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ABSTRAK 
UPAYA PENGURUS MASJID DALAM PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA  
DI DESA SUKARAJA KECAMATAN WAY TENONG LAMPUNG BARAT 

Oleh 
Diana Pratiwi 

 
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 pembinaan umat, eksistensi masjid kini dihadapkan pada berbagai perubahan 
dan tantangan yang terus bergulir di lingkungan masyarakat. Masjid tidak berfungsi 
sebagai sarana ibadah shalat jum’at dan hari raya saja, akan tetapi dapat digunakan 
juga sebagai tempat untuk melakukan pembangunan agama di bidang Idarah, Imarah 
dan Ri’ayah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pengurus  
dalam meningkatkan pembangunan bidang agama?, dan apa saja yang menjadi faktor 
pendukung dan penghambat di dalam melakukan pembangunan bidang agama?. 

 Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (field 
research). Pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah  
pendekatan  kualitatif. Adapun tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data  
adalah interview, sedangkan observasi dan dokumentasi sebagai metode penunjang 
untuk menyempurnakan hasil interview. Populasi penelitian ini adalah seluruh  
pengurus masjid Al-Whustho Desa Sukaraja, sedangkan  pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik total samping dimana semua individu dalam 
populasi diberi peluang sama untuk menjadi sampel. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pembangunan agama di bidang 
Idarah, Imarah dan Ri’ayah yang dilakukan pengurus masjid Al-Whustho sudah 
cukup baik. dilihat dari pembangunan bidang Idarah pengurus masjid sudah 
melakukan fungsi manajemen, dimana mereka merencankan dan melakukan 
pengorganisasian  sebelum melakukan kegiatan, dan dilihat dari pembangunan bidang 
Imarah pengurus masjid telah melakukan berbagai macam program-program untuk 
memakmurkan masjid, sedangkan di bidang Ri’ayah pengurus masjid membersihkan 
dan merawat kelengkapan masjid. 

Faktor pendukung dalam upaya meningkatkan pembangunan bidang agama 
adalah adanya dukungan dari pengurus masjid dan para toko agama serta toko 
masyarakat Desa Sukaraja di dalam memakmurkan masjid. Adapun faktor 
penghambatnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi masjid, 
kurangnya dana, dan kepengurusan masjid Al-Whustho  masih kurang pembinaan 
dalam penerapan kemanajemen sebagai mana mestinya. 
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MOTTO 

 

                             

                   

 

“ Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan 
zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-
orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”  ( 
QS : At-Taubah :18) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. PENEGASAN JUDUL 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami isi skripsi ini, maka secara 

singkat akan diuraikan beberapa kata yang terkait dengan maksud dari judul skripsi 

ini. Judul skripsi ini adalah “UPAYA PENGURUS MASJID AL-WHUSTHO 

DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA DI DESA 

SUKARAJA KECAMATAN WAY TENONG LAMPUNG BARAT”. 

Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akad atau ikhtiar.1  

Pengurus masjid adalah orang yang menerima Amanah Jamaah untuk memimpin 

dan mengelolah masjid dengan baik, memakmurkan Baitullah (Rumah Allah SWT).2 

Pengurus masjid juga sering disebut ta’mir Masjid,  ta’mir masjid ialah orang yang 

memiliki peran penting dalam memakmurkan masjid. 

Jadi dapat dipahami bahwa upaya pengurus masjid  adalah usaha yang dilakukan 

para pengurus masjid untuk memimpin masjid agar Masjid dapat berfungsi sebagai 

mana mestinya. 

Secara etimologi, kata Pembangunan berasal dari kata bangun, kemudian diberi 

imbuhan pe- dan akhiran-an, yang menunjukkan perihal orang yang membangun atau 

                                                             
1 Hasan Sadely, Ensiklopedia Indonesia, Ikhtiar Baru Van Houve  (Jakarta: 1983), h. 136.  
2 Moh. E Ayub,Et.Al, Manajemen Masjid  (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).  h. 101.   
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bagaimana pekerjaan membangun itu dilaksanakan.3 Pembangunan merupakan usaha 

pembaharuan secara terus menerus untuk kepentingan masa depan. 

Agama adalah ajaran dari tuhan yang biasanya mencakup berbagai aspek 

kehidupan.4 Islam adalah sebagai ajaran misalnya biasanya ditinjau dari dimensi 

keyakinan (aqidah), dimensi hukum (syariah), dimensi rohaniah atau spritiual 

(tasawuf, mistisisme).5 

Pembangunan Agama adalah usaha pembaharuan secara terus menerus untuk 

kepentingan membangun mental dan budaya suatu bangsa dimasa depan yang 

meliputi aqidah, syariah, tasawuf dan mistisisme. 

Berdasarkan pengertian beberapa istilah diatas maka yang dimaksud dalam isi 

skripsi ini adalah usaha yang dilakukan oleh pengurus masjid untuk memakmurkan 

masjid dengan meningkatkan pembangunan bidang agama dengan cara melakukan 

pembangunan  di bidang Idarah, Imarah dan Ri’ayah masjid. 

 
B. ALASAN MEMILIH JUDUL 

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Berjalannya suatu masjid merupakan hal yang harus diperhatikan oleh semua 

masyarakat muslim, oleh karena itu sebagai pengurus masjid haruslah memiliki 

                                                             
3 Fariza Makmun,  Dakwah Pembangunan,  (Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 

2009),  h. 16. 
4 Bustanuddin Agus, Islam Dan Muslim Serial Esai  Sosiologi Agama-1 Islam Dan 

Pembangunan,  ( Jakarta: PT Raja Grafindo  Persada, 2007), h. 11.  
5 Ibid ., h. 11. 
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planing-planing untuk memakmurkan masjid, sehingga masjid menjadi sebagai 

institusi yang paling berkompeten dalam menentukan syi’ar agama Islam serta 

sebagai pusat segalah masalah yang mempunyai relevansi dengan umat Islam. 

2. Agama Islam adalah agama yang mayoritas dianut oleh penduduk Indonesia, oleh 

karena itulah sebagai pengurus masjid haruslah mampu melakukan peningkatan 

pembangunan bidang agama agar masyarakat mau memakmurkan masjid dengan 

ikut berpartisipasi di dalam segala kegiatan yang ada di masjid. 

3. Tersedianya bahan dan literatur untuk membahas penelitian ini dan lokasi mudah 

dijangkau. 

 
C. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang sempurna di atas muka bumi ini. Dari hal terkecil 

sampai yang terbesar diatur dalam Al-Quran, termasuk tentang mensejahterahkan 

Rumah Allah SWT (Masjid). 

Masjid adalah tempat beribadah umat Islam, pada zaman Rasulullah SAW masjid 

bukan hanya sebagai tempat beribadah, masjid juga dipakai sebagai tempat menuntut 

ilmu, tempat pertemuan, tempat bermusyawarah, tempat perlindungan, tempat 

kegiatan sosial, tempat pengobatan orang sakit, tempat beribadah dan tempat 

penerangan serta madrasah  ilmu.6 

Saat ini banyak sekali umat Islam yang menggalakan upaya  pembangunan 

masjid, semangat ini layak untuk dibanggakan, akan tetapi masih banyaknya 

                                                             
6 Ahmad  Yanni,  Panduan Memakurkan Masjid, Tarbiyatuna,  Jakarta,  1999,  h. 13-21. 
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masyarakat kita yang belum mengetahui dengan benar akan fungsi masjid yang 

sesungguhnya. Oleh karena itu banyak umat Islam yang menjadikan masjid hanya 

tempat beribadah seperti tempat sholat Jum’at dan sholat hari raya Islam. 

Disinilah tugas dan fungsi pengurus masjid atau ta’mir masjid dipertanyakan, 

karena sebuah masjid haruslah memiliki perangkat yang dapat berperan dalam 

menangani kegiatan masjid, tugas seorang pengurus masjid atau ta’mir masjid ialah 

memelihara dan mengatur segala kegiatan yang ada di masjid. Seorang pengurus 

masjid juga harus memeliki sifat yang baik, tegas, dan amanah, serta pengurus masjid 

harus terampil dalam mengambil keputusan. 

Dengan sifat tersebut pengurus masjid mampu mengelolah masjid sesuai dengan 

fungsi masjid yang sebenarnya, sebagaimana fungsi masjid di zaman Rasulullah 

SAW dan Sahabatnya. 

Tujuan akhir dari pembangunan adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera, 

adil dan makmur, baik mental spiritual maupun fisik materi, oleh karena itu pengurus 

masjid harus mampu membangun masyarakat dalam bidang agamanya, yang 

dimaksud dalam membangun bidang agama adalah membangun di bidang Idarah, 

Imarah, dan Ri’ayah masjid, bukan hanya itu pengurus masjid juga harus mampu 

membangun mental spiritual masyarakat mengenai agama Islam. 

Menurut hasil observasi yang penulis lakukan pada Masjid Al-Whustho yang ada 

di Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong. Peneliti fokus tentang upaya yang 

dilakukan pengurus masjid dalam memakmurkan masjid dengan cara membangun 

program pembangunan di bidang Idarah, Imarah, dan Ri’ayah masjid, karena selama 
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ini dalam upaya memfungsikan dan memakmurkan masjid belum mencapai hasil 

yang maksimal, hal ini dapat dibuktikan dalam hal pelaksanaan-pelaksanaan aktifitas 

kemasjidan baik pada aspek pembangunan fisik dan pembangunan bidang agamanya. 

Bahkan masjid diramaikan pada saat  melaksanakan Shalat Jum’at dan shalat hari 

raya saja. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk 

meramaikan dan memakmurkan masjid seperti menghadiri pengajian-pegajian atau 

majelis ta’lim Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : 

1. Secara organisasi, kepengurusan masjid Al-Whustho di Desa Sukaraja ini belum 

lengkap, sehingga pembagian kerja dalam pelaksanaannya kurang efektif. 

2. Kondisi masyarakat yang mayoritas bertani, di mana banyak kegiatan mereka 

dilakukan di ladang 

3. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti dan hakekat 

fungsi masjid yang sebenarnya. 7 

Penulis memfokuskan penelitian ini pada masalah upaya pengurus masjid untuk 

memakmurkan masjid dengan cara meningkatkan pembangunan bidang agama yang 

dilihat dari  bidang Idarah, Imarah dan Ri’ayah masjid masyarakat Desa Sukaraja 

Kecamatan Way Tenong. 

Mengingat masalah ini sangat berperan dalam rangka pencapaian kehidupan 

masyarakat muslim yang adil dan diridhoi Allah SWT, yang mana hal ini kurang 

diperhatikan.  

                                                             
7 Hasil Observasi, Pada Tanggal 28 februari  2016 
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Apabila tidak ada usaha untuk memakmurkakn masjid sebagai sentral aktivitas 

umat Islam maka masyarakat akan semakin jauh dari nilai-nilai agama serta terpecah 

belahnya umat Islam yang menekankan kepada ukhuwah Islamiyah. 

Hasil yang diharapakan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran tentang 

upaya pengurus masjid dalam meningkatkan pembangunan bidang agama pada 

masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Lampung Barat. 

 
D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan masalah diatas maka rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya Pengurus masjid Al-Wustho dalam meningkatkan 

Pembangunan bidang agama di Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Lampung 

Barat ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam upaya Pengurus masjid Al-

Whustho dalam meningkatkan pembangunan bidang agama di Desa Sukaraja 

Kecamatan Way Tenong Lampung Barat? 

 
E. Tujuan  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan Oleh Pengurus masjid Al-Whustho 

dalam meningkatkan pembangunan bidang agama di Desa Sukaraja Kecamatan 

Way Tenong Lampung Barat. 
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2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan  Penghambat dalam upaya 

Pengurus masjid Al-Whustho dalam meningkatkan Pembangunan Bidang Agama 

di Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Lampung Barat. 

 
F. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan dalam kanca kehidupan yang sebenarnya.8 

Penelitian ini meneliti upaya pengurus masjid dalam memakmurkan masjid 

dengan melakukan pembangunan bidang agama, Sedangkan sifat penelitian ini 

bersifat deskriptif, maksudnya adalah penelitian yang semata-mata 

menggambarkan keadaan suatu objek untuk mengambil suatu kesimpulan secara 

umum.9  

Maksud penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya guna memberikan penjelasan dan jawaban terhadap pokok 

permasalahan yang penulis teliti, bukan berarti untuk menguji atau mencari teori 

baru. 

 

 

 

                                                             
87 Kartini Kartono, Pengantar Metedologi Riset Sosial,  (Jakarta: Gramedia Pustaka,  1981), 

h.  93. 
9 Koentjaraningrat,  Metode-Metode Penelitian Masyarakat,  (Jakarta: PT. Gramedia, 1976), h 

. 30. 
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2. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subjek yang diteliti10. 

Pendapat lain mengatakan populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud 

untuk diselidiki  tersebut populasi atau unipersum, populasi ini dibatasi 

sebagai jumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai satu 

sifat yang sama.11 

Dengan demikian yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh komponen pengurus masjid Al-Wustho Desa Sukaraja Kecamatan 

Way Tenong Lampung Barat yang berjumlah 12 orang diantaranya: 

1. Dewan pembina/penasehat 1 orang 

2. Ketua Masjid 1 orang 

3. Wakil 1 orang  

4. Bendahara 1 orang 

5. Pengurus masjid bidang seksi-seksi 8 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti.12 

Dalam penelitian ini, semua akan dijadikan sumber data. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah teknik total sampling, total sampling 

                                                             
10 Wardi Bachtiar, Metedologi  Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta: Logos, 1997),  h. 6. 
11 Sudjana, Metode Stastik, (Bandung:Tarsito, 1989),  h. 6.  
12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:  Rineka 

Cipta,  1996),  h. 104. 
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berjumlah 12 orang tersebut di  atas yaitu semua individu dalam populasi 

diberi peluang sama untuk menjadi anggota sampel. 

3. Alat Pengumpulan Data  

Metode penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai dasar yang 

efektif untuk mendapatkan data-data dan informasi, data-data diambil dari  masjid 

Al-Wustho ini menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode Interview 

Interview adalah suatu proses tanya jawab antara dua orang atau lebih 

dengan berhadapan-berhadapan secara fisik, antara satu dengan yang lainnya 

dan masing-masing dapat mendengarkan secara langsung pembicaraan dengan 

menggunakan alat bantu seperti perekam, atau alat-alat tulis.13 

Dengan demikian metode interview adalah proses pencarian data yang 

dilakukan dengan berhadapan langsung dengan orang yang akan diminta 

keterangan tentang suatu permasalahan. sedangkan interview yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, yakni 

“menginterview dengan menggunakan kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk 

disajikan, tetapi bagaimana cara pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan di 

interview sama sekali diarahkan kepada kebijaksanaan interview.14 

Sedangkan  yang di interview adalah pengurus  masjid yang penulis 

tetapkan didalam sampel. Sedangkan data yang dicari adalah tentang upaya 

                                                             
13 Ibid., h. 192. 
14 Ibid., h. 270. 
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pengurus masjid dalam meningkatkan pembangunan bidang agama meliputi 

sarana Idarah, Imarah Dan Ri’ayah di majelis ta’lim. 

b. Metode Observasi 

Observasi adalah “pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas 

fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas, observasi sebenarnya merupakan 

pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung”.15 

Dalam hal ini, penulis menggunakan observasi partisipan, yaitu unsur 

partisipasi yang terdapat didalamnya. Dengan metode ini diterapkan data-data 

yang jelas mengenai fungsi manajemen masjid dalam memakmurkan masjid. 

Metode observasi ini digunakan sebagai pelengkap untuk mendapatkan data-

data aktivitas pembangunan masjid dalam memakmurkan masjid, penulis 

mengunakan metode ini agar dapat mengetahhui secara langsung dari 

kejadian-kejadian yang ada di lapangan penelitian dan mengumpulkan data 

yang diperoleh melalui interview. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal atau 

variabel yang berupa catatan transkip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger dan lain-lain.16 

Data ini dapat digunakan untuk mendapatkan data tentang sejarah 

berdirinya  masjid Al-wustho Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong 

                                                             
15 Kartini Kartono, Pengantar Riset Sosial, (Bandung: mandar Maju, Cetakan Ke viii), 1996 

h. 32. 
16 Suharsimi Ari kunto, Op. Cit., h . 202. 
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Lampung Barat, keadaan, dan fungsi manajemen dalam membangun bidang 

agama masjid dan sebagainya. 

4. Analisis Data 

Proses selanjutnya sebagai kegiatan akhir, setelah semuanya terkumpul 

dengan lengkap, kemudian data dianalisa kemudian menyimpulkan, dalam 

penganalisaan ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu metode analisa 

yang dipergunakan untuk menganalisa data yang bersifat menografi yaitu data 

yang terwujud kasus-kasus yang jumlahnya sedikit dan didasarkan pada mutu 

sesuatu data saja.17 

Dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode 

induktif yaitu penyimpulan suatu hal yang bersifat khusus menuju kepada hal-hal 

yang besifat umum dan dari kesimpulan ini adalah merupakan jawaban dari 

permasalahan yang ada dalam bahasan ini. 

 
G. Tinjauan  Pustaka  

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan suatu telaah kepustakaan, 

penulis menemukan skipsi yang memiliki kemiripan judul yang akan penulis teliti, 

judul skripsi tersebut antara lain: 

1. Pada tahun 2007, Lisa Evitarsi, NPM 0241030010, dengan judul “Optimalisasi 

Fungsi Masjid Dalam Pembinaan Umat Ditinjau Dari Manajemen Dakwah”. 

Berisi tentang suatu proses atau usaha mengoptimalkan fungsi masjid yang 
                                                             

17  IAIN Raden Intan,  Pedoman  Penulisan  Skripsi , (IAIN Raden Intan Lampung 2015),  h. 
15.  
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dilakukan oleh seseorang ketua, masjid Al-mujahidin Central Humas Jaya Besar 

Lampung Tengah melalui berbagai aktivitas yang bermanfaat, yang sesuai dengan 

yang akan dilaksanakan. 

2. Pada tahun 2007, Mardiana, NPM 0141030011, dengan judul “ Optimalisasi 

Fungsi Manajemen Masjid Dalam Pembinaan Umat”. Berisi tentang suatu proses 

mengoptimalisasikan fungsi manajemen terutama perencanaan, pengorganisasian, 

dan penggerakkan masjid Hidayatul Abror Palapa Tanjung karang Pusat dalam 

membina umat. 

3. Pada tahun 2008, Meladi Atustama, NPM 0341010006, dengan judul “Upaya 

Takmir Masjid Jami’baitul Hidayah Dalam Mensyiarkan Untuk Memakmurkan 

Masjid Dikelurahan Gunung Terang Tanjung Karang Barat Bandar Lampung”. 

Berisi tentang usaha pengurus Jami’baitul Hidayah dalam rangka menyebarkan 

ajaran Islam, sehingga terciptanya masyarakat yang Islamiyah. 

Yang membedakan dengan sekripsi penulis walaupun yang dibahas sama-sama 

lembaga masjid tetapi dari isi dan apa yang menjadi objek kajian berbeda.  Dimana 

diatas dijelaskan masing-masing pembahasan dari masing-masing skripsi penulis 

menemukan pembeda antara skripsi penulis dengan yang terdahulu, dimana skripsi 

penulis ini lebih meneliti upaya yang dilakukan oleh pengurus masjid dalam 

memakmurkan masjid dengan meningkatkan pembangunan bidang agama meliputi 

bidang Idarah, Imarah dan Ri’ayah. 
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BAB II 

MASJID DAN PEMBANGUNAN AGAMA 

 

A. Masjid 

1. Pengertian Masjid 

Masjid menurut bahasa berarti tempat bersujud yang berasal dari Bahasa Arab 

yaitu sajada-sujudan-masjid. Masjid merupakan tempat kegiatan ibadah umat 

Islam.18  Kegiatan ibadah yang dimaksud memeliki arti yang luas, bukan hanya 

tempat sholat masjid juga dapat digunakan sebagai tempat kegiatan yang 

membawa kemaslahatan Dunia dan  akhirat. masjid artinya tempat sujud, bukan 

hanya berarti sebuah gedung atau tempat ibadat yang tertentu. 

Masjid merupakan wadah yang paling strategis dalam pembinaan dan 

menggerakkan potensi umat Islam untuk mewujudkan sumber daya manusia yang 

tangguh dan berkualitas. Masjid juga merupakan simbol eksistensi sebuah 

masyarakat muslim.19 

Masjid adalah rumah Allah SAW yang dibangun untuk sebagai sarana bagi 

umat Islam untuk mengingat, mensyukuri dan menyembah Allah SWT dengan 

lebih baik, selain itu masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai 

aktifitas amal shaleh seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, tempat 

menyusun strategi dan tempat berkumpulnya umat Islam. 

                                                             
18 Nana Rukaman, Masjid dan Dakwah,Al-Mawardi Prima, Jakarta 2002. H. 8. 
19 Ibid., h.8.  
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Dari beberapa pengertian diatas peneliti menyimpulkan masjid adalah tempat 

ibadah dan juga tempat melakukan kegiatan-kegiatan muamalat.  

2. Fungsi Masjid 

Ketika masjid hendak kita maksimalkan kegunaanya sebagai pusat pembinaan 

umat, maka terdapat banyak sisi aktivitas yang seharusnya dikembangkan. 

Apalagi aktivitas masjid itu seharusnya tidak hanya menyentuh atau melibatkan 

sekelompok orang dan aktivitasnya pun tidak hanya berupa ibadah tertentu yang 

bersifat ritual. Oleh karena itu seharusnya aktifitas masjid melibatkan semua 

kelompok  jamaah, mulai dari anak-anak, dewasa, sampai orang tua. Disamping 

melibatkan jamaah juga tidak membedakan jenis kelamin, pekerjaan, pangkat, 

kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak, tegasnya adalah bahwa masjid 

merupakan tempat semua umat muslim untuk mendapatkan hak dan kewajiban 

yang sama dalam mendapatkan bimbingan dan pembinaan dalam rangka menuju 

ketakwaan kepada Allah swt. 

Secara garis besar fungsi masjid menurut Muh. E. Ayyub dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu: 

a. Sebagai Tempat Ibadah 

b. Sebagai Tempat Pendidikan Agama 

c. Sebagai Tempat Kegiatan Sosial Kemasyarakatan.20 

Untuk mengoptimalkan fungsi masjid pada masa sekarang ini, maka kita 

harus mengetahui terlebih dahulu peran dan fungsi masjid pada masa Rasulullah 
                                                             

20 Muh.E. Ayyub et. al. Manajemen Masjid, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1997),  h. 9. 
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SAW. Dengan begitu kita dapat menerapkan dan memfungsikan  masjid agar  

tidak  terjadi penyimpangan.adapun peran dan Fungsi Masjid pada masa 

Rasulullah SAW yang harus diterapkan oleh para pengurus masjid pada zaman 

sekarang adalah sebagai berikut : 

1) Tempat Pelaksanaan Peribadatan 

2) Tempat Pertemuan 

3) Tempat Bermusyawarah 

4) Tempat Perlindungan  

5) Tempat Kegiatan Sosial 

6) Tempat Pengobatan Orang Sakit 

7) Tempat Berdakwah 

8) Tempat Penerangan dan Madrasa Ilmu.21 

3. Peranan Masjid  

Peranan masjid tidak hanya menitikberatkan pada pola aktivitas yang bersifat 

akhirat, tetapi memperpadukan antara aktivitas ukhrawi dan aktivitas duniawi. 

Pada zaman Rasulullh SAW, masjid secara garis besar mempunyai dua aspek 

kegiatan, yaitu:  

a. Sebagai pusat ibadah (shalat), dan 

b. Sebagai tempat pembinaan umat (poleksosbudmil). 

                                                             
21 Ahmad Yanni, Panduan Memakurkan Masjid, (Jakarta: Tarbiyatuna, 1999), h. 13-21 



 

xxix 
 

Dalam perkembangannya yang terakhir, masjid mulai memperlihatkan 

kiprahnya operasionalnya menuju keragamanan dan kesempurnaan kegiatan. Pada 

garis besarnya, operasionalisasi masjid menyangkut : 

1) Aspek hissiyah (bangunan) 

2) Aspek maknawiyah (tujuan) 

3) Aspek ijtima’iyah (segala kegiatan)22 

4. Pengurus Masjid  

a. Pengertian pengurus masjid  

Pengurus masjid adalah mereka yang menerima amanah jamaah untuk 

memimpin dan mengelola masjid dengan baik, untuk memakmurkan masjid. 

Pengurus dipilih dari orang-orang yang memiliki kelebihan dan kemampuan 

dan berakhlak mulia, hingga jamaah menghormatinya secara wajar dan 

bersedia membantu dan bekerja sama dalam memajukan dan memakmurkan 

masjid. Jika mereka tidak berakhlak dan tidak memahami ajaran Islam, 

keberadaan mereka menjatuhkan citra dan nama baik masjid sebagai tempat 

ibadah.23 

Ta’mir masjid (pengurus masjid) adalah sekelompok orang yang 

mempunyai kewajiban memakmurkan masjid. Firman Allah dalam QS At-

Taubah ayat 18   

                                                             
22  Moh. E.ayub,et.al.  Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani Perss,1996),  h. 11 
23 Ibid.,  h. 101. 
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Artinya : 
” Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang 
yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, 
dan tidak takut (kepada siapapun) kecuali Allah, maka merekalah orang-orang yang 
diharapkan teramasuk golongan orang-orang mendapat petunjuk.” (QS At-Taubah 
ayat 18). 
 

Menurut Moh.E. Ayubi bahwa kemulian akhlak pengurus tercermin dalam 

sikap dan tindakannya dalam memimpin dan mengelola masjid. Sikap dan 

perbuatannya yang baik dan terpuji senantiasa tampak bagi siapapun, mereka 

tidak membedakan antara jamaah satu dengan jamaah lainnya, sikap ini tentu 

akan berdampak positif bagi jamaah dan masjid yang dikelolanya.24 

Pengurus masjid harus memiliki sikap sebagai berikut : 

1) Keterbukaan, Pengurus masjid harus bersikap terbuka kepada jamaahnya, 

jamaahnya harus dilihatkan penyusunan rencana kerja pengurus, dengan 

demikian jamaahnya dapat memberikan andilnya dalam memakmurkan 

masjid. 

2) Keakraban, Keakraban pengurus terhadap jamaah dapat memperlancar 

tugas-tugas dan kegiatannya, segala permasalahan yang dihadapi pengurus 

dapat diselesaikan bersama-sama, begitu juga sebaliknya masalah yang 

dihadapi jamaahpun mungkin saja dapat dicari jalan keluarnya melalui 

musyawarah dengan pengurus masjid, antara pengurus dengan jamaah 

                                                             
24 Ibid,.  h.101. 
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harus saling mengisi, saling bertukar fikiran dan pengamalan, sehingga 

potensi kedua belah pihak akan timbul secara alami. 

3) Kesetiakawanan, Apabila diantara jamaah ada yang tertimpah musibah atau 

sejenisnya, maka hendaklah pengurus masjid menunjukkan rasa simpati 

dan keperihatinanya. 

Pengurus masjid jika memiliki sikap seperti sikap yang ada diatas, wajar 

jika berhasil memimpin dan mengelola dan melaksanakan kegiatan-kegiatan 

masjid berkat kerja sama dengan jamaahnya. Sikap yang  demikian dapat 

dijadikan suri tauladan bagi jamaahnya yang akan senantiasa akan membawa 

kemudahan, memberikan manfaat yang besar, hasil dan berkah bagi berbagai 

pihak.25  

b. Struktur Pengurus Masjid  

Struktur ta’mir masjid adalah susunan unit-unit kerja yang menunjukkan 

hubungan antar unit. Adanya pembagian kerja sekaligus keterpaduan fungsi-

fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut; dan adanya 

wewenang, garis pemberian tugas dan laporan.26 

Dari uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa, ketua dan pengurus 

bertugas memimpin organisasi dalam melaksanakan program atau  rencana 

kerja, baik yang bersifat rutin maupun yang khusus. Didalam kegiatan rutin 

itu, misalnya tercakup pada apa-apa saja yang dapat dilakukan dimasjid 

                                                             
25 Ibid., h. 102 
26 Ibid., h. 44 
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kampung sendiri. Kegiatan pemugaran atau perbaikan bangunan tergolong 

kedalam program khusus. 

Struktur organisasi pada umumnya dapat digambarkan dalam suatu sketsa 

yang disebut bagan organisasi, bagan organisasi adalah suatu gambaran 

struktur organisasi, yang di dalamnya memuat garis-garis yang 

menghubungkan kotak-kotak yang disusun menurut kedudukan atau fungsi 

tertentu sebagai garis penegasan wewenang atau  hierarki27 

c. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Masjid 

Seseorang  ta’mir masjid atau pengurus masjid memiliki tugas dan 

tanggung jawab untuk  mengelolah dan mengatur segala kegiatan yang 

diadakan dimasjid, sebelum mencapai tujuan  pemakmuran masjid maka 

pengurus masjid harus mempunyai metode-metode dan program-program 

termasuk didalamnya mencari dan mengalokasikan sumber daya yang 

dimiliki dan mempunyai pimpinan yang bertanggung jawab atas keberhasilan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menjadi  pengurus masjid bukanlah pekerjaan yang ringan, tugas 

tanggung jawabnya sangatlah berat. Diantaranya tugas pengurus masjid  dan 

tanggung jawabnya sebagai berikut: 

1) Memelihara masjid 

 Masjid merupakan tempat beribadah umat islam perlu dipelihara 

dengan baik, bangunannya ruanganya agar tidak kotor dan rusak. 
                                                             

27 Ibid,.  h. 45. 
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Pengurus masjid memiliki kewajiban untuk membersihkan masjid  dan 

memperbaiki setiap kerusakan pada peralatan yang ada didalam masjid 

dipelihara agar awet dan dapat dipakai selama mungkin. Jika ada peralatan 

yang tidak dipakai lagi secepat mungkin dicarikan penggantinya. Pada 

suatu masjid lebih baik jika ada gudang penyimpanan barang, agar 

peralatan masjid tidak hilang dan dicuri orang. 

2) Mengatur kegiatan  

 Segala kegiatan yang dilakukan di masjid menjadi tugas dan tanggung 

jawab pengurus masjid untuk mengaturnya baik kegiatan ibadah rutin 

ataupun kegiatan lainnya. Pengurus masjid harus memahami arti dan cara 

berorganisasi sehingga segala kegiatannya yang telah diprogram  dapat 

berjalan secara teratur dan terarah. Dalam mengatur dan melaksanakan 

kegiatan masjid, kejelian pengurus dalam membaca kebutuhan jamaah 

akan sangat membantu, dalam membuat program kegiatan masjid 

pengurus harus melibatkan jamaah, meminta masukan dari jamaah, baik 

jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, tujuan dan target 

yang hendak dicapai hinga perkiraan biaya yang diperlukan.28 

5. Pembinaan Masjid 

Fisik masjid sangat penting dalam usaha pembinaan. Dalam pembangunan 

masjid baru, rehab ataupun pemugaran hal tersebut merupakan masalah inti. Tiap 

                                                             
28 H.Ahmad Yani, Op. Cit.. h. 117. 
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panitia atau pengurus masjid harus mengetahui kebutuhan minimal lokasi, ruang 

dan peralatan masjid. 

Baik dari segi peribadatan (untuk menciptakan suasana yang tenang), 

kesehatan, keindahan maupun arsitekturnya. Akan keliru jika masjid telah 

dianggap memadai jika sudah tersedia “ruang sembahyang” semata. Karena 

memang secara harfiah masjid berarti tempat sujud/sholat. Oleh karena itu 

dimanapun dibumi ada masjid. Fisik masjid sebenarnya harus juga 

menggambarkan karakteristik masyarakat dan citra ajaran Islam itu sendiri. 

Pembinaan peribadatan, didalam pembinaan peribadatan yang penting adalah 

shalat fardu 5 waktu, shalat jum’at, khatib dan khutbah, imam dan muadzin serta 

tadarus. Untuk meningkatkan jamaah masjid diperlukan upaya pengurus masjid 

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengurus yang tidak melakukan 

upaya apapun dalam menarik jamaah maka dia tidak akan berhasil memperoleh 

jamaah. 

Fungsi dan peranan masjid dan waktu kewaktu semakin meluas. Masjid bukan 

sekedar tempat ibadah shalat, tetapi diharapkan agar  masjid dapat 

mengembangkan fungsi pendidikan, kegiatan sosial, kesehatan dan lain-lain. 

Bahkan sesuai dengan contoh-contoh dalam sejarah, masjid juga berperan dalam 

mengayomi dan membina umat sekitarnya secara aktif. 
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Dilihat dari bidang kerjanya, pembinaan kemasjidan meliputi tiga macam 

yaitu: 

a. Pembinaan Idarah 

Idarah masjid disebut juga manajemen masjid pada garis besarnya 

dapat dibagi menjadi dua bidang : 

1) Idarah binail maadiy (Phisical Management) 

Idarah binail maadiy adalah manajemen secara fisik yang meliputi 

kepengurusan masjid, pengaturan pembangunan fisik masjid, penjagaan 

kehormatan, kebersihan, ketertiban dan keindahan masjid (termasuk taman 

dan lingkungan masjid), pemeliharaan tata tertib dan ketentraman masjid, 

pengaturan keuangan dan administrasi masjid, pemeliharaan agar masjid 

tetap suci, terpandang, menarik, dan bermanfaat bagi kehidupan umat, dan 

sebagainya. 

Jadi dapat dipahami bahwa idarah binail maadiy adalah pembangunan 

bidang agama bagian fisik masjid, seperti: sumber daya manusia (SDM), 

sarana dan prasarana masjid, pembangunan masjid, dan pengaturan 

keuangan dan pemeliharaan masjid. 

2) Idarah binail ruhiy (funcsional management) 

Idarah binail ruhiy adalah pengaturan tentang pelaksanaan fungsi 

masjid sebagai wadah pembinaan umat, sebagai pusat pembangunan umat 

dan kebudayaan islam seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW, idarah 

binail ruhiy ini meliputi pengetesan dan pendidikan akidah Islamiyah, 
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pembinaan akhlakul karimah, penjelasan ajaran Islam secara teratur 

menyangkut. Pembinaan ukhuwah Islamiyah dan persatuan umat, 

melahirkan fikrul Islamiyah dan kebudayaan Islam, dan mempertinggi 

mutu keislaman dalam diri pribadi dan masyarakat. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa idarah binail ruhiy adalah 

pemmbinaan fungsi masjid bagi jamaah masjid, seperti: pembinaan 

majelis ta’lim, pembinaan akhlak, tauhid dan lain lain. 

Pembinaan Idharah adalah pembinaan kemasjidan menyangkut 

administrasi, manajemen dan organisasi masjid, sedangkan tujuan akhir dari 

idharah masjid adalah agar lebih mampu mengembangkan kegiatan, makin 

dicintai jamaah dan berhasil membina dakwah di ligkungannnya. Ruang 

lingkup pembinaan idharah adalah perencanaan kegiatan dan pembinaan 

organisasi, kepengurusan meliputi organisasi, pembinaan kemakmuran atau 

imarah.29 

Pengorganisasian masjid adalah penyatuan, pengelompokan dan 

peraturan pengurus masjid untuk diterapkan dalam kesatuan kerja bagaimana 

yang telah direncanakn.30 

Oleh karena itu, suatu masjid, hendaknya memeliki suatu perencanaan 

pada setiap kegiatan, dimana rencana itu harus dilakukan secara baik oleh 

                                                             
29 Dapartemen Agama RI,  Pola Pembinaaan Kegiatan Kemasjidan, (Jakarta: Bimas Urusan 

Haji,1997-1998), h. 1. 
30 Ahmad Yani, Op. Cit.,  h. 104. 
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pengurus masjid dan jamaah masjid tersebut. Sehingga kegiatannya berjalan 

dengan baik dan masjid dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

b. Pembinaan Imarah 

Pembinaan imarah berasal dari bahasa arab, yang artinya “makmur”, 

menurut istilah suatu usaha untuk melaksanakan dan memakmurkan masjid 

sebagai tempat ibadah, pembinaan dan pembinaan kesejahteraan jamahnya.31 

Pembinaan imarah meliputi pembinaan ibadah, pembinaan majelis ta’lim, 

pembinaan RISMA, perpustakaan, peringatan hari besar Islam (PHBI), 

pembinaan koperasi dan kesehatan.32 

c. Pembinaan Ri’ayah 

Pembinaan Ri’ayah adalah memelihara  masjid dari segi bangunan 

peralatan, lingkungan, kebersihan dan keindahan masjid.33 

6. Program-Program Pengurus Masjid 

Dalam pembangunan masjid tidak hanya memfokuskan kepada pembangunan 

fisik saja, melainkan juga harus mendesain kegiatan-kegiatan yang dapat 

meramaikan masjid. Ketika pengurus masjid ingin memakmurkan masjid dengan 

melakukan pembangunan bidang agama maka haruslah mengoptimalkan peran 

dan fungsi masjid sebagai Pembina umat. Maka akan banyak sisi akivitas yang 

harus dikembangkan oleh pengurus masjid, apalagi program masjid itu tidak 

hanya menyentuh atau melibatkan sekelompok orang dan aktivitasnyapun tidak 

                                                             
31 Loc. Cit.,  h. 1. 
32  Loc. Cit.,  h. 104. 
33 Dapartemen Agama RI, Op,Cit.,  h. 39. 
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hanya berupa ibadah tertentu yang bersifat ritual.  Oleh karena itu masjid 

memiliki program bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam 

melaksanakannya, maka demikian pengurus masjid dapat menyiapkan fasilitas 

masjid yang memadai, manajemen kepengurusan yang solid, dan administrasi 

yang baik, dengan adanya semua itu maka masjid akan mampu membangun 

bidang agama masyarakat dengan sendirinya. 

Untuk memudahkan pemahaman terhadap program yang harus direncanakan 

masjid dan dilaksanakan oleh pengurus dan jamaahnya terasa perlu 

mengklasifikasikan program kegiatan sesuai dengan bidang-bidangnya seperti : 

a. Bidang ubudiya  (peribadatan) 

b. Bidang pendidikan (pengajian, TPA, RISMA dan lain sebagainya) 

c. Bidang pelayanan (bimbingan dan penyuluhan, layanan kesehatan, mengurus 

jenazah dan santunan sosial ) 

d. Bidang penerangan  

e. Bidang usaha dana (mengupayakan adanya donatur, menghimpun dan 

mengelolah ZIS, BMT, penyewaan fasilitas masjid dll)34 

Dari penjelasan diatas jelaslah bahwa dalam memfungsikan masjid kita harus 

mempunyai program-program agar masjid dapat berjalan sebagai mana mestinya 

dan upaya memakmurkan masjidpun berjalan sesuai dengan tujuan. 

 

 
                                                             

34 M. Said,  Program Masjid dan Fungsinya,  (Jakarta: Bulan Bintang, 1990),  h. 36. 
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B. Pembangunan Agama  

1. Pengertian Pembangunan Agama  

Secarah etimologi, pembangunan berasal dari kata bangun, kemudian diberi 

imbuhan pe- dan akhiran-an, yang menunjukkan perihal orang yang membangun 

atau bagaimana pekerjaan membanggun itu dilaksanakan. Juga, menunjukkan 

hasil proses pembangunan, kata bangun setidakanya mempunyai tiga pengertian. 

Pertama, bangun dalam arti sadar atau siuman. Kedua, berarti bentuk. Ketiga, 

berarti kata kerja, membangun berarti mendirikan.35 

Konsep tersebut menunjukkan bahwa pembangunan adalah sebagai: 

a. Masukkan, yaitu kesadaran sebagai kondisi mutlak bagi hasilnya perjuangan 

bangsa 

b. Proses, yaitu proses membangun atau mendirikan berbagai kebutuhan 

berdasarkan rasionalis. 

c. Keluaran, yaitu berbagai bentuk bangunan sebagai hasil perjuangan, baik fisik 

maupun non fisik.36 

Hakikat pembangunan adalah perubahan bukan perombakan. Salah satu 

implikasi yang muncul adalah ditinggalkanya nilai-nilai hidup tradisional yang 

dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntunan zaman dan menjadi hambatan untuk 

menuju kemajuan dan kemapanan sebagai makhluk ilmiah yang kebutuhan 

materil (sandang, papan dan pangan), estetis, etis, dan religius. 

                                                             
35  Fariza Makmun, Dakwah Pembangunan, (Bandar Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden 

Intan Lampung 2009),  h. 16. 
36 Ibid., h. 17.   
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Dari beberapa pengertian pembangunan dapat diambil suatu pengertan  

bahwah pembangunan merupakan perubahan yang dilakukan secara terus 

menerus guna mencapai tujuan masa depan. 

Pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat  

membutuhkan usaha pembangunan dan perubahan yang dilakukan secara sadar 

oleh semua komponen tanpa adanya paksaan. Pelaku pembangunan harus sadar 

bahwa perubahan adalah untuk dirinya dan untuk masyarakat pada umumnya, 

perubahan adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan. 

Agama menurut bahasa Indonesia, agama adalah sebuah sistem yang 

mengatur keimanan atau kepercayaan dan peribadahan terhadap Tuhan Maha 

Kuasa serta tata kaidah yang berkaitan dengan lingkungan dan pergaulan 

manusia. Agama bersumber dari bahasa sansekerta yang maknanya “Tradisi”. 

Pengertian agama menurut ahli antropologi sebagai berikut: 

Levy-Bruhl ahli sejarah dan filsafat perancis, menggemukakan agama adalah 

pandangan dan jalan hidup masyarakat primitif. Agama, sebagaimana halnya 

magi, tidak logis dan tidak rasional, sehingga tidak akan pernah mampu 

mengantarkan kehidupan kepada kemajuan. Cara pandang ini tidak lagi 

fenomenologis atau verstehen, yaitu memahami gejala menurut apa yang 

dimaknai oleh pemilik atau pelaku gejala tersebut, tetapi suatu pandangan dari 

orang luar yang menilai suatu budaya lain dengan memakai kacamatanya sendiri. 

Radcliffe-brown menggemukakan definisi “Agama adalah ekspresi dalam satu 

atau lain bentuk tentang kesadaran terhadap ketergantungan kepada suatu 
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kekuatan dilluar diri kita yang dapat dinamakan dengan kekuatan spiritual atau 

moral.37 

Agama menurut miichel meyer berpendapat bahwa agama sekumpulan 

kepercayaan dan pengajaran-pengajaran yang mengarahkan kita Dalam tingkah 

laku kita terhadap Allah SWT, terhadap sesama manusia dan terhadap diri kita 

sendiri. 

Durkheim, agama mengekspresikan nilai-nilai terdalam yang ada dalam 

tatanan sosial, Agama merupakan kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan 

yang Maha Kuasa dan pengajaran-pengajaran serta kaidah yang berhubungan 

dengan pergaulan manusia serta lingkunganya, terhadap sesama manusia dan diri 

sendiri.  

Agama adalah ajaran dari tuhan yang biasanya mencakup berbagai aspek 

kehidupan.38 

Pembangunan agama  adalah perubahan yang dilakukan  pada masyarakat 

sebagai langkah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara 

material dan spiritual. 

 

 

 

                                                             
37 Bustanuddin agus, Agama dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama, 

(Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada  2007). h.  125 & 128.    
38 Bustanuddin Agus, Islam dan Musllim Serial Esai Sosiologi Agama Islam dan 

Pembangunan, ( jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  2007 ), h.1. 
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2. Pendekatan-Pendekatan Pembangunan Agama 

a. Pendekatan Spiritual  

Perjalanan pembangunan di Indonesia, dengan sebagai komitmen-

komitmen dengan dunia barat yang tidak dapat diletakkan karena situasi dan 

kondisi internal, maka pelaksanaan pembangunan di Indonesia cenderung 

mengarah kepada westernisasi teori untuk mengatasi masalah-masalah 

ekonomi, politik, dan sosial.  

Westernisasi tanpa mempertimbangkan potensi lokal, baik sosial budaya , 

psikologi, dan geografis maupun nilai-nilai agama masyarakat lokal akan 

menjadikan program pembangunan kita kehilangn arah dan esensi 

pembangunan, yakni pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. 

Pembangunan nasional hampir meninggalkan nilai-nilai religius, 

akibatnya, para elit kekuasaan dan pelaku pembangunan belum 

memperlihatkan aspek kemanusian dalam meningkatkan program 

pembangunan, padahal, berdasarkan studi weber mengenai etika protestan 

terhadap etos kerja penganutnya disimpulkan, aspek spiritual yang ada pada 

level individu,kelompok dan komunitas dapat menjadi daya dorong (energy) 

dalam melakukan pembangunan ataupun perbaikan taraf hidup masyarakat. 

Untuk melihat relevansi antara agama (spiritual) dengan pembangunan 

masyarakat, akan diuraikan beberapa pandangan Islam sebagai salah satu 

agama yang memeliki penganut terbesar di indonesia. Sebagai berikut: 

1) Niat  
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Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk selalu berkeinginan 

untuk mencapai kehidupan yang baik dunia dan akherat. ALLAH 

berfirman QS.Ali Imran:152. 

                           

                      

                           

        

Artinya :   
“Dan sesunguhnya Allah telah memenuhi janji-nya kepada kamu, ketika kamu 
membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu lemah dan 
berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah (rasul) sesudah Allah 
memperlihatkan kepadamu  apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang 
yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka 
untuk menguji kamu, dan sesunguhnya Allah telah memaafkan kamu, dan 
Allah mempunyai karunia (yang dilimpahka) atas orang orang yang beriman.” 

 
2) Etos kerja 

Islam tidak pernah menganjurkan kepada umat untuk bermalas-

malasan dan menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Bahwa setiap 

pekerjaan yang halal lebih tinggi nilainya dibandingkan menggantungkan 

hidup kepada orang lain. Sebagai mana hadist dibawah ini  

“sesungguhnya seseorang diantara kalian mengambil tali kemudian 

mengikat kayu-kayu itu, dan membawa di atas panggungnya lalu 

menjualnya... lebih baik dari pada ia meminta-minta pada orang lain”. 

(H.R. Bukhari dari Zubair bin al-‘awwan). 
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3) Peduli terhadap orang lain  

Didalam QS Al-maidah ayat 2: 

                                   

                                  

                               

                        

Artinya : 
“Dan tolong menolonglah kamu dalam ( mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.” 

Ayat diatas, menuntun umatnya untuk peduli kapada siapa saja yang 

membutuhkan pertolongan sekalipun tidak seagama. 

b. Pendekatan pembangunan berpusat pada manusia (people centered 

development) 

Komitmen pemerintah tentang pembangunan kualitas manusia, ditegaskan 

dalam GBHN 1993-1998, yaitu manusia dan masyarakat sebagai pelaku 

utama pembangunan, maka pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, 

membimbing dan membina masyarakat yang berkarakter serta terciptanya 

suasana yang menunjang pemabangunan. 

Menurut goulet yang dikutip oleh Isbandi, pembangunan masyarakat yang 

berpusat pada manusia bertujuan untuk menyediakan bagi seluruh lapisan 

masyarakat kesempatan untuk hidup secara utuh. Nilai-nilai dasar yang 

terkandung dalam pendekatan ini adalah Partisipasi (participation), 
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Keseimbangan (sustalnable), Integrasi sosial (social integration), Hak-hak 

dan kemerdekaan asasi manusia (human rights and fundamental freedoms).  

3. Sasaran dan Tujuan Pembangunan  Agama  

Tujuan merupakan sebuah pernyataan yang memiliki makna, yaitu keinginan 

yang dijadikan pedoman bagi manajemen puncak organisasi untuk meraih hasil 

tertentu atas kegiatan yang dilakukan dalam dimensi waktu tertentu.  

Tujuan (objective) diasumsikan berbeda dengan sasaran (goals). Dalam tujuan 

memiliki target-target tertentu untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. 

Sedangkan sasaran adalah pernyataan yang telah ditetapkan oleh manajemen 

puncak untuk menentukan arah organisasi dalam jangka waktu panjang.39  

Tujuan dan sasaran pembangunan bidang agama ini adalah masyarakat. 

Pembangunan juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk meningkatkan seluruh 

aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan Negara sekaligus merupakan 

proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan Negara untuk 

mewujudkan tujuan. 

Mukti Ali  menulis dalam tujuan penyiaran Islam adalah untuk menjadikan 

masyarakat Islam beriman kepada Allah SWT, jiwanya bersih diikuti perbuatan-

perbuatan yang sesuai dengan ucapan batinnya, mengagungkan Allah SWT, dan 

melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk kepentingan umat manusia dan demi 

                                                             
39 M.Yunan Yusuf,  Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah , (Jakarta,:Kencana Prenada Media 

Group, 2006), h. 86. 
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berbakti kepada Allah SWT. Sedangkan M. Natsir dalam serial dakwah media 

dakwah mengemukakan, bahwa tujuan dari dakwah itu adalah: 

a. Memanggil kita pada syariat, untuk memecahkan persoalan hidup, baik 

persoalan hidup perseorangan atau persoalan rumah tangga, berjama’ah 

masyarakat, berbangsa-bersuku bangsa, bernegara dan berantar Negara. 

b. Memanggil kita pada fungsi hidup sebagai hamba Allah SWT di atas dunia 

yang terbentang luas yang berisikan manusia secara heterogen, bermacam 

karakter pendirian dan kepercayaan, yakni fungsi sebagai syuhada’ala an-nas, 

menjadi pelopor dan pengawas manusia.  

c. Memanggil kita pada tujuan hidup yang hakiki yakni menyembah Allah.40 

Sebagaimana firman-Nya dalam Qs Adz-Dzariyat: 56. 

              

Artinya :”Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku.” 

Tujuan dakwah secara umum adalah mengubah perilaku sasaran agar mau 

menerima ajaran Islam dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik 

yang bersangkutan dengan masalah pribadi, keluarga maupun sosial 

kemasyarakatannya, agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. 

 

 

                                                             
40 Ibid., h. 88 
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4. Pembangunan Agama di Tinjau dari Fungsi Manajemen Dakwah 

Fungsi manajemen adalah rangkaian berbagai kegiatan yang telah ditetapkan 

dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara yang satu dengan lainnya 

yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi atau bagian-bagian yang 

diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan. 

George R. Tarry, mengemukakan empat fungsi manajemen yaitu planning 

(perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan 

controlling (pengawasan), keempat fungsi ini terkenal dengan singkatan POAC.41 

Fungsi manajemen juga digunakan disaat melakukan pembangunan bidang 

agama, karena didalam melakukan pembangunan bidang agama kita harus 

memperhatikan fungsi manajemen agar kegiatan pembangunan tersebut dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan atau keinginan organisasi. Berikut ini kaitan fungsi 

manajemen di dalam melakukan pembangunan bidang agama: 

a. Perencanaan (planning) 

Rencana adalah suatu arah tindakan yang sudah ditentukan terlebih 

dahulu. Dari perencanaan ini akan mengungkap tujuan-tujuan keorganisasian 

dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna mencapai tujuan.  

Dalam organisasi dakwah merencanakan di sini menyangkut merumuskan 

sasaran atau tujuan dari organisasi tersebut, menetapkan strategi menyeluruh 

untuk mencapai tujuan dan menyusun hierarki lengkap rencana-rencana untuk 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. 
                                                             

41 Ibid.,  h. 81. 
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Menurut Henry Fayol, seorang pakar manajemen Amerika, perencanaan 

adalah semacam prediksi terhadap apa yang akan terjadi pada masa datang 

disertai persiapan untuk menghadapi masa yang akan datang. Sedangkan 

menurut Mary Robins, perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan 

penentuan sasaran dan tujuan organisasi, menyusun strategi menyeluruh untuk 

mencapai sasaran yang telah ditetepkan dan mengembangkan hierarki rencana 

sarana komprehansif untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan 

kegiatan.42 

Dari pengertian di atas dapat diartikan, perencanaan juga merupakan 

sebuah proses untuk mengkaji apa yang hendak dikerjakan di masa yang akan 

datang. Yang menjadi komponen perencanaan adalah: ide, penentuan aksi, 

dan waktu. 

Perencanaan yang benar dan efektif akan menentukan hasil dari sebuah 

kegiatan, begitu halnya disaat ingin melakukan pembangunan bidang agama, 

sebelum melakukan kegiatan pembangunan bidang agama hal yang harus 

dilakukan pertama kali adalah melakukan perencanaan terlebih dahulu, 

barulah pelaksanaan dan pengawasan kegiatan itu mengiringi jalannya suatu 

kegiatan. 

b. Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokkan orang-orang, 

alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa 
                                                             

42 Ibid., h. 95-96 
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sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan seagai suatu 

kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. 43 

Pada proses pengorganisasian ini akan menghasilkan sebuah rumusan 

struktur organisasi dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Disaat 

ingin melakukan pembangunan bidang agama maka pengorganisasian ini 

sangat diperlukan guna menetapkan para anggota sesuai dengan kemampuan 

mereka dan pengetahuan mereka. Dengan mereka bekerja sesuai dengan 

keahlian mereka maka kegiatan pembangunan bidang agama dapat berjalan 

sesuai dengan tujuan awal. 

c. Penggerakan (actuating) 

Penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para 

bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas 

demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis, motiving 

secara implicit berarti, bahwa pimpinan organisasi di tengah bawahannya 

dapat memberikan sebuah bimbingan, intruksi, nasehat, dan koreksi jika 

diperlukan. 44 

d. Pengawasan (controlling) 

Fungsi  Pengawasan ( Controling ) adalah Fungsi terakhir dari proses 

manajemen, fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan 

proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.   

                                                             
43 Ibid., h. 117 
44 Ibid., h. 139 
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pengawasan  ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan dan kedua 

fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena : 

1) Pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan 

2) Pengawasan baru dapat dilakukan  jika ada rencana 

3) Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengawasan dilakkukan dengan baik 

4) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah 

pengawasan atau penelian dilakukan. 

Dengan demikian peranan pengawasan ini sangat menentukan baik atau 

buruknya pelaksanaan suatu rencana.45 

 

  

                                                             
45 Malayu, Manajemen Dasar Pengertian  dan Masalah, ( Jakarta Bumi Aksara 2009),  h. 

241-243 
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BAB III 
MASJID AL-WHUSTHO DESA SUKARAJA KECAMATAN WAY TENONG 

LAMPUNNG BARAT 
 

A. Sejarah Masjid Al-Whustho Desa Sukaraja 

Masjid Al-Whustho terletak di Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Lampung 

Barat,  pada mulanya Masjid tersebut adalah sebuah Mushollah kecil yang berdiri atas 

kesepakatan masyarakat dan para Tokoh Desa  Sukaraja, Masjid Al-Wustho telah 

berdiri sejak tahun ± 1935 sebelum Kemerdekaan dibawah Pimpinan Pesire Marge 

Way Tenong yang bernama Sedamit. Dengan pengurus pertamanya H Muhamad 

Saman dan H. Muhamad Nur. 

Kemudian pada tahun 1952 renovasi Masjid dan peluasan bangunan serta 

halaman Masjid dilakukan, adapun dana pembangunan dan renovasi Masjid tersebut 

didapat dari infaq masyarakat dan kotak amal rutin tiap hari  jum’at oleh masyarakat 

Desa  Sukaraja itu sendiri, kemudian dibentuklah kepengurusan Masjid yang 

diketahui pertama kali oleh Tokoh Agama Desa tersebut yang bernama Muhamad 

Sai’ip. dan H. Muhamad Saman. Renovasi ini selain melakukan perbaikan bangunan 

fisik juga membangun menara masjid. 

Kemudian sistem kepengurusan mengalami pergantian, yang mana sistem 

kepengurusan diketuai oleh Ust.H. Mat Yusuf . dan dibantu oleh para tokoh agama, 

masyarakat dan remaja dengan kegiatan yang lebih baik. Para khatib dan imam 

jum’at dibuat bergiliran, kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah setiap 



 

lii 
 

malam idul fitri, pelaksanaan penyembelihan hewan-hewan kurban serta peringatan 

hari-hari besar Islam (PHBI) dapat berjalan dengan semaksimal mungkin.46   

B. Struktur Organisasi Masjid Al-Whustho Desa Sukaraja 

1. Dewan Pembina/Penasehat    :H. Inharudin 

2. Ketua Umum     :Samsul Edward 

3. Wakil Ketua      :Usnan Tohir 

4. Bendahara      :Kurnain 

a. Seksi-Seksi  

1) Seksi Perlengkapan   :Aguswadi 

2) Seksi Peribadatan    :H Mak Yusuf 

3) Seksi Pemuda dan Remaja  Masjid :Muhamad Amin 

4)  Seksi Pendidikan   :Iskandar Idris 

5) Seksi Zakat, Infaq dan Sodaqoh   :Saripudin 

6) Seksi PHBI     : syamsul Edward 

7) Seksi  pemeliharaan & lingkungan  : Kurnain  

8) Humas     : Novri  

 

 

 

 

 
                                                             

46 Documentasi masjid Al-Wustho Desa Sukaraja.Tahun 2016 
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Tabel I 
Nama-Nama Pengurus Masjid Al-Whustho Desa Sukaraja 

 
No Nama Umur Pekerjaan 

1. H Inharudin 40 Pembina/penasehat 

2. Samsul Edward 40 Ketua umum 

3. Usnan Tohir 65 Wakil ketua 

4. Kurnain 49 Bendahara 

5. Kareka 38 Sekertaris 

6. Aguswadi 45 Seksi perlengkapan 

7. H Mat Yusuf 70 Seksi peribadatan 

8. Iskandar Idris 39 Seksi pendidikan 

9. Muhamad Amin 39 Seksi pemuda dan risma 

10. Saripudin 42 Seksi ZIS 

11. Syamsul Edward 46 Seksi PHBI 

12. Kurnain 37 Seksi pemeliharaan fisik 
& lingkungan 

13. Novri 35 Seksi Humas 

Dokumentasi masjid Al-Whustho, di catat tanggal 13 desember 2016 
Para pengurus masjid di atas tersebut merencanakan, melaksanakan, dan 

menjalankan berbagai kegiatan, diantaranya pengajian Bapak-bapak, pengajian Ibu-

ibu, pengajian RISMA, dan pengajian TPA Ibu-ibu dan berbagai kegiatan lainnya. 

C. Keadaan Masjid Al-Whustho Desa Sukaraja 
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Keadaan perkembangan Masjid Al-whustho ini dari tahun ketahun cukup baik, 

hal ini dapat dilihat dari bangunan yang mengalami perubahan dan juga adanya 

renovasi yang dilakukan oleh pengurus masjid dan masyarakat. 

Keadaan bangunan masjid Al-Whustho, masjid Al-Whustho memiliki beberapa 

fasilitas didalamnya seperti: 

1. Ruang penyimpanan barang (Gudang) 

2. Tempat wudhu 

3. Kamar mandi 

4. Tempat parkir 

Dari hasil wawancara penulis dengan pengurus masjid Al-Whustho  (Bapak 

Syamsul Edware) bahwa beliau mengatakan bahwa program yang dilaksanakan 

dalam melaksanakan kegiatan pemakmuran Masjid Al-Whustho Desa Sukaraja 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengadakan pengajian Bapak-bapak  yang dilaksanakan setuap malam jum’at 

b. Mengadakan pengajian Ibu-ibu yang dilakukan setiap hari jum’at siang 

c. Mengadakan kegiatan TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) ibu-ibu yang 

dilakukan setiap hari sabtu sore 

d. Peringatan hari besar Islam, dimana setiap hari besar Islam selalu mengadakan 

kegiatan pengajian akbar. Yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. 

D. Kondisi Jama’ah Masjid Al-Whustho Desa Sukaraja 
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Untuk lebih mengenal kondisi jamaah masjid Al-Whustho Desa Sukaraja 

Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat yang merupakan Daerah 

penelitian bagi penulis. 

Tabel 4 
Jumlah Penduduk Desa Sukaraja Menurut Penganut Agama 

 
No Penganut agama Jumlah 

1 Islam  2820  

2 Kristen katolik 15 

3 Kristen protestan - 

4 Hindu - 

5 Budha - 

Jumlah 2835 

Sumber data : Monografi Desa Sukaraja, Tahun 2016/2017, di catat pada tanggal 15 

Desember 2016 

“Penduduk Desa Sukaraja  menganut agama Islam 99 % terdiri dari berbagai suku 

yaitu Suku Semendo, Jawa,Lampung dan Sunda serta Manulang tetapi mereka hidup 

rukun dalam kehidupan sehari-hari.”47 

walaupun penduduk Desa Sukaraja 99% nya memeluk agama Islam, hal ini tidak 

dapat dijadikan tolak ukur untuk terciptanya kemakmuran masjid, hal ini dipengaruhi 

oleh tingkat pemahaman dan pengamalan akan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya. 

Hal ini dapat dilihat dari pemahaman mereka tentang masjid, mereka hanya tahu 

bahwa masjid itu hanya sebagai sarana ibadah shalat wajib, shalat jum’at dan shalat 
                                                             

47   Usnan tohir, Tokoh Masyarakat Desa Sukaraja , wawancara, Tanggal  22 Desember 2016 
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pada hari raya saja. Faktor sosial budaya mempengaruhi, dilihat dari beragamnya 

suku masyarakat Desa Sukaraja mayoritas Semendo dan sisahnya suku Jawa, 

Lampung, Manulang dan Sunda. 

 
E. Kondisi  Pengurus Masjid Al-Whustho Desa Sukaraja 

Pada masa perkembangan masjid Al-Whustho Desa Sukaraja  telah mengalami 

pergantian pengurus, pengurus masjid pertama yaitu bapak Sedamit, kepengurusan 

masjid Al-Whustho ini sudah beberapa kali melakukan pergantian pengurus masjid. 

ditahun 1952 itu pengurus masjidnya diketuai oleh bapak H Muhamad Saman, dan 

ditahun 1994 pengurus masjid Al-Whustho ini yaitu bapak Ust. H. Mat Yusuf,  

kemudian kepengurusan tahun 2005-sekarang adalah sebagai berikut: 

Kepengurusan Masjid Al-Whustho Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong 

Tahun 2005-Sekarang 

1. Dewan Pembina/Penasehat   : H. Inharudin 

2. Ketua Umum     : Samsul Edward  

3. Wakil Ketua     : Usnan Tohir 

4. Bendahara     : Kurnain 

5. Seksi-Seksi  

a. Seksi Perlengkapan   : Aguswadi 

b. Seksi Peribadatan    : H Mak Yusuf 

c. Seksi Pemuda dan Remaja  Masjid : Muhamad Amin 

d. Seksi Pendidikan   : Iskandar Idris 
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e. Seksi Zakat, Infak dan Sodaqoh  : Saripudin 

f. Seksi PHBI     : syamsul Edward 

g. Seksi Pemeliharaan & Lingkungan : Kurnain  

h. Humas     : Novri  

 
F. Keadaan Pembangunan Bidang Agama Masjid Al-Whustho Desa Sukaraja 

Dalam melakukan pembangunan Masjid tidak hanya fokus pada pembangunan 

fisik saja, melainkan juga harus fokus di bidang Idarah, Imarah dan Ri’ayah masjid. 

Mendesain atau memanajemen kegiatan-kegiatan yang dapat membangun bidang 

agama masyarakat merupakan pembangunan di bidang Idarah, sedangkan di bidang 

Imarah yaitu kegiatan yang meliputi pembinaan ibadah, majelis ta’lim, pembinaan 

RISMA, perpustakaan, peringatan hari besar Islam (PHBI), dan pembinaan koperasi 

serta kesehatan. Sedangkan pembangunan bidang Ri’ayah adalah memelihara masjid 

dari segi bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan dan keindahan masjid. 

Untuk itulah pengurus masjid dituntut untuk memahami ilmu pengetahuan dan 

wawasan yang luas serta menguasai keterampilan manajemen. Hal ini dilakukan 

supaya pengurus masjid mampu memakmurkan masjid dengan memperhatikan 

pembangunan di bidang Idarah, Imarah dan Ri’ayah. 

Keadaan pembangunan masjid Al-Whustho didalam bidang idarah binail maadiy 

dapat kita lihat dari pertama dibangun sampai sekarang bentuk dan perluasan masjid 

dilakukan, pemeliharaan dan perawatan bangunan masjid pun telah dilakukan, 

sedangkan pembangunan bidang idarah binail ruhiy dapat dilihat dari adanya 
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pembinaan majelis ta’lim, pembinaan RISMA, pembinaan PHBI serta adanya 

pembinaan akhlakul karimah, penjelasan tentang ajaran islam dan lain-lain. 

 
G. Upaya Pengurus Masjid Dalam Pembnagunan Agama 

1. Pembangunan Bidang Idarah 

Pembangunan bidang idarah adalah pembinaan masjid yang meliputi 

administrasi dan manajemen masjid. Di dalam melakukan sesuatu hendaknya 

terlebih dahulu dilakukan sebuah perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakkan dan pengawasan hal ini merupakan empat fungsi manajemen. 

Di dalam bab II halaman 23 telah dijelaskan bahwa tugas pengurus masjid itu 

adalah mengatur/merencanakan kegiatan agar kegiatan yang dilaksanakan 

tearah dan sesuai dengan tujuan. 

Pengurus masjid Al-Whustho di dalam mengatur  atau merencanakan 

kegiatan yang ada di masjid Al-Whustho sudah berjalan cukup baik, seperti 

yang dikatakan oleh pengurus masjid Al-Whustho di dalam wawancara 

sebagai berikut: 

“Disaat kami ingin melakukan kegiatan, seperti kegiatan peringatan 

hari besar Islam maka kami akan melakukan rapat terlebih dahulu, rapat ini 

dihadiri oleh semua pengurus masjid, tujuan dari rapat ini adalah  untuk 

membentuk panitia-panitia kegiatan  dan juga menentukan hari H nya, 

biasanya kami melakukan kegiatan peringatan hari besar Islam ini tidak sesuai 

dengan yang ditetapkan di kalender, misalnya di kalender peringatan isra 
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miraj jatuh pada tanggal 25 maka kami  bisa saja melakukan peringatan irsa 

miraj  pada hari lainnya, biasanya kami menggambil hari libur untuk 

merayakan hari besar  Islam ini. Bukan hanya kegiatan peringatan hari besar 

Islam untuk kegiatan lain pun kami melakukan musyawarah terlebih dahulu 

sebelum kegiatan tersebut dilakukan.”48 

Selain melakakukan perencanan terlebih dahulu pengurus juga harus 

terbuka terhadap dana yang masuk  dan keluar dari kas masjid.  Pengurus  

masjid Al-Whustho Desa Sukaraja didalam pendanaan selalu terbuka terhadap 

jamaah dan pengurus lainnya,  ini dapat dilihat dari bendahara masjid yang 

selalu mengumumkan hasil uang kas masjid di setiap hari jum’at, di saat 

sholat hari raya,  dan peringatan hari besar Islam. 

2. Pembangunan Bidang Imarah 

Pembangunan bidang Imarah adalah pembinaan yang meliputi kegiatan 

untuk memakmurkan masjid. seperti pembinaan ibadah, pembinaan majelis 

taklim, pembinaan RISMA, perpustakaan, dan peringatan hari besar islam. 

Adapun upaya pengurus masjid Al-Whustho dalam  memakmurkan 

Masjid adalah  sebagai berikut: 

a. Masjid Al-Whustho Dijadikan Sebagai Pusat Ibadah 

“Fungsi utama dari masjid Al-Whustho adalah tempat beribadah 
kepada Allah SWT. Terutama sholat lima waktu secara berjamaah  
dimasjid. Selain itu masjid  juga digunakan untuk sholat jum’at dan sholat 
hari raya. Dimasjid ini jamaah sholat wajib lebih sedikit dibandingkan saat 
pelaksanaan sholat hari raya Islam. Saat pelaksanaan sholat hari raya maka 

                                                             
48 Syamsul Edward,  ketua masjid  Al-Whustho, wawancara , 08 Januari 2017 
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jamaah masjid ini akan menbeludak sehingga sholatpun sampai dilakukan 
diluar masjid (di halaman masjid).”49 

Dilihat dari penjelasan di atas maka dapat kita lihat bahwa para jamaah 
masjid Al-Whustho yang ada dilingkungan Masjid telah berusaha untuk 
mengupayakan Masjid sebagai pilihan tempat beribadah. apalagi 
beribadah didalam masjid sangat menguntungkan bagi para jamaah, 
mereka merasa aman, tenang dan khusuk dalam beribadah kepada Allah 
SWT. Selain itu keuntungan yang didapat oleh para jamaah adalah pahala  
belipat ganda dibandingkan dengan melakukan ibadah di rumah 
khususnya kaum Adam.  

b. Masjid Al-Whustho Dijadikan Sebagai Kegiatan Keagamaan Islam  

Kegiatan jamaah masjid Al-Whustho dalam rangka melakukan 

kegiatan keagamaan yakni memperingati hari-hari besar Islam ± dalam 

satu tahun 3 kali memperingatinya, seperti Isra Miraj, Maulid Nabi SAW, 

tahun baru Islam dan lain sebagainya. Hal ini sudah menjadi tradisi 

masyarakat yang ada dilingkungan masjid Al-Whustho. 

Disaat memperingati hari besar Islam ini pengurus masjid 

memanfaatkannya untuk memberikan siraman rohani terhadap para 

jamaah, karena mengingat jamaah yang mengahadiri peringatan ini 

biasanya lebih banyak dibandingkan dengan pengajian-pengajian rutin 

atau hari-hari biasa, jamaah yang hadir dalam acara hari besar Islam ini  

±300 orang jamaah, yang terdiri dari Anak-anak, para Remaja, Ibu-ibu dan 

Bapak-bapak serta masyarakat yang usia lanjut. materi dakwah yang 

diberikan sesuai dengan kemampuan akalnya, materi dakwah dapat 

diterima oleh jamaah yang hadir. Apalagi jamaah yang hadir dari 

bermacam-macam pekerjaan atau profesi. Ada yang PNS, Pedangang, 
                                                             

49 Syamsul Edward,  Ketua Masjid Al-Whustho, wawanvara,  08 januari 2017 
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Petani, Buruh dan lain sebagainya. Sehingga pengurus masjid tersebut 

dapat mendatangkan Da’i-da’i dari luar daerah yang digemari oleh jamaah 

masjid tersebut. Seperti Ustad Marsudi (Kasui,Wai Kanan), Ustad  Ujang 

Sulaiman (Talang Padang), Ustad Ahmad Al-Habsyi (Jakarta), Ustad Kyai 

Dennawi (Semendo Darat, Palembang) dll. 

Selain kegiatan didalam memperingati hari besar Islam, pengurus 

masjid juga melakukan kegiatan pengumpulan dana, penyimpanan, dan 

pembagian zakat infaq dan sodaqoh (ZIS), juga pemotongan hewan 

qurban, kegiatan ini dihimpun oleh pengurus masjid Al-Whustho.  

Dengan kegiatan seperti dimaksudkan agar para jamaah masjid 

tersebut dapat meningkatkan amal perbuatan mereka dengan 

mengorbankan tenaga, fikiran serta waktu untuk beramal shaleh, selain itu 

diharapkan para jamaah dapat mengetahui mana yang berhak untuk 

mendapatkan ZIS, dari hal ini masyarakat dapat mengambil hikmahnya 

bahwa harta di dunia ini tanpa barokah dan ridho Allah SWT tidak ada 

gunanya/manfaatnya, maksudnya adalah harta  yang tidak dijalankan di 

jalan Allah SWT maka tidak ada harganya, kegiatan seperti ini dapat juga 

disebut kegiatan sosial keagamaan. Kegiatan pengurus masjid ini berusaha 

untuk membangun rasa peduli jamaah terhadap sesama. 

c. Masjid Al-Whustho Dijadikan Sebagai Pusat Kegiatan Pendidikan 

Dan Dakwah Islam  
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Kegiatan pendidikan dan dakwah Islam yang ada  di masjid Al-

Whustho diantaranya sebagai berikut : 

1) Mengadakan Pengajian Bapak-bapak 

Kegiatan pengajian Bapak-bapak ini dilakukan oleh pengurus 

masjid dengan tujuan untuk  membentuk atau membangun nilai-nilai 

keagamaan masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong  

bukan hanya itu pengajian ini juga bertujuan untuk memakmurkan 

masjid Al-Whustho yang ada di tengah-tengah Desa Sukaraja. 

Yang menjadi latar belakang pengurus masjid untuk melakukan 

kegiatan pengajian ini adalah kondisi masyarakat Desa Sukaraja yang 

masih belum mengetahui benar tentang ilmu agama Islam. Oleh karena 

itulah pengurus masjid melakukan kegiatan pengajian ini dengan maksud 

agar mayarakat yang ada di Desa Sukaraja ini dapat mengetahui hal-hal 

keagamaan dengan baik. 

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh ketua pengurus masjid 

dalam wawancara berikut. 

“Kami melakukan pengajian Bapak-bapak ini bertujuan  untuk  

membentuk atau membangun nilai-nilai keagamaan masyarakat Desa 

Sukaraja Kecamatan Way Tenong  bukan hanya itu pengajian ini juga 

bertujuaan untuk memakmurkan masjid Al-Whustho, hal ini dapat kita 

lihat seperti masih banyaknya masyarakat yang belum paham benar akan 

ilmu agama dan fungsi masjid yang sebenarnya, masih banyaknya 
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masyarakat yang memfungsikan Masjid hanya sebagai tempat sholat hari 

raya saja, oleh karena itulah kami membentuk kegiatan pengajian Bapak-

bapak.”50 

Adapun teknis dalam pelaksanaan pengajian ini dilakukan satu kali 

dalam seminggu, yaitu pada malam jum’at, waktunya ba’da isya hingga 

selesai, pematerinya diambil dari pengurus masjid itu sendiri, tempat 

pelaksanaan kegiatan pengajian Bapak-bapak ini dilakukan dirumah para 

jamaah secara bergiliran, namun terkadang kegiatan   dilakukan di masjid.   

Ustadz yang menjadi pemateri dalam pengajian ini memilih materi 

tidak hanya terpaku kepada masalah akhirat saja, namun juga memberikan 

materi tentang masalah duniawi , tauhid, akhlak sesama manusia 

muamalah dan ilmu agama Islam lainnya. 

Metode yang digunakan dalam pengajian ini adalah metode ceramah, 

Tanya jawab, diskusi dan sekali-kali diadakan praktek.  Metode praktik ini 

juga bertujuan untuk memberikan kesan menarik sehingga para jamah 

tidak bosan akan mengikuti pengajian lagi, bukan hanya itu praktik ini 

juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para jamaah agar 

mereka benar-benar paham didalam materi maupun praktiknya. 

Tabel 5 
Nama-Nama Jama’ah Pengajian Bapak-Bapak  

 Masjid Al-Whustho Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong  
Lampung Barat 

                                                             
50 Iskandar Idris, Pengurus Masjid Al-Whhustho Seksi Pendidikan, Wawancara 10 Januari 

2017 
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No Nama Pekerjaan 

1 H mat yusuf Tokoh masyarakat 

2 H muslim Pedagang 

3 Darmawan Pns 

4 H mansyur Petani 

5 Usni PNS 

6 Usnan tohir Petani 

7 Denan Petani 

8 Guswadi Petani 

9 Darsan Petani 

10 Iskandar Guru TPA 

11 Wahyu Petani 

12 Kurmani Petani 

13 Sarmadi Petani 

14 Zainal Petani 

15 Dinal Petani 

16 Ma’mun PNS 

17 Kadi Petani 

18 Wardani PNS 

19 Mat sani Wiraswasta 

20 Amir Petani 

21 Ali Petani 
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22 Kurnaidi Petani 

23 Hasan PNS 

24 Husen Wirausaha 

25 Suhardi Sekdes 

26 Juha Petani 

27 Jamil Wirauusaha 

28 Dinhar PPN 

29 Shiren Petani 

30 Novan Petani 

31 Agus Pertain 

32 Sugeng Petani 

33 Tabrani Wirausaha 

 

Kegiatan yang dilakukan pengurus masjid dalam membangun atau 

menanamkan ilmu agama di Desa Sukaraja ini sudah cukup baik, dimana 

di dalam setiap kegiatannya pengurus masjid ini berusaha memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat akan fungsi masjid yang sebenarnya. 

Hal ini seperti yang disampaikan oleh jamaah pengajian saat 

diwawancarai oleh penulis 

“Menurut saya kegiatan pengajian ini sangat baik karena kegiatan 

yang ada didalam pengajian ini sangat membantu saya dalam mendapat 

ilmu tentang Agama Islam, materi yang disampaikan mudah untuk kami 
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pahami dan materi yang disampaikan itu adalah materi tentang hal-hal 

yang bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari, seperti materi tentang 

beribadah, akidah dan ketauhidan. Dan waktunya pelaksanaanya pun tidak 

menggangu aktivitas kami karena pengajian ini dilakukan pada malam 

hari setelah sholat magrib sampai dengan selesai.”51 

“Dengan adanya pengajian ini para bapak-bapak yang belum 

mengetahui tentang ilmu agama menjadi tahu dan sedikit paham akan 

makna dan tujuan diadakan pengajian ini adalah untuk mengubah jalan 

hidup dan pola pemikiran kami yang hanya mengetahuai tentang shalat 

dan puasa kini dapat mengetahui bahwa ahlak dan ketauhidan kami itu 

juga perlu.”52 

2) Pengajian Ibu-ibu  

Selain melakukan kegiatan pengajan Bapak-bapak,  pengurus masjid 

juga mengadakan  kegiatan pengajian untuk Ibu-ibu. Hal ini dilakukan 

oleh pengurus dengan di latar belakangi oleh rasa kepedulian  pengurus 

masjid terhadap kaum Ibu-ibu yang kurang paham benar tentang  ilmu 

agama. sebagian besar kaum Ibu-ibu di Desa ini berlatar belakang SLTP 

kebawah, serta mereka masih awam dalam pengetahuan bidang 

keagamaan. Oleh karena itulah para pengurus masjid merasa tertarik untuk 

mengadakan kegiatan pengajian Ibu-ibu, agar Ibu-ibu tidak hanya 

                                                             
51 Sarnadit, Jamaah Pengajian Bapak-Bapak Masjid Al-Whustho,wawancara  10 Januari 2017 
52Bapak Sugeng , Jamaah Masjid  Al-Whustho, Wawancara, 10 Januari 2017 
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disibukkan dengan kegiatan sehari-hari saja tanpa adanya tambahan 

wawasan pengetahuan. Seperti hasil wawancara penulis dengan pengurus 

masjid. 

“Selain pengajian Bapak-bapak kami juga mengadakan pengajian 

untuk Ibu-ibu, hal ini kami lakukan untuk menambah wawasan para Ibu-

ibu tentang ilmu keagamaan, selain mereka disibukkan dengan kegiatan 

sehari-hari, kami ingin Ibu-ibu turut berperan serta terhadap upaya 

membangun nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti 

yang kita semua ketahui bahwa para ibu memiliki peran paling penting 

dalam pembentukkan karakter anak dan keluarganya, apabila mereka 

menanamkan nilai keagamaan sejak dini kepada anak-anak mereka maka 

upaya kami dalam melakukan pembangunan pengetahuan masyarakat 

tentang ilmu agama dapat berjalan.”53 

Adapun teknis kegiatan pengajian Ibu-ibu ini dilakukan seminggu satu 

kali yaitu pada jum’at yaitu pada pukul 13:00-17:00, pematerinya diambil 

dari pengurus masjid, sedangkan tempat pengajian ini dikhususkan 

dilakukan di Masjid Al-Whustho. 

Materi dalam kegiatan pengajian Ibu-ibu, oleh pengurus masjid lebih 

ditekankan pada norma-norma keagamaan (tauhid) ibadah muamalah serta 

masalah akhlak. Materi tersebut sesekali didukung dengan praktek nyata 

                                                             
53 Iskandar Idris,Pengurus Masjid Al-Whustho Seksi Pendidikan, Wawancara, 10 Januari 

2017 
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yang dibina langsung oleh pemateri,  dengan dilakukannya praktek secara 

langsung ini diharapkan akan terbentuknya wanita muslimah dalam rumah 

tangga yang penuh dengan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan serta 

tetap ridho kepada Allah SWT. 

Tabel 6 
Nama-Nama Jama’ah Pengajian Ibu-Ibu Desa Sukaraja Kecamatan Way 

Tenong Lampung Barat 
 

No Nama Pekerjaan 

1 Hartini  Pedagang  

2 Harmini  Wirausaha  

3 Juli  IRT  

4 Asnah  IRT  

5 Sumiyati  IRT 

6 Rus  IRT 

7 Saksur  IRT 

8 Erna  IRT 

9 Merry  IRT 

10 Sri  IRT 

11 Sinta IRT 

12 Khairia  IRT 

13 Ramiyana  IRT 

14 Isa IRT 

15 Sutik  IRT 
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16 Yus  IRT 

17 Sudar  IRT 

18 Raw IRT 

19 Ilaw IRT 

20 Kartiwi  IRT 

21 Ira  IRT 

22 Erina  IRT 

23 Ina  IRT 

24 Ending  IRT 

25 Suryati  IRT 

26 Mardiah  IRT 

27 Susiana  IRT 

28 Julia  IRT 

29 Jumit  IRT 

30 Junairoh  IRT 

31 Ria  IRT 

32 Riana  IRT 

 

 Bukan hanya kegiatan majelis ta’lim saja, pengurus masjid Al-

Wustho juga mengadakan kegiatan TPA Ibu-ibu, dimana kegiatan TPA 

Ibu-ibu ini dilakukan seminggu sekali yaitu dihari sabtu, pukul 16;00-

17;00. TPA ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada kaum Ibu-
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ibu agar mereka lebih paham dan bisa membaca Al-Quran dengan baik 

dan benar. 

Berikut ini penjelasan pengurus masjid bagian pendidikan tentang hal 

diatas; 

“Kegiatan TPA Ibu-ibu ini kami lakukan, atas permintaan Ibu-ibu 

masjid Al-Whustho, dimana para Ibu-ibu ini ingin kami sebagai pengurus 

masjid untuk melakukan kegiatan pendidikan pembelajaran Alqur’an 

untuk para Ibu-ibu, karena mereka ingin tahu cara membaca Alqur’an, 

selama ini mereka hanya membaca tulisan indonesia saat membaca yasin 

bukan membaca  dengan huruf latin mungkin beberapa saja yang 

membaca Al-Quran. oleh karena itu kami melakukan kegiatan tempat 

pendidikan Al-Quran untuk Ibu-ibu dengan tujuan agar para Ibu-ibu ini 

paham dan bisa membaca Al-Quran dengan benar sehingga mereka dapat 

mengamalkannya kepada anak-anak mereka bahwa betapa pentingnya 

untuk belajar membaca al-quran, karena Al-Quran merupakan pedoman 

untuk umat Islam. Guru ngajinya kami ambil dari jamaah pengajian ini 

sendiri  yang memang  seorang guru ngaji”.54 

Dari pernyataan diatas jelas sekali bahwa para Ibu-ibu di Desa  ini 

memiliki keinginan yang luar biasa untuk membangun diri mereka agar 

menjadi umat Islam yang lebih paham lagi tentang agama Islam. Disinilah 

                                                             
54 Iskandar Idris,Pengurus Masjid Al-Whustho Seksi Pendidikan, Wawancara, 10 Januari 

2017 
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tugas seorang pengurus masjid guna membangun bidang keagamaan umat 

Islam di Dunia. 

3) Mengadakan Pengajian Remaja (RISMA) 

Selain mengadakan pengajian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pengurus 

masjid juga mengadakan pengajian remaja. Yang melatar belakangi 

berdiriya RISMA ini adalah rasa kepedulian pengurus masjid  terhadap 

para pemuda dan pemudi sebagai generasi penerus.  

“kami mengadakan pengajian remaja ini dikarenakan para remaja ini 

adalah generasi penerus bangsa dan Negara di masa depan, apabila mereka 

tidak dibimbing atau tidak dibina maka mereka akan salah jalan, apalagi 

sekarang ini dunia remaja sedang dipengaruhi oleh dunia luar, oleh sebab 

itulah kami mengadakan pengajian remaja ini guna membangun nilai-nilai 

keagamaan terhadap remaja agar mereka tidak terjebak kesituasi yang 

menjerumuskan mereka kedunia kegelapan.”55 

Adapun teknis pelaksanaan pengajian remaja ini yaitu dilakukan setiap 

minggu malam senen, waktunya ba’da sholat isya hingga selesai, materi 

yang dipilih pengurus masjid seputar tentang masalah akhlak, membangun 

mental remaja, memberikan pendidikan keorganisasian remaja, 

keterampilan remaja, dan masalah-masalah aktual yang berkembang 

ditengah-tengah masyarakat.  Selain itu pemberian motivasi kepada para 

                                                             
55 Muhamad Amin, Pengurus Masjid Bagian Seksi Pemuda Dan Risma, Wawanccara,  02 

Januari 2017. 
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remaja untuk berpartisipasi didalam memakmurkan masjid dengan 

mengikuti segala kegiatan yang ada dimasjid. 

Teknis kegiatan mereka adalah tadarus bersama setelah itu mereka 

mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri dan berdiskusi 

seputar materi yang disampaikan, sesekali juga diadakan praktik, metode 

ini digunakan untuk menghidupkan suasana dan menghindari kejenuhan 

sehingga para remaja termotivasi untuk selalu meramaikan dan mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh pengurus masjid, dengan 

demikian upaya memakmurkan masjid dapat terwujud. 
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Tabel 7 

Nama-Nama Anggota Risma Masjid Al-Whustho Desa Sukaraja Kecamatan 
Way Tenong Lampung Barat 

 
No Nama Pekerjaan 

1 Supri Ardiansyah Pelajar 

2 Aldian Randyprasitya Pelajar 

3 Rahman Hidayat Pelajar 

4 Rahmat Hidayat Pelajar 

5 Febri Wahyuda Pelajar 

6 Ibram Syaputra Pelajar 

7 M Kurniawan Pelajar 

8 Sandy Saputra Pelajar 

9 Devi Fernando Pelajar 

10 Ayu Pelajar 

11 Gustina Handayani Pelajar 

12 Anabella Santika Pelajar 

13 Mida Arina Pelajar 

14 Sinta Pelajar 

15 Sevti Pelajar 

16 Siti Aida Khotmah Pelajar 

17 Ani Marsela Pelajar 

18 Esta Anika Pelajar 

19 Nurul Pelajar 
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20 Nurhasanah Pelajar 

21 Lisna yulispa Pelajar 

22 Nizam Mudin Mahasiswa 

23 Levita Mahasiswa 

24 Imam Mahasiswa  

25 Nurman Hadi Mahasiswa  

26 Siti Komalasari Mahasiswa  

  

3. Pembangunan bidang Ri’ayah 

Bukan hanya melakukan kegiatan pemakmuran masjid saja akan tetapi 

pengurus masjid juga harus memperhatikan pemeliharaan masjid seperti 

kebersihan lingkungan masjid dan keindahan masjid serta sarana dan prasarana 

yang ada di masjid. 

Dari hasil observasi lapangan penulis menemukan bahwa pengurus masjid Al-

Whusto didalam pembinaan ri’ayah ini kurang memperhatikan bangunan dan 

peralatan-peralatan masjid, hal ini dapat dilihat dari banyaknya bangunan masjid 

yang rusak tidak dibenari seperti genteng bocor, kamar mandi dan tempat wudhu 

yang tidak terawat. 

Saat melakukan wawancara dengan pengurus masjid bagian pemeliharaan 

fisik dan lingkungan di ketahui bahwa. Didalam pemeliharaan masjid, dan 

kebersihan lingkunngan hanya dilakukan oleh seorang marbot masjid yang 

bernama pak Saprin, gotong royong masjid dilakukan sebulan satu  kali hal ini 
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dilakukan oleh para anggota RISMA dimana anggota RISMA ini membersihkan 

semua sudut-sudut masjid dan perlengkapan-perlengkapan masjid. 
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BAB IV 
UPAYA PENGURUS MASJID AL-WHUSTHO DALAM MENINGKATKAN 

PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA  
DI DESA SUKARAJA 

 

 
A. Upaya Pengurus Masjid dalam Meningkatkan Pembangunan Bidang Agama 

di Desa Sukaraja 

Merawat dan melengkapi isi masjid dan mengadakan kegiatan-kegiatan masjid 

dalam rangka memakmurkan masjid adalah tugas dan tanggung jawab semua muslim, 

terutama ta’mir/pengurus masjid. Masjid tidak perlu megah dan mewah jika tidak 

terawat dan tidak ada kegiatan-kegiatan untuk memakmurkan masjid didalamnya. 

Masjid cukup sederhana akan tetapi terawat, terpelihara dan di dalamnya mempunyai 

pengurus yang mempunyai keahlian dalam mengadakan kegiatan-kegiatan 

memakmurkan masjid. Adapun lingkup pembangunan bidang agama yang dapat 

dilakukan oleh pengurus masjid atau pengelola masjid adalah sebagai berikut:1) 

pembangunan bidang idarah, 2) pembangunan bidang imarah dan, 3) pembangunan 

bidang ri’ayah. 

Seperti kegiatan yang dilakukan oleh pengurus masjid Al-Whustho Desa Sukaraja 

yaitu masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan ibadah, pusat kegiatan keagamaan, dan 

pusat pendidikan dan dakwah islam. Dilihat dari kegiatan-kegiatan tersebut maka 

kedudukan pengurus masjid disini adalah berfungsi sebagai motifator kegiatan. 

Adapun analisa dari data lapangan dan dilandasi oleh teori adalah sebagai berikut: 
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1. Upaya Pembangunan Bidang Idarah 

Dalam teori BAB II dijelaskan bahwa pembinaan bidang idarah adalah  

pembinaan di bidang administrasi dan  manajemen masjid  yang meliputi 

perencanaan kegiatan masjid, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan. 

Sedangkan data lapangan ditemukan bahwa pengurus masjid  melakukan 

perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan hal ini  terlihat dari 

sering diadakan rapat sebelum kegiatan yang akan dilakukan, misalnya disaat 

akan diadakan peringatan hari besar Islam maka pengurus masjid akan 

mengadakan musyawarah guna menentukan ketua pelaksana, menentukan 

panitia-panitia didalam kegiatan dan juga menentukan pengisi acara, serta 

menentukan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan kegiatan. Bukan hanya itu 

pengurus masjid Al-Whustho juga memiliki sifat keterbukaan terhadap keluar 

masuknya dana yang ada dikas masjid hal ini terllihat dari bendahara masjid 

yang selalu menginfokan kepada jama’ah berapa uang kas masjid dan berapa 

saja pengeluaran masjid setiap bulannya, informasi ini dapat kita dengar setiap 

pelaksanaan sholat jum’at, dan sholat hari raya Islam. 

Dengan uraian diatas dapat kita analisa bahwa pembangunan bidang idarah ini  

berjalan dengan cukup baik.   Hal ini dikarenakan masih adanya yang tidak 

sesuai dengan teori yang tercantum pada bab II yang berbunyi Pembinaan 

Idharah adalah pembinaan kemasjidan menyangkut administrasi, manajemen dan 

organisasi masjid, sedangkan tujuan akhir dari idharah masjid adalah agar lebih 

mampu mengembangkan kegiatan, makin dicintai jama’ah dan berhasil membina 
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dakwah di ligkungannnya. Ruang lingkup pembinaan idharah adalah 

perencanaan kegiatan dan pembinaan organisasi, kepengurusan meliputi 

organisasi, pembinaan kemakmuran atau imarah. 

Didalam melakukan perencanaan dan administraasi masjid pengurus masjid 

Al-Whustho ini cukup baik, namun masih memiliki kekurangan dimana  masjid 

Al-Whustho ini masih kekurangan pengurus yang ahli pada bidang-bidangnya, 

sehingga didalam kepengurusan masih adanya pengurus yang memiliki tugas 

rangkap. Dan dimasjid Al-Whustho ini juga tidak memiliki jadwal khotib.  

Dengan demikian penulis dapat menganalisa bahwa pengurus masjid harus 

lebih giat lagi di dalam mengatur perencanaan, dan sebaiknya pengurus masjid 

melakukan perekrutan pengurus agar pengurus masjid yang ada di masjid Al-

Whustho ini berkwalitas tidak ada salahnya memasukkan pemuda yang memilliki 

ilmu pengetahuan yang lebih sebagai pengurus masjid, serta menentukan tugas 

masing-masing pengurus sesuai dengan kemampuan atau keahlian mereka. 

 

2. Upaya Pembangunan Bidang Imarah 

Didalam melakukan pembangunan bidang imarah pengurus masjid melakukan 

kegiatan yang bertujuan untuk memakmurkan masjid, sesuai dengan teori pada 

bab II bahwa pembinaan imarah adalah Pembinaan yang meliputi pembinaan 

ibadah, pembinaan majelis ta’lim, pembinaan risma, perpustakaan, peringatan 

hari besar islam , pembinaan koperasi dan kesehatan. 
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Pada teori BAB II juga  telah dijelaskan peran dan fungsi masjid yang harus 

diterapkan pada zaman sekarang adalah sebagai berikut : 

a. Tempat Pelaksanaan Peribadatan. 

b. Tempat Pertemuan 

c. Tempat Bermusyawarah 

d. Tempat Perlindungan  

e. Tempat Kegiatan Sosial 

f. Tempat Pengobatan Orang Sakit 

g. Tempat Berdakwaah 

h. Tempat Penerangan dan Madrasa Ilmu. 

Data lapangan yang ada di masjjid Al-Whustho menunjukkan bahwa masjid 

Al-Whustho mempunyai beberapa kegiatan seperti berikut: 

1) Masjid Al-Whustho Dijadikan Sebagai Pusat Ibadah  

Pada umumnya semua masjid di gunakan sebagai tempat ibadah seperti 

tempat sholat lima waktu yakni, sholat dzuhur, asar, magrib, isya dan subuh. 

Bukan hanya untuk sholat lima waktu saja masjid juga digunakan sebagai 

tempat sholat jum’at dan sholat sunah seperti sholat hari raya dan sholat 

sunah-sunah lainnya. Begitu hal dengan masjid Al-Whustho masjid 

difungsikan sebagai tempat ibadah. 

Dapat dianalisis bahwa didalam melakukan fungsi masjid sebagai tempat 

ibadah seperti sholat dirasa cukup baik, namun alangkah baiknya lagi kalau 

pengurus masjid ini dapat menghimbau atau mengajak seluruh jama’ah untuk 
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mau melakukan ibadah sholat dimasjid maka fungsi masjid sebagai tempat 

ibadah akan berjalan dengan baik dan upaya pengurus masjid untuk 

memakmukan masjid dapat dikatakan berhasil. Didalam melakukan ini 

pengurus masjid Al-Whustho dihadapkan oleh beberapa faktor seperti faktor 

pekerjaan/aktivitas/kegiatan yang jauh/diluar, malas berjamaah dimasjid, 

mementingkan kepentingan lain dan lain sebagainya. 

2) Masjid Al-Whustho Sebagai Pusat Kegiatan Dakwah 

Pengurus masjid Al-Whustho menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan 

dakwah seperti peringatan hari besar Islam (PHBI) isra miraj, maulid Nabi 

SAW, dan lain sebagainya, sesuai dengan teori yang dijelaskan pada bab II 

yaitu bahwa masjid selain tempat ibadah shalat lima waktu juga sebagai 

tempat kegiatan dakwah atau peringatan hari besar Islam. 

Data lapangan menunjukkan bahwa kegiatan PHBI di masjid Al-Whustho 

selalu mengadakan peringatan hari-hari besar Islam tersebut, jumlah jama’ah 

yang menghadirinyapun lebih banyak di banding hari-hari lainnya.Dengan 

demikian penulis dapat menganalisa bahwa pengurus masjid tersebut jika 

lebih giat dan semangat dalam kegiatan peringatan hari besar Islam, bukan 

hanya peringatan hari besar Islam saja tapi juga mengadakan kegitan  seperti 

kegiatan keagamaan lainya seperti lomba adzan, lomba baca Alqur’an, lomba 

ceramah, lomba qosidah, dan nasyid.  Maka kegiatan yang di bidang 

keagamaan dapat dikatakan sempurna karena sesuai dengan teori yang ada. 

Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa kegiatan tersebut masih mengalami 
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kekurangan atau kendala dalam pelaksanannya seperti kepanitian, yaitu 

panitia yang telah dibentuk tidak menjalankan tugas sebagai mana mestinya, 

hanya beberapa saja yang bisa mengemban pekerjaan tersebut. 

3) Masjid Al-Whustho Sebagai Pusat Kegiatan Pendidikan  

Dalam teori bab II dijelaskan bahwa peran dan fungsi masjid adalah 

sebagai sarana tarbiyah dan dakwah. Masjid sebagai pusat kegiatan 

pendidikan dijelaskan di dalam teori bahwa mencakup kegiatan formal 

maupun  non formal seperti majelis ta’lim , TPA, RISMA, dan lain 

sebagainya hal tersebut akan menunjang kegiatan-kegiatan yang ada, dengan 

demikian untuk atau mencerdaskan para jama’ah atau kaum muslimimin dapat 

berjalan dengan baik dan meningkatkan sumber daya manusia. 

Data lapangan ditemukan bahwa masjid Al-Whustho menurut pengurus 

bidang pendidikan tidak ada pendidikan secara formal di masjid tersebut 

dikarenakan berbagai faktor seperti gedungnya, tenaga pengajaranya, dan 

fasilitasnnya serta dana. Dalam penemuan  di lapangan di dapat bahwa 

pengurus masjid Al-Whustho telah mengadakan kegiatan RISMA, TPA ibu-

ibu, dan majelis ta’lim, perlu kita ketahui bahwa penndidikan tersebut sudah 

termasuk dalam teori. 

Jadi dalam hal ini data lapangan dengan teori yang ada pada bab II 

menunjukkan adanya persamaan seperti RISMA, majelis ta’lim, dan TPA, 

adapun kekurangan masjid Al-Whustho adalah tidak adanya pengadaan 
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perpustakaan, muamalah dan tarbiyah. Hambatan atau kendala kegiatan-

kegiatan diatas adalah karena pendanaan. 

Jadi dalam hal ini penulis dapat menganalisa bahwa semua kegiatan-

kegiatan yang dilakukan di masjid-masjid semua memerlukan pengorbanan 

tenaga, fikiran, dan yang paling utama adalah dana. 

3. Upaya Pembangunan Bidang Ri’ayah 

Dalam teori bab II dijelaskan Pembinaan ri’ayah adalah memelihara  masjid 

dari segi, bangunan peralatan, lingkungan, kebersihan dan keindahan masjid.  

Data lapangan menunjukkan bahwa pengurus masjid Al-Whustho didalam 

pembinaan ri’ayah ini kurang memperhatikan bangunan dan peralatan-peralatan 

masjid, hal ini dapat dilihat dari banyaknya bangunan masjid yang rusak tidak 

dibenari seperti genteng bocor, kamar mandi dan tempat wudu yang tidak terawat. 

Jadi dari pernyataan tersebut penulis dapat menganalisa bahwa didalam 

melakukan pembinaan bidang imarah itu diperlukan kerjasama antara pengurus 

masjid dan jamaah agar masjid selalu bersih dan rapi, tanpa adanya kerjasama 

yang baik antara pengurus masjid dan jamah maka pembinaan bidang  ri’ayah ini 

tidak akan dapat berjalan dengan baik. 
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B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Upaya Meningkatkan 

Pembangunan Bidang Agama di Desa Sukaraja 

1. Faktor  Pendukung  

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di masjid Al-Whustho Desa 

Sukaraja Kecamatan Way Tenong terdapat beberapa faktor yang mendukung 

dalam upaya pengurus masjjid dalam meningkatkan pembangunan bidang agama, 

antara lain: 

a. Adanya dukungan dari setiap pengurus untuk memakmurkan masjid, di mana 

setiap pengurus turut memberikan partisipasinya didalam melakukan segala 

kegiatan yang ada di masjid Al-Whustho. 

b. Adanya dukungan dari  masyarakat sekitar yang ikut berpartisipasi didalam 

melaksanakan segala kegiatan yang bertujuan untuk memakmurkan masjid.  

c. Adanya dukungan dari Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Sukaraja 

yang ikut berpartisipasi di dalam semua kegiatan yang ada di masjid Al-

Whustho. 

2. Faktor  Penghambat  

Di setiap usaha pasti ada penghambatnya sama halnya dengan upaya pengurus 

masjid dalam meningkatkan pembangunan bidang agama di lingkungan masjid 

Al-Whustho, yang menjadi penghambat upaya pengurus dalam meningkatkan 

pembangunan bidang agama diantaranya sebagai berikut: 

a. Belum adanya kesadaran masyarakat Desa Sukaraja untuk selalu 

memakmurkan masjid. 
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b. Fasilitas dan sarana masjid yang masih kurang. 

c. Di lihat dari sumber dana, sumber dana yang diperoleh masjid Al-Whustho 

masih kurang mencukupi, walaupun pengurus masjid telah berusaha untuk 

mengadakan kotak amal pada setiap kegiatan-kegiatan masjid. pengelolaan 

zakat, infak, sodaqoh sudah dilaksanakan namun hal ini masih kurang 

mencukupi untuk membiayai usaha kegiatan masjid dalam meningkatkan 

pembangunan bidang agama. 

d. Di lihat dari segi manajemen, manajemen yang ada di masjid Al-Whustho ini 

masih kurang hal ini terlihat dari masjid Al-Whustho ini masih kekurangan 

pengurus yang ahli pada bidang-bidangnya, sehingga didalam kepengurusan 

masih adanya pengurus yang memiliki tugas rangkap. 

e. Dari Segi Budaya, dalam memahami arti dan fungsi masjid yang sebenarnya 

masyarakat Desa Sukaraja masih memiliki pandangan bahwa masjid hanya 

sebagai tempat melakukan shalat jum’at dan shalat hari raya saja. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dan sesuai 

dengan hasil penelitian lapangan, dapat disimpulkan tentang  upaya pengurus masjid 

Al-Whustho dalam meningkatkan pembangunan bidang agama sebagai berikut: 

1.  Upaya pengurus masjid Al-Whustho Desa Sukaraja dalam meningkatkan 

pembangunan bidang agama ini meliputi tiga bidang yaitu sebagai berikut: 

Pembanguan di bidang Idarah yaitu pembangunan didalam pembinaan masjid 

yang meliputi Administrasi, manajemen dan pengorganisasian masjid. 

Pembangunan di bidang Imarah yaitu pembinaan di bidang ibadah, majelis 

ta’lim, RISMA, peringatan hari besar Islam (PHBI) dan lainnya. Pada 

pembinaan imarah ini pengurus masjid memiliki program kegiatan yaitu, 

pengajian Bapak-bapak, pengajian Ibu-ibu, pengajian  remaja (RISMA), TPA 

Ibu-ibu dan kegiatan hari besar Islam. Dan yang terakhir adalah pembangunan 

di bidang ri’ayah yaitu pembangunan dibidang pemeliharaan bangunan 

masjid, lingkungan, kebersihan, dan keindahan masjid 

2. Faktor penghambat di dalam pengurus masjid al-whustho dalam 

meningkatkan pembangunan bidang agama Belum adanya kesadaran 

masyarakat Desa Sukaraja untuk selalu memakmurkan masjid, Fasilitas dan 

sarana masjid yang masih kurang, Di lihat dari sumber dana, sumber dana 

yang diperoleh masjid Al-Whustho masih kurang mencukupi, walaupun 



 

lxxxvi 
 

pengurus masjid telah berusaha untuk mengadakan kotak amal pada setiap 

kegiatan-kegiatan masjid. pengelolaan zakat, infak, sodaqoh sudah 

dilaksanakan namun hal ini masih kurang mencukupi untuk membiayai usaha 

kegiatan masjid dalam meningkatkan pembangunan bidang agama, Di lihat 

dari segi manajemen, manajemen yang ada di masjid Al-Whustho ini masih 

kurang hal ini terlihat dari masjid Al-Whustho ini masih kekurangan pengurus 

yang ahli pada bidang-bidangnya, sehingga didalam kepengurusan masih 

adanya pengurus yang memiliki tugas rangka, Dari Segi Budaya, dalam 

memahami arti dan fungsi masjid yang sebenarnya masyarakat Desa Sukaraja 

masih memiliki pandangan bahwa masjid hanya sebagai tempat melakukan 

shalat jum’at dan shalat hari raya saja. 

B. Saran  

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, selanjutnya penulis akan memberikan 

saran-saran terhadap para pengurus masjid Al-Whustho yaitu sebagai berikut : 

1. Pengurus masjid hendaklah Membentuk struktur masjid, membuat jadwal 

khotbah, melakukan rapat sebelum dan sessudah melakukan kegiatan, dan 

membuat laporan kerja masjid, dengan diadakan kegiatan seperti itu maka upaya 

pengurus dalam meningkatkan pembangunan bidang agama dapat berjalan 

dengan baik. 

2. Hendaklah ada kerjasama antara pengurus dengan jamaah di dlalam melakukan 

pembangunan bidang ri’ayah agar kebersihan dan keindahan masjid tetap terjaga 

selalu. 
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3. Pengurus masjid harus lebih giat lagi didalam mencari donator masjid agar upaya 

meningkatkan pembangunan bidang agama dapat terealisasi dengan baik. 

4. Diharapkan agar jamaah masjid Al-Whustho mau berpartisipasi terhadap kegiatan 

yang dilakukan oleh pengurus masjid untuk meningkatkan pembangunan bidang 

agama. Partisipas dari para jamah ini dapat berupa Ide/pemikiran, Tenaga, dan 

dana atau uang. 
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PEDOMAN INTERVIEW 

 

A. Pertanyaan Untuk Pengurus Masjid Al-Whustho 

1. Berapa Lama Bapak Menjadi Pengurus Masjid Al-Whustho Desa Sukaraja 

Kecamatan Way Tenong Lampung Barat ? 

2. Bagaimana Latar Belakang Sejarah Berdirinya Masjid Al-Whustho Desa 

Sukaraja Kecamatan Way Tenong Lampung Barat ? 

3. Bagaimana Struktur Kepengurusan Masjid Al-Whustho Desa Sukaraja 

Kecamatan Way Tenong Lampung Barat ? 

4. Apa Saja Program Kerja Masjid Al-Whustho Desa Sukaraja Kecamatan Way 

Tenong Lampung Barat ? 

5. Bagaimana Dukungan Bapak Terhadap Kegiatan Pembangunan Bidang 

Agama Jamaah Masjid Al-Whustho  ? 

6. Bagaimana  Keadaan Masyarakat Atau Jamaah Masjid Al-Whustho ? 

7. Apakah Jamaah Aktif Dalam Mengikuti Kegiatan-Kegiatan Yang Dilakukan 

Oleh Pengurus Masjid ?  

8. Bagaimana Teknis Pengurus Masjid Dalam Melaksanakan Fungsi Pengurus 

Masjid Dalam Meningkatkan Pembangunan Bidang Agama Jamaah Masjid 

Al-Whustho Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Lampung Barat ? 

9. Apa Saja Yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Jamaah Di 

Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Lampung Barat ? 
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B. Pertanyaan Untuk Jamaah  

1. Apa Saja Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Pengurus Masjid Dalam 

Upaya Meningkatkan Pembangunan Bidang Agama ? 

2. Bagaimana Bentuk Nyata Dukungan Bapak Terhadap Kegiatan Tersebut ? 

3. Apakah Bapak Aktif Dan Berperan Dalam Meningkatkan Kegiatan 

Program Membangun Bidang Keagamaan Jamaah Masjid Tersebut? 

4. Apakah Program Pembangunan Bidang Agama Ini Sesuai Dengan Yang 

Dikehendaki Jamaah ? 

5. Apakah Manfaat Yang Bapak Dapatkan Seteah Mengikuti Kegiatan Yang 

Telah Dilakukan Oleh Pengurus Masjid Al-Whustho ? 

6. Apa Faktor Penghambat Dalam Mengikuti Kegiatan Pengurus Masjid ? 
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A. Gambar Masjid Al-Whustho Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Lampung 
Barat 

 

 

B. Gambar Keadaan Ruangan Masjid Al-Whustho Desa Sukaraja Kecamatan Way 
Tenong Lampung Barat 
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c. Kegiatan Pengajian Bapak-Bapak Masjd Al-Whustho Desa Sukaraja Kecamatan 
Way Tenong Lampung Barat  
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d. Kegiatan Pengajian Ibu-Ibu Masjid Al-Whustho Desa Sukaraja Kecamatan Way 

Tenong Lampung Barat 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Penulis mengadakan penelitian pada lokasi masjid, meneliti kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh pengurus masjid dalam rangka meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan bidang agama. 

2. Penulis mengamati dan mencari keterangan-keterangan dari informasi ( 

pengurus masjid dan jamaah) 

3. Penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

upaya-upaya pengurus masjid dalam meningkatkan pembangunan bidang 

agama masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Lampung Barat. 

 


