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ABSTRAK 
 

FUNGSI SOSIAL MASJID DALAM PENYIARAN ISLAM 
STUDI PADA MASJID AL-MUTTAQIN SUMBER AGUNG,  

MARGODADI, SUMBERJO,TANGGAMUS 
 

Oleh 
 

AHMAD KHANAFI 
 

Masjid adalah tempat umat Islam melaksanakan ibadah, selain dari itu masjid 
juga sebagai sentral aktifitas kegiatan, baik aktifitas majelis ta’lim bapak-bapak dan 
ibu-ibu, aktifitas pendidikan,  musyawarah, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan 
lain sebagainya. 

Fungsi sosial masjid merupakan suatu hal yang dapat digunakan dan 
dimanfaatkan melalui kegiatan sosial masyarakat dan dipadukan dengan syiar agama 
Islam mengajarkan kepada yang ma’ruf dan mencegah pada yang mungkar, sehingga 
dengan adanya masjid jama’ah dapat terbantu dalam memberikan solusi masalah 
sosial yang ada ditengah kehidupan masyarakat. 

Penulis meneliti bagaimana Fungsi Sosial Masjid Al-Muttaqin dalam Penyiaran  
Islam yang ada di desa Sumber Agung Kelurahan Margodadi, Kecamatan Sumberjo, 
Kabupaten Tanggamus, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Fungsi 
Sosial Masjid Al-Muttaqin dalam Penyiaran Islam di desa Sumber Agung Kelurahan 
Margodadi, Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus. 

Penelitian yang dilakuakan penulis merupakan penelitian lapangan (Field 
Reseach), dengan sifat penelitian deskriptif, guna memberikan kejelasan terhadap 
masalah atau peristiwa yang diteliti dengan demikian yang menjadi populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh jama’ah masjid Al-Muttaqin, adapun pengambilan 
sampel dilakukan dengan menggunakan metode non random sampling yaitu dengan 
mengambil sampel keseluruhan berjumlah 29 jama’ah. 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Fungsi Sosial Masjid Al-Muttaqin 
Sumber Agung, Margodadi, Sumberjo Tanggamus. Belum dapat memaksimalkan 
kegiatan-kegiatan yang ada, seperti pertama masjid manjadi pusat tempat ibadah, 
kedua masjid menjadi pusat kegiatan dakwah, ketiga masjid sebagai tempat 
pengurusan jenazah, keempat masjid sebagai tempat pendidikan, kelima masjid 
sebagai tempat musyawarah, keenam masjid sebagai tempat perpustakaan, dan ketuju 
masjid sebagai ekonomi jama’ah. 

 Kemudian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah dimana 
kegiatan yang ada dimasjid Al-Muttaqin belumlah dapat memaksimalkan disetiap 
kegiatannya, ini disebabkan dari pengurus masjid, jama’ah dan risma yang belum 
menjalankan tugas dan perannya, kurangnya kerja sama dan kordinasi dalam 
melaksanakan kegiatan, maka dari persoalan tersebut pengurus masjid memiliki peran 
besar untuk membenahi dan memperbaiki masalah tersebut. 
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MOTTO 
 

َكاةَ َولَ  َالةَ َوَءاتَى الزَّ ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر َوأَقَاَم الصَّ ِ َمْن َءاَمَن بِا�َّ ْم إِنََّما یَْعُمُر َمَساِجَد هللاَّ

َ فَعََسى أُولَئَِك أَْن یَُكونُوا ِمَن اْلُمْھتَِدیَن   یَْخَش إِالَّ هللاَّ

“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang 

beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan 

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).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta, Bumi Restu, 1976), Hlm. 280 
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A. Penegasan Judul 

Dalam upaya menghindari terjadinya beraneka ragam penafsiran dan 

pemahaman mengenai skripsi ini yang berjudul “Fungsi Sosial Masjid dalam  

Penyiaran Islam (Studi pada Masjid Al-Muttaqin, Sumber Agung, Margodadi, 

Sumberjo, Tanggamus) peneliti memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah 

yang terdapat dalam judul tersebut, sebagai berikut : 

Fungsi sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  adalah kegunaan suatu 

hal bagi kehidupan suatu masyarakat.2 Pengertian lain Fungsi sosial adalah sesuatu 

yang dapat di nikmati dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat atau yang ada 

kaitannya dengan kehidupan masyarakat.3 Sedangkan Fungsi Sosial yang di 

maksud disini adalah masjid memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan 

masyarakat, seperti sebagai kegiatan ibadah, dakwah, sosial kemasyarakatan, 

tempat musyawarah, pemberdayaan ekonomi ummat dan lain-lain. 

Fungsi sosial masjid menurut A. Bachrun Rifa’i dalam bukunya masjid 

merupakan sebagai sebuah pranata sosial yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia yang mendasar.4 Sedangkan Peranata sosial menurut 

Soekanto ialah suatu lembaga kemasyarakatan (masjid) yang diartikan sebagai 

himpunan norma dari berbagai tindakan yang berkisar  pada suatu kebutuhan 

pokok di dalam kehidupan masyarakat dengan kata lain pranata sosial merupakan 
                                                

2Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai pustaka, 1991), Hlm. 425. 
3Fungsi-fungsi Seni: Fungsi Individual dan Fungsi Sosial (On-Line) tersedia di:  http://salam-

pengetahuan.blogspot.co.id/fungsi-fungsi-seni-fungsi-individual.html, (9 November 2015). 
4A. Bahrun Rifai, Moch. Fakhruroji, Manajemen Masjid Mengoktimalkan Fungsi Sosial-

Ekonomi Masjid, (Benang Merah Press, 2005), Hlm. 51. 
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kumpulan norma (sistem norma) dalam hubungannya dengan pemenuhan 

kebutuhan pokok masyarakat5. 

Penyiaran Islam dapat diartikan upaya memanggil, menyeru dan mengajak 

manusia menuju Allah swt.6 Dakwah merupakan proses komunikasi dalam rangka 

mengembangkan ajaran Islam, yaitu mengajak orang lain menganut agama Islam 

dengan tujuan merubah kehidupan menjadi lebih baik.7 

Maksud penyiaran Islam disini adalah dimana peran masjid sebagai pusat 

pembinaan umat muslim haruslah dapat merubah dan membina umat ke jalan yang 

benar, menyeru pada yang ma’ruf dan mencegah pada yang mungkar, dalam arti 

luas masjid memiliki peran penting sebagai media komunikasi Dakwah baik 

hubungan hambanya dengan Allah swt. (Hablumminallah) maupun dengan sesama 

mahluk Allah (Hablumminannas). 

Berdasarkan pengertian di atas maka yang di maksud dalam judul skripsi ini 

adalah Fungsi Sosial Masjid Dalam Penyiaran Islam (Studi Pada Masjid Al-

Muttaqin, Sumber Agung, Margodadi, Sumberjo, Tanggamus). adalah suatu 

penelitian yang fokus pada fungsi dan peran masjid Al-muttaqin di Sumber  

Agung, Margodadi, Sumberjo, Tanggamus. Yang belum dapat memaksimalkan 

kegiatan sosial nya dalam penyiaran Islam. 

 

                                                
5Lina, “Sosiologi Peranata Sosial” (On-line), tersedia di : 

http://sosiologismancis.blogspot.co.id/p/pranata-sosial-1.html, (21 november 2016). 
6Tata Sukayat, Quantum Dakwah (Penerbit Rineka Cipta 2009), Hlm. 1. 
7Irzum Farihah, “Membangun Solidaritas Sosial Melalui Dakwah Mujadalah, At-Tabsyir 

Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam.” Vol. 3, No. 1, ( Februari 2015), Hlm. 3-4. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan yang menjadikan penulis dalam memilih judul skripsi ini 

adalah : 

1. Masjid memiliki peran penting sebagai media komunikasi dakwah untuk 

membina umat kejalan yang benar maupun menjadi fungsi sosial yang 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Islam. Namun masjid Al-Muttaqin 

belum memaksimalkan fungsi sosial bagi kehidupan masyarakat di desa 

Sumber Agung, Margodadi, Sumberjo, Tanggamus.  

2. Penulis mengangkat sebuah penelitian yang erat hubungannya dalam 

kehidupan penulis, didukung dengan oleh referensi yang cukup dan 

lokasi mudah dijangkau sehingga memungkinkan penelitian ini 

diselesaikan sesuai dengan perencanaan. 

 

C. Latar Belakang 

Memahami masjid secara universal berarti juga memahaminya juga sebagai 

instrumen sosial mayarakat Islam yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakata itu 

sendiri.8 Melalui pemahaman ini muncul sebuah keyakianan bahwa masjid 

menjadi pusat dan sumber peradapan masyarakat Islam, melalui masjid kita dapat 

bersujud beribadah kepada Allah swt. dalam dimensi ritual dan sosial, dengan 

berbagai macam cara melalui masjid kita dapat membagun suatu masyarakat yang 

ideal yang  di cita-citakan oleh ajaran agama Islam.   
                                                

8Ibid., Hlm. 51. 
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Masjid Al-Muttaqin  saat ini hanyalah bangunan yang sangat minim dalam 

aktifitas kegiatan-kegiatan dakwah maupun sosial masyarakatnya, seharusnya 

masjid dapat difungsikan dengan program-program yang dapat bermanfaat bagi 

kehidupan masyarakat di desa Sumber Agung tersebut, sesuai pengamatan oleh 

peneliti sebelumnya hanya beberapa jama’ah dan orang tua lanjut usia yang aktif 

dalam memakmurkan masjid tersebut  dan sangat jarang pemuda dan remajanya 

yang aktif di masjid ini. 

Masjid Al-Muttaqin berada ditengah-tengah masyarakat yang seluruh 

masyarakatnya muslim dari latar belakang pekerjaan masyarakat tersebut rata-rata 

secara keseluruhan sebagai petani, masyarakat ini memiliki tempat ibadah yang 

tidak hanya masjid saja, akan tetapi di desa Sumber Agung ini memiliki langgar 

atau Mushola dan kemudian ada Pondok Pesantren yang digunakan sebagai tempat 

pendidikan dan tempat ibadah oleh masyarakat tersebut.9 

Melalui masjid kaderisasi pemuda atau yang di sebut risma (remaja islam 

masjid) dapat dilakukan melalui proses pendidikan bersifat kontinyu untuk 

mencapai kemajuan, melalui masjid pula kita dapat mempertahankan nilai-nilai 

yang menjadi kebudayaan masyarakat Islam, dan lebih penting lagi dapat 

membangun masyarakat yang berperadapan sejahtera sehingga mampu 

memperdayakan, mencerahkan dan membebaskan masyarakat dari berbagai 

keterbelakangan. 

                                                
9Ahmad Fatoni, Tokoh Masyarakat, Wawancara dengan Penulis, Rumah Kediaman, Sumber 

Agung, 4 Desember 2016. 
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Risma di masjid Al-Muttaqin sebagai wadah kegiatan untuk para pemuda 

belum banyak aktifitas yang dilakukan untuk mengisi kegiatan di masjid Al-

Muttaqin ini, pada kenyataannya telah diketahui untuk aktifitas risma yang 

seharusnya dapat mengisi kegiatan-kegiatan remaja Islam masjid atau pemuda 

didesa Sumber Agung dan dapat menjadi penerus generasi-kegenerasi risma 

selanjutnya  namun  masih belum dapat dikatakan aktif.10 

Sejalan dengan perkembanagan zaman masjid Al-Muttaqin Sumber Agung, 

Margodadi, Sumberjo, Tanggamus, ini dari awal berdirinya dulu belum memiliki 

pengurus yang tersruktur seperti saat ini, hanya sesepuh dan beberapa tokoh agama 

yang menjadi penggerak mengajak kepada agama Allah, masjid pada saat itu 

hanya sebagai tempat pendidikan agama,  sebagai pusat kajian Islam yang aktif 

dalam kegiatan pembinaan masyarakat, dan sampai saat ini masjid Al-Muttaqin 

belum ada kemjuannya masjid hanya sebagai tempat ibadah sholat lima waktu dan 

tidak berfungsi sebagai kegiatan sosial masyarakat.11 

Kemudian dilihat dari penduduk masyarakat didesa Sumber Agung tersebut 

yang secara keseluruhan  beragama muslim namun dalam kaitan  dengan masjid 

masyarakat sekarang enggan dan kurang berminat untuk memakmurkan dan 

mengikuti kegiatan-kegiatan masjid dalam mengoktimalkan fungsinya ini 

seharusnya dapat dibenahi dengan berbagai cara seperti pembinaan kepada 

                                                
10Santoso A Rahiem, Wawancara dengan Penulis, Masjid Al-Muttaqin, Sumber Agung, 4 

Desember 2016. 
11Thohari Ketua Masjid Al-Muttaqin, Wawancara dengan Penulis, Masjid Al-Muttaqin. 

Sumber Agung, 4 Desember 2016. 
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masyarakat dan memaksimalkan tugas  dan tanggung jawab sebagai pengurus 

masjid. 

Kepengurusan masjid Al-Muttaqin sendiri belum sepenuhnya  berperan aktif 

atau belum maksimal dalam menjalankan tugas sebagai pengurus, hal ini dapat 

dilihat perbedaan sangat jelas dari segi kegiatan masjid dipedesaan dengan masjid 

di perkotaan, dapat kita ketahui kepengurusan masjid diperkotaan lebih maju 

dalam  memaksimalkan fungsi masjid sebagaimana mestinya, dikarnakan 

masyarakat diperkotaan dari latar belakang sumber daya manusia (SDM) lebih  

mendukung, sedangkan masyarakat didesa di lihat dari sumber daya manusia 

(SDM) dari pendidikan, ekonomi, sosialnya dapat dikatakan masih dibawah rata-

rata, berbeda  dengan kehidupan kota. 

Sebagai muslim, kita tidak boleh merasa puas dengan hanya menyaksikan 

keberhasilan pembangunan masjid yang elegan pada arsitekturnya yang menelan 

biaya ratusan juta bahkan miliyaran rupiah, karena dalam pembangunan masjid 

selain bentuk fisiknya yang megah, masalah ta’mir aktivitas-aktivitas kegiatan 

dakwah seperti pengajian-pengajian, ceramah agama, maupun pembekalan 

pendidikan agama bagi anak-anak dan generasi muda juga memiliki arti penting 

yang sama, pembangunan masjid tidak hanya memperhatikan fisik bangunan, 

melainkan juga harus mengoktimalkan pemakmurannya. 

Masjid memiliki kedudukan penting bagi umat Islam dalam upanya 

membentuk pribadi dan kepribadian masyarakat yang Islami, dalam rangka 

mewujudkan urgensitasi itulah, masjid harus dapat di perdayakan atau di 
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fungsikan sebaik-baikanya dalam arti harus di optimalkan dalam fungsinya. 

Namun ada hal yang penting disini bahwa masjid harus di optimalkan secara 

baik yaitu masjid-masjid yang dalam pembangunannya mengacu pada dasar 

ketaqwaan, bukan berdasaran selainnya, hal ini sejalan dengan penegasan Allah 

swt. prihal pembangunan masjid didirikan atas dasar taqwa, bukan atas dasar- 

lainya:  

ِل یَْوٍم أََحقُّ أَْن تَقُوَم ِفیِھ ۚ فِیِھ  َس َعلَى التَّْقَوٰى ِمْن أَوَّ َال تَقُْم فِیِھ أَبًَدا ۚ لََمْسِجٌد أُسِّ

ُ یُِحبُّ اْلُمطَّھِِّرینَ   ِرَجاٌل یُِحبُّوَن أَْن یَتََطھَُّروا ۚ َوهللاَّ

 

Artinya: “Janganlah engakau melaksanakan masjid itu selama-lamanya 

.Sesungguhnya Masjid yang didirikan atas dasar taqwa (masjid quba) sejak hari 

pertama adalah lebih patut kamu sholat didalamnya. Di dalamnya masjid itu ada 

orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bersih.”( Q.S. At-Taubah:108).12 

 

Fungsi masjid sebagai pusat pembersih diri ummat Islam dari segala dosa, 

nista dan kemaksiatan yang dilakukan, haruslah mendapatkan perhatian serius 

dikalangan umat Islam. Pengembangan kembali masjid sebagai pusat-pusat 

rehabilitasi spiritual dan bengkel reparasi’ ummat untuk menuju dan membentuk 

manusia seutuhnya yang ber-akhlakul Karimah (berbudi pekerti yang luhur sejalan 
                                                

12Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan. (Jakarta, Bumi Restu, 1976), Hlm. 204. 
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dengan nilai-nilai kesopanan, tatakrama) melalui pelaksanaan ibadah shalat dan 

kegiatan-kegiatan keagamaan lainya yang diselenggarakan didalam masjid adalah 

sebuah keniscayaan yang harus mendapat perhatian utama dan diwujudkan dalam 

kegiatan sehari-hari.13 

Pada masa sekarang masjid semakin perlu untuk difungsikan, diperluas 

jangkauan aktivitas dan pelayanannya serta ditangani dengan organisasi dan 

manajemen yang baik, tegasnya perlu tindakan meng-aktualkan fungsi dan peran 

masjid dengan memberi warna dan nafas modern. 

Dengan fungsi sosial masjid, masyarakat saat ini seharusnya dapat 

memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Allah swt. untuk barbagai kegiatan 

sosial, seperti yang kita ketahui masyarakat sekarang berbagai polemik kehidupan 

sosial agama yang dialami oleh manusia telah menuai berita baru pada abad 

modern sekarang yang ditandai dengan kepanikan global, lanyaknya kasus 

kerusuhan umat beragama, degradasi moralitas umat manusia, lemahnya spiritual 

kemanusiaan ditengah banyaknya penyimpangan prilaku dan ini masih merupakan 

sebagian kecil permasalahan yang dihadapi umat manusia pada zaman modern. 

Masjid dalam perkembangan masyarakat di dunia ini telah mengalami 

banyak  perubahan, baik dari segi bangunan hingga fungsinya, tidak bisa 

dipungkiri memasuki abad modern terdapat suatu masalah baru yang merupakan 

efek dari perubahan sosial yang tepat yaitu belum berfungsinya masjid dalam 

kehidupan sosial saat ini oleh karena itu, maka dalam hal ini agama sebagai sistem 
                                                

13Asep Usman Ismail,  Manajemen Masjid, (Penerbit Angkasa Bandung, 2004), Hlm. 13. 
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bertindak dan sebagai pedoman hidup manusia harus menjalankan fungsinya yaitu 

agen pengontrol perubahan sosial yang telah berimbas dalam kehidupan sosial. 

Saat ini di Indonesia banyak diantara umat Islam yang melihat masjid hanya 

sebagai tempat ibadah atau sholat, itupun kalau kita lihat hanya sedikit orang yang 

melakukan sholat berjama’ah di masjid setiap waktu, kecuali sholat Jum’at. Maka 

tidak heran masjid hanya dikunjungi pada waktu-waktu sholat, bahkan yang 

kadang-kadang digunakan sebagai tempat istirahat melepas lelah setelah bekerja, 

sehingga kita lihat masjid-masjid yang sepi tidak ada aktivitas apa-apa selain 

sholat dan peringatan-peringatan keagamaan tertentu.14 

Kenyataan ini sudah menjadi fenomena dalam masyarakat kita, hanya 

segelintir orang saja yang masih menganggap bahwa masjid mempunyai peranan 

lain bagi kehidupan manusia selain ibadah, apalagi ada juga yang beranggapan 

bahwa masjid hanya digunakan untuk shalat saja, hal inilah yang membuat 

kemunduran umat Islam, jika hal ini   terus menerus menghinggapi masyarakat, 

maka kemunduran Islam bukan tidak mungkin akan menjadi kenyataan.15 

Hal ini tentu berbanding terbalik dengan zaman Rasulullah, pada zaman 

Rasulullah masjid tidak hanya digunakan untuk ibadah saja, tetapi memiliki fungsi 

yang lainnya: 

a. Pertama, masjid sebagai tempat pendidikan dan pengajaran, dimasjid nabi 

                                                
14Puji Astari, “Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas” At-Tabsyir Jurnal 

Komunikasi Penyiaran Islam, VOL. 9 No.11-Oktober-2016. 
15Sidi Gazalba, Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam, (Jakarta: Pustaka Al- Husna, 

1989), Hlm. 126. 
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mendidik para sahabatnya dan mengajarkan ajaran Islam dalam berbagai 

aspek kehidupan. 

b. Kedua, sebagai tempat kegiatan sosial dan politik, masjid Nabawi dimadinah 

dahulu berperan sebagai pusat kegiatan social, dimasjidlah dibuat sebuah 

tenda tempat memberi santuan kepada fakir miskin berupa uang dan makanan, 

masalah pernikahan, perceraian, perdamaian dan penyelesaian sengketa 

masyarakat juga diselesaikan dimasjid, orang-orang yang terluka dalam 

peperangan juga diobati di masjid, dimasjid pula Nabi memberi pengarahan 

dan instruksi kepada para tentara yang akan dikirim ke suatu tempat untuk 

berperang.  

c. Ketiga, masjid sebagai tempat kegiatan ekonomi, masjid membangun baitul 

mal yang dihimpun harta dari orang-orang kaya kemudian didistribusikan 

kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan uluran dana lainnya.16 

 

Dari kenyataan tersebut, ada perbedaan yang sangat jauh   antara masjid 

pada zaman Rasulullah dengan masjid pada zaman sekarang, saat ini masjid telah 

kehilangan fungsinya, padahal zaman rasul selain sebagai tempat ibadah, masjid 

juga mempunyai fungsi lain yang berhubungan dengan masyarakat seperti 

pendidikan, ekonomi, kemiskinan, kesehatan, sosial, penyelesaian konflik, dan 

                                                
16Sami Bin Abdullah-Maghlout, Atlas Sejarah Nabi dan Rasul, ( jakarta: Almahira, 2008), 

Hlm. 192. 
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pengembangan masyarakat.17 

Dengan kata lain bahwa masjid mempunyai posisi yang sangat vital dalam 

memberikan solusi bagi permasalahan sosial di masyarakat apabila benar-benar 

dijalankan sesuai dengan fungsinya.18 

Fungsi masjid sejatinya akan berjalan dengan baik apabila ada program-

program yang dirancang sebagai solusi bagi  permasalahan sosial yang ada, seperti 

program santunan yang ditujukan kepada masyarakat miskin sebagai jalan keluar 

bagi kemiskinan, program peminjaman uang untuk membantu orang yang 

memiliki kesulitan dana juga bisa dilakukan untuk membantu masyarakat dalam 

masalah ekonomi, program lain seperti beasiswa atau bantuan biaya sekolah juga 

bisa dilakukan untuk membantu warga masyarakat yang tidak memiliki biaya 

untuk melanjutkan pendidikannnya. 

Pemaparan di atas menunjukan bagaimana masjid harus dapat difungsikan 

dan dioptimalkan dengan berbagai kegiatan baik berhubungan dengan Allah swt. 

maupun dengan sosial masyarakat, sehingga masjid dapat berfungsi sebagaimana 

yang diajarkan pada zaman Rasulullah masjid haruslah dapat menjadi pusat 

peradapan umat Islam tidak hanya sebagai tempat ibadah saja, namun dapat 

difungsikan dan bermanfaat bagi  masyarkat luas. 

Masjid Al-Muttaqin belum dapat menjalankan fungsinya karena minimnya 

kegiatan dakwah dan kegitan sosial masyarakat  peran masjid belum dapat menjadi 

                                                
17Aisyah Nur Handayat, Masjid sebagai pusat pegembangan masyarakat, (Malang: UIN 

Maliki, 2010), Hlm. 112. 
18Teuku Amiruddin, Masjid Dalam Pembangunan, (Yogyakarta: UII, 2008), Hlm. 52. 
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solusi masalah sosial yang ada di desa sumber agung tersebut inilah  yang menjadi 

alasan kenapa penelitian ini perlu diteliti lebih mendalam. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang fungsi sosial masjid dalam penyiaran Islam. Dalam penelitian  

ini, penulis akan melakukan penelitian dimasjid Al-Muttaqin Sumber Agung, 

Margodadi, Sumberjo, Tanggamus.  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan sebelumnya, Masjid Al-

Muttaqin belum sepenuhnya  menjalankan peran sosialnya sebagai salah satu 

solusi bagi permasalahan sosial didesa Sumber Agung, seperti masalah Sosial, 

Ekonomi, Pendidikan,  dan yang lainnya, Peneliti akan melakukan penelitian lebih 

mendalam terhadap peran masjid dalam kehidupan masyarakat tersebut. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perlu dirumuskan permasalahan 

pokok dalam skripsi ini sebagai berikut : 

“Bagaimana fungsi sosial masjid Al-Muttaqin dalam Penyairan Islam di 

Sumber Agung, Margodadi, Sumberjo, Tanggamus” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

“Mengetahui Fungsi Sosial Masjid dalam Penyiaran Islam yang ada di 

Masjid Al-Muttaqin Sumber Agung, Margodadi, Sumberjo, Tanggamus.” 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat Praktis yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a) Penulis berharap agar penelitian ini dapat mengembangkan kajian studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam. 

b) Diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penyampaian pesan 

dakwah melalui fungsi sosial masjid. 

c) Untuk pihak kampus , khususnya jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

berguna sebagai literatur bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan 

penelitian yang sama.  

d) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk seluruh mahasiswa dan 

dosen, terutama bagi mereka yang ingin mengembangkan masjidnya  agar 

bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. 

e) Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang 

berhubungan dengan fungsi sosial masjid dalam penyiaran dakwah Islam di 

masyarakat. 

 

G. Tinjauan Pustaka 

Bahwasanya untuk membedakan dengan penelitian lain, maka peneliti 

mencantumkan penelitian terdahulu agar menunjukan keaslian dalam penelitian ini 

beberapa penelitian terdahulu seperti : 
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Muhtar yusuf, 2008 “Fungsi Ta’mir masjid Darul Falah dalam pembiaan 

jamaah di pekon Campang tiga Kecamatan Kota Agung pusat Kabupaten 

Tanggamus” menurut pemikiran beliau, masjid memiliki posisi yang stategis bagi 

umat Islam dalam upaya membentuk pribadi dan masyarakat yang Islami,maka 

masjid harus di fungsikan dengan sebaik-baiknya dalam pengertian yang sempit 

sebagaimana pengertian masjid yang di fahami oleh kebanyakan masyarakat pada 

umumnya yaitu hanya untuk melaksanakan sholat.19 Dapat diketahui perbedaan 

dari penelitian tersebut hanya pada lingkup tugas sebagai ta’mir masjid ataupun 

sebagai pengurus masjid dalam membina jaama’ah nya saja. 

Rizal anwar, 2010 “Masjid Bahaudin Sebagai Pusat Pembinaan Kehidupan 

Beragama Didesa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung 

Barat” Menurut beliau masjid bukan hanya memiliki fungsi sebagai sarana 

peribadatan ritual saja, melaikan memiliki fungsi lain seperti sebagai majelis 

dzikir, majelis ilmu, majelis dalm penghambaan kepada Allah swt. juga dapat 

sebagai tempat pembinaan kehidupan beragama.20 Penelitian ini hanya berfokus 

lebih menekankan pada bidang dakwahnya saja, masjid merupakan sebagai media 

komunikasi dakwah seorang Da’i terhadap mad’unya untuk membina ummat 

kepada jalan yang benar. 

Ali Nurdin, 2008 “Masjid sebagai pusat penyampaian pesan dakwah” 
                                                

19Muhtar yusuf, 2008 “Fungsi Ta’mir Masjid Darul Falah dalam Pembinaan Jamaah dipekon 
Campang Tiga Kecamatan Kota Agung pusat Kabupaten Tanggamus” (Skripsi Fakultas Dakwah dan 
Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Lampung, 2010), Hlm. 24. 

20Rizal anwar, 2010 “Masjid Bahaudin Sebagai Pusat Pembinaan Kehidupan Beragama 
Didesa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat” (Skripsi Fakultas Dakwah 
dan Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Lampung, 2010). Hlm. 7. 
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menurut beliau Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah  ialah meliputi ibadah 

mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah.21 Pada penelitian Rizal anwar, 2010 

“Masjid Bahaudin Sebagai Pusat Pembinaan Kehidupan Beragama Didesa Way 

Mengku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat” lebih berfokus pada 

bidang dakwah, metode dakwah dan peran da’i terhadap mad’unya dalam upaya 

mendekatkan diri kepada Allah swt. 

Untuk skripsi ini yang berjudul “Fungsi Sosial Masjid Dalam Penyiaran 

Islam (Studi pada Masjid Al-Muttaqin, Sumber Agung, Margodadi, Sumberjo, 

Tanggamus). Yang membedakan dari  penelitian sebelumnya adalah: 

Penelitian ini berfokus pada fungsi sosial masjid Al-Muttaqin dalam 

penyiaran  Islam, penelitian disini mencangkup keseluruhan  baik pada pengurus 

masjid, jama’ah atau masyarakat, masalah pada penelitian ini dimana peran masjid 

belum dapat di fungsikan sebagai fungsi sosialnya, pemahaman fungsi sosial pada 

penelitian ini seharusnya masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah kepada Allah 

swt. atau sebagai pembinaan umat (berdakwah) saja, namun masjid juga dapat 

digunakan sebagai kegiatan sosial yang lebih luas seperti: pendidikan, ekonomi, 

politik, kesenian, budaya, kesehatan, tempat konsultasi dan lain sebagainya 

sehingga dapat memberikan maanfaat bagi masyarkat di desa Sumber Agung 

sendiri, Kemudian perbedaan dari penelitian sebelumnya dapat dilihat dari studi 

penelitian yang berbeda masjid dan tempatnya. 

                                                
21Ali Nurdin, 2008 “Masjid Sebagai Pusat Penyampaian Pesan Dakwah” (Skripsi Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komuikasi Penyiaran Islam IAIN Lampung, 2008), Hlm. 9. 
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H. Metode Penelitian 

1. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi 

yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti.22 Dalam 

penelitian kali ini, orang yang akan menjadi sumber informasi itu adalah para 

pengurus Masjid Al-Muttaqin, jama’ah masjid, tokoh masyarakat Sumber 

Agung dan beberapa warga sekitar yang bermukim di desa Sumber Agung. 

Objek Penelitian adalah permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. 

Dalam penelitian kali ini yang menjadi obyek penelitian : 

a) Fungsi sosial masjid yang ada di Desa Sumber Agung. 

b) Pengurus masjid dan jama’ah masjid dalam mengoptimalkan fungsi 

masjid Al-Muttaqin. 

2. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini mengguanakan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini 

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi  atau berbagai 

fenomena sosial yang ada di masyarakat dan berupaya menarik realitas itu ke 

permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran 

                                                
22Tatang Amirin,  Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 

Hlm. 135. 
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tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.23 

b. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “penelitian untuk membuat 

pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat menegnai fakta-fakta dan 

sifat- sifat populasi atau daerah tertentu”.24Penelitian ini bersifat deskriptif, 

jadi dalam penelitian ini penulis benar-benar  menuliskan keadaan jamaah 

masjid dalam mengikuti fungsi sosial dari masjid tersebut. 

 

3. Populasi Dan sampel 

a. Populasi 

Populasi di maksud dengan populasi adalah keseluruhan objek yang 

ada di dalam penelitian.25 Pengertian populasi (universal), menurut sugiono 

dalam buku “statistika untuk penelitian” adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri subjek maupun objek untuk di teliti.26 Yang menjadi populasi dalam 

penelitian adalah seluruh jama’ah masjid Al-Muttaqin Sumber Agung, 

Margodadi, Sumberjo Tanggamus diantaranya: 

                                                
23Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial lainnya, (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm 68. 
24Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 

Hlm. 75. 
25Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, (jakarta, Logos, 1997), Hlm, 83. 
26Rosady Ruslan, Metode Penelitian, (jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 133. 
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a) Pengurus masjid  : 20   

b) Majelis Ta’lim bapak-bapak : 50 

c) Majelis Ta’lim ibu-ibu : 30 

d) Risma   : 15 

Dari data populasi tersebut secara keseluruhan berjumlah : 110 jama’ah 

b. Sampel 

Sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri atau 

keadaaan tertentu yang akan di teliti.27 Dalam penelitian ini, tidak semua 

populasi akan di jadiakan sumber data, melainkan dari sampelnya saja, 

pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode non random 

sampling, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama 

untuk di tugaskan menjadi anggota sampel.28 

Untuk lebih jelasnya, teknik non random sampling ini penulis 

menggunakan purposive sampling, yaitu metode penelitian yang akan di 

dasarka pada ciri-ciri yang ada di dalam populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. 

                                                
27Asep Saeful Muhtadi, Metode Penelitian Dakwah, (Bandung, Pustaka Setia, 2003). Hlm. 

154. 
28Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta, PT Adi Ofset, 1991), Hlm. 80. 
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Dengan demikian penulis mengambil sampel berdasarkan keadaan saat 

ini pengurus dan jama’ah dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Pengurus masjid yang aktif dalam upanya memberikan solusi guna 

memakmurkan masjid Al-Muttaqin agar masjid dapat mengoptimalkan 

fungsinya di 2 tahun terakhir. 

2. Pengurus masjid yang menangani fungsi sosial terhadap masyarakat, 

dengan adanya program-program yang dirancang pengurus dapat 

menjalankan tugas-tugas dengan baik. 

Maka dapat diambil sampel 6 orang untuk pengurus masjid Al-

Muttaqin, kemudian yang penulis ambil untuk  jama’ah majelis ta’lim 

bapak-bapak adalah sebagai berikut: 

1. Jama’ah majelis ta’lim masjid Al-Muttaqin bapak-bapak yang aktif dalam 

mengikuti kegiatan yang diadakan setiap 4 kali pertemuan dalam satu 

bulan yang aktif di 2 tahun terakhir. 

2. Jama’ah majelis ta’lim bapak-bapak seperti ustad, sesepuh, tokoh agama, 

tokoh masyarakat yang menjadi penggerak semua kegiatan yang ada di 

masjid Al-Muttaqin. 

Dan sampel yang dapat diambil untuk jama’ah majelis ta’lim bapak-

bapak yaitu (10 orang), kemudian yang penulis ambil untuk sampel jama’ah 
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majelis ta’lim ibu-ibu dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jama’ah majelis ta’lim ibu-ibu yang aktif dalam mengikuti kegiatan yang 

diadakan setiap 4 kali pertemuan dalam satu bulan. 

2. Jama’ah majelis talim ibu-ibu yang aktif kegiatan agama, sosial 

masyarakat dan pemerintah dalam masyarakat, seperti kegiatan dari 

kelurahan, kecamatan bahkan kabupaten. 

Maka dapat diambil sampel dengan kriteria diatas (5 orang),  

kemudian penulis mengambil sampel risma dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Risma yang aktif di masjid Al-Muttaqin dalam 2 tahun terakhir, yang 

memiliki informasi berbagai  kendala yang telah di alami oleh risma atau 

pemuda di masjid Al-muttaqin tersebut. 

2. Anggota risma yang aktif dalam kepengurusan risma masjid Al-Muttaqin, 

anggota risma yang aktif memiliki peran yang penting dalam mendukung 

program-program kegiatan masjid Al-Muttaqin. 

Dan untuk sampel yang diambil dengan kriteria diatas (8 orang), 

Berdasarkan kriteria diatas maka sampel yang dapat diambil dalm penelitian 

ini secara keseluruhan  berjumlah 29 orang yang terdiri dari: 

1. Pengurus masjid :  6 orang 
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2. Jama’ah bapak-bapk : 10 orang 

3. Jama’ah Ibu-ibu :  5 orang 

4. Risma :  8 orang 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan unuk melakukan 

pengukuran. Atau dapar diartikan juga, Pengamatan dengan menggunakan 

indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertayaan-pertayaan.29 

Dalam menggunakan teknik ini peneliti harus mengandalkan pengamatan 

dan ingatannya, indra yang vital diperlukan adalah mata dan telinga. Untuk 

membantu kesuksesan menggunakan teknik ini diperlukan adanya catatan-

catatan atau alat-alat elektronik seperti tustel atau tape recorder. 

Dalam penelitian ini, teknik observasi yang dipakai adalah observasi 

partisipasi. Jadi observer terlibat aktivitas sosial secara langsung dalam 

objek yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk mengamati dan mencatat 

gambaran umum mengenai Masjid Al-Muttaqin  serta  masalah  sosial  

disekitar  masyarakat. 

Selanjutnya kita juga akan melakukan observasi tentang fungsi sosial 

                                                
29Irawan Soehartono, Metodologi Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2008), Hlm. 69. 
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Masjid Al-Muttaqin dalam dakwah penyiaran Islam yang di 

implementasikan melalui program dan kegiatan yang ada sebagai solusi bagi 

permasalahan sosial di dalam masyarakat tersebut. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertayaan 

secara lansung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden dan 

jawaban-jawaban responden dijawab dan di rekam dengan alat (tape 

recorder).30 devinisi lain wawancara adalah mendapatkan informasi dengan 

cara bertanya langsung kepada responden.31 Biasanya informan yang dipilih 

adalah orang yang memiliki pengalaman langsung tentang persoalan yang 

kita angkat, informan adalah orang yang dijadikan sasaran wawancara untuk 

mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk 

keperluan informasi. 

Informan  yang  kita  maksud  adalah  tokoh  masyarakat   dan anggota 

masyarakat selaku orang yang mengetahui tentang masalah sosial yang 

terjadi, meskipun tidak terlibat langsung. Pertanyaan yang kita ajukan 

kepada tokoh dan anggota masyarakat adalah mengenai masalah sosial yang 

terjadi di masyarakat dan manfaat dari kegiatan masjid yang mereka ikuti. 

Kemudian yang selanjutnya adalah para petinggi dan pengurus yang 

                                                
30Irawan Soehartono, Metodologi Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2008), Hlm. 67. 
31Masri Singarimbun, Metode Penelitian SurveiI, (Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, IKAPI, 

2008), Hlm. 192. 
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terlibat langsung dalam perancangan program dan pelaksanaan kegiatan 

masjid tersebut sebagai wujud  dari fungsi sosial masjid tersebut. Data yang 

ingin kita dapatkan dari para pengurus dan pelaksana program masjid adalah 

seputar program dan kegiatan yang telah mereka laksanakan. 

c. Dokumentasi. 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.32 Data yang dikumpulkan 

biasanya data sekunder, data yang didapatkan untuk penunjang data yang 

langsung didapat dari pihak pertama. Dokumentasi dari penelitian ini 

mengambil berkas-berkas yang ada mengenai gambaran umum dusun dan 

gambar/foto  yang diambil saat wawancara berlangsung untuk menunjang 

bukti bahwa penelitian ini memang dilakukan. 

 

5. Analisis data 

Hasil dari pengumpulan data merupakan tahapan  yang penting dalam 

suatu penelitian ilmiah, data yang terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak 

bermakna dan menjadi data yang mati, maka dalam tahap analisis data ini 

memberikan makna dan nilai yang terkandung dalam data, jika kita memakai 

metode penelitian kualitatif maka kita memakai analisis data non statistik. 

Analisis ini berdasar pada pola pikir ilmiah, yang mempunyai cirri sistematis 

                                                
32 Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2008), Hlm. 69. 
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dan logis.33 Peneliti juga menggunakan analisis secara induksi, karena peneliti 

memulai data-data konkrit, kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil umum 

yang sudah dianggap benar. 

Analisis ini lebih memberikan kesimpulan akhir tentang tema yang 

diangkat agar memberikan penjelasan yang jelas dan bisa dipertanggung 

jawabkan, dengan data tokoh Agama, tokoh masyarakat, warga, dan pengurus 

masjid di desa Sumber Agung, maka peneliti akan mewawancarai untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal agar bisa dimasukkan kedalam kerangka 

teori yang sudah ada, data yang didapatkan tidak hanya dari hasil wawancara, 

gabungan dari hasil obseravsi dan dokumentasi, kemudian peneliti bisa 

menyimpulkan dengan hasil yang di dapatkan. 

 

 

 

 

BAB II 

FUNGSI SOSIAL MASJID DAN PENYIARAN ISLAM 

 

A. Pengertian Fungsi Sosial Masjid  

1. Pengertian Fungsi Sosial Masjid 

                                                
33Moh. Kasiran, Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan 

Penguasaan Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), Hlm. 129. 



39 
 

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang 

sama berdasarkan sifat, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Fungsi 

dalam pengertian lainnya adalah rincian tugas yang sejenis atau erat 

hubungannya satu sama lain yang di lalakuakan oleh seorang aggota tertetu 

berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.34 

Dalam kehidupan sehari-hari fungsi memiliki peran penting karena fungsi dapat 

mengatur prilaku setiap individu dalam suatu organisasi serta dapat menjadi 

tolak ukur keberhasilan suatu kelompok. 

Fungsi sosial mengacu  pada  cara-cara bertingkah laku  atau  melakukan 

tugas-tugas kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, 

organisasi dan lain sebagainaya.35 Pelaksanaan fungsi sosial dapat dievaluasi 

atau dinilai apakah memenuhi kebutuhan dan membantu mencapai 

kesejahteraan bagi kelompok masyarakat tersebut, apakah normal dapat 

diterima  masyarakat sesuai dengan norma sosial, Untuk dapat berfungsi sosial 

secara baik ada tiga faktor penting yang saling berkaitan untuk  dilaksanakan 

 yaitu: 

1. Faktor status sosial yaitu kedudukan seseorang dalam suatu kehidupan 

bersama, dalam  keluarga, kelompok, organisasi  atau masyarakat  yaitu 

seseorang yang  diberi kedudukan agar melakukan tugas - tugas yang  pokok 

                                                
34Moh. E Ayub, Muhsin M.K., Ramlan Marjoned, Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1996), Hlm. 7. 
35A. Bachru Rifai’, Moh. Fakhrurohji, Manajemen Masjid Mengoktimalkan Fungsi Sosial 

Ekonomi Masjid, (Bandung: Benang Merah Press), Hlm. 23. 
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sebagai suatu tanggung jawab atas kewajibannya (kompetensi). Misalnya 

seorang berstatus sebagai, pengurus masjid, ustad, ketua majelis ta’lim, 

orang tua, mahasiswa, dan lain sebagai nya. 

2. Faktor role sosial yaitu  peranan  sosial, berupa kegiatan  tertentu yang 

dianggap penting  dan diharapkan harus dikerjakan  sebagai kosekwensi dari 

status sosialnya dalam  kehidupan  bersama ( keluaraga, kelompok, 

masyarakat). Misalnya pengurus masjid yang memiliki peran penting dalm 

kemajuan dan mensejahterakan jamaah nya dengan cara adanya program-

program kegiatan masyarakat seperti, pengajian ibu-ibu maupun bapak-

bapak, musyawarah, pendidikan TPA, adanya badan amil zakat, dan lain 

sebagainya.  

3. Faktor norma sosial yaitu hukum, peraturan, nilai-nilai masyarakat, adat 

istiadat, agama, yang menjadi patokan apakah status sosial sudah 

diperankan  sudah  dilaksanakan sebagaiman mestinya, dengan normal, 

wajar, dapat diterima oleh masyarakat, bermanfaat  bagi  orang – orang 

dalam kehidupan bermasyarakat.36 

 

Fungsi Sosial masjid bermula dari pelaksanaan shalat berjamaah, 

penunaian zakat, maka disitulah benih pembentukan komunitas Islam yang kuat 

terbentuk dan salah satu hikmah dari shalat berjamaah memang untuk 

menghubungkan antar pribadi muslim dengan lainnya sehingga tertanam rasa 
                                                

36Ibid., Hlm. 51. 
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keterikatan yang kuat berdasarkan prinsip tawhid, bukan atas nama simbol 

golongan atau lainnya.  

Dengan demikian maka berarti pula bahwa masjid menjadi basis 

pembentukan umata wahidah dalam konteks tawhid (Islam). Suatu harapan 

baru di tengah-tengah kondisi masyarakat yang semakin kompetitif dan plural, 

untuk membangun masyarakat yang ideal dengan berbasis kemasjidan dan itu 

berarti merupakan tantangan ulang untuk merekonstruksi fungsi sosial 

kemasyarakatannya ini agar lebih akrab dalam wawasan jama’ah. 

Dari pengertian diatas masjid merupakan tempat yang dimiliki oleh umat 

Islam yang dapat digunakan atau di fungsikan untuk melaksanakan kegiatan  

ibadah maupun kegiatan sosial yang menjadi pusat kegiatan dalam kehidupan 

masyarakat. 

Didalam Al-Qur’an masjid diungkapkan dalam sebutan pertama “masjid” 

dan kedua “bait”. Istilah masjid langsung menunjuk kepada pengertian tempat 

peribadatan umat Islam yang senafas dengan sebutan tempat peribadatan 

penganut agama lain seperti biara, gereja dan sinagong. 

Di tinjau dari segi dinul Islam bahwa seluruh bumi dimana saja adalah 

masjid, tempat sholat, sedangkan pengertian secara khusus “masjid” adalah 

tempat atau bangunan yang didirikan untuk melaksanakan ibadah yang 
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memenuhi syarat dan komponen untuk shalat lima waktu (shalat fardu) dan 

digunakan untuk shalat jum’at.37 

Secara lughawi, masjid berarti tempat sujud atau tempat shalat. Dalam 

pengertian bahasa diseluruh muka bumi ini adalah masjid, kata “Masjid” bersal 

dari kata sajada-yasjudu yang berarti “merendahkan diri” menyembah.38 

Dalam pengertian syar’i masjid adalah sebuah bangunan, tempat ibadah umat 

Islam terutama sebagai tempat dilangsungkanya shalat berjamaah. Menurut 

Wahbah Az-zuhaili, dinding masjid, baik di sebelah luar maupun dalam, 

dianggap sebagai dari masjid yang harus dipelihara kehormatannya. Demikian 

juga dengan atap karena semua itu merupakan bagian dari masjid, maka 

berlakulah hukum masjid. 

Sedangkan secara umum masjid adalah tempat suci umat Islam yang 

berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan, dan 

kemasyarakatan yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan secara teratur 

dan terencana. untuk menyemarakan syi’ar Islam, meningkatkan semarak 

keagamaan dan menyemarakan kualitas umat Islam dalam mengabdi kepada 

Allah.39 Sehingga partisipasi dan tanggung jawab umat Islam terhadap 

pembangunan bangsa akan lebih besar, Singkatnya masjid adalah tempat 

dimana diajarkan, dibentuk, ditumbuhkan dan dikembangkan dunia pikiran dan 

dunia rasa Islam. 

                                                
37Departemen Agama, Tipologi Masjid, (Jakarta, Direktorat Urusan Agama, 2003), Hlm. 5-6. 
38Ibid., Hlm. 7. 
39Samsul Munir Amin, Sejarah Peradapan Islam, (Jakarta: Amzah, 2009), Hlm. 315. 
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2. Macam-Macam Fungsi Sosial Masjid 

a. Fungsi Sebagai Tempat Ibadah 

Fungsi masjid sebagai tempat ibadah merupakan fungsi pokok yang 

ada di setiap masjid, ibadah yang dimaksud disini merupakan kegiatan 

ibadah yang erat kaitanya dengan sang pencipta yaitu Allah swt. Seperti 

shalat berjama’ah, shalat sunnah, i’tikaf, dzikir, do’a dan masih banyak 

kegiatan ibadah yang berhubungan dengan Allah swt. 

Masjid juga sebagai tempat ibadah ghoiru madhah yang mana ibadah  

yang erat kaitan nya dengan sesama manusia atau mahluk Allah swt. Seperti 

kegiatan bakti sosial, gotong royong, sunat massal, pemberdayaan ekonomi 

masyarakat, pengajian-pengajian dan lain-lain. 

Masjid di zaman Nabi merupakan pusat pembinaan ruhiyah (tarbiyah 

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

berjama’ah, masjid berperan untuk membina dan meningkatkan kekuatan 

ruhiyah (keimanan) umatnya.40 

Mendirikan shalat berjama’ah lima kali sehari di masjid merupakan 

salah satu tanda bagi orang beriman, sebagai bukti hati seseorang itu terpaut 

ke masjid, dan ia selalu mendapat rahmat dari Allah swt. dengan shalat 

berjam’ah secara rutin, setiap muslim telah memelihara hubungan baiknya 

dengan Allah, menjalin silaturahimnya dengan sesama muslim lainnya.  

                                                
40Moh. E Ayub, Muhsin M.K., Ramlan Marjoned, Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1996), Hlm. 73. 
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Masjid sebenarnya merupakan “kolam-kolam spiritual” yang akan 

menghilangkan dahaga spiritual setiap muslim. Tujuan didirikannya suatu 

masjid tercermin dalam kalimat-kalimat adzan yang dikumandangkan oleh 

muazzin, ketika adzan dikumandangkan setiap muslim diperintahkan untuk 

menjawab memenuhi panggilan itu dan meninggalkan segala aktivitas 

lainnya ini merupakan suatu bentuk latihan kepatuhan, kedisiplinan dan 

latihan militer.  

b. Fungsi tempat kegiatan dakwah  

Masjid dan kegiatan dakwah merupakan dua faktor yang erat sekali 

hubungannya satu sama lain, saling isi mengisi diantara keduanya, kalau 

diumpamakan laksana gudang dengan barangnya.41 

Dengan demikian masjid yang didirikan di dalam suatu lokasi tertentu 

harus dapat berperan sebagai tempat kegiatan dakwah Islamiyah, dakwah ini 

pada dasarnya meliputi berbagai aspek kegiatan, termasuk didalamnya 

masalah sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya, oleh karenanya dakwah 

ini dipandang penting sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan syiar Islam 

dan kehidupan beragama dalam masyarakat. 

Kegiatan-kegiatan dakwah melalui masjid sebenarnya mencangkup pula 

dalam kegiatan-kegiatan didalam membina umat, sebagaimana dicontohkan 

oleh Rasulullah saw. dan sahabat-sahabatnya yang menggunakan masjid 

                                                
41A. Syamsuri Siddik, Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Dakwah Islamiyah, Kertas Kerja 

dalam loka karya Imaroh Masjid Se-Jabar, 1976 di Bandung. 
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sebagai tempat pengajaran dan pendidikan Islam, tempat peradilan tempat 

sidang-sidang dua badan penasehat khalifah, tempat musyawarah, tempat 

pemilihan khalifah, dan sebagainya.42 

Realisasi dari dakwah ini pada perinsipnya akan menuntut perjatian dari 

masyarakat Islam itu sendiri dalam masalah sikap dan perbuatan nyata yang 

sesuai dengan ketentuan agama, agar dapat ditiru atau dicontoh oleh orang 

lain. 

Dalam segi sosial misalnya meringankan serta mengurangi kefakiran 

kemiskinan menyantuni anak yatim, menolong serta memelihara kesehatan 

dan lain-lain, dalam bidang pendidikan misalnya ikut membantu dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan, baik ilmu-ilmu yang sifatnya umum 

maupun ilmu-ilmu agama. 

c. Fungsi Politik 

Fungsi masjid dalm perspektif politik sebenarnya  sudah berlangsung 

sejak zaman Nabi di madinah hingga sekarang, masjid sebagai tempat 

berkumpulnya umat Islam tanpa perbedaan, masjid memang tempat yang 

sangat strategis bagi kegiatan-kegiatan sosial, terutama politik dan ekonomi 

disamping kegiatan utamanya sebagai tempat ibadah shalat, hal tersebut 

tentunya bukan suatu yang aneh sebeb pada zaman Nabi pun masjid menjadi 

pusat kegiatan politik, bahkan sebagai basis militer dan pusat komando ketika 

                                                
42Sidi Gazalba, Masjid Pusat Pembinaan Umat, (Jakarta: Pustaka Antara,1971), Hlm. 20-21. 
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menghadapi tantangan perang.43 

Politik dalam Islam, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Gazalba, 

adalah tonggak pembentukan kekuasaan untuk mengatur umat sebaik 

mungkin menurut idiologi atau anggapan politisi yang memegang kendali 

pemeritahan, politik Islam adalah pembentukan kekuasaan untuk mengatur 

sosial dan ekonomi menurut keyakinan, jadi bukan hanya didasarkan pada 

idiologi anggapan atau kepercayaan, keyakinan itu adalah Qur’an dan hadits 

inilah tonggak politik Islam yang dilakuakan pada awal Islam pada masa Nabi 

Muhammad.44 

Apabila terjadi kemacetan dalam menjalankan politik tersebut lahirlah 

konsep jihad dengan tujuannya untuk mencairkan kemacetan dalam rangka 

mencapai tujuan politik. 

d. Fungsi Pendidikan  

Fungsi masjid sebagai tempat pendidikan sudah digunakan sejak abad-

abad awal perkembangan Islam, bahkan hingga budaya ta’lim yang dilakukan 

dimasjid masih sangat mudah ditemui, masjid adalah pusat pendidikan dan 

pengajaran dan karenanya masjid juga disebut sebagai pusat ilmu, ilmu-ilmu 

disampaikan melalui pengkajian-pengakajian, ceramah, kuliah dan khutbah, 

ketika dimasjid Nabi sering mendiskusikan persoalan-persoalan keyakinan 

                                                
43A. Bahrun Rifai, Moch. Fakhruroji, Manajemen Masjid Mengoktimalkan Fungsi Sosial-

Ekonomi Masjid, (Benang Merah Press, 2005), Hlm. 54. 
44Ibid., Hlm. 59. 
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dan norma perilaku.45 

Dalam hal ini Gazalba dalam buku A bahru Rifa’i ia mengatakan bahwa 

pelajaran pertama yang langsung berhubungan dengan masjid adalah Al-

Qur’an dan Hadits. Pangkal pengajaran Islam adalah menghapal dan 

mengartikan Al-Qur’an, sesudah itu kemudian pelajaran Hadits yang 

mengatur perilaku perbuatan Muslim.46 

Masjid memiliki peran penting sebagai tempat pendidikan dapat 

dipastikan mampu memberikan alternatif untuk menciptakan generasi-

generasi shaleh, masjid yang penuh dengan kegiatan pengkajian-pengkajian 

keilmuan akan memainkan peran sebagai fasilitator pedidikan baik secara 

langsung, ataupun tidak. 

Secara langsung dapat berbentuk pengkajian-pengkajian dan kuliah 

keislaman sebagaimana banyak ditemuipada bulan Ramadhan dan kegiatan-

kegiatan pengajian yang bertujuan untuk memperdalam ilmu agama dan selain 

agama, namun secara tidak langsung masjid juga memberikan pendidikan 

yang bersifat sosial dan moral karena mengajarkan perilaku demokratis dan 

egaliter karena didalam masjid tidak ada perbedaan siapa yang lebih mulia 

dari yang lain. 

e. Fungsi Perberdayaan Ekomoni Masyarakat 

Salah satu permasalah penting dalam masyarakat adalah masalah 

                                                
45Ibid., Hlm. 59. 
46Ibid., Hlm. 59. 
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ekonomi, ia adalah menjadi salah satu hal yang paling penting diantara hal 

dalam sebuah masyarakat manapun, hal ini disebabkan peran ekonomi itu 

sendiri sebagai sebuah aktifitas pemenuhan kebutuhan manusia. 

Masjid sebagai instruman pembentuk peradapan masyarakat Islam yang 

didasarkan pada perinsip keutamaan dan tawhid, masjid menjadi sarana yang 

dapat menjembatani kebutuhan masyarakat yang ada disekitarnya, paling 

tidak untuk masjid itu sendiri agar otonom dan tidak selalu mengharapkan 

uluran tangan dari jama’ah.47 

Bila dicermati hubungan dan peranan masjid dengan ekonomi menurt 

Gazalba adalah bukan hubungan dalam wujud tindakan rill ekonomi seperti 

kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Peranan masjid terletak pada 

bidang ideal atau konsep ekonomi yang berpangkal dan azasnya adalah Al-

Qur’an Hadits.48 

Pengelolaan ekonomi masjid yang baik mencerminkan keseriusan 

masyarakat dalam memakmurkan masjid itu sendiri, masjid sebagai titik 

sentral peradapan masyarakat Islam tidak mungkin memberdayakan 

masyarakat selama ia masih memiliki ketergantungan secara ekonomi kepada 

jama’ah. 

Dalam fungsi inilah diperlukan keseriusan atau mekanisme dan ternik 

                                                
47Ahmad Sutardi, Manajemen Masjid Kontemporer, (Jakarta: Media Bangsa, 2012), Hlm. 

139. 
48A. Bahrun Rifai, Moch. Fakhruroji, Manajemen Masjid Mengoktimalkan Fungsi Sosial-

Ekonomi Masjid, (Benang Merah Press, 2005), Hlm. 64. 
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yang lebih dikenal dengan manajemen, yang tidak lain bertujuan untuk 

menciptakan dan mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam memberdayakan 

dan memakmurkan masjid yang dilakukan secara bersama baik oleh 

masyarakat maupun pengurus masjid secara khusus, intinya dengan 

manajemen yang bagus fungsi ekonomi akan menemukan bentuknya yang 

paling sempurna dan ini akan menjamin kesejahteraan jama’ah umat Islam, 

khususnya yang ada disekitaran masjid. 

 

 

3. Fungsi dan Peran Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Sosial 

Masjid sebagai komponen fasilitas sosial merupakan salah satu fasilitas 

yang merupakan bangunana tempat berkumpul bagi sebagian besar umat Islam 

untuk melakukan ibadah sebagai kebutuhan spiritual yang diperlukan oleh umat 

manusia, di samping kebutuhan material, dengan demikian agar kesejahteraan 

material dan sepiritual dapat dicapai maka fasilitas-fasilitas untk memenuhi 

kebutuhan tersebut harus tersedia secara memadai didalam suatu lingkungan. 

Masjid sebagai pemenuhan pemenuh kebutuhan spiritual sebenarnya 

bukan hanya berfungsi sebagai tempat shalat saja, tetapi juga merupakan pusat 

kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah 

saw. beberapa ayat Al-Qur’an  menjelaskan bahwa fungsi masjid adalah 

sebagai tempat yang didalamnya banyak disebut nama Allah swt. (tempat 

berdzikir), tempat ber’tikaf, tempat beribadah shalat, pusat pertemuan umat 
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islam untuk membicarakan urusan hidup dan perjuangan.49 

Oleh karen itu masjid sebagai tempat shalat pada dasarnya hayalah salah 

satu fungsi dari gedung masjid, sebab andaikata tugas masjid itu hanya sebagai 

tempat shalat saja, tugas itu sebenarnya sudah dapat mencukupi oleh tempat 

atau ruangan lain yang bertebaran dimuka bumi ini seperti: rumah, kantor, 

pabrik, dan bahkan lapangan terbukapun dapat digunakan untuk tempat shalat. 

Seandainya fungsi sosial sangat kurang sekali diperankan oleh masjid dan 

bahkan tidak dilakukan sama sekali, kecuali hanya untuk menampung 

kebutuhan shalat saja, maka jelas ini menjadikan tidak optimalnya fungsi 

masjid sebagai kegiatan ibadah. 

Drs. Moh. E. Ayub mengemukakan paling tidak ada sembilan fungsi yang 

dapat diperankan oleh masjid yakni: 

a) Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri 

kepada Allah swt. 

b) Masjid merupakan tempat kaum muslimin untuk beri’tikaf, membersihkan 

diri, menggembleng bathin/keagamaan sehingga selalu terpelihara 

keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian. 

c) Masjid adalah tempat untuk bermusyawarah kaum muslimin guna 

memecahkan persoalan-persoalan yang timbul didalam masyarakat. 

d) Masjid merupakan tempat kaum muslimin untuk berkonsultasi mengajukan 

kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan. 
                                                

49Nana Rukmana D.W., Masjid dan Dakwah, (Jakarta: Almawardi Prima, 2002), Hlm. 49. 
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e) Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jama’ah dan 

kegotongroyongan didalam mewujudkan kesejahteraan bersama. 

f) Masjid dengan majelis ta’limya merupakan untuk meningkatkan 

kecerdasan dan ilmu pengetahuan. 

g) Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader 

pemimpin umat. 

h) Masjid adalah tempat menghimpun dana, menyimpan dan membagikanya. 

i) Masjid adalah tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.50 

 

Berdasarkan uraian diatas masjid sebagai tempat pusat ibadah dalam 

pengertian luas yang mencangkup juga pusat kegiatan muamalat, dimasjid kita 

dapat melakukan akad nikah,sunatan masal, dan kegiatan-kegiatan sosial 

lainnya. 

Dari masjid juga kita dapat diperoleh kejelasan bagimana kehidupan 

islami dapat dijalankan baik menyangkut aspek ekonomi, sosial, politik maupun 

budaya, dengan demikian implikasi dari masjid sebagai tempat ibadah dan 

pusat kegiatan sosial kemasyarakatan, maka lokasi masjid harus berada di 

pusat-pusat kegiatan masyarakat (perumahan, perkantoran, perdaganagan, dan 

lain-lain), dan secara fisik harus dapat menjadi pengikat lingkungan.  

Oleh karena itu dalam upaya membangaun masjid perlu memahami 

                                                
50Moh. E Ayub, Muhsin M.K., Ramlan Marjoned, Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1996), Hlm. 50. 
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fungsi dan peranan masjid, sehingga dapat direfleksikan dalam menentukan 

lokasi maupun penyedia ruang-ruang yang dibutuhkan untuk kegiatan sosial 

kemasyarakatan anatara lain: 

1. Ruang serba guna untuk  kegiatan pertemuan/ musyawarah. 

2. Pusat pelayanan umat seperti: ruang perawatan jenazah, klinik, puskesmas, 

baitul mal, koperasi, kegiatan pendidikan, toko buku, kantin, peminjaman 

alat perabotan, dam sebagainya.51 

4. Fungsi Sosial Masjid Terhadap Pembinaan Masyarakat Islam  

a).  Masjid dan Sistem Sosial Islam 

Penggunaan istilah sistem sosial dalam menggambarkan kehidupan 

Islam ialah adanya anggapan bahwa masyarakat merupakan bagian dari 

sistem sosial atau secara sempit, masyarakatt sudah merupakan sistem 

sosial.52 Namun demikian sebenarnya masyarakat memiliki pengertian yang 

labih jauh dari sekedar masyarakat, dalam disiplin sosiologi, masyarakat 

hanya merupakan bentuk fisik dari berbagai intraksi yang tercipta dalam 

kehidupan masing-masing individu atau kelompok, sementara itu sistem 

sosial meliputi segala hal macam fenomena yang terjadi dalam masyarakat 

dan juga lingkungannya. 

Masyarakat adalah salah satu obyek yang dapat dikata gorikan sebagai 

                                                
51 Ibid.,Hlm. 51. 
52Ibid., Hlm. 23. 



53 
 

sistem.53 Sebagai sebuah sistem sosial, maka masyarakat memilki 

karakteristik dengan bentuk khusus yang berlainan dengan sistem otonomik, 

molekuler, atau sistem glaktik yang terbentuk secara alami dan dengan 

sendirinya.  

Maka masyarakat terbentuk oleh orang atau kelompok orang yang 

saling berintraksi dan saling memngaruhi perilaku, termasuk didalmnya 

adalah keluarga, organisasi, komunitas, masyarakat dan kebudayaan. Dalam 

hal ini sistem sosial merupakan model yang dapat diterapkan kepada semua 

bentuk perhipunan atau koletivitas manusia. 

Pembahasan mengenai masyarakat selalu sangat menarik, karena ia 

merupakan obyek yang tidak saja bersifat kolektif tetapi juga dinamis, ia 

senantiasa mengalami perubahan dari masa kemasa dari berbagai bentuknya, 

perubahan dalam masyarakat ini kemudian dikenal dengan istilah perubahan 

sosial, karena ketika masyarakat mengalami sebuah perubahan baik dalam 

hal idiologi maupun pandangan dan cara hidup, otomatis akan mengubah 

struktur yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan cepat atau lambat.54 

Perubahan yang melahirkan implikasi integral dalam masyarakat ini 

disebabkan karena sifat masyarakat sebagai sebuah sistem yang saling 

berhubungan dan mempengaruhi antar berbagai elemen didalamnya. 

Salah satu faktor yang penting dalam perubahan masyarakat ialah 

                                                
53Ibid., Hlm. 24. 
54M.L.Defleur Dan E.E.Dennis, “Peubahan Sosial:Penyebaran Inovasi”, Jurnal Komunikasi 

Audentia Vol.1 No. 2 April-Juni 1993. 
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sistem nilai dan sistem kebudayaan yang diyakini oleh masyarakat 

tersebut.55 Hal ini diyakini mampu menjadi titik tolak perubahan yang terjadi 

didalam masyarakat, Agama dalam hal ini dapat dipandang sebagai sebuah 

sistem nilai yang mengatur tata kehidupan sebuah masyarakat, sebagaimana 

tujuan untuk memberikan bimbingan dan tuntunan manusia agar lebih 

beradap, agama menjadi titik pijak bagi manusia dan masyarakat yang 

menyakininya, Melalui agama, seseorang manusia mampu mengekspresikan 

keyakinan melalui prilaku keyakinan yang beragam. 

Menurut Glok dan Stark, paling sedikit keterlibatan manusia dalam 

kehidupan manusia dalam bermasyarakat, yakni: keterlibatan ritual (ritual 

involvement), keterlibatan idiologikal (idiological involvement) keterlibatan 

intelektual (intellectual involvement) keterlibatan pengalaman (experience 

involvement) dan keterlibatan sosial atau konsekuensial (consequential 

inovolvement).56  

Lima dimensi keberagaman ini muncul dalam kehidupan manusia 

dalam bentuk yang beragam, pada tataran dimensi ritual misalnya bagaiman 

seseorang menjalankan kewajiban-kewajiban ritual agamanya seperti sholat 

dalam agama Islam, misa atau kebaktian dalam agama Kristen dan 

sebagainya. 

                                                
55A. Bahrun Rifai, Moch. Fakhruroji, Manajemen Masjid Mengoktimalkan Fungsi Sosial-

Ekonomi Masjid, (Bandung: Benang Merah Press 2005) Hlm. 24. 
56Dalam Ahmad Qodri,a. Azizy,  Islam Dan Permasalahan Sosial, (yogyakarta: LKiS, 2000) 

,Hlm.xi. 
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Sementara itu dimensi idiologikal lebih banyak muncul dalam 

bentuknya yang bersifat keyakinan-keyakinan idiologis dengan cara 

bagaimana agama mempengaruhi seseorang penganutnya dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari, dengan cara apa dan sejauh manakah 

mempertahankan keyakinan agama yang dipegangnya itu.  

Sedangkan dimensi intelektual itu lebih berfokus pada bagaimana 

upaya-upaya seorang penganut agama untuk meningkatkan pengetahuan 

yang dimilikinya berkaitan dengan agama yang diyakininya. Dimensi 

pengalaman biasanya bersifat pribadi, hal tersebut merupakan bentuk-bentuk 

pengalaman keagamaan yang selalu berbeda diantara masing-masing 

penganut agama, misalnya saja bagaimana seseorang memiliki pengalaman 

yang ia pandang sebagai sesuatau yang menakjubkan dan diayakininya 

sebagai sesuatau  yang berhubungan dengan keyakinan agama yang 

dianutnya. 

Terakhir ialah dimensi sosial atau konsekwensial, dalam dimensi ini 

agama muncul dalam sistem nilai yang baik sengaja atau tidak, berupaya 

untuk mengarahkan seorang penganutnya untuk hidup sesuai dengan ajaran 

yang dianutnya, Apakah ia menjalankan sistem kehidupan yang teratur 

sebagaimana sistem yang diajarkan oleh agamanya, pernahkah ia melanggar 

aturan-aturan sosial, beberapa hal tersebut juga sejalan dengan aturan 
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agama.57 

Dalam kerangka inilah kemudian timbul istilah kesholehan yang bukan 

saja keshalehan ritual saja namn juga sosial yang pada haqikatnya tetap 

merupakan bentuk pengabdian kepada tuhanya, dalam penegertian apa yang 

menjadi motivator bagi seorang untuk menjalankan kebaikan juga ditentukan 

oleh sistem kepercayaan atau agama yang dianutnya. 

Ini disebabkan agama Islam sebagai agama normatif, maka agama 

berhubungan integral dengan segala bidang kehidupan umat Islam seperti 

politik, hukum, pendidikan dan keluarga serta bidang-bidang yang lain 

nya.58 Dalam ajaran Islam, tata sosial (social order) berarti sistem nilai atau 

prinsip-prinsip yang menagatur kehidupan suatu masyarakat setiap sistem 

nilai atau prinsip dapat dimasukkan kedalam pengertian ini, bahkan apa yang 

digambarkan sebagai kekacauan (chaos) sesungguhnya adalah suatu bentuk 

atau tata kehidupan sosial. 

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab, “musyarakah” yang 

kemudian dalam dialek persia yang terkenal akan peradapan itu menjadi 

“masyarakat” yang artinya berkumpul atau kumpulan orang-orang, yang 

dalam literatur islam sendiri banyak digunakan banyak istilah yang hampir 

mirip namun berbeda-beda Beberapa diantaranya adalah: Qawn, 

Musyarakah, Qabilah, Banu, Ummah, Mujtama’, dan sebagainya, istilah-

                                                
57Ibid., Hlm, 26. 
58Ibid., Hlm, 26. 
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istilah tersebut memiliki konteks yang berbeda meskipun pada hakikatnya 

membicarakan obyek yang sama, sekumpulan manusia.59 

Diantara semua istilah ini, Ali Syari’ati lebih memegang prinsip bahwa 

istilah umat merupakan istilah yang lebih luas dan menggambarkan 

masyarakat universal yang ditegaskan allah umat  yang satu yang 

keanggotaannya mencakup ragam etnisitas atau komunitas yang lebih luas, 

tetapi komitmenya terhadap nilai-nilai, idologi dan aqidah Islam mengikat 

mereka dalam suatu tata sosial yang lebih spesifik. 

Istilah ummah “sebagai konotasi masyarakat Islam” memang agak lain 

dengan istilah “rakyat” atau “bangsa”, konsep ummah lebih bersifat 

translokal yang tidak ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan geografis, 

wilayahnya mencakup seluruh alam semesta. Ummah dalam kerangka ini 

adalah sistem sosial Islam yang gerakan nya mengupayakan, dan 

mengaktualisasikan tujuan tujuan ummatisme.60 

Dalam Al-Qur’an sendiri, ummah  dalam pengertian diatas adalah 

bentuk idea masyarakat Islam yang identitasnya adalah Integritas keimanan, 

komitmen kemanusiaan dan loyalitas pada kebenaran. Ummat islam adalah 

suatau pranata kosmik yang disatukan kehendak ilahi  yang bersifat moral 

menurut kebebasan dari pelakunya.61 

                                                
59Ibid., Hlm. 27.  
60Ali Syariati, Imamah Dan Khalifah, Terj. Asmuni Sholihan Zamaksyari, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 1997), Hlm. 4. 
61A. Bahrun Rifai, Moch. Fakhruroji, Manajemen Masjid Mengoktimalkan Fungsi Sosial-
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Menurut sebagian kalangan, konsep tentang masyarakat Islam 

sekarang disebut masyarakat madani.62 Penegertian ini bahwa baik 

masyarakat madani dalam arti kata civil society maupun masyarakat madinah 

versi Rasulullah Saw. Adalah sama-sama konsep yang memiliki substansi 

civility atau peradapan, atau bond of civility dalam terminologi Nurcholis 

Madjid-yakni keduanya bermakna masyarakat beradapan atau beradap 

(civilized society). 

Civil society adalah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan 

bercirikan antara lain kesukarelaan, kewasembadaan, kemandirian tinggi, 

dan terikat norma-norma atau nilai hukum, yang diikuti oleh warganya yan 

dalam bahasa hierarki sosial Ibnu Khaldum dikategorikan dalam model 

siyasah madaniyah yang menunjang syiasyah aqliyah (masyarakat 

intlektual), siyasyah syar’iyah (masyarakat religius) dan siyasah ruhiyah,  

(masyarakat spiritual), atau dalam istilah ibnu taimiyah adalah syiasyah 

syar’iyah meruapakan kemandirian dan kekuatan kontrol masyarakat dengan 

semangat amat ma’ruf nahi mungkar.63 

Konsep masyarakat Islam atau dalam hal ini, sistem sosial Islam lebih 

banyak didasarkan pada landasan logika rohaniyah yang mengarahkan 

pokok-pokok hubungan-hubungan sosial pada ruang lingkup keagamaan dan 

                                                                                                                                      
Ekonomi Masjid, (Benang Merah Press 2005), Hlm. 28. 

62Abbas Mahmud Aqqad, Filsafat Qur’an, Filsafat Spiritual, Dan Sosial Dan Berbagai 
Sistem Masa Kini, (Bandung: Alma’rifat, 1984), Hlm. 5. 

63A. Bahrun Rifai, Moch. Fakhruroji, Manajemen Masjid Mengoktimalkan Fungsi Sosial-
Ekonomi Masjid, (Benang Merah Press, 2005), Hlm. 30. 
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menjalin hubungan keagamaan dan menjalin hubungan yang jelas antara hati 

individu  dan masyarakat, hal ini berarti bahwa kesatuan budaya dalam islam 

menghimpun seluruh kaum muslimin diatas landasan persaudaraan dalam 

akidah. 

b. Masjid Sebagai Pranata Sosial Islam 

Setiap interaksi sosial dalam masyarakat cenderung mengembangkan 

keragaman interaksi tertentu yang sebagian berlangsung dalam jangka waktu 

tertentu dan sebagian lain cenderung berlangsung secara tetap, keberaturan 

sistematika interaksi sosial diatas dikenal sebagai istilah “sistem sosial” 

karena sistem sosial itu tersusun dari berbagai bagian yang dapt 

diidentifikasikan  dan saling tergantung satu sama lain, maka sistem sosial 

memiliki struktur sosial. 

Sistem sosial tersusun dari interaksi anggota yang telah dipolakan yang 

bersiafat majemuk dan masing-masing memiliki hubungan dengan orang-

orang lain secara timbal balik, melalui suatu pengertian dan harapan yang 

distrukturkan.64 

Masyarakat yang terbentuk dari berbagai aktifitas timbal balik yang 

distrukturkan dan dibedakan sejumlah fariabel sistem dan sebagai 

konsekuensisnya hendaklah dipahami bahwa dalam masyarakat tersebut 

terdapat unsur-unsur tertentu yang bersifat menetap dan adanya proses 

                                                
64Jusman Iskandar, Dinamika Kelompok Sosial dan Komunikasi Organisasi, (Bandung: 

Program Pascasarjana IAIN, 2000), Hlm. 82-83. 
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proses yang muncul pada suatu tingkatan interaksi secara teratur.65 

Pranata sosial atau (lembaga kemasyarakatan) adalah istilah yang 

sering disejajarkan dengan istilah social institution.66 Namun demikian, 

belum ada pendapat yang disepakati bersama sehingga dapat 

menggambarkan maksud dan isi social institution secara utuh. Antara 

beberapa ahli ada yang mengisyaratkannya dengan institusi sosial, akan 

tetapi social  institusi lebih mengarah apa adanya usur-unsur yang mengatur 

prilaku warga masyarakat. 

Misalnya Koentjaraningrat, ia mengatakan bahwa pranata sosial adalah 

suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktifitas-

aktifitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam 

kehidupan masyarakat.67 Definsi tersebut menekankan pada sistem tata 

kelakuan norma untuk memenuhi kebutuhan. 

Lain lagi dengan pendapat Hendropuspito, ia memandang bahwa 

pranata sosial adalah suatau bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas 

pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dan 

mengikat individu, mempunyai otoritas forml dan sanksi hukum guna 

tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.68 

Dari berbagai definisi diatas dapat dipahami bahwa apapun istilah 

                                                
65Ibid., Hlm. 83. 
66A. Bahrun Rifai, Moch. Fakhruroji, Manajemen Masjid Mengoktimalkan Fungsi Sosial-

Ekonomi Masjid, (Benang Merah Press 2005), Hlm. 31. 
67Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, Cetakan Ke-2, (Jakarta: T.P.,1964), Hlm. 113. 
68Ibid. Hlm. 114. 
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yang mengarah pada ungkapan “social institution” selalu bersinggungan 

dengan meknismenorma dan atat aturan yang berlaku dalam sebuah 

kelompok masyarakat. Oleh karena itu secara sederhana peranata sosial 

dapat diapahami sebagai sebuah tata atauran yang ada dalam suatu kelompok 

masyarakat baik berbentuk lembaga secara fisik atau tidak yang bertujuan 

untuk menyeimbangkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 

Leopord Von Weise dan Howard Becker memaparkan bahwa fungsi 

pranata sosial ialah untuk memlihara hubungan hubungan antar manusia 

serta pola-pola yang ada didalmnya sesuai dengan kepentingan-kepentingan 

manusia dan kelompoknya.69 Singkatnya pranata sosial memiliki fungsi-

fungsi sebagai berikut: 

1. Memberikan pendoman pada anggota masyarakat, bagaimana ia harus 

bertingkah laku atau bersiakap dalam menghadapi berbagai 

permasalahan dalam masyarakat, terutama yang menyangkut 

kebutuhan-kebutuhan. 

Menjaga lebutuhan masyarakat. 

2. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem 

pengendalian sosial (social control). Artinya sistem pengawasan 

terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.70 

                                                
69Soerjono Soekampo, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), 

Hlm. 217. 
70A. Bahrun Rifai, Moch. Fakhruroji, Manajemen Masjid Mengoktimalkan Fungsi Sosial-

Ekonomi Masjid, (Benang Merah Press 2005), Hlm. 33. 
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5. Tugas Pengurus dan Pengelolaan Masjid  

a). Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus 

Semangat ummat untuk membangun masjid tampak sangat tinggi mereka 

tidak segan-segan mengorbankan waktu, tenaga, fikiran, dan dana, agar masjid 

dapat berdiri, sayangnya setelah masjid berdiri, semangat memakmurkannya 

tak sehebat takkala mendirikannya, masjid hanya ramai diwaktu shalat jum’at, 

dan trawih di bualan ramadhan, sehari-harinya tidak banyak yang shalat 

berjama’ah dan pengurusnya masjid tidak berdaya, padahal masjid yang tidak 

dimakmurkan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.  

Menjadi pengurus masjid bukanlah pekerjaan yang ringan tugas dan 

tanggung jawabnya cukup berat, dia tidak memperoleh upah dan gaji, harus 

pula mengorbankan waktu dan tenaganya, sebagai orang yang dipilih dan 

dipercayakan oleh jamaah dia diharapkan pula dapat menunaikan tugasnya 

dengan baik dan bertanggung jawab, pengurus masjid harus memiliki pribadi 

yang memiliki jiwa pengabdian dan ikhlas. 

Untuk dapat menjalankan tugas sebagai pengurus masjid dengan baik 

maka, penulis uraikan satu persatu sebagai berikut: 

1. Memelihara Masjid 

Masjid sebagai tempat ibadah menghadap Allah Swt. Perlu dipelihara 

dengan baik bagunan dan ruangnya dirawat agar tidak kotor dan rusak, 
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pengurus masjid membersihkan dan memperbaiki setiap kerusakan, 

peralatan masjid, seperti pengeras suara, tikar, mimbar, tromol, juga 

dipelihara agar awet dan dapat dipakai selama mungkin, kalau kerusakan itu 

parah dan tidak dapat dipakai lagi langsung dicarikan gantinya, sebuah 

gudang penyimpanan barang mungkin diperlukan, agar peralatan masjid 

tidak hilang dan di curi orang. 

2. Mengatur Kegiatan Masjid 

Segala kegiatan yang dilaksanakan dimasjid merupakan tugas dan 

tanggung jawab pengurus masjid untuk mengaturnya.71 Tanggung jawab 

tersebut seperti, baik kegiatan ibadah rutin maupun kegiatan-kegiatan lain 

nya, untuk kegiatan sholat jum’at misalnya, pengurus masjid sudah mengatur 

dan mejadwal imam dan khotib, begitu juga dengan kegiatan pengajian, 

ceramah subuh, atau kegiatan lainnya. 

Pengurus yang memahami arti dan cara berorganisasi senantiasa 

menyusun program atau rencana kegiatan, sampai tahap pelaksanaan, 

program yang disusun mungkin saja hanya untuk memenuhi kepentingan 

jangka pendek, jangka menengah, bahkan ke jangaka panjang. 

3. Memperbanyak Kegiatan Masjid 

Kegiatan didalam masjid perlu banyak dan ditingkatakan baik 

menyangkut ibadah ritual, ibadah sosial, maupun kegiatan kultural, jadi 

                                                
71Asep Usman Ismail, Cecep Castrawijaya, Manajemen Masjid, (Bandung: Angkasa Bandung 

2010), Hlm. 15. 
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disamping mengadakan kegiatan pengajian, ceramah, dan kuliah keagamaan, 

juga di giatkan dengan kegiatan pendidikan dengan mendirikan atau 

membuka sekolah, kelompok belajar, kursus agama ataupun kursus umum 

plus agama. 

Masjid pelu pula mewadahi remaja dan generasi pemudanya, disini 

mereka menyalurkan pemikiran, kreativitas dan hobinya dengan cara 

menimba ilmu agama, menempa iman, dan memperbanyak amal ibadah. 

disini pula  masjid aktif membentuk remaja dan generasi muda yang shaleh, 

beriman, dan bertaqwa. 

Bentuk dan corak kegiatan yang dilakuakan seyogianya disesuikan 

dengn keadaan dan kemampuan pengurus masjid dan sesuai dengan kondisi 

masyarakat di sekitarnya, kegiatan yang menarik dan mudah diikuti pada 

galibnya dapat mengundang minat jama’ah untuk mendatangi masjid.72 

Kegiatan yang manfaatnya dirasakan langsung baik kebutuhan lahir 

maupun batin mendorong mereka untuk tidak segan-segan memakmurkan 

masjid, dari sini pengurus dapat menjalin hubungan dan kerja sama yang 

baik dengan jama’ah. 

4. Kesungguhan Pengurus Masjid 

Pengurus masjid yang telah mendapatkan kepercayaan mengelola 

masjid sesuai dengan fungsinya memegang peran penting dalam 

memakmurkan masjid, merekalah lokomotif yang menggerakkan umat Islam  
                                                

72Ibid., Hlm. 75. 



65 
 

untuk memakmurkan masjid, dan menganekaragamkan kegiatan yang dapat 

di ikuti oleh masyarakat sekitar.73  

Pengurus masjid harus memiliki tekad dan kesungguhan, dan mereka 

melakukan tugas tidak asal jadi atau setengah-setengah dapat mnjalankan 

perogram-program yang ada dan dapat mengevaluasi untuk dibenahi. 

Masjid yang dikelola secara baik akan membauhakan hasil yang baik 

juaga, keadaan fisik masjid akan terurus dengan baik, kegiatan-kegiatan 

masjid akan dapat berjalan dengan baik, jama’ah pun akan terbina dengan 

baik dan masjid menjadi makmur, bangunan yang bagus dan indah tidak ada 

artinya apabila masjid itu kurang/tidak makmur, jika kualitas dan 

performance kerja pengurus tak mendukung, mereka selayaknya diganti 

dengan tenaga lain yang lebih baik dan lebih memiliki kesungguhan. 

Dengan adanya perencanaan yang baik, kegiatan masjid lebih dapat 

berjalan dengan teratur dan terarah, dalam mengatur dan melaksanakan 

kegiatan masjid, kejelian pengurus membaca kondisi dan kebutuhan jamaah 

akan sangat membantu dalam optimalnya suatu kegiatan. 

b). Pengelolaan Masjid 

1. Visi dan Misi pengelolaan masjid 

Visi ialah angan-angan ataupun impian terhadap sesuatu yang sangat 

indah menawan, dan mempesona, sehingga menimbulkan keinginan yang 

                                                
73Ibid., Hlm. 75. 
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kuat untuk dapat mewujudkan nya.74 Visi yang baik dapat menarik ummat 

muslim ataupun aggota jamaah masjid bersedia berkurban membantu moral 

dan material untuk kepentingan masjid yang ada di lingkungan nya. 

Sedangkan Misi berarti perutusan, pekerjaan, atau pengumuman atau 

pernyataan  terhadap sesuatu. Misi dapat didevinisikan sebagai suatau 

pernyataan umum yang bersifat eternal tentang tujuan yang hendak dicapai 

atau diwujudkan, berkaitan dengan masjid maka misi masjid itu sendiri 

adalah menetapkan tujuan umum pembangunan masjid yang menjadi ciri 

khas dan mendasar yang berbeda dengan lembaga atau organisasi lain yang 

berbasis profit, serta mengidentifikasi ruang lingkup kegiatan dalam hal 

mensyia’arkan agama islam melalui masjid.75 

Sedangkan berkaitan dengan visi sifatnya masih abstrak, masih 

dalam bayangan dan impian, maka perlulah di jabarkan lebih konkrit dan 

lebih nyata, maka di perlukan perumusan misi dan pengelolaan masjid 

seperti: 

1). Meningkatkan iman, taqwa dan akhlaqul karimah. 

2). Meningkatkan kecerdasan umat sebagai anggota jamaah. 

3). Meningkatkan silaturrahmi. 

4). Meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi anggota jamaah. 

                                                
74Ahmad Sutardi, Visi Misi dan Langkah Strategis Pengelolaan Masjid, (Logos Jakarta,1999), 

Hlm. 2. 
75Asep Usman Ismail, Cecep Castrawijaya, Manajemen Masjid (Bandung, Angkasa Bandung, 

2010), Hlm. 31.  
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5). Meningkatka sosial, budaya dan peradapan.76 

 

Dengan perumusan Misi itu maka Visi akan lebih operasional, 

artinya sudah dapat di bayangkan kegiatan nya. Setiap misi secara 

struktural mengacu pada perumusan visi terlebih dahulu, agar ada 

kesepakatan bayangan atau impian bersama anggota suatu organisasi, 

seperti organisasi masjid, bila misi  bersamaan suatu organisasi belum 

jelas, maka akan ada kesulitan membuat langka kegiatan bersama. 

Misi meningkatkan kecerdasan ummat muslim, dapat dilakukan 

dengan kegiatan kegiatan, seperti taman bacaan Al-qur’an, taman 

pendidikan Al-Qur’an, taman kanak-kanak, pengajian dan pengkajian 

agama, menyelengarakan sekolah formal, seperti sekolah dasar, sekolah 

menegah pertama, dan atas, perguruan tinggi, kursus-kursus, dan lain-lain 

kesemua itu dapat di rumuskan secara sistematis dalam rumusan langkah-

langkah strategis. 

Misi meningkatkan kesejahteraan, terutama dalam masalah sosial 

seperti ekonomi jamaah dengan membuat peta kemampuan ekonomi 

anggota jamaah, keadaan alam, memungkinkan berusaha, meminta bantuan 

ahli ekonomi setempat untuk membahas usaha apa yang cocok sesuai 

dengan lingkngan yang ada. 

2. Rencana Kerja Masjid 
                                                

76Ahmad Sutardi, Manajemen Masjid Kontemporer, (Penerbit Media Bangsa, 2012), Hlm. 28. 
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Kebiasaan bekerja tanpa rencana merupakan cara yang kurang tepat, 

maka dari itu untuk suatu keberhasilan kegiatan butuh rencana yang 

matang seperti rencana kegiatan masjid, rencana kerja kegiatan masjid akan 

terealisasikan dengan kemampuan pelaksanaan dan keadaan atau 

kebutuhan lokal, setiap rencana hendaknya dibuat berdasarkan musyawarah 

dan dibuat secara sempurna, seperti: 

a). Ibadah Jum’at 

Dalam hal ini yang patut diperhatikan ialah siapa-siapa yang 

pantas dan tepat untuk diperhatikan untuk menjadi imam dan khotib, 

sudah barang tentu, jangan lupa memilih tema atau judul khutbah, 

bacaan surah ayat dalam sholat pun sebaiknya diselaraskan dengan tema 

khutbah. 

b). Pengajian atau Ceramah 

Selain waktunya, yang dirancang agar jamaah bisa hadir, juga 

mesti sudah dipersiapkan tenaga atau penceramah dan bahan-bahan atau 

temanya, sehingga bisa menarik dan berkesan diharti hadirin. 

c). Kursus atau Pendidikan Dasar  

Untuk mengarahkan dan potensi umat Islam kepentingan-

pentingan yang selaras dengan irama zaman, diperlukan kader da’i yang 

berwawasan pembangunan, kader muda  ini dibekali dengan 

pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan pengetahuan praktis lain 

nya, seperti mengimami sholat fardhu, dan jenazah, berkhutbah, 
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berdakwah dan lain-lain.77 

Sasaran ini dapat dicapai melalui suatau pendidikan khusus, 

persiapan disini menyangkut tempat dan bahan kurikulum, daftar 

pelajaran, tenaga pengajar, calon-calon siswa berdasarkan umur, 

pendidikan, bakat kepemimpinan dan pengetahuan agama nya sebagai 

modal, dan ini persyaratannya yang penting akhlak dan prilakunya. 

3). Pengelolan  Ibadah dimasjid 

a. Mengelola Ibadah Ritual (Mahdhah) 

Mengelola ibadah ritual dan ibadah mahdhah adalah menjadi suatu 

kegiatan yang penting, dan pokok didalam suatu masjid karena masjid 

adalah pusat ibadah dan dakwah adalah suatu lingkuagan ummat muslim 

mendengarkan suara adzan, kemudian shalat lima waktu sesuai 

waktunya.78 

Masjid harus selalu dikembangkan dalam pengelolaannya agar 

masjid didatangi dan dikunjungi umat muslim dimanapun berada, 

kemudian ibadah ritual maupun ibadah mahdhah dikelola dengan 

menunjuk imam sholat yang memenuhi syarat yang telah di tentukan, 

adanya muadzin yang ditunjuk untuk mengumandangkan adzan, 

berikutnya di tunjuk guru pengajar Al-Qur’an agar dapat mengajarkan 

                                                
77Moh. E Ayub, Muhsin M.K., Ramlan Marjoned, Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1996) Hlm. 44. 
78Ahmad Sutardi, Manajemen Masjid Kontemporer, (Penerbit: Media Bangsa, 2012), Hlm. 

28. 
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baca tulis Al-Qur’an yang baik dan benar dan para pendakwah atau 

penceramah yang mampun memeberikan pencerahan kepada jama’ah 

masjid tersebut. 

 

Pengelolaan masjid wajib memikirkan kesejahteraan para imam, 

khotib, muadzin, dan orang-orang yang membersihkan dan mengurus 

masjid, satu sisi masjid wajib memiki imam, khotib, guru mengaji, 

penceramah yang baik, yang memenuhi syarat syar’i disisi lain para 

imam, khotib guru megaji perlu dipikirkan kesejahteraan hidupnya, 

selama ini hanya beberapa masjid saja yang mampu mensejahtaerakan 

aparat pengurus masjid. 

Pengurus masjid harus dapat memikirkan untuk memenuhi 

kebutuhan aparat pengurus masjid, pengurus masjid dapat merumuskan 

tentang berapa volume kerja yang harus dilaksanakan, berapa tenaga 

kerja yang di perlukan, berapa gaji yang harus dibayarkan, dan berapa 

uang yang masuk yang dapat dihimpun, kemudian dihitung juga perapa 

jumlah jamaa’ah yang berinfak tetap dan tidak tetap adanya 

kemungkinan pemasukan dari usaha yang dilakaukan oleh pengurus 

masjid. 

Di lain pihak, tentu upaya untuk mencetak pengurus masjid yang 

profesional sangat diharapkan dapat meningkatkan fungsi masjid 

sebagai pusat ibadah dan pemberdayaan umat dapat terwujud. 
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Kementrian Agama sudah memutuskan adanya jabatan fungsional 

penghulu dan penyuluh Agama Islam.79 

b. Pengelolaan  Ibadah Ijtima’iyah (Ibadah Sosial) 

Pengertian ibadah ini yaitu ibadah yang banyak erat kaitan nya 

dengan umat atau masyarakat, meskipun tetap berkaitan dengan Allah 

swt. Seperti penyembelihan daging kurban, pembagian zakat, infak 

shadaqah.80 

Dalam dunia internasional ibadah demikian itu sering disebut 

ibadah filantropi, bedanya adalah motifasinya yakni terbatats karena 

dasar kemanusiaan.81 Lain halnya dengan ijtima’iyyah dasarnya adalah 

mencari ridho Allah disamping atas dasar kemanusiaan. 

Jama’ah masjid saat ini perlu disadarakan adanya hak dan 

kewajiaban yang ada pada setiap muslim yang secara deteil dijelaskan 

oleh pengurus masjid atau pengelola masjid, baik secara tertulis maupun 

secara terus menerus, maka bagi pengurus masjid diharuskan membuat 

buku pedoman pengelolaan masjid, yang dapat mengarahakan aggota 

jamaah masjid dan para pengelolanya menuju masjid paripurna. 

Selama ini memang telah banyak masjid yang tidak menjalankan 

pedoman itu, sehingga hasil dari pengelolaan masjid itu tidak optimal 

                                                
79Ahmad Sutardi, Manajemen Masjid Kontemporer, (Jakarta: Media Bangsa, 2012), Cet. 1 

Hlm. 45. 
80Ibid., Hlm. 49. 
81Ibid., Hlm. 50. 
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dan masih banyak ditemukan adanya masjid yang dikelola oleh 

keluarga. 

 

c. Peningkatan Ibadah Ijtima’iyyah/Ibadah Sosial 

Pola peningkatan sebaiknya dimulai dari perogram kerja 

pengelolaan masjid yang menyangkut urusan ibadah ijma’iyyah atau 

ibadah sosial, misalnya menigkatkan ibadah zakat, infak dan shadaqah, 

Qurban dan santunan, tentu membahas kondisi dan situasi yang ada 

dengan meneliti secara sederhana meneliti anggota jama’ah masjid, 

misalnya anggota jama’ah masjid yang umumnya petani atau 

masyarakat buruh atau pedagang, pegawai negri, atau campuran dari 

berbagai profesi. 

Maka dari anggota jamaah dan pengelola bermusyawarah program 

kerja apa yang tepat untuk penegembangan ibadah sosial disitu, dengan 

sasaran yang tepat guna seperti pendidikan dan keterampilan yang di 

perlukan oleh anak-anak mereka, atau anggota jama’ah yang belum 

memilki lapangan pekerjaan. 

Para pengelola masjid yang dipilih harus cerdas menentukan 

perogram yang tepat guna, yang segera di rasakan  oleh anggota jamaah 

masjid, penentuan program tersebut sebaiknya sudah ditentuakan oleh 

ketua kemudian dibahas bersama, untuk mndapatkan kesepakatan 

diantara pengurus, disempurnakan bersama, sehingga menjadi milik 
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bersama dan dilaksanakan bersama.82 

Pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran organisasi yang 

penting bagi para pengelola masjid yang kelak akan menjadi 

pembelajaran bagi para pengelola masjid, mereka akan menjadi tokoh 

masyarakat ataupun tokoh politik masa depan, yang terbiasa dengan 

organisasi.  

4). Pengelolaan Masjid di Desa 

Salah satu kelemaha umat Islam yang paling menonjol dalam 

pembinaan masjid yang terutama di pedesaan adalah pengelolaan, pada 

umumnya, kepengurusan masjid didesa-desa praktis berpusat di satu 

tangan ulama setempat, ia menjalankan peran rangkap sebagai imam, 

sekaligus khatib, penyelenggara jenazah, dan lain-lain, apa yang 

dikatakan organisasi masjid tidak dikenal, adaikata ada umumnya hanya 

nama.83 

Tipisnya kesadaran berorganisasi dan ketiadaan pengetahuan dan 

pengalaman dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan organisasi dan 

pengurusan merupakan fakta, dan fakta ini berkombinasi dengan fakta 

lain, rendahnya ukhwah Islamiyah atau kesetia kawanan dihampir semua 

bidang, kelemahan  seperti itu memang tidak hanya melanda masjid, 

                                                
82Ahmad Sutardi, Manajemen Masjid Kontemporer, (Jakarta: Media Bangsa, 2012), Cet. 1 

Hlm. 52. 
83Moh. E Ayub, Muhsin M.K., Ramlan Marjoned, Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1996) Hlm. 38. 
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organisasi atau badan-badan lain yang terdapat dipedesaan  juga dibelit 

kendala sejenis, apalagi yang pembangunannya dilaksanakan berdasarkan 

perintah dari atasan. 

Jika kaum muslimin tidak mau ketiggalan zaman, keadaan seperti 

diatas perlu segera ditangani, khususnya jika ingin menjadikan masjid 

atau langgar sebagai pusat kegaiatan dan kebudayaan Islamiyah, termasuk 

kegiatan untuk mencerdaskan umat, yaitu sebagai wasilah yang dapat 

mengantarkan umat kepada terwujudnya masyarakat adil dan makmur 

yang diridhoi Allah swt. jalan keluar atas masalah ini tidaklah susah, 

karena sudah tersedia didalam setiap butir yang di identifikasikan sebagai 

masalah. 

Perbaikan pertama adalah dalam organisasi masjid atau langgar 

adalah dengan menetapkan spesilisasi peran, katakanlah dengan 

menentukan seseorang sebagai imam shalat yang bertanggung jawab 

penuh sebagai imam shalat, langkah ini akan bergerak cukup maju 

dengan menetapkan seseorang sebagai khotib, dan individu yang lain 

sebagai muazin, sistem yang sederhana itu merupakan cikal bakal yang 

baik untuk membentuk sebuah badan pengurus masjid atau langgar yang 

memenuhi syarat.84 

Organisasi sederhana itu juga disebut dengan, misalnya “Badan 

Kesejahteraan Masjid” atau “Badan Kesejahteraan Langgar” hadirnya 
                                                

84Ibid., Hlm. 41. 
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kelembagaan yang difinitif itu setidaknya menepis anggapan bahwa 

masjid atau langgar hanya dipergunakan untuk ibadah Jum’at, alangkah 

baiknya apabila didalam badan pengurus itu di ikutsertakan pula tenaga-

tenaga guru setempat, mereka disamping dapat menangani perkara-

perkara administrasi juaga dapat membantu bidang pendidikan sebagai 

penceramah atau pengajar. 

Dari perbaikaan kecil menyangkut segelintir personal dan 

penghususan kegiatan tersebut, dengan sendirinya, lalu diperlukan 

pengorganisasian administrasi sebab bagaimanapun juga, pengurus akan 

dipaksa oleh kenyataan untuk mencatat segala perkara masjid, artinya, 

masjid memerlukan keterangan dan penjelasan yang serba tertulis 

tentang: 

a. Keadaan dan kondisi jama’ah masjid, berupa daftar nama dari 

semua jama’ah yang dilengkapi dengan keterangan data diri dan 

keluarga 

b. Keadan harta kekayaan masjid (barang inventaris, neraca, 

keuangan sederhana, dan lain-lain). 

c. Catatan tentang khitan, pernikahan, kematian, dan lain-lain. 

d. Daftar atau catatan tentang perpustakaan masjid. 

e. Catatan-catatan lainnya yang diperlukan sesuai dengan 
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lingkungannya.85 

 

Masjid di pedesaan biasanya disebut juga masjid jami’, sebutan 

masjid jami (harfiah: tempat berkumpul) adalah nama yanga diberikan 

kepada masjid yang menggambrkan fungsi masjid sebagai temapat 

berkumpul atau musyawarah.86 

Meski pada zaman modern seperti sekarang, terutama desa atau 

kampung, fungsi ini masih sangat penting, karena ia berfungsi sebagai 

temapt musyawarah dan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan 

kepentingan bersama, pada umumnya masyarakat desa masih homogen, 

hubungan emosional, dan kekeluargaan masih dipetahankan sehingga 

tidak heran apabila kehidupan bersama, gotong royong termasuk hal-hal 

yang merupakan ciri khas masyarakat desa. 

Masjid didesa dan dikampung dapat menjadi pusat penerangan 

pembangunan di desa, penerangan irigasi, peningkatan hasil pertanian, 

peternakan, keluarga berencana, dan kesehatan fisik maupun lingkungan 

misalnya, adalah hal-hal penting yang akan lebih baik apabila diumumkan 

dimasjid.87 

Dimanapun masjid didirikan fungsi dan peranan yang diemban 

                                                
85Moh. E Ayub, Muhsin M.K., Ramlan Marjoned, Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1996) Hlm. 38. 
86A. Bachrun Rifa’i, Moh. Fakhruroji, Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial-

Ekonomi Masjid, (Bandung: Benang Merah Mas, 2005), Hlm. 91-92. 
87Sajogya, Sosiologi Pedesaan, (Jakarta: Gadjah Mada University Press,1985), Hlm. 35. 
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sama saja, baik yang ada dikota-kota besar maupun yang ada di desa-

desa, masjid adalah tempat untuk beribadah khususnya untuk mendirikan 

shalat yang wajib ataupun yang sunnah setidaknya lima kali sehari 

semalam disitu dikumandangkan seruan adzan, kegiatan kegiatan yang 

lain yang ada di pedesaan diantaraanya adalah: 

a. Belajar mengaji buat anak-anak, biasanya dilakukan setelah shalat 

magrib dengan menggunakan kitab (turutan) atau alif-alifan, yang 

disebut juga Qur’an kecil. 

b. Mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah. 

c. Menyelenggarakan peringatan Isra’Mi’raj, mauludan, dan 

khataman, (syukuran bagi anak-anak yang sudah khatam Al-

Qur’an). 

d. Majelis ta’lim kaum bapak-bapak maupun ibu-ibu secara rutin.88 

 

Diantara kegiatan-kegiatan itu dilakukan oleh masjid dan lembaga 

secara mandiri, tanpa mengkordinasikan oleh aparat kantor desa, kerja 

sama antar masjid seperti tukar menukar pengalaman, saling membantu 

dalam perkara pendidikan, pinjam meminjam kitab, atau buku, dapat 

diakatakan tidak pernah terjadi, orang sudah merasa puas apabila 

masjidnya sudah digunakan untuk melaksanakan shalat, belajar mengaji 

dan menunaikan zakat. 
                                                

88Ibid., Hlm. 41. 
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Pengelolaan masjid di desa hanya diserahkan kepada satu orang saja 

dan itupun termasuk tugas-tugas lain seperti menjaga kebersihan masjid, 

melakukan adzan, membagi-bagi tugas khotib dan imam dan tugas tugas 

lain yang bersifat praktis, namun meskipun sedehana, pengelolaan masjid 

di pedesaan relatif lebih baik dalam pengertian bahwa berbagai macam 

kegiatan primer dan skunder masjid dapat terlaksana dengan baik. 

Hal ini diakibatkan oleh karakter masyarakat pedesaan yang 

memilki etika substansi, yakni perasaan cukup dan tidak mengharapkan 

sesuatu secara berlebihan, fungsi masjid tetap sebagi tempat ibadah, 

aktivitas pendidikan agama dan penerangan saja dan maslah lain yang 

berkenaan keduniawian, ekonomi, sama sekali jarang ditemukan, namun 

demikian bukan berarti mustahil untuk memperkenalkan manajemen 

masjid kedalam lingkngan mereka hanya saja diperlukan upaya yang 

serius dan dibekali metodologi yang kuat untuk menumbuhkan kesdaran 

ini. 

Oleh karena itu masjid-masjid dan langgar-langgar yang tidak 

sedikit jumlahnya di pedesaan ini pun dapat ditingkatkan fungsi dan 

perannya, yaitu sebagai pusat segala kegiatan dan kebudayaan Islamiyah, 

sebagimana yang pernah dicontohkan Rasulullah saw. Telah atas 

kemungkinan yang dapat dilakukan dimasjid atau dilanggar-langgar 

didesa akan menghasilkan sebagai berikut: 

1) Selain belajar mengaji yang sudah biasa dilakukan, diadakan pula 
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pengajaran atau latihan berkhutbah, praktek mengimami shalat, 

mengurus jenazah, dan lain-lain. 

2) Menyelenggarakan buta huruf Al-Qur’an dan aksara latin bagi 

orang dewasa. 

3) Menyelenggarakan perayaan untuk memperingati hari-hari besar 

Islam dan nasional sebagai kesempatan yang baik untuk 

menyampaikan dakwah Islamiyah. 

4) Menyelenggarakan pernikahan bagi warga jama’ah masjid. 

5) Menyelenggarakan khitanan, terutama yang ditangani atau 

dibiayai langsung oleh masjid. 

6) Menguru penyelenggaraan jenazah sekaligus menyediakan 

peralatan dan segala keperluannya. 

7) Membuka perpustakaan masjid dengan menyediakan buku-buku 

pengetahuan agama dan umum yang bermanfaat bagi peningkatan 

usaha-usaha pertanian, perkebunan, dan sebagainya.89 

 

5). Upaya Memakmurkan Masjid 

Membangun dan mendirikan masjid tampaknya dapat diselesaikan 

dalam tempo yang tak telalu lama, namun alangkah sia-sianya jika diatas 

masjid yang didirikan itu tak disertai dengan oarang-orang yang 

                                                
89Moh. E Ayub, Muhsin M.K., Ramlan Marjoned, Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1996) Hlm. 93. 
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memakmurkanya, majid itu akan menjadi tak terawat, cepat rusak tanpa 

jama’ah, dan sepi dari berbagai kegiatan yang bernapaskan keagamaan, 

denagn memakmurkan masjid secra fisik dimksudkan bagunannya bagus, 

bersih, indah dan megah, dan secar spirtual ditandai dengan antusiesme 

jama’ah menunaikan kegiatan ibadah atau kegaiatan-kegiatan lain nya. 

Masjid yang makmur adalah masjid yang berhasil tumbuh menjadi 

sentral dinamika umat, sehingga masjid benar-benar berfungsi sebagi 

tempat ibadah dan pusat kebudayaan islam dalam arti luas adalah tugas 

dan tanggung jawab seluruh ummat islam memakmurkan masjid yang 

mereka dirikan.90 Sesuai dengan Firman Allah swt. 

َكاةَ  الَةَ َوآتَى الزَّ  إِنََّما یَْعُمُر َمَساِجَد ّهللاِ َمْن آَمَن بِاّ�ِ َواْلیَْوِم اآلِخِر َوأَقَاَم الصَّ

 ﴾١٨﴿ َولَْم یَْخَش إِالَّ ّهللاَ فََعَسى أُْولَئَِك أَن یَُكونُوْا ِمَن اْلُمْھتَِدینَ  

 

Atinya: sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-

orang yang beriman kepada Alllah dan ahari akhir, mendirikan sholat, 

menunaikan zakat, serta tidak takut kecuali kepada Allah. Merekalah 

orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang 

mendapat petunjuk. (Qs: At-Taubah: 18)91 

  

Berbagai macam usaha berikut ini bila benar-benar dilaksanakan 
                                                

90Ibid., Hlm. 72. 
91Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta, Bumi Restu, 1976), Hlm. 277. 



81 
 

dapat diharapkan memakmurkan masjid secara material dan spiritual 

namun, kesemuanya tetap tergantung, pada kesadaran diri pribadi 

muslim, yakni: 

a. Kegiatan Pembagunan 

Bangunan masjid perlu dipelihara dengan sebaik-baiknya apa-apa 

bila ada yang rusak diperbiki atau diganti dengan yang baru, yang kotor 

dibersihakan, sehingga masjid senantiasa berada dalam keadaan bagus, 

bersih, indah, dan terawat. Memakmurkan masjid dari segi material ini 

mencerminkan tigginya kualitas hidup dan karena iman umat di 

sekitarnya. Sebaiknya, apabila masjid itu tidak terpeliahara, jorok dan 

rusak, hal itu secara jelas menunjukan betapa rendah kualita iman umat 

yang bermukin di sekitarnya. 

b. Kegiatan Ibadah 

Masjid sebagi tempat ibadah seperti shalat merupakan hal yang 

lumrah bahkan masih di praktekkan hingga saat ini, hikmah yang 

didapat dari kewajiban shalat adalah menegatahui waktu untuk menata 

kehidupannya, agar mereka menghargai waktu, suara adzan, suara 

tahrim, suara bacaan Al-Qura’an, juga kajian rutin tentang ilmu agama, 

ataupun kegiatan insidential menyambut hari raya Islam, atau acara 

keagamaan yang lain, dapat menambah keimanan dak ketaqwaan.92 

                                                
92Ahmad Sutardi, Manajemen Masjid Kontemporer, (Jakarta: Media Bangsa, 2012), Cet. 1 

Hlm, 43. 
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Kegitan ibadah yang meliputi shalat berjama’ah lima waktu, 

sholat juam’at, dan shalat trawih, sholat berjamaah ini sangat penting 

artinya dalam usaha mewujudkan persatuan dan ukhwah Islamiyah 

diantara sesama umat islam yang manjadi jama’ah masjid tersebut, 

kegiatan spiritual lain yang sangat baik dilakukan didalam masjid 

mencakup berdzikir, berdoa, beri’tikaf, mengaji Al-Qur’an, berinfak, 

bersedekah. 

c. Kegiatan Keagamaan 

Meliputi kegiatan pengajian rutin, khusus ataupun umum, yang 

dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas iman dan memanbah 

pengetahuan: perinagatan hari-hari besar Islam, kursus-kursus 

keagamaan (seperti kursus bahasa, kursus mubalig), bimbingan dan 

penyluhan maslah keagamaan, keluarga, dan perkawianan, 

pensyahadatan para muallaf, upacara pernikahan atau resepsi 

perkawinan. 

d. Kegiatan Pendidikan 

Masjid adalah pusat pendidikan dan pengajaran dan karenanya 

masjid juaga disebut sebagai pusat ilmu, Ilmu-ilmu itu disampaikan 

melalui pengkajian-pengkajian ceramah, kuliah dan khutbah.93 

Mencangkup pendidikan formal dan informal, secara formal yaitu 

                                                
93A. Bahrun Rifai, Moch. Fakhruroji, Manajemen Masjid Mengoktimalkan Fungsi Sosial-

Ekonomi Masjid, (Benang Merah Press, 2005), Hlm. 59. 
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misalnya dilingkungan masjid didirikan sekolah atau madrasah lewat 

lembaga sekolah atau madrasah ini, anak-anak dan remaja dapat dididik 

sesuai dengan ajaran agama Islam, kursus bahasa, kesenian, merupakan 

pilihan yang cukup mungkin diselenggarakan. 

Banyak bentuk kegiatan yang juga perlu dilaksanakan dalam 

usaha memakmrkan masjid, sebut saja dari menyantuni fakir miskin, 

dan yatim piatu, kegiatan olah raga, keseian, keterampilan, perpustakaan 

hingga penerbitan. 

6). Struktur Masjid dan Bagan Organisasi Masjid 

Struktur organisasi masjid adalah susunan unit kerja yang 

menunjukan hubungan antar unit, adanya pembagian unit adanya 

pembagian kerja sekaligus keterpaduan fungsi-fungsi atau kegiatan yang 

berbeda-beda tersebut dan adanya wewenang, garis pemberian tugas dan 

laporan.94 

Ketua dan pengurus bertugas memimpin organisasi dalam 

melaksanakan program-program atau rencana kerja, baik yang bersifat 

rutin maupun yang khusus, didalam kegiatan rutin rutin itu misalnya saja, 

tercakup apa-apa saja saja yang dapat dilakukan dimasjid kampung, 

kegiatan pemugaran atau perbaikan bangunan, misalnya, tergolong 

kedalam program khusus. 

Struktur orgaisasi pada umumnya dapat digambarkan dalam sketsa 
                                                

94Ibid., Hlm. 44. 
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yang disebut bagan organisasi, bagan organisasi adalah suatu struktur 

organisasi yang didalamnya memuat garis-garis yang menghubungkan 

kotak-kotak yang disusun menurut kedudukan atau fungsi tertentu sebagai 

garis penegasan wewenang atau hierarki.95 

B. Penyiaran Islam 

1. Pengertian Penyiaran Islam 

Penyiaran Islam dapat dipahami merupakan sesuatu aktivitas yang 

dipancarkan kepada khalayak banyak berasaskan nilai-nilai keagamaan dan 

terjamin kebenarannya serta membawa keselamatan dalam kehidupan dunia dan 

kehidupan akhirat.96 Konsep penyiaran Islam yang asas adalah bergantung 

kepada tasawur kemanusiaan yang dilihat dari perspektif Islam, yaitu hubungan 

tiga segi antara Allah swt. manusia dan masyarakat (Islamic triangular 

relationship) 

Manusia berkomunikasi dengan Allah swt. secara vertikal untuk 

memenuhi asas penciptaan, teknologi penyiaran yang menafikan keagungan 

Allah swt. adalah terbatal dan tidak perlu, semua kerja sehingga menghasilkan 

output penyiaran dianggap ibadah sekiranya ikhlas karena Allah swt. 

Manusia diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah swt. manusia 

telah dilengkapkan keupayaan mendengar, melihat, kognitif dan boleh 

membezakan antara baik dan buruk, penyiaran dianggap sebagai jalan bagi 
                                                

95Ibid., Hlm. 45. 
96Komunikasi Dan Penyiaran Islam (online) tersedia di 

http://kpijpapsas.blogspot.nl/2016/07/20-course-learning-outcome-clo.html, pada 5 mei 2017. 
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mengenali jalan kebenaran. 

 

Masyarakat, bagaian etnik, warna kulit, bahasa dan agama mewujudkan 

keadilan dan persamaan dalam komunikasi Islam, akhlak merupakan prinsip 

asas dalam merancang fungsi penyiaran, prinsip ini boleh menghasilkan produk 

penyiaran yang mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan 

Objektif tertinggi penyiaran Islam adalah memperoleh keseimbangan spiritual 

dan fisikal masyarakat. 

2. Bentuk-Bentuk Penyiaran Islam 

a). Kegiatan Majelis Ta’lim  

Adapun pengertian majelis Ta’lim menurut istilah merupakan lembaga 

pendidikan non formal Islam yang memilki kurikulum tersendiri, 

diselenggarakan secara berkala dan teratur, diikuti oleh jama’ah yang relatif 

banyak, dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang 

santun dan serasi antara dengan Allah swt. antara manusia dengan 

sesamanya dan antara manusia dengan lingkungannya, dalam rangka 

membina masyarakat yang bertaqwa karena Allah swt.97 

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

1. Sebagai lembaga non formal maka kegiatan yang dilaksanakan 

                                                
97Surmi Hartini, Fungsi Majelis Ta’lim Dalam Pembinaan Ukwah Islamiyah Pada Jama’ah 

Masjid Tawakkal dikelurahan Surabaya kedaton Bandar Lampung, (Skripsi Pengembangan 
Masyarakat Islam:2015), Hlm.19. 
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dilembaga-lembaga khusus masjid, mushola, atau rumah-rumah anggota 

bahkan sampai ke hotel-hotel. 

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

tidak ada kurikulum yang meterinya adalah segala aspek ajaran agama. 

3. Bertujuan mengkaji, mendalami dan mengamalkan ajaran agama Islam 

disampung menyebar luaskan. 

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

berkomunikasi secara langsung.98 

 

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

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tentang agama Islam seperti 

contoh yang ada di masyarakat saat ini majelis ta’lim kaum bapak-bapak, 

dan mejelis ta’lim kaum ibu-ibu  yang kegiatan tersebut berisi tentang  

pembinaan kepada amar ma’ruf dan mencegah pada yang mungkar. 

b). Remaja Islam Masjid (RISMA)  

Remaja masjid merupakan perkumpulan atau perhimpunan atau ikatan 

para Remaja masjid disetiap masjid atau mushalla yang mempunyai suatu 

aktifitas yang bertujuan untuk menumbuhkan akhlak yang baik dan menjadi 

sumber inspirasi bagi para pemuda dan pemudi.99
 Remaja masjid merupakan 

organisasi dakwah Islam anak organisasi takmir masjid, yang mengambil 

                                                
98Ibid., Hlm. 20. 
99Moh. E Ayub, Muhsin Mk., Ramlan Marjoned, Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1996) Hlm.153. 
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spesialisasi pembinaan remaja muslim melalui masjid. 

Remaja masjid juga merupakan bagian yang takterpisahkan dari 

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

sebagian jama’ah yang lebih muda, mereka harus hormat terhadap yang 

lebih tua, kaum yang tua pun sepatutnya membimbing dan mengayomi dan 

memperlakukan mereka sebagaimana perlakuan bapak terhadap anak-

anaknya.100 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan remaja masjid adalah pekumpulan para remaja dalam 

suatu organisasi yang diadakan dimasjid dan mempunyai tujuan untuk 

menumbuhkan akhlak yang baik, budi pekerti luhur dan menjadi teladan 

bagi remaja lainnya.  

Pembinaan remaja dalam Islam bertujuan agar remaja tersebut menjadi 

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

dan berakhlak mulia, anak yang shalih adalah dambaan setiap orangtua 

muslim yang taat. 

Remaja masjid adalah organisasi dakwah Islam yang mengambil 

spesialisasi dalam pembinaan remaja muslim melalui masjid. Organisasi ini 

berpartispasi secara aktif dalam mendakwakan Islam secara luas disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Aktivitas dakwah bil lisan, 

bil hal, bil qalam, bil fikr dan lain sebagainya dapat diselenggarakan baik 
                                                

100 Ibid., Hlm.150. 
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oleh pengurus maupun anggota.  

Dapat disimpulkan remaja masjid merupakan organisasi yang memiliki 

keterkaitan dengan masjid diharapkan anggotanya aktif datang ke masjid, 

untuk melaksanakan shalat berjamaah bersama dengan umat Islam yang lain. 

Karena, shalat berjamaah adalah merupakan indikator utama dalam 

memakmurkan masjid. Selain itu kedatangan mereka ke masjid akan 

memudahkan pengurus dalam memberilran informasi, melakukan koordinasi 

dan mengatur strategi organisasi untuk melaksanakan aktivitas yang sudah 

diprogramkan. 

c). Kegiatan Khotbah  

Menurut bahasa khotbah berarti ucapan atau pidato, menurut istilah 

Islam, khotbah berarti pidato yang diucapkan oleh seorang khatib pada 

situasi khusus dan merupakan rangkaian dari ibadah. Khotbah memiliki 

fungsi yang bersifat pendidikan, sosial, etis, dan politis, pengkhotbah 

memberikan pengetahuan, cara beribadah, dan norma yang bersifat sosial 

dan etis di dalam sebuah komunitas.101 

Pengkhotbah, yang juga dipahami sebagai seorang guru, menjadi 

pemimpin di dalam ibadah, pengajar di dalam peraturan etis, dan guru 

spiritual di dalm komunitasnya. Khotbah sangat erat kaitannya dengan 

fungsinya sebagai pengajaran.  

Khotbah yang disyariatkan oleh Islam adalah khotbah Jum’at, khotbah 
                                                

101Nana Rukmana, D.W., Masjid dan dakwah, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002), Hlm.144. 
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Idul Fitri, Khotbah Idul Adha, khotbah pada salat gerhana bulan (khusuf), 

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

khotbah nikah, dan khotbah tatkala wukuf di Arafah dibawah ini merupakan 

Syarat menjadi Khotib sebagai berikut: 

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

amar ma’ruf nahi mungkar, mampu mnegumandangkan kata-kata yang 

benar. 

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

sikap ria dan mengaharapkan pujian orang lain. 

3. Hendaknya orang  yang cermat berfikir berpengalaman luas mengenai 

lingkungannya situasi dan kondisi serta aliran dan tantangan yang 

meliputi lingkungan sekitar. 

4. Hendaknya mengerti dan memahami serta melaksnakan sumber pokok 

ajaran Islam yaitu Al-qur’an dan Hadits. 

5. Hendaknya orang yang fasih membaca al-qur’an baik bacaannya dan 

mengetahui pula ketentuan-ketentuan tajwid. 

6. Hendaknya orang yang berwibawa. 

7. Hendaknya khotib dan imam yang berpakaian rapih.102 

 

d). Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 

Sekalipun ajaran agama Islam tidak menganjurkan memperingari hari-
                                                

102Ibid., Hlm.145-146. 
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hari besar Islam, banyak pengurus masjid yang melaksanakan kegiatan ini 

dalam rangka syiar Islam sekaligus usaha untuk melakukan pembinaan 

terhadap jama’ah umat. 

Biasnya jama’ah yang hadir lebih banyak dibandingkan dalam 

kesempatan sholat berjama’ah, momen seremonial ini yang digunakan 

pengurus masjid untuk membina jama’ah dan mengajak jama’ah agar cinta 

memakmurkan masjid. 

Peringatan hari besar Islam merupakan hari-hari festival yang banyak 

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

keseluruhan masyarakatnya beragama Islam, hari-hari tersebut dimasukkan 

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

dalam konteks libur nasional adalah sebagai berikut: 

 

1. Tahun baru hijriah (1 muharram) 

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

3. Isra’ mi’raj Nabi Muhammad saw. (27 Rajab) 

4. Nuzulul qur’an (21 Ramadhan) 

5. Idul Fitri (1-2 Syawal) 

6. Idul Adha (10 Dzulhijah)103 

Kegiatan peringatan hari-hari besar Islam tersebut diharapkan dapat 

                                                
103Moh. E Ayub, Muhsin M.K., Ramlan Marjoned, Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1996) Hlm. 88. 
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menjadi wadah kegiatan masyarakat yang ada dilingkungan masjid, dari 

kegiatan tersebut pengurus masjid tentu harus dapat mengatur dan 

mempersiapkan tujuan dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan sehingga 

kegitan tersebut memiliki makna bagi jama’ah masjid. 

3. Media atau Fasilitas penyiaran Islam 

Masjid sebagai tempat ibadah harus memiliki berbagai fasilitas yang 

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

keperluan beribadah kepada Allah swt. Tapi tidak menutup kemungkinan 

digunakan untuk keperluan lain, baik kegiatan yang ada dimasjid maupun yang 

ada diluar masjid atau kepentingan masyarakat, jama’ah dan masyarakat dapat 

memanfaatkan fasilitas ini untuk keperluan tertentu. 

Fasilitas masjid yang digunakan dengan baik akan menjadikannya  

berfungsi sosial dan dakwah disamping pula akan mendapatkan income 

(pendapatan) bagi kas masjid, fasilitas yang ada itu dapat digunakan seperti 

aula, pengeras suara, halaman, tikar, podium, sarana ruku kematian dan lain-

lain. 

Namun penggunaan fasilitas ini perlu digariskan dengan peraturan yang 

jelasagar tidak disalah gunakan dan agar dapat difungsikan dengan benar, 

tujuan paling utama pemanfaatn semua fasilitas masjid mesti tetap pada jalur 

kepentingan dakwah. 

4. Masjid Sebagai Pusat Media Dakwah 

Salah satu fungsi masjid adalah untuk berdakwah, Islam mengajarkan 
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pada setiap orang agar berdakwah walupun hanya satu ayat yang diketahuinya. 

Dengan tidak menyempitkan fungsi khutbah jumat, masjid dimaksudkan 

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

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

bukanlah forum agitasi politik semacam itu bertentangan dengan hakikat dan 

fungsi dakwah sebagai forum penyampaian Islam kedamaian dan keindahan 

agama itu sendiri. 

Sejarah telah mecatat bahwa komunitas sosial binaan Nabi Muhammad 

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

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

benteng yang kokoh, tetapi karena masjid yang makmur.104 

Berkaitan dengan dakwah, masjid mempunyai kedudukan sentral. Dari 

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

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

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

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

menegakkan agama.  

Dakwah dalam pengertian masyarakat umum merupakan kegiatan untuk 

mengkomunikasikan 'kebenaran" agama atau kebenaran ilahiah yang diyakini 

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

                                                
104Sidi Gazalba, Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 

1978), Hlm. 31. 
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dari proses komunikasi, transformasi ajaran, dan nilai-nilai Islam serta proses 

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

perubahan keyakinan, sikap dan perilaku pada manusia dalam relasinya dengan 

Allah swt.105 

Sedangkan dalam tataran praktis dakwah bisa diartikan sebagai setiap 

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

menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mentaati 

Allah swt. sesuai dengan garis-garis akidah dan syariat serta akhlak Islamiah.106 

Sebagai sebuah kegiatan, dakwah tentu memiliki visi yang hendak 

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

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

sebagai titik tolak sekaligus tujuan hidup manusia, yang wujudnya secara 

vertikal keatas menyembah kepada Allah dan horizontal menjalankan sebuah 

risalah yaitu menata kehidupan sesuai dengan dikehendaki Allah Swt.  

Visi secara vertikal merupakan sesuatu yang (takenforgranted) sesuatu 

yang harus diterima sebagai konsekuensi keimanan terhadap Islam sehingga 

bersifat statis, sedangkan visi secara horisontal lebih bersifat dinamis karena 

harus disampaikan kepada umat manusia yang dalam hidup dan sejarah 

kemanusiaannya akan senantiasa berproses dan berubah, harapannya adalah 

                                                
105Sukriyamo,  FiIsafat Dakwah dalam Metodologi Ilmu Dakwah, (Yogyakarta: LESFI, 

2002), Hlm. 2.  
106HMS Nasarudin Latief, Teori dan Praktik Dakwah Islamiah, (Jakarta: PT. Firma Dara) 

Jurnal MD Vol. No. 1 Juli-Desember, 2008. 
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proses perkembangan umat manusia tidak melenceng arah menjadi mencari 

dunia semata dalam perjalanannya mencari Tuhan. 

Aktivitas dakwah dikatakan berjalan efektif bilamana yang menjadi 

tujuan benar-benar tercapai, dan dalam pencapaiannya dikeluarkan 

pengorbanan-pengorbanan yang wajar, strategi yang didukung dengan metode 

yang bagus dan pelaksanaan program yang akurat, akan menjadikan aktivitas 

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

direncanakan, karena tujuan dan cita-cita yang jelas dan realistis pasti akan 

mendorong dakwah mengikuti arah yang telah direncanakan.  

Mengingat pengertian dan lapangan dakwah sangat luas, dakwah Islam 

memerlukan ilmu bantu lain sebagai alat analisis dan alat praktik seperti 

psikologi, sosiologi, antropologi, sejarah perkembangan kontemporer, filsafat 

dan manajemen, dengan cara demikian, upaya untuk memahami dimensi 

perubahan pada masyarakat dapat dilakukan secara baik, dan darinya bisa 

ditemukan terapi dakwah Islam yang paling strategis untuk diterapkan kepada 

masyarakat. 

5. Masjid Sebagai Tempat Membina Ukhwah Islamiyah 

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

marmer, masjid itu bertujuan untuk membina umat, memakmurkan masjid 

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

kedudukan dan pendirian bagi seseorang yang bertekad hendak memakmurkan 

sebuah masjid, yang memakmurkan masjid adalah manusia, kaum muslimin, 
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walupun masjid suadah menggunakan marmer dari lantai bawah sampai atas, 

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

apa. 

Yang menjadikan ia sebagai sarana “memakmurkan adalah para 

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

umum, yang memberi dan menerima ilmu dan segala macam kearifan 

perikehidupan yang sangat diperlukan untuk pegangan hidup dialam dunia 

ini.107 

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

tempat bertanya, kalau orang mempunyai pertanyan baik itu menyangkut segala 

aspek kehidupan duniawi maupun persoalan, yang berdimensi ukhrawi, jagan 

bingung kemana mereka mencari, jawaban atas pertayaannya, datanglah ke 

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

soal keduniaan. 

Masjid merupakan tempat kita pulang biasanya membawa pertayaan yang 

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

harus siap menjawab pertanyaan yang akan dihadapkan kepadanya pertanyaan 

itu bisa beragam bentuknya, ada yang menyangkut dengan lahiriah dan 

menyangkut kejiawaan, perkara rumah tangga,  yang diraskan menyesak dan 

mengganjal didada orang-orang yang hendak bertanya. 

                                                
107Abdul Rahmad, M, Arief Effendi, Seni Memakmurkan Masjid, (Gorontalo, Idias Publising, 

2014), Hlm. 77. 
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Hendaknya masjid mampu menampung dan memberi jawaban dan jalan 

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

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

mengkaji buku, dan mengkaji nuansa hidup masyarakat yang tidak terekam 

didalam buku, masyarakat merupakan kitab yang tidak tercetak yang di 

dalamnya kaya soal yang tidak kita ketahui, cara satu-satunya adalah masuk 

kedalamnya dengan total, mencemplungkan diri ketengah masyarakat tersebut 

sebagai pelaku sekaligus pengamat (participant observer).108 

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

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

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

berkewajiban memandu umat dan masyarakat, harus mau mendalami apa yang 

menjadi uneng-uneg umat dan masyarakat yang dipimpinnya, denagan 

demikian, ustadz dan mubaligh mampu memberikan petunjuk yang tepat sesuai 

yang diinginkan umat dan masyarakat. 

 

 

 

 

 

                                                
108Moh. E Ayub, Muhsin M.K., Ramlan Marjoned, Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1996) Hlm.79. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM MASJID AL-MUTTAQIN SUMBER AGUNG  

MARGODADI, SUMBERJO, TANGGAMUS 

 

A. Gambaran Umum Masjid Al-Muttaqin 

1. Sejarah Berdirinya Masjid Al-Muttaqin 

Masjid Al-Muttaqin terletak di desa Sumber Agung pekon Margodadi 

Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus, sekitar 80 kilometer dari kota 

Bandar Lampung, bangunan masjid ini seluas 300 M2 yang terletak diatas 

tanah seluas 400 M2, corak arsitektur bangunan ini bercorak bangunan jawa 

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

serambi yang mengelilingi ruang masjid. 

Santoso A Rahiem menjelaskan: “Sejarah masjid Al-Muttaqin Pada 

tahun 1955, yang merupakan cikal-bakal masjid ini, berdiri sebuah surau 
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dengan jama’ah sekitar 30 orang, kemudian setelah jumlah penduduk semakin 

banyak, pada tahun 1964, surau tersebut berubah setatusnya menjadi masjid, 

luas bangunan kala itu sama dengan bangunan sekarang, tetapi bentuknya 

belum permanen, sema elemen masjid masih terbuat dari kayu”.109 

 

Dan Thohari selaku ketua masjid Al-Muttaqin mengatakan: “Masjid Al-

Muttaqin ini didirikan atas prakarsa dari beberapa tokoh Agama dan tokoh 

masyarakat setempat, yaitu H. Abdul Hamid (alm.), Kyai Abdullah Hasan 

(Alm), dan Soekarno (Alm). Prakarsa ketiga tokoh tersebut kemudian disambut 

dengan atusias oleh warga masyarakat, sebagai bentuk antusiasme masyarakat 

tersebut terkumpullah bahan-bahan (material) dari anggota masyarakat dan 

mereka secara bergotong royong mendirikan masjid tersebut.110 

 

 

Proses pembangunan masjd Al-Muttaqin ini hingga kini telah melewati 

5 tahap, yaitu: 

Tahap pertama, tahun 1964-1966, masjid Al-Muttaqin masih berupa bagunan 

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

Tahap kedua, 1967, didirikan madrasah yang merupakan pendukung dari 

masjid, madrasah berbentuk madrasah modern dengan kurikulum nasional 

                                                
109Santoso A Rahiem, Pengurus Masjid Al-Muttaqin, Interview,  pada tanggal, 15 

Februari 2017. 
110Thohari, Ketua Masjid Al-Muttaqin, Interview, pada tanggal, 15 Februari 2017. 
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dalam tingkat Ibtida’iyah. 

Tahap ketiga, 1978, bangunan utama masjid dirubah menjadi bangunan 

permanen, tetapi serambi masjid maSih terbuat dari kayu. 

Tahap keempat, 1985, semua bangunan masjid telah terbentuk permanen baik 

bangunan utama maupun bangunan masjid. 

Tahap keempat 2007, bangunan masjid direnovasi dicat kembali dan atap 

masjid sudah di plafon, tempat wudhu dan wc di perbaiki dan di geser ke area 

pojok masjid.111 

2. Letak Geografis Masjid Al-Muttaqin 

Masjid Al-Muttaqin terletak di kelurahan Margodadi desa Sumber 

Agung, Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus: 

1. Di sebelah barat, berbatasan dengan desa Sumber Agung (ogan) Kelurahan 

Margoyoso Kecamatan Sumberjo. 

2. Di sebelah timur berbatasan dengan desa Margodadi Bawah, Kelurahan 

Margodadi Kecamatan Sumberjo. 

3. Di sebelah selatan berbatasan dengan desa Gunung Batu Kelurahan 

Gunung Batu, Kecamatan Sumberjo. 

4. Di sebelah utara berbatasan dengan desa Argopeni Atas Kelurahan  

Argopeni, Kecamatan Sumberjo.112 

3. Struktur Organisasi Masjid Al-Muttaqin 

                                                
111Dokumentasi Penulis, pada tanggal, 15 Februari 2017. 
112Observasi Penulis, pada tanggal, 13 Maret 2017. 
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Adanya struktur organisasi masjid guna agar terlaksananya dengan 

maksimal program-program kerja masjid Al-Muttaqin di Desa Sumber Agung, 

Margodadi, Sumberjo, Tanggamus. Maka sesuai dengan observasi penulis 

dalam hal ini dapat di uraikan dengan penjelasan dari beberapa jama’ah masjid 

sebagai berikut: 

Menurut Bpk. Syaifudin beliau memaparkan :“Semenjak didirikan masjid 

ini hingga tahun 1995 (tahun meniggalnya Mbah Kyai Abdullah Hasan), ketua 

pengurus masjid tidak pernah diganti, ketua masjid Al-Muttaqin tetap berada 

ditangan satu tangan Mbah Kyai Abdullah Hasan, lebih jauh dari itu imam 

masjid juga tidak pernah bergantian dengan orang lain, beliaulah satu satunya 

imam dan khotib dimasjid Al-Muttaqin, apabila beliau berhalangan, maka 

posisinya untuk sementara digantikan oleh anaknya.113 

 

Selanjutnya Menurut Bpk. Sukapiun mengatakan: “Pada tahun 1997 

dibentuklah kepengurusan masjid sebagaimana kepengurusan masjid modern 

yang melibatkan seluruh elemen dalam masyarakat, untuk pertama kalinya  

Thohari terpilih sebagai ketua masjid Al-Muttaqin periode 1997-2002”.114 

 

Adapun Struktur masjid Al-Muttaqin sumber Agung  periode saat ini 

masih dengan kepengurusan yang sama adalah sebagai berikut: 

                                                
113Syaifudin, Jama’ah Masjid Al-Muttaqin, Interview, pada tanggal, 17 Februari 2017. 
114Sukapiun,  Pengurus Masjid Al-Muttaqin, Interview, pada tanggal, 15 Februari 2017. 
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Dewan Penasehat   

  : Sarjuni Ar. , 

B. A 

: Sukapiyun 

a. Pengurus Harian 

1. Ketua  

 : Thohari 

Wakil Ketua 

  : Slamet 

Effendi 

2. Sekertaris  

 : Kholil 

Wakil Sekertaris 

 : Rudi Hartono 

b. Bendahara  

  : Tahrir 

c. Seksi-Seksi 

1. Seksi  Ubudiyah  

 : M. Mahrur 

: M. Khofif 

2. Seksi Humas 

 : Soderi 
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: Ibrahim 

3. Seksi Kerismaan  

 : A. Fathoni 

: Khosingun, S. Ag 

4. Seksi Pembangunan 

 : Sukabil 

: Supandi 

5. Seksi PHBI 

  : Minhaj Habib 

R. 

: M. Idris 

d. Badan-Badan  

Badan Amil Zakat, Infak Dan Syadaqah 

1. Ketua  

 : Santoso A Rahiem 

2. Sekertaris   

 : M. Khofif 

3. Baitul Mal Wat Tamwil 

Ketua  

   : M Nasir 

  

 Anggota 
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  : Murtaji115 

 

 

 

4. Program Kerja Masjid Al-Muttaqin 

Program kerja masjid Al-Muttaqin sebagaimana ditetapkan oleh 

pengurus,  sampai saat ini tetap sama dengan periode-periode sebelumnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Bidang Ibadah 

Dalam bidang ibadah, program kerja pengurus masjid Al-Muttaqin 

adalah sebagai berikut: 

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

b. Mempersiapkan dan menyusun jadwal petugas khatib dan imam shalat 

Idul Fitri dan Idul Adha. 

c. Membimbing jama’ah dalam bidang peibadatan. 

d. Melaksanakan kegiatan/program lain yang dipandang perlu.116 

2. Bidang pendidikan, program kerja Masjid Al-Muttaqinadalah sebagai 

berikut: 

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

atau pengajian lain nya. 

                                                
115 Dokumentasi Penulis, Pada Tanggal. 13 Maret 2017. 

116Dokumentasi Penulis, pada tanggal 13 Maret 2017. 
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b.  Menyelenggarakan pengajian remaja. 

c.  Menyelenggarakan pengajian bapak-bapak. 

d.  Menyelenggarakan pengajian ibu-ibu. 

e.  Menyelenggarakan pengajian bulanan.117 

3. Bidang PHBI 

Dalam bidang peringatan hari-hari besar Islam, programnya adalah 

mempersiapkan dan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam, 

yaitu Maulid Nabi, Isra’Mi’raj, Tahun Baru Islam, Idul Fitri dan Idul 

Adha.118 

4. Bidang Kepemudaan  

Bidang kepemudaan mempunyai program sebagai berikut: 

a. Membina akhlak remaja 

b. Mebimbing remaja melalui kegiatan risma. 

c. Melakukan bimbingan/konsultasi remaja. 

d. Bidang pemabangunan.119 

5. Bidang Pembangunan 

Program kerja bidang pembangunan adalah sebagai berikut: 

a. Melengkapai sarana dan prasarana masjid. 

b. Membangun atau memperbaiki fasilitas WC/MCK. 

c. Mengecat masjid. 

                                                
117Dokumentasi Penulis, pada tanggal 13 Maret 2017. 
118Dokumentasi penulis, pada tanggal 13 maret 2017. 
119Dokumentasi penulis, pada tanggal 13 maret 2017. 
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d. Memperbaiki plafond masjid 

e. Mengumpulkn dana yang diperlukan untuk pembangunan dan 

pemeliharaan masjid.120 

 

 

6. Program kerja bazis. 

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

Al-Muttaqin mempunyai program kerja sebagi berikut: 

a. Menginventarisir harta yang wajib dizakati oleh jamaah masjid Al-

Muttaqin. 

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

kepada jama’ah. 

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

zakat). 

d. Mengumpulkan zakat. 

e. Mendistribusikan zakat. 

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

g. Melakukan kajian tentang penegmbangan zakat.121 

7. Program kerja Baitul Mal Wat Tamwil. 

Adapun program kerja Baitul Mal Wat Tamwil masjid Al-Muttaqin 

                                                
120Dokumentasi penulis, pada tanggal 13 maret 2017. 
121Dokumentasi Penulis, pada tanggal 13 Maret 2017. 
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adalah sebagai berikut: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat/anggota untuk penegembangan 

usaha. 

b. Mengeinvetarisir amal usha yang mungkin dan layak untuk dilakukan 

dan sesuai dengan kehidupan masyarakat. 

c. Melakukan kegiatan usaha. 

d. Membuat laporan kegiatan/kemajuan usaha. 

e. Mengadakan studi banding ke BMT yang lebih maju.122 

 

B. Kegiatan-Kegiatan di Masjid Al-Muttaqin. 

Masjid Al-Muttaqin desa Sumber Agung merupaka pusat kegiatan 

keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan bagi jam’ahnya, masjid tidaklah hanya 

berfungsi sebagai pusat ibadah semata, tetapi juga merupakan sentral dari kegiatan 

masyarakat, dimana secara keseluruhan masyarakat disini 100%  bearagama Islam. 

Kegiatan-kegiatan ini merupakan sebagai wahana dakwah syiar agama 

Islam, dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat tentu akan dibina dan dipandu  

kejalan yang baik, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah pada yang 

mungkar, masyarakat sendiri memiliki tempat untuk belajar dan mendalami ilmu 

agama. 

 Dari kegiatan-kegiatan sosial ini tentu masyarakat 

akan merasakan manfaatnya dalam arti luas disini akan tumbuh rasa kebersamaan, 
                                                

122Dokumentasi penulis, pada tanggal 13 Maret 2017. 
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saling berkomunikasi dan interaksi satu sama lain, sebagai tempat diskusi dan 

menyampaikan pendapat dari sini masyarakat memiliki wadah sebagai kegiatan 

sosial. 

Aktifitas sosial yang dilaksanakan dimasjid Al-Muttaqin Sumber Agung, 

Margodadi, Sumberjo, Tanggamus, ini beraneka ragam, kegiatan-kegiatan tersebut 

akan penulis diuraikan satu persatu dibawah ini sebagai berikut: 

1. Kegiatan Ibadah 

Melihat keadaan masjid Al-Muttaqin saat ini sesuai dengan observasi dan 

wawancara yang telah dilakukan oleh penulis fungsi sosial masjid Al-Muttaqin 

desa Sumber Agung, berfungsi sebagai tempat ibadah Mahdhah yang sudah 

menjadi aktifitas jama’ah sehari-hari. 

Ibadah yang dimaksud disini mencangkup kegiatan ibadah sehari-hari 

jama’ah masjid Al-Muttaqin yang rutin dilaksanakan seperti dengan adanya 

shalat berjama’ah lima waktu shalat subuh, shalat dzuhur, shalat ashar, shalat 

magrib dan shalat isya, kegiatan shalat berjama’ah ini sudah aktif dan rutin 

dilaksanakan sejak lama. 

Menurut Bpk Abdul Mungin beliau mengatakan: 

 “Sholat berjama’ah dimasjid Al-Muttaqin Sumber Agung ini selalu ada 

yang melaksanakan setiap waktu dan untuk sholat magrib, isya dan shubuh 

jama’ah semakin banyak dari waktu kewaktu yang sebelumnya cuman 1 shaf 

namun sekarang sudah mencapai 3-4 shaf dan satu shaf terdiri dari 15 orang 

jama’ah dan jika dijumlah mencapai 40-50 jama’ah kemudian untuk sholat 
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dzuhur dan ashar hanya 1-2 shaf saja ini disebabkan karena jama’ah yang 

memiliki kesibukan untuk bekerja”123 

 

Lain halnya menurut sdr. Faizal Amir ia mengatakan:  

“kegiatan ibadah seperti sholat lima waktu pada waktu dzuhur dan ashar 

imam sholat yang sudah ditetapkan terkadang sering sekali datang terlambat 

sehingga jama’ah harus menunggu lama.”124 

 

Imam masjid selaku yang manjadi teladan bagi masyarakat tentu dalam 

setiap apa yang dilakukan akan banyak yang menilai, maka sebenarnya salah 

satu tidak optimalnya kegiatan masjid sebagai kegiatan ibadah yang penulis 

dapat paparkan imam masjid yang belum sepenuhnya menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai imam. 

Kemudian fungsi masjid sebagai tempat tadarus Al-Qur’an dalam hal ini 

sesuai observasi yang dilakukan penulis masjid masih belum banyak memiliki 

kita suci Al-Qur’an hanya ada beberapa Al-Qur’an saja dan masih belum 

memenuhi standar bagi masjid, kuarangnya kitab suci Al-Qur’an ini 

menjadikan tidak oktimalnya kegiatan dimasjid ini, karena belum lengkapnya 

fasilitas masjid.125 

Tidak hanya itu saja fungsi masjid sebagai tempat ibadah seperti tempat 

                                                
123Abdul Mungin, Jama’ah  Masjid Al-Muttaqin, Interview pada tanggal, 13 Maret 2017. 

 124Faizal Amir, Anggota Risma, Interview pada tanggal, 22 Maret 2017. 
125Observasi Penulis, pada tanggal, 22 Maret 2017. 
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berdzikir, i’tikaf, sholat sunnah, dan lain-lain juga sering dilakukan oleh 

jama’ah masjid Al-Muttaqin pada malam dan siang hari. 

2. Kegiatan Dakwah Islam 

Disamping masjid sebagai tempat ibadah kepada Allah swt. Masjid juga 

menjadi sentral kegiatan dakwah seperti masjid Al-Muttaqin desa sumber 

agung dengan adanya masjid masyarakat dapat dibina kejalan yang lebih baik, 

kegiatan dakwah disini seperti melalui  khutbah jum’at, melalui majelis ta’lim 

bapak-bapak dan ibu-ibu, ceramah agama, peringatan hari-hari besar Islam,  

dan kegiatan lain masih sering diadakan. 

Bapak Muhaimin beliau mengatakan: “Masjid  menjadi pusat kegiatan 

dakwah yang mana kami selaku jama’ah masjid, di bina dan belajar tentang 

ilmu agama melalui khotbah jum’at, ceramah agama, diskusi bersama ba’da 

sholat maupun pada waktu-waktu tertentu.”126 

Sedangkan menurut Bpk. Sumbono ia mengatakan: “kegiatan dakwah 

disini terkadang materi yang disampaikan antara da’i satu dengan yang lain 

materinya sama misalnya pengajian bulanan yang diadakan dimadrasah 

materinya tentang shadaqah, dan pada pertemuan pada pengajian bapa-bpak 

da’i yang lain sama saja dengan shodaqah lagi”127 

 

Hal tersebut menjadikan tidak oktimalnya kegiatan-kegiatan yang telah 

                                                
126Muhaimin, Jama’ah Masjid Al-Muttaqin,  Interview pada tanggal, 13 Maret 2017. 
127Sumbono, Jama’ah Masjid Al-Muttaqin, Interview pada tanggal, 22 Maret 2017. 
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dijalankan, apa yang disampaikan oleh seorang da’i seharusnya dapat dijadwal 

atau dibagi masing-masing bidang misalnya da’i A membahas tentang tauhid, 

kemudian da’i yang lain membahas tentang fiqih, muamalah, dan lain-lain, 

sehingga tidak terjadinya kesamaan dalam menyampaikan materi dakwah. 

Masjid menjadi pusat kegiatan dakwah sebagai pusat pembinaan aqidah 

kepada masyarakat maka pengurus masjid haruslah dapat mengoptimalkan 

tugas dan tanggung jawab dengan baik dengan merancang program kegiatan, 

agar masjid dapat menjadi tempat media dakwah dan jama’ah dapat mengikuti 

program-program kegiatan tersebut dengan baik. 

a. Kegiatan Majelis Ta’lim  

1. Majelis Ta’lim Kaum Bapak-Bapak 

Majelis Ta’lim adalah kegiatan pengajian bapak-bapak yang 

diselenggarakan setiap hari Kamis (Malam Jum’at), acaranya terdiri dari 

pembacaan surat yasin dan tahlil, diikuti oleh ceramah agama yang 

diberikan oleh da’i setempat, jumlah pesertanya antara 50-90 orang dan 

dilaksanakan bergiliran dari rumah ke rumah.128 

Pengajian majelis ta’lim kaum bapak-bapak masjid Al-Muttaqin 

sudah dilaksanakan pada tahun 1960 –an, sejaka awal mulanya pengajian 

tersebut telah dilaksanakan secara bergiliran dari rumah kerumah, alasan 

mengapa tidak dilaksanakan dimasjid adalah karena dengan diadakan dari 

rumah kerumah lebih menjalin silaturrahmi sesama jama’ah. 
                                                
128Observasi penulis, pada tanggal 15 Januari 2017. 
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Menurut Bpk Ahmad Fatoni beliau mengatakan“Pengajian bapak-

bapak disini terkadang terkendala degan para Da’i yang kurang bekerja 

sama atau berkordinasi dalam mengelola kegiatan ini, kemudian juga 

masih ada Da’i yang berselisih faham dalam menyampaikan pesan 

dakwhnya kepada masyarakat.”129 

 

Kurang kordinasi yang dimasud disini antara pengurus dengan 

seorang da’i atau antar da’i, ini menjadi bagian menjadikan tidak 

optimalnya suatu kegiatan masjid, perlu adanya pembenahan  melalui 

musyawarah atau yang penulis paparka sebelumnya hal tersebut 

sebenarnya juga kurangnya pengurus mengadakan musyawarah untuk 

mendiskusikan persoalan yang ada. 

Sedangkan menurut bpk. Thohirin beliau mengatakan: “Yang 

menjadi kendala bagi jama’ah biasanya faktor biaya untuk kebutuhan 

pengajiannya, saat pengajian tuan rumah biasanya menyajikan hidangan 

makanan dan minuman, melihat kondisi masyarakat disini yang rata-rata 

hanya sebagai petani ada sebagian jamah yang belum mampu 

mengadakan pengajian ini”130 

 

Pengurus masjid sebenarnya sudah mensosialisasikan kepada 

                                                
129Ahmad Fatoni, Pengurus Masjid, Interview, pada tanggal 15 Februari 2017. 
130 Tohirin, Jama’ah Masjid Al-Muttaqin, Interview Penulis pada Tanggal 13 Maret 2017 
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jama’ahnya, dalam mengadakan pengajian ini berkaitan dengan kebutuhan 

biaya untuk acara ini diharapkan semampunya saja, namun sebagian 

jama’ah merasa kurang nyaman dan tidak enak jika tidak pada umumnya 

penyajian tersebut dan akibatnya sebagian jama’ah enggan untuk menarik 

pengajian mjelis ta’lim bapak-bapak. 

Dari pemaparan di atas ada beberapa kendala yang menjadikan tidak 

optimalnya kegiatan majelis ta’lim kaum bapak-bapak tersebut seperti 

kurangnya kerja sama baik pengurus, da’i kemudian terkendala dengan 

tidak adanya biaya untuk mengadakan pengajian tersebut, kemudian bagi 

da’i yang seharusnya menjadi teladan dan menjadi panutan umat namun 

pada keyataanya da’i masjid Al-Muttaqin belumlah bisa menjadi teladan 

bagi jama’ahnya. 

2. Kegiatan Majelis Ta’lim kaum Ibu-Ibu 

Pengajian majelis kaum ta’lim ibu-ibu adalah aktifitas kegiatan ibu-

ibu yang dilaksanakan terdiri dari pembukaan, pembacaan kalam ilahi, 

shalawat nabi, dan dilanjutkan dengan ceramah agama, materi ceramah 

meliputi tauhid, ibadah, dan akhlak yang disampaiakan oleh da’i setempat 

secara bergiliran.131 

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

setelah selesai shalat jum’at pada pukul 13.00 sampai dengan selesai, 

kegiatan ini sebelumnya rutin dilaksanakan disekolah, namun jama’ah ibu-
                                                
131Obsevasi penulis, pada tanggal 15 Januari 2017. 
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ibu ada yang mengusulkan lebih baik dilaksanakan di mushola Miftahul 

Ulum, agar lebih efektif dalam penyampaian ceramah agamanya, Mushola 

Miftahul Ulum bertempat  tidak jauh dari masjid Al-Muttaqin Sumber 

Agung.  

Menurut Sri Handayani ia mengatakan: “Jama’ah ibu-ibu dalam 

mengikuti pengajian saat bertempat di pondok API Al-Muttaqin biasanya 

isi ceramah yang disampaikan tidak dipahami oleh kami selaku mad’unya 

karena da’inya menggunakan bahasa jawa (kromo inggil) yang dijlaskan  

melalui kitabnya”132 

 

Selanjutnya kegaitan majelis Ta’lim ibu-ibu yang diadakan dipondok 

Al-Muttaqin yang menjadiakan tidak optimalnya kegiatan tersebut ialah, 

saat da’i ini menyampaikan materi dakwah yang tidak dipahami oleh 

jama’ah ibu-ibu, hal ini berkaitan dengan metode dakwah yang digunakan 

oleh da’i dari bahasa yang digunakan harus diperhatikan dan da’i pun harus 

memahami kondisi mad’unya. 

Ada pula pengajian yang rutin dilaksankan oleh kaum ibu-ibu 

dimalam hari setiap setengah bulan sekali, yang biasnya dilaksankan pada 

hari selasa malm rabu, pengajian ibu-ibu ini dilaksankan dari rumah 

kerumah secara bergiliran, kemudian isi dari kegitan tersebut seperti 

                                                
132Sri Handayani, Jama’ah Ibu-Ibu Masjid Al-Muttaqin,  Interveiw, tanggal 13 Maret 

2017. 
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pembacaan kalam ilahi, sholawat nabi, sambutan-sambutan, pembacaan 

yasin dan tahlil, biasnya juga pembacaan al-berjanji, dan juga biasanya 

diisi dengan ceramah singkat oleh da’i setempat dan ditutup dengan 

do’a.133 

Sedangkan Ibu Siti selaku ketua majelis ta’lim ibu-ibu ia 

mengatakan:  “Pengajian majelis Ta’lim ibu-ibu terkadag terkendala 

dengan kondisi jama’ah, sebagian kecil ibu-ibu yang memilki banyi 

tidaklah dapat aktif dalam mengikuti nya, dan faktor cuaca jika hujan pada 

mlm hari kebayakan jama’ah sedikit yang dateng.” 134 

 

Dalam hal ini majelis ta’lim kaum ibu-ibu yang dilaksanakan 

terdapat kendala yang menjadiakn tidak oktimalnya kegiatan tersebut 

sesuai dengan observasi penulis tidak optimalnya terkadang kurangnya 

jama’ah yang hadir pada saat pengajian ada dua faktor yang sering 

dihadapi seperti: 

pertama saat kegiatan yang diadakan pada malm hari kebayakan ibu-

ibu yang memilki anak kecil yang masih bayi mereka jarang berangkat 

karena aga kerepotan jika saat pengajian sambil mengasuh bayinya, kedua  

tidak oktimalnya kegiatan ibu-ibu ini ketika faktor cuaca saat hujan deras 

sebagian jama’ah yang agak jauh dari lokasi pengajian mereka juga lebih 

                                                
133 Observasi penulis, pada Tanggal 13 Maret 2017 
134 Siti , Jama’ah Ibu-Ibu, Interveiw pada Tanggal, 13 Maret 2017. 
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memilih tidak hadir. 

3. Kegiatan Majelis Ta’lim Bulanan (Minggu Manis) 

Kegiatan majelis ta’lim bulanan minggu manis yang dimaksud disini 

ialah, kegiatan pengajian yang diadakan pada hari minggu legi (bahasa 

jawa), dilaksnakan setiap satu bulan sekali, yang diikuti oleh masyarakat 

sumber agung baik, jama’ah bapak-bpak, ibu-ibu, risma, maupun anak-

anak, dan biasanya juga diikuti oleh tentangga kampung. 

Menurut Bpk. Mahrur selaku Da’i masjid ia mengatakan: 

“kegiatan ini sudah rutin dilaksanakan namun terkadang saat acara 

akan dimulai kurangnya persiapan petugas dalam acara tersebut, dan 

karena sudah jadi kebiasaan jadi serba dadakan dalam menunjuk petugas 

pada acara tersebut”135 

 

Sedangkan menurut sdr. Lukman Hakim beliau mengatkan: 

“saat kami mengikuti kegiatan tersebut biasanya terkendala dengan 

alat pengeras suara mix, yang sudah sering rusak, kamipun selaku group 

marawis kurang maksimal saat penampilan kami”136 

 

Dalam hal ini pengajian yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali 

ini terkadang tidak optimalnya kegiatan dikarenakan ada beberapa faktor 

                                                
135M. Mahrur, Da’i Masjid Al-Muttaqin, Interview pada tanggal, 16 Februari 2017. 
136Lukman Hakim, Anggota Risma, Interview, pada tanggal, 13 Maret 2017. 
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yang sering dialami pada saat acara dilaksanakan seperti alat pengeras 

suara atau sound system yang terkadang terkendala, kemudian dari petugas 

pemandu acara yang dibuat secara dadakan, yang mengakibatkan tidak 

efektifnya saat acara tersebut berlangsung, maka perlu adanya kordinasi 

seluruh komponen masyarakat sebelum melaksanakan acara tersebut dan 

tentu butuh persiapan yang matang sebelum kegiatan itu dilaksanakan. 

4. Kegiatan Majelis Ta’lim Bulan Ramadhan 

Majelis ta’lim dibulan Ramadhan yang dimaksud disini yaitu 

kegiatan ceramah agama yang dilaksanakan setelah sholat trawih di masjid 

Al-Muttaqin dan diikuti oleh jama’ah bapak-bapak, ibu-ibu, sebagian 

pemuda dan anak-anak juga mengikuti kegiatan tersebut, penceramah atau 

da’i yang mengisi pengajian tersebut berasal dari masjid Al-Muttaqin yang 

biasanya bergantian dan sudah dijadwal, kemudian materi yang 

disampaikan tentang tauhid, aqidah, fiqih muamalah dan lain-lain. 

Menurut sdr. Muhammad Arifin ia mengatakan: “Pengajian yang 

diadakan dibulan ramadhan ini terkadang masih banyak yang belum 

berminat untuk mengikuti, menurut saya memang seharusnya Da’i kalok 

bisa sesekali ngundang dari luar sehingga ada perbedaan tentang apa 

yang disampaikan, dan terkadang apa yang disampaikan dengan Da’i satu 

dengan yang lain materinya bisa sama sehingga jama’ah aga kecewa 
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dalam hal ini.”137 

 

Kemudian menurut Ibu Rohimah beliau mengatakan: “Pengajian 

pada bulan ramadhan sebenarnya tidak hanya setelah sholat trawih saja 

namun ada juga kegiatan pengajian menjelang berbuka puasa namun 

kegiatan di tahun-tahun terakhir ini tidak terlaksana lagi karena sedikit 

sekali yang mengikuti”138 

 

Penjelasan diatas ini merupakan salah satu  menjadi tidak optimalnya 

kegiatan dibulan ramadhan ini, dalam hal ini perlu adanya kordinasi 

pengurus dengan da’i, kemudian agar tidak terjadinya penyampaian 

ceramah dengan materi yang sama seharusnya pengurus masjid disaat 

membagi jadwal ceramah, sekaligus membagi materi apa yang akan 

disampaikan oleh seorang da’i sehingga tidak terjadinya penyampain 

materi yang sama pada saat acara dilaksanakan.  

b. Kegiatan sosial keagamaan 

1. Kegiatan Badan Amil Zakat Infak dan Syadaqah. 

Badan amil zakat yang dimaksud disni adalah lembaga bidang 

pengelolaan dan pendistribusian zakat infaq dan shadaqah yang bertugas 

mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, badan amil zakat infaq dan 

                                                
137Muhammad Arifin, Anggota Risma Al-Muttaqin, Interview pada tanggal, 13 Maret 

2017. 
138Rohimah, Jama’ah Ibu-Ibu Masjid Al-Muttaqin, Interveiw pada tanggal, 13 Maret 2017. 
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shadaqah ini pun memiliki catatan masyarakat yang berhak menerima zakat, 

kemudian  zakat yang dipungut dari masyarakat meliputi zakat Fitrah, zakat 

hasil pertanian, zakat maal, zakat perdagangan dan sebagainya.  

Slamet Effendi beliau mengatakan:  “Selaku jama’ah masjid 

seharusnya mengetahui laporan pengelolaan keuangan masjid seperti zakat, 

infaq dan shadaqah oleh pengelola dan pengurus yang diinformasikan 

dimasjid atau melalui laporan keuangan dipapan pengumuman namun hal 

tersebut tidak pernah ada laporan” 139 

 

Dengan adanya Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Baziz), 

masyarakat akan terbimbing dan dapat terlayani dengan baik, namun dalam 

pengelolaan nya pengurus tentu dapat menginformasikan berkaitan dengan 

keuangan masjid baik itu dari zakat, infaq dan shadaqah, ini hal yang penting 

untuk dilaporkan karena masjid milik umat atau masyarakat yang banyak. 

Berdasarkan observasi dilapangan memang dalam laporan keuangan 

masjid Al-Muttaqin untuk diinformasikan ke jama’ah  saat ini belum ada, 

dan sudah sejak lama turun termurun dari sini kita dapat melihat belum 

optimalnya pengelolaan badan amil zakat, infaq dan sadaqah sehingga 

timbul adanya pandangan yang kurang baik bagi jama’ah. 

2. Kegiatan Rukun Kematian 

                                                
139Slamet Effendi, Pengurus Masjid, Al-Muttaqin, interview pada tanggal, 15 Februari 

2017. 
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Pengurusan Rukun Kematian disini mencangkup dari memandikan, 

mengkafani, menshalatkan dan menguburkan jenazah, selaku pengurus 

masjid Al-Muttaqin sudah ada yang mengurus dalam bidang ini, dan 

biasanya dari salah satu seorang Da’i masjid Al-Muttaqin yang mengurus 

jenazahnya sampai  dengan selesai, kekompakan disini tumbuhnya jama’ah 

masjid Al-Muttaqin akan pentingnya saling tolong menolong, biasanya 

untuk ibu-ibu membantu urusan yang didapur  kemudian pemuda dan bapak-

bapak dibagi ada yang di areal makam untuk menggali kubur dan ada yang 

dilokasi rumah duka. 

Menurut Bpk Mahrur beliau mengatakan: “Kalok di masyarakat sini 

dalam pengurusan jenazah memang sudah ada yang menagani dan 

masayarakat sini kompak dan tak perlu ada panitia dan persiapan, kalok 

memang yang sudah ahli di pengurusan jenazah yaa mereka tanpa disuruh 

sudah siap untuk mengurusinya, dan masyarakat yang lain tetap membantu 

dibagian lain”140 

 

Sedangkan menurut Ibu sofiatun mengatakan: “Mengurus jenazah ini 

kebayakan dilakukan dengan memandikan, dikafani dan disholatkan di 

rumah duka, namun terkadang ada warga meminta karna kondisi rumah 

yang sempit untuk menshalatkan di masjid saja”141 

                                                
140Mahrur, Pengurus  Masjid Al-Muttaqin, Interview pada tanggal, 13 Maret 2017. 
141Sofiyatu, Jama’ah ibu-ibu, Interveiw pada tanggal 22 Maret 2017. 
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Kemudian dalam hal ini kendala yang menjadikan tidak optimalnya 

kegiatan pengurusan jenazah berkaitan dengan tidak adanya fasilitas yang 

memadai untuk digunakan seperti tidak adanya keranda, tidak ada tempat 

untuk memandikan, dan peralatan yang berkaitan untuk mengurusi jenazah 

belum ada dan biasnya hanya menggunakan peralatan seadanya milik 

keluarga duka atau meminjam tetangga, sdr. Habibi mengatakn: 

“Disini kalok ada yang meninggal dunia itu ga ada fasilitas untuk 

mengurusinya seperti keranda, tempat untuk memandikan dan alat-alat 

untuk pengurusan jenazah, maka kalok masyarakat ga kompak ya bakalan 

kerepotan”142 

 

Kemudian dalam bidang ini juga perlu adanya tugas bagi pengurus 

masjid agar ada regenerasi atau sebagai penerus bidang kepengurusan 

jenazah  saat ini memang masih ada beberapa da’i, hanya beberapa orang 

yang bisa mengurus seperti memandikan, mengafani, hal tersebut yang 

biasanya masyarakat sumber agung ini belum begitu memahami caranya, 

maka pengurus masjid perlu mengadakan pelatihan tentang pengurusan 

jenazah kepada jama’ah masjid Al-Muttaqin desa sumber agung.  

Selanjutnya berkaitan dengan peralatan pengurusan jenazah pngurus 

juga perlu memperhatikannya, pengurus masjid harus dapat melengkapi 

peralatan untuk pemgurusan jenazah, sehingga ketika ada warga yang 
                                                
142Habibi, Anggota Risma Masjid Al-Muttaqin, Interview pada tanggal 22 Maret 2017 
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meninggal dunia dapat di kelola dalam pengurusan jenazah dengan optimal 

dan lebih baik. 

3. Kegiatan  Remaja Islam Masjid (RISMA) 

Sebagai wadah pembinaan remaja masjid Al-Muttaqin, dengan adanya 

risma harapan masyarakat generasi pemuda, masjid Al-Muttaqin ini dapat 

menjadi penerus pada masa mendatang, Masjid Al-Muttaqin sebelumnya 

memiliki risma yang aktif dalam segala kegiatan yang ada di masjid, namun  

saat penulis melakukan observasi kegiatan risma saat ini menurun dalam 

aktifitas kegiatan nya. 

Menurut Rudi Hartono mengatakan: “Pengajian remaja diikuti oleh 

remaja masjid (RISMA) Al-Muttaqin Sumber Agung dilaksnakan setiap hari 

senin malam di gedung Madrasah. Acaranya terdiri dari pembukaan, 

pembacaan kalam Ilahi, sambutan-ambutan, dan ceramah agama. Ceramah 

agama diberikan oleh Da’i setempat atau oleh pembina remaja dengan 

materi akidah, ibadah, dan pembinaan ahklak remaja”.143  

 

Sedangkan menurut Sevi Askia :“kegiatan risma saat ini semakin tidak 

ada, Ini disebabkan risma masjid Al-Muttaqin tidak adanya bimbingan 

secara langsung oleh pihak masjid sehingga para remaja seolah berjalan 

sendiri dan hingga kini risma dapat dikatan fakum hampir tidak ada 

                                                
143Rudi Hartono, Pembina Risma Masjid Al-Muttaqin,  Interview 16 Februari 2017. 
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kegiatan”.144 

 

Lain halnya dengan Muhammad Tamyiz selaku ketua risma 

mengatakan: 

“Sekarang risma atau pemuda sudah sangat sulit untuk dikumpulkan bayak 

faktor memang baik dari pekerjaan, risma memiliki kesibukan masing-

masing, saya pribadi untuk menggerakkan nya pun sulit, kemudian anggota 

risma yang memang dia dapat aktif di kerisma’an namun kebanyakan 

mereka meneruskan pendidikan di luar daerah, sehingga risma tidak 

memilki generasi yang memang seharusnya mereka dapat berperan aktif di 

risma Al-Muttaqin sumber agung ini”145 

 

Keadaan risma masjid Al-Muttaqin saat ini perlunya dibenahi dan bina 

kembali dari pihak masjid, seperti pengurus masjid yang belum dapat 

memaksimalkan kerjanya, dan kemudian perlu ada pembinaan kepada risma 

yang lebih khusus, risma saat ini sudah terpengaruh dengan zaman yang 

semakin canggih, dari teknologi hp android misalnya, menjadikan pemuda 

sibuk dengan media sosialnya dan mengakibatkan enggan untuk mengikuti 

atau aktif dalam kegiatan risma. 

3. Kegiatan  Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 

                                                
144Sevi Askia, Aggota Risma, Interview, tanggal 15 Februari 2017. 

  145Muhammad Tamyiz, Ketua Risma Masjid Al-Muttaqin, Interview,pada tanggal 17 
Februari 2017. 
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Kegiatan pengajian tahunan, mejlis ta’lim masjid Al-Muttaqin dulu 

masih rutin dilaksanakan peringatan hari-hari besar Islam seperti Isra’Mi’raj, 

Maulid Nabi, dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya, yang diikuti oleh 

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

jama,ah tetangga desa seperti desa kampung Tengah, Margodadi, Argopeni, 

kemudian pengajian tersebut diisi oleh da’i masjid Al-Muttaqin sendiri 

maupun mengundang da’i dari luar, namun diakhir-akhir tahun ini kegiatan 

tersebut sudah jarang dilaksankan. 

Menurut Bpk. Murtaji ia mengatakan:“kegiatan pengajian tahunan 

peringatan hari-hari besar Islam ini sudah jarang dilaksanakan karena 

kurangnya kepedulian nya jama’ah masjid khususnya pengurus masjid Al-

Muttaqin untuk mengadakan acara pengajian tersebut, disamping itu juga 

Risma masjid Al-Muttaqin saat ini juga kurangnya bimbingan maupun 

pengarahan, akibatnya ketidak peduliannya risma sehingga pengajian itu 

tidak dapat dilaksanan kembali”.146 

 

Dapat dilihat persoalan atau tidak optimalnya kegiatan kegiatan ini 

dimasjid Al-Muttaqin desa sumber agung ini, dalam hal ini tidak berjalannya 

kegiatan pengajian ini tidak hanya dari pengurus masjid yang kurang peduli 

melainkan juga dari sebagian jama’ah yang memiliki perbedaan pendapat 

dengan jama’ah lain sehingga mengakibatkan tidak adanya kegiatan yang 
                                                

146Murtaji, Jama’ah Masjid Al-Muttaqin, Interview pada tanggal, 18 Februari 2017. 
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biasanya ada dan dilaksanakan oleh masyarakat sumber agung. 

c. Kegiatan sosial kemasyarakatan 

1. Kegiatan Pendidikan Formal dan Non Formal 

Dalam hal ini masjid Al-Muttaqin memiliki pendidikan formal, 

pendidikan sekolah SD/MI  madrasah ibtidaiyah kendala tidak oktimalnya 

pendidikan di sini karena minimnya murid yang belajar disini, ini 

disebabkan kurangnya dukungan masyarakat didesa tersebut dan ada 

sebagian kecil yang memilih sekolah lain karena mereka kira sekolah lain 

lebih baik. 

Ibu Badriyah selaku guru pengajar mengatakan: “murid disini sangat 

minim sekali setiap kelas kurang dari sepuluh murid jarang sekali yang 

sampai lebih dari sepuluh murid, kemudian masyarakat terkadang kurang 

peduli terhadap sekolah ini, terbukti dengan pembayaran spp yang banyak 

berkomentar padahal sekolah disini termasuk murah sekali.147 

 

Dan kemudian lembanga pendidikan non formal seperti TPA (Tempat 

Pendidikan Al-Qur’an) saat ini sudah di alihkan ke mushola/langgar yang 

tidak jauh dari masjid Al-Muttaqin, namun ada beberapa kendala yang 

menjadikan kurang efektifnya atau tiadk optimalnya kegiatan pendidikan 

tersebut seperti yang diakatkan oleh Sdr. Nihayah : 

“kalok pas ngajar anak-anak khusus anak iqra’ kadang guru ngajinya 
                                                

147Badriyah Jama’ah ibu-ibu, Interview pada tanggal, 22 Maret 2017. 
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gak ada dan biasanya hanya satu orang pengajar, sebenarnya kan perhari 4 

orang pengajar namun mereka juga kurang kordinasi dan banyak kesibukan 

yang lain, akibatnya menimbulkan kurang efektif kalok pas lagi belajar”148 

 

Maka hal tersebut perlu dibenahi dalam tugas dan tanggung jawab 

sebagai guru pengajar, perlu adanya tindakan tegas dan peraturan untuk guru 

pengajar yang kurang aktif dalam mengajar di TPA tersebut, sehingga dapat 

meminimalisir kendala tidak optimalnya dalam kegiatan belajar mengajar di 

TPA. 

Pendidikan non formal yang dimaksud disini adalah merupakan 

kegiatan pendidikan kepada anak-anak maupun yang akan anak-anak 

beranjak remaja, kegiatan kegiatan ini dilakukan setiap sore setelah shalat 

ashar dan magrib, pengajian dilaksanakan setelah shalat Ashar menggunakan 

metode Iqra’, sedangkan yang dilaksanakan ba’da Magrib menggunakan 

metode klasik (Qa’idah Baghdadiyah).149 

Kebanyakan anak-anak mengikuti kedua jenis kegiatan ini. Selain 

materi baca tulis Al-Qura’an, para siswa pengajian anak-anak juga di beri 

materi Aqidah, Ibadah, Akhlak, setiap kamis malam jumat para siswa dilatih 

dengan adanya kegiatan organisasi seperti (Pembawa acara, sambutan, 

                                                
148Nihayah Anggota Risma, Interview pada tanggal, 22 Maret 2017. 
149Observasi Penulis, pada tanggal, 13 Maret 2017. 
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berpidato, ceramah, do’a dan lain sebagainya.150 

Menurut Sdri Tsaniah mengatakan: “Saat pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar TPA disumber agung ini yang menjadi tidak oktimalnya 

kegiatan tersebut,  minimnya guru pengajar kemudian santri yang lumayan 

banyak pada sore hari sehingga tidak kondusif saat belajar”151 

 

Kegiatan belajar mengajar kepada anak-anak didesa sumber agung ini 

dapat dikatakan belum optimal, yang menjadi tidak optimalnya seperti saat 

proses kegiatan belajar mengajar pada saat sore hari, ada beberapa kelas 

yang kurang kondusif karena minimnya guru pengajar dan banyaknya santri 

yang mengaji pada sore hari dari data yang didapat sekitar 40-50 santri yang 

belajar mengaji sore ini kebanyakan anak-anak yang masih kecil dan butuh 

guru pengajar yang ahli dalam menanganinya. 

Maka dapat dilihat tidak optimalnya kegiatan TPA di desa sumber 

agung ini berkaitan dengan guru pengajar yang masih minim kurang baiknya 

manajemen dalam pengelolaan pengajian khusnya pada sore hari, maka hal 

tersebut tentu harus dapat dibenahi dengan melakukan musyawarah 

barkaitan hal tersebut. 

2. Kegiatan Musyawarah 

Masyarakat sumber agung sering melakukan musyawarah yang 

                                                
150Observasi penulis, pada tanggal, 13 Maret 2017. 
 151Tsaniah, 
Anggota Risma  Interview, 15 Februari 2017.  
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dilakuakan di serambi masjid Al-Muttaqin, biasanya hal yang di 

musyawarahkan berkaitan  pembentukan pengurus masjid, pembentukan 

panitia kegiatan seperti penyembelian hewan qurban, panitia peringatan hari-

hari besar Islam, dan kegiatan lain yang akan dilaksanakan bersama akan 

dimusyawarahkan dimasjid. 

Kemudian hal yang menjadikan tidak optimalnya kegiatan 

musyawarah yang diadakan seharusnya diadakan dimasjid namun terkadang 

biasanya kegiatan musyawarah dilaksankan saat kegiatan pengajian bapak-

bapak yang dilaksanakan bergiliran  dari rumah kerumah warga sehingga 

kurang efektif mencampurkan kegiatan rutin  dengan kegiatan musyawarah 

karena ini menyita waktu yang banyak. 

Menurut Imam Nawawi mengatakan: “musyawarah yang ada dimasjid 

Al-Muttaqin tidak terkordinasi dengan baik, fungsi adanya musyawarah 

seharusnya dapat digunakan sebagai bahan diskusi memecahkan persoalan 

yang ada namun kegiatan musyawarah hanya membahas rencana kegiatan 

tanpa mengevaluasinya kembali.”152 

 

Musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat sumber agung saat ini 

belum dapat mencangkup ke semua aspek, terkadang kegiatan musyawarah 

hanya kalau akan mengadakan suatu acara sedangkan untuk musyawarah 

berkenaan dengan untuk membahas problem-problem dimasjid maupun 
                                                
152Imam Nawawi, Jama’ah Masjid,  Interview pada tanggal, 13 Maret 2017. 
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problem masyarakat tidak ada, seharusnya dengan musyawarah apa yang 

menjadi kendala tidak optimalnya masalah yang sangkut pautnya dengan 

masjid maupun masyarakat dapat di selesaikan dengan musyawarah namun 

hal ini belum dapat dilaksanakan dengan baik. 

3. Perpustakaan Masjid (Library Islam) 

Perpustakaan masjid Al-Muttaqin sebagai wadah untuk belajar tempat 

membaca maka masjid Al-Muttaqin memiliki perpustakaan yang tidak 

begitu besar namun dengan adanya perpustakaan masjid ini  jama’ah masjid 

yang berminat untuk membaca seperti jama’ah bapak-bapak, pemuda dan 

anak-anak terkadang meminjam untuk dapat dibaca dirumah. 

Najamuddin menjelaskan: “perpustakaan disini terkendala kurangnya 

atau minimnya buku bacaan yang ada sehingga minat jama’ah untuk 

membacapun masih kurang.”153 

 

Yang menjadi tidak optimalnya perpustakaan masjid disini kurangnya 

buku-buku bacaan atau minimnya buku yang berkaitan dengan agama, perlu 

ada tindakan pengurus untuk melengkapi buku-buku bacaan yanga ada 

dimasjid Al-Muttaqin, sehingga jama’ah akan lebih tetarik dengan 

banyaknya buku bacaan yang ada, dan membaca sesuai yang dibutuhkan 

oleh masing-masing jama’ah. 

Jika pengurus dapat lebih jeli dengan meminta sumbangan buku 
                                                
153Najamuddin, Jama’ah Masjid, Interview pada tanggal, 13 Maret 2017. 
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kepada masyarakat atau lembaga tertentu untuk mengisi kurangnya buku di 

perpustakaan masjid Al-Muttaqin, atau dengan membuat proposal kepada 

pihak tertentu agar perpustakaan masjid dapat dilengkapi dengan buku-buku 

agama yang lebih banyak. 

4. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Jama’ah 

Berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masayarakat, masjid Al-

Muttaqin sudah ada yang menegelola dalam bidang BMT (Baitul Mal Wat 

Tamwil), tugas dari bidang ini salah satunya mengivetarisir amal usaha yang 

mungkin layak untuk dilakukan dan sesuai dengan kehidupan masyarakat, 

ekonomi masyarakat yang dimaksud disini mencangkup dalam hal berbagi 

hasil kepada jama’ah. 

Masjid Al-Muttaqin sendiri memilki lebih dari setengah hektar sawah  

waqaf yang saat ini digarap oleh beberapa jama’ah masjid hasil dari 

pertanian dibagi dengan masjid, biasanya hasil panen yang dibagi berupa 

padi dan tanaman sayuran.154 

Dengan adanya hal tersebut masyarakat sebagian akan terbantu untuk 

kebutuhan ekonomi sehari-hari, namun ada hal yang janggal bagi sebagian 

masyarakat tidak tahu berkenaan dengan laporan pendapatan dan 

pengeluaran masjid, di papan informasi juga tidaklah up date informasi yang 

terkini, dari sini sudah terlihat tidak optimalnya pengurus masjid dalam 

pengelolaan keuangan masjid. 
                                                
 154Dokumentasi, pada tanggal, 13 Maret 2017. 
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Seharusnya pengurus masjid memberikan informasi kepada jama’ah 

masjid berkaitan dengan keuangan masjid seperti laporan pemasukan kotak 

amal setiap jum’atnya, dan pengeluaran untuk kebutuhan masjid, informasi 

tersebut dapat diinformasikan melalui sebelum dilaksankan sholat jum’at 

dan dapat melalui papan informasi yang sudah ada, Selamet Untung 

mengatakan:  

“Masjid memiliki tanah wakaf lebih dari setengah hektar sawah yang 

digarap oleh sebagian jama’ah namun bagi hasil yang didapat sebagian 

jama’ah masjid tidak pernah tahu, kalok dikampung percaya-percaya saja 

tapi akan lebih baik di informasikan kepada masyarakat agar tidak 

menimbulkan fitnah”155 

 

Dari pemaparan diatas masjd Al-Muttaqin dalam menjalankan fungsi 

masjid sebagai sarana kegiatan masyarakat belum dapat mengoptimalkan di 

setiap kegiatan, dalam hal ini pengurus masjid haruslah dapat menjalankan tugas 

dan tanggung jawab terhadap kegiatan masjid, perlu adanya evaluasi, untuk 

membenahi apa yang belum optimal dalam kegiatan tersebut, kemudian perlu 

adanya pelatihan kepada pengurus masjid agar dapat mengemban tugas dan 

tanggung jawab sebagai pengurus masjid Al-Muttaqin, desa Sumber Agung, 

Margodadi, Sumberjo, Tanggamus. 

 
                                                
155Slamet Untung, Jama’ah Masjid Al-Muttaqin, Interview pada tanggal, 13 Maret 2017. 
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BAB IV 

ANALISIS FUNGSI SOSIAL MASJID ALMUTTAQIN DALAM 

PENYIARAN ISLAM 
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A. Fungsi Sosial Masjid Al-Muttaqin 

Setelah penulis melakukan observasi dan wawancara, sebagaimana telah 

dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menganalisa 

hasil temuan tentang fungsi sosial masjid dalam penyiaran Islam dimasjid Al-

Muttaqin, Sumber Agung, Margodadi, Sumberjo, Tanggamus. Sebagai berikut: 

Fungsi sosial masjid dapat  penulis pahami merupakan suatu yang dapat 

mengfungsikan seperti dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

bermanfaat di kehidupan masyarakat secara tersruktur, dengan adanya beberapa 

komponen seperti pengurus masjid, jama’ah majelis ta’lim bapak-bapak, majelis 

ta’lim ibu-ibu, risma masjid, dan adanya seorang da’i, yang dalam hal ini agar 

fungsi masjid dapat dijalankan dengan oktimal, maka semua komponen tersebut 

harus dapat saling bekerja sama satu sama lain. 

Dengan berjalannya fungsi sosial masjid sebagai pusat kegiatan-kegiatan 

masyarakat  yang ada di desa sumber Agung, maka  kegiatan tersebut merupakan 

sebagai wujud upaya dakwah penyiaran Islam, hal ini menempati posisi yang amat 

penting di dalam lingkungan masyarakat,  masjid sebagai sentral kegiatan dakwah 

bil hal, dakwah bil hal di sini  merupakan kegiatan dakwah mencangkup aktifitas-

aktifitas sosial yang berkaitan dengan masjid. 

Fungsi sosial masjid sebagai kegiatan penyiaran Islam harus dapat 

difungsikan dan dioptimalkan dalam berbagai lingkung kegiatan seperti yang ada 

di masjid Al-Muttaqin ini, pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, pengajian 
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bulanan, pengajian tahunan, pengajian ramadhan, dan kegiatan lain-lain yang 

berkaitan dengan masjid,  kegiatan tersebut sebagai aktifitas agama Islam yang 

harus dapat dijlankan dan dikelola dengan baik. 

Dari penjelasan di atas maka penulis dapat memaparkan analisis berkaitan 

dengan fungsi sosial masjid Al-Muttaqin dalam penyiaran Islam sebagai berikut: 

1. Sebagai Kegiatan Ibadah 

Sebagai tempat kegiatan ibadah ini masjid merupakan pusat atau tempat  

bagi jama’ah untuk berkomunikasi dengan penciptanya dalam bentuk ibadah 

sholat, dzikir dan lain-lain, kegiatan ibadah ini mencangkup kegiatan ibadah 

ritual atau madhah yaitu  ibadah yang erat kaitannya dengan Allah swt. dan 

ibadah ijtimaiyah (ibadah sosial) yaitu merupakan ibadah yang berhubungan 

dengan sesama manusia. 

Maka fungsi masjid sebagai kegiatan ibadah ini dapat dibagi menjadi dua 

bidang yang pertama sebagai ibadah madhad dan ibadah sosial, berkaitan hal 

tersebut kegiatan ibadah madhah maupun ibadah sosial yang ada dimasjid Al-

Muttaqin desa sumber Agung ini maka penulis uraikan  sebagai berikut: 

a. Ibadah Madhah 

a). Shalat berjama’ah 

b). Shalat dua hari raya 

c).  Sholat jum’at 

d). Dzikir dan do’a bersama 

e). Tadarus Al-Qur’an dan lain-lain. 
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b. Ibadah  Sosial  

a). Adanya kegiatan mejlis ta’lim  

b). Pengelolaan  zakat infak dan shadaqah 

c). Pengelolaan daging qurban  

d). Pendidikan dan lain-lain. 

Kegiatan di atas ini merupakan kegiatan yang sudah ada dan rutin 

dilaksanakan namun, dalam pengelolaanya fungsi masjid sebagai pusat kegiatan 

ibadah belumlah optimal, seperti sering terlambatnya imam sholat, belum 

adanya jadwal waktu sholat, kemudian bidang lain tidak adanya papan 

informasi tentang keuangan masjid, minimnya jumlah kita suci Al-Qur’an dan 

lain-lain. 

Maka tugas pengurus masjid yang sudah penulis paparkan pada bab II 

sebelumnya pengurus masjid dalam pengelolaan ibadah ritual (madhah) 

maupun ibadah sosial tentu harus dapat menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai pengurus masjid seperti dapat membuat program kegiatan, 

melaksanakan, dan megevaluasinya kegiatan, sehingga fungsi masjid dapat 

dijalankan dengan lebih baik. 

Kemudian  pengurus masjid tentu dalam tugasnya dapat menentukan 

imam sholat, muadzin, guru pengajar Al-Qur’an dipilih dengan musyawarah 

bersama, kemudian pengurus masjid harus dapat menjalin hubungan yang baik 

antara sesama pengurus, da’i maupun dengan jama’ah masjid, apabila 

hubungan terjalin dengan baik maka kegiatan ibadah mahdah maupun sosial 



137 
 

yang ada dimasjid Al-Muttaqin akan terlaksana dengan baik pula. 

Dapat dilihat dari pemaparan di atas fungsi sosial masjid Al-Muttaqin 

sebagai tempat ibadah ritual mahdah dan ibadah sosial belumlah optimal, belum 

optimalnya disni adalah dalam hal pengelolaan, pelaksanaan dan belum 

lengkapnya fasilitas masjid, maka tugas pengurus tentu harus dapat membenahi  

dan memperbaiki melelui musyawarah bersama. 

2. Sebagai Tempat Kegiatan Dakwah 

Fungsi masjid sebagai kegiatan dakwah ini merupakan kegiatan 

masyarakat  dalam hal ini erat kaitan nya dengan pembinaan yang mengajarkan 

dan mengajak kepada kebaikan melalui berbagai macam kegiatan, masjid 

merupakan media atau sarana untuk menyampaikan pesan dakwah baik melalui 

kultum, ceramah agama, maupun melalui khotbah jum’at, dalam hal ini jama’ah 

akan senantiasa belajar tentang agama Islam melalui kegiatan yang ada. 

Kegiatan dakwah yang ada dimasjid Al-Muttaqin desa sumber agung ini 

dapat penulis uraikan dalam beberapa kegiatan yang ada sebagai berikut: 

a. Kegiatan dakwah melalui majelis ta’lim bapak-bapak. 

b. Kegiatan dakwah melalui majelis ta’lim ibu-ibu. 

c. Kegiatan dakwah pada pengajian bulanan (minggu manis). 

d. Kegiatan dakwah pada bulan ramadhan. 

e. Kegiatan dakwah pada perinagatan hari-hari besar Islam. 

Dalam aktifitas kegiatan tersebut, di desa sumber agung ini masih rutin di 

laksanakan kecuali kegiatan dakwah saat peringatan hari-hari besar Islam saat 
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ini sudah jarang dilaksanakan, ini disebabkan karena minimnya dana untuk 

mengadakan acara tersebut, kemudian tidak aktifnya lagi risma Al-Muttaqin, 

dan peran pengurus masjid belum dapat menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya, seharusnya pengurus dapat mengelola dan mengevaluasinya jika 

kegiatan tersebut tidak berjalan lagi. 

Dalam hal metode penyampaian pesan dakwah seorang da’i ke mad’unya 

belumlah dijalankan dengan baik, ini dikarenakan ada beberapa kendala yang 

melatar belakangi hal tersebut, diantaranya kurangnya kordinasi baik pengurus 

maupun da’i, hal tersebut sebenarnya hal yang sepele namun jika tidak dikelola 

dan kurang kerja sama diantara mereka maka akan berdampak yang tidak baik 

khususnya kepada mad’unya. 

Berkaitan hal tersebut penulis sudah paparkan di bab II sebelumnya 

bagaimana cara pengelolaan kegiatan masjid yang baik dan benar, maka yang 

memperbaiki dan membenahi didalam lingkup ini yaitu pengurus masjid, tugas 

dan tanggung jawabnya tentu harus dapat dijalankan dengan benar pengurus 

harus dapat mengatur kegiatan, memperbanyak kegiatan, merencanakan 

kegiatan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan, sehingga apa yang menjadi 

kendala dapat diselesaikan melalui musyawarah bersama. 

Maka dari pemaparan di atas fungsi sosial masjid Al-Muttaqin sebagai 

kegiatan dakwah belumlah optimal karena kurang kordinasi atau kerja sama 

antara pengurus, da’i, dan jama’ah, kemudian risma Al-Muttaqin yang sudah 

tidak aktif lagi karen tidak ada bimbingan kepada mereka, dan minimnya dana 
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untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

3. Sebagai Kegiatan Sosial Keagamaan 

a). Sebagai Tempat Pengurusan Jenazah 

Masjid sebagai tempat pengurusan jenazah ini merupakan bagian fungsi 

masjid dalam melayani masyarakat, ini hal yang penting untuk diperhatikan 

dalam pengelolaannya karena kegiatan satu ini tanpa diduga-duga dan harus 

siap setiap saat dalam pengurusan nya, maka pengurus masjid harus dapat 

mempersiapkan yang matang dalam  pengelolaan dan melaksanakan bidang 

pengurusan jenazah. 

Dalam bidang pengelolaaan jenazah ini seorang yang ditugaskan dalam 

pengurusan seperti memandikan, mengkafani, meshalatkan dan menguburkan 

tentu tidaklah orang sembarang tentu masjid dapat menunjuk salah satu seorang 

imam masjid untuk dapat mengurusi dari awal hingga akhir, sehingga keluarga 

duka akan terbantu dan tidak perlu mencari dalam pengurusan ini karena masjid 

sudah siap dan bersedia kapanpun. 

Melihat kondisi dilapangan yang penulis paparkan pada bab III masjid 

Al-Muttaqin dalam pengelolaan jenazah belumlah dapat dikatakan optimal  

dikarenakan dalam bidang ini ada beberapa hal yang belum ada sehingga 

menimbulkan tidak optimalnya kegiatan tersebut seperti: 

1. Tidak adanya iuran uang kematian untuk keluarga duka. 

2. Belum lengkapnya alat-alat untuk pengurusan jenazah seperti keranda, 

tempat memandikan dan kain kafan.  
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3. Belum ditentukannya penanggung jawab pada bidang pengurusan jenazah. 

Belum optimalanya dalam bidang pengurusan jenazah, disebabkan belum 

lengkapnya fasilitas untuk pengurusan jenazah, maka tugas sebagai pengurus 

masjid Al-Muttaqin disini seperti yang penulis paparkan di bab II sebelumnya, 

pengurus masjid tentu harus dapat melengkapi fasilitas masjid sehingga 

kegiatn-kegiatan yang ada dimasjid dapat dioptimalkan dalam pelaksanaanya. 

b. Sebagai Tempat Kegiatan Pendidikan 

Salah satu kegiatan masjid yang penting juga adalah masjid sebagai 

kegiatan pendidikan formal maupun non formal melalui pendidikan ini  akan 

diaktifkan dan ditingkatkan kualitas iman, ilmu dan ibadah seseorang sehingga 

menjadi muslim dan muslimah yang taat akan beribadah kepada Allah swt. dan 

memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. 

Sebagai kegiatan Pendidikan dalam hal ini masjid Al-Muttaqin dalam 

menjalankan kegiatan pendidikan yang ada didesa sumber agung ini sudah 

adanya sekolah formal Madrasah Ibtidaiyah Matlahul Anwar, yang berperan 

penting dalam pendidikan anak-anak didesa tersebut, namun pendidikan yang 

ada disekolah  tersebut belum optimal karena masih minimnya siswa dan siswi 

yang belajar. 

Sedikitnya siswa dan siswi yang belajar ini disebabkan karena sekolah ini 

masih belum dapat menyamai kualitas pendidikan dengan sekolah-sekolah lain, 

sehingga sebagian masyarakatpun lebih memilih kesekolah lain yang lebih baik 

dari pada di kampung sendiri, dan tidak hanya sebab lain juga kurang pedulinya 
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sebagian masyarakat terhadap kemajuan sekolah ini untuk memajukanya. 

Kemudian kegiatan pendidikan non formal TPA yang ada di desa sumber 

agung tersebut saat ini sudah dikelola oleh pengasuh bpk. Slamet Effendi yang 

kegiatan tersebut dikelola dengan menanamkan aqidah dan akhlak kepada 

santri-santrinya melalui kegiatan belajar menjagar pada sore dan malam hari. 

Namun ada beberapa yang menjadikan kegiatan pendidikan non formal 

tersebut tidak berjalan maksimal dikarenakan pertama, guru pengajar terkadang 

memiliki kesibukan seperti sekolah, bekerja, atau kegiatan-kegiatan pribadi. 

Kedua dari sebagian guru pengajar itu rata-rata perempuan jika saat Haid 

merekapun tidak mengajar selama kurang lebih satu minngu, dan ketiga para 

guru pengajar kurang kerja sama, kurang berkomunikasi jika berhalangan hadir 

seharusnya mereka dapat saling berkordinasi. 

c. Sebagai Tempat Musyawarah 

Sebagai tempat kegiatan musyawarah berkaitan hal ini musyawarah 

merupakan kegiatan yang mendiskusikan topik untuk dapat dibuat, dikelola, 

dan dilaksanakan sehingga akan menghasilkan solusi hasil yang baik, maka 

masjid sebagai sarana kegiatan masyarakat tentu dalam menyelesaikan 

persoalan-persoalan baik berkaitan dengan sosial, agama, budaya dan lain-lain 

maka masjid manjadi solusi sebagai tempat dilaksanakan musyawarah. 

Masjid Al-Muttaqin sebagai tempat untuk menjalankan kegiatan 

musyawarah sebagai sarana masyarakat untuk berkumpul, pada setiap akan 

mengadakan agenda kegiatan, berkaitan hal ini masjid Al-Muttaqin menjadi 
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media diskusi bersama dalam memecahkan persoalan yang ada didesa sumber 

agung tersebut, musyawarah yang dilaksanakan biasanya membahas berkaitan 

dengan pembentukan pengurus masjid, program pembangunan, pelaksanaan 

ibadah 2 hari raya, perogram-perogram kegiatan, pengelolaan qur’ban dan lain-

lain. 

Berdasarkan hasil observasi penulis kegiatan musyawarah yang ada 

dimasjid tersebut terkadang dilaksanakan ditempat-tempat tertentu dan 

digabungkan pada kagiatan masyarakat yang ada didesa sumber agung tersebut, 

seperti pada saat pengajian bapak-bapak karena bagi pengurus masjid selagi 

jama’ah kumpul maka sedikit membahas topik untuk dimusyawarahkan 

kegiatan dan ini yang menjadikan kegiatan musyawarah tidaklah optimal, 

karena tidak dilaksanakan dimasjid, kemudian jika digabungkan maka akan 

minimnya waktu untuk berdiskusi. 

Berkaitan fungsi masjid sebagai tempat musyawarah maka pengurus 

masjid dalam menjalankan fungsi masjid sebagai tempat musyawarah perlu 

memperhatikan waktu, tempat, dan kapan akan dilaksankan, musyawarah yang 

dilaksanakan tidaklah dapat dilaksankan semau-mau karena akan menimbulkan 

efek yang tidak baik bagi jama’ah, berkaitan hal ini pengurus perlu 

memperhatikan tugas dan perannya, yang telah  penulis sudah menjelaskan 

pada bab sebelumnya pada bagian pengelolaan masjid didesa. 

d. Sebagai Tempat Perpustakaan  

Fungsi masjid sebagi perpustakaan menjadi media untuk membaca 
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tentang ilmu-ilmu agama dan untuk menambah ilmu pengetahuan umum,  

masjid yang sudah memiliki perpustakaan sangatlah membantu bagi 

jama’ahnya dalam mendalami ilmu agama, disisi lain perpustakaan yang ada 

dimasjid juga sebagai pelengkap fasilitas masjid, dimana perpustakaan menjadi 

pusat untuk membaca dan meminjam buku. 

Perpustakaan masjid yang ada dimasjid Al-Muttaqin desa Sumber Agung 

ini dapat penulis uraikan menurut data yang ada dilapangan, masih minimnya 

buku-buku agama yang ada di masjid tersebut, kemudian dari jumlah buku 

yang masih sedikit maka minat jama’ah untuk membacapun kurang, ini menjadi 

tugas dan tanggung jawab pengurus dalam mengelola perpustakaan masjid agar 

dapat dibenahi. 

Pengurus masjid dapat melakukan tindakan untuk dapat melengkapi 

buku-buku melalui pengajuan proposal ke lembaga tertentu untuk meminta 

bantuan sumbangan untuk melengkapi buku-buku dimasjid Al-Muttaqin desa 

sumber agung tersebut, namun pengurus masjid Al-Muttaqin berkaitan hal ini 

kurang peduli dan belum mengerti maanfaat perpustakaan masjid. 

e. Sebagai Ekonomi Jama’ah 

Masjid memberikan solusi masalah yang berkaitan dengan ekonomi 

dalam lingkung ini masjid memiliki peran untuk membantu menyelesaikan 

masalah sosial yang berkaitan dengan ekonomi atau kebutuhan pokok 

masyarakat, dengan adanya dana simpan pinjam, bagi hasil, pengelolaan infaq, 

dan shodaqah, yang dikelola dengan baik maka masyarakat akan terbantu 



144 
 

sehingga masjid memiliki fungsi, manjadi solusi dalam memecahkan masalah 

ekonomi.  

Kemudian dapat penulis paparkan keadaan masjid Al-Muttaqin dalam 

memberikan solusi masalah ekonomi kepada masyarakat dalam hal ini, di 

bidang pengelolaan bagi hasil kepada masyarakat didesa sumber agung ini, 

masjid yang memiliki tanah wakaf dikelola untuk usaha pertanian dan saat 

panen kemudian dibagi hasilnya dengan masjid, dalam bidang lain seperti dana 

simpan pinjam guna untuk memecahkan masalah ekonomi dimasjid Al-

Muttaqin belumlah ada ini disebabkan  belum pedulinya pengurus dalam 

pengelolaan tersebut. 

Pengembangan harta wakaf masjid bisa lebih diluaskan dalam bidang 

ekonomi, tujuan dan sasaran nya adalah kemandirian dan menolong golongan 

yang kurang mampu, dengan dana yang dimilki masjid, pengurus perlu 

mengembangkan usaha-usaha ekonomi dengan mendirikan lembaga-lembaga 

ekonomi, sperti toko, minimarket, rumah makan, toko buku, foto copy dan lain-

lain, usaha ekonomi tersebut mempunyai dan peranan ganda sebagai sumber 

dana sebagai penyedia lapangan pekerjaan, serta penyedia kebutuhan 

masyarakat, dari hal tersebut diharapkan masjid menjadi sentral kegiatan umat, 

dan masyrakat akan merasakan dampak dan manfaatnya langsung. 

Maka dalam hal ini fungsi masjid Al-Muttaqin sebagai ekonomi bagi 

masyarakat belum optimal, ini disebabkan karena pengurus dalam pengelolaan 

keuangan masjid belum terbuka dan kemudian dalam hal tidak adanya papan 
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informasi tentang kebendaharaan masjid, masyarakatpun tidak pernah tahu 

tentang hal ini, dari sini menjadi tugas pengurus untuk dapat membenahi dan 

memperbaikinya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian dan pembahasan tentang fungsi sosial dalam 

penyiaran dakwah Islam dimasjid Al-Muttaqin Sumber Agung, Margodadi, 

Sumberjo, Tanggamus yang sudah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yang 

didukung dengan data di lapangan dan teori yang ada maka dapat diambil 

kesimpulan sebagi berikut: 

Fungsi sosial masjid Al-Muttaqin dapat diartikan merupakan suatau yang 

dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk kehidupan masyarakat, wujud 

pemanfaatan tersebut dengan berbagai perogram kegiatan yang ada di desa sumber 

agung, kemudian dengan berjalanya fungsi sosial masjid makan itu pula sebagai 

wadah kegiatan dakwah penyiaran Islam. 

Melalui kegiatan-kegiatan seperti majelis’tali bapak-bapak, majelis ta’lim 

ibu-ibu, pengajian mingguan, pengajian bulanan, dan peringatan hari-hari besar 

Islam, dari berbagai macam kegiatan tersebut tidaklah hanya aktifitas semata, 

namun dari kegiatan tersebut masyarakat akan diarahkan untuk mengajak kepada 

kebaikan dan mencegah pada yang mungkar, melalui pesan dakwah yang 

disampaikan oleh seoarang da’i. 

Sedangkan fungsi sosial yang ada dimasjid Al-Muttaqin dalam penyiaran 

dakwah Islam  penulis uraikan sebagai berikut: 
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a. Masjid Sebagai Kegiatan Ibadah. 

b. Sebagai Kegiatan Dakwah. 

c. Sebagai Tempat Pendidikan. 

d. Sebagai Ekonomi Masyarakat. 

e. Sebagai Pengurusan Jenazah. 

f. Sebagai Tempat Musyawarah. 

g. Sebagai Perpustakaan Masjid. 

Fungsi sosial masjid Al-Muttaqin yang penulis paparkan diatas merupakan 

kegiatan masyaraka desa sumber agung yang sudah rutin dilaksanakan namun, 

dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan tersebut belumlah optimal, tidak 

optimal tersebut disebabkan seperti kurang kerja sama semua komponen 

masyarakat, kemudian kurangnya kordinasi pengurus dan da’i masjid, peran dan 

tanggung jawab sebagai pengurus belum sepenuhnya dijalankan, dan fasilitas yang 

belum  lengkap dan belum memadai dan lain-lain. 

Maka dalam hal ini pengurus masjid Al-Muttaqin memiliki peran besar 

untuk membenahi dan memperbaiki hal tersebut, pengurus dapat melalukukan 

musyawarah untuk mendiskusikan berkaitan dengan kegiatan yang belum optimal, 

kemudian pengurus Masjid Al-Muttaqin harus dapat menjalankan peran, tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai pengurus masjid guna optimalnya fungsi masjid 

sebagai kegiatan masyarakat. 
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B. Saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian dan observasi penulis berikut 

merupakan saran-saran penulis sebagai berikut: 

1. Dalam mengoktimalkan Fungsi sosial masjid Al-Muuttaqin, seharusnya 

pengurus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, pengurus harus 

dapat menjadi protokol dalam memandu jama’ah masjid, dengan merencanakan 

program kegiatan, melaksanaan dan mengevaluasinya, melengkapai fasilitas 

masjid, sehingga apa yang menjadi visi misi masjid dapat berjalan dengan baik. 

2. Diharapkan kedepannya semua komponen masyarakat seperti pengurus masjid, 

jama’ah dan risma dimasjid Al-Muttaqin dapat saling bekerja sama dan saling 

mendukung berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada, semua komponen 

masyarakat memilki peran penting dalam menjalankan fungsi masjid bagi 

kehidupan masyarakat. 

3. Untuk akademisi atau pembaca karya tulis ini dapat menjadi panduan dalam 

mengoktimalkan fungsi masjid bagi masyarakat, kemudian diharapkan karya 

tulis ini dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya berkaitan 

dengan masjid. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Abbas Mahmud Aqqad, Filsafat Qur’an, Filsafat Spiritual, Dan Sosial Dan Berbagai 
Sistem Masa Kini, Bandung: Alma’rifat, 1984. 

 
Abdul Karim Zaidan, Ushul Al-Dakwah, Cetakan. Ke-9 (Beirut: Resalah Publishers, 



149 
 

2001. 
 
Abdul Rahmad, M, Arief Effendi, Seni Memakmurkan Masjid, Gorontalo, Idias 

Publising 2014. 
 
Ahmad Qodri, a. Azizy, Islam dan Permasalahan Sosial, yogyakarta: LKiS, 2000. 

Ahmad Sutardi, Manajemen Masjid Kontemporer, Penerbit Media Bangsa 2012. 

Aisyah Nur Handayat, Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat, Malang: 
UIN Maliki. 2010. 

 
Ali Syariati, Imamah Dan Khalifah, Terj. Asmuni Sholihan Zamaksyari, Jakarta: 

Gema Insani Press, 1997. 
 
Asep Saeful Muhtadi, Metode Penelitian Dakwah, Bandung, Pustaka Setia, 2003. 
 
Asep Usman Ismail, Cecep Castrawijaya, Manajemen Masjid, Bandung Per-cetakan 

Angkasa Anggota IKAPI 2010. 
 
Asep Usman Ismail. Manajemen Masjid, Penerbit Angkasa Bandung ,Kementrian 

Agama Tahun 2012. 
 
A. Syamsuri Siddik, Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Dakwah Islamiyah, Kertas Kerja 

dalam loka karya Imaroh Masjid Se-Jabar, 1976 di Bandung. 
 
A. Bahrun Rifai, Moch. Fakhruroji, Manajemen Masjid Mengoktimalkan Fungsi 

Sosial Ekonomi Masjid, Benang Merah Press 2005. 
 
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial lainnya Jakarta: Kencana, 2007. 
 
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan. Jakarta, Bumi Restu, 1976. 
 
Departemen Agama, Tipologi Masjid, Jakarta, Direktorat Urusan Agama, 2003. 
 
Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta,Balai pusta1991. 

Eman Suherman, Manajemen Masjid Kiat Sukses Meningkatkan SDM Melalui 
Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul, 
Bandung: Alfabeta 2012. 

 



150 
 

Hendropuspito, Pengantar Antropologi, cetakan ke-2, jakarta: t.p.,1964. 

HMS Nasarudin Latief, Teori dan Praktik Dakwah Islamiah (Jakarta: PT.Firma Dara) 
Jurnal MD Vol. No. 1 Juli-Desember 2008. 

 
Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2008. 
 
Irawan Soehartono, Metodologi Penelitian Sosial Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2008. 
 
Jusman Iskandar, Dinamika Kelompok Sosial Dan Komunikasi Organisasi, Bandung: 

Program Pascasarjana IAIN, 2000. 
 
Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi,Cetakan Ke-2, Jakarta: T.P.,1964. 

Masri Singarimbun, Metode Penelitian SurveiI (Jakarta,Pustaka LP3ES Indonesia, 
IKAPI, 2008. 

 
Moh. E. Ayub dkk., Manajemen Masjid Petunujuk Praktis Bagi Para Pengurus, 

Jakarta, Gema Insani 1996. 
 
Moh. Kasiran, Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan 

Penguasaan Metodologi Penelitian Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010. 
 
Nana Rukmana, Masjid dan Dakwah, Almawardi Prima, Jakarta, 2002. 

Rosady Ruslan, Metode Penelitian, jakarta , Raja Grafindo Persada, 2010. 

Sajogya, Sosiologi Pedesaan, Jakarta: Gadjah Mada University Press,1985. 

Sami Bin Abdullah-Maghlout, Atlas Sejarah Nabi dan Rasul, jakarta: Almahira, 2008 

Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Amzah, 2009. 
 
Sidi Gazalba, Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam Jakarta: Pustaka Al-

Husna, 1989. 
Soerjono Soekampo, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1990. 
 
Soleman B. Taneko, Sturuktur dan Proses Sosial, Jakarta, CV Rajawali 1990. 

Sukriyamo, FiIsafat Dakwah dalam Metodologi Ilmu Dakwah Yogyakarta: LESFI, 
2002. 



151 
 

 
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2010 

Sutrisno Hadi, Metodologi Research,Yogyakarta, PT Adi Ofset, 1991. 

Tata Sukayat, Quantum Dakwah,(Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2009. 

Tatang Amirin, Menyusun Rencana Penelitian Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998. 

Teuku Amiruddin, Masjid Dalam Pembangunan, Yogyakarta: UII, 2008. 

Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, jakarta, Logos, 1997. 
 
Ali Nurdin, 2008 “Masjid Sebagai Pusat Penyampaian Pesan Dakwah” Skripsi 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komuikasi Penyiaran Islam IAIN Lampung, 2008. 
 

Irzum Farihah, 2015, “Membangun Solidaritas Sosial Melalui Dakwah Mujadalah, 
At-Tabsyir Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam.” Volume. 3, 
no.1,http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/1644/14
80 

 

Muhtar yusuf, 2008 “Fungsi Ta’mir Masjid Darul Falah dalam Pembinaan Jamaah 
dipekon Campang Tiga Kecamatan Kota Agung pusat Kabupaten Tanggamus” 
Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam IAIN 
Lampung, 2010. 
 

M.L.Defleur Dan E.E.Dennis, “Peubahan Sosial:Penyebaran Inovasi”, Jurnal 
Komunikasi Audentia Vol.1 No. 2 April-Juni 1993. 
 

Puji Astari, “Jurnal Ilmu Dakwah Dan Penegembangan Komunitas.” At-Tabsyir 
Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, VOL. 9 No.1, 1-Oktober-2016 . 
 

Rizal anwar, 2010 “Masjid Bahaudin Sebagai Pusat Pembinaan Kehidupan Beragama 
Didesa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat” 
Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam IAIN 
Lampung, 2010. 

 
Surmi Hartini, Fungsi Majelis Ta’lim Dalam Pembinaan Ukwah Islamiyah Pada 

Jama’ah Masjid Tawakkal dikelurahan Surabaya kedaton Bandar Lampung, 
Skripsi Pengembangan Masyarakat Islam:2015. 

 
Yusuf, My. “Da‘i dan Perubahan Sosial Masyarakat” Jurnal Al-Ijtimaiyyah, Vol. 1, 



152 
 

No. 1, Januari - Juni 2015. 

Fungsi-fungsi Seni: Fungsi Individual dan Fungsi Sosial (On-Line) tersedia di:  
http://salam-pengetahuan.blogspot.co.id/fungsi-fungsi-seni-fungsi-
individual.html, 9 November 2015. 

 
Komunikasi Dan Penyiaran Islam (online) tersedia di 

http://kpijpapsas.blogspot.nl/2016/07/20-course-learning-outcome-clo.html, 
pada 5 mei 2017. 
 

Lina, “Sosiologi Peranata Sosial” (On-line), tersedia di : 
http://sosiologismancis.blogspot.co.id/p/pranata-sosial-1.html, (21 november 
2016). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

 
SURAT KETERANGAN  
Nomor:  
 

 

 Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Ta’mir Masjid Al-Muttaqin Sumber 

Agung, Margodadi, Sumberjo, Tanggamus, Lampung, menerangkan dengan 

sebenarnya bahwa : 

Nama : Ahmad Khanafi 

NPM : 1341010078 

Status : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komuikasi UIN Raden Intan Lampung. 

Alamat Desa Sumber Agung, Margodadi Kec.Sumberjo, 

Kab. Tanggmus. 

 Jl. Ulu belu Kec. Datarajan Kab. Tangggamus. 

 Adalah benar telah mengadakan penelitian 

dimasjid Al-Muttaqin Kel. Margodadi, Kec. Sumberjo, Kab. Tanggamus, sejak 

tanggal 4 Desember s/d 22 Maret 2017 dalam rangka mengumpulkan data yang 

diperlukan guna penyusunan skripsi. 

 Demikian surat keterangan ini dibuat dengan 

sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagimana mestinya. 

 

Sumber Agung 22 April 2017 
Ta’mir Masjid Al-Muttaqin 
 
Bpk. Thohari 
Ketua masjid 

 

 

 



155 
 

PEDOMAN WAWANCARA 
 

A. Pengurus Masjid 

1. Bagaimana fungsi sosial masjid AL-Muttaqin ? 

2. Bagaimana tugas dan tanggung jawab pengurus masjid Al-Muttaqin? 

3. Bagaimana kerja pengurus dalam menjalankan fungsi sosial ? 

4. Program kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan ? 

5. Apa sebab tidak oktimalnya kegiatan tersebut ? 

6. Bagaiman upaya pengurus dalam membenahi tidak oktimalnya fungsi 

sosial masjid Al-Muttaqin  ? 

7. Berapa jumlah jama’ah masjid Al-Muttaqin yang aktif maupun tidak 

aktif dalam kegiatan masjid ? 

 
B. Jama’ah bapk-bapak 

1. Bagaimana fungsi sosial masjid Al-Muttaqin bagi jama’ah bapak-

bapak ? 

2. Bagaimana kondisi jama’ah bapak-bapak dalam melaksanakan 

kegiatan dimasjid Al-Muttaqin ? 

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

menjalankan fungsi masjid ? 

4. Kendala apa yang menjadikan kegiatan bapak-bapak ini tidak oktimal 

? 
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5. Bagaiman  Upaya jama’ah bapak-bapak dalam memperbaiki tidak 

oktimalnya kegiatan tersebut ? 

 
 
 

C. Jama’ah Ibu-Ibu 

1. Bagaimana fungsi sosial masjid Al-Muttaqin bagi jama’ah ibu-ibu ? 

2. Bagaimana kondisi jama’ah ibu-ibu dalam menjalankan kegitan 

dimasjid Al-Muttaqin ? 

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

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

5. Bagaimana  Upaya jama’ah ibu-ibu dalam membenahi tidak 

oktimalnya kegiatan tersebut ? 

 
D. Risma Al-Muttaqin 

1. Bagaimana fungsi sosial masjid bagi risma ? 

2. Bagaimana keadaan risma Al-Muttaqin saat ini ? 

3. Bagaimana peran risma dalam kegiatan masjid ? 

4. Apa yang menjadi kendala kegaiatan risma Al-Muttaqin ? 
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22 Tsaniyah Risma  Sumber Agung 
23 Muhammad Arifin Risma Sumber Agung 
24 Lukman Hakim Risma Sumber Agung 
25 Habibi Risma Sumber Agung 
26 Nihayah Risma Sumber Agung 
27 Muhammmad Tamyiz Risma Sumber Agung 
28 Faizal Amir Risma Sumber Agung 
29 Sevi Askia S Risma Sumber Agung 
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FOTO MAJELIS TA’LIM BAPAK-BAPAK. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
FOTO KEGIATAN MAJELIS TA’LIM IBU-IBU 
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FOTO PENGAJIAN BULANAN (MINGGU MANIS) 



160 
 

 

 

 
 



161 
 

  
FOTO KEGIATAN TPA MIFTAHUL ULUM  
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