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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menjalani kehidupan ini, manusia tidak bisa lepas dari 

pendidikan, karena pendidikan merupakan upaya sadar untuk membantu 

manusia menemukan jati dirinya, sehingga bisa mengetahui dari mana ia 

berasal, tercipta dari apa, mengapa ia diciptakan dan ke mana kelak ia akan 

kembali, kemudian akan mempertanggung jawabkan semua prilakunya selama 

hidup. Dan bila dilihat kembali dari segi sejarah pendidikan Islam, maka akan 

ditemukan betapa Rasulullah SAW pada awal Islam sudah sangat konsen 

dalam pendidikan Islam, beliau mulai mendidik dan mengajari umatnya 

(sahabat), pendidikan dan pengajaran dilakukan di rumah salah satu sahabat 

beliau yang bernama al-Arqām bin Abī al-Arqām atau biasa disebut dengan 

Dāru al-Arqām yang bertempat di Makkah, di rumah inilah beliau 

mengadakan pertemuan dan pengajaran dengan para sahabat. Ketika itu 

jumlah pengikut beliau masih sangat sedikit, akan tetapi hari demi hari 

pengikutnyapun semakin bertambah. 

Maka ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, hal yang beliau 

lakukan pertama kali adalah membangun masjid, yang sekarang kita sebut 

masjid Nabawi. Masjid ini difungsikan sebagai tempat ibadah, pendidikan, 

musyawarah, dan lain-lain.
1
 Penggunaan masjid sebagai wadah pendidikan 
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berkembang pesat di masa Khalifah Bani Abbas yang terkenal dengan 

perkembangan pendidikan dan kebudayaan Islam pada masa itu banyak masjid 

yang didirikan para pengusaha, selain untuk ibadah juga digunakan untuk 

saran pendidikan, selain itu masjid-masjid tersebut juga dilengkapi dengan 

sarana dan fasilitas untuk  pendidikan. Masjid-masjid juga dijadikan tempat 

pendidikan anak-anak, tempat untuk pengajian dari para  ulama, tempat untuk 

berdiskusi dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, dan juga dilengkapi 

dengan ruang perpustakaan dengan buku-buku berbagai macam ilmu 

pengetahuan.
2
  

Salah satu wadah pendidikan Islam nonformal yang ada di Indonesia 

adalah masjid, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan 

masjidlah seharusnya kaum muslimin merancang masa depannya dalam 

berbagai aspek, baik dari segi agama, ekonomi, politik, dan sosial, 

sebagaimana orang-orang terdahulu memfungsikan masjid secara maksimal. 

Maka dari itu di masjid haruslah diadakan kegiatan-kegiatan yang menarik 

dan bermanfaat.  Banyak hal yang bisa dilakukan dalam rangka mengelola dan 

memakmurkan masjid. Hal yang paling sederhana namun memiliki nilai yang 

sangat besar adalah menunaikan shalat berjama’ah secara rutin. Berawal dari 

shalat jama’ah, maka bisa dikembangkan berbagai kegiatan menarik  seperti; 

kegiatan diskusi, pelatihan dan pengajian, bisa juga dengan mengadakan  

acara jumpa remaja, dan sebagainya. 
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Masjid Mardhatillah Gempol Ngadirejo Kartasura Sukoharjo, 

merupakan salah satu contoh masjid yang banyak kegiatan keilmuannya bila 

dibanding dengan beberapa masjid yang ada di sekitar daerah Gempol 

Ngadirejo Kartasura, beberapa kegiatan yang dilaksanakan di masjid ini di 

antaranya seperti; kajian tafsir, kajian aqidah, fiqih, akhlak  dan siroh 

nabawiyah dan juga mengadakan Taman Pendidikan Al-Qur’an  (TPQ) bagi 

anak-anak desa tersebut. Maka penulis menilai bahwa masjid ini sangat 

berperan penting dalam pendidikan Islam nonformal yang menjadi basis 

pembinaan umat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih dan mengambil  

skripsi dengan judul “PERAN MASJID DALAM PENDIDIKAN ISLAM 

NONFORMAL UNTUK PEMBINAAN UMAT (Studi Kasus di Masjid 

Mardhatillah Gempol Ngadirejo Kartasura Sukoharjo)”, skripsi ini untuk 

meneliti   tentang peran masjid dalam pendidikan Islam nonformal untuk 

pembinaan, perbaikan dan peningkatan pengetahuan agama umat, sehingga 

menjadi muslim yang berakhlak mulia dan berwawasan  luas. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran 

masjid Mardhatillah dalam pendidikan Islam nonformal untuk pembinaan 

umat? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran 

masjid Mardhatillah dalam pendidikan Islam nonformal untuk pembinaan 

umat. Namun secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan  secara detail mengenai peran masjid Mardhatillah 

Gempol Ngadirejo Kartasura Sukoharjo dalam pendidikan Islam 

nonformal untuk pembinaan umat. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan 

kongkrit tentang peran masjid dalam pendidikan Islam nonformal, 

sebagai upaya pembinaan umat menjadi lebih baik. 

b. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan masukan dan pemberitahuan, sumbangan 

ide dan pemikiran, juga sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan pendidikan, terutama peran masjid dalam pendidikan 

Islam nonformal yang dilakukan di masjid. 

 

 

 

 


