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ABSTRAK  

FUNGSI MASJID DALAM PENYIARAN ISLAM DI DESA BANGUN JAYA 

KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI  

Oleh: 

SEPTI RUSNITA  

 Masjid merupakan tempat kegiatan ibadah umat Islam. Kegiatan ibadah disini 

mempunyai arti luas, tidak semata-mata tempat shalat dan mengaji, tetapi untuk 

segala kegiatan yang bisa membawa kemaslahatan dunia dan akhirat.  

 Masjid juga merupakan wadah yang paling strategis dalam membina dan 

menggerakkan potensi umat Islam untuk mewujudkan sumber daya manusia yang 

tangguh dan berkualitas. Sebagai sarana syiar agama Islam, masjid kini digunakan 

dan dimanfaatkan melalui kegiatan sosial masyarakat mengajarkan kepada yang 

ma‟ruf dan mencegah pada yang mungkar. 

 Penulis meneliti bagaimana Fungsi Masjid Baiturohman dalam Penyiaran  

Islam yang ada di desa Bangun Jaya dan apa yang menjadi faktor pendukung dan 

penghambat. 

 Penelitian yang dilakuakan penulis merupakan penelitian lapangan (Field 

Reseach), dengan sifat penelitian deskriptif, guna memberikan kejelasan terhadap 

masalah atau peristiwa yang diteliti dengan demikian yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh komponen pengurus/takmir Masjid Baiturohman adapun 

pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode non random sampling 

yaitu dengan mengambil sampel keseluruhan berjumlah 24 orang.  

 Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Fungsi Masjid Baiturohman di Desa 

Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji ialah; bergerak pada 

bidang ke-Islaman dan pendidikan, pembanguanan dan sosial kemasyarakatan 

(menyantuni fakir miskin dan yatim piatu). Seperti Majlis Ta‟lim, pengajian yasinan 

dan dilangsungkan dengan siraman rohani, Mengelola TPA, Mengelola Risma.  

 Fungsi masjid yang ada dimasjid Baiturohman dapat dikatakan sudah 

berjalan, namun adanya faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan Penyiaran 

Islam, dalam faktor pendukung ialah, adanya bangunan masjid yang cukup bagus, 

adanya kerjasama dengan jamaah, adanya jiwa kebersamaan yang tertanam, untuk 

faktor penghambatnya, kurangnya fasilitas yang memadai, tidak adanya donatur yang 

tepat untuk membiayai pelaksanaan kegiatan penyiaran Islam dalam rangka 

pemakmuran Masjid agar optimal, adanya pengurus/takmir yang kurang menyadari 

akan tanggung jawab sebagai takmir Masjid. 



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

                                   

Artinya :“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan 

untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu 

petang”(Q.S An-Nuur: 36).
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 Departemen Aagama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta, Bumi Restu, 1976), hlm. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul ini 

akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Masalah yang penulis 

bahas dalam skripsi adalah “FUNGSI MASJID DALAM PENYIARAN ISLAM DI 

DESA BANGUN JAYA KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN 

MESUJI”, untuk menghilangkan salah pengertian dalam memahami maksud judul 

skripsi ini, terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok yang 

terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih 

mempermudah pemahaman, dikehendaki penulis. Berikut ini dapat dijelaskan 

beberapa istilah yang terkandung dalam judul.  

Fungsi Masjid; kata fungsi memiliki arti “ Kegunaan suatu hal.
2
 Sedangkan 

Mesjid berasal dari kata kerja sajada dan berubah menjadi nama tempat (isim 

makan). Mesjid secara fisik adalah bangunan yang merupakam tempat untuk shalat 

dan sujud serta ingat kepada allah SWT. 

Mesjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama 

Allah melalui Azan, Qomat, Tasbih, Tahmid, Tahlil Istighfar, dan ucapan lain yang 

                                                             
2
 Lenardo D Marsam, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, CV. Karya Utama, Surabaya, 1983, 

hlm. 205.  



 

dianjurkan dibaca di Mesjid sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan 

pengagungan asma Allah.3 

Masjid juga merupakan wadah yang paling strategis dalam pembinaan dan 

menggerakkan potensi umat Islam untuk mewujudkan sumber daya manusia yang 

tangguh dan berkualitas.
4
 

Jadi fungsi masjid adalah kegunaan suatu tempat dimana diajarkan, dibentuk, 

ditumbuhkan dan dikembangkan segala ajaran-ajaran agama kepada masyarakat 

melalui kegiatan-kegiatan masjid baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Sedangkan penyiaran adalah keseluruhan proses penyampaian pesan yang ditujukan 

kepada audiens (komunikan) dengan tujuan tertentu.
5
 Dan yang dimaksud dengan 

penyiaran Islam adalah sesuatu aktivitas yang dipancarkan kepada khalayak banyak 

berasaskan nilai-nilai keagamaan dan terjamin kebenarannya serta membawa 

keselamatan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.
6
 

Menurut Thaha Yahya Oemar pensyiaran Islam sama juga dengan dakwah 

Islam yang berarti adalah semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh umat 

manusia, kegiatan yang benar sesuai dengan perintah ketuhanan untuk keselamatan 

dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
7
 

                                                             
3
 Moh.E. Ayub, Muhsin MK, Ramlan Marjoned, manajemen masjid, ( Jakarta: Gema Insane 

Press, 1996) hal.7  
4
 Nana Rukmana, Masjid dan Dakwah, Almawardi Prima, Jakarta, 2002, hlm. 8 

5
 Op.Cit, hlm. 135.  

6
 Komunikasi Dan Penyiaran Islam (online) tersedia di 

http://kpijpapsas.blogspot.nl/2016/07/20-course-learning-outcome-clo.html, pada 5 mei 2017. 
7
 Thaha Yahya Oemar, Ilmu Dakwah, Wijaya, Jakarta, 1983, hlm. 1.  

http://kpijpapsas.blogspot.nl/2016/07/20-course-learning-outcome-clo.html


 

 Sedangkan menurut Asmuni Syukir adalah penyampaian materi dakwah 

(mengajak, mengajar, mendengar, menyebarkan dan sebagainya) kepada obyeknya 

untuk mencapai tujuan.
8
 

Dari pengertian-pengertian diatas meskipun formulasinya berbeda-beda antara 

yang satu dengan yang lainnya, tetapi sebenarnya kegiatan pensyiaran Islam atau 

dakwah mempunyai esensi yang sama yaitu mengajak, menyeru, dan memanggil 

manusia untuk beriman dan mengamalkan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya 

sehingga tercipta ketentraman dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. 

Dari beberapa definisi yang penulis maksud dengan “Fungsi Masjid Dalam 

Penyiaran Islam” adalah meneliti tentang fungsi masjid sebagai sarana dalam 

menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam.   

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan yang menjadikan penulis dalam memilih judul skripsi ini 

adalah: 

1. Masjid Baiturohman  merupakan salah satu pusat kegiatan ibadah bagi umat 

Islam di Desa Bangun Jaya. Yang berperan untuk mewujudkan masyarakat 

yang Islami dan sebagai sarana dakwah Islamiyah dalam menyebarkan 

ajaran Islam yang berbeda dengan Masjid yang lain. Oleh karena itu dengan 

mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memakmurkan masjid yang dilakukan 

                                                             
8
 Asmuni Syakir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam, Al-Ikhlas, Surabaya, 1983, hlm. 181.  



 

oleh takmir masjid itu sangat kompeten bagi umat Islam.  

2. Masjid Baiturohman di Desa Bangun Jaya menjadi objek penelitian penulis, 

karena masjid tersebut mempunyai peran dalam kegiatan memakmurkan 

masjid dalam kegiatan penyiaran ajaran-ajaran agama Islam.  

3. Penulis mengangkat sebuah penelitian yang erat hubungannya dalam 

kehidupan penulis, didukung dengan referensi yang cukup dan lokasi mudah 

dijangkau sehingga memungkinkan penelitian ini diselesaikan sesuai dengan 

perencanaan. 

C. Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa masjid memiliki kedudukan yang 

sangat penting bagi umat Islam, penting dalam upaya membentuk pribadi dan 

masyarakat yang Islami. Untuk bisa merasakan urgensi yang penting itulah, masjid 

harus difungsikan dengan sebaik-baiknya dalam arti harus dioptimalkan dalam 

memfungsikannya.  

Namun perlu diingat bahwa yang fungsinya dapat dioptimalkan itu secara baik 

adalah masjid yang didirikan atas dasar taqwa, sebagaimana firman Allah SWT 

berfirman dalam Al-Qur‟an Surat At-Taubah ayat 108 yaitu:  

                            

                      

 



 

Artinya : “Janganlah kamu shalat dalam masjid itu selama-lamanya. 

Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa, sejak hari pertama adalah 

lebih patut kamu shalat didalamnya. Didalamnya ada orang-orang yang bersih”. 

(Q.S. At-Taubah :108).
9
 

 

Dari ayat diatas dapat diambil pengertian bahwa masjid yang didirikan atas 

dasar taqwa itulah masjid yang benar-benar yang dapat difungsikan dengan sebaik-

baiknya oleh jama‟ah serta dapat memakmurkannya, sehingga masjid itu berfungsi 

sebagai pusat kegiatan umat Islam.  

Selain itu, masjid merupakan tempat orang berkumpul dan melakukan shalat 

secara berjama‟ah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi 

dikalangan kaum muslimin. Di masjid pulalah tempat terbaik untuk melakukan shalat 

jum‟at.  

Masjid juga dapat menjadi pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin. 

Kegiatan dibidang pemerintahanpun mencakup, ideologi, politik, ekonomi, sosial, 

peradilan dan kemiliteran dibahas dan dipecahkan dilembaga masjid. Masjid juga 

berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan Islam, halaqah, diskusi, tempat 

mengaji, dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama ataupun umum.  

Seperti halnya yang terjadi di masjid yang ada di Desa Bangun Jaya 

Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, bahwa masjid Baiturohman adalah 

salah satu masjid yang lebih aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan di 

dalam masjid, di bandingkan dengan masjid Raudatussalamah dan masjid Baitul 

                                                             
9
 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Toha Putera, Semarang, 1996, hlm. 162   



 

Mutaqin dua masjid lain yang ada di Desa Bangun Jaya. Pada hakekatnya agama 

adalah ajaran, tuntunan dan pedoman hidup bagi umat manusia, berasal dari Tuhan 

melalui perantara seorang Nabi atau Rasul-Nya.  

Dalam kegiatan memakmurkan masjid tidak selamanya berjalan mulus dan 

lancar, melainkan sering terjadi kendala-kendala yang menghambat kelangsungan 

kegiatan pemakmuran tersebut.  

Khususnya yang terjadi pada masjid di Desa Bangun Jaya yang mengalami 

kesulitan dalam kegiatan pemakmuran masjid untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

keagamaan di dalam masjid. Hal ini terjadi dimungkinkan karena keterbatasan ilmu 

pengetahuan masyarakat serta keterbatasan waktu karena status pekerjaan yang 

mayoritas sebagai petani.  

Oleh karena itu semua permasalahan tersebut harus segera diatasi dan 

dipecahkan sehingga dalam kegiatan memakmurkan masjid dapat berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan bersama. Usaha yang harus 

dilakukan oleh pengurus masjid adalah mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan 

yang dilakukan didalam masjid. Namun dalam hal ini yang lebih penting lagi adalah 

pengurus masjid harus bisa memfungsikan masjid dalam kegiatan keagamaan.  

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian secara ilmiah, guna memperoleh 

gambaran mengenai masalah yang terkait dengan pemakmuran masjid, sehingga 



 

penulis ingin meneliti bagaimana pengurus masjid dalam kegiatan pemakmuran 

masjid di masjid Baiturohman Desa Bangun Jaya. Dengan demikian tujuan penyiaran 

Islam dalam memfungsikan masjid dapat tercapai dengan maksimal atau sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan. Dari uairan tersebut maka penulis mengemukakan 

judul skripsi ini, yaitu : 

FUNGSI MASJID DALAM PENYIARAN ISLAM DI DESA BANGUN 

JAYA KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN MASUJI. Adapun yang 

dimaksud dalam studi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkap 

Bagaimana pengurus masjid dalam memfungsikan masjid Baiturohman di Desa 

Bangun Jaya.   

D. Rumusan Masalah  

Dengan bertitik tolak kepada latar belakang Masalah diatas maka yang 

menjadi permasalahan adalah: 

1. Bagaimana fungsi masjid Yang ada Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung 

Raya Kabupaten Mesuji? 

2.  Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam upaya 

penyiaran Islam  melalui masjid Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung 

Raya Kabupaten Mesuji? 

 



 

E. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya takmir masjid dalam memfungsikan 

masjid terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa Bangun Jaya. 

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat 

takmir masjid dalam upaya mensyiarkan ajaran-ajaran agama Islam yang ada 

Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research), artinya suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang 

sebenarnya.
10

 Karena penulis bermaksud mengangkat data lapangan. Adapun data 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan upaya 

mewujudkan kegiatan-kegiatan untuk mengfungsikan masjid yang dilaksanakan oleh 

takmir masjid Baiturohman Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten 

Mesuji.  
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b. Sifat Penelitian  

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu menggambarkan 

secara tepat dan sifat-sifat suatu individu, gejala-gejala, keadaan dan situasi 

kelompok tertentu untuk menetapkan frekuensi adanya hubungan tertentu suatu gejala 

dalam masyarakat.
11

 

Dalam penelitian ini penulis hanya mengangkat data tentang upaya takmir 

masjid Baiturohman di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten 

Mesuji dalam memfungsikan masjid agar masjid menjadi optimal dengan adanya 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh takmir masjid, dan faktor penghambat 

serta pendukung dalam upaya mensyiarkan ajaran-ajaran agama Islam yang dilakukan 

oleh takmir masjid Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten 

Mesuji.  

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan objek yang ada dalam 

penelitian.
12

Dengan demikiaan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh komponen pengurus/takmir Masjid Baiturohman yang ada di Desa Bangun 

Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji adalah berjumlah 21 orang.  
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b. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti.
13

Dalam 

penelitian ini, tidak semua populasi akan dijadikan sumber data, melainkan dari 

sampelnya saja, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode non 

random sampling, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama 

untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.
14

 

Untuk lebih jelasnya, teknik non random sampling ini penulis menggunakan 

jenis purposif sampling, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri yang 

ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
15

 

Dengan demikian penulis mengambil sampel berdasarkan kriteria sebagai 

berikut :  

1. Pengurus yang aktif dalam kegiatan pensyiaran Islam dalam rangka 

pemakmuran masjid. 

2. Pengurus yang benar-benar faham dengan kegiatan pensyiaran Islam melalui 

kegiatan yang ada di masjid baik sebagai objek ataupun sebagai subjek.  

Berdasarkan kriteria tersebut, yang menjadi sampel penelitian ini 5 orang. 

Guna melengkapi data penelitian,  penulis mengambil 2 orang informan yaitu Dewan 

Penasehat Masjid Biturohman.  
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3. Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai dasar yang 

efektif untuk mendapatkan data-data dan informasi yang valid dan lengkap. Dalam 

hal ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut : 

a. Observasi  

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang 

fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti.
16

 Dalam metode ini peneliti 

menggunakan metode observasi nonpartisian artinya unsur partisipan tidak terdapat 

didalamnya.
17

 Data yang diperoleh dari observasi ini adalah proses optimalisasi 

fungsi masjid dalam pengembangan penyiaran Islam berupa aktivitas sehari-hari di 

masyarakat.  

Metode observasi digunakan sebagai metode pelengkap untuk mendapatkan 

data-data tentang aktivitas pengurus dalam pengelolaan masjid seperti data tentang 

bukti-bukti fisik kegiatan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan sebagainya. 
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b. Interview (wawancara) 

Metode interview adalah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang 

atau lebih dengan berhadap-hadapan secara fisik, antara satu dengan yang lainnya dan 

masing-masing dapat mendengarkan langsung pembicaraannya dengan menggunakan 

alat bantu seperti perekam, atau alat-alat tulis.
18

 

Adapun dalam melakukan interview yang digunakan jenis interview bebas 

terpimpin, yaitu penginterview membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk 

disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu dijadikan dan diinterview 

sama sekali diserahkan kepada kebijaksanaan interviewer.
19

 Interview ini ditujan 

kepada pengurus Masjid Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten 

Mesuji.  

Metode interview ini digunakan sebagai metode utama dlam penelitian ini, 

karena dipandang perlu dan memegang peranan penting untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan, sehingga data-data yang akurat dapat diperoleh, 

kemudian data-data yang sudah diperoleh dapat digali secara teliti. Adapun data yang 

dicari adalah data tentang tentang Fungsi Masjid dan kegiatan dalam menyiarkan 

ajaran agama Islam.  
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c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah : “mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang merupakan catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan lain sebagainya”.
20

 

Metode dokumentasi ini digunakan sebagai metode pokok Metode ini 

digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumen dan ada hubungannya 

dengan penelitian. dalam pelaksanaannya metode dokumentasi ini digunakan untuk 

menggali data : sejarah Desa Bangun Jaya, Program Kerja Masjid, catatan mengenai 

perencanaan dan pengembangan organisasi Masjid dan hal-hal yang berkaitan dengan 

Penyiaran Islam yang pada dasarnya segala macam dokumen yang terkait dengan 

kegiatan pengelolaan masjid. 

4. Metode Analisis Data 

Untuk memperoleh hasil yang benar dalam menganalisa data digunakan 

metode analisa kualitatif, hal ini mengingat data yang dihimpun bersifat kualitatif 

yaitu : “Digunakan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan 

menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan.
21
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Teknik analisa yang digunakan adalah teknik komperatif. Dalam teknik ini, 

penulis membandingkan kondisi obyektif yang ada di lapangan dengan kondisi ideal 

teoritis. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan cara kerangka berpikir 

induktif, yaitu berangkat dari data fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang 

kongkret itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. 

Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir 

induktif. Berfikir induktif yaitu “ berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-

peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang 

khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”. 

  



 

BAB II 

MASJID DAN PENYIARAN ISLAM (DAKWAH) 

 

A. Fungsi Masjid dan Penyiaran Islam 

1. Pengertian Masjid  

Masjid adalah merupakan tempat kegiatan ibadah umat Islam.
22

 Kegiatan 

ibadah disini mepunyai arti luas, tidak semata-mata tempat shalat dan mengaji, tetapi 

untuk segala kegiatan yang bisa membawa kemaslahatan dunia dan akhirat.  

Masjid juga merupakan wadah yang paling strategis dalam pembinaan dan 

menggerakkan potensi umat Islam untuk mewujudkan sumber daya manusia yang 

tangguh dan berkualitas.
23

 

Sebagai pembinaan umat eksistensinya masjid kini dihadapkan pada berbagai 

perubahan dan tantangan yng terus bergulir di lingkungan masyarakat.  

Masjid adalah merupakan simbol eksistensi sebuah masyarakat muslim.
24

 

Dalam sebuah komunitas muslim masjid disamping dapat menggambarkan kualitas 

kaum muslim yang ada juga dapat menggambarkan kualitas pemahaman dan 

pengamalan ajaran-ajaran Islam.  
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Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tarmizi dari Abi Sa‟id Al-Khudri 

berbunyi bahwa tiap potong tanah itu adalah masjid. Dalama hadits yang lain Nabi 

Muhammad SAW menerangkan “telah dijadikan tanah itu masjid bagiku, tempat 

sujud”. Masjid berasal dari kata sajada-sujud, salah satunya bermakna mengikuti 

maupun menyesuaikan diri dengan ketetapan Allah SWT yang berkaitan dengan alam 

raya (Sunnatullah).
25

 

Dengan keterangan ini jelas bahwa arti masjid itu sebenarnya tempat sujud, 

bukan hanya berarti sebuah gedung atau tempat ibadah yang tertentu. Tiap potong 

permukaan bumi, terbatas dengan sesuatu tanda atau tidak, bertatap atau bertadah 

langit. Bagi orang Islam dapat dinamakan masjid, jika disana ia mengerjakan shalat, 

jika disitu ia hendak letakkan dahinya, sujud menyembah Tuhannya.  

Dalam perkembangannya kata-kata masjid sudah mempunyai pengertian 

khusus yakni suatu bangunan yang dipergunakan sebagai tempat mengerjakan shalat, 

baik untuk shalat lima waktu maupun untuk shalat jum‟at maupun shalat hari raya. 

Kata masjid ini di Indonesia sudah menjadi istilah baku sehingga jika disebut kata-

kata masjid maka yang dimaksudkan ialah masjid tempat shalat yang tidak 

dipergunakan untuk shalat Jum‟at di Indonesia tidak disebut masjid.  

Jadi pengertian  masjid menurut pengertian-pengertian diatas adalah tempat 

ibadah dalam pengertian luas, juga mencakup kegiatan muamalat.  
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2. Fungsi Masjid  

Fungsi masjid menurut Muh, E. Ayuubi secara garis besar dibagi menjadi 

dalam tiga kategori yakni : “(1) sebagai tempat ibadah (2) sebagai tempat pendidikan 

agama dan (3) sebagai tempat kegiatan sosial kemasyarakatan.
26

 

Dikaitkan dengan kalimat optimalisasi fungsi masjid berarti suatu masjid 

dikatakan optimal fungsinya manakala sudah melaksanakan tiga kegiatan pokok, 

yaitu adanya kegiatan ibadah, kegiatan pendidikan agama dan adanya kegiatan sosial 

kemasyarakatan yang dilakukan secara seimbang dan berkesinambungan.  

Masjid merupakan kelembagaan yang pokok dalam Islam. Kesetujuan dan 

kecenderungan masyarakat Islam melebihi lembaga-lembaga lainnya. Sejak 

datangnya Islam di Indonesia hingga saat ini pada setiap pengelompokan pemukiman, 

yang utama dan pertama mereka dirikan adalah masjid. Masjid adalah tempat ibadah 

sekaligus merupakan ciri keagamaan mereka.  

Sebenarnya selain Masjid dikenal pula Langgar atau Mushalla. Di beberapa 

daerah bahkan untuk semacam langgar disebut pula surau atau meunasah. Dalam hal 

fungsinya, masjid kecuali untuk shalat fardhu 5 waktu juga untuk shalat Jum‟at. 

Sedangkan langgar banyak untuk shalat fardhu 5 waktu, itu pun hanya menampung 

untuk jumlah yang kecil.  
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Fungsi masjid adalah pusat kegiatan peribadatan dan pusat kegiatan 

kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan kegiatan peribadatan, adalah :  

1). Shalat Jum‟at  

2). Shalat Rawatib 

3). Shalat tarawih dan shalat-shalat yang lainnya  

4). I‟tikaf.  

Yang dimaksud dengan kegiatan kemasyarakatan, adalah : semua kegiatan 

yang berhubungan dengan kehidupan umat Islam, termasuk didalamnya masalah 

pendidikan, pembinaan Remaja, kesehatan, kegiatan upacara perkawinan dan 

sebagainya.  

Fungsi masjid pada zaman Rasulullah Saw yaitu : 

1. Tempat pelaksanaan peribadatan  

Masjid berasal dari kata sajada-yasjuduyang berarti “menundukan kepala 

hingga ke tanah atau sujud sebagai ekspresi penghambaan dan penyerahan diri 

secara total di hadapan Allah Swt. Dengan demikian, fungsi dan peran masjid 

yang utama dan pertama adalah tempat shalat dan zikir kepada Allah. Oleh 

karena itu, seluruh aktivitas yang diselenggarakan di masjid memiliki orientasi 

mengingat Allah Swt. Pemanfaatan masjid hanya diperuntukkan sebagai sarana 



 

mendekatkan diri (menyembah) kepada Allah, bukan menyembah selain Allah 

Swt.
27

 

2. Tempat pertemuan 

Pada zaman Nabi Muhammad Saw. Hidup, masjid menjadi tempat pertemuan 

atau convention center yang dipergunakan oleh Nabi Muhammad dalam 

pertemuan-pertemuan penting bersama para sahabatnya secara rutin. 

Pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan di masjid antara Nabi Muhammad 

Saw dan para sahabatnya ini, bukan saja pertemuan secara fisik, tetapi juga 

mempertemukan hati nurani dan pikiran sehingga terjalin hubungan yang 

sangat erat dan akrab antara Nabi dan para sahabat, serta antara sesama para 

sahabat. 

3. Tempat berkonsultasi  

Dalam kehidupan sehari-hari ummat Islam sebagai komunitas baru yang 

berdomisili di Kota Madinah, banyak masalah-masalah terkait dengan urusan 

pribadi, keluarga, maupun urusan ummat secara keseluruhan yang muncul ke 

permukaan dan memerlukan jawaban. Para sahabat Nabi Muhammad Saw 

membawa masalah tersebut kedalam masjid dalam rangka menanyakan 

langsung kepada Rasulullah. Oleh karena itu, masjid pada zaman Nabi Saw 

berfungsi sebagai tempat berkonsultasi (semacam kantor dewan penasehat 
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agung), baik dalam merencanakan suatu masalah maupun memecahkan sebuah 

persoalan ummat. 

4. Tempat kegiatan sosial 

Pada masa Rasulullah, masalah sosial tentu tidak sedikit. Karena itu, banyak 

sahabat Rasul yang memerlukan bantuan sosial sebagai resiko dari keimanan 

yang mereka hadapi dan sebagai konsekuensi perjuangan. Disamping itu, 

masalah-masalah sosial laiinya, seperti kemiskinan memang selalu ada 

sepanjang masa. Untuk mengatasi masalah sosial itu, Rasulullah dan para 

sahabatnya menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan sosial, misalnya dengan 

mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah melalui masjid, lalu menyalurkannya 

kepada para sahabat yang sangat membutuhkannya. 

5. Tempat pengobatan orang sakit  

Pada zaman Nabi Muhammad Saw, pusat-pusat pengobatan konvensional 

seperti yang kita kenal pada masa kini, antara lain klinik dan rumah sakit, 

belum didirikan di kota Madinah. Sebagai gantinya, masjid di fungsikan 

sebagai balai pengobatan bagi pasukan-pasukan muslim yang menderita luka-

luka pada perang. 

6. Tempat pembinaan Ummat dan kegiatan dakwah islamiyah  

Pada zaman Rasulullah, masjid tidak hanya digunakan untuk sekedar tempat 

shalat dan ibadah-ibadah yang sejenisnya, tapi masjid juga difungsikan sebagai 

lembaga untuk mempererat hubungan dan ikatan jama‟ah kaum muslimin yang 

baru tumbuh. Nabi mempergunakan masjid sebagai tempat menjelaskan wahyu 



 

yang diterimanya, memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

para sahabat tentang berbagai masalah keagamaan, dan menyelesaikan masalah 

perselisihan-perselisihan.
28

 

7. Kemudian kegiatan masjid di Desa Bangun Jaya adalah: tempat menjalankan 

ibadah mahdoh, selain itu juga digunakan sebagai tempat aktifitas Majelis 

Ta‟lim ibu-ibu dan bapak-bapak yang dilaksanakan setiap hari jum‟at untuk 

ibu-ibu,sedangkan setiap malam jum‟at untuk bapak-bapak, da‟i yang 

menyampaikan dakwah adalah da‟i yang ada Desa Bangun Jaya itu sendiri, 

yang sudah di tentukan sebelumnya dalam kegiatan majelis ta‟lim. Selain itu 

masjid juga digunakan sebagai tempat TPA (Taman Pendidikan Al-Qur‟an).
29

 

Masjid di zaman Nabi merupakan pusat pembinaan ruhiyah (tarbiyah 

ruhiyah) umat Islam, di masjid ini ditegakan shalat  lima waktu secara berjama‟ah, 

masjid berperan untuk membina dan meningkatkan kekuatan ruhiyah (keimanan) 

umatnya.
30

 

Ketika pada masa Rasulullah SAW masjid benar-benar menjadi milik 

masyarakat muslim, karena memang masjid mampu merekontruksi dan 

mentransformasi masyarakat muslim pada saat itu, masjid berada pada posisi pusat 

penataan budaya, pendidikan, ekonomi dan segala bentuk tatanan sosial. Dalam hal 
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inilah dapat dikatakan keberhasilan Rasulullah SAW  memfungsionalisasikan dan 

mengeksistensikan masjid dengan masyarakatnya.  

Fungsi mesjid pada masa kini                                                                                  

           Mesjid sebagai pusat kehidupanShalat fardhu yang kita lakukan hendaknya 

selalu dikerjakan secara berjamaah di masjid. Karna sebagaimana kita ketahui lebih 

mulia dari pada shalat sendiri.
31

 

1. Sebagai sentra peribadatan umat islam, terutama dalam shalat lima waktu  

2. Sebagai sekolah, tempat para ulama besar berkumpul dalam mengajarkan 

ilmu tentang syari‟at-syari‟at islam. Masjid nabawi di madinah telah 

menyebarkan fungsinya sehingga lahir peranan mesjid yang beraneka ragam, 

sejarah mencatat tidak kurang dari sepuluh peranan yang telah di emban oleh 

mesjid nabawi yaitu sebagai berikut: 

3. Tempat ibadah.  

4. Tempat konsultasi dan komunikasi.  

5. Tempat pendidikan.  

6. Tempat santunan social.  

7. Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya.  

8. Tempat pengobatan para korban perang.  

9. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa.  

10. Aula dan tempat menerima tamu.  
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11. Tempat menawan tahanan.  

12.  Pusat penerangan atau pembelaan agama. 

Mendirikan shalat berjama‟ah lima kali sehari di masjid merupakan salah satu 

tanda bagi orang beriman, sebagai bukti hati seseorang itu terpaut ke masjid, dan ia 

selalu mendapat rahmat dari Allah swt. dengan shalat berjam‟ah secara rutin, setiap 

muslim telah memelihara hubungan baiknya dengan Allah, menjalin silaturahimnya 

dengan sesama muslim lainnya. 

B. Penyiaran Islam 

1. Pengertian Penyiaran Islam atau Dakwah  

Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da’a, yad’u, 

da’wan, du’a, yang diartikan sebagai mengajak/menyeru, memanggil, seruan, 

permohonan, dan permintaan.  

Dakwah menurut Toha Yahya Oemar, M.A adalah mengajak manusia dengan 

cara bijaksana kepada jalan yang sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan 

dan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat.
32

 

Sedangkan dakwah menurut Prof. A. Hamsy adalah mengajak orang lain 

untuk meyakini dan mengamalkan aqidah dan syariah Islamiyah yang terlebih dahulu 

telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah sendiri.
33
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Dakwah merupakan sistem kegiatan dari seseorang, sekelompok, dalam 

bentuk seruan, ajakan, undangan, do‟a yang disampaikan dengan ikhlas dan 

menggunakan metode, sistem dan teknik tertentu agar mampu menyentuh kalbu dan 

fitrah seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat, agar dapat mempengaruhi 

tingkah lakunya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
34

 

Dengan demikian dakwah adalah segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran 

agama Islam kepada orang lain dengan berbagai cara yang bijaksana untuk 

terciptanya individu dan masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam 

dalam semua lapangan kehidupan. 

2. Dasar Hukum Penyiaran Islam (Dakwah)  

Diperlukan pelaksanaan Pensyiaran Islam (dakwah) atas dasar hukum dan 

peraturan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul serta Ulul Amri. 

Dengan demikian ada komitmen penting yang harus ada kaitannya dengan hukum 

dakwah yaitu:  

1. Dakwah hukumnya wajib, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan 

melakukan dakwah disebabkan belum ada yang mengisi dakwah. Jika didalam 

suatu masyarakat belum ada yang melakukan dakwah, sedangkan kemaksiatan 

dan kemunkaran telah ada bahkan merajalela, maka bagi orang Islam setempat 

melakukan dakwah itu hukumnya Fardhu „Ain, tercantum dalam firman-Nya:  

                                                                                                                                                                              
33

 Samsul Munir, M.A, Ilmu Dakwah, Amzah, Cet-1, Jakarta, 2009, hlm. 3  
34

 Jamaluddin Kafie, Psikologi Dakwah, Indah, Surabaya, 1993, hlm. 29  



 

 

                         

                        

        

Artinya : “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia 

menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 

Allah, sekiranya ahli kitab beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara 

mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang Fasik. 

(Q.S. Al-Imran: 110)
35

 

 

2. Dakwah hukumnya fardhu Kifayah yaitu apabila didalam suatu masyarakat 

terdapat seseorang yang aktif dalam melaksanakan dakwah. 

3. Bentuk-Bentuk Penyiaran Islam 

a). Kegiatan Majelis Ta‟lim  

Adapun pengertian majelis Ta‟lim menurut istilah merupakan lembaga 

pendidikan non formal Islam yang memilki kurikulum tersendiri, diselenggarakan 

secara berkala dan teratur, diikuti oleh jama‟ah yang relatif banyak, dan bertujuan 

untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara dengan 

Allah swt. antara manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan 
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lingkungannya, dalam rangka membina masyarakat yang bertaqwa karena Allah 

swt.
36

 

Ciri khas majelis ta‟lim yang membedakan dengan yang lain, yaitu: 

1. Sebagai lembaga non formal maka kegiatan yang dilaksanakan dilembaga-

lembaga khusus masjid, mushola, atau rumah-rumah anggota bahkan sampai ke 

hotel-hotel. 

2. Tidak ada aturan kelembagaan yang ketat sehingga sifatnya suka rela tidak ada 

kurikulum yang meterinya adalah segala aspek ajaran agama. 

3. Bertujuan mengkaji, mendalami dan mengamalkan ajaran agama Islam 

disampung menyebar luaskan. 

4. Antara unstadz pemberi materi dengan jama‟ah sebagai pemateri 

berkomunikasi secara langsung.
37

 

Jadi majelis ta‟lim adalah suatu komunitas muslim yang secara khusus 

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tentang agama Islam seperti contoh 

yang ada di masyarakat saat ini majelis ta‟lim kaum bapak-bapak, dan mejelis ta‟lim 

kaum ibu-ibu  yang kegiatan tersebut berisi tentang  pembinaan kepada amar ma‟ruf 

dan mencegah pada yang mungkar. 
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b). Remaja Islam Masjid (RISMA) 

Remaja masjid merupakan perkumpulan atau perhimpunan atau ikatan para 

Remaja masjid disetiap masjid atau mushalla yang mempunyai suatu aktifitas yang 

bertujuan untuk menumbuhkan akhlak yang baik dan menjadi sumber inspirasi bagi 

para pemuda dan pemudi.
38

Remaja masjid merupakan organisasi dakwah Islam anak 

organisasi takmir masjid, yang mengambil spesialisasi pembinaan remaja muslim 

melalui masjid. 

Remaja masjid juga merupakan bagian yang takterpisahkan dari jama‟ah 

masjid mereka adalah bagian dari jama‟ah itu sendiri, hanya saja sebagian jama‟ah 

yang lebih muda, mereka harus hormat terhadap yang lebih tua, kaum yang tua pun 

sepatutnya membimbing dan mengayomi dan memperlakukan mereka sebagaimana 

perlakuan bapak terhadap anak-anaknya.
39

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan remaja masjid adalah pekumpulan para remaja dalam suatu organisasi yang 

diadakan dimasjid dan mempunyai tujuan untuk menumbuhkan akhlak yang baik, 

budi pekerti luhur dan menjadi teladan bagi remaja lainnya. 
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Pembinaan remaja dalam Islam bertujuan agar remaja tersebut menjadi anak 

yang shalih yaitu anak yang baik, beriman, berilmu, berketerampilan dan berakhlak 

mulia, anak yang shalih adalah dambaan setiap orangtua muslim yang taat. 

Remaja masjid adalah organisasi dakwah Islam yang mengambil spesialisasi 

dalam pembinaan remaja muslim melalui masjid. Organisasi ini berpartispasi secara 

aktif dalam mendakwakan Islam secara luas disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

yang melingkupinya. Aktivitas dakwah bil lisan, bil hal, bil qalam, bil fikr dan lain 

sebagainya dapat diselenggarakan baik oleh pengurus maupun anggota.  

Dapat disimpulkan remaja masjid merupakan organisasi yang memiliki 

keterkaitan dengan masjid diharapkan anggotanya aktif datang ke masjid, untuk 

melaksanakan shalat berjamaah bersama dengan umat Islam yang lain. Karena, shalat 

berjamaah adalah merupakan indikator utama dalam memakmurkan masjid. Selain itu 

kedatangan mereka ke masjid akan memudahkan pengurus dalam memberilran 

informasi, melakukan koordinasi dan mengatur strategi organisasi untuk 

melaksanakan aktivitas yang sudah diprogramkan. 

c). Kegiatan Khotbah  

Menurut bahasa khotbah berarti ucapan atau pidato, menurut istilah Islam, 

khotbah berarti pidato yang diucapkan oleh seorang khatib pada situasi khusus dan 

merupakan rangkaian dari ibadah. Khotbah memiliki fungsi yang bersifat pendidikan, 



 

sosial, etis, dan politis, pengkhotbah memberikan pengetahuan, cara beribadah, dan 

norma yang bersifat sosial dan etis di dalam sebuah komunitas.
40

 

Pengkhotbah, yang juga dipahami sebagai seorang guru, menjadi pemimpin di 

dalam ibadah, pengajar di dalam peraturan etis, dan guru spiritual di dalm 

komunitasnya. Khotbah sangat erat kaitannya dengan fungsinya sebagai pengajaran.  

Khotbah yang disyariatkan oleh Islam adalah khotbah Jum‟at, khotbah Idul 

Fitri, Khotbah Idul Adha, khotbah pada salat gerhana bulan (khusuf), dan gerhana 

matahari (kusuf), khotbah pada salat minta hujan (istisqa), khotbah nikah, dan 

khotbah tatkala wukuf di Arafah dibawah ini merupakan Syarat menjadi Khotib 

sebagai berikut: 

1. Hedaknya orang yang sehat dan akidahnya kuat serta giat melakukan amar 

ma‟ruf nahi mungkar, mampu mnegumandangkan kata-kata yang benar. 

2. Dalam menjalankan tugasnya harus mencari ridha Allah, sepi dari sikap ria dan 

mengaharapkan pujian orang lain. 

3. Hendaknya orang  yang cermat berfikir berpengalaman luas mengenai 

lingkungannya situasi dan kondisi serta aliran dan tantangan yang meliputi 

lingkungan sekitar. 

4. Hendaknya mengerti dan memahami serta melaksnakan sumber pokok ajaran 

Islam yaitu Al-qur‟an dan Hadits. 
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5. Hendaknya orang yang fasih membaca al-qur‟an baik bacaannya dan 

mengetahui pula ketentuan-ketentuan tajwid. 

6. Hendaknya orang yang berwibawa. 

7. Hendaknya khotib dan imam yang berpakaian rapih.
41

 

d). Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 

Sekalipun ajaran agama Islam tidak menganjurkan memperingari hari-hari 

besar Islam, banyak pengurus masjid yang melaksanakan kegiatan ini dalam rangka 

syiar Islam sekaligus usaha untuk melakukan pembinaan terhadap jama‟ah umat. 

Biasnya jama‟ah yang hadir lebih banyak dibandingkan dalam kesempatan 

sholat berjama‟ah, momen seremonial ini yang digunakan pengurus masjid untuk 

membina jama‟ah dan mengajak jama‟ah agar cinta memakmurkan masjid. 

Peringatan hari besar Islam merupakan hari-hari festival yang banyak 

dirayakan oleh umat Islam Indonesia, yang dimana di nergi ini yang secara 

keseluruhan masyarakatnya beragama Islam, hari-hari tersebut dimasukkan juga 

sebagai hari libur nasional, paling tidak hari besar Islam yang termasuk dalam 

konteks libur nasional adalah sebagai berikut: 

1. Tahun baru hijriah (1 muharram) 

2. Maulid nabi Muhammad saw/(12 rabi‟ul awal) 

3. Isra‟ mi‟raj Nabi Muhammad saw. (27 Rajab) 
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4. Nuzulul qur‟an (21 Ramadhan) 

5. Idul Fitri (1-2 Syawal) 

6. Idul Adha (10 Dzulhijah)
42

 

Kegiatan peringatan hari-hari besar Islam tersebut diharapkan dapat menjadi 

wadah kegiatan masyarakat yang ada dilingkungan masjid, dari kegiatan tersebut 

pengurus masjid tentu harus dapat mengatur dan mempersiapkan tujuan dan manfaat 

kegiatan yang dilaksanakan sehingga kegitan tersebut memiliki makna bagi jama‟ah 

masjid. 

4.  Media atau Fasilitas penyiaran Islam 

Masjid sebagai tempat ibadah harus memiliki berbagai fasilitas yang 

bermanfaat bagi jama‟ah dan masyarakat sekitar, fasilitas masjid berguna untuk 

keperluan beribadah kepada Allah swt. Tapi tidak menutup kemungkinan digunakan 

untuk keperluan lain, baik kegiatan yang ada dimasjid maupun yang ada diluar masjid 

atau kepentingan masyarakat, jama‟ah dan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas 

ini untuk keperluan tertentu. 

Fasilitas masjid yang digunakan dengan baik akan menjadikannya  berfungsi 

sosial dan dakwah disamping pula akan mendapatkan income (pendapatan) bagi kas 

masjid, fasilitas yang ada itu dapat digunakan seperti aula, pengeras suara, halaman, 

tikar, podium, sarana ruku kematian dan lain-lain. 
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Namun penggunaan fasilitas ini perlu digariskan dengan peraturan yang 

jelasagar tidak disalah gunakan dan agar dapat difungsikan dengan benar, tujuan 

paling utama pemanfaatn semua fasilitas masjid mesti tetap pada jalur kepentingan 

dakwah. 

a. Masjid Sebagai Pusat Media Dakwah 

Salah satu fungsi masjid adalah untuk berdakwah, Islam mengajarkan 

pada setiap orang agar berdakwah walupun hanya satu ayat yang diketahuinya. 

Dengan tidak menyempitkan fungsi khutbah jumat, masjid dimaksudkan 

memberikan nasehat-nasehat tentang ketaqwa‟an keapada Allah swt, kecintaan 

kepada nabi serta anjuran marma‟ruf nahi mungkar, dengan demikian, khutbah 

bukanlah forum agitasi politik semacam itu bertentangan dengan hakikat dan 

fungsi dakwah sebagai forum penyampaian Islam kedamaian dan keindahan 

agama itu sendiri. 

Sejarah telah mecatat bahwa komunitas sosial binaan Nabi Muhammad 

saw. pada kurun Madinah yang semakin besar dan menjadi kekuatan utama 

yang disegani, bukan karena persenjataan yang lengkap, bukan pula karena 

benteng yang kokoh, tetapi karena masjid yang makmur.
43
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Berkaitan dengan dakwah, masjid mempunyai kedudukan sentral. Dari 

tempat suci inilah, dakwah keislaman yang meliputi aspek duniawi-ukhrawi, 

material-spiritual, dimulai, sedangkan dilihat secara teoritis-konseptual, masjid 

merupakan pusat kebudayaan Islam, dilihat dari segi sejarah, masjid merupakan 

lembaga yang pertama dan utama yang didirikan oleh Rasulullah saw. dalam 

menegakkan agama.  

Dakwah dalam pengertian masyarakat umum merupakan kegiatan untuk 

mengkomunikasikan 'kebenaran" agama atau kebenaran ilahiah yang diyakini 

kepada pihak lain,namun secara hakikat, dakwah diartikan sebagai keseluruhan 

dari proses komunikasi, transformasi ajaran, dan nilai-nilai Islam serta proses 

internalisasi, pengaman, dan pentradisian ajaran dan nilai-nilai Islam, 

perubahan keyakinan, sikap dan perilaku pada manusia dalam relasinya dengan 

Allah swt.
44

 

Sedangkan dalam tataran praktis dakwah bisa diartikan sebagai setiap 

usaha baik dengan aktivitas Iisan, tulisan, maupun tindakan yang bersifat 

menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mentaati 

Allah swt. sesuai dengan garis-garis akidah dan syariat serta akhlak Islamiah.
45
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Sebagai sebuah kegiatan, dakwah tentu memiliki visi yang hendak 

dicapai, yang memberikan arah bagi keseluruhan proses dakwah. Visi dakwah 

bertumpu pada pokok ajaran Islam yaitu Tauhid, menjadikan Allah Swt.sebagai 

titik tolak sekaligus tujuan hidup manusia, yang wujudnya secara vertikal 

keatas menyembah kepada Allah dan horizontal menjalankan sebuah risalah 

yaitu menata kehidupan sesuai dengan dikehendaki Allah Swt.  

Visi secara vertikal merupakan sesuatu yang (takenforgranted) sesuatu 

yang harus diterima sebagai konsekuensi keimanan terhadap Islam sehingga 

bersifat statis,sedangkan visi secara horisontal lebih bersifat dinamis karena 

harus disampaikan kepada umat manusia yang dalam hidup dan sejarah 

kemanusiaannya akan senantiasa berproses dan berubah, harapannya adalah 

proses perkembangan umat manusia tidak melenceng arah menjadi mencari 

dunia semata dalam perjalanannya mencari Tuhan. 

Aktivitas dakwah dikatakan berjalan efektif bilamana yang menjadi 

tujuan benar-benar tercapai, dan dalam pencapaiannya dikeluarkan 

pengorbanan-pengorbanan yang wajar,strategi yang didukung dengan metode 

yang bagus dan pelaksanaan program yang akurat, akan menjadikan aktivitas 

dakwah menjadi matang dan berorientasi jelas dimana cita-cita dan tujuan telah 

direncanakan,karena tujuan dan cita-citayangjelas dan realistis pasti akan 

mendorong dakwah mengikuti arah yang telah direncanakan.  



 

Mengingat pengertian dan lapangan dakwah sangat luas, dakwah Islam 

memerlukan ilmu bantu lain sebagai alat analisis dan alat praktik seperti 

psikologi, sosiologi, antropologi, sejarah perkembangan kontemporer, filsafat 

dan manajemen, dengan cara demikian, upaya untuk memahami dimensi 

perubahan pada masyarakat dapat dilakukan secara baik, dan darinya bisa 

ditemukan terapi dakwah Islam yang paling strategis untuk diterapkan kepada 

masyarakat. 

b. Masjid Sebagai Tempat Membina Ukhwah Islamiyah 

Apabila masjid sudah didirikan baik tersusun dari batu atau kayu atau dari 

marmer, masjid itu bertujuan untuk membina umat, memakmurkan masjid 

berarti memakmurkan umat dalam arti yang luas, sifat khittah, akidah 

kedudukan dan pendirian bagi seseorang yang bertekad hendak memakmurkan 

sebuah masjid,yang memakmurkan masjid adalah manusia, kaum muslimin, 

walupun masjid suadah menggunakan marmer dari lantai bawah sampai atas, 

dilengkapi listrik dan sarana modern lainnya, masjid bisa tidak berfungsi apa-

apa. 

Yang menjadikan ia sebagai sarana “memakmurkan adalah para 

jamaahnya, mulai dari para ustadz, mubaligh, remaja, mahasiswa, dan khalayak 



 

umum, yang memberi dan menerima ilmu dan segala macam kearifan 

perikehidupan yang sangat diperlukan untuk peganganhidup dialam dunia ini.
46

 

Masjid dapat merupakan tempat kita pulang, tempat kita berangkat, dan 

tempat bertanya, kalau orang mempunyai pertanyan baik itu menyangkut segala 

aspek kehidupan duniawi maupun persoalan, yang berdimensi ukhrawi, jagan 

bingung kemana mereka mencari, jawaban atas pertayaannya, datanglah ke 

masjid diantara pengasuh masjid, niscaya ada yang mengetahui rahasia soal-

soal keduniaan. 

Masjid merupakan tempat kita pulang biasanya membawa pertayaan yang 

tak mampu di pecahkan, para pengasuh masjid yang terdiri para mubaligh itu 

harus siap menjawab pertanyaan yang akan dihadapkan kepadanya pertanyaan 

itu bisa beragam bentuknya, ada yang menyangkut dengan lahiriah dan 

menyangkut kejiawaan, perkara rumah tangga,  yang diraskan menyesak dan 

mengganjal didada orang-orang yang hendak bertanya. 

Hendaknya masjid mampu menampung dan memberi jawaban dan jalan 

keluar bagi masyarakat yang berada disekitar masjid tersebut, itulah tugas para 

ustadz dan pengasuh masjid, mereka hendaknya terus menerus mengkaji kitab, 

mengkaji buku, dan mengkaji nuansa hidup masyarakat yang tidak terekam 

didalam buku, masyarakat merupakan kitab yang tidak tercetak yang 
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didalamnya kaya soal yang tidak kita ketahui, cara satu-satunya adalah masuk 

kedalamnya dengan total, mencemplungkan diri ketengah masyarakat tersebut 

sebagai pelaku sekaligus pengamat (participant observer).
47

 

Tiap-tiap masjid memiliki jama‟ah umat, satu sama lain sering berkumpu 

pada saat shalat berjama‟ah, disitu lah diadakan sarana ukhwah islamiyah yang 

bisa dibina untuk menghadapi dunia ini, dilain pihak, para mubaligh, yang 

berkewajiban memandu umat dan masyarakat, harus mau mendalamiapa yang 

menjadi uneng-uneg umat dan masyarakat yang dipimpinnya, denagan 

demikian, ustadz dan mubaligh mampu memberikan petunjuk yang tepat sesuai 

yang diinginkan umat dan masyarakat. 

 

. 
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BAB III 

FUNGSI MASJID DALAM PENYIARAN ISLAM DI DESA BANGUN JAYA 

KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI  

A. Masjid Baiturohman  

1. Sejarah Masjid Baiturohman Desa Bangun Jaya  

Masjid Baiturohman terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya 

Kabupaten Mesuji, bangunan masjid ini seluas8x14 M persegi yang terletak diatas 

tanah seluas ¼ Ha. Corak arsitektur bangunan ini bercorak bangunan jawa yang 

membagi ruang masjid menjadi dua bagian, ruang utama masjid dan serambi yang 

mengelilingi ruang masjid.  

Hasil siatas sesuai dengan yang diuungkapkan oleh salah satu wargaa desa 

Bangun Jaya yaitu Bpk. Maspul Sujantah beliau memaparkan : 

“Semenjak didirikan masjid ini hingga tahun 1956 yang merupakan cikal-

bakal masjid ini, berdiri sebuah surau dengan jama‟ah sekitar 35 orang, kemudian 

setelah jumlah penduduk semakin banyak, pada tahun 1964 surau tersebut berubah 

setatusnya menjadi masjid, luas bangunan kala itu 8x14 M persegi”.
48
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Dari hasil wawancara oleh bapak Maspul Sujantah juga dapat diketahui 

jama‟ah masjid tersebut dari tahun 1956 yang tadinya berjumlah 35 orang menjadi 

semakin banyak dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk, oleh sebab itu pada 

tahun 1964 yang awalnya adalah sebuah surau beralih menjadi Masjid. Sehingga 

kegiatan-kegiatan di masjid tersebut semakin bertambah.  

Hasil wawancara dengan bapak Nasruddin :  

 “Masjid Baiturohman ini didirikan atas prakarsa dari kiai Qosim (Alm) dan 

masyarakat. Dengan sangat antusianya masyarakat setempat sehingga terkumpullah 

seluruh bahan-bahan material untuk pembuatan masjid, dengan gotong royong kiyai 

Qosim (Alm)serta masyarakat membangun masjid Baiturohman tersebut dengan 

menggunakan 5 tahapan, tahapan tersebut yaitu: 

Tahap pertama, tahun 1964-1967, masjid Baiturohman masih berupa bagunan yang 

keseluruhan nya terbuat dari kayu, atap masjid terbuat dari genteng. 

Tahap kedua, 1968, didirikan madrasah yang merupakan pendukung dari masjid 

dalam kegiatan pendidikan.  

Tahap ketiga, 1983, bangunan utama masjid dirubah menjadi bangunan permanen, 

tetapi serambi masjid masih terbuat dari kayu. 

 



 

Tahap keempat, 1989, semua bangunan masjid telah terbentuk permanen baik 

bangunan utama maupun bangunan masjid. 

Tahap kelima 2007, bangunan masjid direnovasi dicat kembali dan atap masjid sudah 

di plafon, tempat wudhu dan wc di perbaiki dan di geser ke area pojok masjid.
49

 

Dalam hasil wawancara oleh bapak Nasruddin diketahui bahwa pembangunan 

masjid dikarenakan usulan oleh kiyai Qosim (Alm) kemudian disetujui oleh 

masyarakat, sehingga bahan-bahan material dapat terkumpul dan tercukupi, dalam 

pembangunan masjid menggunakan suatu tahapan, tahapan tertebut sebagaimana 

yang telah dijelaskan oleh bapak Nasruddin diatas.  

2. Letak Geografis Masjid Baiturohman  

Berdasarkan hasil observasi yang penulis laksanakan pada tanggal 18 Februari 

2017 diperoleh Informasi mengenai keadaan masjid Baiturohman Desa Bangun Jaya 

Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.  

Masjid Baiturohman berada dipusat Desa Bangun Jaya. Dimana dari segi 

lokasi berada pada posisi yang strategis yang tidak jauh dari pusat kota dan tidak jauh 

dari masyarakat yang beragama Islam dan mudah dijangkau oleh kendaraan umum 

sehingga bagi masyarakat yang ingin beribadah di masjid Baiturohman dapat 

beribadah dengan baik, disamping itu juga tersedia tempat pendidikan untuk 

mendalami ilmu-ilmu agama Islam.  
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Adapun batasan-batasan tanah Masjid Baiturohman dapat diketahui dari 

keterangan dibawah ini:  

Di sebelah utara batasan dengan Rumah Bapak Maspul Sujantah, di sebelah 

Selatan Berbatasan dengan Balai desa Bangun Jaya, di sebelah barat berbatasan 

dengan lapangan desa Bangun Jaya, dan di sebelah timur berbatasan dengan rumah 

Bapak Nasruddin.
50

 

3. Struktur Organisasi Masjid Baiturohman 

Adanya struktur organisasi masjid guna agar terlaksananya dengan maksimal 

program-program kerja masjid Baiturohman Di Desa Bangun Jaya Kecamatan 

Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Maka sesuai dengan observasi penulis dalam hal 

ini dapat di uraikan dengan penjelasan dari beberapa pengurus masjid sebagai berikut  

Menurut Bpk. Nas Ruddin beliau memaparkan :“Semenjak didirikan masjid ini 

hingga tahun 1989 (tahun meniggalnya Mbah Kyai Qosim), ketua pengurus masjid 

tidak pernah diganti, ketua masjid Baiturohman tetap berada ditangan satu tangan 

Mbah Kyai Qosim, lebih jauh dari itu imam masjid juga tidak pernah bergantian 

dengan orang lain, beliaulah satu satunya imam dan khotib dimasjid Baiturohman, 

apabila beliau berhalangan, maka posisinya untuk sementara digantikan oleh 

anaknya.
51
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Kepengurusan Masjid Baiturohman oleh Mbah Kyai Qosim antara lain : 

Dewan Penasehat : Mulyadi 

Ketua Umum  : Mbah Kyai Qosim 

Ketua I   : Budiono  

Ketua II   : Ahmad Khoirudin  

Sekertaris  : Zainal Abidin  

Bendahara  : Jumari  

Anggota   : Seluruh masyarakat sekitar.
52

 

Dapat dilihat dari kepengurusan mbah kiyai Qosim diatas bahwa kepengurusan 

dibentuk oleh beberapa orang saja, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan 

masyarakat tentang agama sehingga masyarakat enggan dalam kegiatan keagamaan di 

dalam masjid.  

Selanjutnya Menurut Bpk. Ahmad Sulaiman mengatakan: “Pada tahun 2000 

dibentuklah kepengurusan masjid sebagaimana kepengurusan masjid modern yang 

melibatkan seluruh elemen dalam masyarakat, untuk pertama kalinya bapak Tohari 

terpilih sebagai ketua masjid Baiturohman periode 2000-2005”.
53

 

Kepengurusan Masjid Baiturohman Oleh Bpk. Tohari antara lain : 

Dewan Penasehat  : Paiman 

     : Tumiran 
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a. Pengurus Harian  

1. Ketua   : Tohari 

Wakil Ketua   : Suryanto 

2. Sekertaris   : Agus Mustofa 

Wakil Sekertaris  : Sawilan  

 

b. Bendahara   : Katirin  

c. Seksi-seksi 

1. Seksi ubudiyah  : Rudi Setiawan 

: Bani  

2. Seksi humas  : wawan Setiyadi  

: Mamat  

3. Seksi kerismaan  : Romadon  

: Sutrisno 

4. Seksi pembangunan : Jumadi 

: Sukamto  

5. Seksi PHBI  : Mujiono 

: Ahmad Fatoni 

d. Badan-badan  

Badan amil zakat, infak dan syadaqah  

1. Ketua   : Verli Kurniawan 

2. Sekertaris  : Febrianto 

3. Baitul Mal Wat Tamwil 

Ketua   : Mahmudin  

Anggota   : Kastam. 

Dilihat dari kepengurusan bapak Tohari yang mana kepengurusan melibatkan 

banyak masyarakat dengan tujuan agar masjid dapat berjalan secara optimal dengan 

adanya pembagian kepengurusan dalam masing-masing bidang, sehingga kegiatan-

kegiatan keagamaan yang di lakukan di dalam masjid dapat terlaksana dengan baik.  

Adapun Struktur masjid Baiturohman Desa Bangun Jaya periode saat ini adalah 

sebagai berikut: 



 

Dewan Penasehat    : Maspul Sujantah 

: Tukirin 

a. Pengurus Harian 

1. Ketua    : Nas Ruddin 

Wakil Ketua   : Yudi Hermawan 

2. Sekertaris   : Ahmad Sulaiman 

Wakil Sekertaris  : Jumpri 

b. Bendahara    : Ruslan 

c. Seksi-Seksi 

1. Seksi  Ubudiyah   : Mujiono 

: Amirudin 

2. Seksi Humas   : Fajar 

: Tohirin  

3. Seksi Kerismaan   : Sugeng Riyadi 

: Radi  

4. Seksi Pembangunan  : Wakidi 

: Amin 

5. Seksi PHBI   : Sartoni  

: Purwanto 

d. Badan-Badan  

Badan Amil Zakat, Infak Dan Syadaqah 

1. Ketua    : Budi Santoso 

2. Sekertaris    : Hudi 

 

3. Baitul Mal Wat Tamwil 

Ketua   : Rijali 

Anggota   : Agus
54

 

Para pengurus yang dibentuk dan ditetapkan tersebut mempunyai tugas yang 

berbeda-beda dan disesuaikan dengan keahliannya masing-masing. Para pengurus ini 

dipimpin oleh ketua bidang masing-masing. Sepertihalnya untuk mengurusi surat-

menyurat dilaksanakan oleh sekertaris, keuangan di tangani oleh bendahara, 

pengajian ditangani oleh Sie bidang pendidikan dan keagamaan, dan seterusnya. 
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Dengan kepengurusan yang lebih terorganisir diharapkan dapat mengoptimalkan 

kegiatan-kegiatan kemasjidan yang ada di Desa Bangun Jaya.   

4. Program Kerja Masjid Baiturohman  

Program kerja masjid Baiturohman sebagaimana ditetapkan oleh pengurus,  

sampai saat initetap sama dengan periode-periode sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Bidang Ibadah 

Dalam bidang ibadah, program kerja pengurus masjid Baiturohman adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyusun jadwal petugas khatib dan imam jum‟at. 

b. Mempersiapkan dan menyusun jadwal petugas khatib dan imam shalat Idul 

Fitri dan Idul Adha. 

c. Membimbing jama‟ah dalam bidang peribadatan. 

d. Melaksanakan kegiatan/program lain yang dipandang perlu.
55

 

2. Bidang pendidikan, program kerja Masjid Baiturohman adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyelenggarakan pengajian melalui taman pendidikan anak-anak (TPA) 

atau pengajian lain nya. 

b. Menyelenggarakan pengajian remaja. 

c. Menyelenggarakan pengajian bapak-bapak. 

d. Menyelenggarakan pengajian ibu-ibu. 
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e. Menyelenggarakan pengajian bulanan.
56

 

3. Bidang PHBI 

Dalam bidang peringatan hari-hari besar Islam, programnya adalah 

mempersiapkan dan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam, yaitu Maulid 

Nabi, Isra‟Mi‟raj, Tahun Baru Islam, Idul Fitri dan Idul Adha.
57

 

4. Bidang Kepemudaan  

Bidang kepemudaan mempunyai program sebagai berikut: 

a. Membina akhlak remaja 

b. Mebimbing remaja melalui kegiatan risma. 

c. Melakukan bimbingan/konsultasi remaja. 

d. Bidang pembangunan.
58

 

5. Bidang Pembangunan 

Program kerja bidang pembangunan adalah sebagai berikut: 

a. Melengkapai sarana dan prasarana masjid. 

b. Membangun atau memperbaiki fasilitas WC/MCK. 

c. Mengecat masjid. 

d. Memperbaiki plafond masjid 

e. Mengumpulkan dana yang diperlukan untuk pembangunan dan 

pemeliharaan masjid.
59
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6. Program kerja bazis. 

Sebagai suatu bidang otonom badan amil zakat, infak, shadaqah, masjid 

Baiturohman mempunyai program kerja sebagi berikut: 

a. Menginventarisir harta yang wajib dizakati oleh jamaah masjid 

Baiturohman. 

b. Mensosialisasikan kewajiban zakat dan harta-harta yang wajib dizakati 

kepada jama‟ah. 

c. Menginvetarisir para mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat). 

d. Mengumpulkan zakat. 

e. Mendistribusikan zakat. 

f. Melakukan studi banding ke lembaga zakat yang lebih maju. 

g. Melakukan kajian tentang penegmbangan zakat.
60

 

7. Program kerja Baitul Mal Wat Tamwil. 

Adapun program kerja Baitul Mal Wat Tamwil masjid Baiturohman adalah 

sebagai berikut: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat/anggota untuk penegembangan usaha. 

b. Mengeinvetarisir amal usha yang mungkin dan layak untuk dilakukan dan 

sesuai dengan kehidupan masyarakat. 

c. Melakukan kegiatan usaha. 
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d. Membuat laporan kegiatan/kemajuan usaha.
61

 

Berdasarkan program kerja yang telah di buat oleh pengurus Masjid 

Baiturohman diharapkan masjid dapat berfungi dalam kegiatan penyiaran Islam. Hal 

ini dikarenakan sutau masjid akan aktif atau berfungsi apabila takmir masjidnya juga 

aktif dalam peran memakmurkan masjid. Karena masjid menjadi salah satu pusat 

dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, untuk menjadikan pusat keagamaan maka 

takmir masjidlah yang bertanggung jawab dalam kegiatan kemasjidan tersebut.  

 

 

 

 

B. Aktivitas Masjid Baiturohman  

Tabel 1 

JADWAL KEGIATAN MASJID BAITUROHMAN DESA BANGUN JAYA 

KECAMATAN TANJUNG RAYAKABUPATEN MESUJI 

NO KEGIATAN PELAKSANAAN WAKTU PELAKSANA 

1. 

Pengajian Bapak-

bapak 

Setiap malam 

jum‟at  

19.30 s/d 

selesai 

 

Jamaah masjid 

baiturohman 
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2. 
Pengajian ibu-ibu Hari jum‟at 13.30-17.00 

WIB 

Jamaah masjid 

baiturohman 

3. 

Peringatan PHBI Setiap hari besar 

Islam seperti 

Maulid Nabi, Isro-

Mi‟raoj dll 

 Jamaah masjid 

baiturohman 

4. 
Pengelola TPA Setiap hari kecuali 

hari jum‟at 

15.30-17.00 Jamaah masjid 

baiturohman 

5. 
Pengelola Risma Senin malam 19.30-21.00 

WIB 

Jamaah masjid 

baiturohman 

6. 
Barjanji Setiap malam 

minggu 

17.00-20.00 

WIB 

Jamaah masjid 

baiturohman 

7. 
Kegiatan sosial 

kemasyarakatan 

Satu tahun sekali  Jamaah masjid 

baiturohman 

8. 

Istigozah 2x dalam satu 

bulan (setiap 

selasa pertama dan 

ke empat) 

14.00 s/d 

selesai 

Jamaah masjid 

baiturohman 

9. 
Menyantuni anak 

yatim 

  Masyarakat 

Sumber: Dokumentasi Masjid Baiturohman Desa Bangun Jaya pada Tanggal 

18 februari 2017 

Dari hasil tabel dokmentasi Masjid Baiturohman dapat penulis uraikan bahwa: 

a. Majelis Ta‟lim Kaum Bapak-Bapak 

Majelis Ta‟lim adalah kegiatan pengajian bapak-bapak yang diselenggarakan 

setiap hari Kamis (Malam Jum‟at), acaranya terdiri dari pembacaan surat yasin dan 

tahlil, diikuti oleh ceramah agama yang diberikan oleh da‟i setempat, jumlah 

pesertanya antara 50-80 orang dan dilaksanakan bergiliran dari rumah ke rumah. 

Pengajian majelis ta‟lim kaum bapak-bapak masjid Baiturohman sudah 

dilaksanakan pada tahun 1970 –an, sejak awal mulanya pengajian tersebut telah 



 

dilaksanakan secara bergiliran dari rumah kerumah, alasan mengapa tidak 

dilaksanakan dimasjid adalah karena dengan diadakan dari rumah kerumah lebih 

menjalin silaturrahmi sesama jama‟ah.Serta siraman rohani yang di sampaikan 

olehBapak Ust. Saipul.  

Dikuatkan dengan pernyataan Bapak Sutarman :  

“Pengajian bapak-bapak disini biasanya disebut dengan kegiatan yasinan, 

dimana kegiatan penyajian ini biasa dilakukan secara bergiliran mba, dari rumah satu 

jamaah kerumah lainnya, yang dilakukan antara lain pembacaan surat yasin, setelah 

selesai disambung dengan siraman rohani”
62

 

Dilihat dari yang dipaparkan oleh bapak Sutarman, majelis ta‟lim bapak-

bapak tersebut tidak selalu dilakukan didalam masjid akan tetapi kegiatan ini 

terlaksana di rumah-rumah jamaah majelis ta‟lim secara bergantian. Hal ini bertujuan 

agar kegiatan majelis ta‟lim bapak-bapak dapat berjalan, karena kegiatan ini adalah 

suatu cara untuk mensyiarkan ajaran-ajaran agama Islam kepada masyarakat desa 

Bangun Jaya.  

b. Kegiatan Majelis Ta‟lim kaum Ibu-Ibu 

Pengajian majelis kaum ta‟lim ibu-ibu adalah aktifitas kegiatan ibu-ibu yang 

dilaksanakan terdiri dari pembukaan, pembacaan kalam ilahi, shalawat nabi, dan 
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dilanjutkan dengan ceramah agama, materi ceramah meliputi tauhid, ibadah, dan 

akhlak yang disampaiakan oleh Bapak Ust. Abdul Ghafur.
63

 

Kegiatan mejelis ta‟lim kaum ibu-ibu dilaksanakan setiap hari jum‟at setelah 

selesai shalat jum‟atpada pukul 13.30 sampai dengan selesai, kegiatan ini sebelumnya 

rutin dilaksanakan di Masjid Baiturohman, dengan Jumlah jamaah 35 orang.Namun 

jama‟ah ibu-ibu ada yang mengusulkan lebih baik dilaksanakan secara bergantian 

dirumah-rumah guna untuk mempererat tali silaturahim antara jamaah satu dengan 

jamaah lain. 

 

 

Menurut Ketua Majelis Ta‟lim Ibu-ibu yaitu Ibu Jainem beliau mengatakan:  

“Kegiatan majelis ta‟lim ibu-ibu ini dikenal oleh masyarat dengan sebutan 

pengajian, biasanya kegiatan pengajian ini dilakukan pada hari jum‟at mba, dan 

kegiatannya meliputi pembukaan, shalawat nabi, pembacaan surat yasin kemudian 

ada ceramah. Tapi kegiatan ini kadang-kadang kurang kondusif mba soalnya ya 

banyak anak-anak kecil, ya namanya ibu-ibu pastinya ya gk jauh dari anaknya 

terutama ibu-ibu yang masih punya anak bayi pasti ya anaknya dibawa ke pengajian, 

ini lah mba yang menjadi suatu kendala”.
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Dari apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ta‟lim ibu-ibu diatas 

bahwasannya kegiatan pengajian ini kurang efektif dalam pelaksanaannya, 

dikarenakan banyaknya anak-anak kecil yang ikut serta dalam kegiatan pengajian 

tersebut sehingga kegiatan pengajian ini sedikit terganggu dalam proses pelaksanaan. 

Maka kegiatan pengajian ibu-ibu belum dapat dikatakan efektif.  

c. Kegiatan  Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 

Pengurus masjid Baiturohman dalam perayaan hari besar Islam yang bekerja 

sama dengan RISMA dan warga masyarakat. Perayaan hari-hari besar Islam kegiatan 

yang satu ini jelas tidak pernah alpa, baik penyelenggaraan di masjid sendiri ataupun 

menghadiri undangan dari masjid lain, kagiatan ini juga menampakan kekompakan 

anggota RISMA dan pengurus masjid. Kegiatanyang di selenggarakan ialah : seperti 

Isra‟Mi‟raj, Maulid Nabi, dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya, yang diikuti 

oleh jama‟ah bapak-bpak, ibu-ibu, risma, anak-anak, dan biasanya diikuti oleh 

jama,ah tetangga desa seperti SP 7, SP 8, CII, kemudian pengajian tersebut diisi oleh 

da‟i masjid Baiturohman sendiri maupun mengundang da‟i dari luar. 

Dikuatkan dengan pernyataan bapak Sartoni bahwa : 

“Sebenarnya kegiatan tahunan ini selalu dilaksanakan di Masjid Baiturohman 

mba, tapi kadang-kadang juga dilaksanakan di lapangan. Tergantung dari jenis 

acaranya jika acaranya besar dan mengundang desa lain maka ya dilaksanakan di 

lapangan tapi kalok acaranya kecil ya cuma di lingkungan masjid saja. Yang 



 

dimaksud acara besar itu ya seperti pengajian akbar gitu mba tapi kalok acara kecil 

biasanya lomba-lomba antar TPA gitu lah”.
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Jika dilihat dari penjelasan bapak Sartoni diatas, masjid Baiturohman dalam 

hal memperingati Hari Besar Islam selalu mngedakan suatu kegiatan, baik kegiatan 

pengajian ataupun kegiatan lain. Hal tersebut bertujuan untuk memakmurkan masjid. 

Apabila suatu masjid tidak berfungsi maka tergantung dengan pengurus masjidnya.  

d. Kegiatan Pendidikan TPA  

TPA Baiturohman merupakan lembaga pendidikan anak-anak prasekolah 

yang berusia 4-6, dikelompokkan pada TKA (Taman Kanak-Kanak Al-qur‟an) dan 

usia 7-12 dikelompokkan pada TPA (Taman Pendidikan Al-qur‟an atau yang sudah 

bersekolah tingkat sekolah dasar yang belum dapat membaca tulis Al-qur‟an.  

TPA dan TKA Baiturohman mengalami pasang surut dalam 

perkembangannya. Awal berdirinya tahun 2000 pada saat itu masih sedikit sekali 

anak-anak yang belajar di taman pendidikan Al-qur‟an masjid Baiturohman hanya 

berjumlah 15 orang. Hal tersebut dikarenakan warga sekitar masih mempertahankan 

sistem pembelajaran tradisional yaitu di rumah seorang guru. Pada tahun 2002 taman 

pendidikan Al-qur‟an masjid Baiturohman dikelola oleh Bapak Riyadi mengalami 

perkembangan dengan jumlah santri 40 orang, hingga saat ini jumlah santri taman 

pendidikan Al-qur‟an masjid Baiturohman mencapai 45-70 orang. Dengan tenaga 

pengajar berjumlah 6 0rang, kagiatan ini dilakukan pukul 15.30 s.d 17.00 WIB. 
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e. Kegiatan  Remaja Islam Masjid (RISMA) 

RISMA (Remaja Islam Masjid) merupakan wadah atau tempat anak-anak 

muda Islam di bawah naungan kepengurusan masjid. Organisasi ini yang bernaung 

dibawah Pengurus Masjid Baiturohman bernama RISMA BAITUROHMAN. Pada 

awal pendiriannya, diprakarsai oleh Bapak Samsuri (waktu itu beliau masih remaja) 

dan sebagai pelopor kegiatan RISMA pertama pada tahun 2001.  

Pola kegiatan berupa : 

1). Pembinaan ibadah shalat dimasjid secara berjamaah, pengajian umum 

dengan guru yang telah ditetapkan. Pengajian umum dilaksanakan pada 

malam jum‟at setelah yasinan ba‟da magrib dengan berlatih memimpin 

hadarat, silsilah dan do‟a yang dihindari para bapak dan anak-anak RISMA 

selaku pelaksanaan pengajian.  

2). Pembinaan ibadah sosial, RISMA berperan serta dalam kegiatan 

pengumpulan dan penyaluran zakat atau fitrah, pemotongan hewan kurban 

dan penyaluran kepada yang berhak di sekitar masjid lingkungan kelurahan 

bangun jaya.  

3). Kegiatan di bulan Ramadhan di isi dengan kegiatan:  

a) Shalat tarawih secara berjamaah di masjid Baiturohman  

b) Membuat jadwal petugas imam, bilal dan petugas shalat tarawih  

c) Tadarus setelah shalat tarawih 



 

d) Aktif membantu oengurus masjid dalam hal pengumpulan dan penyaluran 

zakat fitrah dan zakat maal, membantu penyelenggaraan shalat idul fitri dan 

idul adha serta pelaksanaan qurban setiap tahunnya 

e) Secara kontinyu menyelenggarakan peringatan hari besar Islam seperti: 

Peringatan Maulid Nabi, Isra‟ Mi‟raj dan Tahun baru Islam yang bekerja sama 

dengan warga masyarakat sekitar.  

f) menghadiri undangan peringatan hari besar Islam dari masjid ke masjid 

sekitar desa Bangun Jaya, ataupun lembaga Islam lainnya. Selain itu juga 

tidak ketinggalan dalam memperingati hari besar nasional seperti: 

g) Memperingati, HUT RI dalam bentuk lomba-lomba, dari yang bersifat 

Agamis, olah raga dan permainan. 

f. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan  pengurus masjid, pengurus RISMA dan 

jama‟ah masjid. Bentuk kegiatannya seperti:  

1) Pengumpulan dan penyaluran Zakat Mal dan Zakat Fitrah  

2) Penyelenggaraan pemotongan dan penyaluran daging qurban tiap tahunnya 

3) Kerja bakti dan gotong royong, baik memperbaiki jalan maupun 

lingkungan masjid  

4) Menjenguk kerabat dan warga yang tertimpa musibah karena sakit atau 

wafatnya salah satu anggota keluarga  



 

5) Untuk kerukunan warga Masjid Baiturohman mempunyai wadah rukun 

kematian kampung yang khususnya membantu atau mengurus kematian 

warga dan jama‟ah Masjid Baiturohman.
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1. Metode yang digunakan Takmir Masjid dalam membina anggotanya 

Upaya yang dilakukan takmir masjid dalam mensyiarkan Islam (dakwah) 

dalam rangka memakmurkan masjid yaitu dengan memfungsikan peranannya sebagai 

takmir masjid dengan mengadakan beberapa kegiatan yang dicantumkan dalam 

program kerja masjid.  

Hal diatas sesuai dengan yang diungkapkan oleh pengurus masjid 

Baiturohman, yaitu bapak Nasruddin:  

“Jadi saya sebagai pengurus masjid agar masjid Baiturohman ini dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya yang saya lakukan itu ya ada tahapnya mba, sebuah 

masjid dapat berfungsi itu kan ya tergantung dari pengurusnya. Jadi disini saya juga 

melakukan beberapa metode agar masjid ini makmur dalam kegiatan-kegiatan 

keagamaan, metode diantaranya adalah metode Bilqalbi, metode Bil Hal dan Bil 

Lisan”.
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Dari hasil wawancara oleh bapak Nasruddin diketahui bahwa metode yang digunakan 

diantaranya yaitu:  
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 Metode Bilqalbi merupakan metode atau cara kerja mengajak dan membina 

serta mengarahkan yang sesuai dengan daya dan potensi aktual hati para 

jamaah/masyarakat yang bersifat meyakini dan menolak pengarahan dan ajakan akan 

suatu hal. Dengan adanya metode ini penggurus masjid Baiturohman harus 

memberikan suri tauladan kepada jamaah masjid agar tercapainya kemakmuran 

masjid yang optimal.  

 Metode Bil Hal merupakan metode atau suatu cara kerja yang berusaha 

mewujudkan kegiatan pemakmuran masjid baik dalam menerapkan ajaran Islam 

dalam kehidupan pribadi maupun sosial dengan menerapkan pada kegiatan yang 

nyata berupa amal perbuatan memberikan ketauladanan yang nampak dalam 

kebutuhan kegiatan oprasionalnya, sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang 

ada. Dengan adanya metode ini pengurus masjid harus menjadi contoh yang baik 

terhadap jamaah masjid agar pemakmuran masjid dapat tercapai dengan baik.  

 Metode Bil Lisan merupakan suatu penyampaian yang mengikuti sifat dan 

prosedur potensi lisan dalam mengutarakan suatu cita-cita, keyakinan, bimbingan dan 

motivasi serta pendapat, dengan ini pengurus masjid Baiturohman mengajak para 

jamaah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan. Dengan 

metode ini diharapkan pengurus masjid dapat dengan mudah dalam hal mengajak 

jamaah dalam kegiatan pemakmuran masjid.  



 

 Dengan adanya metode tersebut diharapkan dapat memakmurkan masjid 

dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Sehingga masjid dapat dimakmurkan 

sebagaimana fungsi masjid pada umumnya. Dengan demikian pengurus masjid 

Baiturohman memiliki peran yang sangat penting di dalam memfungsikan masjid.  

2. faktor pendukung dan penghambat dalam penyiaran Islam dalam 

rangka memakmurkan masjid 

Dalam sebuah organisasi atau lembaga dalam menjalankan aktivitas 

kegiatannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program 

kerja, adapun faktor pendukung dan penghambat yang terdapat dalam aktivitas 

kegiatan pemakmuran masjid Baiturohman adalah :  

 

1. Faktor pendukung antara lain: 

a. Adanya bangunan masjid yang cukup bagus   

b. Adanya kerjasama dengan jamaah dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan 

pensyiaran Islam untuk pemakmuran masjid  

c. Adanya jiwa kebersamaan yang tertanam, saling membutuhkan antara satu 

sama lain. Dengan dalih inilah pemakmuran masjid yang dilakukan oleh 

takmir masjid Baiturohman Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji 

berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. 

2. Faktor penghambat diantaranya adalah: 



 

a. Tidak adanya donatur yang tetap untuk membiayai pelaksanaan kegiatan 

penyiaran Islam untuk pemakmuran masjid agar optimal 

b. Adanya pengurus/takmir yang kurang menyadari akan tanggung jawab 

sebagai takmir dalam rangka memakmurkan masjid. 

c. Kurangnya fasilitas yang memadai seperti sarana dan prasarana dalam 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat mengoptimalkan masjid 

menjadi makmur seperti (buku-buku yang menunjang, penerangan 

tambahan bila terjadi pemadaman listrik, audio baik visual, ruang yang 

strategis dalam kenyamanannya), yang semua itu akan mengakibatkan 

masjid menjadi tidak optimal.  

  



 

BAB IV 

FUNGSI SOSIAL MASJID DALAM  PENYIARAN ISLAM DI DESA 

BANGUN JAYA KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI 

 

A. Fungsi sosial masjid Baiturohman  

Masjid merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah 

melalui Azan, Qomat, Tasbih, Tahmid, Tahlil Istighfar, dan ucapan lain yang 

dianjurkan dibaca di Mesjid sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan 

pengagungan asma Allah. Sedangkan Fungsi masjid adalah pusat kegiatan 

peribadatan dan pusat kegiatan kemasyarakatan.Jadi fungsi masjid adalah kegunaan 

suatu tempat dimana diajarkan, dibentuk, ditumbuhkan dan dikembangkan segala 

ajaran-ajaran agama kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan masjid baik 

secaralangsung maupun tidak langsung.  

Masjid adalah merupakan simbol eksistensi sebuah masyarakat muslim, 

masjid juga merupakan suatu bangunan yang dipergunakan sebagai tempat 

mengerjakan shalat, baik untuk shalat lima waktu maupun untuk shalat jum‟at 

maupun shalat hari raya. Sehingga berfungsi dan tidaknya masjid ditentukan oleh 

takmir masjid. Oleh karena itu takmir masjid melakukan kegiatan-kegiatan untuk 

memfungsikan masjid secara optimal. 

 



 

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh takmir masjid dalam kegiatan 

penyiaran Islam adalah :  

f. Majelis Ta‟lim Kaum Bapak-Bapak 

Majelis Ta‟lim adalah kegiatan pengajian bapak-bapak yang diselenggarakan 

setiap hari Kamis (Malam Jum‟at), acaranya terdiri dari pembacaan surat yasin dan 

tahlil, diikuti oleh ceramah agama yang diberikan oleh da‟i setempat,jumlah 

pesertanya antara 50-80 orang dan dilaksanakan bergiliran dari rumah ke rumah. 

Pengajian majelis ta‟lim kaum bapak-bapak masjid Baiturohman sudah 

dilaksanakan pada tahun 1970 –an, sejak awal mulanya pengajian tersebut telah 

dilaksanakan secara bergiliran dari rumah kerumah, alasan mengapa tidak 

dilaksanakan dimasjid adalah karena dengan diadakan dari rumah kerumah lebih 

menjalin silaturrahmi sesama jama‟ah. Pengajian ini dilaksanakan pada hari kamis 

malam ba‟da isya‟ dengan jumlah jamaah 35 orang yang bertempat dirumah anggota 

secara bergilir, kegiatan yang dilakukan yaitu pembacaan surat yasin, serta siraman 

rohani yang di sampaikan olehBapak Ust. Saipul.  

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat dengan mudah dalam 

mensyiarkan ajaran agama Islam terhadap jamaah, karena pada dasarnya kegiatan ini 

diadakan yaitu untuk mensyiarkan ajaran-ajaran agama kepada masyarakat melalui 

cara inilah takmir masjid dalam memakmurkan kegiatan-kegiatan kemasjidan.  

 



 

g. Kegiatan Majelis Ta‟lim kaum Ibu-Ibu 

Pengajian majelis kaum ta‟lim ibu-ibu adalah aktifitas kegiatan ibu-ibu yang 

dilaksanakan terdiri dari pembukaan, pembacaan kalam ilahi, shalawat nabi, dan 

dilanjutkan dengan ceramah agama, materi ceramah meliputi tauhid, ibadah, dan 

akhlak yang disampaiakan oleh da‟i setempat secara bergiliran. 

Kegiatan mejelis ta‟lim kaum ibu-ibu dilaksanakan setiap hari jum‟at setelah 

selesai shalat jum‟atpada pukul 13.30 sampai dengan selesai, kegiatan ini sebelumnya 

rutin dilaksanakan di Masjid Baiturohman dengan jumlah jamaah 35 orang. Namun 

jama‟ah ibu-ibu ada yang mengusulkan lebih baik dilaksanakan secara bergantian 

dirumah-rumah guna untuk mempererat tali silaturahim antara satu sama lain. 

Sehingga kegiatan majelis ta‟lim ibu-ibu ini sekarang dilaksanakan dari satu rumah 

kerumah lainnya. Bapak Ust. Abdul Ghafur ialah da‟i yang mengisi ceramah di dalam 

kegiatan majelis ta‟lim ibu-ibu dengan materi yang dipaparkan diatas. Kegiatan ini 

dilakukan untuk mensyiarkan ajaran Islam kepada kaum ibu-ibu yang kurang akan 

ilmu pengetahuan Agama.  

h. Kegiatan  Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 

Kegiatan pengajian tahunan, mejlis ta‟lim masjid Baiturohman dulu masih 

rutin dilaksanakan peringatan hari-hari besar Islam seperti Isra‟Mi‟raj, Maulid Nabi, 

dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya, yang diikuti oleh jama‟ah bapak-bpak, 

ibu-ibu, risma, anak-anak, dan biasanya diikuti oleh jama,ah tetangga desa seperti SP 



 

7, SP 8, CII, kemudian pengajian tersebut diisi oleh da‟i masjid Baiturohman sendiri 

maupun mengundang da‟i dari luar.Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperingati 

hari besar Islam dan memperkenalkan kepada masyarakat sekitar tentang adanya 

kegiatan dalam masjid Baiturohman desa Bangun Jaya. 

i. Kegiatan Pendidikan TPA  

TPA Baiturohman merupakan lembaga pendidikan anak-anak prasekolah 

yang berusia 4-6, dikelompokkan pada TKA (Taman Kanak-Kanak Al-qur‟an) dan 

usia 7-12 dikelompokkan pada TPA (Taman Pendidikan Al-qur‟an atau yang sudah 

bersekolah tingkat sekolah dasar yang belum dapat membaca tulis Al-qur‟an.  

TPA dan TKA Baiturohman mengalami pasang surut dalam 

perkembangannya. Awal berdirinya tahun 2000 pada saat itu masih sedikit sekali 

anak-anak yang belajar di taman pendidikan Al-qur‟an masjid Baiturohman hanya 

berjumlah 15 orang. Hal tersebut dikarenakan warga sekitar masih mempertahankan 

sistem pembelajaran tradisional yaitu di rumah seorang guru. Pada tahun 2002 taman 

pendidikan Al-qur‟an masjid Baiturohman dikelola oleh Bapak Riyadi mengalami 

perkembangan dengan jumlah santri 40 orang, hingga saat ini jumlah santri taman 

pendidikan Al-qur‟an masjid Baiturohman mencapai 45-70 orang. Dengan tenaga 

pengajar berjumlah 6 0rang, kagiatan ini dilakukan pukul 15.30 s.d 17.00 WIB 

 

 



 

j. Kegiatan  Remaja Islam Masjid (RISMA) 

Sebagai wadah pembinaan remaja masjid Baiturohmandengan adanya risma 

harapan masyarakat generasi pemuda, masjid Baiturohman ini dapat menjadi penerus 

pada masa mendatang, Masjid Baiturohman sebelumnya memiliki risma yang aktif 

dalam segala kegiatan yang ada di masjid, namunsaat penulis melakukan observasi 

kegiatan risma saat ini menurun dalam aktifitas kegiatan nya. 

k. Jamaah Istigozah dilaksanakan setiap hari selasa bertempat di Masjid 

Baiturohman, dengan menggunakan bacaan-bacaan tertentu yang bertujuan 

untuk menjaga keselamatan, permintaan berkah atau maksud yang baik . 

l. kegiatan pembacaan barjanji (marhaban) dilakukan pada  sabtu malam 

minggu di Masjid Baiturohman, kegiatan nerjanji ini dilaksanakan pada 

pukul 7.30 tepatnya ba‟da magrib, yang diikuti oleh pemuda-pemuda warga 

Bangun Jaya. 

m. Kegiatan sosial keagamaan yaitu santunan fakir miskin, pembagian zakat, 

khitanan massal, pembagian daging qurban yang dilaksanakan satu tahun 

sekali, pada hari raya idul adha dan hari besar lainnya. 

n. Menyantuni anak yatim, menyantuni orang sakit, dan lain sebagainya 

biasanya dilakukan oleh masyarakat secara perorangan bagi yang mampu 

secara materi, dan yang telah memahami ajaran Islam. Akan  tetapi masih 

sangat sedikit masyarakat yang melalukan hal semacam ini. 



 

Dari kegiatan-kegiatan yang disebutkan diatas maka, sangat pentingnya 

takmir masjid dalam memfungsikan masjid. Oleh karena itu masjid tidak akan 

berfungsi apabila tidak adanya takmir masjid yang aktif dalam bidang kegiatan 

keagamaan. 

Berdasarkan hasil temuan penelitian dilapangan melalui observasi, wawancara 

dan dokumentasi, upaya takmir masjid dalam memakmurkan (memfungsikan) masjid 

Baiturohman Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, 

dengan menggunakan beberapa metode antara lain:  

1. Metode Bilqalbi merupakan metode atau cara kerja mengajak dan membina 

serta mengarahkan yang sesuai dengan daya dan potensi aktual hati para 

jamaah/masyarakat yang bersifat meyakini dan menolak pengarahan dan 

ajakan akan suatu hal. Dengan adanya metode ini penggurus masjid 

Baiturohman harus memberikan suri tauladan kepada jamaah masjid agar 

tercapainya kemakmuran masjid yang optimal. 

2. Metode Bil Hal merupakan metode atau suatu cara kerja yang berusaha 

mewujudkan kegiatan pemakmuran masjid baik dalam menerapkan ajaran 

Islam dalam kehidupan pribadi maupun sosial dengan menerapkan pada 

kegiatan yang nyata berupa amal perbuatan memberikan ketauladanan yang 

nampak dalam kebutuhan kegiatan oprasionalnya, sesuai dengan 

permasalahan dan kebutuhan yang ada. Dengan adanya metode ini pengurus 



 

masjid harus menjadi contoh yang baik terhadap jamaah masjid agar 

pemakmuran masjid dapat tercapai dengan baik.  

3. Metode Bil Lisan merupakan suatu penyampaian yang mengikuti sifat dan 

prosedur potensi lisan dalam mengutarakan suatu cita-cita, keyakinan, 

bimbingan dan motivasi serta pendapat, dengan ini pengurus masjid 

Baiturohman mengajak para jamaah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

yang sudah diprogramkan. Dengan metode ini diharapkan pengurus masjid 

dapat dengan mudah dalam hal mengajak jamaah dalam kegiatan 

pemakmuran masjid. 

B. faktor pendukung dan penghambat dalam penyiaran Islam dalam 

rangka memakmurkan masjid 

Dalam sebuah organisasi atau lembaga dalam menjalankan aktivitas kegiatannya 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program kerja, adapun 

faktor pendukung dan penghambat yang terdapat dalam aktivitas kegiatan 

pemakmuran masjid Baiturohman adalah :  

3. Faktor pendukung antara lain: 

a. Adanya bangunan masjid yang cukup bagus   

b. Adanya kerjasama dengan jamaah dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan 

pensyiaran Islam untuk pemakmuran masjid  

c. Adanya jiwa kebersamaan yang tertanam, saling membutuhkan antara satu 

sama lain. Dengan dalih inilah pemakmuran masjid yang dilakukan oleh 



 

takmir masjid Baiturohman Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji 

berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. 

4. Faktor penghambat diantaranya adalah: 

d. Tidak adanya donatur yang tetap untuk membiayai pelaksanaan kegiatan 

penyiaran Islam untuk pemakmuran masjid agar optimal 

e. Adanya pengurus/takmir yang kurang menyadari akan tanggung jawab 

sebagai takmir dalam rangka memakmurkan masjid. 

f. Kurangnya fasilitas yang memadai seperti sarana dan prasarana dalam 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat mengoptimalkan masjid 

menjadi makmur seperti (buku-buku yang menunjang, penerangan 

tambahan bila terjadi pemadaman listrik, audio baik visual, ruang yang 

strategis dalam kenyamanannya), yang semua itu akan mengakibatkan 

masjid menjadi tidak optimal.  

 

  

  



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan 

maka penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Adapun kegiatan-kegiatan yang ada di masjid Baiturohman dalam hal 

pemakmuran masjid adalah : 

a. Majelis Ta‟lim Kaum Bapak-Bapak 

Majelis Ta‟lim adalah kegiatan pengajian bapak-bapak yang diselenggarakan 

setiap hari Kamis (Malam Jum‟at), acaranya terdiri dari pembacaan surat yasin dan 

tahlil, diikuti oleh ceramah agama yang diberikan oleh da‟i setempat, jumlah 

pesertanya antara 50-80 orang dan dilaksanakan bergiliran dari rumah ke rumah. 

Pengajian majelis ta‟lim kaum bapak-bapak masjid Baiturohman sudah 

dilaksanakan pada tahun 1970 –an, sejak awal mulanya pengajian tersebut telah 

dilaksanakan secara bergiliran dari rumah kerumah, alasan mengapa tidak 

dilaksanakan dimasjid adalah karena dengan diadakan dari rumah kerumah lebih 

menjalin silaturrahmi sesama jama‟ah. Pengajian ini dilaksanakan pada hari kamis 

malam ba‟da isya‟ dengan jumlah jamaah 35 orang yang bertempat dirumah anggota 

secara bergilir, kegiatan yang dilakukan yaitu pembacaan surat yasin, serta siraman 

rohani yang di sampaikan oleh Bapak Ust. Saipul.  



 

b. Kegiatan Majelis Ta‟lim kaum Ibu-Ibu 

Pengajian majelis kaum ta‟lim ibu-ibu adalah aktifitas kegiatan ibu-ibu yang 

dilaksanakan terdiri dari pembukaan, pembacaan kalam ilahi, shalawat nabi, dan 

dilanjutkan dengan ceramah agama, materi ceramah meliputi tauhid, ibadah, dan 

akhlak yang disampaiakan oleh da‟i setempat secara bergiliran. 

Kegiatan mejelis ta‟lim kaum ibu-ibu dilaksanakan setiap hari jum‟at setelah 

selesai shalat jum‟at pada pukul 13.00 sampai dengan selesai, kegiatan ini 

sebelumnya rutin dilaksanakan di Masjid Baiturohman, namun jama‟ah ibu-ibu ada 

yang mengusulkan lebih baik dilaksanakan secara bergantian dirumah-rumah guna 

untuk mempererat tali silaturahim antara satu sama lain.  

c. Kegiatan  Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 

Kegiatan pengajian tahunan, mejlis ta‟lim masjid Baiturohman dulu masih 

rutin dilaksanakan peringatan hari-hari besar Islam seperti Isra‟Mi‟raj, Maulid Nabi, 

dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya, yang diikuti oleh jama‟ah bapak-bpak, 

ibu-ibu, risma, anak-anak, dan biasanya diikuti oleh jama,ah tetangga desa seperti SP 

7, SP 8, CII, kemudian pengajian tersebut diisi oleh da‟i masjid Baiturohman sendiri 

maupun mengundang da‟i dari luar. 

 

 



 

d. Kegiatan Pendidikan TPA  

TPA Baiturohman merupakan lembaga pendidikan anak-anak prasekolah 

yang berusia 4-6, dikelompokkan pada TKA (Taman Kanak-Kanak Al-qur‟an) dan 

usia 7-12 dikelompokkan pada TPA (Taman Pendidikan Al-qur‟an atau yang sudah 

bersekolah tingkat sekolah dasar yang belum dapat membaca tulis Al-qur‟an.  

TPA dan TKA Baiturohman mengalami pasang surut dalam 

perkembangannya. Awal berdirinya tahun 2000 pada saat itu masih sedikit sekali 

anak-anak yang belajar di taman pendidikan Al-qur‟an masjid Baiturohman hanya 

berjumlah 15 orang. Hal tersebut dikarenakan warga sekitar masih mempertahankan 

sistem pembelajaran tradisional yaitu di rumah seorang guru. Pada tahun 2002 taman 

pendidikan Al-qur‟an masjid Baiturohman dikelola oleh Bapak Riyadi mengalami 

perkembangan dengan jumlah santri 40 orang, hingga saat ini jumlah santri taman 

pendidikan Al-qur‟an masjid Baiturohman mencapai 45-70 orang. Dengan tenaga 

pengajar berjumlah 6 0rang, kagiatan ini dilakukan pukul 15.30 s.d 17.00 WIB. 

e. Kegiatan  Remaja Islam Masjid (RISMA) 

Sebagai wadah pembinaan remaja masjid Baiturohman dengan adanya risma 

harapan masyarakat generasi pemuda, masjid Baiturohman ini dapat menjadi penerus 

pada masa mendatang, Masjid Baiturohman sebelumnya memiliki risma yang aktif 

dalam segala kegiatan yang ada di masjid, namun  saat penulis melakukan observasi 

kegiatan risma saat ini menurun dalam aktifitas kegiatan nya. 



 

f. Jamaah Istigozah dilaksanakan setiap hari selasa bertempat di Masjid 

Baiturohman, dengan menggunakan bacaan-bacaan tertentu yang bertujuan 

untuk menjaga keselamatan, permintaan berkah atau maksud yang baik . 

g. Kegiatan pembacaan barjanji (marhaban) 

h. Kegiatan sosial keagamaan yaitu santunan fakir miskin, pembagian zakat, 

khitanan massal, pembagian daging qurban yang dilaksanakan satu tahun 

sekali.  

i. Menyantuni anak yatim, menyantuni orang sakit, dan lain sebagainya 

biasanya dilakukan oleh masyarakat secara perorangan bagi yang mampu 

secara materi, dan yang telah memahami ajaran Islam. Akan  tetapi masih 

sangat sedikit masyarakat yang melalukan hal semacam ini. 

2. Upaya takmir masjid dalam memakmurkan (mengoptimalkan) fungsi masjid 

yaitu :  

a. Metode Bilqalbi merupakan metode atau cara kerja mengajak dan membina 

serta mengarahkan yang sesuai dengan daya dan potensi aktual hati para 

jamaah/masyarakat yang bersifat meyakini dan menolak pengarahan dan 

ajakan akan suatu hal. Dengan adanya metode ini penggurus masjid 

Baiturohman harus memberikan suri tauladan kepada jamaah masjid agar 

tercapainya kemakmuran masjid yang optimal. 

b. Metode Bil Hal merupakan metode atau suatu cara kerja yang berusaha 

mewujudkan kegiatan pemakmuran masjid baik dalam menerapkan ajaran 

Islam dalam kehidupan pribadi maupun sosial dengan menerapkan pada 



 

kegiatan yang nyata berupa amal perbuatan memberikan ketauladanan yang 

nampak dalam kebutuhan kegiatan oprasionalnya, sesuai dengan 

permasalahan dan kebutuhan yang ada. Dengan adanya metode ini pengurus 

masjid harus menjadi contoh yang baik terhadap jamaah masjid agar 

pemakmuran masjid dapat tercapai dengan baik.  

c. Metode Bil Lisan merupakan suatu penyampaian yang mengikuti sifat dan 

prosedur potensi lisan dalam mengutarakan suatu cita-cita, keyakinan, 

bimbingan dan motivasi serta pendapat, dengan ini pengurus masjid 

Baiturohman mengajak para jamaah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

yang sudah diprogramkan. Dengan metode ini diharapkan pengurus masjid 

dapat dengan mudah dalam hal mengajak jamaah dalam kegiatan 

pemakmuran masjid. 

Dalam sebuah organisasi atau lembaga dalam menjalankan aktivitas 

kegiatannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program 

kerja, adapun faktor pendukung dan penghambat yang terdapat dalam aktivitas 

kegiatan pemakmuran masjid Baiturohman adalah :  

5. Faktor pendukung antara lain: 

o. Adanya bangunan masjid yang cukup bagus   

p. Adanya kerjasama dengan jamaah dalam merealisasikan kegiatan-

kegiatan pensyiaran Islam untuk pemakmuran masjid  



 

q. Adanya jiwa kebersamaan yang tertanam, saling membutuhkan antara 

satu sama lain. Dengan dalih inilah pemakmuran masjid yang dilakukan 

oleh takmir masjid Baiturohman Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten 

Mesuji berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. 

6. Faktor penghambat diantaranya adalah: 

g. Adanya pengurus/takmir yang kurang menyadari akan tanggung jawab 

sebagai takmir dalam rangka memakmurkan masjid. 

h. Kurangnya fasilitas yang memadai seperti sarana dan prasarana dalam 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat mengoptimalkan masjid 

menjadi makmur seperti (buku-buku yang menunjang, penerangan 

tambahan bila terjadi pemadaman listrik, audio baik visual, ruang yang 

strategis dalam kenyamanannya), yang semua itu akan mengakibatkan 

masjid menjadi tidak optimal.  

i. Tidak adanya donatur yang tetap untuk membiayai pelaksanaan kegiatan 

penyiaran Islam untuk pemakmuran masjid agar optimal 

 

 

 

 

 



 

B. Saran 

Sehubungan dengan kesimpulan penelitian tentang Fungsi Masjid Dalam 

Penyiaran Islam Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji 

dalam memfungsikan (memakmurkan) masjid Baiturohman maka dapat kiranya 

penulis memberikan masukan, saran, sumbangan pemikiran sebagai bahan 

pertimbangan bagi perkembangan kemajuan dalam mensyiarkan ajaran agama Islam.  

1. Kepada takmir masjid kiranya dapat memenuhi fasilitas yang mendukung 

dalam upaya mensyiarkan Islam untuk memakmurkan masjid seperti 

sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat 

mengoptimalkan masjid. 

2. Hendaknya para pengurus menyadari bahwa upaya mensyiarkan Islam 

untuk memakmurkan masjid menerapkan cara-cara dan langkah-langkah 

pensyiaran (dakwah) untuk pemakmuran masjid yang sudah dijelaskan. 

3. Para pengurus atau takmir masjid adalah orang yang diberikan 

kepercayaan oleh masyarakat untuk memakmurkan masjid, oleh karna itu, 

para pengurus dituntut untuk benar-benar bertanggung jawab atas kegiatan 

pemakmuran masjid. 

 

 

 



 

C. Penutup  

Dengan mengucapkan alhamdulillahirobil‟alamin penulisan skripsi ini dapat 

diselesaikan, penulis menyadari keterbatasan dan kekurangan baik dalam 

muatan materi maupun dalam tekhnik dan penyusunan. Oleh sebab itu kritik 

dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk 

penulisan lebih lanjut.  

Penulis berharap semoga tulisan sederhana dan terbatas ini dapat memberikan 

manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pecinta dan 

pemerhati. 
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LAMPIRAN I 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Pengurus Masjid 

1. Bagaimana fungsi sosial masjid Baiturohman ? 

2. Bagaimana tugas dan tanggung jawab pengurus masjid Baiturohman ? 

3. Bagaimana kerja pengurus dalam menjalankan fungsi sosial ? 

4. Program kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan ? 

5. Apa sebab tidak oktimalnya kegiatan tersebut ? 

6. Bagaiman upaya pengurus dalam membenahi tidak oktimalnya fungsi sosial 

masjid Baiturohman  ? 

7. Berapa jumlah jama‟ah masjid Baiturohman yang aktif maupun tidak aktif 

dalam kegiatan masjid ? 

 

B. Risma Baiturohman 

1. Bagaimana fungsi sosial masjid bagi risma ? 

2. Bagaimana keadaan risma Baiturohman saat ini ? 

3. Bagaimana peran risma dalam kegiatan masjid ? 

4. Apa yang menjadi kendala kegaiatan risma Baiturohman ? 

 

 



 

C. Jama’ah bapak-bapak 

1. Bagaimana fungsi sosial masjid Baiturohman bagi jama‟ah bapak-bapak ? 

2. Bagaimana kondisi jama‟ah bapak-bapak dalam melaksanakan kegiatan 

dimasjid Baiturohman ? 

3. Kegiatan apa saja yang dilakaukan oleh jama‟ah bapak-bpak dalam 

menjalankan fungsi masjid ? 

4. Kendala apa yang menjadikan kegiatan bapak-bapak ini tidak optimal ? 

5. Bagaiman  Upaya jama‟ah bapak-bapak dalam memperbaiki tidak 

optimalnya kegiatan tersebut ? 

 

D. Jama’ah Ibu-Ibu 

1. Bagaimana fungsi sosial masjid Baiturohman bagi jama‟ah ibu-ibu ? 

2. Bagaimana kondisi jama‟ah ibu-ibu dalam menjalankan kegitan dimasjid 

Baiturohman ? 

3. Kegiatan apa saja yang dilakaukan oleh jama‟ah ibu-ibu ? 

4. Kendala apa yang menjadikan kegiatan ibu-ibu ini tidak optimal ? 

5. Bagaimana  Upaya jama‟ah ibu-ibu dalam membenahi tidak optimalnya 

kegiatan tersebut ? 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN II 

 



 

Pedoman Observasi 

 

1. Observasi terhadap kondisi Masjid Baiturohman  

2. Observasi terhadap Sarana dan Prasarana Masjid Baiturohman 

3. Observasi Kelengkapan Administrasi Masjid Baiturohman 

4. Observasi terhadap Aktivitas Ibadah dan layanan sosial Masjid 

Baiturohman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Masjid Baiturohman Desa Bangun Jaya Tampak Dari Belakang 

 

Tampak dari Dalam Masjid 



 

 

Masjid Baiturohman Desa Bangun Jaya Tampak Dari Samping 

 

Masjid Baiturohman Desa Bangun Jaya Tampak Dari Samping  

 



 

 

Wawancara dengan Bapak Tukirin  

 

Wawancara dengan Bapak Ahmad Sulaiman  

 



 

 

 Wawancara dengan Bapak Maspul Sujantah 

 

Wawancara dengan Ibu Jainem  

 



 

 

Pengajian Majelis Taklim Bapak-bapak  

 

Pengajian Majelis Taklim Ibu-ibu 



 

 

Kegiatan Risma Masjid Baiturohman 

 

Kegiatan TPA Masjid Baiturohman  

 



 

LAMPIRAN III  

 

Pedoman Dokumentasi 

 

1. Sejarah Masjid Baiturohman  

2. Program Kerja Masjid Baiturohman  

3. Struktur Organisasi Masjid Baiturohman  

4. Struktur Organisasi RISMA Masjid Baiturohman 

5. Struktur Majelis Ta‟lim Masjid Baiturohman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LAMPIRAN IV 

 

Daftar Nama Informan 

 

NO NAMA JABATAN 

1. MasPul Sujantah  Dewan Penasehat Masjid Baiturohman 

2. Tukirin  Dewan Penasehat Masjid Baiturohman  

 

Daftar Nama Sampel 

 

NO NAMA JABATAN 

1. Nas Ruddin Ketua Masjid Baiturohman 

2. Ahmad Sulaiman Sekertaris Masjid Baiturohman 

3. Jainem Ketua Majelis Taklim Ibu-ibu 

4. Sartoni  Seksi PHBI 

5. Sutarman  Jama‟ah Majelis Taklim Bapak-bapak 

 

  



 

STRUKTUR ORGANISASI  

MASJID BAITUROHMAN  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pelindung Ketua 

Wakil Ketua 

Badan 

Sekertaris 

Wakil Sekertaris 

Bendahara 

Wakil Bendahara 

Seksi  

Pendidikan 

Seksi 

Pembangunan 

Seksi 

Perlengkapan 

Sosial 

Kemasyarakatan 

Pembantu 

Umum  



 

STRUKTUR ORGANISASI REMAJA MASJID (RISMA)  

MASJID BAITUROHMAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dewan  

Penasehat 

Dewan  

Pembina 

Ketua 

Sekertaris Bendahara 

Seksi 

Perlengkapan 

Humas Seksi 

Pendidikan 

Seksi  

PHBI 



 

STRUKTUR ORGANISASI MAJELIS TA’LIM  

MASJID BAITUROHMAN 

 

 

Dewan 

Penasehat 

Dewan  

Pembina 

Ketua 

Sekertaris Bendahara 

Seksi 

PHBI 

Seksi 

Pengajian 

Seksi 

Dana 

Humas  

& Muamalah 


