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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Masjid 

mengalami perkembangan yang pesat, baik dalam bentuk bangunan 

maupun fungsi dan peranannya. Hampir dapat dipastikan, dimana 

komunitas umat Islam berada, disitu ada masjid. Masjid telah menjadi 

sarana berkumpul, menuntut ilmu, bertukar pengalaman, pusat dakwah 

disamping menjadi tempat beribadah.1 Masjid dimasa Rasulullah Saw 

selain dipergunakan untuk shalat, juga berfungsi sebagai  tempat 

beribadah, tempat pendidikan,  tempat pembinaan jamaah, pusat dakwah 

dan kebudayaan, pusat kaderisasi umat, basis kebagkitan umat Islam.  

Tercapainya fungsi-fungsi Masjid diperlukan akan adanya 
manajemen pendidikan non formal di masjid, agar tersusun perencanaan 
yang baik, pelaksanaan kegaitan yang tepat, evaluasi yang benar, 
organisasi yang rapi dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien. 
Melalui menajemen pendidikan non formal di masjid akan terbentuk 
pengurus yang profesional serta mampu memilih dan memilah berbagai 
prioritas kehidupan, sehingga dapat tercipta kegiatan ja’maah berbasis 
pendidikan.2 

 
Pembinaan  remaja bisa dilakukan dengan berbagai cara dan 

sarana, salah satunya melalui pendidikan dimasjid. Melalui pendidikan di 

masjid mereka memperoleh lingkungan yang islami serta dapat 

mengembangkan kreatifitasnya. Pendidikan non formal di masjid tidaklah 

                                                           
1 Siswanto, Organisasi Remaja Masjid  (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2005), hlm. 26. 
2 Eman Suherman, Manajemen  Masjid (Bandung: Alfa Beta,2012), hlm. 5. 
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muncul begitu saja. Berawal dari usaha-usaha menyelenggarakan kegiatan 

kemasjidan. 

Kemajuan masjid tergantung pada keadaan umat Islam. Apabila 

banyak umat islam yang mau memakmurkan masjid, maka masjid tersebut 

bisa dikatakan mengalami kemajuan, dan apabila masjid tersebut sepi dari 

umat islam maka masjid tersebut mengalami kemunduran. Jadi dapat 

disimpulkan bahawasanya kemajuan umat islam tergantung pada mereka 

mau tidaknya memakmuran masjid. Hal ini diperjelas dalam QS At-

Taubah ayat 18: 

َاكَة َولَْم خيَْ  
َالَة َو�َٓىت الز 
ِ َوالَْيْوِم اْ�ِٓخِر َو��قَاَم الص 
��ِ َمْن �َٓمَن ِ 
�
َما يَْعُمُر َمَساِ!َد ا ن
(
َ ا 
�ال
 ا

(
 ◌ۖ  َش ا

ِئَك ��ن .َُكونُوا ِمَن الُْمْهتَِد.َن ﴿ ـ5 َ  ﴾ ١٨فََعَىسٰ �7ول

Artinya: 

“Hanyalah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah dan hari 

kemudian serta tetap menegakkan sholat, menunaikan zakat dan tidak 

takut kecuali kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan 

termasuk golongan orang-oarng yang mendapat petunjuk”. 

Berdasarkan ayat diatas,  memberikan penekanan bahwa 

pembangunan masjid merupakan manifestasi keimanan dan hanya orang 

yang berimanlah yag sanggup memakmurkan masjid. Jadi, masjid yang 

tidak makmur dan sepi merefleksikan keimanan umat islam 

dilingkungannya.3 Untuk itu, bagaimana mendidik manusia supaya 

menjadi benar dan bertaqwa, serta melalui prasarana apa yang digunakan. 

                                                           
3 Supardi dan Teuku Amiruddin, Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat 

(Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 4. 
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Masjid bagi orang-orang yang beriman bagaikan air dengan ikan 

karena itu masjid dapat didefinisikan sebagai bangunan yang didirikan 

oleh orang-orang yang beriman, tempat mereka melaksanakan ibadahnya 

semata-mata untuk mencari rida Allah. Perkataan masjid dalam arti 

sempit terkait dengan tempat persujudannya menyembah Allah Swt, 

pencipata alam semesta. Tetapi secara operasional masjid yang 

dilaksanakan Rasulullah adalah sebagai pusat pembinaan umat yang 

sangat optimal sehingga dapat memberikan hasil yang optimal pula.4 

Oleh sebab itu segala sesuatu harus memiliki manajemen dengan baik. 

Bila tidak, akan menghasilkan hal-hal yang kurang optimal  atau bahkan 

kemungkinan besar melenceng dari tujuan utama.5 

Secara operasional manajemen adalah kegiatan yang 

menggunakan perangkat yang meliputi unsur dan fungsi-fungsinya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen itu sendiri 

adalah Planning (perencanaan), Organizing (Organisasi), Humanizing 

(Pemperdayaan Potensi SDM), Actuating (Penggerakan), Controling 

(Pengendalian), Integrating (Penyatu-paduan), Evaluating (evaluasi).6 

Melalui manajemennnya, dihaarapkan masjid mampu dekat dengan umat 

Islam sekaligus mampu mendidik umat islam melalui kegiatan-

kegiatannya.  

Manajemen pendidikan merupakan proses pencapaian tujuan 

melalui diri sendiri dan orang lain. Didalamnya terkandung proses 
                                                           

4Ibid., hlm. 8. 
5 Eman Suherman, Manajemen, hlm. 25. 
6Ibid., hlm.28-32. 
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ketauladanan dan kepemimpinan yang melibatkan semua potensi umat 

dalam membina kehidupan masyarakat. Dalam melaksanakan manajemen 

masjid. Manajemen masjid yang baik, pada hakikatnya harus terdapat 

fungsi-fungsi dalam manajemen itu sendiri. 

Di Desa Saripan Makamhaji mayoritas penduduknya beragama 

Islam, diantara mereka terdapat jumlah  remaja yang cukup besar. Masjid 

Syarif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan guna membina akhlak remaja. 

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah pembentukan remaja muslim yang 

bertakwa. Kegiatan-kegiatan yang diadakan di Masjid Syarif, berperan 

sebagai wadah pendidikan non formal bagi remaja Islam dimasyarakat 

Desa Saripan Makam Haji, Kartasura, Sukoharjo. Oleh sebab itu agar 

pembinaan akhlak remaja berlangsung optimal diperlukan manajemen 

pendidikan yang maksimal agar menghasilkan kegiatan-kegiatan yang 

bermanfaat bagi remaja itu sendiri. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan 

masalah penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana upaya pembinaan akhlak remaja melalui manajemen 

pendidikan non formal di Masjid Syarif ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat upaya pembinaan akhlak 

remaja melalui manajemen pendidikan non formal di Masjid Syarif ? 
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C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang 

dirumuskan peneliti. Adapun tujuan tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan upaya pembinaan akhlak remaja melalui 

manajemen pendidikan non formal di Masjid Syarif. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat upaya       

pembinaan akhlak remaja melalui manajemen pendidikan non formal di 

Masjid Syarif. 

 Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini mencakup 

dua macam manfaat, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama 

perkembangan upaya pembinaan akhlak remaja melalui manajemen 

pendidikan non formal  

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi para 

pendidik dan lembaga pendidikan untuk menambah khazanah 

pengetahuan tentang pendidikan dan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran di bidang upaya pembinaan akhlak remaja melalui 

manajemen pendidikan non formal. 

 


