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ABSTRAK 

Majelis Zikir dan Ta‘lim merupakan tempat pengajaran atau pengkajian bagi orang-orang 

yang ingin mendalami ajaran Agama Islam, sebagai sebuah sarana dakwah dalam pengajaran 

agama. Majelis Zikir dan Ta‘lim memiliki kontribusi yang penting dalam meningkatkan 

religiusitas pada masyarkat yang ingin menambah pengetahuan tentang pemahaman keagamaan, 

kurang dalam pengamalan ibadah, kurang motivasi niat, karna dalam hal tersebut kontribusi 

majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa sangat penting dengan berbagai kegiatannya diharapkan dapat 

memperbaiki sisi keagamaan pada masyarakatnya.  

Tujuan dari penelitain ini adalah untuk mengetahui kontribusi majelis Zikir dan Ta‘lim 

As-Syifa Lampung dalam meningkatkan religiusitas pada masyarakat. Metode penelitian yang 

digunakandalam penelitian ini ialah metode kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (Field Research), penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan 

data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis dan lain-lain. Penelitian ini 

menggunakan instrument dalam mengumpulkan data yakni: observasi partisipatif, wawancara 

dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kontibusi Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa 

Lampung dalam meningkatkan religiusitas di tandai dengan mengikuti aktifitas keagaman seperti 

mengadakan kegiatan zikir dan ta‘lim satu minggu sekali yang dilaksakan setiap hari rabu, 

santunan anak yatim dan kaum dhuafa, shalat tasbih berjemah, mengadakan kegiatan 

memperingati hari besar Islam atara lain, tahun baru Islam, maulid Nabi Muhammad SAW, 

perayaan Isra Mi‘raj dan peringatan malam Nuzul Qur‘an , setara mengadakan kegiatan wisata 

religi. 

 

Kata Kunci: Kontribusi Majelis Zikir dan Ta’lim, meningkatkan religiusitas 
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ABSTRACT 

The Zikr and Ta'lim Council is a place of teaching or study for people who want to 

explore the teachings of Islam, as a means of da'wah in religious teaching. The Zikr and Ta'lim 

Councils have an important contribution to make in increasing religiosity for people who want to 

increase knowledge about religious understanding, lack in worship practices, lack motivation for 

intentions, because in this case the contribution of the Zikr and Ta'lim As-Syifa assemblies is very 

important in various ways. Its activities are expected to improve the religious side of the 

community. 

The purpose of this research is to determine the contribution of the AS-Syifa Lampung 

Zikr and Ta'lim assembly in increasing religiosity in society. The research method used in this 

study is a qualitative method, this type of research is a field research (Field Research), this 

research is descriptive qualitative. Sources of data used in this study are primary data obtained 

directly from the field and secondary data obtained through written materials and others. This 

study uses instruments in collecting data, namely: participatory observation, interviews and 

documentation. 

The results showed that the contribution of the As-Syifa Lampung Religiosity Council and 

Ta'lim Council in increasing religiosity was marked by participating in religious activities such 

as holding remembrance and ta'lim activities once a week which was carried out every 

Wednesday, compensation for orphans and poor people, prayer beads congregating, holding 

activities to commemorate Islamic holidays, among others, the Islamic new year, the birthday of 

the Prophet Muhammad SAW, the celebration of Isra Mi'raj and the commemoration of the night 

of Nuzul Qur'an, equivalent to holding religious tourism activities. 

Keywords: Contribution of the Council of Zikr and Ta'lim, increasing religiosity 
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MOTTO 

َ ِرْكًشا َكثًٍِشا ٍَ َءاَيُُٕ۟ا ٱْرُكُشٔ۟ا ٱَّللَّ َٰٓأٌََُّٓا ٱنَِّزٌ  ٌَ 

 
Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-

banyaknya.(QS. Al-Ahzab [33]: 41)
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah (Kudus: menara kudus, 2018). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan sesuatu yang penting dalam penulisan karya ilmiah. Adapun untuk 

memberi gambaran yang jelas agar menghindari terjadi kesalah pahaman dalam memahami skripsi 

ini maka, penulis perlu memberi penegasan mengenai definisi serta maksud dari istilah-istilah yang 

terdapat pada judul skripsi terlebih dahulu. Dalam hal ini penulis memilih judul yaitu “Kontribusi 

Majelis Zikir dan Ta’lim As-Syifa Lampung dalam Meningkatkan Religiusitas pada 

Masyarakat”.  Adapun penjelasan dari judul skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Kontribusi  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kontribusi adalah sumbangan.
2
 Menurut Soerjono 

Soekanto mengartikan kontribusi sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan 

pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu 

suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.
3
 

Berdasarkan definisi tersebut maka kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

tidak terbatas pada pemberian bantuan berupa uang saja, melaikan bantuan dalam bentuk lain 

seperti bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi dan segala macam bentuk bantuan 

yang kiranya dapat membantu suksenya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk 

mencapai tujuan bersama. 

2. Majelis Zikir dan Ta‘lim 

Secara bahasa zikir berasal dari kata ―dzakara-yadzkuru-dzikran yang artinya mengingat, 

memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, dan mengenal atau mengerti‖.
4
 Menurut Riski 

Joko Sukmoni Aktifitas atau kegiatan zikir yang dilakukan secara bersama-sama dalam 

penagajian agama Islam disebut dengan Majelis Zikir.
5
 Sedangkan Kata ta‘lim sendiri berasal 

dari kata  ُات ًً ٍْ ْعهِ  yang artinya mengetahui sesuatu, ilmu atau ilmu pengetahuan. ―Arti َعهَّىَ  - ٌَُعهِّىُ  - 

ta‘lim pengajaran atau pengkajian nilai-nilai ajaran Islam.
6
 Sedangkan dalam kamus besar bahasa 

Indonesia Ta‘lim adalah pengajaran agama Islam atau pengkajian.
7
 

Majelis Zikir dan Ta‘lim adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang bersifat non formal 

bidang keagamaan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat yang hidupnya didasarkan 

kepada ―ta‘awun‖ (tolong menolong) dan ―ruhama bainahum‖ (belas kasihan diantara mereka), 

yang tertujuan dapat meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan, menambah akhlak luhur dan 

mulia, memberantas kebodohan umat Islam agar memperoleh kehidupan yang bahagia, sejahtera 

dan diridhoi oleh Allah SWT. 

Berdasarkan keterangan di atas Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa yang penulis maksud 

adalah suatu majelis yang terletak di Bandar Lampung dan memiliki kegiatan berupa Zikir dan 

Ta‘lim, disetiap minggunya, selain kegitan Zikir dan Ta‘lim di majelis ini juga memiliki kegiatan 

kepedulian sosial berupa santunan anak yatim dan fakir miskin disetiap bulannya dan terdapat 

juga kegiatan berupa pemberian bantuan kepada wilayah yang terdampak bencana alam seperti 

longsor dan tsunami, menjenguk jemaah yang sedang sakit. 

Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa jugu memiliki kurikulum tersendiri yang pengikutnya 

disebut jemaah bukan pelajar atau murid. Hal ini didasarkan karena kehadiran di majelis zikir dan 

ta‘lim tidak merupakan suatu kewajiban sebagaimana dengan kewajiban murid di sekolah. Yang

                                                             
2 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). 
3 Sujono Sukanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 269 
4 Samsul Munir Amir, Energi Dzikir (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). 
5 Riski Joko Sukmono, Psikologi Zikir (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 1 
6 Ahmad Yani, Majlis Ta’lim (Jakarta Selatan: Khairu Ummah, 2021), 14. 
7 Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, 2018. 519 
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di dalamnya mempelajari tentang cara mendekatkan diri kepada Allah dan juga 

mempelajari bagaimana cara memahami ajaran agama Islami.  

3. Religiusitas 

Religiusitas adalah perilaku religius. Kata religius berasal dari kata religi yang 

akar katanya adalah religure yang berarti mengikat. Dari sini dapat diartikan bahwa religi 

(agama) memiliki aturan-aturan yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh 

pemeluknya.
8
 Subandi mengemukakan kata reliji berasal berasal dari bahasa latin 

“ereligio” yang akar katanya “religare” dan berati mengikat. Maksudnya adalah bahwa 

didalam reliji (agama) pada umumnya terdapat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban 

yang harus dilaksanakan, yang semuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengutuhkan 

diri seseorang atau sekelompok orang yang dalam hubungan terhadap Tuhan, sesama 

manusia serta alam sekitar.
9
 

Berdasarkan definisi tersebut maka religiusitas adalah suatu keadaan, pemahaman 

dan ketaatan seseorang dalam meyakini suatu agama yang diwujudkan dalam pengalaman 

nilai, aturan kewajiban sehingga mendorong bertingkah laku, bersikap dan bertindak 

sesui dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari 

4. Masyarakat  

Masyarakat menurut Linton adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama 

hidup dan bekerja sama hingga dapat membentuk organisasi yang mengatur setiap 

individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat 

mengatur diri sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan 

batasan tertentu. dan dalam skripsi ini masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat 

yang tinggal di Rajabasa Bandar Lampung atau yang di luar Bandal Lampung yang bisa 

merasakan kontribusi dari Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa Bandar Lampung 

Berdasarkan uraian dari istilah-istilah penegasan judul di atas maka skripsi ini 

merupakan skripsi yang menggambarkan tentang sumbangan atau kontribusi yang 

dilakukan Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa Lampung dalam meningkatkan religiusitas 

pada masyarakat.  

 

B. Latar Belakang 

Dunia kini semakin modern, disadari atau tidak pada realitanya nilai-nilai ajaran 

Islam dan Agama mulai terkikis sedikit demi sedikit. Budaya spiritual berganti dengan 

budaya material yang menjadikan kemajuan dan sukses seorang diukur pada penguasaaan 

seorang terhadap materi, bukan lagi pada ketinggian ahlak dan budi pekerti.
10

 Memiliki ilmu 

pengetahuan merupakan sesuatu yang amat penting bagi manusia apalagi bagi seorang 

muslim. Dalam Islam pendidikan tidak hanya dilaksanakan dalam batasan waktu tertentu 

saja melaikan dilaksanakan sepanjang usia. 

Belajar dalam arti sebenarnya ialah sesuatu kegiatan  yang berproses dan 

berlangsung sepanjang kehidupan seseorang.
11

 Hal ini menunjukan bahwa menuntut ilmu 

dalam Islam merupakan suatu proses tampa akhir sejalan dengan yang ditetapkan oleh Allah 

SWT dan Rasul-Nya. Sehubungan dengan itu,  Allah juga akan mengangkat martabat orang 

yang berilmu beberapa derajat lebih tinggi dari yang tidak berilmu, sebagaimana dijelaskan 

dalam firman Allah SWT yang berbunyi: 

                                                             
8 Sudigdo dan Sahal Abidin, ―Peran dan Kontribusi Majelis Ta‘lim terhadap Peningkatan Religiusitas 

Masyarakat di Perumahan Jiwan 002/006, Ngemplak, Kartasura,‖ Academia: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 1, no. 

2 (2022): 95–116, https://doi.org/10.54622/academia.v1i2.24. 
9 Subandi, Psikologi Agama dan Kesehatan Mental (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018). 
10 Syamsul Kurniawan, Pendidkan Karakter: Konsepsi Dan implementasi Secara Terpadu Di Lingkungan 

Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi Dan Masyarakat (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 11 
11 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 87. 
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اِ  َٔ ُ نَُكْىْۚ 
ا ٌَْفَسِخ ّللّا  ْٕ هِِس فَاْفَسُذ ج  ًَ ا فِى اْن ْٕ ُذ ٍَْم نَُكْى تَفَسَّ ا اَِرا قِ َْٰٕٓ َيُُ

ٍَ ا  ٌْ َٰٓآٌََُّا انَِّز ا ِيُُْكْىْۙ ٌ  ْٕ َيُُ ٍَ ا  ٌْ ُ انَِّز
ا ٌَْشفَعِ ّللّا  ْٔ َُْشُض ا فَا ْٔ َُْشُض ٍَْم ا َرا قِ

ٍْش   ٌَ َخبِ ْٕ هُ ًَ ا تَْع ًَ ُ بِ
ّللّا  َٔ ت ٍۗ  تُٕا اْنِعْهَى َدَسج  ْٔ ٍَ اُ ٌْ انَِّز َٔ 

 

―Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya 

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

beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Mujadalah 

[58]:11)
12

 

Ayat  di atas mengandung mauidzohnya yaitu, Allah SWT akan meninggikan orang-

orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Maka dari 

itu, ilmu pengetahuan memang benar-benar urgen dalam kehidupan manusia, terutama orang 

yang beriman. Tanpa adanya ilmu pengetahuan seorang mukmin tidak dapat melaksanakan 

aktivitas dengan baik menurut ukuran ajaran Islam. Pada hakikatnya tujuan seseorang 

mempelajari ilmu pengetahuan yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan 

cara memahami hakikat ilmu secara benar. Untuk itu Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa 

ilmu pengetahuan yang hendaknya dipelajari oleh seseorang pertama kali yaitu ilmu agama 

(ilmu yang berhubungan dengan syariat Islam. Artinya sebelum mempelajari ilmu 

pengetahuan yang bersifat umum (ilmu yang berkaitan dengan sains dan teknologi), seorang 

muslim diwajibkan memehami ilmu agama terlebih dahulu. Sebab ilmu agama merupakan 

dasar dari segala ilmu.
13

  

Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk seimbang dan 

selaras dalam urusan dunia akhirat. Pikir dan Zikir harus seimbang antar ilmu agama dan 

perbuatan. Dengan menanamkan pikir dan zikir manusia akan lebih menyadari akan 

keindahan dan ketelitian dalam ciptaan Allah SWT. Dengan berpikir manusia akan 

terselamatkan dari pada mengikuti hawa nafsu yang senantiasa menyuruh untuk melakukan 

keburukan, dan setiap perbuatan buruk adalah yang akan membawa manusia ke neraka 

jahannam, dan dangan Zikir dapat mengundang kecintaan dan keridhaan Allah SWT kepada 

hamba-hambanya. 

Sedangkan keberagamaan atau religiusitas sendiri adalah suatu yang amat penting 

dalam kehidupan manusia. Hal ini karena, manusia dalam sebagai aspek kehidupan akan 

dipertanggung jawabkan. Setelah meninggal dunia. Aktifitas beragama yang erat berkaitan 

dengan religiusitas, bukan hanya terjadi ketika melakukan nilai ibadah tetapi juga aktifitas 

lainnya yang didorong kekuatan batin. Jadi sikap religius merupakan intregrasi secara 

komplek antara pengetahuan agama, perasaan, serta tindakan keagaman dalam diri seorang. 

Sebagaimana hal yang diatas maka religiusitas adalah prilaku religios, kata religios 

bersal dari kata yang akar katanya adalah riligios yang berarti mengikat. Dari sini dapat 

diartikan bahwa religi (agama) memiliki atauran-aturan yang mengikat dan harus dilaksakan 

oleh pemeluknya. Ajaran agama berfungsi untuk mengikat dan menyatuka seorang atau 

sekelompok orang dalam hubungan dengan tuhan-Nya, semua manusia dan alam sekitar. 

Pada dasarnya manusia adalah mahluk religius. Oleh karnanya, beragama merupakan 

kebutuhan manusia karena manusia dalah mahluk lemah sehingga memerlukan tempat 

bertopang atau tempat mengadu. Sebagai mahluk religius, manusia sadar dan meyakini akan 

adanya kekuatan supranatural diluar dirinya. Manusia memerlukan agama (Tuhan) demi 

                                                             
12 RI, Al-Qur’an Dan Terjemah. 543 
13 Alberto Ernesto Naconha, “Konsep  Dan Impelementasi Pikir Dan Zikir Pada Majlis Taklim Ar-Rahman 

Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang” 4, no. 1 (2021): 6, https://doi.org/https://doi.org/10.1235/jri.v2i1.220. 
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keselamatan dan ketenteraman hati.
14

 Tingkat religius adalah kadar atau tingkat ketertarikan 

manusi terhadap agama-Nya seorang yang memiliki keterikatan religiusitas yang lebih besar 

maka akan menjalankan aturan-atauran dan kewajiban-kewajiban keagamaan-Nya dengan 

patuh orang sepeti ini dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki tingkat religiusitas yang 

lebih tinggi pada orang yang tidak menjalankan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban 

agama-Nya. 

Maka dari itu salah satu tempat yang dapat menawarkan solusi bagi umat Islam 

untuk meningkatkan religiusitas pada dirinya adalah di Majelis  Zikir dan Majelis Ta‘lim. 

Dimana kegiatanya tidak terikat waktu dan dapat dihadiri seluruh lapisan masyarakat dan 

telah ada sejak Nabi Muhammad SAW menyiarkan ajaran agama Islam di awal-awal risalah 

beliau. Majelis Zikir dan Ta‘lim bukan hanya berfungsi sebagai lembaga dakwah melaikan 

juga berperan penting dalam melakukan pengembangan ilmu agama Islam dan pembinaan 

kehidupan masyarakat sekitar. Lembaga pendididikan yang dalam istilah UU Nomor 20 

Tahun 2003 disebut dengan jalur pendidikan non formal, berfungsi untuk mempersiapkan 

peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai 

Islam dan menjadi ahli agama.
15

 

Dengan demikian kontribusi Majelis Zikir dan Ta‘lim sekarang ini menjadi sangat 

penting di tengah arus kultur barat yang semakin mendiskreditkan mayoritas umat Islam. 

Oleh karnanya Majelis  Zikir dan Ta‘lim berperan sentral pada peningkatan religiusitas umat 

Islam sesuai dengan tuntutan ajaran agama. Sehingga majelis Zikir dan Ta‘lim hendaknya 

senanantiasa mengoptimalkan peran pungsinya di dalam masyarakat. 

Seperti halnya majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa Lampung ini mendapatkan respon 

yang baik dari para jemaahnya dan masyarakat, dibuktikan dengan antusias masyarakat yang 

mengikuti kegiatan Zikir dan Ta‘lim yang dilaksanakan pada hari rabu pagi, semakin 

bertambahnya jumlah jemaah dan banyak yang memberikan sumbangan atau jari‘ah kepada 

Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa, dan subangan tersebut akan digunakan untuk kelancaran 

kegiatan di Majelis tersebuat seperti Zikir dan Ta‘lim, kegiatan kepedulian sosial seperti 

santunan anak yatim, kaum duafa, pemberian bantuan kepada korban bencana alam, dan 

menjenguk jemaah yang sakit. 

Sesuai hasil observasi penelitian yang penulis lakukan di majelis Zikir dan Ta‘lim 

As-Syifa kontribusi majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa Lampung dalam meningkatkan 

religiusitas pada masyarakat disesuaikan dengan kondisi para jemaah yang ada. Kalau dalam 

penelitian ini masyarakat sangat antusias dalam mengikuti pembinaan keagamaan yang mana 

jemaahnya meskipun bercampur dari berbagai tingkatan dan golongan yang berbeda-beda. 

Akan tetapi kebanyakan masyarakat yang mengikuti pembinaan ini berasal dari orang-orang 

awam, yang pada umumnya pengertian dan pemahaman mereka dalam segala hal masih 

kurang, lebih-lebih pengetahuan dalam agama.
16

 

Hal tersebut juga didukung hasil wawancara dengan ketua umum Majelis Zikir dan 

Ta‘lim As-Syifa Lampung  penulis mendapat keterangan bahwasanya sebelum mereka 

mengikuti kegiatan-kegiatan atau agenda yang ada di majelis tersebut, para jemaah hanya 

menutup aurat pada saat pengajian saja,  para jemaah belum mengetahu dengan jelas tentang 

tata cara shalat wajib maupun sunnah, belum mengetahuai perbedaan mana zikir dan 

solawat, belum mengetahui hukum melakukan riba, tata cara jual beli, dan masih banyak 

                                                             
14 Chairul Anwar, Hakiakt Manusia dan Pendidikan Sebuah Tinjawan Filosofis (Yogyakarta: Suka Press, 

2014), 267 
15 Asrul Ardiyan Syah, ―Peranan Majelis Dzikir Madzkhurrah Dalam Pembentukan Akhlak Peranan Majelis 

Dzikir Madzkhurrah Dalam Pembentukan Akhlak Remaja Yang Religius” 2, no. 6 (2019): 41–44, 

https://doi.org/https://www.ojs.unwaha.ac.id/index.php/joems/article/view/425. 
16 Observasi Penelitian di Majelis Dzikir dan ta‘lim As-Syifa Lampung, Pada 22 Desember 2021. 



5 
 

 
 

materi materi yang lainnya. Akan tetapi setelah sering mengikuti kegiatan zikir dan ta‘lim 

para jemaah secara perlahan mulai sadar bahwa pentingnya menuntut ilmu.
17

 

Pelaksanaan pengajian di Majelis Zikir dan Ta‘lim As-syifa sangat unik dan asik 

untuk diikuti yang mana dalam satu majelis terdapat banyak jemaah sampai ratusan. Mereka 

semua dari berbagai golongan dan tinggkatan yang berbeda-beda tampa membedakan satu 

sama lain, dan dalam proses pembinaan di awali dengan melaksakan solat duha‘ terlebih 

dahulu, setelah itu Zikir dilanjutkan dengan pengajian rutin yang memiliki jadwal tersendiri 

rabu minggu pertama fiqih, rabu minggu kedua tafsir, rabu minggu ketiga tasauf dan tauhid, 

dan rabu minggu ke empat pengajian umum dan disetiap penutupan majelis ditutup dengan 

membaca solawat dahulu. 

Metode yang digunakan majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa dalam meningkatkan 

religiusitas pada masyarakat adalah dengan menggunakan metode-metode ceramah, yang 

diberikan kepada para jemaah sedikit demi sedikit untuk menjamin pemahaman mereka 

untuk mengikuti kegiatan-kegiatan terebut dan ada juga metode tanya jawab antara jemaah 

dan ustad yang melakukan pembelajaran. Pengajian yang dilakukan di Majelis Zikir dan 

Ta‘lim As-Syifa diadakan oleh seorang pendiri majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa Provinsi 

Lampung yakni Ustad Dr. H. A. Fatoni, S.Pd.I., M.Pd.I serta dibantu oleh ustadz-ustadz yang 

lainnya.  

Berangkat dari latar belakang itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta 

pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang ―Kontribusi Majelis Zikir Dan Ta’lim As-

Syifa Lampung Dalam Meningkatkan Religiusitas pada Masyarakat”. 

 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

 

1. Fokus Penelitian 

Mengingat begitu banyak permasalahan yang terjadi namun terdapat keterbatasan 

waktu, pengetahuan, dan biaya maka penulis akan membahas dan memfokuskan 

penelitian terhadap permasalahan yang terdapat dilapangan agar nantinya penulis dapat 

mengarah pada tujuan dan mempermudah dalam proses pengolahan data maka, penulis 

menetapkan fokus penelitian ―Kontribusi Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa Lampung 

dalam meningkatkan religiusitas pada masyarakat‖. Yang bertujuan untuk 

mengembangkan kehidupan beragama (spiritual) pada masyarakat. 

 

2. Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan Pada fokus penelitian dari judul tersebut, maka dapat dideskripsikan 

sub fokus penelitian 

a. Kontribsi Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa Lampung berupa kegitan pengajaran, 

kegiatan sosial keagaman, belajar nilai agama dan ibadah diharakan dapat 

meningkatkan religiusitas pada masyarakat 

b. Kontribusi Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa yang merupakan pendidikan non 

formal yang berada di lingkungan masyarakat diharapkan mampu menjadi solusi 

dalam meningkatkan religiusitas pada masyarakat. 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Wawancara Penelitian penulis kepada bapak A.Fatoni selaku ketua umum Majelis Dzikir dan Ta‘lim As-

Syifa Lampung, Pada 23 Desember 2021. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dibuat 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kontribusi Majelis Zikir dan Ta‘lim 

As-Syifa Lampung dalam meningkatkan  religiusitas pada masyarakat? 

E. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini 

bertujuan Untuk mengetahui bagaimana kontribusi Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa 

Lampung dalam meningkatkan religiusitas pada masyarakat. 

F.  Manfaat Penelitian 

 

Adapun mafaat penelitian ini ada dua yakni: 

1. Secara Teoritik adalah dapat memberikan gambaran tentang pentingnya belajar 

memahami ilmu pengetahuan agama bagi para jemaah Majelis Zikir Ta‘lim As-Syifa dan 

penulis harapkan bisa meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi 

peneliti khususnya, dan bagi yang membaca pada umumnya. 

2. Secara Praktik adalah dapat memberikan manfaat serta dampak yang positif tentang 

kontribusi Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa Bandar Lampung dalam meningkatkan 

religiusitas pada masyarakat 

G.  Kajian Penelitian Terdahulu 

Setelah penulis melakukan telaah pustaka, penulis menemukan Skripsi yang 

memiliki kemiripan judul yang hampir sama dengan judul yang penulis Angkat. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh, mahasiswa Lili Nur Indah Sari jusan Pendidikan Agama 

Islam fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negri Bengkulu, dengan judul ―Peranan 

Majelis Ta‘lim Nurul Ikhsan Dalam Pembentukan Sikap Keagamaan Remaja di Desa 

Baturaja Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah‖.
18

 Skripsi ini 

membahas tentang  bagaimana peranan majelis ta‘lim Nurul Ihsan dalam pembentukan 

sikap keagamaan remaja di Desa Baturaja Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten 

Bengkulu Tengah. Penelitian ini menggunakan sumber data dari informan atau 

narasumber, peristiwa serta dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 

wawancara, observasi dan mengkaji dokumen atau arsip. 

Persamaan pada penelitian tersebut adalah sama-sama menggunakan jenis 

penelitian lapangan, dan penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. 

Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang penulis angkat, penulis lebih 

terfokus kepada kontribusi Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa Bandar lampung dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan Islam pada jemaah. 

 

2. Skripsi Annisa Rifqi Nuraisyatul Jannah yang berjudul ―upaya membentuk sikap religius 

siswa melalui kegiatan kerohanian di SMP N 1 Imogiri‖ mahsiswa jurusan bimbingan 

konsling Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2016. Kesimpulan dari 

penelitian ini menunjukan bahwa bentuk bentuk kegiatan kerohanian yang meliputi 

                                                             
18 Lili Nur Indah Sari, “Peranan Majelis Taklim Nurul Ikhsan Dalam Pembentukan Sikap Keagamaan 

Remaja Di Desa Baturaja Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah,” (Jurnal, IAIN Bengkulu, 2018.) 
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tadarus Al-Quran, shalat duha, shalat zuhur berjemaah, TPA, dan kegiatan-kegiatan 

keagaman lainnya, membentuk sikap religius siswa dalam beberapa dimensi 

pengetahuan, pengalaman, dimensi pengalaman, dan dimensi keyaninan.
19

 

Terkait dengan penelitian ini, terdapat kesaman yaitu sama-sama menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Namaun terdapat perbedaan pada objek penelitian dan 

lokasi penelitian itu sendiri. 

 

3. Karya Ilmiah yang berjudul ―Hubungan Antara Orientasi Religius Dengan Kepuasan 

Hidup‖
20

 yang di tulis oleh Rini Risnawati Suminta. Menjelaskan bahwa sikap 

religiusitas seseorang itu sangat berkaitan erat dengan kepuasan hidup. Religiusitas 

dalam karya ilmiah ini dijelaskan ada dua bagian yaitu: religiusitas sosial yaitu 

bagaimana hubungan kita dengan orang yang ada di dalam agama, dan ada juga 

religiusitas individu yaitu bagaimana hubungan seseorang dengan tuhannya serta bisa 

mengatakan bahwa agama sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sikap religiusitas 

dalam agama bisa mengkontrol diri seorang agar bisa mempunyai sikap kepuasan hidup 

seperti dalam bekerja, berprilaku, dan lain sebagainya. 

 

4. Karya ilmiah yang berjudul ―Kesadaran Diri Proses Pembentukan Karakter Islami‖
21

 

yang ditulis oleh malikah. Menjelaskan bahwa sikap kesadaran diri seorang itu bisa 

terbentuk apabila ada pengaruh dari segi aspek rohani. Karena hati seorang manusi bisa 

saja tersentuh dengan nilai-nilai keagaman. Kesadara diri dalam karya ilmiah ini 

dijelaskan bahawa suatu kesadaran yang membawa manusia menuju kearah 

kesempurnaan karakter. 

 

5. Skripsi yang di tulis oleh Iis Istiqomah (2015), program study Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah, IAIN Cirebon berjudul tentang ―Pengaruh Kegiatan Keagamaan 

Majelis Ta‘lim Baitul Amanah Terhadap Pembentukan Sikap Jemaah Remaja Usia 13-15 

Tahun di Desa Kendal‖.
22

 Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah 

penelitian tentang kegiatan keagamaan dalam meningkatkan religiusitas pada 

Masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan peneliti lakukan yaitu sama-sama 

membahasa kegiatan keagamaan yang ada di suatau majelis Ta‘lim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Annisa Rifqi Nuraisyatuljannah, ―Upaya Membentuk Sikap Religiusitas Siswa Melalui Kegiatan Kerohanian 

Di Smp N 1 Imogiri,‖ 2016. (Skripsi Mahasiswa Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016). 
20 Rini Rusnawinta Suminta, ―Hubungan Antara Orientasi Religiusitas Dengan Kepuasan,‖ Jurnal Of 

Psychologi Vol 6 No 1 (2018). 
21 Malikah, ―Kesadaran Diri Proses Pembentukan Karakter Islami,‖ Jurnal Al-Ulum, Vol.13 No (Juni 2013). 
22 Iis Istiqomah, “Pengaruh Kegiatan Keagamaan Majelis Taklim Baitul Amanah Terhadap Pembentukan 

Sikap Keagamaan Jama’ah Remaja Usia 13-15 Tahun Di Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon” 

(Skripsi Iain Cirebon, 2015), 151 (2015): 10–17, Https://Doi.Org/10.1145/3132847.3132886. 
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H.   Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

 

a. Jenis penelitian  

  Jenis penelitain yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian 

lapangan (field reseach) yaitu suatu penelitian yang mempelajari secara mendalam 

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial individu, kelompok, 

suatu lembaga maupun masyarakat. ―sedangkan pendekatan yang digunakan adalah 

kualitatif yaitu penelitian yang mengedepankan penelitian data dengan berlandaskan 

pada pengungkapan apa-apa yang diungkapkan oleh responden dari data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gamabar dan bukan angka, minsalkan prilaku, 

pendapat, motivasi, dan tindakan‖. 23
 

  Maka dari itu dengan penelitian ini penulis bertujuan untuk mendeskripsikan 

dan menggambarkan secara sistematis, akurat dan factual mengenai kontribusi 

Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa Lampung dalam meningkatkan religiusitas pada 

masyarakat. 

 

 

b. Sifat Penelitian 

  Penelitian ini besifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarakan atau 

mendeskripsikan masalah secara sistematis, akurat dan faktual menenai fakta-fakta 

dan sifat populasi tertentu.
24

 Data deskriptif juga diharapkan mampu menghasilkan 

uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan atau prilaku yang dapat diamati dari 

suatu individu, kelompok, masyarakat, maupun organisasi tertentu dalam suatu 

keadaan tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan 

holistik. 

Berdasarkan definisi diatas maka pada penelitian ini penulis akan 

menjelaskan, mendeskripsikan, dan menggambarkan secara akurat, sistematis, dan 

factual mengenai fakta-fakta dalam kontribusi Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa 

Lampung dalam meningkatkan religiusitas pada masyarakat 

 

2. Populasi dan Sempel 

 

a. Populasi  

Populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti agar 

dapat dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.
25

 Dengan demikian yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh komponen yang ada pada Majelis Zikir 

dan Ta‘lim As-Syifa Lampung. 

Populasi dalam penelitian ini adalah: 

1) Pendiri Majelis Zikir dan Ta‘lim 3 orang 

2) Tenaga pengajar atau ustad 7 orang 

3) Jamaah Majelis Zikir dan Ta‘lim 1200 orang 

4) Jamaah yang bertempat tinggal di Rajabasa 80 

                                                             
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2009), 9. 
24 Winata Sujarweni, Metode Penelitian (Jokjakarta: PT Pustaka Baru, 2014), 6. 
25 Sujarweni, Metode Penelitian, 65 
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Jadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 1290 orang. 

b. Sampel 

Sempel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi minsalnya, karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu. 

Maka peneliti dapat menggunakan sempel yang diambil pada populasi itu. Apa yang 

dipelajari dari populasi itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.
26

 

1) Teknik sampling merupakan upaya penelitian untuk mendapat sempel yang 

representatip (mewakili) yang dapat menggambarkan populasinya. Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah purposive sampling. 

Purposive sampling adalah sempel yang dipilih berdasarkan penilaian peneliti 

bahwa dia ialah pihak yang paling baik untuk dijadikan sempel penelitiaanya. 

2) Sempel yang diambil peneliti berjumlah: 

a) Pendiri Majelis 3 orang 

b) Tenaga pengajar atau ustad 7 orang 

c) Jamaah 10 orang 

Jadi jumlah sempel yang diambil dari populasi adalah 20 orang. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian. Dan yang 

menjadi lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa 

Provinsi Lampung yang berada di Jalan Kapten Abdul Haq No.53, Rajabasa, Kec. 

Rajabasa, Bandar Lampung. Alasan penulis memilih lokasi ini karena di Majelis Zikir 

dan Ta‘lim As-Syifa ini selama berdirinya dari tahun 2008 sampai sekarang masih 

berperan aktif dalam membina masyarakat dibidang keagamaan. 

 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian merupakan suatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data yang diperlukan. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder.
27

 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang dapat atau dikumpulkan secara 

langsung oleh sipeneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi informan 

pada penelitian ini adalah pimpinan majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa, asatidz-

asatidz, anggota Majelis Zikir, para pengurus Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa, dan 

jemaah Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa Lampung. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan peneliti yang 

digunakan untuk mendukung data primer sebagai tambahan informasi. Yang dapat 

diperoleh melalui kepustakaan, dokumentasi, buku, jurnal, majalah, Koran, ataupun  

arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang akan ditelit. Adapun yang 

menjadi sumber data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen-dokumen serta 

arsip yang bersangkutan tentang kontribusi Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa 

Lampung dalam meningkatkan religiusitas pada masyarakat. 

 

 

                                                             
26 Ibid, 
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D. 187. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpula data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian. Karena tujuan dari penelitain yakni mendapatkan data. Teknik pengumpulan 

data dapat dilakukan dalam berbagai setting berbagai sumber, dan berbagai cara. Adapun 

teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat 

digunakan dalam penelitian. Observasi dapat diartikan sebagai ―suatu kegiatan 

pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian guna 

untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, mendapatkan gambaran ril suatu 

pristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan peneliti.
28

 

Berdasarakan pendapat diatas dapat penulis pahami bahwa observasi 

merupakan kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan secara 

langsung terhadap fenomena-fenomena objek yang diteliti secara objek, hasilnya 

akan dicatat secara istematis agar mendapat gambaran yang kongkrit. 

Ada dua jenis observasi 

1) Observasi partisipatif adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti dengan turut mengambil bagian dalam keadaan objek yang akan diteliti. 

2) Observasi non partisipan adalah dimana peneliti tidak ikut di dalam keadaan 

obyek yang akan di observasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. 

Adapun jenis observasi yang penulis terapkan dalam penelitian ini adalah 

observasi partisipatif yaitu penulis terlibat secara langsung dengan kegiatan sehari-

hari yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 

Adapun aspek-aspek yang diamati yaitu kegiatan yang ada pada majelis Zikir dan 

Ta‘lim, materi pengajian apa yang diberikan, metode apa yang digunakan serta 

bagaimana sikap masyarakat dan jemaah selama pengajian berlangsung. 

b. Wawancara   

Wawancara merupakan  suatu  metode  yang dapat  digunakan untuk 

pengumpulan data. ―Dengan menggunakan tanya jawab bisa sambil bertatap muka 

ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara 

dengan orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman atau tampa 

menggunakan pedoman wawancara‖.
29

 

Adapun teknik wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian  ini 

adalah menggunakan teknik  wawancara  langsung dengan narasumber, (wawancara 

langsung dengan pendiri majelis Zikir, wawancara langsung dengan pengurus 

majelis Zikir dan ta‘lim as-syifa dan wawancara langsung dengan para jemaah 

majelis Zikir as-syifa Lampung. wawancara ini  diajukan  untuk  mengetahui  

bagaimana  gambaran proses kontribusi Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa Bandar 

Lampung dalam meningkatkan religiusitas pada masyarkat 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi  menurut Suhairismi Arikunto ialah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan pristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar dan karya-karya monumental dari seseorang.
30

 

Metode ini penulis gunakanan sebagai pelengkap untuk melengkapi keterangan-

                                                             
28 Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). 175. 
29 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2020). 115. 
30 Suhairismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 23. 
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keterangan yang penulis butuhkan yaitu seperti memproleh data-data berupa catatan, 

gambar, foto dan lain-lains. 

 

6. Metode Analisis Data 

Setelah semua data dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan 

data, maka langkah berikutnya adalah penulis melakukan analisis terhadap data-data 

yang telah diperoleh dan data tersebut diolah sedemikian rupa sehingga akan 

mendapatkan sebuah kesimpulan. 

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari berbagai sumber melalui teknik pengumpulan data yang bermacam-

macam dengan mengelompokkan serta mengkategorikan data-data yang di anggap lebih 

penting serta membuat sebuah simpulan sementara sehingga mudah dimengerti dan 

dipahami oleh diri sendiri dan orang lain 

Miles  dan  Huberman,  mengemukakan  bahwa  ―aktivitas  dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas.  Aktivitas dalam menganalisis data  yaitu, data reduction, data display, verifiction 

data‖.
31

 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data yaitu bentuk analisis data dengan proses merangkum, 

memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dan membuang 

hal yang tidak perlu. Maka dengan demikian akan  mempermudah penulis dalam  

melakukan  pengumpulan  data  selanjutnya  dan mencarinya bila diperlukan.
32

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat penulis pahami bahwasanya   mereduksi 

data merupakan suatu proses memilih hal yang pokok, membuat rangkuman dari 

keseluruhan data yang diproleh, dan memfokuskan  hal penting serta membuang data 

yang dianggap tidak perlu. 

b. Data Display (Penyajian data) 

Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

bagan, Tabel, grafik uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Namun 

penyajian data yang paling sering digunakan pada penelitian kualitatif adalah 

penyajian data dengan teks yang bersifat naratif atau bersifat menguraikan.
33

 

Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dapat  penulis  pahami  bahwa penyajian 

data ialah sebuah langkah ataupun tahapan kedua setelah melakukan reduksi data 

guna, untuk  memberi  kemudahan penulis dalam memahami tentang apa yang 

terjadi ditempat penelitian berlangsung sehingga dapat merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan. 

c. Verifikasi data 

Setelah mereduksi data kemudian menyajikan data maka langkah 

selanjutnya  yang penulis lakukan adalah melakukan verifikasi data yaitu suatu 

proses penarikan kesimpulan yang didasarkan pada temuan-temuan yang ditemukan. 

Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara, dan dapat berubah apabila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengambilan 

data berikutnya.
34

 

                                                             
31 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2020), 132. 
32 Ibid., 135. 
33 Ibid., 137 
34 Ibid., 141. 
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Setelah data terkumpul dan telah diolah sedemikian rupa maka penulis 

melakukan analisis untuk menarik sebuah kesimpulan akhir dengan menggunakan 

metode induktif. 

 

I.  Sistem Pembahasan 

Sistematika penulisan adalah susunan atau urutan dari pembahasan dalam penulisan 

skripsi ini, untuk memudahkan pembahasan persoalan di dalamnnya. Dalam penelitian ini 

penulis membagi penulisan dalam 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut: 

 

BAB I :PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai beberapa pembahasan seperti penegasan judul, 

latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kajian penelitian tedahulu yang relevan untuk sebagai bahan acuan, dan metode 

penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori yang digunakan dan pengajuan judul 

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisi gambaran umum objek, Profil Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa 

Lampung, letak geografis Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa, sejarah Majelis 

Zikir Dan Ta‘lim as-Syifa, visi dan misi Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa, 

program kegiatan Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa, metode yang digunakan di 

Majelis Zikir Dan Ta‘lim As-Syifa, aktifitas Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa 

dalam meningkatkan religiusitas  

 

BAB IV  : ANALISIS PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang analisis data penelitian dan temuan penelitian. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi serta daftar rujukan yang digunakan 

dalam pembuatan skripsi ini. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 
 

BAB V 

 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang kontribusi Majelis Zikir dan 

Ta‘lim As-Syifa Lampung dalam meningkatkan religiusitas pada masyarakat maka yang penulis 

simpulkan diantaranya adalah aktifitas beragama atau religius bukan hanya terjadi ketika seorang 

melakukan ritual (ibadah), tetapi juga melakukan aktivitas lain, bukan hanya berkaitan dengan 

aktifitas yang tampak dan dapat dilihat mata, tetapi juga aktivitas yang tidak tampak yang terjadi 

dalam hati seseorang. Kontibusi Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa Lampung dalam meningkatkan 

religiusitas pada masyarakat di tandai dengan mengikuti aktifitas keagaman seperti mengadakan 

kegiatan zikir dan ta‘lim satu minggu sekali yang dilaksakan setiap hari rabu, santunan anak yatim 

dan kaum dhuafa, shalat tasbih berjamah, mengadakan kegiatan memperingati hari besar Islam atara 

lain, tahun baru Islam, maulid Nabi Muhammad SAW, perayaan Isra Mi‘raj dan peringatan malam 

Nuzul Qur‘an , setara mengadakan kegiatan wisata religi. 

 

B. Rekomendasi 

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan penulis mencoba memberikan 

sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam rangka kontribusi Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa 

Lampung dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam pada jamaah 

1. Kepada para pengurus maupun anggota Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa Lampung tetaplah 

semangat dan mengembangkan majelis agar terus maju. 

2. Bagi para pengurus Majelis Zikir dan Ta‘lim As-Syifa hendaknya terus meningkatkan kegiatan-

kegiatan keagamaan baik yang berupa pengajian maupun yang lainnya. Agar para jamaah tidak 

merasa jenuh dengan kegiatan yang diadakan selama ini. 

3. Diharapkan kesadaran masyarakat untuk ikut aktif mengikuti kegitan Majelis Zikir dan ta‘lim 

As-Syifa sebagai bekal di dunia menuju kehidupan di akhirat. 
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