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Kata Kunci: Respon Masyarakat Terhadap Pengajian Kitab Tafsir Al-Jalalain  

 Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sebuah jama’ah di Desa 

Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, tepatnya di Majelis 

Taklim Al-Wasilah yang bertempat di rumah Bapak Edi Rahmaedi. Pengajian ini 

termasuk pengajian yang terbilang cukup lama berdiri, yang diperuntukkan bagi 

masyarakat sekitar Desa Abumbun Jaya, khususnya bagi mereka yang sudah tua. 

Kendati  Mejelis Taklim Al-Wasilah bukanlah majelis taklim yang khusus 

mengkaji Alquran, namun tidak serta-merta meninggalkan pengkajian Alquran 

dan tafsir. Terbukti dengan adanya pengajian tafsir al-Jalalain mampu menjadi 

magnet tersendiri bagi masyarakat Desa Abumbun Jaya untuk cinta dan 

berbondong-bondong hadir dan mengikuti  pengajian tafsir al-Jalalain yang di 

pimpin oleh guru Akhmad Mustafa. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini 

sebagai berikut: (1) Bagaimana  gambaran pelaksanaan pengajian tafsir al-Jalalain 

di Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.? (2) 

Bagaimana respon warga masyarakat terhadap pengajian tafsir al-Jalalain di Desa 

Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.?  

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode 

penelitian  kualitatif. Dalam penelitian ini, pengumpulan data diperoleh melalui 

penelitian lapangan (field research), yaitu penulis langsung terjun ke lapangan 

atau objek  penelitian,  untuk  mengetahui  secara  langsung  perilaku jama’ah 

pengajian tafsir al-Jalalain di Majelis Taklim Al-Wasilah di Desa Abumbun Jaya 

Kecamatan Sungai Tabuk  Kabupaten Banjar, dengan pendekatan Living Qur’an.  

Hasil  penelitian ini menyimpulkan  bahwa, (1) Dalam  pelaksanaan 

pengajian tafsir  al-Jalalain yang diasuh oleh guru Akhmad Mustafa ini, beliau 

menggunakan metode ceramah dalam proses pengajian yang dijelaskan oleh guru 

Akhmad Mustafa dalam membacakan kitab tafsir al-Jalalain, kemudian mereka 

mendengarkan, memaknai kitab dan menyimak bacaan guru. (2) Respon jamaa’ah 

dan masyarakat terhadap pengajian tafsir al-Jalalain sebagai berikut: a) Suka 

dengan pengajian tafsir al-Jalalain. Penyebabnya adalah jama’ah suka dengan cara 

dan gaya beliau dalam membacakan kitab tafsir al-Jalalain. b) Tidak suka dengan 

pengajian tafsir al-Jalalain. Salah satu Penyebabnya adalah, dikarenakan kondisi 

waktu dan tempat pengajian yang kurang sesuai dengan apa yang mereka 

inginkan. 

 

 

 


