktikkan nilai-nilai 

tersebut dalam bersikap dan bertingkah laku. Hal ini akan terlihat dari 

kemampuan seorang untuk memahami, menghayati, serta mengaplikasikan 

nilai-nilai luhur agama yang dianut nya dalam kehidupan sehari-hari.
6
 

Banyak permasalahan yang muncul pada masyarakat yaitu kurangnya 

pemahaman akan agama yang berpengaruh pada kesadaran manusia dalam 

melaksanakan ibadah dan agama. Adapun penulis menemukan sebagian 

jamaah masyarakat sekitar masjid Roudhotul Muchlisin yang masih belum 

memahami Islam dengan sempurna, belum mengetahui kaidah-kaidah Islam 

secara menyeluruh. Salah satunya yaitu jamaah yang keseharian mereka sibuk 

bekerja mencari nafkah sehingga sangat membutuhkan siraman rohani seperti 

kajian. Karena ditengah pekerjaan mereka, mereka juga sangat membutuhkan 

pemahaman keagamaan yang nantinya bisa menjadi pedoman dan petunjuk 

untuk menjalani kehidupan menjadi hamba Allah yang baik serta berakhlak 

mulia dan dapat membina jamaah untuk mengamalkan ajaran Islam lalu 

menerapkannya di kehidupan sehari-hari. 

Retno Sumarni dan Solimin di dalam jurnal yang ditulisnya dengan 

judul “Analisis Pesan Dakwah Buletin Jumat As-Salam Terhadap Pemahaman 

Keagamaan Jamaah Masjid Baitul A‟la Kota Lubuklinggau”
7
 Ia berpendapat 

                                                           
6
 Ahmad Kholid. Agama (Kultural) Masyarakat Pinggiran (UIN-Maliki Press, 2011), 24 

7
 Retno Sumarni dan Solimin, Analisis Pesan Dakwah Buletin Jumat As-Salam Terhadap 

Pemahaman Keagamaan Jamaah Masjid Baitul A’la Kota Lubuklinggau, Jurnal Komunikasi 

Penyiaran Islam Vol. 1, No. 01. (Desember 2019): 96,  
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bahwa pemahaman terhadap keagamaan dalam hal ini Islam yakni hendaknya 

memahami yang terdapat dalam ajaran Islam. Misalnya kita melihat adanya 

sejumlah orang yang pengetahuannya tentang keislaman cukup luas dan 

mendalam, namun tidak terkoordinasi dan tidak tersusun secara sistematik. 

Hal ini biasanya disebabkan karena orang tersebut ketika menerima ajaran 

Islam tidak sistematis dan tidak terorganisasikan secara baik. Mereka biasanya 

datang dari kalangan ulama yang belajar ilmu keislaman secara otodidak, atau 

tidak bertemu dengan guru secara langsung. Begitu juga ada orang yang 

penguasaannya terhadap salah satu bidang ilmu tapi kurang memahami 

disiplin ilmu lainnya. Dari beberapa contoh tentang pemahaman keislaman di 

atas dapat kita peroleh kesan bahwa hingga saat ini pemahaman Islam yang 

terjadi di masyarakat masih banyak yang bermacam-macam, belum utuh. 

Pemahaman keislaman tersebut jelas tidak membuat bersangkutan keluar dari 

Islam dan dapat dimaklumi, karena sebagai akibat dari proses pengajaran 

Islam yang tidak tersusun sistematik, tidak disampaikan menurut prinsip dan 

menggunakan metode yang direncanakan dengan baik. 

Bimbingan kepada masyarakat bisa dikatakan sebagai dakwah, karena 

dakwah merupakan usaha peningkatan pemahaman keagamaan untuk 

mengubah pandangan hidup, sikap batin dan perilaku umat yang tidak sesuai 

dengan ajaran Islam menjadi sesuai dengan tuntutan syariat untuk memperoleh 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
8
 

                                                                                                                                                               
https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php./khabar/article/view/123 
8
 Lailatul Muarofah, “Peran Majelis Ta’lim Triwulan Muslimat Nahdlatul Ulama’ dalam 

Meningkatkan Pemahaman Agama Islam Masyarakat Dusun Sungaran Desa Sidomulyo 

Kecamatan Mudo Kabupaten Lamongan,” 15. 

https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php./khabar/article/view/123
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Masjid Roudhotul Muchlisin merupakan salah satu  masjid yang 

berada di Jl. Gajah Mada no.180 Jember. Berdasarkan data (Liputan.com 

2019) Masjid ini diresmikan secara simbolis oleh ketua umum MUI KH. 

Ma‟ruf Amin pada tanggal 15 Mei 2017 dan sangat di kenal masyarakat luas 

karena memiliki desain yang megah dan futuristik, berbeda dengan masjid-

masjid pada umumnya. Struktur kepengurusan, organisasi pengurus masjid 

atau takmir masjid berada di bawah naungan Yayasan Masjid Roudhotul 

Muchlisin. Sumber dana masjid berasal dari sedekah, infak, kotak amal, dan 

juga sumbangan dari para donatur. Sumber dana tersebut digunakan untuk 

membiayai kegiatan utama masjid seperti solat jum‟at, kuliah subuh, santunan 

anak yatim piatu dan kaum duafa, santunan bagi siswa prestasi, pengajian, 

kegiatan hari besar Islam dan kegiatan lainnya.  

Menurut ketua Takmir Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember 

Drs. H. Mahrus  M.Pd masjid ini mampu menampung jamaah lebih dari 1.500 

orang per hari, belum termasuk jamaah yang solat di teras dan di lantai dua, 

jika di total mencapai  lebih dari 2.500 jamaah. Pada hari biasa jumlah 

pengunjung  sampai 30 mobil, untuk sepeda motor bisa mencapai lebih dari 75 

unit. Namun pada hari jumat dan sabtu, jumlah pengunjung bisa lebih dari 50 

mobil.
9
 

 

 

 

                                                           
9
 Mahrus, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23 February 2022. 
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Gambar 1.1 

Suasana solat berjamaah di Masjid Roudhotul Muchlisin 

Masjid Roudhotul Muchlisin yang berada di jantung Kota Jember ini 

tidak terlepas dari kepengurusan ta‟mir dan campur tangan donatur dalam 

sumbangsih nya sehingga memunculkan ide-ide kreatif dan mempunyai 

gagasan yang luas untuk mengembangkan dan memberdayakan masjid 

sehingga dapat menarik umat Muslim untuk berbaur di dalamnya. Banyak hal-

hal yang sudah dilakukan dalam memberdayakan Masjid Roudhotul 

Muchlisin. Seperti halnya kajian keislaman setiap minggu dan bulanan, 

pengajian rutin mingguan dan bulanan, serta mempercantik dan memperindah 

tampilan masjid nya dengan ornamen-ornamen unik yang khas, menambah 

fasilitas seperti taman-taman yang indah serta adanya air mancur dan lain 

sebagainya.  

Berikut dibawah ini adalah petikan wawancara peneliti dengan Samsul 

Arifin selaku fulltimer sekaligus pemateri kajian keislaman di Masjid 

Roudhotul Muchlisin Condro Jember. 

Keunikan kajian ini berbeda dengan masjid lain, pelaksanaan kajian 

keislaman ini tidak ada jeda. Misal di masjid lain jama‟ahnya pulang 

dulu baru jam enam balik lagi, kalau kajian kajian keislaman ini tidak 
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ada jeda jadi langsung. Jadi murni jama‟ahnya bukan pendatang lain. 

Termasuk pendatang orang-orang yang kebetulan singgah di masjid 

dari arah kota ya mengikuti kajian keislaman ini. Dari pihak pengurus 

juga menargetkan supaya materi yang di sampaikan mudah di terima 

kemudian bisa di implementasikan. Keunikan lain bisa di dapat dari 

yang pertama jamaahnya. Ketika mereka selesai solat subuh berjamaah 

mereka tidak pindah beranjak dari tempat duduknya, mereka 

menunggu sampai kajian selesai. Kedua tidak membedakan, saya 

pernah di tanya oleh tetangga sebelah timur. Menurut tetangga 

bahwasanya “ini kajian seharusnya kitab ini, referensi nya harus kitab 

tidak tematik seperti ini”. Kemudian saya menjawab “Apa kalian bisa 

menjamin bahwa hanya kajian kitab sedangkan kajian tematik tidak 

ada manfaatnya, apa kalian bisa memberikan jaminan bahwa hidayah 

hanya kajian itu saja”. Memang benar lebih baik kitab, tapi juga harus 

ada variasi lain.
10

 

 

Alasan ketertarikan peneliti mengangkat judul ini, karena pemahaman 

keagamaan jamaah masyarakat di sekitar Yayasan Masjid Roudhotul 

Mukhlisin memiliki implementasi yang sangat menarik dibandingkan dengan 

lembaga-lembaga nonformal pada umumnya. Pertama, di Yayasan Masjid 

Roudhotul Mukhlisin ini ada kegiatan yang namanya Kajian Keislaman yaitu 

kegiatan kajian keagamaan yang dibuka untuk masyarakat umum, yang mana 

kegiatan kajian ini guna untuk meningkatkan pemahaman tentang keagamaan 

para jamaah. Kedua, penelitian tentang kajian keislaman ini belum pernah 

diangkat sebelumnya pada penelitian terdahulu.  

Kemudian alasan peneliti memilih lokasi penelitian karena lokasi ini 

sangat diminati jamaah, tak hanya dari para pengurus masjid saja bahkan dari 

lingkungan sekitar masjid tempat kajian serta masyarakat umum serta orang 

yang singgah saat bepergian juga ikut menghadiri kajian ini. Penyampaian 

temanya sangat menarik untuk dikaji, tidak monoton tiap minggunya ada 
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jadwal tersendiri untuk materi yang akan di bahas oleh pemateri. Penceramah 

pun bergantian sesuai jadwal yang sudah di buat oleh takmir masjid dan bisa 

didiskusikan bersama jamaah melalui tanya jawab. 

Berdasarkan uraian konteks penelitian, maka selanjutnya timbul 

keinginan dari peneliti untuk mengetahui serta mendalami lebih lanjut tentang 

kegiatan kajian keagamaan tersebut. Oleh karena itu, peneliti berinisiatif untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kajian keislaman Dalam 

Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Jamaah Masjid Roudhotul 

Muchlisin Condro Jember.” 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana implementasi kajian keislaman dalam meningkatkan 

pemahaman akidah bagi jamaah Masjid Roudhotul Muchlisin Condro 

Jember? 

2. Bagaimana implementasi kajian keislaman dalam meningkatkan 

pemahaman syari‟ah bagi jamaah Masjid Roudhotul Muchlisin Condro 

Jember? 

3. Bagaimana implementasi kajian keislaman dalam meningkatkan 

pemahaman akhlak bagi jamaah Masjid Roudhotul Muchlisin Condro 

Jember? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan implementasi kajian keislaman dalam meningkatkan 

pemahaman Akidah bagi jamaah Masjid Roudhotul Muchlisin Condro 

Jember 
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2. Mendeskripsikan implementasi kajian keislaman dalam meningkatkan 

pemahaman Syariah bagi jamaah Masjid Roudhotul Muchlisin Condro 

Jember 

3. Mendeskripsikan implementasi kajian keislaman dalam meningkatkan 

pemahaman Akhlak bagi jamaah Masjid Roudhotul Muchlisin Condro 

Jember 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat 

teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi, dan 

masyarakat secara keseluruhan.
11

 Manfaat peneliti harus realistis. Dari 

penjabaran tersebut maka tersusunlah manfaat penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kajian keagamaan di lingkungan 

masjid. Selain itu penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi 

tambahan maupun bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 
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Dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang 

pemahaman agama melalui kajian keagamaan khususnya para jamaah 

Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember 

 

 

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 

Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan 

dan sekaligus bisa memberikan pengetahuan yang bermanfaat. 

c. Bagi Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran serta masukan yang positif terkait pemahaman agama 

melalui kajian keagamaan yang ada di Yayasan Masjid Roudhotul 

Muchlisin Condro Jember. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak 

terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh 

peneliti.
12

 Beberapa istilah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Kajian Keislaman 

Yang dimaksud dengan Kajian keislaman dalam penelitian ini 

adalah pengajian yang diselenggarakan oleh Masjid Roudhotul Muchlisin 
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Condro Jember yang dilaksanakan setiap minggunya dua kali yaitu pada 

hari rabu dan ahad setelah selesai solat subuh. Kemudian untuk tiap 

bulannya kajian keislaman ini ada di minggu pertama setelah solat isya‟ 

dan minggu ketiga hari ahad. Kajian ini untuk menyebarluaskan ajaran-

ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur‟an dan As-Sunah kepada 

seluruh masyarakat jamaah di masjid melalui beberapa kajian seperti 

kajian akidah, kajian syari‟ah dan kajian akhlak. 

2. Pemahaman Keagamaan 

Pemahaman keagamaan adalah kemampuan sampai dimana 

seseorang untuk memahami nilai agama serta mempraktikkan nilai agama 

tersebut melalui sikap dan bertingkah laku. 

3. Jamaah Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember 

Sekelompok masyarakat umum di kawasan Kaliwates Condro 

Jember dan sekitarnya, yang kesehariannya selalu datang ke masjid utuk 

melaksanakan ibadah serta mengikuti kajian keislaman secara rutin. 

Berdasarkan beberapa definisi istilah di atas, kajian keislaman 

dalam meningkatkan pemahaman keagamaan jamaah masjid Roudhotul 

Muchlisin Condro Jember adalah kajian keislaman yang dimaksud untuk 

menambah pengetahuan para jamaah yang mengikuti kajian tersebut 

terkait dengan materi Akidah, Syariah, dan Akhlak. Kemudian jamaah 

juga bisa menerapkan materi kajian di kehidupan sehari-hari, misalnya 

materi yang berkaitan dengan Akhlak jamaah bisa bertingkah laku sesuai  

yang di jelaskan oleh pemateri kajian keislaman. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat tentang skripsi 

yang dikemukakan secara beraturan dari bab per bab dengan sistematis, 

dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah mengetahui gambaran isi 

skripsi secara global. Skripsi yang akan peneliti tulis terdiri dari lima bab, 

secara garis besarnya adakah sebagai berikut:  

BAB pertama menjelaskan bagian pendahuluan yang meliputi latar 

belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

definisi istilah, dan sistematika pembahasan.  

BAB kedua menjelaskan bab kajian kepustakaan, yang terdiri dari 

penelitian terdahulu, dan kajian teori. Dalam kajian teori ini membahas 

tentang kajian teoretis yang terkait dengan judul penelitian.  

BAB ketiga menjelaskan bab yang membahas tentang metode 

penelitian, yang terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, 

subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan 

tahap-tahap penelitian.  

BAB keempat menjelaskan bab yang membahas tentang penyajian 

data dan analisis yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data 

dan analisis, serta pembahasan temuan penelitian. 

BAB kelima menjelaskan bab tentang penutup yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran. Fungsi bab ini adalah sebagai suatu gambaran dari hasil 

penelitian berupa kesimpulan. Sedangkan saran-saran dapat membantu 

memberikan saran yang bersifat konstruktif yang terkait dengan penelitian. 
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BAB II  

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian 

membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum 

terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, akan dapat dilihat sampai 

sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.
13

 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan terkait 

dengan penelitian ini adalah: 

1. Kholifah, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Walisongo dengan judul skripsi yaitu “Penyelenggaraan Pengajian 

Majelis Taklim Amanah Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan 

Jamaah Di Perumahan Griya Pandana Merdeka Ngaliyan Semarang” 

Hasil dari penelitian tersebut adalah; Penyelenggaraan pengajian 

majelis taklim Amanah di perumahan Griya Pandana Merdeka dalam 

meningkatkan pemahaman keagamaan jamaah telah menerapkan langkah-

langkah penyelenggaraan (actuating) yaitu Pemberian motivasi, 

pembimbingan, penjalinan hubungan, penyelenggaraan komunikasi dan 

pengembangan atau peningkatan pelaksana. Peningkatan pemahaman 

keagamaan dapat dilihat dari lima dimensi yaitu dimensi praktik, 

keyakinan, pengetahuan, religi dan dimensi efek. Dari dimensi tersebut 
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ada dua dimensi yang belum sepenuhnya dapat terlaksana yaitu dimensi 

keyakinan dan religi karena berhubungan dengan batin sehingga tidak 

dapat diukur dengan kasat mata. Didalam proses penyelenggaraan 

pengajian majelis taklim Amanah memiliki faktor pendukung diantaranya 

yaitu penyelenggaraan kegiatan pengajian dimalam dan siang hari, 

tersedianya undangan dan hidangan, Dilaksanakan rutin sesuai jadwal, 

Sudah ada manajemen yang diterapkan, Adanya toleransi yang kuat, 

Didukung oleh pemerintahan setempat, dan faktor penghambat nya yaitu  

urusan rumah tangga yang tidak bisa ditinggalkan, Perencanaan masih 

berupa jangka pendek, Jika cuaca nya buruk, Kurangnya kitab kajian, 

Manajemennya masih sangat sederhana, Waktu pelaksanaan yang singkat 

dalam penyelenggaraannya. Dengan adanya faktor-faktor tersebut dapat 

meningkatkan pemahaman keagamaan pada jamaah Amanah itu sendiri 

juga sebagai pemicu semangat untuk menjadi lebih baik lagi. 

2. Putri Suci Ariyanti, mahasiswi fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dengan judul skripsi yaitu “Peran Pengajian 

Ahad Pagi Cabang Muhammadiyah  Dalam Menanamkan Nilai-nilai 

Agama Islam Masyarakat Desa Tulung Kecamatan Tulung Kabupaten 

Klaten Tahun 2016-2017” 

Hasil dari penelitian tersebut adalah; Pelaksanaan pengajian Ahad 

pagi Cabang Tulung sudah berjalan dengan baik, yaitu dengan 

mengedepankan metode yang digunakan Bi al-Ḥikmah, Mau„iẒatul 

Ḥasanah, Mujādalah Billatī Hiya Aḥsan. dan materi yang sesuai dengan 
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kehidupan masyarakat sehari-hari seperti materi akidah, akhlak, ibadah 

dan muamalah sehingga nilai-nilai keislaman dapat terealisasikan dengan 

baik. Peran pengajian Ahad pagi Cabang Muhammadiyah Tulung dalam 

menanamkan nilai-nilai Agama Islam masyarakat Desa Tulung Kecamatan 

Tulung Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017 adalah pertama, memperkuat 

fungsi pengajian sebagai tempat pengajaran agama Islam dan pembinaan, 

yaitu dengan melalui kegiatan ceramah keagamaan. Kedua, menjadikan 

pengajian sebagai pusat pengembangan keterampilan atau skill, jamaah. 

Jamaah dapat mengasah keterampilannya membaca Al-Qur‟an dengan 

baik dan benar. Ketiga, meningkatkan peran pemberdayaan masyarakat 

melalui pengembangan potensi ekonomi dan sosial, jamaah dapat 

membiasakan membayar infak, sedekah, dan pengumpulan dana 

kemanusiaan. Keempat, menjadikan pengajian sebagai wadah silaturrahmi 

dan rekreasi ruhani. Selain mendapat ilmu jamaah dapat menjalin 

silaturahmi kepada sesama jamaah. 

3. Munawaroh, mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga dengan judul skripsi yaitu 

“Peran Majelis Taklim dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan 

(Studi pada Pengajian Ahad Pagi di Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan, 

Kabupaten Semarang Tahun 2020) 

Hasil dari penelitian tersebut adalah; 1) Pembinaan keimanan 

jamaah, setelah mengikuti pengajian ahad pagi ini jamaah merasakan 

adanya peningkatan keimanan. 2) Membina keluarga dalam mewujudkan 
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keluarga sakinah melalui kegiatan bahsul masail di Ahad legi. 3) 

Pemberdayaan kaum duafa dengan diadakannya kegiatan santunan anak 

yatim setiap bulan Muharram. 4) Peningkatan ekonomi rumah tangga 

dengan banyaknya jamaah yang ikut mengaji sambil berjualan. 5) Sebagai 

tempat untuk belajar ilmu agama, sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman keagamaan. 6) Membina kerukunan sesama umat dengan 

silaturrahim. 

4. Rinaldi Wisnu Nurcahyo, mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan 

judul skripsi yaitu ”Peran Kajian Rutin Kitab Tauhid Dalam 

Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Jama‟ah Masjid Islamic Center 

Ponorogo” 

Hasil dari penelitian tersebut adalah; 1) Pelaksanaan kajian rutin 

khususnya di Masjid Islamic Center Ponorogo Setiap hari selasa tiap 

pekannya dengan pembahasan Kitab Tauhid, pukul 18.00 s/d 19.00 WIB 

atau ba‟da magrib sampai dengan menjelang isya‟ dengan jamaah sekitar 

60 ikhwan serta 20 akhwat dari berbagai kecamatan Ponorogo. 2) Peran 

Kajian Rutin Kitab Tauhid Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan 

Jama‟ah Masjid Islamic Center Ponorogo, dapat membantu kaum 

muslimin dalam mendapatkan ilmu akidah,  memberikan siraman rohani 

dan juga sebagai bentuk salah satu sarana tholabul ilmi, dan juga 

meningkatkan semangat iman dalam beribadah, mengetahui islam yang 

sebenarnya. 3) Faktor pendukung: adanya media sosial, radio, sarana 
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prasarana yang mendukung, serta konsumsi yang memadai. Faktor 

Penghambat: Kurangnya antusias  sebagian  kaum  muslimin  dalam  

menghadiri majelis  ilmu, adanya tontonan televisi televisi maupun media 

radio dalam mengajak kepada ajarannya masing-masing, adanya anak-

anak yang ramai ketika kajian rutin berlangsung serta sangat mengganggu 

bagi jama‟ah. 

5. Kholidatul Munafi‟ah, mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo dengan judul 

skripsi yaitu “Peran Kajian Kitab Kuning dalam Meningkatkan 

Pemahaman Agama Islam pada Masyarakat di Masjid Baitul Ulum Desa 

Jomblang Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan” 

Hasil dari penelitian tersebut adalah; 1) Pelaksanaan kajian kitab 

kuning sudah cukup baik dengan menggunakan metode bandongan yang 

dilaksanakan di Masjid Baitul Ulum setiap hari Ahad Pagi setelah subuh 

dengan tujuan supaya santri tau mendalami agama Islam bagaimana 

memahami agama Islam dengan baik dan benar. 2) Faktor pendukung 

dalam kajian kitab kuning yaitu peran aktif seorang ustadz dan kitab 

kuning yang digunakan oleh ustadz dalam menyampaikan materi. 

Sedangkan faktor penghambat kajian kitab kuning yaitu malas pada 

masyarakat dan terkadang masyarakatnya sedikit yang menghadiri. 

Kelima penelitian di atas akan dicari persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian sekarang yang akan disajikan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu  

No Nama Judul 

dan Tahun 

Kedudukan 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. Skripsi oleh 

Kholifah 

tahun 2018 

dengan 

judul 

“Penyeleng

garaan 

Pengajian 

Majelis 

Taklim 

Amanah 

Dalam 

Meningkatk

an 

Pemahaman 

Keagamaan 

Jamaah Di 

Perumahan 

Griya 

Pandana 

Merdeka 

Ngaliyan 

Semarang”. 

Peningkatan 

pemahaman 

keagamaan dapat 

dilihat dari lima 

dimensi yaitu 

dimensi praktek, 

keyakinan, 

pengetahuan, 

religi dan dimensi 

efek. 
 

Membahas 

tentang kajian 

keagamaan 
 

Pada penelitian 

terdahulu 

memfokuskan pada 

penyelenggaraan 

pengajian majelis 

taklim Amanah 

sedangkan 

penelitian ini 

memfokuskan pada 

implementasi 

kajian keislaman. 

2. Skripsi oleh 

Putri Suci 

Ariyanti 

tahun 2017 

dengan 

judul ” 

Peran 

Pengajian 

Ahad Pagi 

Cabang 

Muhammad

iyah  Dalam 

Menanamka

n Nilai-nilai 

Agama 

Islam 

Masyarakat 

Desa 

Tulung 

Pelaksanan 

pengajian Ahad 

pagi Cabang 

Tulung sudah 

berjalan dengan 

baik, yaitu 

dengan 

mengedepankan 

metode yang 

digunakan Bi al-

Ḥikmah, 

Mau‟iẒatul 

Ḥasanah, 

Mujādalah Billatī 

Hiya Aḥsan. dan 

materi yang 

sesuai dengan 

kehidupan 

masyarakat 

Membahas 

tentang kajian 

keagamaan 
 

Pada penelitian 

terdahulu 

memfokuskan pada 

Menanamkan Nilai-

Nilai Agama Islam 

Masyarakat 

sedangkan 

penelitian ini 

memfokuskan pada 

implementasi 

kajian keislaman 

dalam 

meningkatkan 

pemahaman aqidah, 

syariah dan akhlaq 

jamaah. 
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Kecamatan 

Tulung 

Kabupaten 

Klaten 

Tahun 

2016-2017” 

sehari-hari seperti 

materi akidah, 

akhlak, ibadah 

dan muamalah 

sehingga nilai-

nilai keislaman 

dapat 

terealisasikan 

dengan baik. 
3. Skripsi oleh 

Munawaroh 

tahun 2020 

dengan 

judul 

“Peran 

Majelis 

Taklim 

dalam 

Meningkatk

an 

Pemahaman 

Keagamaan 

(Studi pada 

Pengajian 

Ahad Pagi 

di Desa 

Kadirejo 

Kecamatan 

Pabelan, 

Kabupaten 

Semarang 

Tahun 

2020)”. 

Peran pengajian 

ahad pagi di Desa 

Kadirejo dalam 

meningkatkan 

pemahaman 

keagamaan yaitu 

Pembinaan 

keimanan 

jamaah, setelah 

mengikuti 

pengajian ahad 

pagi ini jamaah 

merasakan 

adanya 

peningkatan 

keimanan. 

Membahas 

tentang kajian 

keagamaan 
 

Pada penelitian 

terdahulu 

memfokuskan pada 

peran majelis 

taklim pada 

kelompok 

pengajian 

sedangkan 

penelitian ini 

memfokuskan pada 

implementasi 

kajian keislaman 

dalam 

meningkatkan 

pemahaman aqidah, 

syariah dan akhlaq 

jama‟ah 

4. Skripsi oleh 

Rinaldi 

Wisnu 

Nurcahyo, 

tahun 2020 

dengan 

judul 

“Peran 

Kajian 

Rutin Kitab 

Tauhid 

Dalam 

Meningkatk

Peran Kajian 

Rutin Kitab 

Tauhid Dalam 

Meningkatkan 

Pemahaman 

Keagamaan 

Jama‟ah Masjid 

Islamic Center 

Ponorogo, dapat 

membantu kaum 

muslimin dalam 

mendapatkan 

ilmu aqidah,  

Membahas 

tentang kajian 

keagamaan 
 

Pada penelitian 

terdahulu 

memfokuskan pada 

pelaksanaan, peran, 

faktor penghambat 

serta pendukung 

dalam pemahaman 

keagamaan 

sedangan penelitian 

ini memfokuskan 

pada  implementasi 

kajian keislaman 

dalam 
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an 

Pemahaman 

Keagamaan 

Jama‟ah 

Masjid 

Islamic 

Center 

Ponorogo”. 

memberikan 

siraman rohani 

dan juga sebagai 

bentuk salah satu 

sarana tholabul 

ilmi, dan juga 

meningkatkan 

samangat iman 

dalam beribadah, 

mengetahui islam 

yang sebenarnya. 

meningkatkan 

pemahaman aqidah, 

syariah dan akhlaq 

jamaah. 

5. Skripsi oleh 

Kholidatul 

Munafi‟ah 

tahun 2021 

dengan 

judul 

“Peran 

Kajian 

Kitab 

Kuning 

dalam 

Meningkatk

an 

Pemahaman 

Agama 

Islam pada 

Masyarakat 

di Masjid 

Baitul Ulum 

Desa 

Jomblang 

Kecamatan”

. 

Pelaksanaan 

kajian kitab 

kuning sudah 

cukup baik 

dengan 

menggunakan 

metode 

bandongan yang 

dilaksanakan di 

Masjid Baitul 

Ulum setiap hari 

Ahad Pagi setelah 

shubuh dengan 

tujuan supaya 

santri tau 

mendalami 

agama Islam 

bagaimana 

memahami 

agama Islam 

dengan baik dan 

benar. 

Membahas 

tentang kajian 

keagamaan 
 

Pada penelitian 

terdahulu 

memfokuskan pada 

pengkajian kitab 

kuning dalam 

meningkatkan 

pemahaman agama 

Islam pada 

masyarakat 

sedangkan 

memfokuskan pada 

implementasi 

kajian keislaman 

dalam 

meningkatkan 

pemahaman aqidah, 

syariah dan akhlaq 

jamaah. 

Diketahui bahwa posisi penelitian ini adalah melanjutkan penelitian 

sebelumnya yaitu sebagai pengetahuan baru, penyempurna, dan mendalami 

lebih lanjut dari  penelitian yang telah ada di kajian terdahulu. Dalam 

penelitian ini ditemukan hal baru yakni kajian keislaman ini bisa 

meningkatkan pemahaman keagamaan para jamaah. Persamaan antara 

penelitian ini dan kajian terdahulu sama-sama membahas dalam hal kajian 

keagamaan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu 
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adalah penelitian ini lebih fokus pada materi kajian seperti Akidah, Syariah, 

dan Akhlak. 

B. Kajian Teori 

1. Kajian Keislaman 

a. Pengertian Kajian Keislaman 

Kajian atau pengajian dalam bahasa Arab disebut At-ta‟ilmu 

asal kata ta‟allama yata‟allamu ta‟liman yang artinya belajar, 

pengertian dari makna pengajian atau ta‟liim mempunyai nilai ibadah 

tersendiri, hadir dalam belajar ilmu agama bersama seorang alim atau 

orang yang berilmu merupakan bentuk ibadah yang wajib setiap 

muslim.
14

 

Kajian atau pengajian ialah kegiatan pendidikan non formal 

yang dilaksanakan di sebuah tempat ibadah pada suatu masyarakat 

Islam sebagai wadah untuk mendalami dan mengkaji pengetahuan 

agama, baik materi akhlak, ibadah, ataupun muamalah.
15

 

Istilah pengajian lainnya ialah lembaga pendidikan Islam non 

formal yang mempunyai kurikulum sendiri serta diselenggarakan 

secara berkala maupun teratur yang diikuti jama‟ah yang relatif banyak 

                                                           
14

 Kholidatul Munafi‟ah, “Peran Kajian Kitab Kuning dalam Meningkatkan Pemahaman Agama 

Islam pada Masyarakat di Masjid Baitul Ulum Desa Jomblang Kecamatan Takeran Kabupaten 

Magetan”,(Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021), 15. 
15

 Abdullah, Pengajian Remaja Dan Kontribusinya Dalam Pembentukan Akhlak Generasi Muda 

Di Mushollah Al-Fath Lebak Jaya Utama 4 Rawasan Surabaya, Jurnal Program Studi PGMI, 

Volume 6, Nomor 2, (September 2019): 231, https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/ 

    modeling/article/view/472 
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bertujuan membina masyarakat yang bertakwa kepada Allah 

Subhanahu Wa Ta‟ala.
16

 

Adapun menurut A. Rosyad Saleh tujuan pengajian (dakwah 

islam) ialah: 

1) Meningkatkan serta memperdalam kesadaran dan pengertian umat 

Islam tentang ajaran Islam.  

2) Menanamkan kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. 

3) Membendung tindakan-tindakan dari golongan maupun aliran yang 

berusaha untuk merubah Islam dalam keyakinan agamanya.
17

 

Sedangkan kajian keislaman adalah kajian yang kegiatan 

pengajaran tentang agama atau permasalahan umum yang berkaitan 

dengan akidah, syari‟ah dan akhlak yang di isi oleh seorang 

pemateri/ustad. Pelaksanaannya  untuk setiap minggunya dua kali 

pertemuan yaitu pada hari rabu dan minggu setelah selesai solat subuh. 

Dan untuk tiap bulannya yaitu di minggu pertama dan minggu kedua 

setiap bulannya. Kajian ini juga merupakan kajian yang di buka untuk 

masyarakat umum yang datang untuk menunaikan solat subuh. 

Jamaahnya tidak dibatasi usia, dari mulai usia anak-anak hingga lanjut 

usia boleh mengikuti kajian ini. Kajian ini dibawah naungan dari 

yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Kaliwates Jember. 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kajian 

keislaman dalam penelitian ini merupakan proses menuju pembinaan 
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 Nurul Huda, Pedoman Majlis Taklim (Jakarta: KODI, 2015), 5. 
17

 A. Rosyid Saleh, Manajemen Dakwah Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2016), 80 
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masyarakat secara rutin dan berkelanjutan melalui jalur agama guna 

untuk menyempurnakan akidah serta akhlak bagi manusia. 

b. Jenis Kajian 

Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, 

memiliki cakupan ruang lingkup atau pokok-pokok pendidikan Islam 

yang saling terkait satu sama lain dan tidak terpisahkan. Adapun jenis 

kajian dalam pendidikan Islam sebagai berikut: 

1) Akidah 

Rois Mahfud
18

 berpendapat bahwa nilai utama dalam 

kehidupan adalah akidah. Akidah secara bahasa (etimologi) berarti 

ikatan, simpul dan perjanjian yang kuat dan kokoh. Ikatan dalam 

pengertian ini merujuk pada makna dasar bahwa sejak azali 

manusia telah terikat dengan adanya Sang Pencipta, yaitu Allah 

SWT yang mengatur dan menguasai dirinya. Ikatan kesaksian dan 

pengakuan manusia terhadap Allah ini tidak ada unsur pemaksaan 

dari siapapun telah mengucap janji suci ketika masih dalam rahim 

seorang ibu untuk menerima dan mengakui Allah sebagai 

tuhannya. Selain itu, akidah juga mengandung cakupan keyakinan 

terhadap yang gaib, seperti malaikat, surga, neraka, dan 

sebagainya. 

Allah Swt. telah menerangkan kepada manusia lewat 

ayatnya yang mulia, bahwa manusia sejatinya telah mengikrarkan 
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janji suci ketika berada di dalam rahim ibunya. Ikrar yang 

menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya sembahan yang 

berhak disembah. Ikrar inilah yang menjadi dasar akidah manusia 

yang mengaku beriman kepada Allah Swt. Allah telah berfirman di 

dalam Al-Qur‟an: 

                    

                         

               

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan 

anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil 

kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): 

"Bukankah aku ini Tuhanmu? "Mereka menjawab: 

"Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". 

(kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat 

kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani 

Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini 

(keesaan Tuhan). (Q.S Al-A‟raf/7: 172)
19

 

 

Menurut Ahmad Zailani
20

 juga berpendapat bahwa akidah 

juga bisa diartikan sebagai keyakinan (iman) kepada Allah SWT 

yang Maha Pencipta, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. 

Akidah tidaklah cukup dengan sekedar keyakinan atau pengakuan 

lisan saja, akan tetapi ia harus dibuktikan dengan amal. Dengan 

demikian ada 3 unsur yang harus dipenuhi agar iman itu sempurna. 

Unsur hati sebagai tempat keyakinan, unsur lisan sebagai tempat 

pengakuan dan unsur amal sebagai tempat pembuktian. 
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Objek kajian akidah dalam pembahasan menurut Rois 

Mahfud
21

 meliputi beberapa agenda pembahasan, yaitu 

pembahasan yang berhubungan dengan beberapa aspek seperti 

aspek Ilahiah (ketuhanan), nubuwah, dan ruhaniyah arkanul iman 

(rukun iman).   

Pertama, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan aspek 

ilahiah meliputi segala yang berkaitan dengan Tuhan, seperti wujud 

Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan–perbuatan dan nama-nama-Nya.  

Kedua, yaitu pembahasan tentang kenabian (nubuwah) yang 

berkaitan dengan Nabi dan Rasul, kitab-kitab Allah yang 

diturunkan melalui Nabi dan Rasul serta kemukjizatannya.  Ketiga, 

yaitu aspek ruhaniyah yang membicarakan tentang segala Sesutu 

yang bersifat transendental atau metafisik seperti roh, malaikat, jin, 

iblis dan setan. Akidah juga berhubungan erat dengan keimanan. 

Iman secara umum dipahami sebagai sesuatu yang diyakini dalam 

hati, diucapkan pada lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan.  

Islam membagi enam pilar utama keimanan yang disebut 

sebagai Rukun Iman, yang mencakup:
22

 

a) Iman kepada Allah  

Esensi dari iman kepada Allah adalah pengakuan 

tentang keesaan (tauhid)-Nya. Tauhid berarti keyakinan 
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22
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tentang kebenaran keesaan Allah, tidak mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatu apapun. 

Sejak ayat pertama diturunkan, Al-Qur‟an sudah 

“berbicara” tentang tauhid. Tauhid dalam hal ini ada tiga 

pemahaman yaitu tauhid Rububiyah, tauhid Mulkiyah, dan 

tauhid Uluhiyah. Tauhid Rububiyah adalah mengimani Allah 

sebagai satu-satunya Rabb (Maha Mencipta, Mengelola dan 

Memelihara). Hal ini sesuai dengan penegasan Allah dalam 

(QS. Al-Fathir [35]: 11-13). Tauhid Mulkiyah adalah 

mengimani Allah sebagai satu-satunya Malik (maha memiliki, 

penguasa, pemimpin, dan tujuan segala sesuatu). Hal ini 

terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 107, Al-Ma‟idah [5]: 44-

45, 47,120, Al-An‟nam [6]: 5, 62. 162. Tauhid uluhiyah adalah 

mengimani Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah 

seperti yang terdapat dalam QS. Ar-Ra‟d [13]: 28, Al-Baqarah 

[2]: 67, 165, An-Nahl [15]: 36. 

b) Iman kepada Malaikat 

Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang bersumber 

dari cahaya, ia tidak dapat dilihat atau diindrai dengan 

pancaindra manusia. Namun demikian, ia tetap ada dan 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah SWT. 

Malaikat juga adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang tidak 

pernah melanggar perintah Allah SWT. 
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Malaikat diberi tugas-tugas khusus sesuai bagian 

masing-masing. Ada malaikat yang tugasnya hanya untuk 

sujud kepada Allah SWT secara terus menerus, ada pula di 

antara mereka yang menyampaikan wahyu Allah SWT seperti 

malaikat Jibril atau juga disebut dengan Ruhul Qudus, malaikat 

yang menjaga dan menjadikan kawan orang yang beriman (QS. 

Al-Anfal [8]:9). Sebagian lagi ada yang bertugas untuk 

mengawasi sikap dan perbuatan baik dan buruk manusia (QS. 

Al-Infithar) [82]:10-12, dan berbagai macam tugas lain yang 

telah ditetapkan-Nya kepada tiap-tiap malaikat. 

c) Iman kepada Kitab Allah 

Selain percaya kepada Allah, orang yang beriman juga 

wajib percaya kepada kitab-kitab Allah, sebab iman kepada 

Allah dan iman kepada Rasul-Nya menjadi satu kesatuan yang 

utuh. Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk dijadikan 

pedoman oleh manusia dalam menata dan mengatur 

kehidupannya demi mencapai keridhaan Allah sebagai puncak 

dari tujuan hidup yang sesungguhnya. 

Allah telah mengutus para Rasul-Nya dan menurunkan 

pula kitab-kitab sebagai pedoman hidup manusia. Sejumlah 

kitab Allah yang wajib diimani adalah Zabur, Taurat, Injil, dan 

Al-Qur‟an. Kitab-kitab ini memuat berbagai hal, terutama yang 
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menyangkut misi profetik yaitu penyampaian risalah 

ketauhidan Allah SWT. 

d) Iman kepada Para Rasul Allah 

Rasul yang berarti utusan mengandung makna 

manusia-manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah dan 

bertugas untuk menyampaikan isi wahyu (berita gembira dan 

pemberi peringatan [basyiran wa nadzira] ) kepada tiap-tiap 

umatnya. Berbagai ayat dalam Al-Qur‟an menjelaskan tentang 

Rasul, ada yang diceritakan dalam Al-Qur‟an, ada juga 

sebagian yang tidak di ceritakan. Rasul yang disebutkan 

namanya dalam Al-Qur‟an hanyalah sebanyak 25 orang. 

Dalam Al-Qur‟an surah Al-Mu‟min [40] ayat 78 ditegaskan 

sebagian dari Rasul ada yang diceritakan dan sebagian ada 

yang tidak di ceritakan.  

Rasul-rasul yang diutus Allah SWT memiliki syariat 

yang berbeda, namun misi profetik diutusnya mereka adalah 

sama yaitu memperjuangkan tegaknya akidah yang 

mengesakan Allah SWT. Nabi dan Rasul terdahulu 

mempunyai umat masing-masing, mereka hadir untuk 

memberikan bimbingan dan penyuluhan ruhani kepada tiap-

tiap umatnya sehingga mereka memiliki keterbatasan waktu 

dan tempat. Keadaan ini berbeda dengan Rasul yang terakhir, 

Muhammad Saw. Ia datang untuk menyempurnakan syariat 
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rasul-rasul sebelumnya dan berlaku untuk seluruh umat 

manusia yang ada di jagad raya ini.  

e) Iman kepada Hari Kiamat 

Hari kiamat juga disebut juga dengan yaumul akhir 

(hari akhir), yaumul ba‟ats (hari kebangkitan), yaumul hisab 

(hari perhitungan), yaumul zaja‟i (hari pembalasan), yaitu 

pembalasan atas segala amal perbuatan manusia selama hidup 

di dunia. Dalam Al-Qur‟an terdapat sejumlah ayat yang 

merujuk kepada hari kiamat seperti QS. Al-Qashash [28]: 88; 

QS. Thaha [20]: 15; QS. Al-Hajj [22]: 1-2; QS. Al-Zumar [39]: 

68; QS. Al-Baqarah [5]: 28, dan lain-lain. 

Keyakinan dan kepercayaan akan adanya hari kiamat 

memberikan satu pelajaran bahwa semua yang bernyawa, 

terutama manusia akan mengalami kematian dan akan 

dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala 

amal perbuatannya di dunia. Hari kiamat menandai babak akhir 

dari sejarah hidup manusia di dunia. Kedatangan hari kiamat 

tidak dapat diragukan lagi bahkan proses terjadinya pun sangat 

jelas. 

Pada hari kiamat manusia juga akan mempertanggung 

jawabkan segala amal perbuatannya di dunia. Orang-orang 

yang beriman dan beramal saleh akan merasakan kenikmatan 

surga bahkan kekal di dalamnya. Sebaliknya, orang yang 



 

 

31 

menolak perintah Allah SWT dan melanggar larangan-Nya 

dilukiskan mendapat siksaan yang pedih (neraka). Orang yang 

percaya adanya hari akhir akan menjadikannya sebagai sebuah 

pemandu untuk menyiapkan diri menghadapinya dengan 

melakukan hal-hal yang baik, mempertimbangkan berbagai 

konsekuensi yang ditimbulkan oleh perbuatannya sebelum ia 

menjatuhkan pilihan dalam melakukan sesuatu. Dengan kata 

lain, iman pada hari kiamat akan melahirkan dampak yang baik 

bagi seseorang dalam merancang kehidupan masa depan yang 

lebih baik. 

f) Iman kepada Qada dan Qadar 

Qada biasanya di terjemahkan dengan berbagai arti 

seperti kehendak dan perintah. Qada berarti batasan, 

menetapkan ukuran. Dalam buku teks pendidikan agama islam 

yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan 

Kelembagaan Pendidikan Agama Islam, dikutip dari Ar-

Raghib dikatakan bahwa qadar ialah menentukan batas 

(ukuran) sebuah rancangan, seperti besar dan umur alam 

semesta, lamanya siang dan malam, anatomi dan fisiologi 

makhluk nabati dan hewani, dan lain-lain. Sedangkan qada 

ialah menetapkan rangcangan tersebut. Atau secara sederhana 

qada adalah ketetapan Allah yang telah ditetapkan (tetapi tidak 
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diketahui), sedang qadar ialah ketetapan Allah yang telah 

terbukti (diketahui sudah terjadi).  

Iman kepada qadha dan qadar memberikan pemahaman 

bahwa kita wajib meyakini kemahabesaran dan 

kemahakuasaan Allah SWT sebagai satu-satunya dzat yang 

memiliki otoritas tunggal dalam menurunkan dan menentukan 

ketentuan apa saja bagi makhluk ciptaan-Nya. Manusia diberi 

kemampuan  (qudrat) dan otonomi untuk menentukan sendiri 

nasibnya dengan ikhtiar dan doanya kepada Allah SWT. 

Manusia memiliki halatul ikhtiar, otonomi untuk menentukan 

dan memilih jalan yang baik atau buruk.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa, akidah ialah memiliki 

kedudukan yang sangat penting. Ibarat suatu bangunan, akidah 

adalah pondasinya, sedangkan ajaran Islam yang lain, seperti 

ibadah dan akhlak, adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. 

Rumah yang dibangun tanpa pondasi adalah suatu bangunan 

yang sangat rapuh. Tidak usah ada gempa bumi atau badai, 

bahkan untuk sekedar menahan atau menanggung beban atap 

saja, bangunan tersebut akan runtuh dan hancur berantakan. 

2) Syariah 

Syaria‟ah adalah peraturan dan dasar pokok (hukum) yang 

disyari‟atkan Allah SWT kepada manusia agar di jadikan sebagai 

pegangan, baik aturan tentang hubungan manusia dengan Allah, 
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manusia dengan saudaranya, manusia dengan muslim yang lain, 

dan manusia dengan alam dan kehidupan.
23

 Allah telah berfirman 

di dalam Al-Qur‟an: 

                       

    

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu 

syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah 

syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-

orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jatsiyah : 18)
24

 

Berdasarkan pendapat Rois Mahfud, syariah merupakan 

aturan-aturan Allah yang dijadikan referensi oleh manusia dalam 

menata dan mengatur kehidupannya baik dalam kaitannya dengan 

hubungan antara manusia dengan Allah SWT, hubungan antara 

manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan 

alam sekitarnya.
25

  

Syariah tidak hanya satu hukum positif yang konkrit, tetapi 

juga suatu kumpulan nilai dan kerangka bagi kehidupan 

keagamaan muslim. Sementara fikih mencangkup hukum-hukum 
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syariah secara spesifik, tetapi syariah itu sendiri juga mencangkup 

ajaran-ajaran etika dan spiritual yang tidak bersifat hukum secara 

khusus walaupun hukum itu tidak pernah terpisah dari moral  

dalam Islam. 

Ruang lingkup syariah secara umum dapat dikategorikan ke 

dalam dua aspek, yaitu aspek ibadah dan aspek muamalah. 

a) Ibadah  

Ibadah secara harfiah berarti ketaatan manusia kepada 

Allah karena didorong oleh akidah tauhid. Majelis Tarjih 

Muhammadiyah mendefinisikan ibadah sebagai upaya 

menjalankan segala perintah Allah dan menjauh segala 

larangan-Nya, dan mengamalkan segala sesuatu yang 

diizinkan oleh Allah.
26

 Allah telah berfirman di dalam Al-

Qur‟an: 
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Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka beribadah kepada-Ku. Aku tidak 

menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan aku 

tidak menghendaki supaya mereka memberi makan 

kepada-Ku. Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi 

rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.” 

(QS. Adz-Dzariyat : 56-58)
27

 

Segala perbuatan apapun yang dilakukan seorang 

muslim selama itu baik dan diniatkan hanya karena Allah 

SWT, maka perbuatan tersebut bernilai ibadah di sisi Allah 

SWT.
28

 Kemudian ciri-ciri berdakwah yang baik ialah materi 

yang diberikan  disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta 

kebutuhan audience (disampaikan setaraf dengan kemampuan 

audience).
29

 

Ahmad Zailani juga berpendapat bahwa ibadah juga 

merupakan pendekatan diri  kepada Allah melalui tata  cara 

yang sudah diatur oleh agama yang bersumber dari dalil naqli 

Al-Quran dan Sunah. Ibadah melambangkan hubungan 

vertikal yang harmonis antara seorang Muslim dengan 
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Tuhannya, karena pada hakikatnya beribadah kepada Allah 

SWT merupakan tujuan hidup manusia. Hubungan inilah yang 

akan menjadi daya kontrol yang lekat pada dirinya sehingga 

terbentuk bangunan kokoh, tangguh dan terkontrol. Dari 

sinilah akan lahir berbagai bentuk kebajikan yang produktif 

bagi kehidupan manusia secara umum.
30

 

Adapun bentuk ibadah ini terbagi atas dua hal yaitu;  

Pertama, Ibadah Mahdah yaitu ibadah yang dapat dilihat 

dari segi format luarnya seperti salat, puasa, zakat, haji, 

sedekah, membaca Al-Quran. 

Kedua, Ibadah Ghairu Madhah yaitu ibadah yang tidak 

memiliki format yang baku dalam pelaksanaanya, maka 

seluruh pekerjaan maupun sikap manusia harus mengetahui 

motivasinya dalam berbuat. Oleh karena itu, untuk memenuhi 

misi kemanusiaan sebagai hamba Allah maka selayaknya 

setiap hamba menjadikan seluruh gerak langkah kehidupannya 

dijadikan sebagai ibadah. 

b) Muamalah 

Muamalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab 

yaitu „Amala-Yu‟amilu-Mu‟amalatan wa „Imalan, yang 

memiliki arti berinteraksi, bekerja. Sedangkan pengertian 
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muamalah secara terminologi memiliki pengertian yaitu 

hubungan antara manusia manusia dalam usaha mendapatkan 

alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya 

sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.
31

 Allah telah 

berfiman di dalam Al-Qur‟an: 

                       

                    

Artinya: “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan 

tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan 

(dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) 

membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari 

yang (di hari itu) hati dan penglihatan  menjadi 

goncang.” (Q.S An-Nur : 37)
32

 

 

Abu ahmadi dan Noor Salim juga berpendapat bahwa 

muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang 

dengan lainnya dalam hal tukar-menukar harta (jual beli dan 

yang searti), diantaranya: daging, pinjam-meminjam, sewa-

menyewa, kerja sama dagang, simpanan, penemuan, 
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pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, penguatan, 

warisan, wasiat, nafkah, titipan, jizyah, pesanan dan lain-lain.
33

 

Ruang lingkup muamalah ini mencakup pada memberi 

kepada sesama, nasihat dan wasiat dalam kebaikan, dan 

menuntut ilmu, mengajarkan, dan mengamalkannya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa syariah adalah ajaran 

Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik 

dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang 

muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari 

akidah yang menjadi keyakinannya. 

3) Akhlak 

Kata Akhlak secara bahasa merupakan bentuk jamak dari 

kata  khulukun  yang berarti budi pekerti, perangai, tabiat, adat, 

tingkah laku, atau perilaku yang dibuat. 

Sedangkan secara istilah menurut Abu ahmadi dan Noor 

Salim akhlak adalah  ilmu yang menentukan  batas antara baik dan 

buruk, baik dan tercela, berupa perkataan maupun perbuatan 

manusia, lahir dan batin. Seperti halnya ibadah, akhlak dalam 

Islam juga mempunyai ruang lingkup, yaitu akhlak manusia 

terhadap Allah SWT, akhlak manusia terhadap sesama manusia, 

dan akhlak manusia terhadap lingkungan.
34
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Allah telah berfirman didalam Al-Qur‟an: 

                

Artinya: “Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) 

kefasikan dan ketakwaannya.” (Q.S Asy-Syams: 8)
35

 

Menurut Samsul Munir Amin ada dua jenis akhlak dalam 

islam, yaitu Al-Akhlak Al-Karimah atau sering juga disebut Al-

Akhlak Mahmudah (Akhlak terpuji) yaitu akhlak yang baik yang 

benar menurut ajaran islam, dan yang kedua adalah Al-Akhlak 

Madzmumah (akhlak tercela) yaitu akhlak yang tidak baik dan 

tidak benar menurut ajaran islam.
36

 

a) Akhlak Mahmudah 

Secara etimologi, akhlak mahmudah adalah akhlak yang 

terpuji. Mahmudah merupakan bentuk maf‟ul dari kata hamida, 

yang berarti dipuji. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji 

disebut pula dengan akhlak al-karimah (akhlak mulia), atau al-

akhlak al-munjiyat (akhlak menyelamatkan pelakunya).
37

 

Akhlak terpuji dapat dikategorikan sebagai berikut. 

(1) Akhlak terhadap Allah 

Akhlak terhadap Allah artinya perbuatan atau 

tingkah laku manusia yang seharusnya dilakukan sebagai 

seorang makhluk terhadap penciptanya (khaliq). Perbuatan-
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perbuatan yang dimaksud adalah dengan melakukan ibadah 

yang sebaik-baiknya  tanpa pernah meninggalkan perintah-

Nya serta menjauhi segala larangan-Nya. Allah telah 

berfiman di dalam Al-Qur‟an:
38

 

                 

               

                 

                     

               

Artinya: “Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, 

saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, 

harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan 

yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat 

tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu 
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cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad 

di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah 

mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak 

memberi petunjuk kepada orang-orang yang 

fasik. (Q.S At-Taubah : 24) 

Sekurang-kurangnya ada empat alasan kenapa 

manusia berakhlak kepada Allah. Pertama, karena Allah-

lah yang telah menciptakan manusia dari air yang 

ditumpahkan keluar dari antara punggung dan tulang rusuk. 

Dalam ayat lain Allah mengatakan bahwa manusia 

menciptakan dari tanah yang kemudian di proses menjadi 

benih yang disimpan dalam tempat yang kokoh (rahim), 

setelah ia menjadi segumpal darah, segumpal daging, di 

jadikan tulang dan di balut dengan daging dan selanjutnya 

di beri roh.
39

 

Kedua, karena Allah-lah yang telah memberikan 

perlengkapan panca indera, berupa pendengaran, 

penglihatan akal pikiran dan hati sanubari di samping 

anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. 

Ketiga, karena Allah-lah yang telah menyediakan 

berbagai sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup 
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manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan, air, udara, binatang ternak dan sebagainya. 

Keempat, Allah-lah yang telah memuliakan 

manusia dengan diberikannya kemampuan menguasai 

daratan dan lautan. 

Berikut bentuk-bentuk akhlak terhadap Allah antara lain: 

(a) Syukur 

Ibnu Ajibah berpendapat bahwa syukur adalah 

senangnya hati seseorang atas kenikmatan yang 

diperoleh, lantas anggota tubuhnya tergerak untuk taat 

kepada yang memberi nikmat disertai sikap pengakuan 

kepada Dzat yang memberi nikmat dengan tunduk 

kepada-Nya. 

(b) Silaturahmi  

Silaturahmi yaitu pertalian rasa cinta antara 

sesama manusia, khususnya antara saudara, kerabat, 

handai taulan,tetangga dan seterusnya.  

1) Saling menghargai 

Islam selalu menganjurkan musyawarah 

dalam mengambil suatu keputusan yang penting. 

Karena itu Islam juga menganjurkan agar tidak 
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terjadi sikap yang saling menghargai pendapat. 

Dengan demikian, sikap tersebut harus 

ditumbuhkembangkan melalui proses pendidikan. 

2) Saling menasihati 

Sikap ini timbul karena adanya perlakuan 

yang keluar dari kebenaran, maka seseorang 

hatinya harus bergerak untuk memberikan 

tuntunan, arahan kepada manusia yang berlaku 

dari kebenaran tersebut. 

3) Tolong menolong 

Islam sangat menganjurkan pendidikan rasa 

ke gotong royong dan saling menolong, karena hal 

ini merupakan kebutuhan hidup manusia.
40

 

(2) Akhlak terhadap sesama manusia 

Akhlak kepada sesama manusia terdiri atas: 
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(a) Akhlak kepada Rasulullah SAW 

Akhlak kepada Rasulullah, seperti mencintai 

Rasulullah secara tulus dengan mengikuti semua 

sunnahnya. 

(b) Akhlak terhadap diri sendiri 

Seperti sabar, adalah perilaku seseorang terhadap 

dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu 

dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Sabar 

diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi 

larangan dan ketika ditimpa musibah dari Allah. 

(c) Akhlak kepada keluarga dan kerabat 

Akhlak kepada orang tua, anak, suami, istri, sanak 

saudara, kerabat, yang berbeda agama keluarga, karib 

kerabat dan lain-lain, seperti saling membina rasa cinta 

dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga, saling 

menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak, berbakti 
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kepada ibu-bapak, mendidik anak-anak dengan kasih 

sayang, dan memelihara hubungan silaturahmi yang 

dibina orang tua yang telah meninggal.  

(d) Akhlak kepada tetangga dan masyarakat 

Akhlak kepada tetangga, seperti saling 

mengunjungi, saling membantu di waktu senggang, 

lebih-lebih di waktu susah, saling memberi, saling 

menghormati dan saling menghindari pertengkaran dan 

permusuhan. 

(e) Akhlak kepada makhluk selain manusia (lingkungan 

hidup) 

Akhlak kepada bukan manusia (lingkungan hidup, 

seperti sadar dan memelihara kelestarian lingkungan 

hidup, menjaga dan memanfaatkan alam, terutama 



 

 

46 

hewani dan nabati, untuk kepentingan manusia dan 

makhluk lainnya.
41

 

b) Akhlak Madzmumah 

Akhlak tercela merupakan tingkah laku yang yang 

tercela yang dapat merusak keimanan seseorang, dan 

menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Akhlak tercela 

juga menimbulkan orang lain merasa tidak suka terhadap 

perbuatan tersebut.
42

 

Akhlak tercela dapat dikategorikan sebagai berikut:
43

 

(1) Akhlak tercela kepada Allah 

Akhlak tercela kepada Allah adalah perbuatan yang 

melanggar perintah Allah. Di antara akhlak tercela 

terhadap Allah, adalah syirik (menyekutukan Allah), kufur 

(tidak percaya kepada Allah), nifak (munafik), dan fasik 

(melupakan Allah) 

(a) Akhlak tercela terhadap keluarga 

Akhlak tercela dalam keluarga, di antaranya 

durhaka kepada orang tua. Perilaku durhaka kepada 

kedua orang tua tersebut, misalnya:  
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1) Melakukan penganiayaan terhadap fisik kedua 

orang tua. 

2) Mencaci-maki atau melontarkan kata-kata yang 

menyakitkan hati kedua orang tua. 

3) Mengancam kedua orang tua agar memberikan 

sejumlah uang atau benda, padahal kedua orang 

tuanya tidak mampu. 

(b) Akhlak tercela terhadap diri sendiri 

Akhlak tercela terhadap diri sendiri, adalah 

akhlak tercela yang objek atau sasarannya adalah diri 

sendiri. Akhlak ini merupakan perilaku yang buruk, 

karena dengan perbuatannya tersebut dapat merugikan 

dan menjatuhkan diri sendiri. Di antara akhlak tercela 

terhadap diri sendiri, antara lain bunuh diri, sombong, 

dengki, marah, gibah dan riya‟ (pamer). 

(c) Akhlak tercela dalam kehidupan masyarakat 

Diantara akhlak tercela dalam kehidupan 

bermasyarakat, adalah membunuh, menganiaya orang, 

mencuri dan merampok. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Akhlak adalah pokok 

dari ajaran Islam atau juga ajaran yang berkaitan dengan etika, 

budi pekerti, atau tingkah laku yang timbul dengan mudah 

tanpa terpikir terlebih dahulu.  
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2. Pemahaman Keagamaan 

a. Pengertian Pemahaman Keagamaan 

Kata pemahaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

berasal dari kata paham yang memiliki arti mengerti benar, tahu 

benar, pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal). Adapun 

pemahaman berarti proses, cara, perbuatan memahami atau 

memahamkan seseorang.
44

 

Istilah pemahaman lebih lanjut di definisikan oleh pakar. 

Misalnya Sudijono yang menjelaskan bahwa pemahaman yaitu 

kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu 

diketahui dan diingat. Dengan makna lain, memahami adalah 

mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai 

segi.
45

 

Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat  disimpulkan  

bahwa pemahaman adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang dalam mengartikan atau menerjemahkan sesuatu dengan 

caranya sendiri. Mereka dapat mengartikan apa yang mereka peroleh 

dari pengetahuan yang mereka terima. Jadi, sebuah pemahaman itu 

memiliki tingkat kemampuan yang  lebih  tinggi dibandingkan dengan 

hafalan atau ingatan. 
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Sedangkan keagamaan berasal dari kata agama yang memiliki 

pengertian segenap kepercayaan (kepada Tuhan) serta dengan ajaran 

kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang diberikan dengan 

kepercayaan itu. Struktur keagamaan meliputi struktur aktif, konatif, 

kognitif dan motorik. Fungsi aktif dan konatif terlihat dari 

pengalaman ketuhanan, rasa keagamaan dan kerinduan terhadap 

Tuhan, fungsi motorik tampak dalam perbuatan dan gerak tingkah 

laku keagamaan. Sedangkan fungsi kognitif nya tercermin dalam 

sistem kepercayaan ketuhanan nya dalam kehidupan sehari- sehari.
46

 

Allah menjadikan agama itu sebagai kualitas dan dimensi 

kehidupan manusi, sebagaimana firman Allah: 

                         

            

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 

Allah, (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan 

manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah 

Allah. (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan 

manusia tidak mengetahui”. (QS. Ar-Rum: 30)
47

 Dari Ayat 

tersebut dapat dipahami, bahwa manusia memang harus 

berpegang teguh pada agama. 
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Seseorang harus memiliki pemahaman yang memadai tentang 

Islam. Setidaknya mampu membedakan antara yang halal dengan 

yang haram, kebaikan dan kejahatan, juga  mengetahui berbagai hal 

yang wajib dan sunah, mengetahui masalah akidah dan hukum.
48

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, pemahaman keagamaan adalah 

kemampuan untuk mengerti dengan jelas dalam pribadi seseorang, 

tentang pengalaman, kepercayaan, dan pemikiran, serta mendorong 

seseorang untuk melakukan kepasrahan kepada tujuan dengan tingkah  

laku moral dan aktivitas lainnya. 

b. Tujuan Pemahaman Keagamaan 

Berikut ini merupakan Tujuan Pemahaman Agama diantaranya:
49

 

1) Untuk membangun individu yang saleh. 

Islam mempunyai tujuan yang sangat mulia, membimbing 

manusia dari jalan kegelapan yang gelap gulita kepada jalan yang 

terang  benderang.  

2) Untuk membangun keluarga yang saleh.  

Islam mempunyai cita-cita yang agung dalam membangun sosial 

bagi umat islam, yaitu membangun  keluarga yang saleh sebelum 

berdirinya masyarakat yang saleh.  
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3) Untuk membangun masyarakat yang saleh. 

Islam mempunyai tujuan yang luhur dalam membangun 

peradaban dunia dengan membangun masing-masing individu dan 

keluarganya terikat dengan nilai-nilai Islam yang luhur dan 

prinsip-prinsip yang ideal serta menjadikan Islam sebagai 

pedoman hidup mereka.  

4) Untuk membangun umat yang saleh. 

Islam membawa umatnya kepada cahaya yang terang benderang 

dengan mendidik generasi nya melalui petunjuk Allah serta 

membawa risalahnya keseluruh dunia juga membawa rahmat, 

cahaya dan kebaikan bagi   umat manusia. Untuk Membangun 

Baldatun Thayyibatun Wa Rabun Ghafur. 

Islam bertujuan pula memberikan jalan keluar terbaik dalam 

memecahkan berbagai persoalan negara dan rakyat sehingga 

kondisi suatu negara mengalami kedamaian dan kemakmuran.  

5) Untuk menyeru kepada kebaikan umat manusia. 

Islam sejak awal dakwahnya merupakan risalah yang universal, 

dakwah kepada manusia secara menyeluruh, dan sebagai rahmat 

bagi semesta alam. 
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c. Jamaah 

Jamaah yaitu objek dakwah sama dengan pengertian sasaran 

dakwah atau biasa di kenal dengan sebutan Mad‟u. Adapun 

pengertian mad‟u adalah seluruh manusia sebagai makhluk allah yang 

dibebani menjalankan agama Islam dan diberi kebebasan untuk 

berikhtiar, berkehendak dan bertanggungjawab atas perbuatan sesuai 

dengan pilihannya, mulai dari individu, keluarga, kelompok, 

golongan, kaum, massa dan umat manusia seluruhnya.
50

 

Dari Aisyah ra., Rasulullah bersabda: 

 

 

Artinya: “Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk 

menempatkan manusia sesuai dengan kedudukannya”.
51

 

Hadis ini menjelaskan bagaimana seorang penceramah 

bersikap kepada para jamaah nya disesuaikan dengan karakter dan 

kemampuannya sehingga materi yang disampaikan dapat diserap 

dengan baik. Karena dakwah yang dilakukan tanpa memandang 

strata mad‟u atau jamaah nya dapat berakibat fatal. 

Di dalam bukunya Syahroni Ahmad Jaswadi “Retorika Teori 

Dan Praktik”, mad‟u juga dinamakan sebagai lawan bicara yang 
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berarti pihak yang menerima pidato, baik resmi atau tidak resmi, laki 

atau perempuan, tua atau muda, banyak atau sedikit, sudah bekerja 

atau belum, berpendidikan tinggi atau rendah.
52

 

Mad‟u terdiri dari berbagai macam golongan manusia. Oleh 

karena itu, menggolongkan mad‟u sama dengan menggolongkan 

manusia itu sendiri. Penggolongan mad‟u tersebut antara lain: 

1) Sosiologis, masyarakat terasing, pedesaan, perkotaan, kota kecil, 

serta masyarakat di daerah marginal dari kota besar. 

2) Struktur kelembagaan, ada golongan priyayi, abangan dan santri, 

terutama pada masyarakat Jawa. 

3) Tingkatan usia, dimulai dari anak-anak, remaja, dewasa dan 

orang tua. 

4) Profesi, ada  golongan p e t a n i ,  pedagang,  seniman, buruh, 

pegawai dan lain-lain. 

5) Tingkatan sosial ekonomis, ada golongan kaya, menengah, dan 

miskin. 

6) Jenis kelamin, ada pria dan wanita. 

7) Khusus, ada masyarakat tunasusila, tunawisma, tunakarya, 

narapidana dan sebagainya.
53
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Jadi dapat disimpulkan bahwa jamaah (mad‟u) pada 

penelitian ini ialah suatu kumpulan atau sekelompok orang yang 

berkumpul untuk menyaksikan atau mendengarkan kajian tentang 

ilmu-ilmu agama yang disampaikan oleh pemateri jamaah dari kajian 

keislaman yang ada di Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah.
54

 Dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti 

objek alamiah, dan penelitian tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam 

mengumpulkan data berdasarkan pandangan dari sumber data. Pendekatan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. 

Penelitian deskriptif ialah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi 

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau 

daerah tertentu.
55

 Peneliti mendeskripsikan hasil penelitian sebagaimana yang 

terdapat pada catatan lapangan peneliti yang dilanjutkan dengan perumusan 

penjelasan umum terkait dengan penelitian tersebut. Data yang dikumpulkan 

adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (Purposive), yaitu suatu metode penelitian yang 

digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif, dalam penelitian ini data 
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diperoleh dari lapangan secara langsung dan dari sumbernya.
56

 Tujuan 

penelitian lapangan adalah untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis 

data yang bersumber dari lokasi penelitian. Dalam hal ini, penelitian berangkat 

ke “observasi lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang suatu 

fenomena dalam suatu keadaan alamiah. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian. Dalam hal 

ini peneliti melakukan penelitian di yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin 

Condro Jember Jl. Gajah mada No. 180 kecamatan Kaliwates kabupaten 

Jember, Jawa Timur 68131.  

Lokasi tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan keunikan yang ada 

di yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember. Yaitu kajian 

keislaman di Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember yang tidak hanya 

monoton untuk pematerinya misal hanya gus fikri saja, tetapi juga 

menggabungkan antar keduanya. Misal gus fikri dengan alm. Syekh ali jaber, 

gus miftah, sehingga kajian ini tidak monoton. Serta keberagamaan kegiatan 

dan keberagamaan jamaahnya. Seperti jamaah dari usia anak-anak, remaja 

hingga lanjut usia dan dari kalangan yang bermobil sampai sepeda motor. 

Sehingga membuat peneliti memilih lokasi di Masjid Roudhotul Muchlisin 

Condro Jember. 
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C. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian yang di maksudkan dalam penelitian ini adalah 

narasumber atau partisipan atau informan yang dianggap dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan terkait dengan data yang akan dicari. Penentuan 

sumber data pada orang yang akan diwawancarai dilakukan dengan teknik 

purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.
57

 

Adapun subyek atau informan yang akan dipilih dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Bapak Dr. H. Sofyan Tsauri, MM. Selaku Ketua Yayasan Masjid 

Roudhotul Muchlisin Condro Jember 

2. Bapak Drs. H. Mahrus, M.Pd.I selaku Ketua Takmir Masjid Roudhotul 

Muchlisin Condro Jember 

3. Bapak Drs. H. Syamsul Arifin selaku Fulltimer Masjid Roudhotul 

Muchlisin Condro Jember 

4. Ustadz-ustadz selaku pemateri kajian keislaman Masjid Roudhotul 

Muchlisin Condro Jember yaitu Drs. KH. Samsul Arifin, ustadz KH. 

Samsul Arifin, Drs. H. Mahrus, Prof. Dr. MN. Harisuddin, Dr. KH. Abd. 

Hamid Pujiono, KH. Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Gus Firjaun), 

dan KH. M. Mushoddiq Fikri Farouq 

5. Jamaah kajian keislaman Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember 

yaitu bapak H. M. Burhan Rahmadany, ibu Hj. Umi, bapak Nanang 

Prasetyo, Ibu Luluk, dan Bapak Samsul Islam. 

                                                           
57

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 216. 



 

 

58 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung dan pencatatan yang 

sistematis di lokasi penelitian yang dilakukan. Dengan teknik observasi ini 

peneliti akan lebih mampu memahami konteks data secara keseluruhan 

situasi sosial yang ada di lokasi penelitian. Sehingga bisa memperoleh 

pandangan yang menyeluruh.
58

 Dalam penelitian ini peneliti akan 

menggunakan jenis observasi partisipan dalam pengumpulan datanya yaitu 

peneliti ikut terjun langsung di lapangan. 

Adapun data yang diperoleh peneliti dari kegiatan observasi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Kajian keislaman di Masjid Roudhtotul Muchlisin Condro Jember 

pelaksanaannya ada moderator, yaitu takmir masjid Roudhtotul 

Muchlisin Condro Jember bapak Mahrus. Dengan adanya moderator 

yang memandu proses kajian, menjadikan kajian dari awal samapai 

akhir berjalan efektif. 

2. Kajian keislaman di Masjid Roudhtotul Muchlisin Condro Jember 

tidak ada jeda. Misal di masjid lain jamaahnya pulang dulu kemudian 

jam enam kembali lagi, berbeda dengan kajian keislaman ini tidak ada 

jeda. Jadi langsung murni jamaahnya bukan pendatang lain. Termasuk 

pendatang orang-orang yang kebetulan singgah di masjid dari arah 

kota ya mengikuti kajian keislaman ini. 
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3. Kajian keislaman di masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember 

meliputi kajian kitab riyadus sholihin, fiqih, tafsir dan tematik. 

Pemateri kajian ini tidak langsung dari internal masjid tetapi langsung 

dari luar, seperti dosen, kiai dan ustadz sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. Bidang tafsir bapak Dr. Hamid pujiono dosen UIN, 

Prof harissudin dosen UIN mengisi materi fiqih, riyadus sholihin diisi 

oleh ustadz samsul arifin dari klungkung dan pemateri yang lainnya 

yaitu tematik. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara juga dapat diartikan 

sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu yang mengajukan pertanyaan (pewawancara) dan 

yang memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut (narasumber).
59

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara 

semiterstruktur (Semi structure Interview) jenis wawancara ini sudah 

termasuk dalam kategori in-dept interview, di mana dalam 

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara 

diminta pendapat, ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti 
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perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan 

oleh informan.
60

 Ketika melaksanakan penelitian peneliti membuat daftar 

pertanyaan kemudian menanyakan kepada narasumber dibantu dengan 

aplikasi perekam suara yang ada pada smartphone sekaligus mencatat hal-

hal penting dan terakhir menganalisis hasil wawancara dari beberapa 

sumber. Data yang diperoleh dari teknik wawancara yaitu: 

a. Proses kegitan kajian keislaman dalam meningkatkan pemahaman 

akidah bagi jamaah masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember. 

b. Proses kegitan kajian keislaman dalam meningkatkan pemahaman 

syariah bagi jamaah masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember. 

c. Proses kegitan kajian keislaman dalam meningkatkan pemahaman 

akidah bagi jamaah masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara 

akan lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh bukti-bukti yang 

tampak. Oleh karena itu peneliti akan mendukung data-data yang 

diperlukan disertai dengan dokumentasi untuk menunjang kredibilitas 

penelitian.  

Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi sebagai berikut: 

1. Struktur kepengurusan takmir di masjid Roudhotul Muchlisin Condro 

Jember 
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2. Jadwal-jadwal kajian keislaman di masjid Roudhotul Muchlisin 

Condro Jember 

3. Kegiatan kajian keislaman di masjid Roudhotul Muchlisin Condro 

Jember 

E. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain yang membaca.
61

 

Adapun teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini 

adalah analisis kualitatif deskriptif model Miles dan Huberman yaitu: 

1. Kondensasi Data (Data Condensation) 

Data Condensation merujuk pada proses menyeleksi, 

memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi 

data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkip.
62

 Dalam 

penelitian diuraikan sebagai berikut: 

a. Menyeleksi (Selecting)  

Peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-

dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang 

mungkinlebih bermakna dan sebagai konsekuensinya, informasi apa 
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yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Peneliti mengumpulkan 

seluruh informasi tersebut untuk memperkuat peneliti.  

b. Memfokuskan (Focusing)  

Memfokuskan data merupakan bentuk pra analisis. Pada tahap 

ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan 

masalah penelitian. Tahap ini merupakan lanjutan dari tahap seleksi 

data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan rumusan 

masalah. 

c. Mengabstraksikan (Abstracing)  

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti 

proses pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada 

didalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, 

khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data.  

d. Simplifying and Transforming 

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan 

ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni seleksi yang ketat 

dengan ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu 

pola yang lebih luas dan sebagainya. Menyederhanakan data peneliti 

mengumpulkan data setiap proses. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian Data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dengan 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dengan melihat penyajian, kita dapat memahami apa apa yang 
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terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan. Penelitian ini menyajikan data 

berupa data deskriptif atau menjabarkan data mengenai Implementasi 

kajian keislaman dalam meningkatkan pemahaman keagamaan jamaah 

masjid roudhotul muchlisin condro Jember. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dimungkinkan dapat 

menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal. Kesimpulan ini 

merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi tau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-

remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.
63

 

F. Keabsahan Data 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada.
64

 Ada tiga macam triangulasi yaitu sumber, triangulasi teknik dan 

triangulasi waktu. 

Sedangkan dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data dalam 

penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik. 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi Sumber yaitu menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.
65
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Data yang sudah diperoleh oleh peneliti dicek kembali kebenarannya 

melalui wawancara dengan informan lain. Triangulasi sumber dalam 

penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari 

dari ketua Yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin, Ketua Ta’mir, Fulltimer, 

Pemateri Kajian, Jamaah Kajian Keislaman. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi Teknik yaitu menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda.
66

 Data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 

observasi dan dokumentasi. 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari 

penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian, sebenarnya, dan 

sampai pada penulisan laporan.
67

 

1. Tahap Pra Penelitian 

Tahap pra lapangan yaitu tahap yang dilakukan sebelum penelitian 

dilaksanakan. Kegiatan dalam tahap pra lapangan meliputi: 

a. Menyusun rencana penelitian 

Pada tahap ini peneliti menyusun rencana terlebih dahulu 

dengan mengumpulkan permasalahan, pengajuan judul, setelah 

diterima baru melakukan pembuatan matrik penelitian, selanjutnya 

melakukan konsultasi hingga pada akhirnya diseminarkan. 
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b. Memilih lokasi penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

menentukan lokasi yang dipakai dalam proses penelitian dan disini 

peneliti menentukan lokasi di Yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin 

Condro Jember. 

c. Menyusun perizinan 

Sehubungan dengan penelitian yang dilaksanakan di luar 

kampus dan merupakan lembaga pemerintah, maka penelitian ini 

memerlukan izin dan prosedur sebagai berikut, yaitu permintaan surat 

pengantar dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  

Jember sebagai permohonan izin penelitian yang diajukan kepada 

Kepala Yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember. 

d. Memilih informan  

Pada tahap ini peneliti menentukan informan yang dianggap 

mampu memberikan informasi yang akurat.  

e. Menyiapkan perlengkapan penelitian  

Setelah melakukan beberapa persiapan dari perencanaan 

sampai dengan memilih informan, setelah itu peneliti menyiapkan 

peralatan yang akan digunakan penelitian, seperti referensi, alat tulis, 

dan alat rekam. 
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2. Tahap Pelaksanaan  

Pada tahap ini dibagi menjadi beberapa bagian, yakni: 

a. Memasuki lapangan penelitian  

Pada tahap ini peneliti memasuki lapangan dan melakukan 

proses penelitian untuk mendapatkan data-data dengan melakukan 

proses wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

b. Menyempurnakan data yang belum lengkap  

Pada tahap ini peneliti tidak hanya datang satu kali akan tetapi 

beberapa kali untuk menyempurnakan data-data yang dibutuhkan 

peneliti. 

3. Tahap pasca pelaksanaan 

a. Menganalisis data yang diperoleh  

Setelah data terkumpul disini peneliti menganalisis data yang 

sudah diperoleh sehingga selanjutnya bisa disusun menjadi sebuah 

laporan tertulis. 

b. Menyajikan data dalam bentuk laporan  

Setelah melakukan analisis data peneliti menyusun data yang 

sudah didapatkan dalam bentuk laporan sehingga selanjutnya bisa 

dilakukan konsultasi bimbingan kepada dosen pembimbing.  

c. Merevisi laporan yang telah disempurnakan  

Setelah pembuatan laporan apabila ada kesalahan atau kurang 

tepatnya laporan setelah dilakukannya konsultasi, peneliti selanjutnya 

melakukan revisi sehingga menjadi sesuai dengan laporan yang sudah 

ditentukan. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian 

Bab ini menyajikan tentang hasil penelitian yang dilaksanakan di 

Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember yang ditetapkan sebagai obyek 

penelitian, yaitu Implementasi kajian keislaman oleh yayasan Masjid 

Roudhotul Muchlisin Condro Jember. Data-data ini fenomena yang ada di 

yayasan tersebut, yang diperoleh dari perpaduan antara hasil wawancara, 

catatan lapangan dan lain sebagainya. 

1. Sejarah Diterapkannya Kajian Keislaman di Masjid Roudhotul 

Muchlisin Condro Jember 

Bagian dari memakmurkan masjid adalah membentuknya kegiatan 

seperti yang dilakukan oleh yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin Condro 

Jember, kajian ini di bentuk mulai dari berdirinya Masjid Roudhotul 

Muchlisin yaitu kegiatan kajian keislaman yang mana kajian ini di 

laksanakan setiap minggunya dua kali di hari rabu dan ahad. Untuk tiap 

bulannya ada di minggu pertama setelah solat isya’ dan minggu ketiga 

setelah kajian subuh. Kajian ini di bentuk sejak lama karena kebutuhan 

dari masyarakat sekitar kawasan Condro Jember atau membina masyarakat 

dalam memahami ajaran islam. Di dalam kajian keislaman ini ada 

beberapa materi yang di sampaikan oleh ustadz yang mana berkompeten di 

bidangnya seperti halnya ada kajian kitab riyadus sholihin, fiqih, tafsir dan 

tematik. Pemateri kajian tidak langsung dari internal masjid tetapi 
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langsung dari luar, ada yang dosen kiai dan ustadz sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. Bidang tafsir bapak Dr. Hamid pujiono dosen 

UIN Jember, Prof harissudin mengis i materi tentang Fiqih, kitab riyadus 

sholihin ustadz samsul arifin dari klungkung dan untuk pemateri yang lain 

yaitu mengisi tematik. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Admin yayasan Masjid 

Roudhotul Muchlisin Condro Jember mbak reni yakni: 

Alasan dibentuk kajian keislaman ini karena salah satu ikhtiar 

untuk memakmurkan masjid, biar ada kegiatan supaya tidak 

monoton yang hanya di gunakan untuk solat saja. Keunikan dalam 

kajian keislaman di masjid Roudhotul Muchlisin ini yaitu pemateri 

kajian tidak hanya ustadz yang berkompeten di bidangnya tetapi 

agar jamaah tidak bosan mengikuti kajian keislaman, yayasan 

Masjid Roudhotul Muchlisin mendatangkan ustadz yang populer di 

kalangan masyarakat Jember agar tidak monoton, untuk 

pematerinya seperti misal hanya gus fikri saja, tetapi juga 

menggabungkan  antar keduanya. Misal Gus Fikri dengan Habib-

habib besar, dan juga yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin pernah 

mendatangkan Alm. Syekh Ali Jaber, dan Gus Miftah.
68

 

Penuturan dari ketua Takmir  yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin 

Condro Jember, sejarah dibentuknya kajian keislaman ini yaitu kebutuhan 

untuk masyarakat. Agar masyarakat lebih paham terkait agama. Hubungan 

dengan allah dan hubungan dengan sesama manusia. Manfaatnya dalam 

kajian kesilaman yaitu masjid ini bukan hanya tempat ibadah saja tetapi 

juga untuk menggembleng rohani jama’ah, terutama ukhhuwah islamiyah 

atau persaudaraan sesama umat muslim. Jadi terbentuk kajian ini karena 

kebutuhan masyarakat dalam memakmurkan masjid seperti dalam Q.S At-

Taubah: 18 yang berbunyi “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid 
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Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, 

serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada 

siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang 

diharapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk”. 

2. Struktur Organisasi Masjid Roudhotul Muchlisin
69

 

Ketua Pembina Yayasan  : H. Pitono 

Ketua Pengurus Yayasan  : Dr. H. Sofyan Tsauri, MM 

Sekertaris    : H. M. Burhan Rahmadany, SE 

Bendahara    : Dr. Ir. H. Rusgianto, MM 

Ketua Pengawas   : Prof. Dr. H. Muis Thabrani, MM 

Sekertaris    : H. Achmad Cholily, SH. MH 

Anggota    : Dr. HM. Cholid Abu Bakar Baktir 

  Drs. Ali Achsan 

3. Program-Program Pemberdayaan Masjid Roudhotul Muchlisin 

Dalam memberdayakan masjid, fasilitas dan bangunannya, pihak 

ta’mir membagi kedalam beberapa bagian diantaranya: 

a. Bidang keagamaan yakni masjid diperdayakan dan dihidupkan lewat 

kegiatan rutin harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan kegiatan yang 

tidak mengikat yang terinci sebagai berikut:  

1) Kegiatan harian adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap hari 

yakni solat lima waktu, dan TPQ.  
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2) Kegiatan mingguan adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap 

minggunya, yaitu solat Jum’at, TPQ untuk Lansia serta kajian 

keislaman di laksanakan pada hari Rabu dan Minggu. Yang 

membahas tentang materi Tafsir, Tematik, Fiqih, dan Kitab 

Riyadus Sholihin.   

3) Kegiatan bulanan adalah kegiatan yang dilakukan rutin setiap 

bulannya pada minggu ke satu dan minggu ke tiga. Contohnya 

kajian rotibul hadad dan kajian duha. 

4) Kegiatan tahunan adalah kegiatan yang dilaksanakan pada saat 

hari-hari besar Islam. Sebagai contoh Shoat Idul Fitri dan Adha.  

5) Kegiatan tidak mengikat, yakni kegiatan yang sewaktu-waktu ada 

dan tidak terjadwal. Seperti festival anak yatim dan lainnya.  

6) Peringatan Hari Besar Indonesia (PBHI) seperti pengajian, khitan 

masal, dan peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. 

b. Kegiatan sosial kemasyarakatan yakni masjid diperdayakan dan 

dikembalikan fungsinya seperti pada zaman Rasulullah yaitu 

mengakomodasi kepentingan sosial dan kemasyarakatan 

c. Kegiatan pendidikan yakni masjid sebagai tempat pendidikan 

menyediakan TPQ (Taman Pendidikan Al-Quran), untuk saat ini masih 

tersedia TPQ. Kedepan sudah direncanakan rumah tahfidz, yang mana 

rumah tahfidznya sudah disiapkan di lantai dua masjid. Jadi 

disekolahkan di sana secara gratis, bermukim di sana juga. Namun 

program ini masih dimantapkan untuk diadakan. 
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B. Penyajian Data dan Analisis 

Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai 

penguat dalam penelitian. Sebab data inilah yang di analisis sehingga dari data 

yang di analisis tersebut akan dihasilkan suatu kesimpulan dalam penelitian 

ini. Sesuai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka peneliti akan menyajikan data dengan berdasarkan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti akan 

memaparkan mengenai implementasi kajian keislaman dalam meningkatkan 

pemahaman keagamaan jamaah Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember. 

Adapun hasil data yang diperoleh selama melakukan proses penelitian di 

lapangan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Implementasi kajian keislaman dalam meningkatkan pemahaman 

Akidah bagi jamaah Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember 

Dari sekian banyak program yang ada di yayasan Masjid Roudhotul 

Muchlisin Condro Jember, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 

Implementasi kajian keislaman dalam meningkatkan pemahaman akidah 

bagi jamaah Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember. Adapun kajian 

keislaman di Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember adalah kajian 

keagamaan yang isi dengan kegiatan ceramah oleh para pemateri yang 

sudah ahli dalam bidangnya.  

Kajian yang diberikan kepada jama’ah oleh pengurus yayasan 

Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember adalah kajian akidah. Kajian 
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ini yang nantinya bisa meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat. 

Yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember beserta para 

pemateri yang mengisi kajian berupaya memberikan materi-materi kajian 

yang berkaitan dengan akidah Islam. Materi yang diberikan sangat ringan 

dan mudah di pahami oleh  para jamaah kajian. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ustadz KH. Samsul Arifin 

yang mengatakan bahwa: 

Akidah itu dasar, artinya akidah di tanamkan sejak usia masih dini, 

akidah itu ibarat bangunan seperti pondasinya. Kalau pondasinya 

kokoh bangunannya pasti tidak cepat runtuh. Seperti halnya saya 

tadi membahas tentang tragedi di pantai payangan, maka 

penjelasan saya dengan memberikan pemahaman tentang apa yang 

terjadi di pantai payangan itu sampai mengarah kemana-mana itu 

karena akidah dan syariatnya kurang. Karena mereka hanya 

mengaji agama itu separo-separo, tidak dikaji secara utuh dan 

benar.
70

 

 

Hal tersebut juga sesuai berdasarkan hasil observasi peneliti pada 

hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, benar bahwa ustadz KH. Samsul 

Arifin menyampaikan materi yang berkaitan dengan akidah yakni tentang 

materi akidah rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Ustadz 

KH. Samsul Arifin memberikan penjelasan serta pemahaman yang 

berkaitan dengan keagamaan terkait peristiwa seperti kemarin di pantai 

payangan karena yang mayoritas orang-orang itu tidak mengaji. Mereka 

tidak meyakini bahwa Allah swt yang pemilik segala sesuatu, dialah satu-

satunya pencipta, pengatur segala sesuatu dan dialah satu-satunya yang 

berhak di sembah. Jadi mereka memahami Islam hanya separo-separo 
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diantara orang-orang senang mengikuti kajian keislaman. Selanjutnya 

Ustadz KH. Samsul Arifin juga memotivasi jamaah kajian dengan 

memberikan penjelasan terkait sabda-sabda rasul dengan janji-janji yang 

di janjikan Allah swt. dan para rasul selama tidak menyimpang ajaran dari 

Allah swt.
71

 

Pendapat lain yang serupa juga dikemukakan oleh Dr. KH. Abd. 

Hamid Pujiono selaku pemateri kajian, bahwa: 

Materi tadi yaitu surat al baqarah ayat 99-104 karena meneruskan 

dari yang sebelumnya.  Kalau tadi tentang akidah, sejarah orang-

orang yahudi. Orang-orang yahudi itu pada saat sebelum lahirnya 

nabi muhammad ketika mereka hanya membaca taurat disitu ada 

informasi bahwasanya nanti ada nabi akhir zaman yang di lahirkan 

dengan ciri-ciri begini. Pada saat membaca informasi di taurat 

mereka percaya dan mereka mengharap kehadiran nabi 

muhammad itu untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan 

keumatan. Tapi begitu nabi lahir karena tidak senasab dengan 

orang-orang yahudi malah benci, tidak percaya dan sampai yang 

tadi itu misalnya ya di kasih bukti kayak apapun orang yahudi 

tidak percaya itu. Dan itu sudah berkali-kali kebencian yahudi 

terhadap Islam itu, kemudiann ada perjanjian damai, dll. Tapi 

setelah perjanjian yang saya katakan tadi mereka ingkari perjanjian 

itu, mereka merusak sendiri perjanjian itu. Dan itu sudah kesekian 

puluh kalinya saya menyampaikan kisah tentang yahudi ini. Jadi 

kaitannya dengan kaidah yaitu berkaitan dengan bagaimana 

kepercayaan kepada Nabi dan Rasul Allah swt. kemudian cara 

saya memahamkan jama’ah yaitu kita sampaikan bahkan saya 

mancing kadang-kadang pertanyaan dulu. Tapi sekarang jarang, 

dan saya bisa mengira-ngira kalau jama’ah ini paham. Kemudian 

cara memahamkan juga kita menggunakan berfikir dengan logika 

yang sederhana, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang 

sederhana. Karena para jama’ah itu macam-macam beda dengan di 

kampus.
72

 

 

Hal tersebut juga sesuai berdasarkan hasil observasi peneliti pada 

hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, ketika KH. Hamid Pujiono mengisi 
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kajian yang berkaitan dengan akidah yakni tentang bagaimana cara 

mempercayai Nabi dan Rasul Allah swt.  KH. Hamid Pujiono juga 

memberikan penjelasan tentang meyakini bahwa Nabi itu benar-banar 

utusan Allah swt yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan 

yang benar agar selamat di dunia akhirat. Yang mana di contohkan dengan 

cerita sejarah orang-orang yahudi yang ingkar akan janjinya terhadap 

Nabi. Kepercayaan kepada Nabi ini termasuk dalam materi akidah rukun 

iman yang ke empat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul.
73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Suasana kajian keislaman materi Akidah  

oleh KH. Hamid Pujiono.
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Berdasarkan penjelasan diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa 

penerapan kajian akidah dalam kegiatan pengajian berguna bagi jamaah 

agar mampu menjalankan perintah Allah Swt. Jamaah di berikan kajian 

supaya menjadi manusia yang sempurna serta kuat pondasi iman dan 

takwanya terhadap Allah Swt. Tanpa pemahaman akidah jamaah tidak 
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dapat melakukan ibadah dengan baik dan sempurna. Karena jika pondasi 

akidah nya tidak kokoh dan kuat, pemahaman akan wawasan keislaman 

akan kurang. 

Kajian keislaman tentang pemahaman akidah bagi jamaah dapat 

merukunkan antar sesama jamaah. Dalam kajian akidah ini pemateri dapat 

memilih tema yang berkaitan dengan materi akidah sesuai dengan 

keinginan pemateri. Karena akidah itu sangat penting untuk di ajarkan 

kepada jamaah, apalagi jamaah yang masih awam akan pemahaman 

tentang keagamaan. Hal ini juga diperjelas oleh Bapak Drs. H. Mahrus, 

M.Pd.I selaku ketua Ta’mir Masjid Raudhatul Muchlisin yang 

menjelaskan bahwa: 

Kajian keislaman adalah kajian tentang keislaman, keislaman itu 

meliputi iman, islam, ihsan. Kalo iman itu di kaji dengan akidah 

yang cabang ilmunya itu ilmu kalam, teologi, usluhuddin. 

Manfaatnya masjid ini bukan hanya tempat ibadah saja tetapi juga 

untuk menggembleng rohani jama’ah, terutama ukhuwah islamiah 

atau persaudaraan sesama umat Muslim. Jadi ketika jama’ah 

pulang ke rumah itu ada sesuatu yang diperoleh. Yaitu agar 

agamanya selamat, ilmunya tambah, badannya sehat, rezekinya 

akan tambah barokah. Disini tempatnya taubat sebelum mati.
75

 

 

Jamaah sangat antusias memperhatikan pemateri pada saat kegiatan 

kajian berlangsung, mereka pun tidak beranjak dari tempat duduknya. 

Jamaahnya bukan pendatang lain. Termasuk pendatang orang-orang yang 

kebetulan singgah di masjid dari arah kota ya mengikuti kajian keislaman 

ini. Para jamaah ketika saat kajian tidak kemudian main Hp tapi ketika di 

kasih materi tidak mengobrol atau main hp tapi mereka benar-benar fokus 
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Mendengarkan kajian. Materi yang disampaikan tidak menyeleneh, mudah 

dipahami. Artinya tidak menyinggung aliran-aliran lain. Mangkanya dari 

pihak pengurus masjid menyeleksi para pemateri. Jadi pemateri yang tidak 

membuat gaduh para jama’ah, yang di cari keteduhan, membuat nyaman, 

tidak membuat panas ketika mendengarkan. Seperti telah diungkapkan 

oleh ibu Hj. Umi selaku jamaah kajian keislaman. Beliau memperjelas 

bahwa: 

Alhamdulillah, setelah saya mengikuti kajian ini rasanya di hati itu 

beda mbak, merasa tenang. Kalau solat subuh berjamaah disini 

rasanya ayem tenteram, tapi kalau sudah kesiangan rasanya kayak 

yang serba salah mbak. Perasaan saya makin bertambah ilmunya 

serta pemahaman tentang keagamaan makin meningkat. Makannya 

kalau ada kajian kita itu senang. Penyampaian materi nya mudah 

dipahami, soalnya kadang-kadang kita kalau ada kajian itu sambil 

ngaji. Tapi kalau kajian hari ini saya benar-benar mendengarkan. 

Manfaat yang saya peroleh setelah mengikuti kajian ini yaitu bisa 

saya ajarkan kepada yang dirumah khususnya cucu-cucu saya. Jadi 

tadi kajiannya gini, jadi kamu harus gini dan gini seperti itu.
76

 

 

Ibu Luluk selaku jamaah kajian keislaman juga mengatakan 

bahwa: 

Alhamdulillah, banyak manfaatnya saya mengikuti kajian ini yaitu 

menambah ilmu, menambah wawasan, kita bisa kumpul-kumpul 

dengan jamaah yang lainnya serta pahalanya makin besar. 

Kemudian bisa menjadi ajang silaturahmi. Tentunya perasaan saya 

setelah mengikuti kajian ini yaitu senang, materi kajian ini bisa di 

terapkan dirumah, dan di kehidupan sehari-hari.
77

 

 

Dari beberapa hasil wawancara dengan pemateri kajian keislaman, 

ketua Ta’mir masjid dan para jamaah kajian keislaman serta dikuatkan 

oleh observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti diatas, maka dapat 
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disimpulkan bahwa kajian keislaman dalam meningkatkan pemahaman 

akidah bagi jamaah, membuat jamaah memiliki wawasan yang luas, 

pemahaman keagamaan yang semakin meningkat serta dapat memperkuat 

dan memperkokoh pondasi keimanannya dalam materi akidah. Contohnya 

seperti yang di ungkapkan oleh jamaah setelah mengikuti kajian tingkat 

pemahaman keagamaannya bertambah dan kemudian bisa diajarkan 

kepada keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Suasana kajian keislaman materi Akidah di masjid  

Roudhotul Muchlisin Condro Jember.
78

 

 

2. Implementasi kajian keislaman dalam meningkatkan pemahaman 

Syari’ah bagi jamaah Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember 

Kajian keislaman yang ada di Masjid Roudhotul Muchlisin 

Condro Jember ini memiliki peran yang sangat penting untuk masyarakat. 

Dengan diberikan materi tentang syari’ah, para jamaah dapat memahami 

serta menerapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari mereka. 
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Sehingga meskipun mereka sibuk dengan aktivitas pekerjaan, mereka 

tidak lupa akan kewajiban dan mengetahui hukum-hukum yang telah 

Allah tetapkan. 

Penerapan kajian pemahaman syari’ah ini di lakukan dengan solat 

berjamaah dan kajian rutin setiap minggu dan bulannya. Kajian tersebut 

membahas tentang fikih yang di jelaskan oleh ustadz/pemateri yang sudah 

ahli dalam bidangnya. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ustadz KH. Samsul Arifin 

selaku pemateri kajian, yang mengatakan bahwa: 

Pemahaman tentang syariah secara umum yaitu apa yang 

datangnya dari rasulullah itu namanya syariah. Jadi syariah yaitu 

aturan-aturan formal yang berkaitan dengan solat, puasa, haji, 

zakat itu namanya syariah. Ini adalah ilmu yang perlu kita 

ketahui.
79

 

 

Pendapat lain yang serupa juga di kemukakan oleh Prof. Dr. MN. 

Harisuddin selaku pemateri kajian, bahwa: 

Penerapan pemahaman syariah yaitu di ajarkan dengan pelan-

pelan, sesuai dengan kemampuan jama’ah. Disini kadangkala yang 

datang jama’ah itu profesor dari unej teman-teman saya juga. Jadi 

bukan hanya warga sekitar masjid tapi juga dari warga luar masjid 

raudhatul muchlisin, jadi di sesuaikan dengan tingkat pemahaman 

yang paling rendah yang gabisa apa-apa. Kalau yang rendah bisa 

paham insyaallah yang lebih tinggi bisa memahami. Bukan 

sebaliknya pakai standar tinggi di kampus, kalau di masjid sini 

tidak memakai standar tinggi kampus karena di sini banyak orang 

awam, jadi kita memakai standarnya orang awam bukan 

standarnya mahasiswa, dosen, atau orang di pesantren yang lebih 

dalam. Jadi kita pakai standar yang paling rendah, isinya bisa jadi 

Sama yang di pesantren, tapi bahasa dan penjelasannya itu 

memakai yang paling rendah. Sekiranya mereka itu paham, yang 

berbelit-belit ditinggalkan, yang tidak terlalu to the point di 

tinggalkan, jadi langsung saja to the point seperti yang tadi saya 
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menjelaskan tentang hukumnya solat duha dan solat tahajud secara 

berjamaah.
80

 

Hal tersebut juga sesuai berdasarkan hasil observasi peneliti pada 

hari rabu tanggal 09 Maret 2022, ketika Prof. Dr. MN. Harisuddin 

mengisi kajian dengan tema hukumnya solat tahajud dan solat duha di 

masjid-masjid secara berjamaah, beliau memberikan penjelasan bahwa 

antara kedua solat ini pada dasarnya di syariatkan di laksanakan secara 

sendirian. Jadi ketika sedang melaksanakan solat tahajud di syariatkan 

solat sendirian dan sebaliknya solat duha juga di syariatkan solat untuk 

sendirian. Dalam hal ibadah itu di anjurkan seperti solat, puasa, haji, zakat 

itu sesuai dengan syariat tidak boleh di lupakan. Dalam kaidah 

mengatakan bahwa Allah tidak boleh di sembah kecuali dengan apa yang 

telah di sampaikan oleh Allah.
81

 

Hal tersebut juga di perkuat oleh pendapat KH. M. Mushoddiq 

Fikri Farouq selaku pemateri kajian keislaman di Masjid Roudhotul 

Muchlisin Condro Jember yang mengatakan bahwa: 

Saya juga pernah menyampaikan yang berkaitan dengan 

perdagangan, muamalah iya, tentang ibadah iya. Kadang-kadang 

saya pernah bertanya kepada jama’ah ini sampean mau mintak 

ngaji tentang apa, ada yang bilang ngaji tentang solat kiai, tentang 

wudhu, mengaji tentang puasa, tentang fikih, jadi mereka yang 

mintak. Jadi yang saya jelaskan itu atau yang paling di prioritaskan  

yang wajib-wajib saja misal wudhu, tentang solat seperti itu.
82

 

 

Materi-materi kajian tentang syari’ah yang di berikan pemateri 

kajian keislaman ini juga di sesuaikan dengan kejadian ataupun momen  

yang ada pada saat bulan tersebut. Seperti pada saat memasuki momen 
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isra’ mi’roj maka materi kajian keislaman yang di berikan adalah tentang 

ibadah-ibadah yang berkaitan dengan isra’ mi’roj. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil observasi peneliti pada tanggal 23 February 2022. Pada saat 

itu pematerinya adalah bapak Drs. H. Mahrus, M.Pd.I sekaligus takmir 

masjid Roudhotul Muchlisin. Bapak Mahrus menjelaskan materi tentang 

hikmahnya isra’ mikraj itu adalah solat dan solat itu representasi dari 

habbluminaallah, habbumminnas.
83

  

Selain itu kajian keislaman yang ada di masjid Roudhotul 

Muchlisin yaitu kajian duha dan kajian rotibul hadad. Untuk kajian duha 

pelaksanaannya di minggu ketiga ahad pagi dan kajian rotibul hadad ini di 

minggu pertama setiap bulannya pada malam hari setelah solat isya 

berjamaah. Pemateri kajian ini adalah KH. Mushoddiq Fikri Farooq, 

Kajian rotibul hadad ini pada dasarnya itu menyiasati dimana sebuah 

kajian itu bisa dikemas menjadi sesuatu yang menarik. Jadi tidak 

monoton, dan kita juga tidak menghilangkan generasi muda yang suka 

dengan pembacaan solawat, kemudian tidak meninggalkan generasi tua 

yang pada dasarnya sama-sama butuh tentang sebuah kajian. Yang mana 

setiap kajian rotibul hadad itu melingkupi semuanya. Ada pembacaan 

sholawatnya, kemudian generasi-generasi muda bahkan sempat beberapa 

kali kajian rotibul hadad ini menjadi momen. Pelaksanaannya sama 

dengan kajian-kajian pada umumnya ada tausiyah, tanya jawab bahkan 

juga sempat mengeluarkan buku yang memang di ambil dari setiap kajian-
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kajian kiai yang kemudian di jadikan buku. Sempat launching pertama 

yaitu kajian yang sudah berjalan beberapa tahun dengan judul “kursi roda 

ku” yang menjadikan inspirasi bahwa kekurangan itu bisa menjadi 

kelebihan jika kita bisa memandang dari sisi yang mana sisi positifnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Suasana kajian Rotibul Hadad  

pemateri KH. Mushodiq Fikri Farooq.
84

 

 

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak Nanang Prasetyo 

selaku pengurus kajian rotibul hadad serta jamaah kajian, beliau 

mengatakan bahwa: 

Keunikan kajian ini adalah penggabungannya, dari beberapa kajian 

yang pernah saya ikuti sendiri ada kajian yang memang bacaan 

sholawatnya panjang, penekanannya lebih banyak pada solawat 

kajiannya pendek. Ada yang hanya kajian saja, sholawatnya 

pendek. Tapi kalau di majelis rotibul hadad kan menggabungkan 

keduanya. Karena pada dasarnya orang itu butuh tempat bertanya 

tapi tidak tahu kemana harus bertanya. Jadi KH. Musodiq fiqri 

menggabungkan zikir itu dulu supaya hatinya tenang kalau sudah 

tenang baru dimasukin kajian-kajian. Dan banyak kajian yang saya 

ikuti tapi pada dasarnya ada beberapa kajian yang awalnya harus 
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jam sembilan malam sampai jam dua tapi kita juga punya keluarga 

ya, ada juga majelis yang lebih full ke sholawatnya kajiannya 

sedikit. Tapi kalau secara spesialnya adalah saya merasakan ada 

ketenangan yang belum pernah saya dapatkan ketika hadir di 

majelis-majelis lain. Kadang kalau majelis lain hanya kajian tok, 

tapi kalau majelis rotib adalah kajian yang menggabungkan antara 

dzkir dan kajian. Yang mana dengan berzikir hati menjadi 

tenang.
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 Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat bapak KH. Muhammad 

Balya Firjaun Barlaman (Gus Firjaun) selaku wakil bupati serta jama’ah 

kajian keislaman Masjid Roudhatul Muchlisin yang mengatakan bahwa: 

Saya pernah mengikuti kajian keislaman di masjid Roudhatul 

Muchlisin, dulu waktu ada Habib Nizar. Perasaan saya mengikuti 

kajian tergantung penyajiannya bagaimana, kalau suasananya itu 

memang beda. Ada tambahan ilmu yang saya dapatkan, karena 

kita niatnya yaitu niat ngaji bukan niat yang lain. Saya itu lebih 

suka mendengarkan penjelasan dari orang lain daripada saya 

menjelaskan dan suasananya nyaman disana. Manfaatnya macam-

macam mbak melihat materinya, jadi tambahan ilmu itu macam-

macam, tergantung apa yang disampaikan. Kalau yang 

disampaikan soal fikih misalnya, oh kita semakin tahu mana yang 

benar. Mungkin selama ini salah dalam penerapan fikih baik dalam 

ibadah maupun ubudiyahnya, misalnya oh ternyata wudhu itu 

seperti ini, dll. Tapi kalau dalam tauhid ya kita akan semakin 

yakin, misalnya oh ternyata kalau orang makan ini berkeyakinan 

yang membuat kenyang itu makanannya ini bisa di hukumi kafir. 

Selama ini kan banyak orang yang bilang, kalau sakit minum obat 

itu loh nanti saya cocok dan insyaallah bakalan sembuh kalau 

minum obat itu. Nah seakan-akan yang memberi kesembuhan 

obatnya itu kan. Tapi orang itu berkeyakinan bahwa yang 

menyembuhkan tetap Allah Swt bukan ini, tapi ini adalah 

mengisbatkan sesuatu pekerjaan kepada orang lain atau kepada 

benda itu diperbolehkan asal tidak sampek terhadap keyakinan. 

Kalau dalam tasawuf atau akhlak itu ya bisa semakin sadar bahwa 

kita ini sebagai hamba, statusnya sebagai hamba ini penting 

pertanyaan mendasar ini “siapakah anda”, “apa status anda”. Kalau 

sampean menjawab saya mahasiswa keliru sampean, karena 

mahasiswa, dokter, dll itu bisa habis. Tapi kalau hamba walaupun 

meninggal tetep hamba, jadi jangan salah menstatuskan diri. Nah 
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itu tergantung hidayah yang di berikan Allah kepada kita 

manfaatnya itu tadi.
86

 

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas dan 

dikuatkan dengan hasil observasi peneliti di Yayasan Masjid Roudhotul 

Muchlisin Condro Jember, dapat disimpulkan bahwa kajian keislaman 

dalam meningkatkan pemahaman syari’ah jamaah membuat jamaah 

semakin paham tentang hukum-hukum syariah dalam kehidupan sehari-

hari dan kualitas ibadah yang semakin meningkat. Selain materi yang 

berkaitan dengan hukum dan ibadah, pemateri menyesuaikan dengan 

kejadian atau momen yang ada saat bulan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambr 4.4 

Suasana kajian keislaman materi syariah di masjid  

Roudhotul Muchlisin Condro Jember.
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3. Implementasi kajian keislaman dalam meningkatkan pemahaman 

Akhlak bagi jamaah Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember 
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Kajian keislaman yang ada di Masjid Roudhotul Muchlisin 

Condro Jember tidak hanya menerapkan kajian akidah dan syariah saja 

dalam meningkatkan pemahaman keagamaan jamaah melainkan juga 

diberikan pemahaman yang lainnya untuk meningkatkan keagamaan 

mereka seperti pemahaman tentang akhlak. Dengan menerapkan 

pemahaman tentang akhlak sangat berguna bagi diri jama’ah sendiri 

maupun orang lain. 

Materi-materi yang berkaitan dengan Akhlak juga disampaikan 

oleh para ustadz/pemateri yang mengisi kajian keislaman di Masjid 

Roudhotul Muchlisin Condro Jember. Penyampaian materi adalah suatu 

proses dari sebuah pembelajaran baik di dalam pendidikan formal maupun 

pendidikan non formal. Dalam penyampaian materi kajian keislaman 

sangat ditekankan agar para jamaah yang hadir mengetahui dan paham 

apa yang telah di sampaikan oleh pemateri kajian. Penyampaian dalam 

kegiatan kajian ini yakni menyampaikan isi dari kitab Riyadus Sholihin 

Bab 14 tentang Berlaku sederhana dalam ketaatan kepada Allah. Hal ini 

disampaikan langsung oleh ustadz KH. Samsul Arifin selaku pemateri 

kajian yang mengatakan bahwa: 

Saya selama mengisi kajian keislaman di sini dengan 

menggunakan kitab riyadus sholihin. Kitab riyadus sholihin ini 

merupakan kitab akhlak, yaitu isinya membahas yang berkaitan 

dengan akhlak. Baik Akhlak manusia kepada Allah, tetangga, 

keluarga. Akhlak mahmudah seperti contohnya ikhlas, sabar, 

tawakal, rendah hati, dll. Kemudian akhlak madzmumah 

contohnya iri, dengki, congkak yaitu merasa dirinya lebih baik 

daripada orang lain.
88
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Hal tersebut juga sesuai berdasarkan hasil observasi peneliti pada 

hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, ketika ustadz KH. Samsul Arifin 

mengisi kajian dengan melanjutkan materi kitab riyadus sholihin bab 14 

tentang perilaku sederhana dalam ketaatan kepada Allah, beliau 

memberikan penjelasan bahwa melakukan ketaatan itu cukup, tidak lebih 

dan tidak kurang. Jiwa kita labil, iman naik turun. Mangkanya kita harus 

punya strategi untuk mengatur supaya iman kita tetap terjaga dalam 

kebaikan. Salah satunya yaitu ketaatan dalam beribadah kepada Allah 

Swt. Karena kehidupan di dunia ini merupakan ujian bagi kita, hidup 

mewah pun ujian berupa harta dan ini lebih banyak. Banyak tokoh neraka 

yang gagal dalam ujian harta.
89

 

Pendapat lain yang serupa juga dikemukakan oleh KH. 

Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Gus Firjaun) selaku wakil bupati 

jember sekaligus pemateri kajian di masjid Roudhatul Muchlisin Condro 

Jember, yang mengisi kajian setiap hari pada bulan suci ramadhan 

menjelang berbuka puasa. Beliau memberikan materi yang berkaitan 

dengan akhlak di kitab akhlak, yang mengatakan bahwa: 

Materi yang biasanya saya berikan yaitu akhlak tentang perilaku 

hati mbak, yang terekspresikan dalam bentuk lahiriah. Jadi fisik 

kita hanya gambar saja, rangka dari hati seseorang. Kalau hatinya 

bagus maka perilakunya juga akan bagus mbak. Tapi kalau orang 

sudah perilakunya kasar ini bisa menjadi petunjuk bahwa hati 

orang itu juga kasar. Karena itu lebih kepada membenahi hati, 

bagaimana agar tidak iri, dengki, dan sebagainya itu. Berakhlak 

bisa bersyukur, bisa sabar menghadapi ujian macam-macam. Nah 

karena punjernya itu hati tadi. Kalau hatinya baik pasti omongan 
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nya santun, halus, perilakunya juga bagus. Walaupun dia itu 

sorbannya tebal, gamisnya rangkap sepuluh kalau ngomongnya 

kasar mbak itu menunjukkan hati orang itu juga kasar. Itu sudah 

indikasi karena penggerak lahiriah kita ini ya hati mbak. Buah dari 

amal dan ilmu itu akhlak mbak, walaupun dia alim tapi kalau tidak 

berakhlak, walaupun dia ahli ibadah tapi kalau tidak berakhlak itu 

ibadah dan ilmunya tidak berbuah. Karena itu sampean sebagai 

calon-calon pemimpin masa depan harus berakhlak, harus ini tidak 

bisa tidak. Karena itu ciri khas dari orang ahli sunah waljamaah 

seperti itu. Kalau saya mengisi di masjid Roudhatul Muchlisin 

kitab yang kita kaji itu kitab soal akhlak tetapi yang kita terangkan 

juga menyerempet ke yang lain. Soal fikih juga dapat, soal tauhid 

juga ada, soal tasawuf nya juga ada.
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Gambar 4.5  

Suasana kajian keislaman oleh pemateri Gus Firjaun 

 menjelang berbuka puasa.
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Dari beberapa pernyataan diatas bahwasanya didalam kajian 

keislaman dalam meningkatkan pemahaman akhlak jamaah ini sangat 

penting untuk disampaikan dan dijelaskan. Karena akhlak merupakan 

salah satu ajaran yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah saw. Dalam 

kajian ini jamaah sangat antusias untuk mendengarkan kajian tentang 
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akhlak tersebut. Karena bagi pemateri dan jamaah pemahaman materi 

tentang akhlak ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari. Jamaah 

pada umumya sangat merasakan manfaatnya setelah mengikuti kajian 

keislaman ini, tidak hanya untuk menambah wawasan tentang 

pemahaman keagamaan tetapi sebagian jamaah yang singgah datang ke 

masjid untuk beribadah serta mengikuti kajian juga sambil refreshing. 

Karena kesibukan aktivitas pekerjaan mereka di luar rumah. Sebagaimana 

yang telah dikemukakan oleh bapak Samsul Islam selaku jamaah kajian 

keislaman masjid Roudhotul Muchlisin, beliau mengatakan bahwa: 

Motivasi saya awalnya bukan kajian, tetapi saya ingin refreshing 

akhir pekan setiap minggu itu sekaligus tujuan saya ke tempat 

ibadah. Kemudian setelah itu saya bisa refreshing kemana-mana 

gitu, jadi di sini yang saya ambil dari permulaan minggu itu adalah 

saya mengikuti jamaah kemudian diikuti dengan kajian. Tentu saja 

kan setiap kajian ini menambah ilmu, wawasan keagamaan serta 

menambah keimanan bagi saya dan bisa dikatakan sebagai 

pencerahan. Perasaan saya dengan saya refreshing di tempat ini 

yaitu merasa senang, awal saya berangkat dari dari rumah itu 

senang. Karena kalau orang tidak senang tidak mungkin pagi-pagi 

datang ke sini. Ya otomatis karena berangkatnya itu senang, 

kemudian ada kajian, ada solat berjamaah subuh bersama dan itu 

akan saya rindukan pada akhir pekan lagi. Tapi yang jelas ada 

motivasi dalam peningkatan iman. Kemudian manfaatnya saya 

lebih istiqomah, jadi saya dan istri saya ini lebih istiqomah dalam 

masalah solat misalnya serta ilmunya bertambah.
92

 

 

Bapak H. M. Burhan Rahmadany, SE selaku pengurus masjid 

Roudhotul Muchlisin sekaligus jamaah kajian keislaman juga mengatakan 

bahwa: 

Alasan saya mengikuti kajian keislaman yaitu yang paling utama 

kita mengaji. Namanya mengaji itu apalagi kita orang awam yang 

bukan dari pondokan atau apa misalnya ya tentu banyak kajian-
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kajian agama yang ingin kita ketahui. Apakah itu terkait dengan 

pemahaman-pemahaman tentang akidah, akhlak. Nah dimana kita 

dapatkan dari guru, guru kita sekarang kalau bukan dari pondok 

atau lembaga formal tentu dari sumber-sumber yang sifatnya 

seperti kajian-kajian seperti ini. Motivasi kita mengikuti kajian ya 

menambah ilmu mbak melalui guru-guru yang memang kita 

datangkan untuk memberikan kajian di masjid kita. Dan itu benar-

benar disambut positif oleh jamaah, karena tidak semua jama’ah 

kita latarbelakangnya dari basis agama yang kuat atau keluaran 

pondokan. Lebih banyak orang-orang umum yang itu mereka tidak 

pernah mendapatkan ilmu-ilmu agama di lembaga-lembaga 

formal, salah satunya kita mengikuti kajian. Dengan kita 

mengikuti kajian, kita tinggal melihat temanya apa. Kemudian 

perasaan saya setelah mengikuti kajian yang pertama pastinya 

senang, yang kedua menambah ilmu. Karena kalau katanya Gus 

fikri tidak akan diterima amalan kalau kita tidak punya ilmunya. 

Katakan misalnya haji, haji itu kan ritual agama yang ada aturan-

aturannya. Kalau kita tidak punya ilmunya percuma kita berhaji. 

Karena kalau kita tidak belajar mengaji kita tidak akan tahu semua 

itu.
93

 

 

Dari hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kajian keislaman dalam meningkatkan pemahaman 

akhlak jamaah di masjid Roudhatul Muchlisin Condro Jember mampu 

memberikan dampak positif bagi jamaah. Karena melihat kebanyakan dari 

jamaah awam yang kurang paham tentang keagamaan khususnya materi 

akhlak. Yang kemudian mereka antusias mengikuti kajian sehingga materi 

akhlak yang telah diberikan oleh pemateri bisa di terapkan di kehidupan 

sehari-hari oleh jamaah dan bisa diajarkan kepada keluarga dan anak-anak 

mereka. 
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Gambar 4.6 

 Suasana kajian keislaman materi Akhlak  

di masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember.
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Tabel 4.1 

Temuan Hasil Penelitian 

 

No. Fokus Penelitian Hasil Temuan 

1. Implementasi kajian keislaman 

dalam meningkatkan pemahaman 

akidah bagi jamaah Masjid 

Roudhotul Muchlisin Condro 

Jember 

a. Ustadz-ustadz/Pemateri 

menyampaikan materi berkaitan 

dengan aqidah yakni materi tentang 

rukun iman 

b. Ustadz-ustadz/Pemateri tidak 

hanya membeikan materi aqidah 

islam secara kontekstual saja, tetapi 

juga mengaitkan dengan situasi dan 

kondisi kekinian yang ada 

2. Implementasi kajian keislaman 

dalam meningkatkan pemahaman 

syariah bagi jamaah Masjid 

Roudhotul Muchlisin Condro 

Jember 

a. Ustadz-ustadz/Pemateri tidak 

hanya memberikan materi tentang 

syariah yang berkaitan dengan 

ibadah mahdah saja, namun juga 

memberikan materi-materi tentang 

ibadah ghairu mahdah dan ibadah 

sunah lainnya. 
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b. Ustadz-ustadz/Pemateri kajian 

memberikan materi juga 

menyesuaikan dengan kejadian 

ataupun momen yang ada pada saat 

bulan tersebut. 

3. Implementasi kajian keislaman 

dalam meningkatkan pemahaman 

akhlak bagi jamaah Masjid 

Roudhotul Muchlisin Condro 

Jember 

a. Ustadz-ustadz/Pemateri kajian 

memberikan materi tentang akhlak 

yang baik di dalam kitab riyadus 

sholihin. 

b. Ustadz-ustadz/Pemateri kajian 

juga memberikan materi yang 

berkaitan dengan akhlak terpuji 

dan akhlak tercela. 

 

C. Pembahasan Temuan 

Berdasarkan penyajian data dan analisis yang telah dipaparkan, maka 

dilakukan pembahasan terhadap hasil temuan penelitian yang dikaitkan 

dengan teori-teori yang sudah dijelaskan serta disesuaikan dengan fokus 

penelitian. Perincian pembahasan hasil temuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Implementasi kajian keislaman dalam meningkatkan pemahaman 

Akidah bagi jamaah Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember 

Kajian keislaman adalah kajian yang kegiatan pengajaran tentang 

agama atau permasalahan umum yang berkaitan dengan akidah, syari’ah 

dan akhlak yang di isi oleh seorang pemateri/ustadz. Pelaksanaannya 

untuk setiap minggunya dua kali pertemuan yaitu pada hari rabu dan ahad 

setelah selesai solat subuh. Dan untuk tiap bulannya yaitu di minggu 

pertama dan minggu kedua setiap bulannya. Kajian ini juga merupakan 

kajian yang di buka untuk masyarakat umum yang datang untuk 

menunaikan ibadah. Jamaahnya tidak dibatasi usia, dari mulai usia anak-
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anak hingga lanjut usia boleh mengikuti kajian ini. Kajian ini dibawah 

naungan dari yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Kaliwates 

Jember. 

Adapun hasil temuan terkait dengan kajian keislaman dalam 

meningkatkan pemahaman akidah bagi jamaah Masjid Roudhotul 

Muchlisin Condro Kaliwates Jember diantaranya: 

Kajian akidah yang ada di Masjid Roudhotul Muchlisin Condro 

Kaliwates Jember ini memberikan materi-materi yang berkaitan dengan 

akidah Islam seperti yang telah diberikan oleh ustadz KH. Samsul Arifin 

yang menyampaikan materi berkaitan dengan akidah yakni materi tentang 

rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Dan yang 

disampaikan oleh KH. Hamid Pujiono yang berkaitan dengan akidah 

yakni tentang bagaimana Cara mempercayai Nabi dan Rasul Allah swt. 

Beliau memberikan penjelasan tentang meyakini bahwa Nabi itu benar-

banar utusan Allah swt yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke 

jalan yang benar agar selamat di dunia akhirat. 

Hasil temuan tersebut sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh 

Ro’is Mahfud tentang objek kajian dalam akidah yang meliputi 

pembahasan tentang aspek Ilahiah (ketuhanan), nubuwah, dan ruhaniyah 

arkanul iman (rukun iman).
95

 

Selain itu, temuan selanjutnya terkait kajian keislaman dalam 

meningkatkan pemahaman akidah bagi jamaah ini adalah para 
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ustadz/pemateri kajian tidak hanya memberikan materi akidah islam 

secara kontekstual saja, akan tetapi juga mengaitkan dengan situasi dan 

kondisi kekinian yang ada, sehingga para jamaah tidak hanya sekedar 

meyakini saja tetapi juga bisa mengamalkan nilai-niai akidah di dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. 

Temuan ini juga selaras dengan pendapat Ahmad Zailani
96

 yang 

menjelaskan bahwa akidah tidaklah cukup dengan sekedar keyakinan atau 

pengakuan lisan saja, akan tetapi ia harus dibuktikan dengan amal. 

Dengan demikian ada 3 unsur yang harus dipenuhi agar iman itu 

sempurna. Unsur hati sebagai tempat keyakinan, unsur lisan sebagai 

tempat pengakuan dan unsur amal sebagai tempat pembuktian. 

Berdasarkan temuan data yang telah didialogkan dengan teori 

tersebut dapat diketahui bahwa kajian keislaman dalam meningkatkan 

pemahaman keagamaan pemateri menjelaskan materi aqidah islam yang 

berkaitan dengan rukun islam dan di contohkan kepada kehidupan sehari-

hari jamaah. Kemudian pemateri kajian keislaman juga menjelaskan 

materi tidak hanya kontekstual saja tetapi juga dengan pembuktian oleh 

kisah nyata. Tujunnya agar jamaah lebih paham terkait materi yang 

berkaitan dengan aqidah islam. Hasil temuan tersebut sudah sesuai dengan 

teori yang telah peneliti paparkan sebelumnya. 
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2. Implementasi kajian keislaman dalam meningkatkan pemahaman 

Syari’ah bagi jamaah Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember 

Kajian keislaman adalah kajian yang kegiatan pengajaran tentang 

agama atau permasalahan umum yang berkaitan dengan akidah, syari’ah 

dan akhlak yang di isi oleh seorang pemateri/ustad. Pelaksanaannya untuk 

setiap minggunya dua kali pertemuan yaitu pada hari rabu dan ahad 

setelah selesai solat subuh. Dan untuk tiap bulannya yaitu di minggu 

pertama dan minggu kedua setiap bulannya. Kajian ini juga merupakan 

kajian yang di buka untuk masyarakat umum yang datang untuk 

menunaikan ibadah. Jamaahnya tidak dibatasi usia, dari mulai usia anak-

anak hingga lanjut usia boleh mengikuti kajian ini. Kajian ini dibawah 

naungan dari yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Kaliwates 

Jember. 

Kajian tentang syariah ini memiliki peran yang sangat penting. 

Dengan diberikan materi tentang syariah yang meliputi ibadah dan 

muamalah, para jamaah dapat memahami serta menerapkan langsung 

dalam kehidupan sehari-hari mereka. Adapun hasil temuan terkait dengan 

kajian keislaman dalam meningkatkan pemahaman syari’ah bagi jamaah 

Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Kaliwates Jember diantaranya: 

Ustadz/pemateri tidak hanya memberikan materi tentang syariah 

yang berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdah saja, namun juga sering 

memberikan materi-materi tentang ibadah ghairu mahdah dan ibadah 

Sunah lainnya.   
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Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dijelaskan oleh Ahmad 

Zailani
97

 bahwa ibadah merupakan pendekatan diri kepada Allah melalui 

tata Cara yang sudah diatur oleh agama yang bersumber dari dalil naqli 

Al-Quran dan Sunah.  Adapun bentuk ibadah ini terbagi atas dua hal yaitu 

ibadah mahdah yaitu ibadah yang dapat dilihat dari segi format luarnya 

seperti salat, puasa, zakat, haji, sedekah, membaca Al-Quran. Dan yang 

kedua adalah ibadah ghairu madhah yaitu ibadah yang tidak memiliki 

format yang baku dalam pelaksanaannya, maka seluruh pekerjaan maupun 

sikap manusia harus mengetahui motivasinya dalam berbuat. Oleh karena 

itu, untuk memenuhi misi kemanusiaan sebagai hamba Allah maka 

selayaknya setiap hamba menjadikan seluruh gerak langkah kehidupannya 

dijadikan sebagai ibadah. 

Temuan lain yang juga didapatkan oleh peneliti selama mengikuti 

kajian keislaman di masjid Roudhotul Muchlisin ini adalah materi-materi 

tentang syariah yang berkaitan dengan ibadah yang diberikan ustadz 

ataupun pemateri kajian ini juga disesuaikan dengan kejadian ataupun 

momen yang ada pada saat bulan tersebut. Peneliti melakukan observasi 

dan mengikuti kajian keislaman pada saat memasuki momen isra’ mi’roj 

maka materi kajian keislaman yang di berikan adalah tentang ibadah-

ibadah yang berkaitan dengan isra’ mi’roj. Pada saat itu ustadz ataupun 

pemateri yang mengisi kajian yaitu Drs. H. Mahrus, M.Pd.I. Beliau 
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menjelaskan materi tentang hikmahnya isra’ mi’raj itu adalah solat dan 

solat itu representasi dari habbluminaallah, habbumminnas. 

Temuan ini selaras dengan pendapat dari Maryatin di dalam Jurnal 

Ilmu Dakwah yang menjelaskan bahwa salah satu ciri-ciri dakwah yang 

baik adalah materi yang diberikan disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

serta kebutuhan audien.
98

 

Berdasarkan temuan data yang telah didialogkan dengan teori  

tersebut dapat diketahui bahwa kajian keislamaan dalam meningkatkan 

pemahaman syariah bagi jamaah masjid roudhotul muchlisin yaitu ketika 

pemateri menjelaskan materi tentang syariah tidak hanya menjelaskan 

materi ibadah mahdah saja tetapi juga terkait ibadah sunnah lainnya dan 

hukum-hukum muamalah. Kemudian pemateri memberi materi kajian 

juga menyesuaikan dengan bulan-bulan tertentu, misalnya bertepatan pada 

isra’mi’roj, dll. Hasil temuan tersebut juga sudah sesuai dengan teori dari 

Ahmad Zaelani dan Maryatin. 

3. Implementasi kajian keislaman dalam meningkatkan pemahaman 

Akhlak bagi jamaah Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember 

Kajian keislaman adalah kajian yang kegiatan pengajaran tentang 

agama atau permasalahan umum yang berkaitan dengan akidah, syari’ah 

dan akhlak yang di isi oleh seorang pemateri/ustad. Pelaksanaannya untuk 

setiap minggunya dua kali pertemuan yaitu pada hari rabu dan ahad 

setelah selesai solat subuh. Dan untuk tiap bulannya yaitu di minggu 
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pertama dan minggu kedua setiap bulannya. Kajian ini juga merupakan 

kajian yang di buka untuk masyarakat umum yang datang untuk 

menunaikan ibadah. Jamaah nya tidak dibatasi usia, dari mulai usia anak-

anak hingga lanjut usia boleh mengikuti kajian ini. Kajian ini dibawah 

naungan dari yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Kaliwates 

Jember. 

Dalam meningkatkan pemahaman akhlak bagi jamaah, ustadz 

ataupun pemateri kajian keislaman memberikan penjelasan tentang 

bagaimana akhlak yang baik yang seharusnya dimiliki oleh setiap 

manusia. Adapun Materi-materi akhlak yang diberikan di kajian 

keislaman ini yaitu melanjutkan kitab riyadus sholihin, yang di dalamnya 

membahas tentang materi-materi akhlak seperti berlaku sederhana dalam 

ketaatan kepada Allah, kemudian dalam kajian keislaman ini pemateri 

juga menjelaskan Al-Akhlak Mahmudah (Akhlak terpuji) yaitu akhlak 

yang baik yang benar menurut ajaran islam seperti akhlak kepada Allah 

dan akhlak kepada sesama manusia. Serta Al-Akhlak Madzmumah 

(akhlak tercela) yaitu akhlak yang tidak baik dan tidak benar menurut 

ajaran Islam. Melalui pemberian materi tentang akhlak ini diharapkan 

dapat di pahami oleh para jamaah kajian keislaman masjid Roudhotul 

Muchlisin condro Jember, agar menjadi manusia yang baik di hadapan 

Allah maupun di hadapan sesama manusia yang lainnya. 
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Hasil temuan diatas selaras dengan teori dari Abu ahmadi dan 

Noor Salim
99

 yang menjelaskan bahwa akhlak dalam Islam mempunyai 

ruang lingkup, yaitu akhlak manusia kepada terhadap Allah SWT, akhlak 

manusia terhadap sesama manusia, dan akhlak manusia terhadap 

lingkungan. 

Berdasarkan temuan data yang telah didialogkan dengan teori  

tersebut dapat diketahui bahwa kajian keislamaan dalam meningkatkan 

pemahaman akhlak bagi jamaah masjid roudhotul muchlisin yaitu 

pemateri kajian menjelaskan tentang bagaimana akhlak yang baik yang 

seharusnya dimiliki oleh setiap masing-masing manusia. Baik kepada 

Allah, manusia dengan manusia dan terhadap lingkungan. Hasil temuan 

tersebut dapat dilihat bahwa adanya peningkatan pemahaman materi 

akhlak oleh jamaah. Sehingga jamaah bisa menerapkan di kehidupan 

sehari-hari. Temuan ini juga sudah sesuai dengan teori yang di jelaskan 

oleh Abu Ahmadi dan Noor pada pembahasan sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh di 

lapangan yang berjudul Implementasi Kajian Keislaman Dalam Meningkatkan 

Pemahaman Keagamaan Jamaah Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kajian keislaman dalam meningkatkan pemahaman akidah bagi jama’ah 

ini adalah para ustadz ataupun pemateri kajian tidak hanya memberikan 

materi akidah islam secara konteks tual saja, akan tetapi juga mengaitkan 

dengan situasi dan kondisi kekinian yang ada, sehingga para jamaah tidak 

hanya sekadar meyakini saja tetapi juga bisa mengamalkan nilai-nilai 

akidah di dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

2. Kajian keislaman dalam meningkatkan pemahaman syariah bagi jama’ah 

ini adalah Ustadz ataupun pemateri tidak hanya memberikan materi 

tentang syariah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdah saja, namun 

juga sering memberikan materi-materi tentang muamalah, ibadah ghairu 

mahdah dan ibadah sunah lainnya. Dengan pemahaman yang lebih 

mantab menjadikan jama’ah lebih meningkatkan lagi ibadahnya, baik 

ibadah mahdah maupaun ghairu mahdhah.  

3. Kajian keislaman dalam meningkatkan pemahaman akhlak bagi jama’ah 

ini adalah ustadz/pemateri kajian keislaman memberikan penjelasan 

tentang bagaimana akhlak yang baik yang seharusnya dimiliki oleh setiap 
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manusia. Kemudian materi kitab riyadus sholihin serta materi akhlak 

lainnya seperti Akhlak Mahmudah (Akhlak terpuji) dan Al-Akhlak 

Madzmumah (akhlak tercela). Dengan pemahaman yang lebih mantab 

menjadikan motivasi positif bagi jama’ah untuk lebih baik lagi dalam 

menerapkan akhlak yang terpuji dan menghindari akhlak yang tercela. 

B. Saran-saran 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di yayasan Masjid 

Roudhotul Muchlisin Condro Jember, maka peneliti dapat memberikan saran 

atau masukan kepada berbagai pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Bagi yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember, diharapkan 

untuk terus mengembangkan program pemberdayaan dan dakwah melalui 

kajian keislaman untuk para masyarakat khususnya jamaah sekitar masjid 

dan wilayah Jember. 

2. Bagi yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember, diharapkan 

selalu menjaga kebersihan khususnya di area lingkungan masjid dan area 

toilet. 

3. Bagi ketua Takmir Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember, 

diharapkan bisa menambah jadwal kajian keislaman untuk tiap 

minggunya. Tidak hanya pada hari rabu dan ahad saja tetapi lebih di 

tambah lagi. Agar para jamaah yang datang bisa mengikuti kajian tidak 

hanya pada hari rabu dan minggu. 
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4. Bagi jamaah kajian keislaman Masjid Roudhotul Muchlisin Condro 

Jember, diharapkan bisa lebih istiqomah untuk meningkatkan semangat 

dalam diri agar senantiasa menuntut ilmu untuk meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan, serta memperhatikan dengan saksama dan memahami di 

saat kajian berlangsung supaya mendapatkan ilmu yang barokah. 
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3 09 Februari 2020 AHAD  TEMATIK Drs.KH. Hasan Basri 

4 12 Februari 2020 RABU FIQH Prof.Dr. MN. Harisuddin 

5 16 Februari 2020 AHAD  TEMATIK Dr. H. Mustain Billah, M.Pd.I 

6 19 Februari 2020 RABU TAFSIR Dr. KH. Abd. Hamid Pujiono  

7 23 Februari 2020 AHAD  RIYADUS SHOLIHIN Ust Samsull Arifin 

8 26 Februari 2020 RABU TEMATIK Drs. H. Mahrus, M.Pd.I 

1 01 Maret 2020 AHAD  FIQH Prof.Dr. MN. Harisuddin 

2 04 Maret 2020 RABU TEMATIK Drs.KH. Samsul Arifin 

3 08 Maret 2020 AHAD  TEMATIK Drs.KH. Hasan Basri 



 

 

4 11 Maret 2020 RABU FIQH Prof.Dr. MN. Harisuddin 

5 15 Maret 2020 AHAD  TEMATIK Wildan Ramadhani, SQ 

6 18 Maret 2020 RABU TAFSIR Dr. KH. Abd. Hamid Pujiono  

7 22 Maret 2020 AHAD  RIYADUS SHOLIHIN Ust Samsull Arifin 

8 25 Maret 2020 RABU TEMATIK Dr. H. Mustain Billah, M.Pd.I  

9 29 Maret 2020 AHAD FIQH Prof.Dr. MN. Harisuddin 

1 01 April 2020 RABU  FIQH Prof.Dr. MN. Harisuddin 

2 05 April 2020 AHAD TEMATIK Drs.KH. Samsul Arifin 

3 08 April 2020 RABU  TEMATIK Drs.KH. Hasan Basri 

4 12 April 2020 AHAD FIQH Prof.Dr. MN. Harisuddin 

5 15 April 2020 RABU  TEMATIK Drs. H. Mahrus, M.Pd.I 

6 19 April 2020 AHAD TAFSIR Dr. KH. Abd. Hamid Pujiono  

7 22 April 2020 RABU  RIYADUS SHOLIHIN Ust Samsull Arifin 

8 26 April 2020 AHAD TEMATIK Wildan Ramadhani, SQ 

9 29 April 2020 RABU  FIQH Prof.Dr. MN. Harisuddin 

1 03 Mei 2020 AHAD  TAFSIR Dr. KH. Abd. Hamid Pujiono  

2 06 Mei 2020 RABU TEMATIK Drs.KH. Samsul Arifin 

3 10 Mei 2020 AHAD  TEMATIK Drs.KH. Hasan Basri 

4 13 Mei 2020 RABU FIQH Prof.Dr. MN. Harisuddin 

5 17 Mei 2020 AHAD  TEMATIK Dr. H. Mustain Billah, M.Pd.I 

6 20 Mei 2020 RABU TAFSIR Dr. KH. Abd. Hamid Pujiono  

7 24 Mei 2020 AHAD  RIYADUS SHOLIHIN Ust Samsull Arifin 

8 27 Mei 2020 RABU TEMATIK Dr. H. Mustain Billah, M.Pd.I 

9 31  Mei 2020 AHAD FIQH Prof.Dr. MN. Harisuddin 

1 03 Juni 2020 RABU  TAFSIR Dr. KH. Abd. Hamid Pujiono  

2 07 Juni 2020 AHAD TEMATIK Drs.KH. Samsul Arifin 



 

 

3 10 Juni 2020 RABU  TEMATIK Drs.KH. Hasan Basri 

4 14 Juni 2020 AHAD FIQH Prof.Dr. MN. Harisuddin 

5 17 Juni 2020 RABU  TEMATIK Dr. H. Mustain Billah, M.Pd.I 

6 21 Juni 2020 AHAD TAFSIR Dr. KH. Abd. Hamid Pujiono  

7 24 Juni 2020 RABU  RIYADUS SHOLIHIN Ust Samsull Arifin 

8 28 Juni 2020 AHAD TEMATIK Wildan Ramadhani, SQ 

1 01 Juli 2020 RABU  FIQH Prof.Dr. MN. Harisuddin 

2 05 Juli 2020 AHAD TEMATIK Drs.KH. Samsul Arifin 

3 08 Juli 2020 RABU  TEMATIK Drs.KH. Hasan Basri 

4 12 Juli 2020 AHAD FIQH Prof.Dr. MN. Harisuddin 

5 15 Juli 2020 RABU  TEMATIK Drs. H. Mahrus, M.Pd.I 

6 19 Juli 2020 AHAD TAFSIR Dr. KH. Abd. Hamid Pujiono  

7 22 Juli 2020 RABU  RIYADUS SHOLIHIN Ust Samsull Arifin 

8 26 Juli 2020 AHAD TEMATIK Wildan Ramadhani, SQ 

9 29 Juli 2020 RABU  FIQH Prof.Dr. MN. Harisuddin 

1 02 Agustus 2020 AHAD  TAFSIR Dr. KH. Abd. Hamid Pujiono  

2 05 Agustus 2020 RABU TEMATIK Drs.KH. Samsul Arifin 

3 09 Agustus 2020 AHAD  TEMATIK Drs.KH. Hasan Basri 

4 12 Agustus 2020 RABU FIQH Prof.Dr. MN. Harisuddin 

5 16 Agustus 2020 AHAD  TEMATIK Wildan Ramadhani, SQ 

6 19 Agustus 2020 RABU TAFSIR Dr. KH. Abd. Hamid Pujiono  

7 23 Agustus 2020 AHAD  RIYADUS SHOLIHIN Ust Samsull Arifin 

8 26 Agustus 2020 RABU TEMATIK Dr. H. Mustain Billah, M.Pd.I  

1 06 September 2020 AHAD  TAFSIR Dr. KH. Abd. Hamid Pujiono  

2 09 September 2020 RABU TEMATIK Drs.KH. Samsul Arifin 

3 13 September 2020 AHAD  TEMATIK Drs.KH. Hasan Basri 



 

 

4 16 September 2020 RABU FIQH Prof.Dr. MN. Harisuddin 

5 20 September 2020 AHAD  TEMATIK Wildan Ramadhani, SQ 

6 23 September 2020 RABU TAFSIR Dr. KH. Abd. Hamid Pujiono  

7 27 September 2020 AHAD  RIYADUS SHOLIHIN Ust Samsull Arifin 

8 30 September 2020 RABU TEMATIK Dr. H. Mustain Billah, M.Pd.I  

1 04 Oktober 2020 AHAD  TAFSIR Dr. KH. Abd. Hamid Pujiono  

2 07 Oktober 2020 RABU TEMATIK Drs.KH. Samsul Arifin 

3 11 Oktober 2020 AHAD  TEMATIK Drs.KH. Hasan Basri 

4 14 Oktober 2020 RABU FIQH Prof.Dr. MN. Harisuddin 

5 18 Oktober 2020 AHAD  TEMATIK Wildan Ramadhani, SQ 

6 21 Oktober 2020 RABU TAFSIR Dr. KH. Abd. Hamid Pujiono  

7 25 Oktober 2020 AHAD  RIYADUS SHOLIHIN Ust Samsull Arifin 

8 28 Oktober 2020 RABU TEMATIK Dr. H. Mustain Billah, M.Pd.I  

1 01 November 2020 AHAD  TAFSIR Dr. KH. Abd. Hamid Pujiono  

2 04 November 2020 RABU TEMATIK Drs.KH. Samsul Arifin 

3 08 November 2020 AHAD  TEMATIK Drs.KH. Hasan Basri 

4 11 November 2020 RABU FIQH Prof.Dr. MN. Harisuddin 

5 15 November 2020 AHAD  TEMATIK Wildan Ramadhani, SQ 

6 18 November 2020 RABU TAFSIR Dr. KH. Abd. Hamid Pujiono  

7 22 November 2020 AHAD  RIYADUS SHOLIHIN Ust Samsull Arifin 

8 25 November 2020 RABU TEMATIK Dr. H. Mustain Billah, M.Pd.I  

9 29 November 2020 AHAD  TEMATIK Wildan Ramadhani, SQ 

1 02 Desember 2020 RABU TEMATIK Drs. H. Mahrus, M.Pd.I 

2 06 Desember 2020 AHAD  TEMATIK Drs.KH. Samsul Arifin 

3 09 Desember 2020 RABU TEMATIK Drs.KH. Hasan Basri 

4 13 Desember 2020 AHAD  FIQH Prof.Dr. MN. Harisuddin 



 

 

5 16 Desember 2020 RABU TEMATIK Dr. H. Mustain Billah, M.Pd.I 

6 20 Desember 2020 AHAD  TAFSIR Dr. KH. Abd. Hamid Pujiono  

7 23 Desember 2020 RABU RIYADUS SHOLIHIN Ust Samsull Arifin 

8 27 Desember 2020 AHAD  TEMATIK Wildan Ramadhani, SQ 

9 30 Desember 2020 RABU TEMATIK Drs.KH. Samsul Arifin 

 

       Ketua Umum  

        

 

 

                                            

Drs. KH. Zainuddin Dja’far 
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