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Skripsi ini dilatar belakangi karena adanya fenomena yang terdapat di  

sebuah majelis taklim yang diminati jamaah, antusias dan semangat jamaah 

terlihat pada saat menghadiri majelis taklim, sehingga dalam setiap bentuk 

kegiatan yang dilakukan banyak masyarakat yang mengikutinya, baik dari 

kalangan santri, guru, pedagang, petani, buruh, pemuda/remaja, orang tua, dan 

lansia. Berdasarkan fenomena tersebut erat hubungannya antara motivasi atau 

panggilan jiwa seseorang individu yang terpanggil dirinya untuk berhadir dengan 

antusias serta bersemangat untuk belajar dan memperdalam ilmu agama di majelis 

taklim tersebut.  

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui motivasi jamaah majelis taklim 

tuan guru H. Ahmad Barmawi di Desa Kulur Kecamatan Tapin Tengah 

Kabupaten Tapin, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya motivasi 

jamaah majelis taklim tuan guru H. Ahmad Barmawi di Desa Kulur Kecamatan 

Tapin Tengah Kabupaten Tapin.  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. 

Subjek di dalam penelitian ini adalah jamaah remaja, dewasa, dan orang tua, dan 

lansia baik jamaah laki-laki maupun perempuan, jamaah ini sebagai perwakilan 

semua orang yang datang majelis taklim penelitian untuk mendapatkan informasi 

dan data-data tersebut. Objek penelitian ini motivasi jamaah dalam menghadiri 

Majelis Taklim Guru H. Ahmad Barmawi di Desa Kulur Kecamatan Tapin 

Tengah Kabupaten Tapin. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik pengoalahan data reduksi data, 

penyajian data, verifikasi, dan analisis data. 

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa motivasi 

jamaah menghadiri majelis taklim tuan guru H. Ahmad Barmawi di Desa Kulur 

Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin adalah motivasi jamaah yaitu 

motivasi karena ingin menambah atau memperdalam ilmu agama, motivasi karena 

ajakan atau seruan orang lain, motivasi karena ingin mendapatkan ketenangan hati 

dan jiwa, motivasi karena ingin meningkatkan nilai ibadah, motivasi karena ingin 

mengambil berkah dan dekat dengan ulama. Faktor yang mempengaruhi motivasi 

majelis taklim yaitu faktor internal minat, pendidikan dan pekerjaan dan eksternal 

keluarga, keprofesionalan guru pengajian, masyarakat, kegiatan dan lokasi majelis 

taklim. 

 


