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Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa manusia dilahirkan dalam keadaanfitrah 

dan suci. Bagaimanapun manusia tidak dapat luput dari kesalahan dan masalah.Oleh 

karena itu, manusia memerlukan bimbingan untuk menuju kehidupan yang baik dan 

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat yaitu bimbingan keagamaan. Bentuk 

bimbingan keagamaan bermacam-macam salah satunya bimbingan keagamaan melalui 

majelis taklim. Salah satu bimbingan keagamaan melalui majelis taklim yaituada di 

majelis taklim Ar-Raudah yang bertempat di Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-Aluh 

Kabupaten Banjar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penulis 

melakukan observasi untuk menggali data yang terkait dengan pelaksanaan dan faktor 

pendukung sekaligus penghambat yang ada pada bimbingan keagamaan di majelis 

tersebut. Penulis juga melakukan wawancara dengan pimpinan majelis tersebut, 

pengurus dan sebagian jamaah yang mengikuti majelis taklim Ar-raudah di Desa Kuin 

Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Analisis data dalam penelitian ini 

yaitu analisi deskriptif kualitatif dan menggunakan pengecekan keabsahan data yaitu 

teknik triangulasi. 

Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan bimbingan keagamaan yang ada di 

majelis taklim Ar-Raudah Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar 

ada dua bentuk yaitu Bimbingan Kelompok dan Bimbingan Individual. Bimbingan 

Kelompok yaitu berupa ceramah agama atau pengajian kitab kuning. Selain berupa 

ceramah, ada juga berupa peringatan hari-hari besar Islam. Adapun bimbingan 

individual yang ada di Majelis Taklim Ar-Raudah yaitu konseling secara langsung 

antara jamaah dengan Ustadz Yuliansyah. Faktor pendukung bimbingan keagamaan 

berbasis majelis taklim Ar-Raudah yaitu kemampuan dai dalam menyampaikan materi 

dan materi yang disampaikan sesuai dengan materi yang dibutuhkan jamaah. Faktor 

penghambat dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan berbasis majelis taklim Ar- 

Raudah Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-Aluh yaitu tidak ada pengganti dai di 

majelis tersebut ketika dai yang bersangkutan sakit atau kelelahan, jamaah yang sibuk 

bekerja, mati lampu, hujan dan badai. Solusi terhadap penghambat bimbingan 

keagamaan berbasis majelis taklim Ar-Raudah yaitu beliau berharap menantu beliau 

bisa menggantikan yaitu Ustadz Rapi’i Hamdi. Namun ada beberapa saran dari jamaah 

untuk mengatasi gangguan-gangguan dari luar jamaah menyarankan untuk membuat 

channel youtube atau melakukan siaran langsung melalui instagram dan youtube. 




