
1 
 

 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 pasal 1 ayat 1 

dikemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UUD, 

2003: 4). 

Pendidikan merupakan suatu usaha atau kegiatan yang berproses 

melalui beberapa tahap dan tingkatan-tingkatan yang mempunyai tujuan yang 

bertahap dan bertingkat pula. Pendidikan sebagai usaha membentuk pribadi 

manusia harus melalui proses yang panjang, dengan resultat (hasil) yang tidak 

dapat diketahui dengan segera (Uhbiyati, 2010:15). 

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. Pendidikan Islam yang bersumber dari nilai-nilai 

ajaran Islam harus bisa menanamkan atau membentuk sikap hidup yang 
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dijiwai nilai-nilai tersebut, juga mengembangkan kemampuan berilmu 

pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang melandasi, merupakan 

proses ikhtiariyah yang secara pedagogis mampu mengembangkan hidup anak 

ke arah kedewasaan/kematangan yang menguntungkan dirinya (Arifin. 2008: 

8). 

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Kehadiran 

Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) sesungguhnya mendahului 

pendidikan formal. Di masyarakat manapun, pada saat pendidikan formal 

belum ada, warga masyarakat belajar sesuatu melalui PNFI. Pendidikan 

Nonformal dan Informal diletakkan pada tatanan Pendidikan Sepanjang 

Hayat, karena membantu masyarakat untuk mengembangkan diri melalui 

proses pendewasaan yang selalu berusaha menemukan kepuasan bagi diri 

sendiri, serta dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk 

kebermaknaan diwaktu yang akan datang. Pengertian pendidikan sepanjang 

hayat dan belajar sepanjang hayat secara konsep saling mengisi dan tidak 

terpisahkan satu sama lain. Tujuan pendidikan sepanjang hayat adalah dalam 

rangka meningkatkan kualitas hidup, yaitu bahwa individu-individu dalam 

masyarakat dapat belajar dan semestinya terus belajar, dan berkesinambungan 

berupaya mengikis kebodohan (Abdulhak, 2012: 19). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam non 

formal adalah pendidikan Islam yang setiap kegiatan terorganisasi dan 
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sistematis, di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri 

atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja 

dilakukan untuk melayani manusia di dalam mencapai tujuan belajarnya. 

Bersamaan dengan itu, Islam memandang pendidikan sebagai dasar 

utama seseorang diutamakan dan dimuliakan. Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam al-Qur’an Surat Al-Mujadalah ayat 11 : 

             

           

            

        

 “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yangdiberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Mujadalah: 11). 

 

 Salah satu wadah pendidikan Islam nonformal adalah pendidikan yang 

diselenggarakan di masjid, maka dari itu masjid harus mempunyai kegiatan-

kegiatan yang dapat menarik masyarakat di sekitar masjid. Sehingga dengan 

adanya beberapa kegiatan tersebut dapat meningkatkan pendidikan Islam 

masyarakat. 
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Masjid merupakan tempat ibadah multi fungsi. Masjid bukanlah 

tempat ibadah yang dikhususkan untuk shalat dan I’tikaf semata. Masjid 

menjadi pusat kegiatan positif kaum muslimin dan bermanfaat bagi umat. 

Dari sanalah seharusnya kaum muslimin merancang masa depannya, baik dari 

segi din (agama), ekonomi, politik, sosial, dan seluruh sendi kehidupan, 

sebagaimana para pendahulunya memfungsikan masjid secara maksimal. 

Fungsi masjid selain sebagai tempat ibadah adalah sebagai tempat 

penyebaran dakwah dan ilmu Islam. Masjid juga menjadi tempat 

menyelesaikan masalah individu dan masyarakat, tempat menerima duta-duta 

asing, tempat pertemuan pemimpin-pemimpin Islam, tempat bersidang, dan 

madrasah bagi orang-orang yang ingin menuntut ilmu khususnya tentang 

ajaran Islam. Pendidikan kaum Muslim berpusat di masjid-masjid.Masjid 

Quba merupakan masjid pertama yang dijadikan Rasulullah SAW sebagai 

institusi pendidikan. Di dalam masjid, Rasululllah SAW mengajar dan 

memberi khutbah dalam bentuk halaqah dimana para sahabat duduk 

mengelilingi beliau untuk mendengar dan melakukan tanya jawab berkaitan 

urusan agama dan kehidupan sehari-hari (M. Syafi’i Antonio, 2007: 185). 

Dalam dunia pendidikan Rasulullah, menggunakan masjid 

sebagai tempat pengajaran agam Islam. Pendidikan Islam memiliki 

hubungan erat dengan masjid. Pendidikan Islam merupakan motor atau 

mesin bagi masjid. Masjid tidak akan makmur jika jama’ah atau 

masyarakat  memiliki pendidikan Islam yang rendah. Pendidikan 

Islamlah yang mengajak mereka berbondong-bondong menuju masjid, 

mengajarkan kepada mereka pentingnya shalat berjama’ah.Bahkan 

masjid menjadi pusat pendidikan Islam (Haidar, 2009: 62). 
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Jika diamati keadaan sebagian besar masjid sekarang sangat 

memprihatinkan. Masjid hanya digunakan untuk shalat Jum’at, maghrib isya, 

dan subuh. Setelah itu masjid akan dikunci rapat sampai waktu subuh atau 

shalat Jum’at datang lagi. Masjid dipenuhi jama’ah hanya waktu shalat Jum’at 

dan awal Ramadhan. Semakin mendekati Idul Fitri, shof shalat Tarawih 

semakin maju mendekati imam. Kemudian setelah Ramadhan berakhir, 

berakhir pula kemakmuran masjid (Supardi dan Amiruddin, 2001: 119). 

Keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut. Masyarakat perlu 

dibina dan mengajak mereka untuk mengoptimalkan peran masjid dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan Islam masyarakat. Masyarakat saat ini 

belum paham tentang peran masjid. Mereka menganggap masjid hanya 

khusus digunakan untuk shalat dan pengajian saja. Selain dua kegiatan itu 

mereka menganggap tidak boleh dilakukan. Maka para tokoh dan takmir 

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 Islam bagi masyarakat seperti pengajian, Taman Pendidikan Al-

Qur’an (TPA), kajian dan beberapa kegiatan yang lain.  

Masjid At-Taqwa Ngares Kadireso Teras Boyolali merupakan masjid 

yang ada di Boyolali. Masjid At-Taqwa memiliki beberapa kegiatan yang 

menjadikan masjid At-Taqwa makmur, salah satunya pendidikan Islam 

berupa Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), pengajian  tiap minggu, bulan, 
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dan tahunan; pengajian taklim; pengajian Akbar, tadarus di bulan Ramadhan 

dan beberapa kegiatan lainnya. Dari berbagai kegiatan yang telah 

diselenggarakan, kegiatan-kegiatan tersebut pada akhirnya akan membawa 

dampak positif bagi masyarakat yang selanjutnya menjadi landasan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dari pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang peran masjid dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan Islam bagi masyarakat yang berjudul Peran Masjid dalam 

Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam (Studi kasus di Masjid At-

Taqwa Ngares, Kadireso, Teras, Boyolali). 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap  judul skripsi 

ini, penulis perlu memberikan penegasan istilah dari kata-kata yang digunakan 

dalam judul tersebut. Adapun penegasan istilah tersebut adalah: 

1. Peran 

Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus diselesaikan. 

Peran adalah seperangkat tingkat yang dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988: 

667). 
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2. Kualitas 

Kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu (Depdikbud, 1988: 

467). 

3. Pendidikan Islam  

Pendidikan berasal 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). 

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. 2008: 8). 

4. Masyarakat   

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya 

dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (Depdikbud, 

1988: 564). Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang tinggal di 

Desa Ngares, Kadireso, Teras, Boyolali. Bahkan, ada beberapa masyarakat 

dari tetangga desa yang ikut dalam beberapa kegiatan di Masjid At-

Taqwa, Ngares, Kadireso, Teras, Boyolali. 
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5. Masjid At-Taqwa  

Masjid adalah tempat beribadah umat Islam, namun masjid bukan 

hanya tempat untuk shalat saja, bisa juga dipergunakan untuk kepentingan 

sosial, misalnya tempat belajar (Siswanto, 2005: 23). 

Masjid At-Taqwa adalah salah satu masjid yang ada di Boyolali. 

Masjid ini terletak di Ngares, Kadireso, Teras, Boyolali. Masjid ini 

merupakan salah satu masjid yang memiliki kegiatan, yaitu adanya majelis 

taklim dengan kegiatan seperti pengajian rutin dan pengajian ahad pagi 

pada bulan Ramadhan dan hari biasa, tadarusan setiap malam bulan 

Ramadhan, pengajian akbar, Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA). 

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, dapat dikemukakan  

bahwa maksud judul penelitian ini adalah suatu telaah atau kajian yang 

mendalam untuk mengetahui bagaimana peran masjid dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan Islam (Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Ngares, Kadireso, 

Teras, Boyolali). 

 

C. Rumusan Masalah 

Menurut Suharsimi Arikunto (1990 : 30), bahwa rumusan masalah 

merupakan langkah awal saat problematika penelitian dan merupakan bagian 

pokok dari penelitian. Jadi rumusan masalah merupakan langkah atau tahapan 

yang paling penting dalam penelitian ilmiah. Rumusan masalah berguna untuk 

merumuskan suatu  masalah dalam penelitian, sehingga pembahasan akan 
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lebih terarah pada pokok, yaitu sasaran yang menjadi objek penelitian. Hal ini 

dimaksudkan agar terhindar dari pokok masalah dengan pembahasan yang 

tidak ada relevansinya. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan 

masalah:  

1. Bagaimana peran Masjid At-Taqwa Ngares, Kadireso, Teras, Boyolali 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam? 

2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan di masjid At-Taqwa Ngares, Kadireso, Teras, Boyolali? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan peran masjid At-Taqwa dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan Islam serta mengetahui faktor 

pendukung dan faktor penghambat kegiatan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan Islam di masjid At-Taqwa Ngares, Kadireso, Teras, Boyolali. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan kongkrit 

tentang peran masjid dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam 
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serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatan 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di masjid At-Taqwa 

Ngares, Kadireso, Teras, Boyolali, sekaligus dapat digunakan sebagai 

bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan apabila 

nantinya berkecimpung dalam masyarakat, khususnya dalam hal 

peran masjid dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam 

masyarakat dan mengetahui faktor pendukung dan faktor 

penghambat kegiatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

Islam di masjid At-Taqwa Ngares, Kadireso, Teras, Boyolali. 

2) Bagi Takmir Masjid 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat penyelesaian masalah 

serta dapat pula dijadikan sebagai bahan pertimbangan keputusan 

dengan tujuan terciptanya pendidikan Islam yang berkualitas. 

3) Bagi masjid At-Taqwa Ngares 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

khususnya dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan Islam di masyarakat. 
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4) Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi, 

wawasan, dan gambaran serta kajian penelitian lebih lanjut. 

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka yang berupa hasil-hasil penelitian seperti buku, jurnal, 

ataupun majalah. Adapun penelitian yang berhubungan dengan permasalahan 

penulis angkat dari skripsi ini diantaranya:  

1. Ahmad Zukaini (UMS, 2012) dalam skripsinya yang berjudul “Peran 

Masjid Dalam Pembinaan Umat Sebagai Upaya Pendidikan Islam Non 

Formal (Studi Kasus di Masjid Al-Huda Weleri, Kendal Tahun 2011)”, 

menyimpulkan bahwa peran masjid Al-Huda Weleri dalam melakukan 

pembinaan umat sebagai upaya pendidikan Islam non formal belum 

terlaksana dengan baik. Karena masih banyak kekurangan dalam 

melaksanakan pembinaan seperti: kurangnya perencanaan, kurangnya 

koordinasi, kurangnya tanggung jawab, dan SDM yang memadai di antara 

pengurus Masjid Al-Huda, metode yang digunakan terlalu monoton, tidak 

adanya evaluasi hasil pendidikan, dan kurang inovasi dalam melaksanakan 

suatu kegiatan pembinaan terhadap umat, akibatnya pembinaan yang 

sudah berjalan terkesan monoton dan kurang menarik. Oleh sebab itu, 

untuk mewujudkan peran masjid Al-Huda Weleri dalam mewujudkan 

pembinaan umat sebagai upaya pendidikan Islam nonformal, sudah 
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seyogyanya takmir masjid berupaya untuk membenahi setiap perencanaan 

kegiatan, mulai dari tujuan, kurikulum, metode, dan evaluasi pembinaan 

umat sebagai upaya pendidikan Islam nonformal serta saling membangun 

koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan setiap kegiatan yang 

sudah direncanakan.  

2. Tajudin Ma’ruf (UMS, 2012) dalam skripsinya yang berjudul “Peran 

Masjid Nurul Haq Dalam Pembinaan Akhlak Remaja di Desa Ganilan 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012”, menyimpulkan 

bahwa peran masjid Nurul Haq secara umum dapat terlihat dari berbagai 

kegiatan yang telah diselenggarakan. Kegiatan-kegiatan tersebut pada 

akhirnya akan membawa dampak positif bagi akhlak remaja yang 

selanjutnya menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun peran 

masjid Nurul Haq dalam pendidikan akhlak remaja diantaranya, kegiatan 

pembinaan akhlak remaja seperti majelis Ta’lim, TPA, MABIT, bakti 

sosial dan kegiatan lainnya, asatidzah yang menyampaikan pembinaan 

akhlak remaja, materi pembinaan akhlak remaja seperti akhlak terhadap 

Allah, diri sendiri, sesama manusia (Rasulullah, orang tua, keluarga, 

tetangga, masyarakat). Lingkungan sekitar menciptakan remaja yang 

bertaqwa dan berakhlak karimah, mempererat tali silaturrahmi antar 

sesame muslim.  

3. Dadang Satria (UMS, 2012) dalam skripsinya berjudul “Peran Takmir 

Masjid Jami’ Dalam Pendidikan Islam Karangkajen Mergangsan 
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Yogyakarta Tahun 2011”, menyimpulkan bahwa kegiatan Pendidikan 

Islam yang dilakukan Takmir masjid Jami’ Karangkajen telah berjalan 

baik dan berkesinambungan. Ini dapat terlihat dengan adanya majlis-

majlis taklim dan program pelatihan bahasa arab. Proses pelaksanaan 

kegiatan pendidikan Islam  di masjid berjalan lancar dan 

berkesinambungan. 

4. Rizqun Hanifah Muhtarom (UMS, 2012) dalam skripsinya yang berjudul 

“Pemanfaatan Majid Sebagai Pusat Pendidikan Islam NonFormal (Studi 

Kasus di Masjid Al-Muhajirin Sumber Surakarta Tahun 2012), 

menyimpulkan bahwa pemanfaatan masjid Al-Muhajirin Sumber 

Banjarsari Surakarta  sebagai pusat pendidikan Islam nonformal belum 

optimal. Takmir Masjid Al-Muhajirin telah berusaha menfungsikan masjid 

sebagaimana mestinya, yaitu disamping sebagai tempat ibadah, tempat 

pembinaan jama’ah, sarana dakwah, dan kaderisasi umat. Bentuk-bentuk 

kegiatannya adalah Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), kuliah subuh, 

dan pengajian-pengajian. Hal demikian menunjukkan bahwa Masjid Al-

Muhajirin telah menempatkan fungsinya sebagai tempat untuk menuntut 

ilmu meskipun dengan waktu yangterbatas.  

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dikaji sebelumnya, 

penelitian ini merupakan penelitian yang sudah ada dengan lebih 

memfokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan Islam dan menerapkan 

Partisipasi Aksi Riset (PAR) sebagai pemberdayaan dan pengembangan mutu 
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pendidikan masyarakat terutama pendidikan Islam bagi masyarakat Ngares di 

masjid At-Taqwa Ngares, Kadireso, Teras, Boyolali secara keseluruhan 

melalui berbagai kegiatan sosial keagamaan, bidang perekonomian, maupun 

sektor-sektor lain. Dari beberapa penelitian di atas, nampaknya belum ada 

yang meneliti lokasi masjid At-Taqwa Ngares, Kadireso, Teras, Boyolali. 

Dengan demikian, masalah yang diangkat dalam penelitian ini memenuhi 

unsur kebaruan. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan 

pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi–asumsi dasar, pandangan 

filosofis dan ideologis pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi. Suatu metode 

penelitian memiliki rancangan penelitian untuk menggambarkan prosedur atau 

langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, dan sumber data. 

Tujuan dari rancangan ini adalah melalui penggunaan metode penelitian yang 

tepat yaitu metode penelitian operasional, dirancang kegiatan yang dapat 

memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan peneliti (Sukmadinata, 

2011: 52). 

 Adapun metode penelitian sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif  yakni penelitian yang bermaksud 
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untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah (Moleong, 2010: 6). 

2. Sumber dan Subjek penelitian 

a. Sumber  

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dengan 

adanya sumber data, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini 

akan mudah diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini ada dua 

macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data 

primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara langsung 

dari objek. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara 

tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan 

maupun tertulis. 

b. Subjek  

Subjek penelitian adalah tempat memperoleh informasi, yang dapat 

diperoleh dari seseorang maupun sesuatu yang mengenainya ingin 

diperoleh keterangan. 

Adapun subjek data dari penelitian ini adalah takmir, jama’ah, 

remaja, dan semua hal yang terkait dengan bagian masjid At-Taqwa 

Ngares, Kadireso, Teras, Boyolali. 
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3. Teknik pengumpulan data 

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa metode, 

yaitu: 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

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

Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan letak geografis, 

sarana dan prasarana, keadaan fisik masjid, dan pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan yang ada. 

b. Wawancara (interview)  

Wawancara atau interview adalah tanya jawab lisan antara dua 

orang atau lebih secara langsung (Husaini dan Purnomo, 2008: 52). 

Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan sejarah singkat 

masjid, kegiatan, dan aktifitas masjid At-Taqwa. 

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). Metode ini penulis gunakan untuk 

mendapatkan data-data pokok tentang kegiatan masjid  seperti: 

inventaris masjid, struktur organisasi masjid, struktur organisasi 

pemuda,tujuan, visi dan misi masjid, dan kegiatan-kegiatan. 
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4.  Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis 

data untuk memperoleh kesimpulan. Dalam menganalisis data tersebut, 

penulis menggunakan teknik analisis deskriftif kualitatif. Yaitu 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada pada saat ini atau saat 

yang lampau, dari seluruh data hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi (Sukmadinata, 2011: 54). 

Dalam menganalisis data terdiri dari tiga langkah yaitu reduksi data, 

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

setelah data selesai dikumpulkan, data direduksi yaitu menggolongkan, 

mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu; kedua data disajikan 

dalam bentuk teks naratif atau matriks; ketiga mengambil kesimpulan 

berdasarkan data yang telah dipaparkan dengan menggunakan pola pikir 

induktif. 
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G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan tugas akhir 

yang bertujuan untuk memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara 

keseluruhan isi dari tugas akhir. Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini, 

yaitu sebagai berikut: 

BAB I. Pendahuluan, Pembahasan dalam bab ini meliputi: Latar 

Belakang Masalah, Penegasan Istilah,Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan 

Skripsi.  

BAB II. Masjid Dan Pendidikan Islam, dalam bab ini pada bagian 

pertama berhubungan dengan Masjid, berisi tentang definisi masjid, sejarah 

masjid, pengelolaan masjid, bagian kedua Peran dan Fungsi, tentang definisi 

peran, definisi fungsi, dan peran dan fungsi masjid, bagian ketiga 

berhubungan dengan pendidikan Islam nonformal serta bagian keempat 

tentang Kegiatan-Kegiatan Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam. 

BAB III. Gambaran Umum Masjid dan Peran Masjid At-Taqwa 

Ngares Kadireso Teras Boyolali: Gambaran umum Masjid At-Taqwa 

meliputi: sejarah singkat tentang Masjid At-Taqwa, letak geografis, struktur 

organisasi masjid At-Taqwa, visi, misi, dan tujuan masjid At-Taqwa,  sarana 

dan prasarana masjid At-Taqwa dan pengelolaan masjid At-Taqwa, peran 

masjid At-Taqwa dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam, dan faktor 
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pendukung dan penghambat kegiatan masjid At-Taqwa Ngares Kadireso 

Teras Boyolali.  

BAB IV. Analisis data. 

BAB V. Penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata 

penutup. 

  




