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Penelitian ini berlatar belakang bahwa majelis taklim merupakan salah 

satu wahana atau sarana dalam rangka transfer nilai-nilai agama. Oleh karena itu, 

sebagai salah satu wahana, semua kegiatan majelis taklim hendaknya merupakan 

proses pendidikan yang mengarah pada internalisasi nilai-nilai agama tersebut. 

Sedangkan dalam prakteknya majelis taklim merupakan tempat pengajaran atau 

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

Majelis taklim yang bersifat terbuka terhadap segala usia, lapisan atau strata sosial 

dan jenis kelamin. Pada era modernisasi sekarang majelis taklim menjadi tempat 

pembelajaran agama Islam paling diminati pada setiap daerah di Indonesia. 

Terlebih lagi dengan berkempang teknologi sekarang seperti media sosial 

membuat informasi tentang pembelajaran agama Islam melalui majelis menjadi 

menyeluruh bisa diakses semua orang. Hal tersebut menjadi motivasi tersendiri 

bagi setiap individu dalam keinginan untuk memperdalam ilmu agama Islam 

melalui majelis taklim Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana 

motivasi jamaah Majelis Taklim Annur  Jl. Kelayan A II Kel. Murung Raya Kec. 

Banjarmasin Selatan  Kota Banjarmasin dan mengetahui faktor yang 

mempengaruhi motivasi jamaah Majelis Taklim Annur  Jl. Kelayan A II Kel. 

Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan  Kota Banjarmasin.. 

Subjek penelitian ini adalah jamaah Majelis Taklim Annur. Objek 

penetilian ini motivasi jamaah Majelis Taklim Annur  Jl. Kelayan A II Kel. 

Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan  Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan.adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan 

dalam pengolahan data digunakan teknik editing, klasifikasi, dan interpretasi data. 

Untuk analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan 

menggambarkan/mendeskripsikan kejadian yang sesungguhnya dalam bentuk 

uraian kalimat, kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisis data 

dengan teknik induktif, yaitu dengan menyimpulkan data secara khusus 

berdasarkan kenyataan umum di lapangan. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa motivasi jamaah Majelis 

Taklim Annur  Jl. Kelayan A II Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan  

Kota Banjarmasin. Hal ini dinilai dari memperbaiki diri, ikut-ikutan, 

memperdalam agama Islam, berkeinginan dekat dengan ulama dan 

reward/doorprize. Faktor yang mempengaruhi adalah latar belakang pendidikan, 

lingkungan masyarakat, kesadaran diri. 

 


