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ABSTRAKS 

 

Halaqah merupakan sebuah model pengajaran agama Islam yang memiliki 
sejarah tua. Dalam sejarah peradaban Islam, halaqah telah terbukti memiliki 
kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendidikan Islam sejak masa 
Rasulullah SAW. hingga  berlanjut pada masa daulah Ummayah dan Abbasiyah. 
Banyak para ulama‟ dari berbagai disiplin ilmu pada saat itu, lahir atau 
digembleng oleh model pendidikan bernama halaqah. Majlis halaqah dilaksanakan 
dengan cara para murid duduk melingkar mengelilingi guru atau syaikhnya untuk 
mendengarkan ilmu, mencatat, dan berdiskusi tentang jenis-jenis pengetahuan 
secara ilmiyah. Majlis halaqah memiliki jenis yang berbeda-beda, dan menjadi ciri 
khas pendidikan Islam sebelum muncul pendidikan model madrasah, dan halaqah 
hingga kini masih berkembang dan menjadi salah satu aset kekayaan dunia 
pendidikan Islam. 

Apa yang diuraikankan di atas menjadi dasar untuk melakukan sebuah 
penelitian terhadap sebuah model pendidikan yang ada di desa Pilang, kecamatan 
Masaran, kabupaten Sragen. Model pendidikan yang dikenal dengan istilah 
pengajian halaqah tersebut telah menjadi salah satu pioneer kemajuan pendidikan 
agama Islam di desa Pilang khususnya, dan juga di desa-desa lain di luar Pilang. 
Kemajuan pendidikan Islam di desa Pilang ditengarai oleh majunya pemahaman 
Islam masyarakat desa Pilang, makmurnya masjid-masjid di desa tersebut, 
banyaknya kegiatan-kegiatan keislaman terutama pengajian,  serta berdirinya 
beberapa lembaga pendidikan formal atas usaha masyarakat desa Pilang dengan 
para aktifis pengajian halaqah sebagai penggeraknya. 

Kondisi desa Pilang sebagaimana  uraian di atas, dalam sejarahnya 
terwujud secara perlahan setelah muncul pendidikan model halaqah atau 
pengajian halaqah. Oleh karena itu aktifitas pengajian halaqah dan semua hal yang 
berkaitan dengannya dijadikan objek dalam penelitian ini, untuk mengetahui 
bagaimanakah pelaksanaan pengajian halaqah di desa Pilang, kec. Masaran, kab. 
Sragen, apa perannya dalam meningkatkan pendidikan agama Islam di desa Pilang 
dan sekitarnya, serta apa kelebihan dan kekurangannya. 

Dari data-data yang bisa dikumpulkan baik dengan cara melakukan 
observasi secara langsung maupun dengan melakukan wawancara dengan segenap 
pengurus pengajian halaqah, dan juga tokoh serta warga desa Pilang, maka bisa 
dijelaskan bagaimana pelaksanaan pengajian tersebut, dan apa peran pengajian 
halaqah dalam meningkatkan pendidikan agama Islam di desa Pilang, dan apa 
kelebihan serta kekurangan pendidikan model halaqah. Pendidikan Islam model 
halaqah merupakan salah satu sistem atau model pendidikan Islam yang layak 
untuk dikembangkan dan bisa menjadi aternatif pilihan dalam menentukan sistem 
dan jenis pendidikan yang efektif. 
 
Kata kunci : Pendidikan model halaqah, Pendidikan agama Islam. 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan agama Islam adalah  bimbingan yang diberikan kepada 

seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam 

(Ahmad Tafsir, 2008: 32).  

Setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka jadilah masjid menjadi lembaga 

pendidikan agama Islam kedua setelah rumah. Masjid menjadi pusat 

pendidikan agama Islam sejak zaman Nabi dan juga masa khulafaur rasyidin 

hingga sekarang. Seperti apapun perkembangan yang yang terjadi dalam 

pendidikan Islam maka pendidikan model halaqah masih menjadi model 

pendidikan yang dipertahankan dan eksis hingga sekarang.  

Di desa Pilang, kecamatan Masaran, kabupaten Sragen, telah berjalan 

sebuah model pendidikan agama Islam yang dirintis dan dilaksanakan dari 

tahap yang paling awal hingga mengalami peningkatan dan perkembangan 

yang signifikan. Model pendidikan tersebut adalah kegiatan berupa pengajian 

yang disebut dengan pengajian halaqah atau pengajian kelompok. Pendidikan 

model halaqah yang telah dirintis dan dilaksanakan oleh para aktifis masjid di 

desa Pilang, kecamatan Masaran, kabupaten Sragen sejak tahun 1988, berjalan 

dari tahap yang paling awal hingga mengalami perkembangan yang signifikan.  

Fenomena pendidikan model halaqah di desa Pilang, adalah sebuah 

fenomena yang menarik dan sangat layak dijadikan objek penelitian. 

Penelitian ini akan berusaha menjawab bagaimana pendidikan model halaqah 
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itu dirintis dan dilaksanakan di desa Pilang, serta di tempat-tempat lainnya 

sesuai dengan perkembangan pendidikan model halaqah tersebut telah 

berjalan. Penelitian ini juga akan berusaha menjawab bagaimana peran 

pendidikan model halaqah dalam meningkatkan pendidikan Agama Islam di 

desa Pilang, termasuk apa kelebihan dan kekurangan pendidikan model 

halaqah yang diterapkan oleh masyarakat muslim desa Pilang. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui lebih mendalam kegiatan pendidikan agama Islam 

dengan model halaqah di desa Pilang, Kecamatan Masaran, kabupaten 

Sragen. 

2. Untuk mengetahui apa peran pendidikan model halaqah dalam 

meningkatkan atau mengembangkan pendidikan agama Islam di desa 

Pilang, kec. Masaran, kab. Sragen. 

3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pendidikan model halaqah 

yang dilaksanakan di desa Pilang, kec. Masaran, kab. Sragen. 

C. Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian yang dijadikan tinjauan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Ardani (UMS : 2011) dalam skripsinya yang berjudul, “ Peran Pondok 

Pesantren Ibadurrahman Danukusuman Surakarta Dalam Memberdayakan 

Masyarakat Melalui Pendidikan Islam Nonformal “ menyimpulkan bahwa 

kegiatan pendidikan agama Islam yang dilaksanakan oleh pondok 
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Ibadurrahman dalam memberdayakan dan membina masyarakat berjalan 

optimal. hal itu diebabkan beberapa faktor diantaranya adalah kesesuaian 

kegiatan tersebut serta materinya dengan kondisi masyarakat, dan 

keteladanan para ustadz yang mengampu materi dalam kegiatan-kegiatan 

tersebut. 

2. Ubaidillah Irpan (UMS: 2010) dalam Skripsinya dengan judul “ Studi 

Tentang Pendidikan Islam Masa Daulah Abbasiyah “ menyimpulkan 

bahwa pendidikan pada masa daulah Abbasiyah mengalami kemajuan 

yang sangat gemilang. Kemajuan tersebut ditopang oleh berbagai lembaga 

atau model pendidikan dan sistem pendidikan yang berkembang pada saat 

itu. 

3. Muh. Arif Darmawan (UMS: 2010) dalam skripsinya dengan judul “ Studi 

Terhadap Metode Pendidikan Islam KH. Ahmad Dahlan Dalam Novel 

Sang Pencerah ”. skripsi ini menyimpulkan Ahmad Dahlan telah berhasil 

melakukan peningkatan pendidikan Islam dengan metode-metode yang 

beliau tempuh seperti ceramah, keteladanan, diskusi, dan demonstrasi. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (field 

research, field work) yaitu penelitian  kehidupan sosial masyarakat secara 

langsung. 

2. Metode pengumpulan data 

a. Metode wawancara 
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b. Metode observasi 

c. Metode dokumentasi 

3. Metode analisis data 

Dalam   memenuhi  keabsahan  data, digunakan teknik Triangulasi.    

Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar  data  itu untuk  pengecekan   atau pembanding  

terhadap data tersebut (Mukhtar, 2007: 165-167). Data yang diperoleh 

akan dianalisis dengan pentahapan secara berurutan dan  interaksionis, 

terdiri dari 3 alur kegiatan bersamaan yaitu: pengumpulan data sekaligus 

reduksi data,  penyajian data dan penarikan kesimpulan verifikasi (Miles 

dan Habermen, 1992 :16). Pertama, setelah pengumpulan data selesai, 

terjadilah reduksi data yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu, dan pengorganisasian, sehingga data menjadi pilah. 

Kedua, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi 

maupun matrik. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dari data 

secara induktif yaitu menarik kesimpulan dari makna yang sifatnya umum 

ke makna yang sifatnya khusus. 
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DESKRIPSI HASIL PENELITIAN 

A. Landasan Teori 

1. Pendidikan Agama Islam 

Para ahli pendidikan merumuskan definisi tentang pendidikan 

Islam secara beragam, namun sebenarnya mengandung maksud yang 

sama. Menurut Abuddin Nata (2009: 340), pendidikan Islam adalah upaya 

membimbing, mengarahkan dan membina peserta didikan yang dilakukan 

secara sadar dan terarah agar terbina nilai-nilai ajaran Islam.  

Menurut Ahmad Tafsir (1991: 46) tujuan pendidikan Islam adalah 

membentuk manusia sempurna. ciri manusia sempurna menurut ajaran 

Islam dapat diringkaskan sebagai berikut: 

a. Jasmaninya sehat dan kuat dan berketerampilan. 

b. Akalnya cerdas dan pandai 

c. Hatinya penuh iman kepada Allah.  

Pembahasan tentang pendidikan agama Islam ini kemudian 

meliputi jenis-jenis pendidikan agama Islam, perkembangan lembaga 

pendidikan agama Islam, faktor-faktor pendidikan, dan sebagainya. Semua 

dibahas sebagai landasan teori untuk melakukan penelitian. 

2. Pendidikan Model Halaqah 

Halaqah secara bahasa artinya adalah kalung, lingkaran atau 

kumpulan orang yang duduk berbentuk lingkaran (Munawwir, 1997: 290). 

Sedangkan pendidikan model “ halaqah” adalah pendidikan yang  

dilaksanakan dengan cara seorang guru duduk menyampaikan ilmu dan 
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murid-murid duduk mengelilinginya dalam bentuk lingkaran . oleh karena 

itu disebut halaqah (Abudin Nata, 2004: 35). Pendidikan model halaqah 

pada dasarnya bisa dilaksanakan di mana saja baik di rumah maupun di 

masjid. Namun demikian dalam sejarah pendidikan agama Islam, halaqah 

merupakan sebuah sistem pengajaran agama Islam yang tempat utamanya 

adalah masjid dan telah ada sejak masa Rasulullam SAW. hingga 

sekarang. 

Pendidikan model halaqah dikategorikan pendidikan tingkat 

lanjutan yang materi pembelajarannya pun juga tergolong tingkat tinggi. 

Halaqah terbuka bagi pembahasan ilmu pengetahuan umum dan tidak 

hanya khusus mengajarkan dan mendiskusikan ilmu agama. 

Pendidikan model halaqah dalam sejarahnya terus mengalami 

perkembangan dari sejak masa Rasulullah, kemudian masa khalifah empat, 

masa Bani Ummayah, Bani Abbasiyah hingga kemudian ditemukannya 

model madrasah. Jenis pendidikan ini termasuk jenis pendidikan yang 

telah melahirkan para ulama‟ besar dan para ilmuwan besar dalam sejarah 

Islam. 

B. Data Penelitian 

Di desa Pilang ada sebuah kegiatan pendidikan model halaqah 

bernama pengajian halaqah yang dirintis dari tahap yang paling awal hingga 

berkembang pesat, dan bermanfaat luas bagi masyarakat. Pengajian halaqah di 

desa pilang memiliki sistem pendidikan yang terorganisir, memiliki kurikulum 

yang urut, serta memiliki berbagai macam kegiatan baik sosial 
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kemasyarakatan maupun olah raga. Pengajian halaqah di desa Pilang 

mengalami perkembangan yang sangat signifikan seperti banyaknya kegiatan 

keislaman, pemahaman dan amaliyah Islam yang semakin meningkat, 

pengaruh gerakan yang semakin meluas, hingga berhasil mendirikan beberapa 

lembaga pendidikan Islam formal yang sangat dipercaya oleh masyarakat. 

Pengajian halaqah di desa Pilang di saat-saat perkembangannya juga 

mengalami beberapa kendala yang sedikit mengganggu perkembangannya. 

Pengajian halaqah mendirikan yayasan dakwah bernama yayasan 

Hidayaturrahman, yang kemudian dengan yayasan inilah didirikan pula 

beberapa lembaga pendidikan formal yaitu: TKIT Hidayaturrahman, SDIT 

Hidayaturrahman,  Ma‟had „Ali putri Hidayaturrahman dan lain sebagainya.  

C. Analisis Data 

Pengajian halaqah yang ada di desa Pilang, secara teori bisa 

dikategorikan ke dalam jenis pendidikan Islam model halaqah. Perkembangan 

pengajian halaqah di desa Pilang ternyata memiliki beberapa faktor sebagai 

berikut : 

a. Sistem  pengajaran yang memakai model halaqah  

b. Materi pembelajaran (kajian) yang urut dan berkelanjutan  

c. Kepemimpinan yang baik  

d. Kondisi sosial desa Pilang  

e. Kegiatan-kegiatan di luar kegiatan halaqah yang beragam  



10 

 

Pendidikan Islam di desa Pilang mengalami peningkatan baik secara formal 

maupun nonformal, dan pendidikan model Halaqah (pengajian halaqah ) 

berperan besar dalam peningkatan kegiatan pendidikan di desa tersebut. 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan terhadap 

komunitas pengajian halaqah di desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten 

Sragen, maka bisa dibuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pendidikan model halaqah yang ada di desa Pilang dirintis dari kecil 

hingga mengalami perkembangan pesat. Pendidikan tersebut dikelola 

dengan membagi semua anggota (binaan) ke dalam kelompok-kelompok 

kecil yang terdiri dari 8 sampai 15 orang di bawah bimbingan seorang 

guru. Masing-masing kelompok memiliki kegiatan pengajian rutin sekali 

dalam seminggu serta kegiatan-kegiatan lain yang bersifat insidental. 

Semua kegiatan diatur dan dikoordinasi oleh pengurus pusat yang sudah 

disusun secara struktural sesuai tugas masing-masing. Pendidikan model 

halaqah tersebut juga memiliki kurikulum yang baku dari tahap awal 

hingga akhir. Evaluasi dilakukan setiap selesai satu materi. 

2. Pendidikan model halaqah yang ada di desa Pilang memiliki peran yang 

sangat besar dalam meningkatkan pendidikan agama Islam, khususnya di 

desa Pilang dan juga desa-desa di sekitarnya. Pendidikan halaqah sangat 

berperan dalam membangun ghirah (semangat)  masyarakat desa Pilang 

untuk belajar Islam, serta menjadi penggerak munculnya kegiatan-kegiatan 

keislaman seperti majelis taklim, madrasah dieniyah, TPA (Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an), dan lain sebagainya. Selain itu pendidikan model 

halaqah menjadi pemrakarsa berdirinya beberapa lembaga pendidikan 
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formal yang bermanfaat bagi masyarakat desa Pilang dan sekitarnya. 

Pendidikan Islam model halaqah di desa Pilang kec. Masaran, kab. Sragen, 

memiliki banyak kelebihan diantaranya sebagai berikut: 

a. Para binaan (peserta didik) lebih mudah menerima pelajaran karena 

kesempatan bertanya dan berdiskusi lebih banyak 

b. Seorang guru lebih mudah mengawasi para muridnya, baik 

perkembangan ilmunya maupun kepribadiannya. 

c. Tercipta suasana kekeluargaan, kerukunan, dan persaudaraan yang 

kuat baik antara murid dengan murid maupun guru dengan murid. 

Pendidikan model halaqah di desa Pilang juga memiliki beberapa 

kekurangan antara lain: 

a. Pendidikan model halaqah membutuhkan pengelolaan yang lebih 

serius dan membutuhkan tenaga pemegang halaqah yang lebih banyak 

daripada model yang lain jika sudah melibatkan binaan yang banyak. 

Karena halaqah yang efektif hanya terdiri dari 8 sampai 15 orang. 

b. Keberhasilan pembinaan dalam pendidikan model halaqah sangat 

ditentukan oleh ustadz yang menjadi pengampu atau pembimbing 

halaqah. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan kesimpulan, maka penulis 

bisa menulis beberapa saran sebagai berikut : 

1. Metode untuk mengembangkan dakwah dan pendidikan Islam di semua 

level dan tingkatan. Oleh karena itu pendidikan model halaqah ini sangat 
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baik dilaksanakan oleh lembaga pendidikan, lembaga dakwah atau ormas 

Islam apapun dan di manapun untuk program kaderisasi dan konsolidasi. 

Khusus untuk lembaga pendidikan formal,  sistem halaqah bisa dijadikan 

kegiatan tambahan sebagai salah satu langkah pembinaan mental spiritual 

atau akhlaq dan juga sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa 

kebersamaan, persaudaraan dan tanggung jawab bersama di antara siswa.  

2. Di tengah krisis moral dan semakin besarnya hegemoni budaya barat 

menguasai kehidupan kaum muslimin saat ini terutama di kalangan 

remaja, maka pendidikan Islam dengan model halaqah bisa menjadi 

alternatif solusi yang efektif. Hal itu disebabkan kemungkinan internalisasi 

ajaran Islam akan semakin kuat apabila sistem yang dipakai adalah 

pendidikan model halaqah. 

3. Pengajaran model halaqah merupakan warisan budaya pendidikan Islam 

dan merupakan (sunah) tradisi istimewa yang harus dijaga dan 

dilestarikan. 
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