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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masjid merupakan tempat sangat penting bagi umat Islam. Masjid 

memiliki fungsi banyak. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah 

mahdah shalat dan i`tikaf. Selain itu masjid juga memiliki fungsi lain seperti 

fungsi sosial dan fungsi pendidikan.  

Masjid merupakan tempat ibadah multi fungsi. Masjid bukanlah 

tempat ibadah yang dikhususkan untuk shalat dan i`tikaf semata. Semua 

kegiatan positif dan bermanfaat bagi umat dapat dilakukan di masjid. Baik itu  

masalah agama atau masalah dunia yang tidak ada larangan syari`at untuk 

dilakukan di masjid seperti musyawarah perbaikan jalan.  

Pada masa Rasulullah Shallallahu `alaihi wasalam masjid-masjid 

sangat makmur. Masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat shalat. 

Rasulullah menggunakan masjid sebagai sentral kegiatan. Pada masa 

Rasulullah memiliki beberapa fungsi, meliputi: 

1. Pusat pembinaan aqidah dan akhlak jamaah. 

2. Pusat pengembangan agama Islam. 

3. Pusat peribadatan. 

4. Pusat dakwah dan pelayanan sosial. 

5. Pusat musyawarah berbagai masalah 

6. Pusat pembinaan ukhuwah Islamiyah. 
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7. Pusat penggalangan potensi jamaah dan umat Islam pada umumnya 

(Asadullah, 2010: 40)  

  Pemanfaatan masjid sebagai tempat multifungsi tidak berhenti pada 

masa Rasulullah, tetapi hal ini dilanjutkan pada masa Khulafaur Rosyidin, 

Bani Umayah dan Bani Abbasiyah. Bahkan pada masa Bani Abbasiyah 

masjid-masjid yang didirikan oleh penguasa dilengkapi dengan sarana dan 

fasilitas pendidikan  (Zuhairini, 1992 : 99)  

Dalam dunia pendidikan Rasululah menggunakan masjid sebagai 

tempat pengajaran agama Islam. Pendidikan Islam memiliki hubungan erat 

dengan masjid. Pendidikan Islam merupakan motor atau mesin bagi masjid. 

Masjid tidak akan makmur jika jamaah atau masyarakat memiliki pendidikan 

Islam yang rendah. Pendidikan Islamlah yang mengajak mereka berbondong-

bondong menuju masjid, mengajarkan kepada mereka pentingnya shalat 

berjamaah. Bahkan masjid menjadi pusat pendidikan Islam. 

Di Indonesia masjid memiliki sejarah penting dalam dunia pendidikan 

Islam. Masjid adalah salah satu perintis munculnya beberapa lembaga 

pendidikan Islam. Masjid juga menjadi salah satu unsur penting lembaga 

pendidikan Islam di Indonesia yang bernama  pesantren. Dhofier menjelaskan 

bahwa sebuah tempat disebut pesantren jika memiliki lima unsur, yaitu: 

pondok, masjid, santri, kiai, dan pengajian kitab-kitab klasik (Haidar, 2009: 

62) 

Jika diamati keadaan sebagian besar masjid sekarang sangat 

memperihatinkan. Masjid hanya digunakan untuk shalat Jumat, Maghrib, Isya 
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dan Shubuh. Setelah itu masjid akan dikunci rapat sampai waktu shubuh atau 

shalat Jumat datang lagi. Masjid dipenuhi jamaah hanya waktu shalat Jumat 

dan awal Ramadhan. Semakin mendekati Idul Fitri shaf shalat Tarawih 

semakin maju mendekati imam. Kemudian setelah Ramadhan berakhir, 

berakhir pula kemakmuran masjid. Masjid kembali sepi ibarat rumah angker 

yang enggan dimasuki (Supardi dan Amiruddin, 2001: 119).  

Keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut. Masyarakat perlu 

dibina dan mengajak mereka untuk mengoptimalkan pemanfaatan masjid. 

Masyarakat saat ini belum faham tentang pemanfaatan masjid. Mereka 

menganggap masjid hanya khusus digunakan shalat dan pengajian saja. Selain 

dua kegiatan itu mereka menganggap tidak boleh dilakukan. Maka para tokoh 

masyarakat dan ta`mir masjid yang berkompeten perlu memberikan 

pengarahan kepada masyarakat. Baik itu melalui rapat RT, pengajian atau cara 

lainnya. Adapun salah satu cara untuk memakmurkan masjid adalah 

menjadikan masjid sebagai lembaga pendidikan nonformal seperti Taman 

Pendidikan Al-Qur`an (TPA), tempat pembelajaran Bahasa Arab, dan tempat 

pembelajaran ilmu Agama Islam lainnya. 

Masjid Umar Bin Khattab Ngabean, Kartasura merupakan salah satu 

masjid yang ada di Kartasura. Masjid Umar Bin Khattab memiliki beberapa 

kegiatan  yang menjadikan masjid ini makmur, salah satunya adalah 

pendidikan non formal berupa pengajian Fiqih, pengajian aqidah, Tablig 

Akbar, dan beberapa kegiatan lainnya. 
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Dari pemaparan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang fungsi masjid dalam pendidikan Islam bagi 

masyarakat dengan judul Fungsi Masjid dalam Pendidikan Islam Bagi 

Masyarakat (Studi Empirik di Masjid Umar Bin Khattab Ngabeyan, 

Kartasura).  

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari adanya salah pemahaman terhadap judul 

tersebut. Penulis akan menjelaskan beberapa Istilah  yang ada di dalam judul 

tersebut. Sehingga maksud pembaca tidak berselisih dari maksud penulis. 

Adapun istilah-istilah tersebut adalah: 

1. Fungsi Masjid 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  kata fungsi berarti 

kegunaan suatu hal (Depdiknas, 2005: 322) 

Masjid adalah rumah atau tempat  sembahyang orang Islam 

(Depdiknas, 2005: 719). 

Sehingga maksud fungsi masjid di sini adalah kegunaan atau 

manfaat masjid sebagai tempat ibadah mahdah maupun pemanfaatan 

masjid untuk kegiatan lainnya seperti kajian ilmiah.  

2. Pendidikan Islam bagi Masyarakat 

Pendidikan  barasal dari kata didik yang mendapat awalan pe- dan 

akhiran –an, yang berarti proses mengubah sikap dan tata laku seseorang 

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan (Depdiknas, 2005: 263). 
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Pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, 

sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan 

manusia, baik duniawi maupun ukhrawi (Arifin, 2006: 8). 

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan 

terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (Depdiknas, 

2005: 721). 

Maksud dari frase pendidikan Islam masyrakat dalam skripsi ini 

adalah suatu sistem kependidikan Islam bagi masyarakat. 

3. Masjid Umar Bin Khattab 

Masjid Umar Bin Khattab adalah salah satu masjid yang ada di 

Kartasura. Masjid ini terletak di Ngabeyan, Kartasura. Masjid ini 

merupakan salah satu masjid yang memiliki kegiatan banyak, yaitu 

kajian mingguan, kajian bulanan, dan kajian-kajian lainnya.  

Berdasar penegasan istilah tersebut  yang dimaksud judul fungsi 

masjid dalam Pendidikan Islam masyarakat adalah mengetahui kegunaan 

atau manfaat masjid  Umar Bin Khattab dalam Pendidikan Islam bagi 

masyarakat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merumuskan 

masalah: Apa fungsi masjid Umar Bin Khattab Ngabeyan, Kartasura dalam 

pendidikan Islam bagi masyarakat? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah: 

Mendeskripsikan fungsi masjid Umar Bin Khattab dalam pendidikan Islam 

bagi masyarakat  

Sedangkan manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Menambah khazanah keilmuan penulis tentang fungsi masjid dalam 

pendidikan Islam bagi masyarakat terutama masjid Umar Bin Khattab 

Ngabeyan, Kartasura. 

b. Memberikan informasi kepada takmir masjid Umar Bin Khattab 

Ngabeyan, Kartasura dan pembaca tentang fungsi masjid Umar Bin 

Khattab bagi masyarakat dalam pendidikan Islam. 

c. Sebagai bahan pertimbangan pengembangan fungsi masjid dalam dunia 

pendidikan bagi masyarakat di sekitar masjid Umar Bin Khattab 

Ngabeyan, Kartasura. 

E. Kajian Pustaka 

Adapun penelitian yang mendahului penelitian ini dan mengangkat 

tema yang sama adalah sebagai berikut: 

Slamet Fuad (UMS, 2009) dalam skripsinya berjudul “ Pemanfaatan 

Masjid sebagai Media Pendidikan Islam Tinjauan pendidikan Islam Non 

Formal (Studi Kasus di Masjid Al-Kautsar, Mendungan Pabelan, Kartasura) ”, 

menyimpulkan masjid sebagai media pendidikan Islam memberikan bekal 

kepada jamaah khususnya dan masyarakat sekitar masjid Al-Kautsar 

Mendungan, Pabelan, Kartasura. 
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Nur Fitri Astuti (UMS, 2010) dalam skripsinya berjudul “ Pendidikan 

Islam Non Formal di Masjid (Studi Kasus  Peran Takmir Masjid Baiturrakhim 

Tegalrejo, Ngesrep, Ngemplak, Boyolali)” menyimpulkan Pendidikan Islam 

non formal di masjid adalah dengan diadakannya berbagai program dan 

kegiatan yang diselenggarakan takmir sangat erat dengan nlai-nilai ajaran 

Islam. 

Ika Liastuti (UMS, 2010) dalam skripsinya berjudul “Masjid Al-A`la 

Mojolaban Sebagai Salahsatu Pusat Pendidikan Islam” menyimpulkan masjid 

sebagai pusat Pendidikan Islam memberikan bekal kepada jamaah dan 

masyarakat sekitar masjid Al-A`la Mojolaban.  

Leswono (UMS, 2001) dalam tesisnya berjudul “ Masjid dalam 

Strategi Pengembangan Pendidikan Agama Islam”, menyimpulkan masjid 

Manarul Iman telah ditampilkan sebagai pusat kegiatan yang dilakukan 

bersifat mengembangkan pendidikan Islam melalui berbagai macam aktivitas 

kependidikan yang berorientasi kepada peningkatan kualitas sumber daya 

manusia, baik yang terdapat pada program kurikulum masjid Manarul Iman 

maupun yang berada di luar program. 

Asadullah (2010: 40) dalam bukunya yang berjudul “Panduan Lengkap 

Mengelola dan Memakmurkan Masjid” menyatakan bahwa masjid masa  

Rasulullah memiliki beberapa fungsi, meliputi: 

1. Pusat pembinaan aqidah dan akhlak jamaah. 

2. Pusat pengembangan agama Islam. 

3. Pusat peribadatan. 
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4. Pusat dakwah dan pelayanan sosial. 

5. Pusat musyawarah berbagai masalah 

6. Pusat pembinaan ukhuwah Islamiyah. 

7. Pusat penggalangan potensi jamaah dan umat Islam pada umumnya.  

 Siswanto (2005: 27) dalam bukunya yang berjudul “Panduan Praktis 

Organisasi Remaja Masjid” menyatakan bahwa masjid berfungsi sebagai 

tempat belajar mengajar,  khususnya ilmu agama. 

Berdasarkan penelitian tersebut, nampaknya belum ada yang meneliti 

tentang fungsi masjid dalam Pendidikan Islam bagi masyarakat. Sehingga 

penelitian ini memenuhi unsur kebaruan. 

F. Metode  Penelitian 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

 Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

karena didasarkan atas data-data yang dikumpulkan dari lapangan. 

Sedangkan pendekatan yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah 

pendekatan sosiologis.  

2. Subyek dan sumber data 

Subyek dari penelitian ini adalah aktifitas masjid Umar Bin 

Khattab Ngabeyan, Kartasura, dan para jamaah masjid tersebut. 

Sedangkan sumber data dari penelitian ini adalah: 

a. Takmir masjid Umar Bin Khattab Ngabean, Kartasura. 

b. Jamaah masjid Umar Bin Khattab Ngabean, Kartasura. 
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c. Semua hal yang terkait dengan bagian masjid Umar Bin Khattab 

Ngabean, Kartasura. 

3. Metode pengumpulan data 

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa 

metode, yaitu: 

a. Observasi 

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti (Husaini dan Purnomo, 2008: 52). 

Metode ini penulis pakai untuk mengetahui letak geografis, keadaan 

fisik masjid, sarana dan prasarana, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

yang ada. 

b. Interview (wawancara) 

Interview atau wawancara adalah “Tanya jawab lisan antara 

dua orang atau lebih secara langsung” (Husaini dan Purnomo, 2008: 

52). Metode ini penulis pakai untuk mengetahui sejarah singkat 

masjid, keadaan jamaah, visi,  misi dan tujuan. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan 

data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen 

yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek 

(Herdiansyah, 2010: 143) 
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Metode ini penulis pakai untuk mencari data-data pokok 

tentang kegiatan masjid, seperti sejarah, sarana dan prasarana, struktur 

organisasi. 

4. Metode analisis data 

Analisis data adalah ialah kegiatan analisis mengatagorikan data 

untuk mendapatkan hubungan, tema, menaksirkan apa yang bermakna, 

serta menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain yang berminat 

(Husaini dan Purnomo, 2008: 84). 

Dalam menganalisis data terdiri dari tiga langkah yaitu reduksi 

data, penyajian, dan penarikan simpulan (Miles Huberman: 16). Pertama 

setelah data selesai dikumpulkan, data direduksi yaitu menggolongkan, 

mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu; kedua data disajakan 

dalam bentuk teks naratif atau matriks; ketiga mengambil kesimpulan 

berdasarkan data yang telah dipaparkan dengan menggunakan pola pikir 

induktif. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini, penulis 

paparkan sistematika penulisannya sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, penegasan istilah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Landasan teori, dalam bagian ini penulis paparkan tentang 

sistem  Pendidikan Islam berisi: Pengertian Pendidikan Islam,Tujuan 
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Pendidikan Islam, Jenis-jenis sistem Pendidikan Islam, dan Pusat-pusat 

Pendidikan Islam. 

BAB III Laporan penelitian, berisi tentang gambaran umum masjid 

Umar Bin Khattab terdiri dari sejarah singkat , letak geografis, visi misi, 

struktur organisasi, sarana dan prasarana masjid. Pendidikan Islam di masjid 

Umar Bin Khattab terdiri dari kegiatan pendidikan, tujuan pendidikan,keadaan 

jamaah, keadaan pengajar atau ustaż. Serta manfaat masjid Umar Bin Khattab 

bagi masyarakat. 

BAB IV Analisis, berisi tentang fungsi masjid Umar Bin Khattab dan 

jenis kegiatan yang diselenggarakan di masjid tersebut. 

BAB V Penutup, berisi kesimpulan, saran-saran, kata penutup, dan 

daftar pustaka.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




