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ABSTRAK 

 

 

Skripsi ini membahas tentang Peran Majelis Dzikir dan Taklim As-Syifa  

dalam Pembinaan Akhlak Jamaah di Kota Bandar Lampung. 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah Untuk mengetahui bagaimana Peran 

majelis dzikir dan Taklim As-Syifa  di Kota Bandar Lampung dalam pembinaan 

akhlak jamaah dan Pelaksanaan kegiatan di majelis dzikir dan Taklim As-Syifa  

Kota Bandar Lampung. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Jenis penelitian lapangan (Fiel 

Research) dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode Analisis Deskriptif Kualitatif (Descriptive Qualitative). Pendekatan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah. Obyek yang diteliti adalah jamaah majelis dzikir dan 

Taklim As-Syifa  kota Bandar Lampung.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Peran Majelis Dzikir dan Taklim 

As-Syifa  di Kota Bandar Lampung dalam pembinaan akhlak jamaah sudah cukup 

maksimal, bisa dilihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Dzikir 

dan Taklim As-Syifa  yaitu, mengadakan kegiatan pengajian, mengadakan 

kegiatan peringatan hari besar keagamaan, dan mengadakan kegiatan bakti sosial. 

2) Upaya yang dilakukan oleh Majelis Dzikir dan Taklim Asyifa dalam membina 

akhlak jamaah antara lain, Mengadakan kegiatan pengajian, Membaca Kitab Suci 

Al-Qur’an), Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, Bakti Sosial dan kegiatan 

keislaman lainnya. 3) Faktor pendukung dan penghambat Majelis Dzikir dan 

Taklim Asyifa dalam membina akhlah jamaah antara lain: a) faktor pendukung 

meliputi Sarana dan Prasarana dan Kemauan jamaah. Faktor Penghambat yaitu 

Pengaruh Lingkungan,  Pengaruh Media dan Kesibukan Pekerjaan.  

 

Majelis Dzikir, Taklim, Akhlak, Jamaah. 
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ABSTRACT 

 

This Essay discusses the role of the Dhikr Council and Asyifa Taklim in 

the Guidance of Congregational Morals in Bandar Lampung City. 
The purpose of this study was to find out how the role of the As-Syifa  

dhikr and Taklim assemblies in Bandar Lampung City in fostering the morals of 

the congregation and the implementation of activities in the asyifa dhikr and 

Taklim assemblies in Bandar Lampung City. 

In this research, the researcher uses the type of field research (Fiel 

Research) with the research method used in this study is the descriptive 

qualitative analysis method. The approach in this study is a qualitative approach 

which is used to examine the condition of natural objects. The objects studied 

were the congregations of the dhikr assembly and Taklim asyifa, Bandar 

Lampung City . 

The results of the study show that: 1) The role of the Dhikr and Taklim 

Asyifa Council in Bandar Lampung City in fostering the morals of the 

congregation is quite maximal, it can be seen from several activities carried out 

by the Dhikr and Taklim As-Syifa  Council, namely, holding recitation activities, 

holding activities commemoration of religious holidays, and holding social 

service activities. 2) Efforts made by the Dhikr Council and Asyifa Taklim in 

fostering the morals of the congregation include, holding recitation activities, 

reading the Holy Qur'an), Commemorating the birthday of the Prophet 

Muhammad SAW, Social Service and other Islamic activities. 3) The supporting 

and inhibiting factors of the Asyifa Dhikr and Taklim Council in fostering the 

morals of the congregation include: a) the supporting factors include the facilities 

and infrastructure and the willingness of the congregation. Inhibiting factors are 

the influence of the environment, the influence of the media and the busyness of 

work. 

Dhikr Council, Taklim, Morals, Congregation.
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MOTTO 

 

ُ َوِجلَْت قُلُْوبُُهْم َوِاذَا تُِليَْت َعلَْيِهْم ٰاٰيتُٗه َزاَدتْهُ  ْم اِنََّما اْلُمْؤِمنُْوَن الَِّذْيَن اِذَا ذُِكَر ّٰللاه

َعٰلى َرب ِِهْم يَتََوكَّلُْوَن    اِْيَمانًا وَّ

 
“sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila 

disebut nama Allah gemetarlah hati mereka , dan apabila dibacakan ayat-ayat 

Allah kepadanya, bertambah imannya, sedang mereka itu bertawakkal kepada 

Allah swt’’1. 

(QS. Al-Anfal Ayat 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 DEPAG RI, Al-Quran dan Terjemah (Bandung: Cordoba, 2019),177 . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam mentafsirkan 

pengertian dalam judul skripsi ini dan sekaligus untuk memberi gambaran atau 

arahan pambahasan yang jelas. Maka penulis perlu menjelaskan istilah dari 

judul penelitian ini secara rinci. Judul skripsi ini adalah: PERAN MAJELIS 

DZIKIR DAN TAKLIM AS-SYIFA  DALAM  PEMBINAAN AKHLAK 

JAMAAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG. 

Peran adalah suatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan 

yang terutama dalam terjadinya peristiwa. 

Dalam bahasa Arab, majelis berasal dari kata ، یجلس، جلوسا، ومجلسا 

 yang berarti “duduk”. Kata majelis merupakan bentuk isim makan yang جلس

mengandung arti “tempat duduk”.2 Dalam Kamus Bahasa Indonesia pengertian 

majelis adalah “pertemuan atau perkumpulan orang banyak atau bangunan 

tempat orang berkumpul.”3 

Dzikir dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata ،اِذْكر   یَْذُكُر، ذكر  

yang berarti “menyebut atau mengucapkan”.4 Dzikir dalam arti lain “renungan, 

pengajaran”.5 Istilah dzikir sama halnya dengan menghafal, hanya saja bedanya 

dalam menghafal mengandung makna menyimpan, sedangkan dzikir 

mengandung makna mengingat. Dan ditekankan lebih dari seratus kali di 

dalam Al-Qur’an. Dzikir merupakan amalan yang paling utama untuk 

mendapatkan keridhaan Allah SWT, senjata yang paling ampuh untuk 

mengalahkan musuh dan perbuatan yang paling layak untuk memperoleh 

pahala. Dzikir adalah bendera Islam, pembersih hati, inti ilmu agama, 

pelindung dari sifat munafik, ibadah yang paling mulia, dan kunci semua 

keberhasilan.“bentuk penglihatan ini diberikan kepada orang yang selalu 

bermawas diri (muraqabah), bertafakur (fikr), dan bersiap diri (iqbal) bagi 

kehidupan akhirat.”6 

Majelis Dzikir merupakan lembaga pendidikan non formal bagi 

masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari kalangan masyarakat Islam itu 

                                                           
2 Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 202 
3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka, 1999), 

cet. Ke-10, 615. 
4  Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 448 
5 Mawardi Labay El sulthani, Dzikir dan Doa Dalam Kesibukan, (Departemen Penerangan RI 1992), 

15. 
6 Syekh Muhammad Hisyam Kabbani, Energy Dzikir dan Shalawat, ( Jakarta: PT Serambi Ilmu 

Semesta 1998), 11. 
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sendiri. untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Dzikir bisa 

dilakukan dengan lisan, sesuai dengan kalimat yang diajarkan Nabi 

Muhammad saw, mengingat Allah di dalam hati, dengan lisan dan hati, yakni 

menyebut nama Allah, sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur’an Al-

Anfal :8/ 2 

 

ُ َوِجلَْت قُلُْوبُُهْم َواِذَا تُِليَ اِ  ْت َعلَْيِهْم ٰاٰیتُٗه َزادَتُْهْم نََّما اْلُمْؤِمنُْوَن الَِّذْیَن اِذَا ذُِكَر ّٰللاه

َعٰلى َرب ِِهْم َیتََوكَّلُْوَن    اِْیَمان ا وَّ
“sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila 

disebut nama Allah gemetarlah hati mereka , dan apabila dibacakan ayat-

ayat Allah kepadanya, bertambah imannya, sedang mereka itu bertawakkal 

kepada Allah swt’’.7 

Bedasarkan ayat Al-Qur’an tersebut bahwa dengan dzikir kepada Allah 

itu umat manusia akan mendapatkan pembinaan iman, bisa memperteguh 

keyakinan, bisa memperdalam cinta kita kepada Allah swt bisa tahan dan 

tangguh dalam menghadapi godaan iblis dan syaithan, bisa kuat jiwa dalam 

menghadapi segala tipu daya hawa nafsu yang angkara murka, bisa juga senjata 

yang paling ampuh dalam menghadapi semua rintangan dan cobaan dalam 

berjihad di jalan Allah swt.8 

Oleh karena itu, majelis dzikir yang sebenarnya adalah mengajarkan Al-

Qur’an, ilmu-ilmu syar’i (agama), dan masalah agama yang lain, menjelaskan 

umat tentang sunnah-sunnah Nabi agar mereka mengamalkannya, menjelaskan 

tentang bid’ah-bid’ah agar umat berhatihati terhadap bid’ah dan 

menjauhkannya.  

Majelis Taklim adalah lembaga pendidikan non formal Islam yang 

memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, dan 

diikuti oleh jamaah yang relatif banyak, dan bertujuan untuk membina dan 

mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan 

Allah SWT. Antara manusia sesamanya, dan antara manusia dan 

lingkungannya, dalam rangka membina masyarakat yang bertaqwa kepada 

Allah SWT. 

Majelis Taklim menjadi wadah pembentuk jiwa dan kepribadian yang 

agamis yang berfungsi sebagai stabilisator dalam seluruh gerak aktivitas 

kehidupan umat Islam Indonesia, maka sudah selayaknya kegiatan-kegiatan 

yang bernuansa Islami mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat, 

sehingga tercipta insan-insan yang memiliki keseimbangan antara potensi 

intelektual dan mental spiritual dalam upaya menghadapi perubahan zaman 

                                                           
7 Syekh Muhammad hisyam kabbani, energy zikir…,15. 
8 Mawardi Labay El sulthani Zikir dan Doa Dalam Kesibukan ,81. 
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yang semakin maju. 

Menanamkan sopan santun yang berbuah sangat memerlukan pendidikan 

yang panjang dan harus ada pendekatan yang terus menerus. Berdasarkan 

observasi awal kegiatan yang dilakukan Majelis dzikir dan taklim asyifa 

diperoleh data bahwa aktifitas jamaah dalam mengikuti kegiatan di Majelis 

dzikir dan taklim asyifa mempunyai semangat yang cukup tinggi. Hal ini dapat 

dilihat dari keaktifan mengikuti pengajian rutin mingguan. Pengajian rutin 

mingguan dilaksanakan setiap hari rabu. 

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh jamaah di Majelis dzikir dan 

taklim asyifa diantaranya mengikuti kegiatan pengajian setiap pertemuan di 

Majelis dzikir dan taklim As-Syifa , hadir tepat waktu, mencatat materi, 

kegiatan tanya jawab, menyimak ceramah dengan baik, dan menyimpulkan 

materi. Keberagamaan jamaah yang harus dilakukan adalah rajin shalat, 

menutup aurat/berjilbab, menjaga silaturahmi, tidak membicarakan orang lain 

(Ghibah), menghormati tetangga, menjadi ibu rumah tangga yang baik menurut 

ajaran Islam, peduli terhadap sesama, dan saling menghormati. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadikan alasan penulis memilih judul diatas ialah ingin: 

1. Mengetahui bagaimana peran majelis dzikir dan Taklim As-Syifa  di Kota 

Bandar Lampung dalam pembinaan akhlak jamaah. 

2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan di majelis dzikir dan Taklim 

asyifa di Kota Bandar Lampung. 

 

C. Latar Belakang 

 

Dalam kehidupan sehari-hari perlu untuk mempunyai bekal dalam sikap 

maupun moralitas kita dalam bersosial. Pembinaan akhlak merupakan suatu 

kebiasaan penting bagi seorang pekerja keras dan yang rajin.9 Manusia di 

lahirkan di dunia ini salah satunya yaitu untuk menyempurnakan 

akhlak.Majelis Dzikir dan Sholawat adalah suatu majelis atau kumpulan bagi 

masyarakat muslim yang di dalamnya berisi tentang keislaman, berdzikir 

kepada Allah dan memuji kepada Rasulullah. Selain ritual dzikir dan sholawat, 

materi-materi keislaman seperti: ibadah, fiqih, aqidah dan akhlak juga 

diberikan melalui ceramah para kiai/ustadz. Oleh karena itu untuk meraih 

cintanya Allah tidak perlu melakukan tapa atau semedi, akan tetapi hanya perlu 

satu mantra yang sangat sakti yaitu membaca sholawat. Sholawat adalah yang 

ditujukan kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi 

                                                           
9 Afzalur Rahman, Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Meliter,(Batavia: Amzah, 

2002),84. 
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Muhamad SAW.Itu juga merupakan doa para malaikat bahkan Allah 

memerintahkankan malaikat untuk mendoakan mereka yang bersholawat, 

sebagaiman firman Allah SWT dalam surat Al-ahzab ayat 56:  

َٰٓأَیَُّها ٱلَِّذیَن إِ  ِئَكتَهُۥ یَُصلُّوَن َعلَى ٱلنَّبِى ِ ۚ یَٰ
َٰٓ َ َوَملَٰ َءاَمنُو۟ا َصلُّو۟ا َعلَْيِه َوَسل ُِمو۟ا نَّ ٱَّللَّ

ا  تَْسِليم 
 

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersholawat kepada Nabi 

(Muhamad SAW). Wahai orang-orang yang beriman bersholawatlah untuk 

nabi (Muhammad SAW) dan ucapkalah salam dengan penuh kehormatan 

kepadanya (Q.S Al-Ahzab [33]:56.)”10 

Bagi masyarakat yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal atau 

tidak lagi mengenyam pendidikan formal, Majelis Taklim menjadi alternatif 

dalam menambah wawasan ilmu agama Islam. Hal tersebut menjadikan 

Majelis Taklim menjadi salah satu lembaga pendidikan yang banyak diminati 

oleh masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya Majelis Taklim mendapat 

kendala dengan adanya realita masyarakat Indonesia yang belum mampu 

mengamalkan ajaran agama Islam secara menyeluruh.Umat Islam masih lebih 

senang hidup jauh dari nilai-nilai keislaman meskipun hidup dalam lingkungan 

mayoritas Islam.Hal ini bertentangan dengan peran Majelis Taklim sebagai 

sarana pendidikan yang mendidik masyarakat untuk beriman dan bertakwa 

kepada Allah Swt, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, dan dapat 

memajukan juga mensejahterakan kehidupan umat dalam rangka mencari ridho 

Allah Swt. 

Sejalan dengan fenomena di atas masih terdapat sebahagian Majelis 

Taklim belum menjalankan fungsi, tujuan, dan peran sesuai dengan yang 

diharapkan sehingga belum maksimal dapat dijadikan sebagai wadah untuk 

meningkatkan pendidikan agama Islam di masyarakat.  

Namun hal tersebut di atas tidak terjadi di Majelis Dzikir dan Taklim 

Asyifa Kota Bandar Lampung. Berdasarkan penelitian awal yang peneliti 

lakukan diperoleh informasi bahwa ada banyak kegiatan yang dilakukan di 

Majelis tersebut tadrus Alquran, belajar tajwid, tafsir, hadist, tausyiah agama. 

Kemudian ditemukan juga jamaah yang aktif serta mengikuti kegiatan tersebut 

meski usianya telah lanjut. Selain itu ditemukan juga jamaah yang selalu 

bersedekah dengan memberi konsumsi setiap selesai pengajian.  

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “PERAN MAJELIS DZIKIR DAN TAKLIM AS-SYIFA  

DALAM PEMBINAAN AKHLAK JAMAAH DI KOTA BANDAR 

LAMPUNG”. 

                                                           
10 Al-Fatih, Al-Qur’an Dan Terjemahan Tafsir Perkata, (Jakarta : Rilis Grafika, 2019),426. 
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D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian 

yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada 

banyaknnya data yang di peroleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih 

diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi 

perekonomian dan sosial ini dimaksudakan untuk membatasi studi kualitatif 

sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan 

mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih 

didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan 

dipecahkan. Penelitian ini difokuskan meliputi:  

1. Bagaimana Peran majelis dzikir dan Taklim As-Syifa  di Kota Bandar 

Lampung dalam pembinaan akhlak jamaah. 

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan di majelis dzikir dan Taklim As-Syifa  

Kota Bandar Lampung. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka 

permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran majelis dzikir dan Taklim As-Syifa  di Kota Bandar 

Lampung dalam pembinaan akhlak jamaah? 

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan di majelis dzikir dan Taklim As-Syifa  

Kota Bandar Lampung? 

 

F. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui:  

1. Peran majelis dzikir dan Taklim As-Syifa  di Kota Bandar Lampung dalam 

pembinaan akhlak jamaah. 

2. Pelaksanaan kegiatan di majelis dzikir dan Taklim As-Syifa  Kota Bandar 

Lampung. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran tentang peran majelis dzikir dan taklim dalam pembinaan akhlak 

jamaah. 
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2. Manfaat praktis 

Peneliian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk masyarakat serta dapat 

memperluas wawasan bagi pembaca dan penulis secara langsung sesuai 

dengan aspek yang diharapkan.  

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berdasarkan telaah rujukan yang dilakukan, ditemukan beberapa hasil 

penelitian yang relevan dan berkaitan dengan variabel penelitian ini dengan 

hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:  

1. Skripsi yang ditulis oleh saudari Syamsidar (2011) jurusan Pendidikan 

Agama Islam fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Palopo yang berjudul “Peranan Majelis Taklim Dalam 

Meningkatkan Pengetahuan Pendidikan Islam Masyarakat Desa Tombang 

Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu”.11 

Dalam skripsi tersebut, penulis bener-benar menjadikan majelis taklim 

sebagai sarana dakwah dalam mengajarkan ajaran Islam secara utuh. 

Mengambil fokus penelitian peran majelis taklim dalam meningkatkan 

pengetahuan pendidikan di masyarakat. Yang membedakan dengan 

penelitian ini adalah berbeda pada ranah pokok pembahasan Peranan 

Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Pengetahuan Pendidikan Islam 

Masyarakat sedangkan pada skripsi ini penulis berfokus pada pembinaan 

akhlak jamaah. 

2. Skripsi yang ditulis oleh saudari Siti Nur Inayah (2012) jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang berjudul “Majelis Taklim Wal Mujahadah Malam Ahad 

Pon Sebagai Sarana Meningkatkan Religiusitas Remaja di Sorowajan 

Pnggungharjo Sewon Bantu”.12 

Dalam skripsi tersebut memfokuskan pada usaha-usaha yang dilakukan oleh 

kelompok pengajian dalam meningkatkan religiusitas para remaja di desa 

Sorowojan. Terpaku pada faktor intern dan ekstern sebagai faktor yang 

mendorong dan menghambat peran dari majelis taklim, sedangkan pada 

skripsi ini penulis berfokus pada pembinaan akhlak jamaah. 

 

. 

                                                           
11 Syamsidar, “, 2011. 
12 Siti Nur Inayah, “Majelis Taklim Wal Mujahadah Malam Ahad Pon Sebagai Sarana 

Meningkatkan Religiusitas Remaja di Sorowajan Pnggungharjo Sewon Bantu”, Skripsi, Fakultas 

Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Kriswanti mahasiswi Stain Jurai Siwo 

Metro, dengan judul “Pengaruh Keaktifan Mengikuti Majelis Taklim 

Terhadap Perilaku Keagamaan Ibu Rumah Tangga Di Dusun I Way Kanan 

Lampung Tengah”.13 Isi skripsi dari saudari Desi Kriswanti Majelis Taklim 

adalah salah satu ajang atau tempat untuk menimba ilmu, yang itu sifatnya 

non-formal. Skripsi ini mencoba mengkaji seberapa jauh tingkat keaktifan 

dan tingkat perilaku keagamaan serta adakah pengaruhnya terhadap perilaku 

keagamaan yang disebabkan oleh kegiatan majelis Taklim tersebut, 

khususnya yang terjadi pada majelis Taklim di Dusun I Way Kanan 

Lampung Tengah terhadap perilaku keagamaan para Jamaahnya (ibu rumah 

tangga). sedangkan pada skripsi ini penulis berfokus pada pembinaan akhlak 

jamaah. 

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Rosita mahasiswi STAIN Jurai Siwo 

Metro, dengan judul “Kegiatan Majelis Taklim Ibu rutin setiap ahad pagi 

sebagai sarana penguatan religius dalam keluarga di dusun IV Desa Rumbia 

Kabupaten Lampung Tengah”.14 Isi skripsi dari saudari Rini Rosita bahwa 

perguruan tinggi negeri STAIN Jurai Siwo Metro, dapat mendorong para 

ibu rumah tangga untuk membuat, menyediakan dan menggunakan sarana 

atau metode sebagai alat bantu mengajar anak di rumah. Ibu sebagai orang 

tua bukan hanya dituntut menguasai pekerjaan rumah tangga saja, akan 

tetapi bahan lebih dari itu upaya Ibu sebagai orang tua berperan sebagai 

pembimbing dalam proses belajar anak khusunya pendidikan akhlaq di 

rumah dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.pada skripsi ini 

penulis berfokus pada pembinaan akhlak jamaah. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Desi Kriswanti, Pengaruh Keaktifan Mengikuti Majelis Ta’lim Terhadap 

Perilaku Keagamaan Ibu Rumah Tangga Di Dusun I Way Kanan Lampung Tengah, 

skripsi, Fakultas Tarbiyah Jurai Siwo Metro: 2009 
14 Rini Rosita, Kegiatan Majelis ta’lim Ibu rutin setiap ahad pagi sebagai sarana 

penguatan religius dalam keluarga di dusun IV desa rumbia kabupaten lampung tengah, skripsi, 

Fakultas Tarbiyah Jurai Siwo Metro: 2012 
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I. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Fiel Research) dengan 

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Analisis Deskriptif Kualitatif (Descriptive Qualitative) yakni penelitian 

yang dilakukan langsung pada tempat penelitian terhadap suatu fenomena 

dengan jalan menggambarkan sejumlah variabel yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Data dalam penelitian kualitatif bukanlah berdasarkan 

atas tabel angka-angka hasil pengukuran atau penilaian secara langsung 

yang mana dianalisis secara statistik. Data kualitatif adalah data yang berupa 

informasi kenyataan yang terjadi di lapangan.15 

Data ini berkenaan dengan hasil observasi lapangan, dokumentasi, 

wawancara dengan jamaah majelis dzikir dan Taklim As-Syifa  Kota Bandar 

Lampung. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Obyek yang 

diteliti adalah jamaah majelis dzikir dan Taklim As-Syifa  Kota Bandar 

Lampung. 

3. Data dan Sumber Data 

  Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data berdasarkan sumbernya.16 Data dibedakan menjadi dua, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung 

dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Penelitian 

ini data-data yang dihimpun dari jamaah majelis dzikir dan Taklim As-

Syifa  Kota Bandar Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diterbitkan dan digunakan oleh 

organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder yang dimaksud 

peneliti yaitu data yang dijadikan penunjang dalam melakukan penelitian, 

data tersebut meliputi dokumentasi dari jamaah majelis dzikir dan Taklim 

As-Syifa  Kota Bandar Lampung. 

Sumber data penelitian ini adalah jamaah majelis dzikir dan Taklim As-

Syifa Kota Bandar Lampung. 

 

                                                           
15 Andi Prastowo, Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif, 

(Jogjakarta: Diva Press, 2010), 3. 
16 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung: Alfabeta, 2014), 15. 
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4. Instrumen Penelitian 

 Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, 

yakni peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, 

menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian.17 Peneliti sebagai 

instrumen harus memunyai kemampuan dalam menganalisis data. 

Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang 

digunakan. Instrumen penunjang yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: pedoman wawancara, kamera, alat perekam, buku catatan dan 

pulpen.18 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data.19 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

 Menurut Koentjaraningrat observasi pada tugas peneliti 

melaksanakan observasi bukanlah menjadi penonton dari apa yang 

menjadi sasaran perhatiannya, melainkan melakukan pengumpulan 

sebanyak mungkin keterangan atas apa yang diperhatikan dan mencatat 

segala sesuatu yang dianggap penting sehingga dapat membuat laporan 

hasil pengamatan secara utuh.20 

Observasi digunakan untuk mendapatkan informasi Bagaimana Peran 

majelis dzikir dan Taklim As-Syifa di Kota Bandar Lampung dalam 

pembinaan akhlak jamaah dan pelaksanaan kegiatan di majelis dzikir 

dan Taklim As-Syifa  Kota Bandar Lampung 

b. Wawancara 

 Menurut Lincoln dan  Guba ini langkah-langkah  wawancara yang  

peneliti  lakukan meliputi: 

1) Menetapkan kepada siapa wawancara dilakukan. 

2) Menetapkan pokok masalah yang menjadi bahan pembicaraan 

3) Mengawali atau membuka alur wawancara 

4) Melangsungkan wawancara 

5) Menulis hasil wawancara 

                                                           
17 S. Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 24. 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D (Cet. XXV; Bandung: 

Alfabeta, 2017),  222. 
19 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

danR&D, (Bandung: Afabeta, 2009), 15. 
20 Saipul Annur, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Palembang: Rafah Press, 2005), 94. 
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 Wawancara atau interview dapat diartikan sebagai teknik 

mengumpulkan data dengan menggunakan bahasa lisan baik secara tatap 

muka ataupun melalui saluran media tertentu. 

wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan informasi 

Bagaimana Peran majelis dzikir dan Taklim As-Syifa di Kota Bandar 

Lampung dalam pembinaan akhlak jamaah dan pelaksanaan kegiatan di 

majelis dzikir dan Taklim As-Syifa Kota Bandar Lampung.  

c. Do kumentasi 

 Menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa, dokumentasi 

merupakan sumber informasi non-manusia yang berupa instruksi, 

laporan pengumuman, surat keputusan, catatan-catatan, dan arsip lain 

yang berhubungan dengan fokus penelitian.21 

Dokumentasi adalah suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya. 

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi majelis dzikir 

dan Taklim asyifa di Kota Bandar Lampung dalam pembinaan akhlak 

jamaah dan pelaksanaan kegiatan di majelis dzikir dan Taklim As-Syifa  

Kota Bandar Lampung. 

 

6. Pemeriksaan Keabsahan  Data 

  Pemeriksaan terhadap keabsahan data selain digunakan untuk 

menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang 

mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak 

terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.22 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk 

menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan 

confirmability.23 

 

  Agar data dalam  penelitian kualitatif dapat dipertanggung-jawabkan 

sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji 

keabsahan data yang dapat dilaksanakan. 

a. Triangulasi Sumber 

                                                           
21 Saipul Annur, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Palembang: Rafah Press, 2005), 97. 
22 Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 

2007),320. 
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, ( Bandung, Elfabeta, 

2007),270. 
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 Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh 

dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan 

selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber 

data. 

b. Triangulasi Teknik 

 Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. 

Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan 

data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang 

dianggap benar. 

c. Mengadakan Membercheck 

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data 

yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi 

tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan 

digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud 

sumber data atau informan. 

 

7. Teknik Analisis Data 

  Peneliti kualitatif berfikir secara induktif (grounded). Peneliti 

kualitatif bergerak dari “bawah”, dengan mengumpulkan data sebanyak 

mungkin tentang sesuatu, dan dari data itu dicari pola-pola, hukum, 

prinsip-prinsip dan akhirnya ditarik kesimpulan dan analisisnya. Adapun 

proses analisis data penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:24 

a. Pengumpulan data mentah 

 Tahap pengumpulan data mentah dilakukan melalui wawancara, 

observasi lapangan, dan kajian pustaka. 

b. Tarskip data 

 Pada tahap ini, hasil yang diperoleh dari pengumpulan data mentah 

diubah ke bentuk tertulis yang diketik persis seperti apa adanya 

(verbatim). 

c. Penyimpulan akhir 

Untuk sampai pada tahap ini, ada kemungkinan peneliti akan 

mengulangi langkah-langkah penelitian berkali-kali, sebelum peneliti 

                                                           

 24 Prasetya Irawan,“Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial”, 

(Depok,FISIP, UI, 2006), 49. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap data-data yang berhasil dihimpun 

oleh peneliti, dengan rumusan masalah “Peran majelis dzikir dan Taklim As-

Syifa di Kota Bandar Lampung dalam pembinaan akhlak jamaah”. Maka 

penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peran Majelis Dzikir dan Taklim As-Syifa di Kota Bandar Lampung dalam 

pembinaan akhlak jamaah sudah cukup maksimal, bisa dilihat dari 

beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Dzikir dan Taklim As-

Syifa yaitu, mengadakan kegiatan pengajian, mengadakan kegiatan 

peringatan hari besar keagamaan, dan mengadakan kegiatan bakti sosial. 

2. Upaya yang dilakukan oleh Majelis Dzikir dan Taklim As-Syifa dalam 

membina akhlak jamaah antara lain,  

a. Mengadakan kegiatan pengajian;  

b. Membaca Kitab Suci Al-Qur’an;   

c. Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, isra miraj, Pengajian 1 

Muharram 

d. bakti sosial dan kegiatan keislaman lainnya. 

3. Perubahan perilaku yang terbentuk dari jamaah juga sangatlah beragam 

seperti berada dalam jalan kebaikan, memiliki sikap yang lebih bijaksana, 

sabar, ikhlas dan senantiasa mengedepankan untuk kehidupan akhirat, 

rutin mendirikan solat sunah seperti mendirikan solat duha, solat malam, 

solat tasbih. sebelum mengikuti Majelis Dzikir dan Taklim As-Syifa  

bermalas-malasan, dengan penjelasan dan berzikir setiap pertemuan ada 

nur iman untuk mendirikannya. 

B. Rekomendasi 

1. Bagi Ustadz 

a. Agar lebih meningkatkan kegiatan Majelis Dzikir Dan Taklim As-Syifa 

agar dapat digunakan sebagai sarana membina akhlak jamaah; 

b. Agar lebih memberikan lebih banyak tausiyah atau siraman rohani bagi 

jamaah, sebagai sarana membina akhlak. 

2. Bagi jamaah 

a. Agar lebih meningkatkan dan memotivasi diri agar terus meningkatkan 

kegiatan di dalam Majelis Dzikir dan Taklim As-Syifa; 

b. Agar lebih rajin mengikuti kegiatan-kegiatan yang di adakan oleh  

Majelis Dzikir dan Taklim As-Syifa.
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	3. Data dan Sumber Data
	Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data berdasarkan sumbernya.  Data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.
	4. Instrumen Penelitian
	Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian.  Peneliti sebagai instrumen harus memunyai kemampuan dal...
	5. Teknik Pengumpulan Data
	Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.  Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:
	a. Observasi
	Menurut Koentjaraningrat observasi pada tugas peneliti melaksanakan observasi bukanlah menjadi penonton dari apa yang menjadi sasaran perhatiannya, melainkan melakukan pengumpulan sebanyak mungkin keterangan atas apa yang diperhatikan dan mencatat se...
	Observasi digunakan untuk mendapatkan informasi Bagaimana Peran majelis dzikir dan Taklim As-Syifa di Kota Bandar Lampung dalam pembinaan akhlak jamaah dan pelaksanaan kegiatan di majelis dzikir dan Taklim As-Syifa  Kota Bandar Lampung
	b. Wawancara
	Menurut Lincoln dan  Guba ini langkah-langkah  wawancara yang  peneliti  lakukan meliputi:
	wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan informasi Bagaimana Peran majelis dzikir dan Taklim As-Syifa di Kota Bandar Lampung dalam pembinaan akhlak jamaah dan pelaksanaan kegiatan di majelis dzikir dan Taklim As-Syifa Kota Bandar Lampung.
	c. Do kumentasi
	Menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa, dokumentasi merupakan sumber informasi non-manusia yang berupa instruksi, laporan pengumuman, surat keputusan, catatan-catatan, dan arsip lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.
	Dokumentasi adalah suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
	Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi majelis dzikir dan Taklim asyifa di Kota Bandar Lampung dalam pembinaan akhlak jamaah dan pelaksanaan kegiatan di majelis dzikir dan Taklim As-Syifa  Kota Bandar Lampung.
	6. Pemeriksaan Keabsahan  Data
	Pemeriksaan terhadap keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.
	Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability,...
	Agar data dalam  penelitian kualitatif dapat dipertanggung-jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.
	a. Triangulasi Sumber
	Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) de...
	b. Triangulasi Teknik
	Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data terseb...
	c. Mengadakan Membercheck
	Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa ...
	7. Teknik Analisis Data
	Peneliti kualitatif berfikir secara induktif (grounded). Peneliti kualitatif bergerak dari “bawah”, dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang sesuatu, dan dari data itu dicari pola-pola, hukum, prinsip-prinsip dan akhirnya ditarik kesimpulan...
	a. Pengumpulan data mentah
	Tahap pengumpulan data mentah dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka.
	b. Tarskip data
	Pada tahap ini, hasil yang diperoleh dari pengumpulan data mentah diubah ke bentuk tertulis yang diketik persis seperti apa adanya (verbatim).
	c. Penyimpulan akhir
	Untuk sampai pada tahap ini, ada kemungkinan peneliti akan mengulangi langkah-langkah penelitian berkali-kali, sebelum peneliti mengambil kesimpulan akhir dan mengakhiri penelitiannya. Kesimpulan akhir diambil ketika peneliti sudah merasa bahwa data s...
	Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data dalam penelitian ini yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik berarti penulis menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan t...
	2. Pengertian Majelis Dzikir
	3. Bentuk-Bentuk Dzikir
	a. Dzikir Sirr (Diam) dan Jahar (Bersuara)
	Dzikir kepada Allah disyariatkan baik secara diam-diam maupun dengan bersuara, Rasulullah telah menganjurkan dzikir dengan kedua macam ini. Akan tetapi, para ulama syariat menetapkan bahwa dzikir bersuara lebih utama, jika terbebas dari hasrat pamer ...
	Imam Nawawi telah mengkompromikan antara keduannya dengan mengatakan bahwa dzikir secara rahasia lebih utama apabila seseorang takut akan hasrat pamer. Dzikir besuara lebih utama dalam kondisi selain itu. Sebab, amal dzikir lebih baik faedahnya dapat...
	Oleh karena itu, bahwa mengetahui larangan mengeraskan suara dalam berdzikir dan berdoa tidaklah mutlak. Nawawi menegaskan bahwa mengeraskan suara dalam dzikir tidak dilarang dalam syariat, tapi justru di syariatkan dan hukumnuya sunnah. Menurut mazh...
	4. Pandangan Ulama Tentang Keutamaan Dzikir
	 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا
	 وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

	1. Pengertian Majelis Taklim
	Menurut bahasa majelis taklim terdiri dari dua kata yakni: “majelis” berarti tempat duduk atau sidang dan “taklim” berarti pelajaran.  Menurut istilah, majelis taklim adalah suatu lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dibimbing...
	Pengembangan wadah majelis taklim sebagai media bimbingan penyuluhan agama dikalangan masyarakat, menunjukkan kebutuhan dan hasrat anggota masyarakat akan siraman-siraman rohani dan ajaran agama Islam, bahkan dalam perkembangan selanjutnya kebutuhan...
	Majelis taklim suatu lembaga pendidikan non formal yang mempunyai banyak jamaah serta diselenggarakkan secara berkala dan teratur. Sebenarnya majelis taklim yang merupakan pendidikan tertua dan berkesimbungan dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh...
	Majelis taklim sebagai wadah untuk menuntut ilmu, tumbuh dan berkembang yang berdasarkan pada asas kekeluargaan untuk memenuhi kebutuhan beragama atas dasar ini, majelis taklim tumbuh dengan pesat. Adapun tujuan umumnya untuk meningkatkan kualitas p...
	Mengenal majelis taklim lebih jauh dan membedakannya dengan lembaga- lembaga pengkajian agama, berikut akan dikemukakan atau materi yang diajarkan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian diantarannya:
	2. Macam-Macam Majelis Taklim
	Adapun macam-macam majelis taklim dalam masyarakat dikelompokkan sebagai berikut:
	3. Tujuan Majelis Taklim
	Tujuan majelis taklim yang dikemukakan oleh Tuty Alawiyah, dalam bukunya “Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim”, yaitu:
	2. Upaya-upaya yang Dilakukan Majelis Taklim Majelis Dzikir dan Taklim As-Syifa dalam Membina Akhlak Jamaah
	taklim lembaga pendidikan agama Islam non formal yang merupakan saran dakwah umat Islam yang bertujuan meningkatakan pengetahuan dan kesadaran beragama dikalangan masyarakat Islam pada umumnya dan khususnya bagi para anggota (jamaahnya) untuk meningk...
	a. Pengajian
	Pengajian rutin/pemberian ceramah ini adalah salah satu upaya yang dilakukan Majelis Dzikir dan Taklim As-Syifa dalam meningkatkan kesejahteraan jamaah yang ditinjau dari sisi spiritual-nya. Kegiatan ini dilaksanakan rutin pada setiap bulan dengan me...
	Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh ketua Majelis Dzikir dan Taklim As-Syifa yang menyatakan bahwa;
	“Pengajian rutin ini dilaksanakan setiap bulan pada hari rabu minggu keempat. Pengajian ini mengarah pada bidang pengembangan ajaran agama Islam untuk seluruh para jamaah yang termasuk dalam anggota Majelis Dzikir dan Taklim As-Syifa Kota Bandar Lampu...
	Sedangkan pernyataan lain disampaikan oleh jamah Majelis Dzikir dan Taklim As-Syifa  yang menyatakan bahwa;
	“Kegiatan pengajian ini sangat memberi dampak positif untuk saya, karena banyak pelajaran yang saya dapatkan salah satunya saya bisa mengatasi masalah-masalah yang ada dikeluarga dengan cara berkonsultasi atau tanya jawab dengan pemateri yang memberi...
	Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, pengajian rutin ini dapat memberikan dampak positif dan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga bagi anggota majelis taklim yang mengikutinya ditinjau dari spiritual, karena dengan adanya mate...
	b. Membaca Kitab Suci Al-Qur’an
	Pendalaman baca tulis Al-Quran dan tadarrus bersama adalah belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar belajar memahami ayat-ayat Al-Quran, kegiatan ini dilakukan setiap pekan bertujuan menambah Ilmu dan keyakinan kepada Allah SWT. Selain itu juga...
	Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh ketua Majelis Dzikir dan Taklim As-Syifa yang menyatakan bahwa; (1)
	“Pendalaman belajar baca tulis Al-Quran ini banyak anggota majelis yang hadir setiap pekannya, jamaah yang mempunyai semangat tinggi untuk belajar selalun datang rutin. Kegiatan ini sangat bermafaat disamping berguna untuk keluarga dan anak-anak juga...
	“Saya sangat bersyukur di majelis taklim ada kegiatan perbaikan baca tulis Al-Qur’an dan tadarrus bersama, Karena di kegiatan tersebut saya bisa mengefaluasi bacaan saya dan mendapat pengetahuan yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur’an dengan cara tadarus b...
	Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, di dalam kegiatan perbaikan baca tulis Al-Quran terjadi interaksi antara angggota majelis taklim dengan saling mengoreksi bacaan Al-Quran yang dipelajari. Hal ini bisa menimbulkan dampak positif di...
	c. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Pengajian Akbar 1 Muharram  Maulid Nabi dan Isra’ Mi’raj adalah salah satu upaya yang dilakukan majelis taklim dalam membina akhlak jamaah. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun tujuannya untuk meningkatkan kes...
	Selanjutnya diperkuat oleh jamaah Majelis Taklim menyatakan bahwa;
	“Iya kami setiap tahunnya mengadakan kegiatan pengajian peringatan Maulidan, mengundang ulama terkemuka demi mendapatkan ilmu pengetahuan sebagai salah satu upaya Majelis Dzikir dan Taklim As-Syifa  membina kesadaran dan sikap keberagamaan kami selak...
	Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, dengan mengadakan kegiatan peringatan Maulid Nabi dan Isra’ Mi’raj dapat memberikan dampak yang baik sebagai upaya Majelis Dzikir dan Taklim As-Syifa  dalam membina akhlak jamaah, ditinjau dari sis...
	3. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dialami Majelis Dzikir dan Taklim As-Syifa dalam Membina akhlak jamaah
	a. Faktor Pendukung
	Adapun faktor pendukung dalam membina akhlak jamaah yaitu: Kemauan jamaah dalam Mengikuti Majelis dzikir dan Taklim Salah satu kunci agar kita bisa menggapai suatu mimpi harus memiliki kemauan yang tinggi dan dibarengi dengan ketekunan. Begitu juga da...
	“Kemauan jamaah majelis Majelis Dzikir dan Taklim As-Syifa  cukup tinggi, bisa kita lihat banyak jamaah Majelis Dzikir dan Taklim As-Syifa mengikuti kegiatan di dalam majelis taklim. Maka dari itu kemauan sangat mempengaruhi dan sangat mendukung sebag...
	Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, tingkat kemauan jamaah Majelis Dzikir dan Taklim As-Syifa sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan majelis, sehingga perlu adanya pemupukan agar semangat jamaah Majelis Dzikir dan Taklim As-Syifa me...
	Perubahan perilaku yang terbentuk dari jamaah juga sangatlah beragam seperti berada dalam jalan kebaikan, memiliki sikap yang lebih bijaksana, sabar, ikhlas dan senantiasa mengedepankan untuk kehidupan akhirat, rutin mendirikan solat sunah seperti men...
	Motivasi Jamaah dalam mengikuti Majelis Dzikir dan Taklim As-Syifa semakin lama mengalami banyak peningkatan jamaahnya. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya para jamaah yang mengikutinya baik dari warga sekitar maupun dari jauh.Untuk memperoleh info...
	b. Faktor Penghambat
	Adapun faktor penghambat dalam membina akhlak yaitu:
	1) Pengaruh Lingkungan
	Lingkungan adalah suatu tempat yang di dalamnya terdiri dari makhluk sosial dimana terjadi interaksi satu dengan yang lainnya untuk dapat membentuk sebuah sistem pergaulan yang memiliki peranan yang besar dalam pembentukan keperibadian suatu individu....
	2) Persoalan Dana
	3) Kurangnya antusias remaja terhadap dzikir dan taklim


