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ABSTRAK 

 

PERANAN MAJELIS TAKLIM RAUDHATUL HUDA 

DALAM MENINGKATKAN PERILAKU KEAGAMAAN 

PADA LANJUT USIA (LANSIA) DI DESA DATAR LEBAR 

KABUPATEN MUARA ENIM SUMATERA SELATAN 

 

OLEH :  

OKTA MUSLAMIDA 

 

Pada masa lanjut usia tentunya akan mengalami suatu masalah. Masalah 

tersebut dapat berupa emosi labil, mudah tersinggung, gampang merasa dilecehkan, 

kecewa, tidak bahagia, perasaan kehilangan, dan tidak berguna. Masalah akan 

berdampak pada perilaku yang tidak baik. Mengikuti pengajian di majelis taklim 

adalah cara yang mudah untuk meningkatkan perilaku keagamaan, karena majelis 

taklim dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Majelis Taklim dalam penelitian 

penulis diasuh oleh Teuku Bambang Irawan. 

Masalah penelitian penulis adalah bagaimana pelaksanaan majelis taklim 

Raudhatul Huda dalam meningkatkan perilaku keagamaan lansia, apakah yang 

menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan perilaku keagamaan 

pada lansia. Penelitian dilakukan di Desa Datar Lebar Kabupaten Muara Enim 

Sumatera Selatan pada majelis taklim Raudhatul Huda, yang jamaahnya 

beranggotakan para lansia rata-rata berumur 60 tahun keatas. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan objek 

penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 

46 orang dan sampelnya berjumlah 9 orang menggunakan teknik purposive sampling.  

Sedangkan alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, metode wawancara adalah alat utama pengumpulan data.  

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peranan majelis taklim 

Raudhatul Huda mampu meningkatkan perilaku keagamaan pada lanjut usia cukup 

positif. Adapun metode yang digunakan adalah metode ceramah dan tanya jawab. 

Keagamaan lanjut usia dapat terlihat dari cara jamaah sangat antusias mengikuti 

pengajian, lanjut usia mampu memahami pesan-pesan yang disampaikan Teuku 

Bambang Irawan, sehingga dapat mengamalkannya dengan baik, seperti beribadah 

shalat, puasa, zakat, mengikuti kegiatan-kegiatan positif di berbagai tempat. Faktor 

penghambat dalam pelaksanaan pengajian adalah sebagian lansia  tidak dapat 

sepenuhnya mendengarkan ceramah Teuku Bambang Irawan karena faktor umur, dan 

faktor pendukungnya adalah jiwa kebersamaan lansia yang saling memotivasi untuk 

tetap mengikuti pengajian tersebut. 

 

Kata kunci : Perilaku Keagamaan dan Lanjut Usia 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

MOTTO 

 

                                   

       

 

Artinya : Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara 

kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya 

Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. An-Nahl [16]:70) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk mempertegas pokok persoalan dan menghindari salah pengertian 

dalam menafsirkan judul yang terdapat didalam skripsi yang berjudul 

“PERANAN MAJELIS TAKLIM RAUDHATUL HUDA DALAM 

MENINGKATKAN PERILAKU KEAGAMAAN PADA LANJUT USIA 

(LANSIA) DI DESA DATAR LEBAR KABUPATEN MUARA ENIM 

SUMATERA SELATAN”.Maka perlu dikemukakan beberapa pengertian 

berkenaan dengan variabel diatas. Pengertian-pengertian dimaksud adalah sebagai 

berikut:  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah 

laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat 

dan peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan.
1
 

Majelis taklim dalam dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah 

pengajaran agama Islam.
2
Sedangkan menurut Tutty Alawiyah majelis taklim 

ialah lembaga swadaya masyarakat murni.Ia dilahirkan, dikelola, 

dipelihara,dikembangkan, dan didukung oleh anggotanya. Oleh karena itu 

                                                             
1
Muhamad Ali, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta, Pustaka Amani), h. 304 

2
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2007), h. 1124. 

1 



 

 
 

majelis taklim merupakan wadah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

mereka sendiri.
3
 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perilaku ialah tanggapan atau 

reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.
4
 Keagamaan berasal 

dari kata “Agama” dalam bahasa Indonesia sama dengan kata din dalam 

bahasa arab dan semit, atau dalam bahasa Eropa sama dengan Religion 

(Inggris), die religioni (Jerman). Secara bahasa, perkataan “Agama” berasal 

dari kata sanskerta yang berarti tidak pergi, tetap ditempat, diwarisi turun 

temurun.Adapun kata din secara bahasa seperti menguasai, menunjukkan 

patuh, balasan atau kebiasaan.
5
 

MuktiAli dalam Jurnal Ushuluddin yang dikutip Khotimah, 

mengatakan bahwa agama adalahkepercayaan akan adanya Tuhan Yang 

MahaEsa dan hukum yang diwahyukan kepadautusan-utusanNya untuk 

kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.
6
 

Di Indonesia, agama memiliki peranyang sangat penting,.Indonesia 

merupakan sebuah negara yang berdasarkan pancasila, dimana dalam sila 

pertama pancasila tersebut adalah mengakui adanya Tuhan.Oleh karena itu, 

maka negara melindungi setiap kepercayaan yang mengakui adanya Tuhan 

                                                             
3
Tutty Alawiyah, Strategi Dakwah dilingkungan Majelis Taklim, (Bandung, Mizan, 1997), h. 

75. 
4
Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, h. 859. 

5
Imam Syafe’i dkk, Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012), H. 32 
6
Khotimah, “Agama dan Civil Society”.Jurnal Ushuluddin, Vol.XXI No. 1 (Januari 2014), h. 

121 



 

 
 

Yang Maha Esa.Perilaku keagamaan yang dimaksud penulis disini ialah 

bagaimana kualitas keibadatan para lansia tersebut seperti ibadah shalat, 

puasa,dan  berinfak. 

Menurut Santrock, sebagaimana yang dikutip oleh Ni Kadek Andini 

dkk dalam Jurnal Piramida, ada dua pandangan tentang definisi orang lanjut 

usia atau lansia, yaitu menurut pandangan orang barat dan orang Indonesia. 

Pandangan orang barat menyebutkan bahwa yang tergolong lansia adalah 

orang yang sudah berumur 65 tahun ke atas, dimana usia ini akan 

membedakan seseorang masih dewasa atau sudah lanjut usia. Di pihak lain, 

pandangan orang Indonesia menyebutkan bahwa lansia adalah orang yang 

berumur 60 tahun ke atas. Pada umur 60 tahun seseorang sudah mulai tampak 

ciri-ciri ketuaan
7
. 

 

Lansia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu 

suatu periode seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih 

menyenangkan, atau beranjak dari dari waktu yang penuh dengan manfaat.
8
 

Berdasarkan penegasan istilah sebagaimana tersebut diatas maka yang 

dimaksud judul dalam penelitian ini adalah penelitian untuk mengkaji, 

menelaah secara kritis usaha-usaha atas bimbingan keagamaan yang diberikan 

oleh Teuku Bambang Irawan dalam peningkatan keagamaan pada lansia di 

majelis taklim Raudhatul Huda Desa Datar Lebar Kabupaten Muara Enim 

Sumatera Selatan. Adapun pembina majelis taklim adalah teuku Bambang 

Irawan, yang sudah membimbing para lansia selama lebih kurang 16 tahun. 

 

                                                             
7
Ni Kadek Andini  Desak Putu Eka Nilakusmawati  Made Susilawati, “Faktor-Faktor Yang 

Memengaruhi Penduduk Lanjut Usia Masih Bekerja”. Jurnal Piramida” Vol. IX No. 1 (Juli 2013), h. 

45 
8
 Elizabeth Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan, (Jakarta, Erlangga, 2002), h. 380 



 

 
 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis memilih judul adalah: 

1. Masa lanjut usia adalah masa dimana mereka sangat membutuhkan perhatian 

yang lebih. Pada masa tua tidak jarang muncul pemikiran bahwa mereka 

sedang berada menunggu datangnya kematian, dengan demikian, suatu 

motivasi yang memberikan hal positif dan penguatan mental pada lansia 

sangat mendukung. 

2. Majelis taklim sangat berperan dalam meningkatkan perilaku keagamaan pada 

lansia, dimana majelis taklim adalah tempat pengajian yang tidak terikat 

waktu dan tempat, majelis taklim tentu sangat berperan dalam meningkatkan 

perilaku keagamaan pada lansia seperti shalat, puasa, dan berzakat. 

3. Penelitian yang dilakukan penulis sesuai dengan bidang keilmuan yang 

sedang penulis tekuni yaitu Bimbingan Konseling Islam, dalam penelitian ini 

penulis berupaya mengkaji majelis taklim Raudhatul Huda dalam 

meningkatkan keagamaan pada Lansia yang dibimbing oleh Teuku Bambang 

Irawan. Teuku Bambang Irawan secara aktif melakukan kegiatan pengajian 

pada lanjut usia sejak tahun 2002. 

 

 

 

 



 

 
 

C. Latar Belakang Masalah 

Menurut Digiovanna dalam buku psikologi umum, pada masa tua terjadilah 

perubahan yang mudah terlihat, yakni perubahan fisik.Kemampuan indra-

indrasensoris menurun, waktu reaksi dan stamina menurun.
9
 

Beberapa aspek intelegensi, ingatan, dan bentuk-bentuk lain dari fungsi 

mental menurun secara drastis seiring bertambahnya usia. Orang lanjut usia 

memiliki skor lebih rendah dalam tes-tes penalaran, kemampuan ruang, dan 

pemecahan masalah yang kompleks jika dibandingkan dengan orang-orang 

dewasa yang lebih muda. Kemampuan untuk memunculkan dan menjaga kata-

kata umum menurun, ini merupakan perubahan yang sering kali menyebabkan 

orang lanjut usia merasa frustasi dan terganggu. Orang lanjut usia membutuhkan 

waktu yang lebih lama untuk mengingat nama, tanggal, dan informasi-informasi 

lain. Faktanya kecepatan proses kognitif secara umum menurun drastis. Namun 

tidak semua orang lanjut usia sama. Ada yang secara mental kemampuannya 

menurun, tetapi ada juga yang tetap memiliki kemampuan mental yang tajam. 

Negara-negara maju, seperti: Kanada, Belanda, Australia, Swedia, dan 

beberapa negara Eropa lainnya yang angka harapan hidup penduduknya relatif 

lebih tinggi daripada Negara-negara berkembang, menggunakan batasan usia 65 

tahun. Berbeda dengan negara Asia (termasuk Indonesia) menggunakan batasan 

lansia 60 tahun. Dan ada juga pendapat bahwa tahap terakhir rentang kehidupan 

seorang manusia adalah usia lanjut yang berkisar 60-70 tahun. Ada tiga 

perubahan regresi yang dialami lansia, yaitu: perubahan fisik, mental dan sosial. 

Perubahan ini akan berakibat pada kemampuan untuk mengontrol dirinya sendiri. 

Meskipun secara umum, ciri-ciri usia lanjut cenderung menuju dan membawa 

penyesuaian diri yang buruk dan membawa kepada kesengsaraan. Namun setiap 

                                                             
9
 Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 

2010), h. 80 



 

 
 

manusia memiliki kesempatan untuk memilih hidup sengsara ataukah 

bahagia.Sehingga lansiapun dapat memilih untuk tetap bahagia dengan menerima 

kondisi degenerative untuk tetap memiliki peran dalam kehidupan, ataukah 

memilih sengsara dengan memanipulasi dan tidak menerima menua yang alami.
10

 

 

Jumlah lansia di Indonesia meningkat.80% lansia masih aktif di 

lingkungan keluarga dan masyarakat.Lebih dari separuh lansia laki-laki masih 

bekerja disektor ekonomi informal.87% lansia mengidap lebih dari satu macam 

penyakit.Kondisi tersebut dapat diatasi dengan perilaku hidup sehat dan menjadi 

lansia tangguh.
11

 

Pada orang yang sudah berumur atau lanjut usia sangat penting untuk 

mendapatkan pengarahan tentang agama Islam, supaya pada lanjut usia 

mempunyai perilaku dan kegiatan  yang positif. Sehingga dengan banyaknya 

kegiatan yang positif dapat memberikan kepercayaan yang penuh bahwa mereka 

masih bisa aktif dan berperan dalam hidupnya, dan mereka harus bisa bersyukur 

atas kesehatan dan umur panjang yang masih diberi Allah swt dan sudah 

seharusnya pula pada masa tua lebih meningkatkan amal ibadah untuk bekal 

dihari akhirat nanti. 

Dalam ajaran agama Islam terdapat penjelasan ayat tentang lanjut usia  

yang harus mendapatkan perhatian lebih dari keluarga dan lingkungan. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah An-Nahl ayat 70:  
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Artinya: Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara 

kamu ada yang dikembalikan kepada umur  yang paling lemah 

(pikun), supaya Dia mengetahui lagi sesuatupun yang pernah 

diketahuinya sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Kuasa. (Q.S An-Nahl [16] : 70) 

Dari ayat di atas Allah telah menjelaskan kita sebagai hamba-Nya yang 

bertaqwa dan percaya pada ketentuan-Nya, haruslah menyadari bahwa ketika kita 

menjadi seorang yang sudah berusia lanjut senantiasa selalu ingat kepada Allah 

dimanapun dan dalam situasi apapun.Allah SWT menciptakan kita dan kemudian 

mewafatkannya. Allah memberikan kita kondisi yang lemah (pikun) agar kita 

tidak mengetahui apa yang sudah kita lakukan selama hidup. 

Dalam buku Psikologi Agama Jalaluddin menuliskan beberapa ciri-ciri 

keberagaman manusia pada usia lanjut secara garis besarnya adalah: 

1. Kehidupan keberagaman pada usia lanjut sudah mencapai  tingkat 

kemantapan 

2. Meningkatkan mulai munculnya pengakuan terhadap realitas tentang 

kehidupan akhirat secara lebih sungguh-sungguh 

3. Sikap kebragaman cendrung mengarah kepada kebutuhan saling cinta 

antar sesama manusia, serta sifat-sifat luhur. 

4. Meningkatnya kecendrungan untuk menerima pendapat keagamaan 

5. Timbul rasa takut kepada kematian yang sejalan dengan pertambahan 

usia lanjut 



 

 
 

6. Perasaan takut kepada kematian ini berdampak pada peningkatan 

pembentukan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan abadi 

(akhirat).
12

 

 

Sebuah penelitian menyatakan bahwa lansia yang lebih dekat dengan 

agama menunjukkan tingkatan yang tinggi dalam hal kepuasan hidup, harga diri 

dan optimisme. Studi lain menyatakan bahwa praktisi religius dan perasaan 

religius berhubungan dengan Sense Of Well Being, terutama pada wanita dan 

individu berusia di atas 75 tahun.
13

 

Studi lain di San Diego menyatakan hasil bahwa lansia yang orientasi 

religiusnya sangat kuat diasosiasikan dengan kesehatan yang lebih baik. Lansia 

dengan komitmen beragama yang sangat kuat cenderung mempunyai harga diri 

yang paling tinggi.Individu berusia 65 tahun ke atas mengatakan bahwa 

keyakinan agama merupakan pengaruh yang paling signifikan dalam kehidupan 

mereka, sehingga mereka berusaha untuk melaksanakan keyakinan agama 

tersebut dan menghadiri pelayanan agama.
14

 

Majelis taklim Raudhatul Huda sangat mendukung dalam meningkatkan 

keagamaan pada lansia, hal tersebut didukung juga oleh teuku Bambang Irawan 

selaku tokoh agama yang telah membimbing lansia dimajelis taklim Raudhatul 

Huda yang sudah berjalan selama 16 tahun.
15
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Islam merupakan agama samawi yang diturunkan oleh Allah swt kepada 

hamba-hamba-Nya melalui para rasul.Sebagai agama Islam, memuat seperangkat 

nilai yang menjadi acuan pemeluknya dalam berperilaku.Aktualisasi  yang benar 

dalam bentuk perilaku yang berimpilikasi pada kehidupan yang positif, pahala 

dan surga, sedangkan praktik nilai yang salah akan berimpilkasi pada kehidupan 

yang negatif, dosa dan neraka.
16

 

Islam merupakan agama Allah SWT yang diwahyukan kepadarasul-rasul-

Nya untuk di ajarkan kepada manusia dibawa secara berantai dari satugenerasi ke 

generasi selanjutnya.Islam adalah rahmat hidayahdan petunjuk bagimanusia dan 

merupakan manifestasi dari sifat rahman dan rahim Allah SWT.
17

 

Menghadiri pelayanan agama bagi para lansia adalah suatu kegiatan yang 

bermanfaat, seperti adanya pengajian disuatu tempat, misalnya pengajian Ibu-ibu 

Lansia setiap hari sabtu di desa Datar Lebar yang di pimpin oleh teuku Bambang 

Irawan. Program dan materi yang disampaikan oleh Teuku adalah tentang 

aktivitas yang lebih bermakna bagi lansia khsususnya tentang keagamaan. 

Dengan demikian pengajian tersebut dapat diartikan sebagai tempat atau wadah 

bagi para lansia dan umat islam dalam meningkatkan perilaku keagamaan dan 

memahami ajaran-ajaran agama Islam. Permasalahan yang terjadi dilingkungan 

masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya lansia tangguh 
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dan ketaqwaan bagi umat Islam khususnya pada lanjut usia yang mempuyai 

pemikiran akan cepat bertemu dengan kematian. Jadi dengan adanya program 

pengajian di desa Datar Lebar dapat menjadikan lansia pribadi yang lebih baik, 

mempunyai bekal agama sehingga lebih siap menghadapi kematian. Pengajian di 

desa Datar Lebar adalah pengajian yang di pimpin oleh teuku Bambang Irawan, 

pengajian tersebut bermula dibuka dengan jamaah para orang tua atau lanjut usia, 

namun seiring berjalannya waktu pengajian tersebut tidak hanya menampung 

lansia, para ibu-ibu muda juga ikut serta dalam pengajian tersebut, akan tetapi 

jamaahnya lebih banyak para lansia. Untuk mengkaji lebih lanjut tentang upaya 

Teuku Bambang dalam meningkatkan religiusitas pada lansia maka penulis 

tuangkan dalam skripsi yang berjudul: “PERANAN MAJELIS TAKLIM 

DALAM MENINGKATKAN PERILAKU KEAGAMAAN PADA LANJUT 

USIA (LANSIA) Di Desa Datar Lebar Kabupaten Muara Enim Sumatera 

Selatan”. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari penegasan judul dan latar belakang diatas penulis dapat memberikan 

rumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimana perananMajelis Taklim Raudhatul Huda dalam meningkatkan 

perilaku keagamaan pada lansia? 



 

 
 

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam upaya 

meningkatkan perilaku keagamaan pada lanjut usia? 

  

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk: 

1. Mengetahui peranan majelis taklim Raudhatul Huda dalam meningkatkan 

perilaku keagamaan pada lansia. 

2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam upaya meningkatkan 

perilaku keagamaan pada lanjut usia. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

ilmu pengetahuan dalam dalam bidang ilmu bimbingan konseling islam 

yang berkaitan dengan meningkatkan perilaku keagamaanpada lanjut usia. 

2. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan 

stimulus para tokoh agama untuk mendukung semangat para lanjut usia. 

Dan stimulus bagi lansia untuk tetap semangat dalam meningkatkan 

perilaku keagamaan. 

 

 

G. Metode Penelitian 



 

 
 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kulitatif, yaitu penelitian 

yang ditujukan untuk menganalisis suatu fenomena, pristiwa, sikap, dan 

penyajian.Data hasil penelitiannya dipaparkan dalam bentuk uraian dikripsi. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada 

filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, 

dimana peneliti adalah sebagai eksperimen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabugan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, 

dan hasil penelitian  kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
18

 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.
19

 

Penelitian ini akan dilakukan di desa Datar lebar Sumatera Selatan. 

 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu Penelitian yang berusaha 

mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat 

sekarang.
20

 Dari pengertian tersebut, maka penelitian yang penulis gagas 

hanya ditujukan untuk melukiskan, menggambarkan, atau melaporkan 

kenyataan-kenyataan yang lebih berfokus pada majelis taklim Raudhatul 
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Huda dalam meningkatkan perilaku keagamaan pada lanjut usia yang 

dibimbing oleh Teuku Bambang Irawan. 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.
21

Dengan 

demikian yang menjadi populasi ini adalah seluruh komponen yang ada 

pada pengajian di Desa Datar Lebar, Kecamatan Semende Darat Ulu, 

Sumatera Selatan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah: 

1) Teuku  atau tokoh agama 1 orang 

2) Ketua Pengajian 1 orang 

3) Lansia di pengajian Desa Datar Lebar 46 orang 

Jadi, populasi dalam penelitian ini berjumlah 48 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya, karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka 
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peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil pada populasi 

itu. Apa yang dipelajari  dari sampel itu kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi. 
22

 

1) Teknik sampling  merupakan upaya penelitian untuk 

mendapat sampel yang representatif (mewakili), yang dapat 

menggambarkan populasinya. Teknik sampling yang 

digunakan oleh peneliti ialah purposive sampling. 

Purposive sampling  ialah sampel yang dipilih berdasarkan 

penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik 

untuk dijadikan sampel penelitiannya. 

2) Sampel yang diambil peneliti berjumlah: 

a) Pengasuh pengajian  1 orang 

b) Ketua pengajian 1 orang 

c) Jamaah pengajian atau lansia 7 orang 

Jadi jumlah sampel yang diambil dari populasi berjumlah 9 

orang. 

 

 

 

 

4. Metode Pengumpulan Data 
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Pengumpulanataupengolahan Data adalah pengubahan data mentah 

menjadi data yang lebih bermakna.
23

Yaitu bagaimana peneliti menentukan 

metode setepat-tepatnya untuk memperoleh data, kemudian disusun dengan 

cara-cara menyusun alat pembantunya yaitu instrument.
24

 Teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1) Interview 

Interview adalah suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara (interviewed)  dinamakan interview. Dalam 

pelaksanaannya, interviu dapat dilakukan secara bebas artinya 

pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa 

harus membawa lembar pedomannya. 

  Interview yang dilakukan secara mendalam kepada ketua dan 

jamaah majelis taklim serta teuku Bambang Irawan sebagai pengurus 

pengajian pada lansia.Inerview dilakukan untuk  mencari data yang 

terkait sejarah majelis taklim, visi dan misi, serta peranan majelis 

taklimdalam meningkatkan perilaku keagamaan lansia di Desa Datar 

Lebar.Interview dalam penelitian ini menjadi metode pengumpulan data 

utama. 

2) Observasi 

                                                             
23

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010) h. 54 
24

Ibid h. 265. 



 

 
 

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan dalam sebagai 

pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh 

indera untuk mendapatkan data.Jadi observasi merupakan pengamatan 

langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, 

perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan. 

  Observasi digunakan untuk mencari data dalam mengamati 

aktifitas jamaah majelis taklim Raudhatul Huda dan teuku Bambang 

Irawan dalam melakukan pembinaan keagamaan lansia di Desa Datar 

Lebar. 

  Dalam penelitian ini jenis obsevasi digunakan adalah obsevasi 

partisipan, yaitu dimana penulis ikut ambil bagian dalam kegiatan para 

lansia dengan mengikuti pengajiian yang dilaksanakan pada hari sabtu 

jam 08.00 s/d 12.00.Metode observasi ini digunakan sebagai pelengkap 

dalam pengumpulan data. 

3) Dokumentasi 

Bentuk instrument dokumentasi terdiri atas dua macam yaitu 

pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis  besar kategori yang 

akan dicari datanya dan check listyang memuat daftar variabel yang 

akan dikumpulkan datanya. Perbedaan antara kedua bentuk instrumen 

ini terletak pada intensitas gejala yang diteliti, pada pedoman 

dokumentasi, peneliti cukup menuliskan tanda centang dalam kolom 



 

 
 

gejala, sedangkan pada check list, peneliti member tally pada setiap 

pemunculan gejala.
25

 

  Dokumentasi digunakan untuk mencari jumlah data para lansia 

yang mengikuti pembinaan, dan kegiatan-kegiatan pengajian, serta 

kepengurusan majelis taklim Raudhatul Huda yang dilakukan oleh 

jamaah dan teuku Bambang Irawan. 

 

5. Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam 

(triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya 

jenuh.Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan 

variasi data tinggi sekali.Data yang diperoleh pada umumnya adalah data 

kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif).Analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama 

dilapangan, dan setelah dilapangan.
26
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Hasil penelitian terdahulu sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar 

pijakan utuk menyusun penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui  

metode serta hasil penelitian-penelitian tersebut. khusus penelitian terdahulu 

tentang meningkatkan religiusitas pada lansia. Setelah melakukan penelusuran 

yang berkaitan dengan judul peneliti maka penulis menemukan beberapa 

penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya adalah. 

Pertama, Noor Jannah dalam tulisan skripsinya yang berjudul Bimbingan 

Konseling Keagamaan bagiKesehatan Mental Lansia.Menjelaskan lansia sebagai 

manusiadewasa, diharapkan keagamaannya sudah matang sehinggamampu 

membedakan antara yang baik dan buruk.Sehinggadalam merespon ajaran agama 

secara psikis sudah mantap dalammelakukan penghayatan, baik secara 

eksistensial dan fungsionalmaka terwujudlah kepribadian yang sesuai dengan 

nilai-nilaiagama secara integral.
27

 

Penelitian tersebut mengenai agama sama sperti penelitian penulis, akan 

tetapi, pada penelitian Noor Jannah lebih mengutamakan kesehatan mental lansia 

melalui bimbingan keagamaan, sedangakan penelitian yang dilakukan penulis 

adalah bagaimana peran seorang Kyai dalam membimbing lansia agar 

memperdalam ajaran agama Islam. 

Kedua, Amelia Diyah Kartika Sari dalam tulisan skripsinya yang berjudul 

Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Kejadian KonstipasiPada Lansia Di Kota 
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Madiun. Menjelaskan Lanjut usia (lansia) adalah tahap akhir dalam kehidupan 

manusia yang pada umumnya dimulai pada usia 60 tahun.Fase lansia ditandai 

dengan penurunan fungsi tubuh sehingga rentan terhadap penyakit.Salah satu 

penyakit yang seringdialami lansia adalah konstipasi.Konstipasi dapat disebabkan 

oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya aktivitas fisik.
28

 

Penelitian tersebut menjelaskan tentang keadaan fisik lansia yang seiring 

berjalannya waktu, daya tahan tubuhnya semakin menurun, dan penelitiannya 

menggunakan metode kuantitatif, sedang penulis menggunakan metode kualitatif. 

Dari kedua penelitian terdahulu jika bandingkan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis yang berjudul Peranan Majelis Taklim Raudhatul Huda 

Dalam Meningkatkan Perilaku Keagamaan Pada Lanjut Usia (Lansia) Di Desa 

Datar Lebar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.Penulis mendiskripsikan 

bagaimana pelaksanaan pengajian majelis taklim Raudhatul Huda dalam 

meningkatkan perilaku keagamaan lansia dan upaya teuku dalam membantu dan 

membimbing para lansia dalam memahami ajaran agama Islam. 
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BAB II 

MAJELIS TAKLIM DANKEAGAMAAN LANJUT USIA 

 

A. Majelis Taklim 

1. Pengertian Majelis Taklim 

Menurut Tutty Alawiyah majelis taklim ialah lembaga swadaya 

masyarakat murni.Ia dilahirkan, dikelola, dipelihara, dikembangkan, dan 

didukung oleh anggotanya. Oleh karena itu majelis taklim merupakan wadah 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
29

 

Majelis Taklim dapat diartikan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan 

ceramah umum atau pengajian Islam.Majelis Taklim merupakan institusi pendidikan 

nonformal keagamaan, dimana prinsip kegiatannya adalah kemandirian dan swadaya 

masyarakat dari masing-masing anggotanya.
30

 Dari kedua definisi tersebut maka 

majelis taklim ialah tempat perkumpulan masyarakat, dan perkumpulan tersebut 

bermaksud untuk mengkaji ajaran agama Islam, yang dipimpin oleh  tokoh agama 

sebagai pemateri atau penceramah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

perilaku keagamaan.Biasanya majelis taklim disebut suatu pengajian yang membahas 
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tentang agama, hal tersebut meliputi tentang ibadah shalat, puasa, zikir, shalawat, dan 

sejarah-sejarah Islam. 

 

2. Fungsi Majelis Taklim  

Menyadari pentingnya majelis taklim bagi komunitas muslim tentu tidak 

diragukan lagi.Dengan memperhatikan perkembangan dan eksistensi majelis taklim, 

maka majelis taklim sebagai lembaga pendidikan nonfomal pada masa sekarang ini 

mempunyai kedudukan tersendiri dalam mengatur pelaksanaan pendidikan agama 

dalam rangka dakwah Islamiyah dan merupakan salah satu alat bagi pelaksanaan 

pendidikan. 

Majelis taklim sebagai pendidikan nonformal memiliki beberapa fungsi, 

diantaranya: 

a) Fungsi keagamaan, yakni membina dan mengembangkan ajaran Islam 

dalam rangka membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada 

Allah Swt. 

b) Fungsi pendidikan, yakni menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat 

(learning society), keterampilan hidup, dan kewirausahaan. 

c) Fungsi sosial, yakni menjadi wahana silaturrahmi, menyampaikan 

gagasan, dan sekaligus sarana dialog antar ulama, umara, dan umat. 

d) Fungsi ekonomi, yakni sebagai sarana tempat pembinaan dan 

pemberdayaan ekonomi jama’ahnya. 

e) Fungsi seni dan budaya, yakni sebagai tempat pengembangan seni dan 

budaya Islam. 

f) Fungsi ketahanan bangsa, yakni menjadi wahana pencerahan umat dan 

kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa.
31
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Fungsi majelis taklim adalah sebagai sarana pembinaan umat yang sangat 

dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.
32

Majelis Taklim yang 

berada di tengah-tengah masyarakat harus difungsikan eksistensinya, sehingga dapat 

membentengi masyarakat/umat dari pengaruh-pengaruh negatif.Terlebih pada lansia 

yang sangat membutuhkan pembinaan tentang ajaran agama Islam. Dengan adanya 

majelis taklim maka tidak sulit lagi bagi para lansia untuk mendalami ajaran agama 

Islam, lansia dapat lebih memahami tentang cara ibadah, bersikap yang baik, dan 

selalu mengingat mana yang baik dan tidak baik dalam melakukan sesuatu.  

Menurut Tutty Alawiyah ada empat fungsi majelis taklim, diantaranya: 

a) Tempat memberi dan memperoleh tambahan ilmu dan kemampuan. 

b) Tempat mengadakan kontak dan pergaulan sosial. 

c) Tempat bersama-sama mewujudkan minat sosial. 

d) Tempat untuk mendorong agar lahir kesadaran dan pengamalan yang 

menyejahterakan hidup rumah tangga.
33

 

Majelis taklim mempunyai berbagai tujuan dan fungsi, selain bertujuan untuk 

mempelajari agama Islam, juga bertujuan dalam bersilaturrahmi dan meningkatkan 

kesadaran dalam bersolidaritas. 
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3. Metode Majelis Taklim 

Metode berasal dari dua kata yaitu “Meta dan Hodos” Meta artinya 

melalui dan Hodos artinya jalan, maka pengertian metode adalah jalan yang 

harus ditempuh untuk mencapai tujuan.
34

 Ada beberapa metode yang 

diterapkan pada majelis taklim diantaranya: 

a. Majelis taklim yang diselanggarakan dengan metode ceramah.Metode ini 

dilakukan ini dilaksanakan dengan dua cara :pertama,ceramah umum, 

dimana pengajar atau ustadz bertindak aktifdengan memberi pelajaran 

atau ceramah, sedangkan peserta pasif, yaitu hanya mendengar atau 

menerima materi yang diceramahkan. Kedua, ceramah terbatas, dimana 

biasanya terdapat kesempatan untuk bertanya jawab. Jadi, baik pengajar 

atau ustadz maupun peserta atau jamaah sama-sama aktif. 

b. Majelis taklim yang diselenggarakan dengan metode halaqoh. Dalam hal 

ini pengajar atau ustadz memberikan pelajaran biasanya dengan 

memegang suatu kitab tertentu. 

c. Majelis taklim yang diselenggarakan dengan metode mudzakarah metode 

ini dilaksanakan dengan cara tukar menukar pendapat atau diskusi 

mengenai suatu masalah pendapat atau diskusi mengenai masalah yang 

disepakati untuk dibahas. 

d. Majelis taklim yang diselanggarakan dengan metode campuran artinya 

majelis taklim menyelanggarakan kegiatan pendidikan atau pengajian 

tidak dengan satu macam metode saja, melainkan dengan berbagai metode 

secarabergantian.
35

 

 

Dari pemaparan tersebut ada banyak cara dalam menyampaikan pesan atau 

informasi yang berkaitan dengan agama melaui bebrapa meteode tersebut, Pada poin 

A yaitu metode ceramah, selaras dengan teknik layanan informasi yang ada pada teori 

bimbingan konseling. 
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Layanan Informasi merupakan layanan memberi informasi yang dibutuhkan 

oleh individu.Tujuan layanan ini agar individu punya pengetahuan (informasi yang 

memadai) baik tentang dirinya maupun tentang lingkungannya, lingkungan perguruan 

tinggi, masyarakat, serta sumber-sumber belajar termasuk internet.Informasi yang 

diperoleh siswa sangat diperlukan agar siswa lebih mudah dalam membuat 

perencanaan dan mengambil keputusan.Pemberian layanan informasi ini dalam 

format klasikal.
36

 

 

 

4. Materi Majelis Taklim 

Materi adalah unsur penting dalam majelis taklim, materi yang 

disampaikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan dengan ajaran agama 

Islam.Berikut materi yang digunakan pada majelis taklim. 

a. Tauhid adalah, mengesahkan Allah dalam hal mencipta, menguasai, 

mengatur, dan mengikhlaskan peribadahan hanya kepadanya. 

b. Akhlakul karimah, materi ini meliputi akhlak yang terpuji, danakhlak 

yang tercela. Akhlak terpuji antara lain ikhlas, tolongmenolong, sabar dan 

sebagainya. Akhlak  tercela meliputi sombong, kikir, sum’ah dan dusta, 

bohong dan hasud. 

c. Fiqih. Adapun isi materi fiqih meliputi tentang shalat, puasa,zakat, dan 

sebagainya. Di samping itu juga dibahas hal-halyang berkaitan dengan 

pengalaman sehari-hari, yang meliputipengertian wajib, sunah, halal, 

haram,makruh dan mubah.Diharapkan setelah mempunyai pengetahuan 

tersebut jamaahakan patuh dengan semua hukum yang diatur oleh ajaran 

Islam 

d. Tafsir, adalah ilmu yang mempelajari kandungan Al-Qur'anberikut 

penjelasannya, makna dan hikmahnya; 

e. Hadits adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dan persetujuan 

Nabi Muhammad yang dijadikan ketetapan atauhukum dalam agama 

Islam.
37
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5. Waktu Penyelenggara Majelis Taklim 

Sebagai salah satu lembaga pendidikan nonformal, pelaksanaan atau 

kegiatan di majelis taklim tidak terikat oleh waktu.Kegiatan dimajelis taklim 

dapat dihadiri di pagi hari, siang, sore, atau malam hari sesuai dengan 

ketersediaan waktu jemaah yang bersangkutan.
38

Majelis taklim tidak 

menentukan waktu atau tempat untuk melaksanakan pengajian, pertemuan 

majelis taklim dapat dilakukan satu kali dalam seminggu atau bisa setiap hari 

sesuai kesediaan waktu dan biaya yang dimiliki pada majelis taklim tersebut. 

 

6. Majelis Taklim Sebagai Lembaga Pendidikan Non Formal 

Untuk mengetahui prospek majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non 

formal kiranya perlu dilihat faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat 

pengembangannya ke depan.
39

 

Sehingga untuk selanjutnya dapat dikembangkan solusi atauusaha-usaha 

pemecahannya.Faktor penunjang atau pendukung yang dimaksud dalam tulisan ini 

adalah hal-hal yang dapat menyokong dan membantu pengembangan majelis taklim. 
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Sedangkan faktor penghambat yang dimaksud adalah hal-hal yang dapat merintangi 

atau tidak mendukung pengembangan majelis taklim 

B. Perilaku Keagamaan  

1. Pengertian Perilaku Keagamaan 

Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan 

atau lingkungan, sedangkan keagamaan adalah segenap kepercayaan kepada 

Tuhan serta ajaran kebaikan dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan 

kepercayaan itu
40

 

Menurut Glock dan stark, religiusitas adalah sikap keagamaan yang berarti 

adanya unsur internalisasi agama kedalam diri seseorang.Religiusitas 

merupakankomitmen religius individu yang dapat dilihat melalui aktivitas atau 

perilaku individu yang bersangkutan terhadap agama atau kepercayaan yang di 

anutnya.
41

 

Istilah agama digunakan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa inggris 

digunakan istilah religion.Dalam bahasa Arab digunakan istilah Al-din.Berbeda lagi 
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dalam bahasa lainnya.Tentunya dalam setiap istilah yang berbeda memiliki makna 

yang berbeda pula walaupun ada kesamaannya.
42

 

Istilah yang sama pun dapat berbeda makna, demikian dengan perbedaan 

istilah. Bagi umat Islam salah satu istilah yang paling relevan dengan sumber ilmu 

dan pemahaman umat Islam, yakni menggunakan istilah ad-din untuk memahami 

pengertian agama.
43

 

Harun Nasution menurut pengertian agama berdasarkan asal kata, yaitu Al-

Din, religi, (relegere, relegare) dan agama.Al-Din (semit) berarti undang-undang atau 

hukum.
44

 

Kemudian dalam bahasa arab, kata ini mengandung arti menguasai, 

menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan. Sedangkan dari kata religi 

(latin) atau relegere berarti mengumpulkan dan membaca. Kemudian relegare 

berarti mengikat. Adapun kata agama terdiri dari a= tidak; gam=  pergi 

mengandung arti tidak pergi, tetap ditempat atau diwarisi turun temurun.
45

 

Agama merupakan pendidikan yang memperbaiki sikap dan tingkah 

laku manusia. Membina budi pekerti luhur seperti kebenaran, keikhlasan, 

kejujuran, keadilan, kasih sayang, cinta mencintai dan menghidupkan hati 
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nurani manusia untuk memperhatikan (muraqabah) Allah Swt, baik dalam 

keadaan sendirian maupun bersama orang lain.
46

 

Glock dan Stark mengemukakan bahwa ada beberapa aspek yang 

perlu diperhatikan untuk melihat tingkatan kadar Religiusitas seseorang antara 

lain: 

a. Religious belief, merupakan aspek ideologis yang memberikan gambaran 

sejauh mana seseorang menerimahal-hal yang dogmatis  dari agamanya, 

misalnya seseorang percaya akan adanya malaikat, surga, neraka serta hal-

hal lainnya yang bersifat dogmatik. 

b. Religious practice, merupakan aspek ritual, yakni sejauh mana seseorang 

menjalankan kewajiban-kewajiban ritual-ritual agamanya. Misalnya 

shalat, puasa, zakat, dan lain-lain terutama bagi umat islam. 

c. Religious feeling, merupakan aspek perasaan yaitu menggambarkan 

tentang perasaan-perasaan keagamaan yang dialami oleh individu. 

Misalnya kedekatan dengan suatu zat Yang Maha Esa (Allah), kekuatan 

dari doa, rasa syukurnya dan lain-lain yang berkaitan dengan perasaan 

keagamaannya. 

d. Religious knowledge, merupakan aspek intelektual atau pengetahuan 

seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya tentunya dengan pedoman 

pada kitab suci dan karya lainnya dari Nabi ahli agama yang acuannya 

kitab suci. Misal apakah makna dari ahri raya idul fitri, romadhon dan hal-

hal lainnya. 

e. Religious effect, merupakan aspek konsekuensial, yakni mengungkap 

tentang perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agama dalam 

kehidupannya sehari-hari. Perilaku ini lebih bersifat hubungan horizontal 

yakni hubungan manusia dengan sesama dan lingkungan sekitarnya.
47

 

 

Secara definitif menurut Harun Nasution agama adalah: 

a. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib 

yang harus dipatuhi. 

b. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. 
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c. Mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada 

suatu sumber yang berada diluar diri manusia dan yang memengaruhi 

perbuatan-perbuatan manusia. 

d. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup 

tertentu 

e. Suatu system tingkah laku (code of conduct) yang berasal dari sesuatu 

kekuatan gaib 

f. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan 

perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam 

sekitar manusia 

g. Ajaran-ajaran yang diwahyukan tuhan kepada manusia melalui seorang 

Rasul.
48

 

 

Agama yang dimaksud oleh penulis adalah agama Islam, bagi orang muslim 

tentunya wajib untuk belajar pendidikan Islam. Setiap umat yang beragama Islam 

wajib dalam mempelajari dengan tekun dan juga mengamalkan atau menyampaikan 

pesan-pesan baik kepada sesama, karena Islam tidak hanya mempelajari tentang 

ibadah shalat, zakat, atau puasa, akan tetapi Islam juga mempelajari tentang sikap dan 

tingkah laku yang baik.  

Oemar Muhammad Al-Toumy Al-Syaebani menyatakan pendidikan Islam 

adalah usaha mengubah tingkah laku individu dilandasi oleh nilai-nilai Islami dalam 

kehidupan pribadinya atau dalam kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan 

dalam alam sekitar melalui proses kependidikan.
49
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Imam Bawani menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan 

jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya 

kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.
50

 

Agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat 

Adikodrati (supernatural) ternyata seakan menyertai manusia dalam ruang lingkup 

kehidupan yang luas.Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia sebagai 

orang per orang maupun dalam hubungannya dengan kehidupan 

bermasyarakat.Selain itu agama juga memberi dampak bagi kehidupan sehari-

hari.Dengan demikian secara psikologis, agama dapat berfungsi sebagai motif 

intrinsic (dalam diri) dan motif ekstrinsik (luar diri).Dan motif yang didorong 

keyakinan agama dinilai memiliki kekuatan yang mengagumkan dan sulit ditandingi 

oleh keyakinan nonagama, doktrin maupun ideology yang bersifat profan. Agama 

memang unik, hingga sulit didefinisikan  secara tepat dan memuaskan.
51

 

 

Pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa agama sangat penting bagi 

kehidupan manusia, agama juga mengajarkan para penganutnya untuk mengatur 

hidupnya agar mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya maupun masyarakan 

sekitarnya, agama juga dapat dijadikan untuk membimbing manusia kejalan yang 

baik dan menghindarkan manusia dari kejahatan atau kemungkaran. 

 

2. Kedudukan Agama Bagi Manusia 

Manusia hidup tidak dapat melepaskan diri dengan agama.Karena 

agama sangat berperan penting bagi kehidupan manusia.Namun anehnya tidak 

semua manusia dapat menempatkan agama dalam kedudukan yang 
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benar.Oleh karena itu, kita perlu mendudukkan agama dalam kehidupan 

manusia secara benar.Menempatkan agama secara benar dapat menghantarkan 

hidup kita selamat baik didunia maupun diakhirat kelak. 

Menurut Muthahari, bahwa fenomena kehidupan manusia itu dipengaruhi 

oleh kebutuhan manusia itu sendiri. Kebutuhan manusia ada dua bagian yaitu 

kebutuhan alamiah dan non alamiah.
52

 

Kebutuhan alamiah adalahkebutuhan manusia yang tidak mungkin dapat 

ditingalkannya.Hal ini sudah menjadi kebutuhan fitri manusia. Adapun kebutuhan 

non alamiah ialah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan manusia, akan tetapi manusia 

itu memiliki kemampuan untuk melepaskan diri daripadanya dan menggantikannya 

dengan yang lain.
53

 

 

3. Manfaat Agama dalam Era globalisasi 

Agama akan bermanfaat manakalah dilihat dari keyakinan keagamaan 

seseorang. Keyakinan keagamaan seseorang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh 

positif yang luar biasa dalam menjalankan hidup.Pada dasarnya, manfaat agama dapat 

dilihat dari dua sisi, yaitu individual dan sosial. 

a. Manfaaat Agama Secara Individual 
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Manfaat agama secara individual intinya berkaitan dengan totalitas 

individu baik secara fisik maupun rohani.
54

Agama yang diimani dapat 

menumbuhkan sikap optimis dalam menjalankan hidup dan kehidupan 

seseorang didunia ini. 

Manusia dalam hidupnya membutuhkan tiang untuk bersandar, 

tonggak untuk bergantung padanya, disaat kesengsaraan meliputinya, 

bencana menimpanya, menghadapi apa yang tidak disukainya, atau gagal 

dalam apa yang diharapkannya.
55

 

Kedudukan orang beragama didunia ini adalah seperti manusia 

yang hidup disuatu negeri yang memiliki hukum, aturan dan system yang 

benar dan adil.Kesadaran ini akan mengubah diri menuju tatapan masa 

depan yang luas dan jelas. Berbeda dengan orang yang kurang percaya 

pada agama.Ia memandang dunia ini yang sempit. Ia jarang merasakan 

nikmatnya hidup karena dunia terasa penjara yang mengerikan, persaingan 

yang melelahkan. 

Agama sebagai sarana untuk mengatasi frustasi, menurut 

pengamatan Psikolog bahwa keadaan frustasi itu menimbulkan tingkah 

laku keagamaan.
56

 Biasanya orang yang mengalami frustasi ia akan 

cenderung mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, saat seseorang 
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gagal mencapai sesuatu yang telah ia rencanakan sebelumnya ia akan 

merasa kecewa dan frustasi, akan tetapi untuk mengatasi hal tersebut ia 

selalu berserah diri pada sang pencipta, dengan melalui berbagai 

pendekatan seperti beribadah dan memohon agar mendapatkan keamanan 

dan ketentraman. 

Agama sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuan, agama 

mampu memberi jawaban atas kesukaran intelektual kognitif, sejauh 

kesukaran diresapi oleh keinginan eksistensial dan psikologis, yaitu oleh 

keinginan dan kebutuhan manusia akan orientasi dalam kehidupan, agar 

dapat menempatkan diri secara berarti dan bermakna ditengah-tengah 

alam semesta ini.
57

 

Agama mampu menjawab ketidaktahuan seseorang, dengan agama 

maka pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam kehidupan seseorang 

akan ditemukan. Seperti dari mana manusia datang, apa tujuan manusia 

hidup di bumi, apakah manusia akan kekal di bumi atau tidak. 

b. Manfaat Agama Secara Sosial 

Manfaat agama secara sosial berkaitan dengan relasi-relasi 

kehidupan bermasyarakat baik seagama maupun berbeda 
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agama.Manusia-manusia yang beragama seharusnya tidak 

menimbulkan masalah dalam tata kehidupan sosial.
58

 

Kehidupan sosial yang sehat adalah kehidupan yang saling 

menghargai hak individu yang lainnya, menghargai aturan dan 

pembatasan, menilai kebenaran dan keadilan sebagai sesuatu yang 

suci. Mereka saling memahami apa yang diinginkan orang lain. Setiap 

individu mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya.Dalam agama 

dijelaskan hak dan kewajiban setiap individu.Tidak ada sesuatu yang 

melebihi agama dalam hal menghargai kebajikan, menganggap suci 

keadilan, menyentuh hati sesamanya, menciptakan saling percaya. 

Agama mengajarkan untuk saling toleransi baik antar sesama 

agama maupun berbeda agama, toleransi sesama adat maupun berbeda 

adat. Mempunyai sikap toleransi akan melahirkan kerukunan sesama 

manusia. 

Toleransi adalah penerimaan gembira terhadap kenyataan 

bahwa kita berbeda, bahwa disekitar kita hidup orang-orang dengan 

aneka kepercayaan dan agama berlainan, karena itu kesetaraan 

merupakan kata kunci toleransi.
59

 

                                                             
58

Deden Makbuloh, Op.Cit. h. 22 
59

Choirul Fuad Yusuf, Pendidikan Agama Berwawasan Kerukunan, (Jakarta, Pena Citasatria, 

2008), h. 33. 



 

 
 

Agama berfungsi sebagai perdamaian, melalui agama 

seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin 

melalui tuntunan agama.
60

 Saat seseorang telah melakukan sebuah 

kesalahan dan ia menyadarinya, maka ia akan segera menebus 

kesalahan tersebut dengan bertaubat. Jika ia melakukan dosa pada 

kerabatnya ia akan meminta maaf dan memohon ampun pada Yang 

Maha Kuasa. 

 

4. Agama dalam Kehidupan Individu 

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang 

memuat norma-norma tertentu.Agama dalam kehidupan manusia dapat dijadikan 

sebagai pedoman dan tuntunan seseorang agar bersikap dan berperilaku yang lebih 

baik. 

Menurut Mc. Guire, diri manusia memiliki bentuk system nilai tertentu. 

System nilai ini merupakan sesuatu yang dianggap bermakna bagi dirinya. System ini 

dibentuk melalui belajar dan proses sosialisasi. Perangkat system nilai ini dipengaruhi 

oleh keluarga, teman, institusi pendidikan dan masyarakat luas.
61
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Ada hal yang menyebabkan  manusia harus beragama, yaitu karena manusia 

dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai macam tantangan hidup, baik 

internal maupun eksternal.
62

 

Setiap agama yang dianut seseorang tentunya memiliki nilai-nilai yang 

berbeda, seperti agama Islam memiliki nilai akidah, nilai syari’ah, dan juga nilai 

akhlak. Dari nilai-nilai agama tersebut tentunya akan menjadi acuan bagi seseorang 

dalam menumbuhkan sikap dan tingkah laku yang baik, berakhlakul karimah, serta 

menjunjung tinggi nilai-nilai akidah sesuai syariah yang diajarkan. 

Dilihat dari fungsi dan peran agama dalam memberi pengaruhnya terhadap 

individu, baik dalam bentuk sistem nilai, motivasi maupun pedoman hidup.Agama 

sangat berperan sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu 

aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan 

agama.Agama juga dapat dijadikan sebagai nilai etik karena dalam melakukan 

sesuatu tindakan seseorang akan terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh 

dan aman yang tidak boleh,mana yang baik dan mana yang tidak baik, menurut ajaran 

agama yang dianut oleh masing-masing individu. 

 

5. Agama dalam Kehidupan Masyarakat 
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Peran agama dalam masyarakat sebenarnya adalah sebagai penyeimbang 

kehidupan masyarakat di berbagai bidang seperti bidang sosial, ekonomi, 

pendidikan, politik, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya. Dimana 

masyarakat menjadikan agama sebagai dasar atau acuan mereka dalam 

menjalani kehidupan bermasyarakat yang baik dan tidak menyimpang dari 

norma-norma atau peraturan yang ada. 

Agama memelihara hak-hak asasi, mencegah penganiayaan dan 

merampas hak orang lain. Agama adalah ciptaan Allah yang maha 

mengetahui kemaslahatan hamba, Maha bijaksana dalam menetapkan hukum-

hukum bagi manusia.
63

 

Dalam kehidupan, untuk menumbuhkan kesejahteraan individu dengan 

masyarakat maka berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama sangat penting. 

Agama selalu mengajarkan untuk saling menolong antar sesama, dan tidak 

membedakan satu sama yang lainnya. Selalu membantu memenuhi kebutuhan 

orang-orang yang lemah, orang miskin, dan anak yatim piatu. 

 

C. Lanjut Usia (Lansia) 

1. Pengertian Lanjut Usia (Lansia) 

Menurut Hasan, dalam jurnal Ilmu Dakwah, usia lanjut merupakan usia yang 

mendekati akhir siklus kehidupan manusia di dunia. Usia tahap ini dimulai 60-an 
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sampai akhir kehidupan. Tahap usia lanjut adalah tahap dimana terjadi penuaan dan 

penurunan, yang penurunannya lebih jelas dan lebih dapat diperhatikan daripada 

tahap usia bayi.
64

 

Penuaan merupakan perubahan kumulatif pada makhluk hidup.Pada manusia, 

penuaan dihubungkan dengan perubahan degeneratif pada kulit, tulang, jantung, 

pembuluh darah, paruparu, saraf dan jaringan tubuh lainnya.Dengan kemampuan 

yang terbatas, mereka lebih rentan terhadap berbagai penyakit, sindroma dan 

kesakitan dibandingkan dengan dewasa lainnya. 

Budi Anna Keliat dalam jurnal Ilmu Dakwah, Siti Rahmah mendefinisikan 

proses menua (menjadi tua) merupakan suatu proses menghilangnya secara perlahan 

kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/mengganti dan mempertahankan fungsi 

normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki 

kerusakan yang diderita. Usia lanjut dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan 

pada daur kehidupan manusia.
65

 

 

Usia tua adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu 

suatu periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu 
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yang lebih menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh dengan 

manfaat.
66

 

Bila seseorang yang telah beranjak jauh dari periode hidupnya yang 

terdahulu, ia sering melihat masa lalunya, biasanya dengan penuh penyesalan, 

dan cenderung ingin hidup pada masa sekarang, mencoba mengabaikan masa 

depan sedapat mungkin. Usia enampuluhan biasanya dipandang sebagai garis 

pemisah antara usia madya dan usia lanjut. Akan tetapi orang sering 

menyadari bahwa usia kronologis merupakan kriteria yang kurang baik dalam 

menandai permulaan usia lanjut karena terdapat perbedaan tertentu diantara 

individu-individu dalam usia pada saat mana usia lanjut mereka mulai. Karena 

kondisi kehidupan dan perawatan yang lebih baik, kebanyakan pria dan 

wanita zaman sekarang tidak menunjukkan tanda-tanda ketuaan mental dan 

fisiknya sampai usia enam puluh lima, bahkan sampai awal tujuhpuluhan. 

Karena asalan tersebut ada kecenderungan meningkat untuk menggunakan 

usia enam puluh lima sebagai usia pensiun dalam berbagai urusan, sebagai 

tanda mulainya usia lanjut.  

Tahap terakhir dalam rentang kehidupan sering dibagi menjadi usia 

lanjut dini, yang berkisar antara usia enam puluh sampai tujuh puluh dan usia 

lanjut yang mulai pada usia tujuh puluh sampai akhir kehidupan 

seseorang.Orang dalam usia enampuluhan biasanya digolongkan sebagai usia 

lanjut setelah mereka mencapai usia tujuh puluh, yang menurut standar 

beberapa kamus berarti makin lanjut usia seseorang dalam periode hidupnya 

dan telah kehilangan kejayaan masa mudanya.
67
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Menurut Wahjudi Nugroho dalam jurnal penelitian kesehatan mendefinisikan 

menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan 

manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari 

suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. 
68

 

Menjadi tua merupakan proses alamiah yang berarti seseorang telah melalui 

tiga tahap kehidupannya, yaitu anak, dewasa dan tua. Tiga tahap ini berbeda baik 

secara biologis maupun psikologis.
69

 Dari ketiga tahap tersebut, dimana pada masa 

anak-anak ia cenderung suka bermain, sangat aktif, dan juga belum mandiri. Pada 

saat dewasa, ia mulai memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan masa depan, seperti 

karir, pasangan hidup, dan memikirkan keluarga. Sedangkan pada saat tua, anggota 

tubuh mulai melemah, pensiun dari pekerjaan, dan tidak bisa bergerak terlalu aktif 

seperti diusia muda sebelumnya. 

 

 

 

2. Ciri-Ciri Lanjut usia 
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Sama seperti setiap periode lainnya dalam rentang kehidupan 

seseorang, usia lanjut ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis tertentu. 

Efek-efek tersebut menentukan, sampai sejauh tertentu, apakah pria atau 

wanita usia lanjut akan melakukan penyesuaian diri secara baik atau buruk. 
70

 

a. Usialanjut merupakan periode kemunduran, Seperti yang kita ketahui 

bahwa manusia tidak bersifat statis. Karena itu orang sering berubah 

secara konstan. Periode usia lanjut, ketika kemunduran fisik dan mental 

terjadi secara perlahan dan bertahap. Pemunduran itu sebagian datang dari 

faktor fisik dan sebagian lagi dari faktor psikologis 

b. Perbedaan pada efek menua, Orang menjadi tua secara berbeda karena 

mereka mempunyai sifat bawaan yang berbeda. Sosioekonomi dan latar 

pendidikan yang berbeda, dan pola hidup yang  berbeda. Perbedaan 

kelihatan diantara orang-orang yang mempunyai jenis kelamin yang sama, 

dan semakin nyata bila pria dibandingkan dengan wanita karena menua 

terjadi dengan laju yang berbeda pada masing-masing jenis kelamin. 

c. Usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda, karena arti tua itu sendiri 

kabur dan tidak jelas dan tidak dapat dibatasi pada anak muda, maka 

orang cenderung menilai tua itu dalam hal penampilan dan kegiatan fisik. 

Bagi usia tua, anak-anak adalah lebih kecil dibandingkan dengan orang 

dewasa dan harus dirawat, sedang orang dewasa adalah sudah besar dan 

dapat merawat diri-sendiri 
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d. Pelbagai Stereotype dan kepercayaan radisional ini timbul dari pelbagai 

sumber, ada beberapa yang paling umum diantaranya: cerita rakyat dan 

dongeng, orang yang lanjut usia sering diberi tanda dan diartikan orang 

secara tidak menyenangkan oleh pelbagai media masa, berbagai humor 

dan canda yang berbeda juga menyangkut aspek negatif orang usia lanjut. 

e. Sikap sosial terhadap usia lanjut, arti penting tentang sikap sosial terhadap 

usia lanjut yang tidak menyenangkan mempengaruhi cara mereka 

memperlakukan orang usia lanjut 

f. Orangusia lanjut mempunyai status kelompok minoritas, status kelompok 

minoritas ini terutama terjadi sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak 

menyenangkan terhadap orang usia lanjut. Oleh karena itu, kelompok 

orang usia lanjut disebut sebagai warga Negara kelas dua yang hidup 

dengan status bertahan dan mempunyai efek penting terhadap pribadi dan 

penyesuaian sosial mereka.  

g. Menua membutuhkan perubahan peran, seperti orang yang berusia madya, 

lansia juga harus belajar dalam memainkan peran baru. Untuk 

menggambarkan perubahan peran hal tersebut harus dilakukan oleh usia 

lanjut.  

h. Keinginan menjadi muda kembali sangat kuat pada lanjut usia, apabila 

mereka mulai menyadari tanda-tanda penuaan, mereka akan 

membangkitkan keinginan untuk kembali muda. Akan tetapi, meskipun 



 

 
 

melakukan beberapa percobaan tidak mungkin orang yang sudah tua 

kembali menjadi muda lagi.  

 

3. Masalah pada Lanjut Usia 

Proses menua pada manusia merupakan suatu proses alamiah yang 

tak terhindarkan, dan menjadi manusia lanjut usia (lansia) yang sehat 

merupakan suatu rahmat. menua adalah proses alami yang disertai adanya 

penurunan kondisi Proses fisik, psikologis maupun sosial yang saling 

berinteraksi satu sama lain. Keadaan itu cenderung berpotensi menimbulkan 

masalah kesehatan secara umum maupun kesehatan jiwa secara khusus pada 

lansia.Pada masa tua inilah masalah-masalah mulai timbul pada lansia, 

seperti kepikunan, daya tahan tubuh menurun, tidak punya uang karena 

sudah tidak bekerja, dan lain-lain. 

Menurut para psikolog kemungkinan besar masalah yang tidak dapat 

dihindari oleh lansia, psikolog telah membuat terobosan dalam memisahkan 

kondisi-kondisi dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dihindari dari usia 

lanjut dengan kondisi-kondisi yang dapat dicegah atau diobati diantaranya:
71

 

 

a. Kepikunan 
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Kepikunan yang muncul pada lanjut usia seringkali disebabkan 

oleh kekurangan gizi, obat-obat yang diresepkan oleh dokter, gabungan 

berbahaya dari pengobatan, dan bahkan obat-obat yang dijual bebas, dan 

semua yang dapat membahayakan kesehatan orang lanjut usia. 

Di Indonesia sering menganggap bahwa pikun ini merupakan 

gejala yang normal pada setiap orang tua. Namun kenyataan bahwa suatu 

anggapan atau persepsi yang salah bahwa setiap orang tua mengalami 

gangguan atau penurunan daya ingat adalah suatu proses yang normal 

saja. Anggapan ini harus dihilangkan dari pandangan masyarakat kita 

yang salah. 

Yang dimaksud dengan pikun atau demensia adalah kemunduran 

menyeluruh fungsi intelektual, emosional, dan kemampuan kognitif 

individu dalam kondisi kesadaran yang tidak terganggu.
72

 

Dari pengertian tersebut pikuna adalah suatu penyakit gangguan 

daya ingat dan pola pikir yang biasanya terjadi pada lansia, hal tersebut 

menyebabkan para lansia mengalami kemampuan dalam mengingat atau 

mengetahui apa yang terjadi dahulu. 
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b. Depresi dan Kepasifan 

Depresi, kepasifan, dan masalah ingatan dapat muncul karena 

hilangnya aktivitas yang berarti bagi orang lanjut usia, hilangnya 

rangsangan intelektual, hilangnya tujuan yang dapat dicapai, dan 

kehilangan kendali terhadap kejadian-kejadian disekitarnya. 

Depresi merupakan gangguan psikologis  yang paling umum  

terjadi pada tahun-tahun terakhir kehidupan individu. Depresi pada usia 

lanjut ini muncul dalam bentuk keluhan fisik seperti insomnia (gangguan 

tidur), kehilangan nafsu makan, masalah pencernaan, dan sakit kepala.
73

 

Depresi bisa terjadi pada lansia disebabkan lansia merasa terasing 

dari keluarganya dan merasa kesepian. Depresi pada lansia dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain penurunan fungsi dari organ 

tubuh, kehilangan sumber nafkah, perubahan gaya hidup dan 

sebagainya.
74

 

Depresi mayor (major depression) adalah suatu gangguan suasana 

hati (a mood disorder) diaman individu merasa sangat tidak bahagia, 

kehilangan semangat (demoralized), merasa terhina (self-derogatory), dan 

bosan. Individu dengan depresi mayor tidak merasa sehat, mudah 

kehilangan stamina, memiliki nafsu makan yang kurang, dan lesu serta 
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kurang bergairah.Depresi mayor yang meluas ini disebut flu biasa 

(common cold) dari gangguan-gangguan mental.
75

 

 

Namun demikian, sering sekali gejala depresi menyertai penderita 

dengan penyakit-penyakit gangguan fisik, yang tidak dapat diketahui 

ataupun terpikirkansebelumnya, karena gejala-gejala depresi yang muncul 

seringkali dianggap sebagai suatu bagian dari proses menua yang normal 

ataupun tidak khas. 

Gejala-gejala depresi dapat berupa perasaan sedih, tidak bahagia, 

sering menangis, merasa kesepian, tidur terganggu, pikiran dan gerakan 

tubuh lamban, cepat lelah dan menurunnya aktivitas, tidak ada selera 

makan, berat badan berkurang, daya ingat berkurang, sulit untuk 

memusatkan pikiran dan perhatian, kurangnya minat, hilangnya 

kesenangan yang biasanya dinikmati, menyusahkan orang lain, merasa 

rendah diri, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, merasa bersalah 

dan tidak berguna, tidak ingin hidup lagi bahkan mau bunuh diri, dan 

gejala-gejala fisik lainnya. 

c. Kelemahan tubuh 

Kelemahan tubuh, kerentanan, dan bahkan penyakit yang 

dihubungkan dengan usia lanjut seringkali disebabkan oleh kondisi tidak 
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aktif dan banyak berdiam diri. Kelemahan tubuh pada lansia seringkali 

disebabkan oleh beberapa penyakit.
76

 

Daya tahan tubuh yang menurun pada lansia merupakan salah satu 

fungsi tubuh yang terganggu dengan bertambahnya umur seseorang 

walaupun tidak selamanya hal ini disebabkan oleh proses menua, tetapi 

dapat pula karena berbagai keadaan seperti penyakit yang sudah lama 

diderita   maupun penyakit yang baru saja diderita dapat menyebabkan 

penurunan daya tahan tubuh seseorang.  

Masalah lansia dapat dikaji dari berbagai aspek, termasuk dari 

aspek sosial dan agama.Dalam aspek sosial, pemberdayaan lansia agar 

tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar 

dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Upaya peningkatan 

kesejahteraan sosial lansia, mencajup berbagai aspek kehidupan, yaitu 

pelayanan keagamaan dan mental spiritual.Dalam aspek keagamaan, 

selain pelayanan sosial keagamaan dan mental spiritual yang dimuat 

dalam undang-undang tersebut juga masalah pembinaan agama 

merupakan bagian tugas Departemen Agama beserta jajarannya di 

daerah.
77

 

 

 

4. Tugas Perkembangan Lanjut Usia (Lansia) 

Sebagai proses alamiah, perkembangan manusia sejak proses awal 

hingga masa lansia, merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Setiap 

individu mempunyai tahap-tahap perkembangan yang harus dilalui pada masa 
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hidupnya mulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa hingga mencapai pada 

puncak usia seorang individu yaitu lansia 

Menurut Maryam dalam Jurnal Wisuda Ke 48 Mahasiswa Prodi Bimbingan 

dan Konseling,tugas perkembangan lansia yang idealnya adalah lansia tersebut 

mampu mempersiapkan diridengan kondisi yang menurun yang dialami,mampu 

mempersiapkan diri dengan kondisiekonomi dan yang memasuki masa 

pensiun,membentuk hubungan baik dengan oranglain yang seusia, serta 

mampumempersiapkan kehidupan baru sebagailansia yang mengalami banyak 

perubahandan mencari kegiatan baru yang sesuaidengan kondisi fisik sebagai seorang 

lansiaagar tidak jenuh berada dalam kesendirian.Dengan kesiapan tersebut, lansia 

akan dapatmenerima dirinya atau memiliki selfacceptanceyang baik dan 

mencapaiketentraman psikis.
78

 

 

Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa tua, sesuai dengan 

berkurangnya kekuatan dan kesehatan jasmaniahnya adalah sebagai berikut. 

a. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan dan kesehatan 

jasmaniahnya. 

b. Menyesuaikan diri dengan keadaan pension dan berkurangnya 

penghasilan. 

c. Menyesuaikan diri dengan kematianpasangannya (suami/istri). 

d. Membina hubungan yang tegas dengan para anggota kelompok seusianya. 

e. Membina pengaturan jasmani sedemikian rupa agar memuaskan dan 

sesuai dengan kebutuhannya. 

f. Menyesuaikan diri terhadap peranan-peranan sosial dengan cara yang 

luas.
79

 

 

Perubahan yang terjadi pada lansia tersebut, maka peran keluarga dan orang-

orang disekitarnya sangat dibutuhkan.Keluarga memiliki peran sangat penting dalam 
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melakukan perawatan lansia.Selain tugas perkembangan pada lansia ada juga tugas 

perkembangan pada keluarga terhadap lansia. 

Menurut Brunner & Suddart Kebutuhan akan dukungan berlangsung 

sepanjang hidup. Dukungan dapat digambarkan sebagai perasaan memiliki atau 

keyakinan bahwa seseorang merupakan peserta aktif dalam kegiatan sehari – hari.
80

 

Menurut Carter dan McGoldrick dalam buku Mengenal Usia Lanjut dan 

Perawatannya, ada lima tugas perkembangan keluarga terhadap lansia diantaranya; 

a. Mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan, pengaturan hidup 

bagi lansia merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam mendukung 

kesejahteraan lansia. 

b. Penyesuaian terhadap pendapat yang menurun, ketika lansia memasuki 

pensiun, maka terjadi penurunan pendapatan secara tajam dan semakin 

tidak memadai, karena biaya hidup terus meningkat, sementara tabungan 

terus berkurang. 

c. Mempertahankan hubungan perkawinan, hal ini menjadi lebih penting 

dalam mewujudkan kebahagian keluarga. Perkawinan mempunyai 

kontribusi yang besar bagi moral dan aktivitas yang berlangsung dari 

pasangan lansia. 

d. Penyesuaian diri terhadap kehilangan pasangan, tugas perkembangan ini 

secara umum merupakan tugas perkembangan yang paling traumatis. 

Lansia biasanya telah menyadari bahwa kematian adalah bagian dari 

kehidupan normal, tetapi kesadaran atas kematian tidak berarti bahwa 

pasangan yang ditinggalkan akan menemukan peneysuaian kematian yang 

mudah. 

e. Pemeliharaan ikatan keluarga antargenerasi, ada kecenderungan bagi 

lansia untuk menjauhkan diri dari hubungan sosial, tetapi keluarga tetap 

menjadi fokus interaksi lansia dan sumber utama dukungan sosial.
81
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Pada penjelasan diatas bahwasannya lansia sangat membutuhkan dorongan 

dalam memahami agama, dengan cara mereka belajar pada suatu kelompok atau yang 

biasa dan sudah sangat umum mereka belajar di majelis taklim. Pada proses belajar 

mengajar tentunya guru punya cara yang menarik dalam menyampaikan materi. 

Karena dalam kegiatan tersebut pasti guru/ustad menginginkan murid/lansia peka 

dalam berfikir, memaknaiproses pembelajaran secara mandiri, bertanggung jawab, 

bebas mengemukakan pendapat serta guru menerima murid apa adanya.  

Dari pernyataan di atas adalah tujuan dari teori Humanistik yang dipelopori 

oleh Abraham Harold Maslow, Teori belajar humanistik tentu saja tidak bisa 

dipisahkan dari perkembangan psikologi humanistik dimana tujuan belajar adalah 

memanusiakan manusia.
82Psikologi humanistik merupakan suatu perangkat yang 

menjembatani kita untuk sampai pada pemahaman tradisi intelektual kuno yang 

berakar pada filsafat dan agama. 
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BAB III 

DESKRIPSI DESA DATAR LEBAR DAN MAJELIS TAKLIM RAUDHATUL 

HUDA DALAM MENINGKATKAN PERILAKU KEAGAMAAN LANSIA 

 

A. Gambaran Umum Desa Datar Lebar 

1. Monografi Wilayah 

Desa Datar Lebar merupakan kabupaten Muara Enim yang terletak di 

wilayah Semende, dimana wilayah Semende mempunyai tiga kecamatan, 

yaitu: Kecamatan Semende Darat Laut (SDL), Kecamatan Semende Darat 

Tengah (SDT), dan Kecamatan Semende Darat Ulu (SDU).  

Desa Datar Lebar terletak di kecamatan Semende Darat Ulu. 

Kecamatan Semende Darat Ulu posisi geografisnya terletak dibagian barat 

daya paling ujung dari kabupaten Muara Enim dengan luas wilayah sekitar 

426,64 Km2, atau 2,79 persen dari total luas kabupaten Muara Enim.
83

 

 Batas-batas wilayah kecamatan ini adalah: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Semende Darat Tengah. 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. 

c. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Oku. 

d. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Lahat. 

Kondisi topografi pada umumnya berbukit dengan ketinggian 942-

1105 meter dari permukaan laut. Pada penulisan skripsi ini  penulis 

mengambil desa Datar Lebar sebagai tempat penelitian. Penduduk tersebut 

adalah orang suku asli Semende dan ada sebagian dari suku Jawa. 

 

2. Demografi Kependudukan 
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Desa Datar Lebar mempunyai penduduk sebanyak 1154 jiwa yang 

terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 572 jiwa dan penduduk perempuan 

sebanyak 582 jiwa, desa Datar Lebar memiliki jumlah 283 kk, dan luas 

wilayah desa Datar Lebar adalah 256 Ha. Yang terletak di kecamatan 

Semende Darat Ulu (SDU).
84

 

Perekonomian desa Datar Lebar adalah kebun kopi sebagai sumber 

utama, selain kopi ada beberapa penghasilan seperti; sayur-sayuran, buah-

buahan, dan sawah padi.Kondisi geografis dataran tinggi membuat tanaman 

seperti pohon kopi dan sayuran menjadi lebih bagus dibandingkan dengan 

dataran yang lebih rendah.
85

 

Untuk keagamaan masyarakat desa Datar Lebar 100% memeluk 

agama Islam.Masyarakat desa Datar Lebar menggunakan bahasa Semende 

karena penduduk lokal, namun untuk pendatang seperti Jawa, mereka 

menggunakan bahasa Jawa.Berdasarkan jumlah rasio pertumbuhan penduduk 

di desa Datar Lebar setiap tahunnya mengalami perubahan. 

 

 

 

Tabel. 1 

Daftar Rekafitulasi Penduduk Desa Datar Lebar Tahun 2017 

Ds Awal bulan Akhir Bulan K

et Jumlah KK Jumlah Penduduk Jumlah Kk Jumlah penduduk 

Lk Pr Jlh Lk Pr Jlh Lk Pr Jlh Lk Pr Jlh 

1. 72 13 85 177 174 351 72 13 85 177 174 351  

2. 150 20 170 339 354 693 150 20 170 339 353 692  

3. 25 4 29 96 55 111 25 4 29 56 55 111  
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Jlh 247 37 283 572 583 1155 247 37 283 572 582 1154  

Maret 2018 1154 Jiwa 

 

Sumber : Dokumentasi, Data Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu 

Muara Enim, Maret 2018. 

 

Data diatas adalah data yang diambil pada sepanjang tahun 2017, dan 

pada awal tahun 2018 perkiraan masih sama dengan akhir tahun 2017. Jumlah 

penduduk Desa Datar Lebar adalah 1154 jiwa dengan jumlah 283 KK.Ter  

diri dari 572 laki-laki dan 582 perempuan.  

Masyarakat Desa Datar Lebar dengan penduduk 1154 jiwa bukanlah 

jumlah yang sedikit, dengan demikian penting bagi masyarakat untuk 

memiliki lembaga pendidikan, tempat beribadah, dan layanan kesehatan. 

Akses untuk mendapatkan ilmu atau mengamalkan ilmu tentunya perlu 

lembaga pendidikan baik formal, nonformal, atau informal.Tempat beribadah 

pun penting, meskipun melaksanakan ibadah bisa dilakukan dirumah, namun 

masjid atau mushalla sangat penting bagi masyarakat, terlebih untuk kaum 

laki-laki yang membutuhkan masjid untuk shalat jumat berjamaah.Kesehatan 

sangat penting bagi masyarakat terutama bagi para lansia, maka dari itu 

tersedianya tempat pelayanan kesehatan untuk memeriksa kesehatan secara 

rutin.Berikut ada tabel mengenai lembaga pendidikan, layanan kesehatan, dan 

tempat peribadatan secara urut. 

Tabel. 2 

Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Datar Lebar 

Formal/Nonformal Formal Non Formal 

Nama Pendidikan TK/PAUD SD Negeri Majelis 

Taklim 

TPA Pon-Pes 

Jumlah Satuan 2 1 2 4 1 

Jumlah Keseluruhan formal dan non formal ada 10 lembaga 



 

 
 

pendidikan di Desa Datar Lebar  

 

Sumber : Dokumentasi, Data Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu 

Muara Enim, Maret 2018. 

 

Tabel di atas menunjukkan ada sepuluh lembaga pendidikan di Desa Datar 

Lebar baik formal maupun non formal. 

 

Tabel. 3 

Jumlah Tempat Beribadah di Desa Datar Lebar 

Rumah Ibadah Masjid Mushalla Gereja Vihara Pure 

Jumlah Satuan 2 3 - - - 

Jumlah 

Keseluruhan 

Ada 5 tempat beribadah 

 

Sumber : Dokumentasi, Data Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu 

Muara Enim, 2017. 

 

Jika dilihat dari tabel diatas ada lima tempat peribadatan, dan kelima 

tempat tersebut adalah masjid dan mushalla, yang menunjukkan agama Islam, 

dan tidak ada tempat peribadatan selain tempat ibadah  agama Islam. 

 

B. Majelis Taklim Raudhatul Huda 

1. Sejarah Majelis Taklim Raudhatul Huda 



 

 
 

Dalam praktiknya, majelis taklim merupakan tempat pengajaran atau 

pendidikan agama Islam yang paling fleksibel dan tidak terikat waktu.Sebagai 

pusat pembelajaran Islam, majelis taklim diakui telah menyumbangkan peran 

yang amat besar dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan umat dan bangsa, 

khususnya dalam pengajaran agama dan penguatan moral bangsa. Keberadaan 

majelis taklim dalam masyarakat telah membawa manfaat dan kemaslahatan 

bagi umat, khususnya bagi kaum perempuan, apalagi bagi mereka yang 

menjadi anggota dan jamaahnya majelis taklim bersifat terbuka terhadap 

segala usia dan jenis kelamin. Waktu dan tempat penyelenggaraan puntidak 

terikat, bisa dilaksanakan pada pagi hari, siang, sore, dan malam. Dan 

tempatnya bisa di masjid, mushalla, rumah, halaman, kantor, dan lain-lain. 

Majelis taklim Raudhatul Huda yang bertempat di Desa Datar Lebar 

telah berdiri sejak tahun 2002.Dimana pada saat itu Teuku Bambang Irawan 

baru kembali dari Aceh dalam menempuh pendidikan agama. Pada tahun 

2001 Teuku Bambang kembali ke kampung halaman setelah lebih kurang 

sepuluh tahun berada di Aceh, dan pada akhir tahun 2001 dan awal tahun 

2002 beliau memutuskan untuk membuka majelis taklim di Desa Datar Lebar 

yang bernama majelis taklim Raudhatu Huda.
86

Sejak awal berdirinya majelis 

taklim Raudhatul Huda, jamaahnya adalah orang tua atau para lansia, dan 

pada saat itu belum banyak yang mengikuti pengajian dimajelis taklim 

tersebut. Numun seiring berjalannya waktu jamaah mulai bertambah dan tetap 

kaum lansia, jamaah tersebut tidak hanya berasal dari desa setempat, akan 

tetapi dari desa-desa lain pun ikut serta dalam pengajian di majelis taklim 

Raudhatul Huda. 

Teuku Bambang Irawan membentuk majelis taklim Raudhatul Huda 

dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan bagi 

masyarakat.Maka perlu adanya suatu wadah yang bisa menuntun mereka untuk 

tetap berada di jalan agama dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama,dengan 

demikian majelis taklim mempunyai peranan penting dalam mewujukannya,supaya 

para lansia bisa menyadari akan pentingnya beribadah danmendekatkan diri kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, agar di hari tuanyamendapatkan ketenangan hidup, 

kebahagiaan, kedamaian, kearifan,dan ketentraman jiwa, dengan demikian 

diharapkan kesehatan para lansia baik jasmani maupunrohani tetap terjaga. 
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2. Struktur Kepengurusan Majelis Taklim Raudhatul Huda 

Setiap perkumpulan pasti membutuhkan staf pengurusan, sama seperti 

majelis taklim Raudhatul Huda, untuk mencapai tujuan dan kedisiplinan maka 

perlu adanya ketua, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Fungsi kepengurusan 

dalam sebuah perkumpulan atau organisasi untuk memberikan informasi 

kepada seluruh anggotaagar mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus ia 

kerjakan, berkonsultasi atau bertanggung jawab kepada siapa, sehingga proses 

kerjasama menuju pencapaian tujuan dalam organisasi dapat terwujud sesuai 

dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun struktur 

kepengurusan majelis taklim Raudhatul Huda Desa Datar Lebar sebagai 

berikut: 

Tabel. 4 

Kepengurusan Majelis taklim Raudhatul Huda 

No Nama Usia Jabatan 

1 Lamira 53 th Ketua majelis taklim Raudhatul 

Huda 

2 Minhariah 51 th Sekretaris majelis taklim 

Raudhatul Huda 

3 Masganti 55 th Bendahara majelis taklim 

Raudhatul Huda 

4 Bambang Irawan 47 th Pemateri majelis taklim 

Raudhatul Huda 

 

Dokumentasi Majelis Taklim Raudhatul Huda, Tahun 2018 

 

3. Visi dan Misi Majelis Taklim Raudhatul Huda 



 

 
 

Agar pembinaan terhadap para jamaah terarah, maka majelis taklim 

Raudhatul Huda bertujuan untuk membekali para jamaah lansia tentang 

pengetahuan keagamaan agar bisa menjadi contoh untuk generasi Islam yang 

dapat diandalkan. 

 

a. Visi: 

“Menjadikan umat Islam dan kaum lansia mampu memahami dan 

mengamalkan ajaran agama Islam”. 

b. Misi: 

1) Memberikan pemahaman yang lebih mudah tentang ilmu agama bagi 

kaum Ibu-Ibu dan lansia. 

2) Mengedepankan rasa persaudaraan sesama umat Islam. 

3) Menanamkan pada diri jamaah agar dapat mengamalkan tata cara 

ibadah yang baik dan benar.
87

 

 

4. Program Kegiatan Majelis Taklim Raudhatul Huda 

Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan majelis taklim Raudhatul 

Huda, baik itu dalam program majelis taklim  setempat maupun diluar majelis 

taklim. 

a. Pengajian rutin satu minggu satu kali yang dilaksanakan setiap hari sabtu. 

b. Setiap ada yang meninggal jamaah melakukan pengajian di rumah duka. 

c. Memberikan santunan berupa iuran beras atau uang pada keluarga yang 

berduka (saat ada yang meninggal dikampung tersebut). 
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d. Melaksanakan Isra’ Mi’raj dan Maulid Nabi saw di Majelis Taklim 

Raudhatul Huda. 

e. Memenuhi undangan Isra’ Mi’raj dan Maulid Nabi saw di desa setempat 

atau di berbagai majelis taklim. 

5. Metode Majelis Taklim 

a. Metode Ceramah 

Metode ceramah yang berlangsung pada majelis taklim Raudhatul 

Huda yaitu bagaimana cara narasumber menyampaikan materi, suatu cara 

penyampaian pengajaran dalam bentuk penerangan atau penjelasan secara 

lisan oleh Teuku Bambang Irawan.
88

 

1) Biasanya metode ceramah dilakukan secara klasikal, apalagi dalam 

penelitian penulis ini majelis taklim tentunya banyak anggotanya. 

2)  Pada saat menyampaikan materi jika diperlukan menggunakan 

alat bantu peraga sesuai dengan materi yang disampaikan 

3) Materi yang disampaikan dengan metode ceramah materi 

pemahaman mengenai sikap, aqidah, hukum fiqih, ibadah, dan 

membaca Al-Qur’an serta keutamaannya.  

 

b. Metode Tanya Jawab 

Teuku Bambang Irawan tidak hanya menyampaikan materi saja, 

akan tetapi menerapkan metode tanya jawab, yaitu  penjelasan dan 

penyampaian yang telah disampaikan oleh beliau akan ada yang 

bertanya. Hal tersebut bisa diterapkan sebagai berikut:
89
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1) Metode tanya jawab dapat dilakukan pada awal pengajian, 

sebelum masuk pada materi yang akan disampaikan maka terlebih 

dahulu bertanya pada jamaah.  

2) Metode tanya jawab dapat dilakukan dengan cara, yang pertama; 

Teuku Bambang Irawan (Ustadz) bertanya pada jamaah, lalu 

jamaah menjawab pertanyaan tersebut secara perorangan, setelah 

itu beliau memberikan pengarahan atau meluruskan. Kedua; 

jamaah yang memberikan pertanyaan, lalu narasumber 

memberikan jawaban dengan jelas dan dapat dipahami. 

Disela-sela penyampaian materi Teuku Bambang Irawan sering 

bertanya pada lansia agar para lansia dapat lebih mudah memahami materi 

yang disampaikan. Misalkan: “seseorang mau berwudhu untuk 

menunaikan Ibadah Shalat, namun dibagian tangan atau kakinya terluka, 

dan luka tersebut tidak boleh terkena air, dan apabila terkena air maka 

luka tersebut akan bertambah parah, lalu bagaimana solusinya?” sebelum 

Teuku Bambang Irawan menjelaskan pertanyaan tersebut, beliau terlebih 

dahulu memberikan kesempatan pada para lansia untuk menjawab, baru 

setelah itu beliau menjelaskan secara rinci. 

Dari penyampaian Teuku Bambang Irawan di atas sama seperti 

teori Humanistik yang dipelopori oleh Abraham Harold Maslow pada bab 

II halaman 49, bahwasannya murid bebas mengemukakan pendapat dan 

guru menerima murid apa adanya. 

C. Peranan dan Proses Pengajian Majelis Taklim 

1. Peranan Majelis Taklim 

Seperti yang sudah dibahas pada bab satu bahwa peranan majelis 

taklim adalah suatu bentuk perilaku yang dapat mengubah atau meningkatkan 

perilaku keagamaan pada lanjut usia. Pada peranan majelis taklim dimana 

para lansia belajar dan berusaha dalam memahami diri dan lingkungan. 



 

 
 

Seperti dijelaskan pada bab dua tujuan belajar adalah untuk memanusiakan 

manusia dalam teori humanistik. proses belajar dianggap berhasil jika si 

pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dalam proses belajar 

maka lansia harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktulisasi 

diri dengan sebaik-bainya 

 

2. Proses Pengajian Majelis Taklim 

a. Proses Pengajian 

Kegiatan pengajian majelis taklim Raudhatul Huda dimulai pukul 

08.00-12.00, para lansia membaca Al-Qur’an secara bergantian atau 

tadarusan dan saling menyimak, setelah itu pemateri menyampaikan 

materi dengan tema yang telah disiapkan, sebelum pulang para lansia 

berdiri untuk bershalawat pada Nabi sambil saling sapa salam.
90

 

 

 

b. Materi 

Di dalam pengajian terdapat manfaat yang begitu besar positifnya, 

didalam pengajian-pengajian manfaat yang dapat diambinya menambah 

dari salah satu orang yang biasa berbuat negatif dengan memanfaatkannya 

menjadi positif. Hal seperti ini pada masyarakat muslim pada umumnya 

dapat memanfatkan pengajian untuk mengubah diri atau memperbaiki diri 

dari perbuatan yang keji dan mungkar.Semangat pengajian itu terutama 

didorong oleh gairah dakwah yang agaknya oleh umat Islam memang baru 

dipahami sebatas pengajian semacam itu. Maka, pembicara atau 

penceramahnya disebut dai atau mubaligh. Dari sisi lain, karena namanya 

pengajian, maka yang mengisi atau berceramah pun juga umum disebut 

kyai.Pengajian dimajelis taklim tersebut sangat berperan bagi para lansia, 

karena dapat menambah wawasan dan mendalami agama Islam.Pada saat 

penelitian penulis menyempatkan diri untuk wawancara dengan ketua 

majelis taklim Raudhatul Huda yaitu Ibu Lamira, beliau mengatakan 

majelis taklim sangatlah berperan bagi masyarakat terutama kaum lansia. 
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“Majelis taklim Raudhatul Huda sudah berdiri sejak lama, jauh 

sebelum saya menjadi ketua di pengajian ini, saya ikut serta dalam 

pengajian ini sejak tahun 2005 dan menjadi ketua sejak tahun 2014. Dan 

pematerinya Alhamdulillah belum ada pergantian, dengan begitu akan 

lebih mudah memahami materi pada setiap pengajian di hari sabtu, jamaah 

pengajian di majelis taklim Raudhatul Huda lebih banyak lansia, karena 

dari pertama buka dan saya bergabung tahun 2005 memang jamaahnya 

lansia, karena untuk Ibu-Ibu muda ada pengajiannya sendiri, tapi 

pengajian tersebut untuk paruh baya dan lainnya tidak dilarang, yang ikut 

hanya beberapa, rumahnya yang dekat dengan majelis taklim saja”.
91

 

 

Dalam setiap pengajian narasumber akan menyajikan beberapa 

materi yang akan disampaikan. Berikut ini adalah hasil  wawancara yang 

penulis dapatkan dari Teuku Bambang Irawan. 

“Ada beberapa materi yang disampaikan pada jamaah lansia pada saat 

pengajian diantaranya Hukum Fiqih, Ibadah, dan Tauhid, materi tersebut 

saya mengambil referensi dari kitab kuning”.
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1) Hukum Fiqih 

Hukum fiqih mencakup tentang hukum-hukum syariat Islam didukung 

dengan dalil-dalil.Fikih biasanya membahas tentang Thaharah (mandi, 

wudhu, dan tayamum).Selain itu membahas juga tentang shalat, zakat, 

puasa, dan haji. 

2) Ibadah 

Materi tentang Ibadah semua yang mencakup segala perbuatan yang 

disukai dan diridhai oleh Allah SWT, baik berupa perkataan maupun 

perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi dalam rangka 

mengagungkan Allah SWT dan mengharapkan pahala-Nya. 

 

 

 

3) Tauhid 
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Ilmu tauhid membahas tentang meyakini ke Esa-an Allah Swt. 

Meyakini dengan cara berbuat yang nyata seperti beribadah, qurban, 

doa, nazar, dan tawakal. 

4) Membaca Al-Qur’an dan Memahami Keutamaannya 

Membaca Al-Qur’an merupakan suatu amalan ibadah yang sangat 

utama. Orang yang membaca Al-Qur’an  hendaklah mengamalkan 

adab-adab membaca Al-Qur’an supaya dapat mengambil manfaat 

sebanyak mungkin daripada pembacaannya., karena Al-Qur’an 

merupakan kalam atau ucapan dari Allah Swt. Selain mempelajarinya 

maka kita juga wajib untuk mengamalkannya. Terdapat banyak hadits-

hadits daripada Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam yang 

menjelaskan keutamaan atau kelebihan membaca Al-Qur’an dan 

mempelajarinya. 

  Materi yang disampaikan oleh narasumber pada majelis 

taklim Raudhatul Huda sangat membantu para lansia, dengan materi-

materi tersebut akan dapat meningkatkan perilaku keagamaan pada 

lansia.selain meningkatkan perilaku keagamaan dengan adanya 

majelis taklim dapat juga meningkatkan mental yang lemah di usia tua 

mereka. 

Dalam menyampaikan materi Teuku Bambang Irawan tidak 

membosankan, beliau sesekali bergurau sesuai dengan materi yang 

disampaikan, beliau menyampaikan materi menggun     akan kitab 

kuning, beliau membaca kitab dan menerjemahkannya lalu 

menjelaskan makna dalam penyampaian materi tersebut. Dalam 

penyampaian materi beliau tidak lepas memperkuat dengan ayat-ayat 

Al-Qur’an serta Hadist-Hadist Nabi.Jika berhubungan dengan materi 

beliau bercerita sebuah sejarah yang bersangkutan dengan materi 

yang disampaikan. 

c. Narasumber 

Narasumber atau orang yang menyampaikan materi saat pengajian 

mengupayakan memberikan arahan yang terbaik untuk para lansia, agar 

para lansia tidak merasa asing dari yang lainnya. 

Seorang pemateri sudah melakukan persiapan sebelum memulai 

pengajian rutin, menyiapkan materi yang akan disampaikan. Pengajian di 



 

 
 

majelis taklim Raudhatul Huda dilaksanakan setiap Hari Sabtu mulai 

pukul 08.00 hingga 12.00 Wib.Kegiatan tersebut dilakukan dikediaman 

Teuku Bambang Irawan, dengan menggunakan beberapa metode yang 

telah disiapkan. Meskipun telah melakukan penyampaian materi 

semaksimal mungkin aka nada kendala saat pengajian tersebut, karena 

kondisi lansia yang sudah tua, seeprti fisik yang telah menurun, mata yang 

sudah tidak jelas melihat, pendengaran mulai menurun, bahkan daya ingat 

dan konsetrasi yang sudah tidak stabil lagi, hal tersebut disebabkan oleh 

faktor umur. 

d. Waktu dan tempat Pengajian Majelis Taklim Raudhatul Huda 

Pelaksanaan kegiatan pengajian majelis taklim Raudhatul Huda 

berjalan kondusif dilaksanakan satu minggu sekali pada hari 

sabtu.Pengajian tersebut dimulai pada pukul 08.00 sampai pukul 12.00 

Wib.Tempat pengajian tersebut dilaksanakan dikediaman Teuku 

Bambang Irawan. 

e. Peserta 

Peserta yang tergabung dalam pengajian majelis taklim Raudhatul 

Huda memiliki 46 peserta, yang dimana terdiri dari Ibu-Ibu. 

 

D.  Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung 

1. Faktor Penghambat 

Dalam sebuah kegiatan adanya faktor penghambat adalah hal yang 

biasa, sama seperti yang terjadi pada majelis taklim Raudhatul Huda. 

Meskipun sudah berdiri sejak lama, namun akan ada hal yang kurang atau 

penghambat dalam kegiatan tersebut.
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a. Pendanaan, pada Majelis Taklim Raudhatul Huda pendanaan sangatlah 

penting, karena jika ada suatu kegiatan yang mengharuskan untuk 

mengeluarkan dana, mau tidak mau para jamaah mengeluarkan uang 
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iuran masing-masing. Dana yang tersedia di majelis taklim Raudhatul 

Huda merupakan dana kas yang dikumpulkan pada setiap pertemuan. 

b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, tempat pengajian majelis 

taklim Raudhatul Huda masih berada dikediaman Teuku Bambang 

Irawan. 

 

2. Faktor Pendukung 

Meskipun ada faktor penghambat, akan tetapi pengajian tersebut 

tetap berjalan karena adanya faktor pendukung. 

a. Adanya narasumber yang berpengalaman dalam menyampaikan 

dakwah atau materi pada saat pengajian, beliau benar-benar 

membimbing lansia dalam meningkatkan perilaku keagamaan, dan 

didukung kemauan yang kuat oleh para lansia saat mengikuti 

pengajian. 

b. Jiwa kebersamaan jamaah sangat mendukung kegiatan tersebut, 

dengan begitu meskipun ada faktor penghambat bisa diatasi oleh 

kekompakan pkekompakan para lansia. 

  



 

 
 

BAB IV 

PERANAN MAJELIS TAKLIM RAUDHATUL HUDA DALAM 

MENINGKATKAN PERILAKU KEAGAMAAN PADA LANJUT USIA 

(LANSIA) 

 

A. Peranan Majelis Taklim Raudhatul Huda 

Majelis taklim sangat berperan dalam menigkatkan perilaku keagamaan 

pada jamaah lansia, perilaku keagamaan yang dimaksud di sini seperti ketaatan 

dalam ibadah shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, bersedekah, berinfak 

dan lain sebagainya. Disamping ibadah peran lainnya bersilaturrahmi pada 

majelis taklim lain pada kegiatan-kegiatan tertentu. 

Para lansia sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pengajian tersebut. 

Bahkan para lansia mengatakan bahwa setelah berapa lama mengikuti pengajian 

di majelis tersebut mereka merasa lebih paham dan mengerti tentang agama, 

bagaimana tata  cara shalat yang benar, puasa, bersedekah, dan mereka merasa 

senang karena waktu mereka dimasa tua tidak terbuang sia-sia. Hal tersebut 

sesuai dengan toeri pada bab dua mengenai pentingnya belajar agama bagi 

manusia khususnya lansia. Agama merupakan pendidikan yang memperbaiki 

sikap dan tingkah laku manusia. Membina budi pekerti luhur seperti kebenaran, 

keikhlasan, kejujuran, keadilan, kasih sayang, cinta mencintai dan menghidupkan 

hati nurani baik dalam keadaan sendirian maupun bersama orang lain. 

 

 

B. Metode dan Proses Pengajian pada Majelis Taklim Raudhatul Huda dalam 

Meningkatkan Perilaku Keagamaan pada Lanjut Usia 

1. Metode Majelis Taklim 

Majelis taklim menjadi lembaga pendidikan keagamaan alternatif bagi 

mereka yang tidak memiliki cukup tenaga, waktu, dan kesempatan menimba 

ilmu agama dijalur pendidikan formal, terlebih dalam penelitian ini majelis 

taklim tersebut beranggotakan para lansia. Hal ini membuat majelis taklim 

sangat bernilai bagi masyarakat dan sudah sangat umum, karena 

pelaksanaannya sangat fleksibel dan sangat terbuka pada segala waktu, usia, 

kondisi, bahkan tempat pengajiannya. Majelis taklim sudah tidak asing lagi 



 

 
 

bagi masyarakat Indonesia, karena pada setiap kampong atau setidaknya 

perkecamatan sudah memiliki majelis taklim tersendiri. Dengan demikian 

sangat penting untuk memikirkan bagaimana caranya supaya majelis taklim 

tetap bertahan sepanjang masa dan lebih berkembang. 

Majelis taklim Raudhatul Huda sudah berdiri sejak tahun 2002 yang 

bertempat di Desa Datar Lebar. Dibentuknya majelis taklim tersebut bertujuan 

untuk meningkatkan pemahaman keagamaan pada masyarakat terutama pada 

lansia. Lansia sangat membutuhkan perhatian dan  dukungan dari pihak 

keluarga, tetangga, dan masyarakat supaya lansia dapat lebih semangat dalam 

mengikutu pengajian. 

Majelis taklim Raudhatul Huda dalam pelaksanaannya menggunakan 

beberapa metode. Metode tersebut sudah dipertimbangkan agar para lansia 

dapat memahami apa yang disampaikan. 

Adapun metode yang diterapkan pada majelis taklim Raudhatul Huda 

berdasarkan teori pada bab II hal 23 tentang metode majelis taklim yang 

penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Teuku Bambang Irawan 

bahwasannya majelis taklim tersebut menggunakan metode: 

a. Metode Ceramah 

Metode ceramah sangat efektif dilakukan pada perkumpulan atau 

jamaah, pada metode ini narasumber menyampaikan materi yang sudah 

disiapkan secara matang sesuai dengan tema pembahasan. Narasumber 

menyampaikan materi dengan tepat dan jelas supaya dapat dipahami oleh 

lansia, narasumber mempunyai peranan sangat penting dalam 

mengarahkan para lansia untuk meningkatkan perilaku keagamannya. 

Pada penyampainnya narasumber membahas tentang agama seperti 

aqidah, ilmu fiqih, akhlak, ibadah, dan tauhid. Dalam metode ceramah ini 

narasumber dapat menggunakan kitab kuning atau buku sebagai media 

dan referensi. 

Metode ceramah sama dengan pemberian informasi sebagaimana 

dijelaskan pada bab II halaman 24 tentang teknik pemberian informasi, 

dimana Teuku Bambang Irawan menyampaikan materi pada jamaah 

lansia. 

Pada penyampain materi, Teuku Bambang Irawan menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami para lansia, yaitu menggunakan bahasa 

Semende. Beliau lebih banyak bicara bahasa daerah Semende karena para 

lansia memang kurang memahami bahasa Nasional. Selain penyampaian 



 

 
 

materi menggunakan bahasa Semende beliau juga suka bergurau dalam 

penyampaian materi agar pengajian tersebut tidak terlalu monoton. 

b. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab sangat efektif untuk merangsang para 

jamaah atau lansia, dengan adanya metode tanya jawab maka akan 

memudahkan lansia untuk mengingat materi yang telah disampaikan. 

Metode ini dapat dilakukan oleh narasumber, narasumber memberikan 

pertanyaan kepada para jamaah lalu salah satu jamaah atau lansia 

menjawab setelah itu narasumber memberi penjelasan lagi. Tanya 

jawab juga dapat dilakukan dimana jamaahnya yang bertanya lalu 

narasumber menjawab pertanyaan tersebut. 

Dari metode yang disampaikan oleh Teuku Bambang Irawan 

tersebut sesuai dengan teori Humanistik yang dipelopori oleh 

Abraham H. Maslow, yang sudah dibahas pada bab II dan bab III 

dimana sesorang yang menyampaikan materi/guru harus bisa membuat 

jamaahnya semangat dan tidak bosan. Teuku Bambang Irawan harus 

bisa menerima jamaah apa adanya agar jamaah bisa peka dan berfikir 

kritis serta mampu dalam mengemukakan pendapat. 

 

 

2. Proses Majelis Taklim 

Majelis taklim selain berfungsi untuk membenahi dirinya juga harus 

melakukan pengembangan mengenai kegiatan saat pengajian. Hal ini 

dikarenakan agar keberadaan majelis taklim dapat bermanfaat bagi jamaah 

lansia dan masyarakat sekitar. Untuk mengembangkan majelis taklim maka 

perlu adanya program, apa saja yang harus dilaksanakan pada setiap 

pengajian, hal tersebut dapat berjalan jika antar jamaah dan ketua organisasi 

berdiskusi tentang apa yang akan diprogramkan.  

Berikut adalah tahapan kegiatan yang dilakukan jamaah lansia majelis 

taklim Raudhatul Huda: 

a. Pengajian 

Pengajian adalah program yang sangat bernilai positif, karena 

pengajian merupakan tempat belajar tentang ajaran agama Islam, 

tempat mempelajari Al-Qur’an dan keutamannya. Pengajian pada 

majelis taklim Raudhatul Huda bertujuan untuk membimbing para 



 

 
 

lansia agar dapat memahami dan meningkatkan perilaku keagamaan, 

supaya para lansia dapat bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah 

diberikan oleh Allah swt, sehingga meskipun sudah tua masih dapat 

menjalankan perintahnya dengan ikhlas dan tulus. 

Jamaah pengajian majelis taklim Raudhatul Huda sangat 

antusias dalam mengikuti pengajian tersebut, mereka penuh semangat 

serta rela meluangkan waktu untuk datang dan mendengarkan 

pelajaran dan nasihat dari narasumber yaitu Teuku bambang Irawan. 

b. Tadarus Al-Qur’an 

Membaca Al-Qur’an tentulah sangat penting bagi kaum 

muslim, apalagi Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan 

kepada utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk di baca, 

dihafal, dan dipelajari keutamaannya. 

 Sebelum mendengarkan tausyiah atau materi yang 

disampaikan narasumber, jamaah lansia terlebih dahulu membaca ayat 

suci Al-Qur’an secara saling simak dan bergantian. Tadarus yang 

dilakukan lansia tidak hanya sekedar membaca saja, akan tetapi 

mengkaji ulang bacaan supaya lebih tepat, memperbaiki murajaah dan 

tajwidnya, supaya bisa melafalkan dengan fasih. 

c. Shalawatan 

Bersahalawat pada Nabi Muhammad SAW adalah kegiatan 

yang sangat dianjurkan, karena shalawat kita menjunjung tinggi 

Rasulullah SAW dengan mengharap syafaat di akhirat nanti. 

Kegiatan shalawat pada majelis taklim Raudhatul Huda 

dilaksanakan sebelum pulang, yaitu setelah selesai pengajian maka 

para lansia berdiri untuk bershalawat sambil berjalan bersalaman 

sesama secara bergantian. 

Demi belajar bersama dalam meningkatkan perilaku keagaman 

para lansia mengikuti pengajian majelis taklim Raudhatul Huda setiap 

hari sabtu  ditempat dan waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana 

berdasarkan pemaparan bab II halaman 27 tentang waktu 

penyelenggara majelis taklim. 

a. Waktu Pelaksanaan Majelis Taklim 



 

 
 

Pelaksanaan majelis taklim Raudhatul Huda setiap hari sabtu 

pukul 08.00 sampai 12.00 Wib. pelaksanaan tersebut dilakukan 

secara klasikal. 

b. Tempat Pelaksanaan Majelis Taklim 

Untuk melaksanakan suatu perkumpulan atau pengajian perlu 

adanya tempat yang nyaman agar proses pengajiannya berjalan 

dengan lancar dan efektif. Maka majelis taklim Raudhatul 

Huda bertempat di kediaman Teuku Bambang Irawan pengurus 

atau pemateri pada saat pengajian. 

 

C. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Upaya Meningkatkan Perilaku 

Keagamaan pada Lanjut Usia (Lansia) 

1. Faktor Penghambat 

Bedasarkan pemaparan pada bab II halaman 25 tentang prospek 

majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal Setiap pelaksanaan 

kegiatan tidak terlepas dari sebuah hambatan, maka dari itu untuk meraih 

keberhasilan dalam kegiatan pengajian di majelis taklim Raudhatul Huda 

tentunya tidak jarang menghadapi suatu hambatan. Hambatan tersebut tidak 

terlepas dari para lansia dan tempat pengajian tersebut. Dari hasil penelitian 

penulis ada faktor penghambat dalam proses pengajian tersebut. Yang 

pertama, faktor dari para lansia itu sendiri, dimana para lansia yang sudah 

sangat berumur sering kali lupa, bahwa hari sabtu ada pengajian, maka dari itu 

para keluarga harus terus menerus mengingatkan lansia tersebut. Dan karena 



 

 
 

sudah berumur ada lansia yang bermasalah mengenai pendengara, maka setiap 

pengajian, materi yang disampaikan narasumber kurang jelas untuk ia 

dengarkan. Yang kedua, pendanaan sangat dibutuhkan untuk memenuhi 

sarana dan prasarana majelis taklim, pendanaan yang didapatkan adalah hasil 

iuran para lansia setiap pertemuan yang jumlahnya tidaklah banyak, maka dari 

itu untuk keperluan pada majelis taklim menggunakan sarana seadanya mulai 

dari papan tulis, alas duduk, dan tempat Al-Qur’an. 

 

2. Faktor Pendukung 

Untuk menutupi kekurangan pada majelis taklim adanya faktor 

pendukung yang membuat majelis taklim tetap berjalan selama lebih kurang 

enam belas tahun. Pertama, Adanya kemauan yang kuat pada lansia untuk 

mengikuti pengajian tersebut, sehingga dapat contoh bagi lansia yang lain 

agar mau mengikuti kegiatan juga. Kedua, Meskipun sudah tua para lansia 

semangat dalam mendengarkan penyampaian dari Teuku Bambang Irawan, 

karena penyampaiannya tidak membuat lansia jenuh, Teuku Bambang 

Irawan sering bergurau pada saat lansia mulai jenuh dan mengantuk. Ketiga, 

Jiwa kebersamaan antar sesama anggota sangat mendukung kegiatan 

tersebut, ikatan yang terjalin sangat erat, saling memberikan motivasi dan 

membantu dalam memahami penjelasan narasumber.  

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  uraian data pada bab IV maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Majelis Taklim Raudhatul Huda sangat berperan dalam meningkatkan 

perilaku keagamaan pada jamaah lansia. Hal itu terlihat dari keaktifan 

mengikuti kegiatan Majelis Taklim  dan amaliah Ibadah, seperti shalat, 

puasa, dan zakat. 

2. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pada Majelis 

Taklim Raudhatul Huda yaitu sebagian lansia tidak dapat sepenuhnya 

mendengarkan ceramah dari Teuku Bambang Irawan karena faktor 

umur sehingga penglihatan dan pendengaran sudah mulai terganggu. 

Dan faktor pendukungnya adalah jiwa kebersamaan lansia yang sangat 

mendukung dan saling memotivasi utuk tetap mengikuti pengajian 

tersebut. 

B. SARAN 

Setelah penulis mengetahui upaya mejelis taklim Raudhatul Huda dalam 

meningkatkan perilaku keagamaan pada lansia, menjadikan lansia yang mandiri, 

tangguh dan kuat, maka kiranya penulis diizinkan untuk memberikan masukan. 

Kepada jamaah lansia teruslah bersemangat untuk mengikuti pengajian di 

majelis Taklim Raudhatul Huda demi meningkatkan perilaku keagamaan dan 
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dapat mengamalkan setiap harinya dengan baik dan benar.Dan para keluarga agar 

kiranya tetap mendukung orang tua, selalu memperhatikan kesehatan dan 

kegiatannya di rumah.Mendapatkan perhatian dari keluarga dan orang terdekat, 

lansia sangat merasa bahwa dimasa tua tidaklah sia-sia.Kepada Teuku Bambang 

Irawan teruslah mengamalkan ilmu yang bermanfaat, terus mendorong para lansia 

agar menjadi lansia yang tangguh dimasa tua. 
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