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ABSTRAK 

Remaja adalah suatu masa dari umur manusa yang menjembatani masa 

anak anak yang penuh tergantungan kepada orang tua menuju kemasa dewasayan 

dapat berdii sendiri, pada masa ini remaja mengalami perubahan baik dari segi 

fisik maupun mental . 

Secara psikologis remaja mengalami gejolak jiwa yang belum pernah di 

alami pada masa sebelumnya, dan dalam pada itu mereka memerlukan lingkungan 

yang di anggap cocok untuk menempatkan diri dan mendapat perhatian sebagai 

wadah mencurahkan emosi, jika remaja kurang mendapat perhatian atau kasih 

saying dilingkungan keluarga maka akan mencari di luar rumah, yakni di dalam 

lingkungan  masyarakat. 

Di dalam lingkungan sosial remaja mengalami ksulitan untuk 

menempatkan posisi yan sesuai dengan keinginannya , dan sebagai dampaknya 

mereka akan terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bertentangan atau yang di 

larang oleh ajaran agama, norma hukum atau norma  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pedidikan islam non 

formal majelis ta’lim dalam perannya membina mental keagamaan remaja di 

majelis ta’lim al hikmah kecamatan kedaton bandar lampung, dan dalam 

penelitian ini hipotesis yang penulis ajukan adalah peran majelis ta’lim dalam 

pembinaan mental keagamaan kurang efektif karena pengaruh lingkungan 

masyarakat serta factor intern dari majelis ta’lim tersebut. 

Kegiatan yang dilakukan majelis ta’lim dalam perannya membina mental 

keagamaan yaitu belajar baca Al-Qur’an, mengadakan pengajian akbar,dan lain-

lain. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah di 

tentukan oleh majelis ta’lim. 

Pembinaan ini dilakukan dengan menelaah buku-buku yang berhubungan 

dengan masalah yang akan di teliti, yakni engan menggunakan studi Pustaka 

sebagai data teoritis, di samping itu penelitian ini di lakukan di lapangan dengan 

melakukan tiga metode pertama metode random sampling, kedua metode 

pengumpulan data terdiri dari metode koesioner, interviu, observasi dan 

dokumentasi. Ketiga metode analisis data didalam penganalisa data di lakukan 

data induktif atau cara berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dari 

pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus menjadi pengetahuan yang bersfat 

umum, yakni sebagai data praktis. 

Penelitian yang penulis menentukan anggota sampel dengan cara 

penentuan sampel semua anggoa populasi sebagai sampel dan jumlah anggota 

majelis ta’lim ada 40 orang remaja maka semua anggota di ambil sebagai sempel 

yg berjumlah 40remaja. Kemudian di dalam pembahasannya dibagi menjadi lima 

bab, bab ertama pendahuluan, bab kedua landasan teori, bab ketiga laporan 

penelitian, bab keempat pengolahan dan Analisa data hasil kosioner dan bab 

kelima berisi kesimpulan saran dan penutup. 

Kata Kunci : Majelis Ta’lim, Pembinaan Mental Remaja 
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MOTTO 

ُ نَُكْىْۚ  ا ٌَْفَسِح ّللّاٰ ْٕ ٰجهِِس فَاْفَسُح ًَ ا فِى اْن ْٕ ُح ٍَْم نَُكْى حَفَسَّ ا اَِذا قِ ْٰٕٓ ٍَ ٰاَيُُ ٌْ ٰٓآٌََُّا انَِّر ٌٰ

حُٕا اْنِؼْهَى  ْٔ ٍَ اُ ٌْ انَِّر َٔ ا ِيُُْكْىْۙ  ْٕ ٍَ ٰاَيُُ ٌْ ُ انَِّر ا ٌَْسفَِغ ّللّاٰ ْٔ َُْشُز ا فَا ْٔ َُْشُز ٍَْم ا اَِذا قِ َٔ

ٍْس   ٌَ َخبِ ْٕ هُ ًَ ا حَْؼ ًَ ُ بِ
ّللّاٰ َٔ  َدَزٰجج ٍۗ 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan 

kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka 

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan 

apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya 

Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan 

Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (Q. S. Mujadalah :11)
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1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. 

Dipenogoro,2012) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbicara tentang remaja merupakan topik yang sealau 

menarik, baik oleh orang tua, guru dan para ahli yang mempunyai 

keilmuan di bidang ini. Karena anak dan remaja adalah bagian dari 

masa kini dan keseluruhan di hari esok. Mereka adalah generasi 

penerus yang akan mengambil alih tampuk kepemimpinan dan 

tanggung jawab kendali bangsa di masa depan. Di tangan 

merekalah merah putih dan hitam kelabunya bangsa yang akan di 

taruhkan.
2
 Ada orang tua yang panik yang memikirkan kelakuan 

anak-anaknya yang telah remaja , seperti sering bertengkar, keras 

kepala, sukar diatur, mudah tersinggung, sering melawan, 

membuat kelakuan yang melanggar aturan atau nilai nilai moral 

dan norma agama dan sebagainya. Sehingga timbul anak-anak 

yang oleh masyarakat nakal, croos boy atau croos girl.3 

Kecenderungan kenakalan remaja yang semakin 

meningkat jenis dan indentitasnya dewasa ini, bukanlah semata-

mata permasalahan social, akan tetapi lebih pada kondisi pskis 

yang rentan dan mudah terbawa arus sehingga mengakibatkan 

terganggunya kondiji jiwa dan mental mereka. Kenakalan di 

kalangan remaja tersebut, mengakibatkan terjadinya kehancuran 

moral (mental agama) dan menimbulkan beberapa kasus yang 

sangan mengerikan. Agenda kebrutalan di kalangan remaja baik di 

kota maupun di desa menghiasi di surat kabar, majalah dan media-

                                                     
2 Rama Furqona (ed), Pendidikan dan Agama Bagi Anak Remaja, (jakarta: 

logos Wacana Ilmu, 2002) hal vii 
3 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (jakarta: Bulan Bintang, 2003), Hal 81 
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media lainya.

4
 

Remaja kadang-kadang dipandang sebagai orang dewasa 

dan kadang-kadang masih ingusan. Hubungan dengan temannya 

pun kadang-kadang akrab, baik hati, juga bisa surut, sering 

bertengkat dan bermusuhan. Terlepas dari bentuk-bentuk daro 

problem remaja ada segi yang dapat melatar belakangi masalah itu, 

yaitu segi psikologis segi sosiologis dan segi keagamaan dari segi 

psikologis, remaja mengalami gejolak psokologis akibat 

tumbuhnya perkembangan fisik, dari segi sosiologis, remaja 

adakalanya kurang perhatian dari orang tua dan merasa tidak di 

sayangi dari orang yang di harapkan sewajarnya memberi perhatian 

pada mereka atau karna lingkungan social mereka itu sendiri., 

sehingga mereka mencoba mencari jalan sendiri untuk membela 

dan mempertahan kan harga dirinya , maka di tentang nya segala 

nilai yang di junjung tinggi oleh masyarakat, mereka hidup bebas 

lepas, bebas dari segala ikatan.
5
 

Terlepas apa sebab munculnya yang jelas masalah krisis 

niai-nilai moral akhlaq telah melanda masyarakat khusus nya 

remaja majelis Ta’lim Al-hikmah , untuk itu harus di lakukan 

segala upaya pembinaan terhadap masalah tersebut, langkah utama 

yang harus ditempuh adalah membina remaja untuk dapat 

mengendalikan prilakunya dan mengelola hawa nafsunya dengan 

baik , agar terhindar dari suatu yang negatif yang bertentangan 

dengan ajaran-ajaran Agama Islam. Karana pembinaan mental 

sangat penting artinya bagi pembentukan remaja dalam 

menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup, terutama yang 

                                                     
4 M. Nurdin Zuned, Wawasan Islam, Suara Muhammadiyah, No 22 Tahun 

ke-87, 16-30 November, 2002) hal 43 
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berkaitan dengan masalah keimanan di masa datang, maka dalam 

hal ini upaya pembudayaan memanusiakan manusia modern sangat 

penting.  Allah berfirman dala Al-Qur’an: 

 َٔ ًٰٓ ُّ ََۡفٗسا فَُكهُُِٕ َُِْ ُۡ ٖء يِّ ًۡ ٍَ نَُكۡى َػٍ َش  فَئٌِ ِطۡب
ْۚ
ٍَّ َِۡحهَٗت ِٓ خِ

ِسيٰٓ َءاحُْٕا ٱنَُِّسآَٰء َصُدقَٰ ا يَّ ٗٔ ا  ٔ  ٗٔ  ٔ 

 

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang 

lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. 

Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.(an- nisa: 

9).5 

Setelah umat islam memperolah pengajaran dan pemmbina 

tentang ajaran islam mak sudah jelas harus di amalkan ,karna Allah 

swt sangat membenci orang-orang yang hanya pandai 

membicarakan ajaran islam tetapi tidak mau mengamalkannya. Hal 

tersebut sebagai firman Allah swt dalam surat As- shof ayat 2-3 

yang berbunyi : 

ٰٓأٌََُّٓا ٱنَِّرٌ ٌَٰ ٌَ ٌَ َيا ََل حَۡفَؼهُٕ  ٍَ َءاَيُُْٕا نَِى حَقُٕنُٕ

Artinya : Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu 

mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. [As Saff:36 

Dengan demikian selain di adakan pengajian-pengajian 

serta penerangan tentang pengajaran agama islam baik ibadah 

maupun akhlaq maka selanjutnya di tuntut untuk mengamalkan 

nya atau mewujudkannya karna Allah akan membenci orang-orang 

                                                     
5 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan terjemahannya, (semarang: Toha 

Putra Semarang, 1989), hal 116 
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : Yayasan 

penyenggara Penerjemah Al-Qur’an, 1971), h.551 
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yang tiada mau mengerjakan sesuai syarat yang diterimanya. 

Masalah mental merupakan suatu hal yang merarik untuk di bahas, 

karena hal ini termasuk hal yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia dan masyarakat. Dalam masyarakat kita bela kangan ini 

masalah mental tidak asing lagi, orang-orang sudah dapat 

membedakan apakan seseorang itu baik mental atau tidak. 

Sebagai pendapat Zakiyah Daradjat dalam buku ilmu 

psikiateri dan psikologi kata mental sering digunakan sebagai ganti 

dari kata kepribadian yang berarti mental adalah unsur-unsur jiwa 

termasuk termasuk pikiran, sikap dan perasaan yang dalam 

keseluruhan menentukan corak laku.
7
Mental keagamaan 

merupakan unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, sikap dan perasaan 

yang keseluruhan menentukan corak laku manusia dalam 

hubungan dan tanggung jawab kepada Allah SW, masyarakat serta 

dalam hubungan dan tanggung jawab kepada Allah SWT, 

masyarakat serta alam sekitarnya yang berdasarkan agama sebagai 

petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna yang di 

gunakan dalam menyelenggarakan tata cara hidup yg nyata. 

Untuk itu ketidak seragaman dan beraneka ragamnya 

mental terhadap keagamaan serta berlainnya pengalaman 

pengetahuan keagamaan yang di bawa individu akan merupakan 

kesulitan bagi majelis ta’lim dalam mendidik suatu individu 

masyarakat, maka hendaklah anggota mejelis ta’lim mempunyai 

kepribadian yang demikian baik dan kuat sehingga masyarakat 

simpati dan tertarik kepadanya. Di samping itu anggota  majelis 

ta’lim harus mempunyai keahlian teknis yentang memberikan 

                                                     
7 Zakiyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, Jakarta: Bulan bintang, 1975, Hlm 57 
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Pendidikan keagamaan, sehingga kepribadian yang beraneka 

ragam dapat secara berangsur-angsur di bentuk dan di bina ke arah 

yang lebih baik. 

Menurut Imam Al-ghozali bahwa pembinaan mental 

keagamaan tidak cukup hanya dengan memberikan nasihat nasihat 

saja tanpa ada ketegasan dan contoh tauladan dari orang tua, 

dengan kata lain kita harus mampu menunjukan kepada mereka 

akan kemuliaan dan kesederhanaan budi pekerti, dimana kemulian 

menunjukan kesehatan jiwa seseorang.
8
 Remaja adalah suatu masa 

dari umur manusia yang paling banyak mengalami perubahan, 

sehingga membawanya pindah dari masa kanak- kanak menuju ke 

masa dewasa.
9
 

Masa usia remaja yang dimaksud adalah masa usia remaja 

pertama 13-16 tahun, masa remaja akhir 17-21 tahun. Kendati 

masa usia remaja belum ada ada yang menentukan secara tegas. 

Sesuai pendapat zakiyah daradjat, maka usia remaja yang akan di 

teliti adalah 13-21 tahun. 
10

 Karena pada masa itu umumnya adalah 

masa sekolah atau masa yang menjadi masa tanggung orang tua. 

Sebagai mana telah di uraikan di atas, remaja berada dalam masa 

transisi dan juga mengalami kesukaran, untuk itu mereka selalu 

dibekali Pendidikan agama sebagai modal dasar keperibadian, dari 

40 remaja sebanyak sebanyak 12 orang (30%) berlatar belakang 

Pendidikan STM (10%) dari umum 4 orang (10%) dan sebanyak 

19 orang (47,5%) dari sekolah kejuruan dan 5 orang (12,5%) dari 

                                                     
8 Zakiyah Daradjat, Lot. Cit., Hlm 57 
9 Zakiyah Daradjat,Problem Remaja Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 

1974,Hlm 35 
10 Zakiyah Daradjat,Op. Cit., Hlm 114-117 
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SMP.

11
 Dalam pembahasan ini penulis akan menelaah tiga aspek 

yaitu ibadah shalat, membaca Al-Qur’an dan ibadah puasa dimana 

dari hasil  dari hasil pra survei di ketahui bahwa, dalam plaksanaan 

pembinaan pengajian rutin yang diamati penulis selama tiga kali 

pengajian maka di peroleh gambaran bahwa ustadz yang 

menyajikan materi pengajian itu di bedakan menjadi tiga aspek 

penekanan pengetahuan, ibadah sholat, ibadah puasa dan 

keutamaan membaca al-qur’an. Pembinaan itu di tekan kan pada 

tiga hal yaitu pengalan ibadah shalat, ibadah puasa, dan 

pengalaman membaca Al-Qur’an. Adapun berdasarkan pra survei 

ini bahwa diantara jama’ah majelis ta’lim remaja Masjid Al-

Hikmah Kedaton Bandar Lampung ternyata masih banyak yang 

kurang di dalam menjalankan/ mengamalkan ibadah. 

Dengan demikian muncul suatu permasalahan dari segi 

pembinaan yang dilakukan majelis ta’lim Masjid Al-hikmah. 

Pembinaan sudah di lakukan secara efektif tetapi hasil di peroleh 

belum tercapai karena para jama’ahnya belum menanamkan nilai 

nilai agama yang tercermin dalam tingkah laku, perbuatan, sikap 

dan moral pada umumnya serta masih banyak melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan ajaran islam . melihat 

permasalahan itu muncul keinginan penulis untuk mengadakan 

penelitian di majelis ta’lim Al-Hikmah Bandar Lampung. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas peran majelis ta’lim 

dalam pembinaan mental remaja . maka dapat di rumuskan, 

rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah peran majelis ta’lim 

dalam pembinaan mental remaja sudah berhasil?.” 

                                                     
11 Hasil angket, tgl 8 januari 2020. 
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C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Dalam melakukan suatu penelitian tidak terlepas dari tujuan-

tujuan tertentu dimna tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui peranan majelis ta’lim , Masjid Al-Hikmah 

dalam pembinaan mental keagamaan remaja. 

2. Untuk mengetahui factor-faktor penghambat dan 

penghukung pembinaan mental keagamaan remaja di kedaton 

bandar lampung 

Selanjutnya kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap upaya pembinaan 

mental ke agamaan remaja . 

2. Sebagai informasi aktual dalam upaya meningkatkan 

pengamalan ajaran islam. 

D. Tinjauan Pustaka 

Kajian pustaka merupakan uraian singkat tentang hasil-

hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh penelitian 

lain tentang masalah sejenis, sehingga di ketahui secara jelas 

posisi dan kontribusi penelitian. Beberapa penelitian yang juga 

pernah dilakukan oleh penelitian lain dalam skripsi sebelumnya, 

di antaranya: 

1. Tajudin Ma’ruf (UMS, 2010) dalam sekripsinya yang berjudul 

“Peranan Majelis Ta’lim dalam Pembinaan Akhlak Remaja di 

Dukuh Tuwak Desa Gonilan Kartasura Sukaharjo”, 

menyimpulkan bahwa kegiatan majelis ta’lim yang telah 

dilakukan merupakan proses Pendidikan yang mengarah pada 

internalisasi nilai-nilai agama sehingga para remaja mampu 

merefleksikan tatanan normative. 
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2. Lailatus Sa’dah, (Universitas Maulana Malik Ibrahim,2007) 

dalam sekripsinya yang berjudul “peranan Pondok Pesantren 

Al-Hidayah Dalam Membina Akhlak Remaja Di Desa Tarik 

berperan sebagai Lembaga agama non formal, berperan 

sebagai fasilitator, dan sebagai wadah pengembangan sumber 

daya manusia dalam rangka mewujudkan insan yang 

bertakwa. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Populasi dan sampel 

Menurut Suharsimi Arikonto bahwa populasi adalah 

keseluruhan subyek penelitian. 
12

 Jadi yang di maksud dengan 

populasi adalah keseluruhan subyek /individu yang termasuk 

dalam ruang lingkup yang diteliti. Selanjutnya yang di 

maksud sampel adalah sebagai mana yang di kemukakan oleh 

S. Margono bahwa “sampel sebagai bagian populasi yang di 

ambil.
13

 dalam menentukan jumlah sampel yang di ambil dari 

populasi penelitian, di jelaskan oleh Suharsimi Arikonto, 

bahwa “ jika subyeknya kurang dari 100 lebih baik di ambil 

semua sehingga penelitianya berupa penelitian populasi tetapi 

bila subyeknya besar dapat di ambil antara 10- 15% atau 20-

25% atau lebih.
14

 Adapun populasi dari penelitian ini adalah 

jama’ah remaja yang jumlahnya sebanyak 40 orang, jadi 

penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan 

                                                     
12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, 

Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm 115 
13 S. Margono, Op. cit. , Hlm 121 
14 Suharsimi Arikunto,Op. Cit. , Hlm 120 
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mengambil semua anggota populasi untuk di teliti karena 

jumlahnya kurang 100. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan data yang di perlukan maka penulis 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Metode Koesioner 

Yang di maksud metode koesioner adalah suatu car 

pengumpulan data dengan jalan memberikan daftar 

pertanyaan yang di tunjukan kepada responden untuk di jawab 

sesuai dengan petunjuk yang di berikan. Koentjaraningrat 

menyatakan bahwa “Koesioner adalah suatu daftar yang 

berisikan suatu rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal atau 

bidang”.
15

Dalam penelitian ini koesioner adalah sebagai 

metode pokok untuk mendapatkan data primer, karena metode 

yang banyak di pakai sebagai metode penelitian survei adalah 

metode koesioner.
16 

Selanjutnya koesioner yang di pakai adalah koesioner 

langsung, suatu koesioner yang dinamakan koesioner 

langsung yaitu daftar pertanyaan yang di ajukan langsung 

kepada seseorang untuk meminta keterangan tentang keadaan 

dirinya. Dalam penyusunan koesioner di perlukan bentuk yang 

sesuai dengan objek yang di teliti maka dalam hal ini penulis 

memakai multiple choice, dimana menurut Sutrisno Hadi 

multiple choice adalah suatu bentuk pilihan dengan tiga atau 

empat alternative atau lebih dimana hal ini penulis 

                                                     
15 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, 

Jakarta, 1988 Hlm 173 
16 Masri, Singarimbun, dan Sopian Effendi, Metode Penelitian Survey, 

LP3ES Jakarta 189, Hlm 169 
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menggunakan tiga alternative.

17
 Konsioner ini ditunjukan 

kepada 40 jama’ah untuk menanyakan tentang aktifitas 

jama’ah  dalam  mengikuti  pembinaan  pengalaman  ajaran  

agama islam serta kesadaran mereka dalam mengamalkan 

ajaran islam dan aktifitas pembinaan oleh jama’ah. 

b. Metode Interviu 

Metode interviu adalah proses pengumpulan data dengan 

jalan menadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung 

dengan orang yang di minta keterangan atau data yang di 

perlukan. Muhammad Musa dan Titi Nurfitri mengatakan 

bahwa,”wawancara itu untuk mendapatkan informasi dengan 

bertanya dengan responden.
18

” Walaupun bentuk interviu yang di 

terapkan adalah interviu bebas terpimpin yaitu suatu wawancara 

dimna suatu pertanyaan di ajukan secara bebas tetapi isi 

pertanyaanya di ajukan pada pedoman yang telah di tentukan. 

Inerviu ini di ajukan kepada Tokoh masyarakat di kedaton bandar 

lampung, kondisi sarana dan prasarana ibadah, kondisi penduduk 

berdasarkan agama serta kegiatan-kegiatan keagamaan pada 

umumnya. Interviu juga ditunjukan kepada ustadz Pembina 

majelis ta’lim al-hikmah kedaton bandar lampung untuk 

menanyakan langkah-langkah pembinaan mental ke agamaan , 

faktir pendukung dan penghambat serta tingkat kesadaran jamaah 

mengamalkan ajaran iaslam. 

 

c. Observasi 

                                                     
17 Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, UGM Press, Yogyakarta 1986, 

Hlm 160 
18 Muhammad Musa dan Titi Nurftri, Metodologi penelitian, Fajar Agung, 

Jakarta, 1986, Hlm 49 
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Metode observasi adalah sebagaimna di katakana oleh 

Sutrisno Hadi bahwa bagaimna metode ilmiah metode ini biasa di 

artikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistem-sistem 

fenomena yang di selidiki .
19

 Dari proposal di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa metode observasi adalah proses pengumpulan 

data dengan jalan pengamatan terhadap obyek yang selidiki, jenis 

pengamatan yang digunakan adalah observasi partisipasi yaitu 

proses penagmatan dimana si pengamat aktif mengikuti secara 

langsung terhadap hal-hal yang di selidiki , adapun hal yang di 

selidiki adalah aktivitas pembinaan mental keagamaan majelis 

ta’lim masjid al-hiqmah, kondisi sarana dan ke aktifan jama’ah 

dalam mengikuti pengajian. 

d. Metode Dokumentasi 

Yaitu proses pengumpulan data dengan mencari data-

data verbal atau tertulis. Menurut Tyar Yusuf dan Yurnalis etek 

dokumentasi itu penilaian di berikan berdasarkan data-data 

kepribadian yang ada atau tersedia.
20

 Dari pendapat diatas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa dokumentasi yaitu mencari data 

dengan melakukan pencatatan terhadap data-data baik itu yang 

berbentuk dokumen, sejarah singkat berdirinya majelis ta’lim 

masjid al-hiqmah , daftar anggota sarana yang di miliki dan 

daftar Pembina. 

 

 

3. Pengolahan dan analisis data 

                                                     
19 Sutrisno Hadi, Op. Cit., Hlm. 136 
20 Tayar Yusuf dan Yurnalis Etek, Keragaman Teknik Evaluasi dan Metode 

Penerapan Jiwa Agama, Ind-hil-ca, Jakarta, 1987, hlm 56. 
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Analisis data adalah suatu metode untuk menganalisa data 

yang telah terkumpul dari lapangan penelitian. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan metode analisis data induktif yaitu data 

yang telah terkumpul akan di Analisa secara khusus kemudian 

diambil suatu kesimpulan secara umum atau menyeluruh.
21

 

Adapun langkah-langkah analisis tersebut yaitu: 

a. Editing, maksudnya pengecekan terhadap masing-masing data 

secara keseluruhan apakah semua data yang terkumpul sudah 

sesuai ataukah masih di lengkapi lagi. 

b. Klasifikasi, maksudnya mengkategorikan masing-masing jenis 

data peritem serta per-alternatif jawaban sehingga data tersebut 

dapat kuantitatatif nya . 

c. Tabulasi, masing-masing dari jenis data yang klarifikasi itu di 

hitung jumlahnya dan di cari presentasenya untuk di masukan ke 

dalam sebuah tabel. 

d. Inpretacing, maksudnya mencari makna yang terkandung di 

dalamnya dengan mengadakan penafsiran sehingga dapat di 

ambil kesimpulan akhirnya.
22

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
21 Sutrisno Hadi, Op.Cit., Hlm 2 
22 H. Marsalah dan Munsanef, Pedoman Penyusunan Skripsi, Angkasa 

Bandung, Hlm 17-18 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Peran 

1. Pengertian peran 

 Teori peran (role theory) adalah teori yang merupakan perpaduan 

berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari 

psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan 

dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu 

tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, 

seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan 

dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku 

secara tertentu (Sarwono, 2013:215). Teori peran adalah perspektif 

dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian 

besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial 

(misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah 

seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku 

seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan 

pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang 

diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, 

berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Teater adalah 

metafora sering digunakan menggambarkan teori peran. (Sumber: 

https//rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhole-

theory/ diakses pada 23 Januari 2018 pukul 15:03 WIB). Menurut 

Robert Linton (1936), teori peran menggambarkan interaksi sosial 

dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa 

yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-

harapan peran merupakan pamahaman bersama kita untuk 
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menuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori 

ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai 

dokter, mahasiswa, orang tua wanita, dan lain sebagainya, 

diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran 

tersebut. Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa 

peran merupakan seperangkat perilaku atau tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang yang menjadi tugas dan tanggung 

jawabnya serta tindakan tersebut sangat diharapkan oleh banyak 

orang 
23

 

B. Majelis Ta’lim 

1. Pengertian Majelis Ta’lim 

Kata majelis ta’lim berasal dari Bahasa arab, majelis 

artinya tempat dan ta’lim artinya pembelajaran atau penyajian, 

pengertian majelis ta’lim menurut Bahasa (lughowi) yaitu “suatu 

tempat untuk melaksanakan pengajaran agama islam”.
24

 Pengertian 

maje;is ta’lim menurut istilah adalah suatu Lembaga Pendidikan 

yang di senggarakan oleh masyarakat dan di bimbing oleh alim 

ulama yang bertujuan untuk membina dan mengajarkan dan 

hubungan antara manusia dan Allah SWT, antara manusia antara 

manusia dan sesamanya, manusia dengan lingkungannya serta 

bertujuan untuk membina masyarakat yang bertaqwa dan beriman 

kepada Allah SWT. Lembaga Pendidikan islam non formal ini 

memiliki kurikulum tersendiri dan mempunyai banyak jama’ah 

serta di senggarakan scara berkala dan teratur.
25

 Dari pengertian 

                                                     
23 Sumber: https//fahir-blues.blogspot.co.id/2013/06/teori-peran-dandefinisi-

peran-menurut.html?m=1 diakses pada 8 agustus 2022 pukul 15:35 WIB). 
24 Nurul Huda dkk, Pedoman Majelis Ta‟lim , Penerangan Agama Islam, 

Jakarta, 1982,Hlm 5 
25

 Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Op. Cit., Hlm 9 
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atau uraian di atas dapat di simpulkan bahwa majelis ta’lim 

merupakan Lembaga Pendidikan islam non formal yang di 

senggarakan secara berkala dan teratur yang senantiasa 

menanamkan akhlak yang luhur, meningkatkan ketaqwaan dan 

pengetahuan agama islam dalam rangka mencari keridhoan Allah 

SWT. 

2. Dasar dari tujuan majelis ta’lim 

Majelis ta’lim sebagai Lembaga Pendidikan Islam non formal 

berusaha menanamkan jiwa agama pada anak didiknya. Agama 

mempunyai kepribadian dan budi pekerti yang luhur, yakni dapat 

hidup sesuai dengan ajaran yang bersumber kepada Al-qur’an dan 

Hadist, karna firman Allah dan Sunnah Rasulullah SAW kalau di 

ibaratkan bangunan maka isi Al-Qur’an dan Al-hadist yang menjadi 

pundamenya, di dalam hadist Rasulullah SAW juga di sebutkan :
26

 

Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda : “Aku telah 

meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan 

sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduaya, yaitu : Kitab 

Allah dan sunnah Rasul- Nya”. [HR. Malik]27
 

dan di dalam surat An-nisa ayat 59 Allah SWT berfirman  

ْا أَ  ٰٕٓ ٍَ َءاَيُُ ٰٓأٌََُّٓا ٱنَِّرٌ نًِ ٱۡۡلَۡيِس ِيُُكۡىۖۡ فَئٌِ ٌَٰ ْٔ أُ َٔ ُسَٕل  أَِطٍُؼْٕا ٱنسَّ َٔ  َ ِطٍُؼْٕا ٱَّللَّ

ِو  ٕۡ ٱۡنٍَ َٔ  ِ ٌَ بِٲَّللَّ ُسِٕل إٌِ ُكُخُۡى حُۡؤِيُُٕ ٱنسَّ َٔ  ِ ُِٔ إِنَى ٱَّللَّ ٖء فَُسدُّ ًۡ َزۡػخُۡى فًِ َش حََُٰ

ًٌِٔلا   ٍُ حَۡأ أَۡحَس َٔ ٞس  ٍۡ نَِك َخ  ٱۡۡلِٰٓخِسْۚ َذٰ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 

                                                     
26 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Al-Maarif, 

Bandung,1989,Hlm 560 
27Imam malik bin annas, AL-Muwatha, Muhammad abdul baaqi, 

cairo,1989,hlm 560 
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kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. [An Nisa":59]28 

Dari keterangan Al-Qur’an di atas, kita harus menaati Allah 

dan Rasul. Perintah yang berpedoman kepada Al-qur’an dan Sunnah, 

serta berlaku taat kepada ulul amri dari kalangan kaum muslimin. 

System Pendidikan yang berlaku di Indonesia adalah berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. Adapun system Pendidikan yang berlaku 

bagi masyarakat muslim adalah berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadist, 

guna membina mengembang kan ajaran agama islam kepada 

masyarakat muslim, sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan 

sehari hari, baik secara individual maupun secara social, karna tujuan 

majelis ta’lim adalah untuk membina dan mengajarkan hubungan 

antara manusia dengan Allah SWT dan antar manusia dengan 

sesamanya serta manusia dengan lingkungan nya, serta bertujuan 

untuk membina masyarakat yang bertakwa dan beriman kepada Allah 

SWT.
29 

3. Materi di Majelis Ta’lim 

Materi yang di pelajari di majelis ta’lim yaitu meliputi 

masalah hidup dan kehidupan manusia menurut ajaran agama islam 

yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadist, materi yang di 

sampaikan di sesuaikan dengan kemampuan dan keadaan masyarakat. 

Secara garis 

besar, materi yang di ajarkan di majelis ta’lim terbagi menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok pengetahuan agama dan kelompok 

                                                     
28 Departemen agama Ri, Al-Qur’an dan terjemahannya, Toha Putra , 

Semarang, 1989, hlm 128. 
29 Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Lot. Cit., hlm 9 
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pengetahuan umum yang termasuk kelompok pengetahuan agama 

tafsir, tauhid, fiqh, hadist Tarikh Bahasa arab.
30

 sedangkan yang 

termasuk kelompok umum adalah tema-tema yang lansung ada kaitan 

nya dalam kehidupan masyarakat, seperti masalah pembinaan 

keluarga sejahtera, membagun keluarga bahgia, Pendidikan rumah 

tangga, lingkungan hidup, kesehatan, kebersihan, koperasi, 

kewirausahaan, penanggulangan kerisis moral, pembinaan remaja, 

pembanguna negara dan bangsa, keamanan dan lain- lain.
31 

4. Metode dan sarana dalam majelis Ta’lim 

Ditinjau dari segi metode yang di pergunakan dalam 

majelis ta’lim pemakaian metode mengajar harus di sesuaikan 

dengan materi yang akan di sampaikan dan tujuan yang akan di 

capai peserta majelis ta’lim, situasi dan lingkungan, fasilitas yang 

di miliki, pribadi guru serta kemampuan propesionalnya.
31

 

Adapun metode-metode yang dapat di pergunakan di majelis 

ta’lim diantaranya adalah metode ceramah, metode tanya jawab, 

metode latihan, metode diskusi.
32

 Namun selain keempat metode 

tersebut dapat pula di pergunakan metode-metode yang lain 

dengan tidak menyimpang dari factor-faktor pemilihan metode di 

atas. 

Dengan menggunakan metode mengajar di harapkan 

materi pelajaran yang akan di sampaikan dapat dengan mudah di 

terima dan di mengerti oleh jama’ah majelis ta’lim, karena 

penggunaan metode yang tepat dalam mengajar dapat membantu 

kegiatan belajar dan mengajar untuk mencapai tujuan. 

                                                     
30 Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Ibid , Hlm 33 
31 Ditjen Bimas Dan Urusan Haji, Op . Cit . , Hlm 40 
32 Ditjen Bimas Dan Urusan Haji, Ibid . , Hlm 42 
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Mengenai sarana yang di perlukan bila ditijau dari tempat 

penyelenggaraan,..tidak menuntut keharusan adanya suatu tempat 

atau bangunanuntuk menyelenggarakan majelis ta’lim, 

dengandemikiankegiatan majelis ta’lim dapat dilaksanakan di 

ruang guru atau pengurus, madrasah dan di masjid.
33

 

Sarana lainya yang tidak kalah pentingnya dalam 

menyelenggarakan majelis ta’lim yaitu.. papan tulis, alat tulis 

buku pedoman, pengeras suara, alat perekam , serta kalua 

memungkinkan juga stansil untuk mengandakan bahan 

pengajaran.
34

 Jadi semakin lengkap sarana yang ada dalam 

majelis ta’lim, maka kegiatan belajar mengajar pun akan semakin 

efektif dan efesien di dalam mencapai tujuan. 

5. Fungsi Majelis Ta’lim 

Selaku Lembaga Pendidikan Islam non formal majelis 

ta’lim mempunyai peranan yang sangat penting di dalam 

membina remaja. Terutama membentengi remaja dari pengaruh 

negatif yang datang dari kebudayaan yang tidak sesuai dengan 

nilai nilai ajaran agama Islam. Sebagaimana di kemukakan Ditjen 

Bimas Islam dan urusan Haji , bahwa: “keberadaan majelis ta’lim 

dalam era globalisasi sangat penting terutama dalam upaya 

menangkal dampak negative dari globalisasi itu sendir. 

keberadaan majelis ta’lim menjadi sangat penting karena berada 

di tengah- tengah masyarakat, dan masyarakat adalah salah satu 

dari tiga lingkungan Pendidikan disamping rumah tangga dan 

sekolah”. 

Jadi dengan adanya majelis ta’lim ditengah-tengah 

                                                     
33 Nurul Huda Dkk, Lot . Cit . , Hlm 5 
34 Ditjen Bimas Dan Urusan Haji, Ibid. , Hlm 24 
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lingkungan masyarakat, sevara langsung merupakan penunjangan 

dan pelengkap keberhasilan Pendidikan agama. Di lingkungan 

keluarga dan sekolah, yakni sesuai fungsi dari majelis ta’lim itu 

sendiri yaitu : 

a. Membina dan mengembangkan agama Islam dalam rangka 

membentuk masyarakat yang taqwa kepada Allah yang 

maha Esa. 

b. Sebagai taman rekreasi rohani, karna di selenggarakan 

dengan serius tapi santai. 

c. Sebagai ajang silaturahmi yang dapat menghidup suburkan 

dakwah dan ukhuwah Islamiyah. 

d. Sebagai sarana dialog berkesinambungan antara ulam, umara 

dan umat 

e. Sebagai media mempunyai gagasan modernisasi yang 

bermanfaat bagi pembangun umat.
35

 

 

C. Mental Keagamaan  

Masalah mental merupakan suatu hal yang menarik untuk di 

bahas karena hal ini termasuk hal yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia atau masyarakat. Dalam masyarakat kita 

belakangan ini istilah mental tak asing lagi, oaring-orang sudah 

dapat menilai apakah seseorang itu baik mentalnya atau tidak. 

Sebagaimana pendapat Zakiyah Daradjat berpendapat dalam ilmu 

psikiateri dan psikologi kata mental seing di gunakan sebagai ganti 

dari kata kepribadian yang berarti bahwa mental adalah unsur-unsur 

jiwa termasuk pikiran. Sikap dan perasaan yang dalam keseluruhan 

                                                     
35 Ditjen Bimas Dan Urusan Haji, Op . Cit . , Hlm 11 
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menentukan corak laku.

36
  

Keagamaan ialah merupakan risalah yang di sampaikan kepada 

nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan hokum-hukum sempurna 

untuk di gunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup 

yang nyata serta mengatur hubungan dengan tanggung jawab kepada 

Allah SWT, masyarakat serta alam sekitarnya. 

Berdasarkan pengertian kedua diatas mental keagamaan 

merupakan unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, sikap dan perasaan 

yang keseluruhan menentukan corak laku manusia dalam hubungan 

dan tanggung jawab kepada Allah SWT, masyarakat serta alam 

sekitarnya yang berdasarkan agama sebagai petunjuk bagi manusia 

dan hokum-hukum sempurna yang di gunakan dalam 

menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata. 

Adapun Batasan mental keagamaan antara lain : 

1) Membiasakan kepada tingkah laku dan akhlak yang di ajarakan 

oleh agama. 

2) Kepribadian tiap warga negara harus berisi kepercayaan dan 

taqwa kepada Tuhan, kepercayaan bahwa tuhan ada harus disertai 

dengan ajaran, hokum dan peraturan yang ditentukan oleh tuhan. 

3) Kesadaran kepada adanya tuhan, dengan di biasakan melakukan 

perintah-perintah tuhan dan meninggalkan larangan. Dalam hal 

ini remaja di bimbing agar terbiasa kepada  peraturan yang baik 

sesuai dengan ajaran agama . 

4) Aspek pikiran yaitu pengajaran agama itu sendiri, di tunjukan apa 

yang harus di suruh, apa yang di larang, apa yang di anjurkan 

melakukanya dan apa yang di anjurkan meninggalkan nya 

                                                     
36 Zakia Daradjat, Ibid , Hlm 57 
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menurut ajaran agama.
37

 

Apabila ajaran agama telah masuk menjadi bagian dari 

mentalnya yangtelah terbina, maka dengan sendirinya ia akan 

menjauhi segala larangan tuhandan mengerjakan seruannya, bukan 

karna paksaan dari luar tetapi karena batinya terasa dalam mematuhi 

segala perintah Allah itu, yang selanjutnya kita akn melihat bahwa 

nilai-nilai agama tampak tercermin dalam tingkah laku, perkataan, 

sikap dan moral pada umumnya. Menurutnya DR. Zakia Daradzat 

dalam bukunya Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental 

menjelaskan bahwa, pembinaan mental keagamaan harus 

dilaksanakan terus menerus sejak seorang itu lahir sampai matinya 

terutama sampai usia pertumbuhan sempurna (menurut pendapat 

kebanyakan ahli jiwa agama sampai 24 tahun).
38

 

Menurut perhitungan ahli jiwa, setiap fase pertumbuhan 

dilalui seseorang, mereka bagian dari pembinaan pribadinya. 

Pembinaan pribadinya harus diulang- ulang karena pengalaman yang 

sedang di laluinya dapat di pengaruhi dan merusak moral yang terbina 

itu. Andaikata pembinaan mental agama pada seseorang tidak terjadi 

pada umur pertumbuhan yang di laluinya dan dia menjadi dewasa 

tanpa mengenal agama dan nilai-nilai moral yang terkandung di dalam 

nya maka ia menjadi dewasa tanpa kecenderungan kepada niali-nilai 

agama bahkan akan sukar merasakan pentingnya agama dalam 

hidupnya, ia akan menjadi acuh tak acuhterhadap agama yang 

dianutnya, orang yang seperti inilah sering sekali memandang agama 

dari segi negative serta berat baginya dalam pelaksanaanya . 

Demikian pula halnya dengan agama, ia akan menjadi 

                                                     
37 Zakia Daradjat, Kesehatan Mental, CV Masagung, Jakarta, Hlm 128-129 
38 Zakia Daradjat, Ibid, Hlm 57 
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pengendalian moral. Apabila ia mengerti di rasakan dan di biasakan. 

Maka pembinaan kebiasaan terhadap amaliah agama (melaksakan 

seruan Allah dan menjauhi larangannya), merasakan kepentingan nya 

dalam hidup dan kehidupan, kemudian mengerti tujuan dan hikmat 

masing-masing ajaran agama itu. 

Oleh sebab itu pembinaan mental agama di dalam ajaran 

agama Islam mewajibkan kepada kita untuk menyampaikan ajaran 

agama islam kepada orang yang belum mengerti, menyampaikan itu 

tentulah dengan ajakan yang lunak,lembut dan menarik dengan tutur 

kata Bahasa yang halus, dengan muka yang berseri-seri, dengna niat 

yang tulus ikhlas. Untuk dakwah ini oleh laki-laki dan perempuan. 

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat An-Nahl 125 

 ٍُْۚ ًَ أَۡحَس ِْ ِدۡنُٓى بِٲنَّخًِ  َجٰ َٔ ِػظَِت ٱۡنَحَسَُِتۖۡ  ٕۡ ًَ ٱۡن َٔ ِت  ًَ ٱۡدُع إِنَٰى َسبٍِِم َزبَِّك بِٲۡنِحۡك

 ۡٓ ًُ َٕ أَۡػهَُى بِٲۡن ُْ َٔ ًٍَ َضمَّ َػٍ َسبٍِهِِّۦ  َٕ أَۡػهَُى بِ ٌَّ َزبََّك ُْ ٍَ  إِ  خَِدٌ

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara 

yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. [An Nahl:125].53 

Jelaslah bahwa pembinaan mental agama bukan lah suatu 

proses yang dapat terjadi dengan cepat dalam pelaksanaan tapi 

haruslah dengan cara berangsur angsur, sehat dan sesuai pertumbuhan 

kemampuan dan ke istimewaan umur yang sedang di lalui. Dalam 

surat Al-Baqorah ayat 256 Allah berfirman : 

 ِ ٍۢ بِٲَّللَّ ٌُۡؤِي َٔ ُغِٕث 
ٍ ٌَۡكفُۡس بِٲنطَّٰ ًَ ًِّْۚ فَ ٍَ ٱۡنَغ ۡشُد ِي ٍَ ٱنسُّ ٍِۖۡ قَد حَّبٍََّ ٌ ََلٰٓ إِۡكَساَِ فًِ ٱندِّ

 ُٕ ِة ٱۡن َٔ َسَك بِٲۡنُؼۡس ًۡ ٍغ  َػهٍِى   فَقَِد ٱۡسخَ ًِ ُ َس ٱَّللَّ َٔ  ۡثقَٰى ََل ٱَفَِصاَو نََٓاٍۗ 
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Artinya : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama 

(Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan 

yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan 

beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang 

kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. [Al Baqarah:256].5 

Pentingnya Pendidikan islam majelis ta’lim bagi remaja di dala buku 

membina ketentraman bathin melalui akhlak etika, agama, karangan 

Zahara Maskanah dan Tayar Yusuf di katakan bahwa : 

Agama islam di turunkan dan di ajarkan kepada manusia adalah : 

a. Untuk membimbing manusia kearah kebenaran, sebab hanya 

pengetahuan apriorinya saja, manusia tidak dapat mengarah pada 

sasaran yang tepat benar. 

b. Untuk menutup segala sanggahan yang mungkin dating dari 

manusia ketika nanti mereka bersalah sebab manusia suka 

berbantah.
39

 

Dari pendapat di atas jelaslah bahwa Pendidikan agama hendaklah 

di berikan sedini mungkin kepada para remaja, karena agama lah yang 

dapat membimbing mereka kearah kebenaran dan dapat menahan 

dirinya dari kemungkinan jatuh dalam perbuatan yang kurang baik, 

sebagaimana di kemukakan oleh Zakia Daradjat. Bahwa : 

Pembangunan, tak mungkin tanpa menanamkan jiwa agama pada 

tiap orang, karna agamalah yang memberikan dari luar atau polisi 

yang mengawasi atau mengontrol, karena tiap kali terpikir atau 

tertarik hatinya kepada kita hal yang tidak di benarkan oleh agamanya 

dan taqwanya akan menjaga dan meenahan dirinya dari kemungkinan 

                                                     
39 Zahra Maskanah Dan Tayar Yusuf, Membina Ketentraman Bathin 

melalui Akhlak, Etika, AGAMA, Ind. Hiil-Co, Jakarta, Hlm 18 
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jatuh kepada perbuatan yang kurang baik itu. 

40
 

Dengan demikian mental keagamaan harus dimiliki oleh setiap 

kalangan masyarakat termasuk remaja. Pembinaan remaja melalui 

agama meliputi pengetahuan remaja tantang agama seperti aqidah, 

syariah dan akhlaq 

a. Aqidah 

Aqidah adalah “… segi teoritis yang di tuntut pertama-tama dan 

terdahulu dari segala sesuatu yang di percaya dengan suatu 

keimanan yang tidak boleh di campuri oleh syakwasyangka dan 

tidak di campuri keragu- raguan.
41

 Pendidikan aqidah merupakan hal 

yang sangat esensial dimana aqidah adalah kerangka pundamental 

dalam ajaran agama islam. Pelajaran aqidah ini berkisar pada 

arkanul islam yakni sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang 

artinya dikabarkan dari aAbu khurairah r.a, katanya pd suatu hari 

nabi SAW duduk Bersama-sama jama’ah, tiba tiba datang 

kepadanya seorang laki-laki bertanya “ apakah artinya iman ? jawab 

Rasullah iman adalah percaya Allah SWT, kepaa malaokatnya, 

kepada Rasulnya dan kepada berbangkit (sesudah mati)”.
42

 

b. Syari’at 

Menurut Abdur Rahma I.Doi,Ph.D Shari‟ah in an Arabic word 

meaning the path to pollowed, literally it means the way to a watering 

maksudnya syari’ah adalah sebuah kata Bahasa arab yang mempunyai 

pengertian sebagai jalan yang diikuti, secara harfi’ah ia mengandung 

pengertian “jalan kesebuah mata air” . syari’ah bukan hanya jalan 

                                                     
40 Zakiyah Daradjat, Op. Cit, Hlm 44-45 
41 Syaikh Mahmud Syalthut, Islam sebagai Aqidah dan Syari‟at, Alih 

Bahasa : Bustami A, Gani dan B. Hamdany Ali, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, Hlm 

28-29 
42 Terjemahan Hadist Shohih Bukhori, Penterjemah H. Zainudin Hamidy 

dkk, Jilid 1 Widjaya, Jakarta, 1992, Hlm 119 
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menuju keridoan Allah Maha Agung , melainkan juga jalan yang 

diimani oleh seluruh umat muslim sebagai jalan yang dibentangkan 

oleh Allah melalui utusannya, Nabi Muhammad SAW.
43

 Sedangkan 

menuju Prof. Dr. Mahmud Syaltut, Syariah adalah peraturan yang di 

ciptakan allah atau yang di ciptakan pokok-pokoknya agar manusia 

berpegang kepadanya dalam melakukan hubungan dengan Tuhan, 

dengan saudara sesama muslim, dengan saudara sesama manusia, 

dengan alam semesta dan dengan kehidupan.
44

 

Secara garis besarnya syari’ah dapat di bagi menjadi dua, yaitu 

bidang ibadah dan muamalah. Bidang ibadah ialah perbuatan yang di 

lakukan oleh kaum muslimin dalam upaya mendekatkan diri kepada 

Tuhan dan mengingat ke agungannya, yang akan menjadi tanda bukti 

kebenaran, keimanan mereka kepada Allah, pengawasan diri kepada-

Nya dan pengahadapi hati sepenuhnya kepada-Nya. Pembahasan nya 

berkisar masalah “sholat, puasa,zakat dan haji”. Adapun muamalah 

yaitu perbuatan kaum muslimin yang menjadikanya jalan untuk 

memelihara kemaslahatan dan menolak kemadharatan, baik antara 

sesama mereka maupun antara mereka dan manusia pada umumnya, 

melalui pencegahan tindakan kezhaliman. Dengan demikian 

terciptalah keamanan dan ketenangan hidup, pembahasan meliputi 

persoalan-persoalan kekeluargaan, harta pusaka, hal-hal yang kait-

mengkait dengan harta benda dan pertukaran melalui jual-beli.
45

 

Melalui materi keagamaan di bidang syari’ah , baik dari segi ibadah 

maupun mua’malah maka seseorang dapat mengurangi  atau 

meninggalkan perbuatan-perbuatan yang di larang oleh agama. Dalam 

                                                     
43 Prof. Abdur Rahman I. Doi Ph. D, Syariat Kodifikasi Hukum Islam, 

Rineka Cipta, Hlm 1 
44 Syaikh Mahmoud Syalthout, Op. Cit., Hlm 5 
45 Abdul Mahmoud Syalthout, Op. Cit ., Hlm 5 
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firman Allah Surat Al -Ankabut Ayat 45, yaitu  

ٍِ ٱۡنفَۡحَشآِٰء  َٰٓى َػ ُۡ ةَ حَ ٰٕ هَ ٌَّ ٱنصَّ  إِ
ةَۖۡ ٰٕ هَ أَقِِى ٱنصَّ َٔ ِب  ٍَ ٱۡنِكخَٰ َك ِي ٍۡ ًَ ِإنَ ٱۡحُم َيآٰ أُِٔح

  ٌَ ُ ٌَۡؼهَُى َيا حَۡصَُُؼٕ ٱَّللَّ َٔ ِ أَۡكبَُسٍۗ  نَِرۡكُس ٱَّللَّ َٔ َُكِسٍۗ  ًُ ٱۡن َٔ 

Artinya : Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al 

Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu 

mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan 

sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 

(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. [Al 'Ankabut:45]46 

Sesuai dengan firman Allah di atas maka jika seseorang senantiasa 

mendirikan ibadah sholat, ia dapat menghindari atau menjauhi 

perbuatan- perbuatan yang di larngan oleh ajaran agama. Jadi melalui 

materi Pendidikan agama di bidang syar’iah tersebut memiliki peranan 

dalam upaya pembinaan mental keagamaan remaja yang dilaksanakan 

di majelis ta’lim, demikian pula dengan materi-materi yang lain. 

a. Akhlak 

Akhlak ialah perbuatan manusia yang berseumber dari 

dorongan jiwanya.
47

Menurut pendapat Imam Al-Ghazaly akhlak 

adalah : “akhlak adalah suatu sifat ang tertanam dalam jiwa 

manusia, yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang 

di lakukan, tanpa melalui maksud untuk memikirkan lebih lama 

maka jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji 

menurut ketentuan akal dan rorma agama,dinamakan akhlaq yang 

baik, tapi manakala ia melahirkan tindak yang jahat, maka di 

                                                     
46 Departemen Agama RI, Op. Cit., Hlm 635 
47 Drs . Mahjuddin, Kuliah Akhlak- Tasawuf, Kalam Mulia, Hlm 5 
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namakan akhlaq yang jahat.”48
 

Jadi yang di maksud dengan akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa seseorang yang di terapkan di dalam tingkah 

laku atau perbuatan dan didalam hal ini mengikhtiarkan non formal 

lislam majelis ta’lim dimaksud agar pendidik dapat mengikhtiarkan 

cara-cara yang bermanfaat untuk pembentukan adat istiadat yang 

baik, mengarahkan pembawaan-pembawaan atau sifat-sifat anak 

didik ke jalan yang lurus, dan membiasakan berbuat amal baik 

serta menghindarkan anak didik dari perbuatan keji dan munkar 

sebagaimana di kemukakan oleh Moh. Athiyah Al-Abrasy bahwa : 

“ tujuan utama dari Pendidikan islam ialah pembentukan 

akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-orang 

yang bermoral, laki-laki maupun perempuan, jiwa yang bersih, 

kemauan yang keras, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi, 

tahu arti kewajiban dan pelaksanaanya, menghormati hak-hak 

manusia, tahu membedakan baik dan buruk”.
49

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ditinjau 

dari segi materi pelajarannya meliputi bidang umum dan bidang 

keagamaan, di bidang keagamaan terdiri dari pelajaran aqidah 

syari’ah dan akhlak dapat di jadikan bahan dalam pembinaan 

mental para remaja. 

 

D. Remaja 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih konkrit mengenai 

remaja berikut ini akan di kemukakan hal-hal yang berkenaan 

                                                     
48 Al- Ghozaaly, Ihyaa Ulumiddin, Juz III, Usaha Keluarga, Hlm 52 
49 Muhammad Athiyah Al- Abrasyi, Ushulut Tarbiyah, Al Idaarul 

Qaumiyatul Kaba’at wal Fauta, 1964, Hlm 95 
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dengan remaja itu sendiri. 

1. Pengertian remaja 

Remaja adalah suatu masa dari manusia yang paling banyak 

mengalami perubahan, sehingga membawanya pindah dari anak-

anak menuju kepada masa dewasa.
50

Kemudian menurut Melli Sri 

Sulastri Rifa’I, bahwa masa remaja merupakan taraf 

perkembangan dan kehidupan manusia, diman seorang sudah 

tidak dapat di sebut anak kecil lagi, tetapi belum dapat disebut 

orang dewasa, taraf perkembangan ini pada umumnya di sebut 

masa pancaroba atau masa peralihan dari masa kanak-kanak 

menuju keaah kedewasaan.
51

 

Dari pengertian remaja diatas, dapat di simpulkan bahwa 

remaja  adalah suatu masa yang menjembatani masa kanak-kanak 

yang penuh ketergantungan kepada orang tua menuju kemasa 

dewasa yang berdiri sendiri. Dalam keadaan demikian mereka 

mengalami gejolak jiwa yang sangat hebat, mereka penuh 

kesukaran dan kegelisahan, sehingga mereka merasa 

kebingungan dengan mengalami goncangan jiwa. 

Bila si tinjau dari segi rentangan usia menurut pendapat Andi 

Mapiere batas usia remaja di bagi menjadi 2 yaitu : ”masa remaja 

awal yaitu 13/14 tahun dan remaja akhir 17 sampai 21 tahun.
52

 

sedangkan menurut Zakiyah Daradjat tentang rentangan usia 

remaja tersebut yaitu asa remaja pertama 13-16 tahun, dan masa 

                                                     
50 Zakiyah Daradjat, Pembinaan Mental / Jiwa, Bulan Bintang ,Jakarta 

1985, Hlm 25 
51 Mely Sri Sulastri Rifa’I, Psikologi Perkembangan Remaja, Dari Segi 

Kehidupan Sosial, Bina Aksara, Bandung, 1984, Hlm 1 
52

 Andi Mapiere, Psikologi Remaja, Usaha Nasional, Jakarta 1982, 
hlm 71 
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remaja akhir 17-21 tahun.
53

 Jadi mengenai batas atau rentangan 

usia remaja adalah berkisar 13 sampai 21 tahun. 

 

E. Peran Majelis Ta’lim Dalam Pembinaan Mental Remaja 

Pembinaan mental keagamaan bagi jama’ah harus di tangani 

dengan sebaik-baiknya, karena dari pembinaan itulah maka timbul 

peranan majelis ta’lim dalam meningkatkan keimanan dan ke 

taqwaan kepada Allah SWT . Zakiyah Daradjat mengatakan bahwa “ 

pada umumnya agama seseorang di tentukan oleh Pendidikan, 

pengalaman dan latihan-latihan yang di laluinya”.
54

 

Dari pernyataan tersebut maka kondisi beragama para jama’ah 

cukup di tentukan bagaimana pengalaman, latihan serta Pendidikan 

agama yang di ikutinya di majelis ta’lim tersebut, karena dengan 

melalui majelis ta’lim inilah jama’ah mendapatkan pengajaran dan 

bimbingan untuk memahami ajaran islam dan di sanalah orang 

menerima didikan dan ajaran islam itu.
55

 

Jadi semakin baik majelis baik memberikan bimbingan dan 

didikan kepada jama’ah maka akan semakin baik peranan majelis 

ta’lim dalam membina keagamaan dan pengalaman ibadah jama’ah 

, oleh karena itu para jama’ah atau umat islam dapat memahami 

wahyu Allah dan turut menaati semua yang di ajarakan Rasulullah 

SAW. Peranan majelis ta’lim benar benar tidak dapat di ragukan lagi 

bagi pembinaan umat islam pada umumnya dan khususnya para 

jama’ah binaanya, majelis ta’lim mempunyai kedudukan dan 

                                                     
53 Zakiyah Daradjat, Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental, Bulan 

Bintang, Jakarta, Hlm 114-117 
54 Zakiyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, Op. Cit . , Hlm 35 
55 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia, Hida Karya 

Agung, Jakarta, 1989, Hlm 14 
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ketentuan tersendiri dalam mengatur pelaksanaan Pendidikan atau 

dakwah Islamiyah, disamping Lembaga-lembaga lainya yang 

mempunyai tujuan yang sama. 

Majelis ta’lim mempunyai berbagai kegiatan yang semuanya 

mempunyai unsur pembinaan kepada jama’ah dalam membimbing 

dan membina pengalaman ajaran agama islam baik dengan kegiatan 

yang khusus pengajian agama islam maupun dalam bentuk 

pembinaan ukhuwah antar jama’ah.  Dalam majelis ta’lim tersebut di 

kaji ilmu-ilmu agama islam, sama halnya dengan mempermudah 

jalan menuju surge, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dala 

sebuah hadist berbunya “barang siapa yang melalui jalan seraya 

mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi nya ke syurga. 

Tidaklah sekelompok kaum berkumpul di dalam rumah diantara 

rumah-rumah Allah mereka membaca kitab Allah al-Qrur‟an dan 

memplajarinya diantara mereka, kecuali mereka itu dikelilingi oleh 

malaikat, diturunkan rasa ketenangan kepada mereka serta mereka 

di lingkupi oleh yang ada di sisi-Nya. Dan barangsiapa yang 

memperlambat amalan di dunia, maka tidak bermanfaat kemuliaan 

nasabnya (Riwayat Ibnu Majah)56 

Berdasarkan pada hadist diatas maka dapat dipahami bahwa 

suatu tempat berkumpulnya jama’ah untuk mengkaji ajaran agama 

islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Al-hadist adalah 

merupakan suatu majelis yang sangat mulia yang mendatangkan 

rahmat Allah SWT, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan 

pengajian dala suatu majelis yang berusaha mengkaji ajaran agama 
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islam dengan membahas ayat-ayat Allah SWT serta hadist 

Rasulullah SAW. 

F. Factor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya 

pembinaan mental keagamaan bagi jama’ah majelis ta’lim. 

Dalam memberikan pembinaan pengalaman ajaran islam 

sudah tentu banyak dipengaruhi berbagai factor, dimana factor itu bisa 

dating dari diri individu jama’ah dan bisa datang dari luar individu 

jama’ah . adapun factor-faktor yang dating dari individu jam’ah itu 

dapat berupa latar belakang Pendidikan serta sifat-sifat pribadinya 

sendiri. Sedangkan factor yang datang dari luar individu jama’ah 

dapat berupa pengaruh lingkungan social atau lingkungan masyarakat 

sekitarnya. 

Hal tersebut secara tersirat dapat dipahami dari pendapat 

Zakiyah Daradjat bahwa : 

“…umumnya agama seseorang itu di tentukan oleh Pendidikan. 

Pengalaman dan latihan-latihan yang di lalui pada masa kecilnya 

dulu . seseorang yang masa kecilnya tidak pernah mendapatkan 

didikan agama, maka pada waktu dewasanya nanti ia tidak akan 

merasakan pentingnya gama dalam hidupnya. lain hal nya dengan 

orang di waktu kecilnya mempunyai pengalaman-pengalaman agama, 

misalnya ibu/bapaknya orang yang tau beragama, lingkungan social 

dan kawan-kawannya juga hidup menjalankan agama di tambah pula 

dengan Pendidikan agama secara sengaja dirumah, sekolah dan 

masyarakat.”57 

Dengan demikian maka jelaslah bahwa pembinaan mental ke 

agamaan tersebut memang sangat di pengaruhi oleh factor-faktor lain 
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termasuk Pendidikan dan pengalaman agama yang di lalui oleh 

individu jama’ah sebelumnya. Pengaruh lingkungansosial yang di 

alaminya sehari-hari serta kondisi beragama di lingkungan keluarga 

sendiri . Pengaruh lingkungan social meliputi semua pengaruh 

negative yan timbul di lingkungan masyarakat, seperti halnya 

kecenderungan lebih banyak memikirkan soal dunia, mals beribadah 

dan kurang menggali ajaran agama islam . melihat kondisi masyarakat 

yang ada saat sekarang ini mak sangat penting dilaksanakan 

pengalaman ajaran agama islam, sebagaimana sabda Rasulullah, dari 

malik, bahwasanya telah sampai kepada nya bahwa Rasulullah SAW 

bersabda “telah ku tinggalkan dau perkara yang kamu sekalian tidak 

akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, Kitabullah (Al- 

Qur‟an) dan sunnah Nabinya (Al-Hadist).58
 

Berdasarkan pada hadist tersebut maka sudah jelas bahwa 

umat islam akan selamat dan tidak akan tersesat dalam kehidupannya 

selama tetap berpegang teguh terhadap al-Qur’an dan Hadist. Untuk 

membimbing umat islam agar memahami makna kandungan Al-

qur’an dan Hadist. Diperlukan bimbingan umat melalui Pendidikan 

islam termasuk melalui wadah organisasi ke isleman yaitu majelis 

ta’lim tersebut. 
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