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ABSTRAKSI 

 

 Nama : Zulkifli. Tempat / Tanggal Lahir : Tualang Cut, 03 Desember 1974. 
Nim: 3012011108. Judul Skripsi: Peranan Pengajian Majelis Ta’lim Dayah Rudi 
Kampung Tanjung Neraca Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh 
Tamiang Dalam Membina Dan Menyebarkan Syiar Islam.  

 

Setiap orang Islam memiliki peranan tersendiri dalam membina dan 
menyebarkan syiar Islam, demikian juga dengan kelompok masyarakat berupa 
kelompok pengajian yang disebut dengan Pengajian Majelis Ta’Lim. Oleh karena 
itu, untuk merealisasikan tanggung jawab dimaksud dapat dilaksanakan sesuai 
dengan situasi dan kondisi masing-masing kelompok masyarakat bahwa masyarakat 
harus terus dibina sekaligus melakukan aktifitas yang bernuansa syiar Islam 
khususnya di masyarakat Kecamatan Manyak Payed.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pengajian Dayah 
Rudi Kampung Tanjung Neraca Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh 
Tamiang dalam membina dan menyebarkan syiar Islam dan untuk mengetahui hasil 
dari peranan Dayah Rudi Kampung Tanjung Neraca Kecamatan Manyak Payed 
Kabupaten Aceh Tamiang dalam membina dan menyebarkan syiar Islam. 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode field 
research, yaitu penelitian lapangan. Dalam hal ini, peneliti menganalisis sejumlah 
fenomena yang terjadi menyangkut dengan peranan pengajian majelis ta’lim 
ahlussunnah dalam membina dan menyebarkan syiar Islam di Kecamatan Manyak 
Payed. Sedangkan perolehan data diupayakan melalui sejumlah sumber tertulis 
berupa buku-buku yang menyangkut dengan Majlis Ta’lim dan uraian lainnya yang 
ada hubungannya dengan penelitian ini. Selanjutnya mengambil dan mengolah data 
lapangan yang diperoleh melalui observasi, data wawancara serta studi dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan pengajian Dayah Rudi 
Kampung Tanjung Neraca Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang 
dalam membina dan menyebarkan syiar Islam berbeda dengan pengajian pada 
lembaga madrasah, pengajian majlis ta’lim yang diprakarsai oleh Dayah Rudi 
Kampung Tanjung Neraca merupakan pengajian yang diselenggarakan untuk 
mengembangkan potensi mental spritual masyarakat dengan penekanan peningkatan 
kualitas ilmu pengetahuan sekaligus keterampillan yang difungsikan dalam praktek 
ibadah sehari-hari oleh masyarakat.  

Pengajian yang dilaksanakan oleh Dayah Rudi Kampung Tanjung Neraca 
Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang masyarakat dapat memahami 
ajaran Islam secara lebih mendalam, kuatnya motivasi untuk beribadah dengan 
penuh ketaatan kepada Allah Swt. Di samping itu, masyarakat dapat 
mempertahankan nilai-nilai keagamaan berupa aqidah, meningkatnya kualitas akhlak  

 

 

 

 



khususnya saat berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat sesuai dengan 
konsep pengajian sepanjang hayat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Dakwah mengandung suatu pengertian dan sebagai suatu kegiatan atau 

ajakan, baik bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya. yang dilakukan 

secara sadar dan terencana dalam usaha mempengaruhi orang lain,baik secara 

individual maupun kelompok, agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian 

dan sikap, penghayatan serta pengalaman, terhadap ajaran agama sebagai pesan 

yang disampaikan kepadanya dengan tanpa ada unsur-unsur paksaan.1 

Dakwah merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh umat Islam 

dalam menyebarkan ajaran keyakinan kebaikan untuk mewujudkan kebahagiaan. 

Dakwah juga sebagai bentuk untuk mengatasi banyaknya permasalahan yang ada 

di era moderen, salah satu pelaksana dakwah adalah para da’i, guru dan para 

ulama, baik dilakukan di wilayah pedesaan maupun di perkotaan dengan tujuan 

melaksanakan amar ma’ruf dan nahi munkar melalui berbagai proses, di 

antaranya melalui proses pengajian, baik secara langsung maupun pengajian 

bermedia seperti pengajian melalui televisi dan lainnya.  

Pengajian yang dilakukan berupa majlis ta’lim di tengah-tengah 

masyarakat di era moderen memiliki banyak keuntungan, salah satu 

keuntungannya adalah semua elemen masyarakat dapat menerima pembinaan dan 

tersebarnya nilai-nilai agama Islam yang disyi’arkan melalui majlis ta’lim. 

Melalui pengajian dimaksud dapat juga membina mental masyarakat untuk selalu 

                                                 
1Asep Kusnawan, Komunikasi Dan Penyiaran Islam, (Bandung: Benang Merah Press, 

2004), hal. 231. 
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berpikir positif tentang hidup dalam berbagai aspek dan yang paling penting ialah 

mengingatkan masyarakat untuk selalu taat kepada ajaran Allah Swt. 2 

 Majelis taklim mampu memberi pengaruh untuk semua kalangan 

masyarakat, apakah mereka berasal dari kelompok awam, bahkan juga untuk 

kalangan intelektual. Semua elemen masyarakat tersebut secara terbuka dapat 

dilihat tentang peran mereka seperti para penceramah dalam melaksanakan 

pengajian dengan tujuan peningkatan kualitas intelektual jamaah sekaligus aspek 

prilaku nyata dalam kehidupan segenap anggota masyarakat. 

Melaksanakan pengajian majlis ta’lim merupakan salah satu unsur dari 

pelaksanaan dakwah Islam, melalui kegiatan ini tentunya akan sangat membantu 

semua elemen masyarakat, kemudian masyarakat akan berupaya untuk merubah 

diri dari segala sesuatu yang belum sesuai dengan ajaran Islam menjadi lebih tepat 

dalam pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam dan selalu mampu berpikir positif dan 

maju.  

Peranan terpenting dalam pengajian majlis ta’lim terutama yang tercatat 

sebagai  kegiatan pengajian adalah dalam perbaikan pemahaman anggota 

masyarakat menyangkut aqidah, ibadah dan mua’malah, bahkan sejarah Islam. 

Sebagai aspek yang pokok melalui majlis ta’lim dapat memberikan pembinaan 

serta meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan masyarakat tentang agama Islam 

khususnya masyarakat melalui Dayah Rudi Kampung Tanjung Neraca Kecamatan 

Manyak Payed. Dengan demikian segenap lapisan masyarakat dapat menata hidup 

sesuai dengan tatatnan ajaran Islam. 
                                                 

2Aep Muhyidin dan Agus Ahmad Syafei, Metode Pengembangan Dakwah, (Bandung:  
Pustaka Setia, 2002), hal. 79. 
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Memahami tentang kegiatan majlis ta’lim yang diselenggarakan oleh 

lembaga dayah di Kampung Tanjung Neraca Kecamatan Manyak Payed telah 

diselenggrakan secara aktif, hal ini menunjukkan adanya peranan nyata kelompok 

pengajian dalam mengaktifkan para ahli agama Islam untuk memberikan berbagai 

proses pembinaan, syiar, sekaligus pembelajaran bidang agama Islam sehingga 

masyarakat dapat memahami ajaran Islam secara lebih baik dan mendalam. 

Melalui pemahaman yang baik tersebut tentunya akan memberikan dampak 

terhadap prilaku ibadah kepada Allah Swt dan juga dalam bentuk hubungan 

sosial. 

Pada intinya, peran pengajian majlis ta’lim yang diprakarasai oleh Dayah 

Rudi Kampung Tanjung Neraca Kecamatan Manyak Payed akan mampu menata 

pola pikir dan tindakan masyarakat ke arah yang lebih positif. Hal ini sesuai 

dengan penciptaan makhluk yang bernama manusia oleh Allah Swt dalam bentuk 

yang sebaik-baiknya, bahkan merupakan makhluk yang paling mulia jika 

dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya dengan salah sebab manusia 

dapat menggunakan akalnya untuk berpikir tentang hakikat dirinya serta asal 

kejadiannya, sehingga hal tersebut dapat menumbuhkan keyakinan dan 

melahirkan dorongan untuk mengabdikan diri sepenuhnya hanya untuk 

menyembah Allah Swt dengan dorongan akal pikiran yang jernih.3 

Di balik peranan majlis ta’lim melaksanakan pengajian di Tanjung Neraca 

Kecamatan Manyak Payed tentunya tidak berjalan secara sempurna dalam arti 

dalam pelaksanaan pengajian tetap mengalami berbagai kendala. Sejumlah 

                                                 
3 Syah Mukti, Islam dan Kewajiban Hidup Manusia, (Jakarta: Surya Aksara, 2011), hal. 

70. 
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kendala tersebut terlihat seperti jumlah jamaah yang hadir masih minim 

dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang ada di setiap kampung di mana 

pengajian dilaksanakan. Artinya tingkat kehadiran masyarakat masih belum 

memuaskan, karena yang hadir di pengajian lebih dominan dari unsur orang 

dewasa dan para orang tua semata, sedangkan kehadiran para remaja belum sesuai 

dengan harapan. 

Hasil pengamatan tersebut telah dilakukan di Dayah Rudi Kampung 

Tanjung Neraca Kecamatan Manyak Payed dan sesuai dengan data dimaksud 

meskipun masih perlu diuji untuk sementara dapat dijadikan tolok ukur tentang 

proses pembinaan dan mensyi’arkan Islam yang diperuntukkan bagi segenap 

elemen masyarakat Kampung Tanjung Neraca Kecamatan Manyak Payed.  

Mengingat pentingnya penelitian tentang peranan majlis ta’lim peneliti 

akan meneliti secara lebih mendalam tentang: Peranan Pengajian Majelis 

Ta’lim Dayah Rudi Kampung Tanjung Neraca Kecamatan Manyak Payed 

Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Membina Dan Menyebarkan Syiar Islam.  

 

B.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

1.  Apa saja peranan pengajian Dayah Rudi Kampung Tanjung Neraca 

Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dalam membina 

dan menyebarkan syiar Islam? 

2.  Bagaimana  hasil  dari  peranan  Dayah  Rudi  Kampung  Tanjung  Neraca 
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Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dalam membina 

dan menyebarkan syiar Islam? 

 

C. Penjelasan Istilah 

 Untuk menghindari dari kesalahpahaman pembaca dalam memahami kata- 

kata istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini peneliti dapat menjelaskan makna 

kata-kata tersebut sesuai dengan penjelasan pakar bahasa sebagai berikut:  

1. Peranan 

Makna dari kata dalam pembahasan ini adalah suatu yang  jadi bagian atau 

yang memegang pimpinan terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa),  

pihak yang berfungsi atau bertanggung jawab terhadap sesuatu hal. 4  Peneliti 

maksudkan dengan makna peranan dalam penelitian ini adalah tingkat tanggung 

jawab dari pelaksana Dayah Rudi Kampung Tanjung Neraca Kecamatan Manyak 

Payed Kabupaten Aceh Tamiang dalam membina dan menyebarkan syiar Islam. 

2. Pengajian 

Sesuai dengan penjelasan yang diperoleh makna dari kata pengajian dalam 

pembahasan ini adalah pengajaran (agama Islam) menanamkan norma agama 

melalui dakwah, pembacaan Al-Qur’an.5 Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti 

maksudkan dengan makna pengajian dalam penelitian ini adalah mendalami 

ajaran Islam melalui ceramah atau dakwah yang disampaikan oleh penceramah 

atau pendakwah melalui kegiatan pengajian dari Dayah Rudi Kampung Tanjung 

Neraca Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dalam membina dan 

                                                 
4 W.J.S.  Poerwadarminta,  Kamus Umum  Bahasa  Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1986), hal. 735-736. 
5 Mansur, Majelis Ta’lim, (Surabaya: Prima Press, 2009), hal. 110. 
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menyebarkan syiar Islam. 

3. Majelis Ta’lim  

Makna dari kata Majelis Ta’lim dalam pembahasan ini yang sesuai dengan 

akar katanya adalah: Majelis, yang berarti (tempat). Sedangkan Ta’lim yang 

berarti (pengajaran) dan bermakna tempat pengajaran atau pengajian bagi orang-

orang yang ingin mendalami ajaran-ajaran islam sebagai sarana dakwah dan 

pengajaran agama. 6  Peneliti maksudkan dengan makna Majelis Ta’lim adalah 

pihak Dayah Rudi Kampung Tanjung Neraca Kecamatan Manyak Payed 

Kabupaten Aceh Tamiang dalam membina dan menyebarkan syiar Islam untuk 

mengajarkan ajaran Islam kepada segenap masyarakat sekaligus mensyi’arkannya. 

4. Dayah 

 Dayah (dalam bahasa Arab;  زاویةzawiyah. Arti harfiahnya adalah sudut, 

karena pengajian pada masa Rasulullah dilakukan di sudut-sudut mesjid). Di 

beberapa negara muslim lain dayah atau zawiyah juga lazim disebutkan sebagai 

sekolah agama Islam (madrasah).7 Di Indonesia penyebutan dayah untuk sebuah 

lembaga pendidikan agama Islam adalah di Aceh (di pulau Jawa disebut 

pesantren, artinya tempat para santri menetap dan menimba ilmu). 

5. Membina 

 Makna dari kata membina adalah upaya untuk meningkatkan mutu 

penggunaan bahasa, antara lain mencakupi peningkatan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan berbahasa yang dilakukan misalnya melalui jalur pendidikan dan 

                                                 
6 Mansur, Majelis Ta’lim, (Surabaya: Prima Press, 2009), hal. 110. 
7 Muammar Zaky, Dayah Pembangunan Mental Spritual Masyarakat, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), hal 15.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Rasulullah
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesjid
https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga
https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren
https://id.wikipedia.org/wiki/Santri
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
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pemasyarakatan. 8  Sedangkan yang peneliti maksudkan dengan makna kata 

membina dalam pembahasan ini adalah pihak Dayah Rudi Kampung Tanjung 

Neraca Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dalam membina dan 

menyebarkan syiar Islam dengan cara membangun mental spritual masyarakat. 

6.  Menyebarkan 

 Makna dari kata menyebarkan adalah: Menghamburkan, menyiarkan 

(kabar dan sebagainya), menabur (benih dan sebagainya), membagi-bagikan,  

mengirimkan, benih menabur benih, kabar bohong menyiarkan kabar bohong, 

menghamburkan surat (misalnya dari pesawat terbang), membagi-bagikan surat 

kepada alamat, uang menghamburkan, membagi-bagikan undangan. 9  Peneliti 

maksudkan dengan menyebarkan dalam pembahasan ini adalah pihak Dayah Rudi 

Kampung Tanjung Neraca Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang 

dalam membina dan menyebarkan syiar Islam untuk memberikan ilmu 

pengetahuan agama Islam kepada masyarakat. 

7. Syi’ar 

Makna dari kata syi’ar (bahasa Arab) adalah menyebarkan kemuliaan.10 

Peneliti maksudkan dengan makna syi’ar dalam pembahasan ini adalah 

menghidupkan ajaran Islam dalam segenap dimensinya di kalangan masyarakat 

Kampung Tanjung Neraca Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.  

8.  Islam 

Maka Islam adalah  selamat  sejahtera  atau  terpelihara  dari  sesuatu  yang 

                                                 
8 KBBI Online, Arti kata membina bahasa menurut KBBI, Artikel Diakses Tanggal 22 

Februari 2016, dari: http://kamus.cektkp.com/membina-bahasa/.  
9 Ibid.  
10 Ibid.  
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menimpanya.11 Sesuai dengan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa agama 

Islam merupakan satu-satunya agama yang mampu memberikan jalan 

keselamatan, hidup sejahtera dan terpelihara dunia akhirat selama umat Islam 

berpegang teguh pada seluruh ajarannya.   

 

D. Tujuan dan manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui peranan pengajian Dayah Rudi Kampung Tanjung 

Neraca Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dalam 

membina dan menyebarkan syiar Islam 

b. Untuk mengetahui hasil dari peranan Dayah tersebut dalam membina dan 

menyebarkan syiar Islam 

c. Untuk mengetahui hambatan dan solusinya 

2. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara: 

a.  Manfaat teoritis, 

 Penelitian    ini    diharapkan    dapat   memperkaya   khazanah   penelitian, 

memperluas wawasan peneliti dari mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab 

dan Dakwah (FUAD) Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  

b.  Manfaat praktis, yakni dapat dijadikan referensi tambahan bagi pengelola 

Majelis Taklim sebagaimana yang dilakukan oleh Dayah Rudi Kampung 

                                                 
11 Ahmad Wirson, Kamus Al Munawir : Arab - Indonesia, (Yogyakarta : Progresssif, 1988),    

hal. 1012. 
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Tanjung Neraca Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang 

dalam membina dan menyebarkan syiar Islam 

c.  Bagi pribadi 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi peneliti untuk aktif 

dalam membina dan menyebarkan syiar Islam di Kampung Tanjung 

Neraca Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang 

 

E. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab, yaitu bab I: 

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

penjelasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.  

 Pada pembahasan bab II menjelaskan tentang sejumlah teori yang 

berkaitan dengan judul pembahasan ini sebagaimana tiori-teori yang 

dikembangkan oleh para pakar ilmu pengetahuan tentang: Peranan pengajian 

Majelis Ta’lim, peranan Majelis Ta’lim, Majelis Ta’lim sebagai penyebar dakwah 

Islam.  

 Pada bab III tetang metodologi pnelitian yang menjelaskan tentang: Jenis 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknis analisis dan teknis 

pengolohan data. Sesuai dengan metode penelitian tersebut penulis akan 

menguraikan berbagai hal menyangkut  dengan  langkah  penelitian  sehingga  

penelitian ini  terarah  dan dapat menghasilkan data penelitian yang akurat dan 

ilmiah.  

 Bab IV menjelaskan tentang: Gambaran umum lokasi penelitian, peranan 

pengajian Dayah Rudi Kampung Tanjung Neraca Kecamatan Manyak Payed 

Kabupaten Aceh Tamiang dalam membina dan menyebarkan syiar Islam, hasil 
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peranan Dayah Rudi Kampung Tanjung Neraca Kecamatan Manyak Payed 

Kabupaten Aceh Tamiang dalam membina dan menyebarkan syiar Islam. 

Sedang pada bab V yang merupakan bab terakhir peneliti mengambil 

beberapa kesimpulan penelitiana, termasuk menyampaikan saran-saran terutama 

kepada pelaksana pengajian Dayah Rudi Kampung Tanjung Neraca Kecamatan 

Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. 
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