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ABSTRAK 

Ningsih, Sri Rahayu. 2019. Persepsi Mahasiswa Terhadap Urgensi Masjid Ulin Nuha Sebagai  

Pusat Kegiatan Keagamaan di IAIN Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing, Erwin Yudi Prahara, M. Ag. 

Kata Kunci: Persepsi, Masjid, Kegiatan Keagamaan. 

Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh 

dari menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan pengertian ini memberi pemahaman bahwa 

dalam persepsi terhadap pengalaman tertentu yang telah diperoleh individu. Masjid Ulin Nuha 

merupakan masjid yang berada dibawah naungan kampus IAIN Ponorogo, yang dijadikan pusat 

kegiatan keagamaan di IAIN Ponorogo. Tetapi sayangnya masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo 

belum sepenuhnya digunakan sebagai kegiatan keagamaanan sebagaimana mestinya masjid pada 

umumnya. Hal ini lah yang membuat ppenulis untuk meneliti masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui kegiatan keagamaan di masjid Ulin 

Nuha IAIN Ponorogo (2) untuk mengetahui persepsi mahasiswa mengenai kegiatan keagamaan 

di masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis 

studi kasus yang bersifat analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atai verifikasi. 

Adapun hasilnya adalah (1) Pelaksanaan kegiatan keagamaan di masjid Ulin Nuha IAIN 

Ponorogo, belum berjalan aktif sesuai dengan jadwal yang telah ada. Dari kegiatan harian, 

mingguan, bulanan, maupun kegiatan tahunan, (2) Persepsi Mahasiswa Mengenai Kegiatan 

Keagamaan di Masjid Ulin Nuha Sebagai Pusat Kegiatan Keagamaan Di IAIN Ponorogo : (a) 

Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo merupakan bangunan yang memiliki luas 570 M2, bangunan 

yang kurang begitu luas dibandingkan dengan banyaknya mahasiswa yang ada di IAIN 

Ponorogo. Dan sarana dan prasarananya kurang lengkap dan kurang terurus, (b) Masjid Ulin 

Nuha IAIN Ponorogo dijadikan sebagai tempat ibadah belum begitu baik, karena sarana dan 

prasarana yang kurang mendukung, (c) Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo dijadikan sebagai 

pusat kegiatan keagamaan di IAIN Ponorogo, tetapi dalam pelaksanaannya belum begitu baik 

karena jadwal yang belum aktif, tempat yang belum tersedia, dan pengurus yang kurang 

memperhatikan kegiatan tersebut. 
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PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kampus merupakan unit terdepan dalam implementasi sistem pendidikan 

Nasional. Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka 

implementasi sistem pendidikan Nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di 

Indonesia pada setiap level kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) mencakup proses pembangunan kerakter dan kepribadian manusia Indonesia 

yang diantaranya menghasilkan sarjana yang menghargai keanekaragaman budaya, 

pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat.1 

Kampus memiliki tanggung jawab moral untuk menyiapkan kepemimpinan masa 

depan bangsa dengan mengembangkan kesadaran politis dalam jalur akademik disertai 

semangat intelektual, kritis, mengembangkan kesadaran kemajemukan dan sikap 

toleransi untuk hidup bersama sebagai warga negara dan mengembangkan pemahaman 

keagamaan yang moderat diantara dua pemahaman ekstrim, yaitu liberalisme dan 

radikalisme. Mahasiswa yang dalam tatanan sosial kemasyarakatan dianggap sebagai 

fitur intelektualis bangsa, yang akan selalu mengedepankan unsur dialogis dan rasionalis 

dalam setiap pemecahan masalah, ternyata tidak cukup mempunyai kemampuan untuk 

menopang kemerosotan moral bangsa secara keseluruhan. 

Ditengah keterpurukan bangsa dengan berbagai masalah yang silih berganti, 

mahasiswa dituntut untuk memberikan sumbangsih positif. Pemecahan masalah yang arif 

mampu menjadi hadiah dalam menghadapi situasi sulit bangsa ini. Ide-ide yang kreatif 

dan kritis menjadi senjata yang ampuh dalam menentukan nasib bangsa ini. 

                                                           
1 Zuly Qodir, et al, Islam Kampus dalam Perubahan Politik Nasional ( Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana 

Universitas Gadjah Mada, 2010), 10. 

1  
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Melihat fenomena yang melanda para mahasiswa tersebut, maka pentingnya suatu 

lembaga untuk membina serta memberikan apresiasi lebih kepada mereka dalam 

meningkatkan wawasan keislaman demi terwujudnya karakter dan perilaku yang Islami 

yang lahir dari lembaga tersebut. Dalam hal ini, masjid kampus memiliki kedudukan dan 

peran strategis dalam mengembangkan pemahaman keagamaan mahasiswa dengan 

wawasan Islam rahmatan lil ‘alamin.2 

Masjid merupakan sebuah istilah yang diambil dari bahas arab yaitu sajada, 

yasjudu, masjidun/masjid.3 Selain itu juga kalimat yang terulang di dalam al-Qur’an 

sebanyak dua puluh delapan kali memiliki makna lain yaitu patuh, taat, serta tunduk 

dengan penuh hormat dan takzim.4 

Masjid bagi umat Islam merupakan salah satu instrumen perjuangan untuk 

mengerakkan risalah yang dibawa Rasulullah dan merupakan amanah beliau kepada kita 

umatnya. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat sujud atau I’tikaf. Melainkan 

sebagai tempat untuk kegiatan-kegiatan keislaman yang mempunyai manfaat yang lebih 

luas bagi umatnya.5 Tetapi disini masjid dipahami sebagai sebuah tempat yang digunakan 

umat Islam untuk melakukan semua aktivitas, yang berkaitan dengan hal yang 

mencerminkan kepatuhan kepada Allah SWT.6 Masjid menjadi pusat kegiatan positif 

kaum muslimin dan bermanfaat bagi umat. Dari sanalah seharusnya kaum muslimin 

merancang masa depannya, baik dari segi agama, ekonomi, politik, sosial, dan seluruh 

sendi kehidupan, sebagaimana para pendahulunya memfungsikan masjid secara 

maksimal.7 

                                                           
2 Supardi dan Tengku Amiruddin, Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat: Optimalisasi 

Peran dan Fungsi Masjid, Cet: Ke- 1 (Yogyakarta: UII Press, 2001) 15.  
3 Nurul Huda SA, Cahaya Pembebasan, Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: Fajar 

Pustaka Baru, 2002), 280. 
4 Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran (Bandung: Mizan, 2007), 459-460.  
5 Sofyan Syafri Harahap, Manajemen Masjid: Suatu Pendekatan Teoritis dan Organisatoris (Yogyakarta: 

Dana Bhakti Primayasa, 1996), 6.  
6 Jihn L. Esosito, Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern Jilid III (Bandung: Mizan,2001),352.  
7 Mohammad E. Ayub, Manajemen Masjid (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), 2-3.  
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Bagi seluruh umat Islam masjid merupakan salah satu tempat yang berpengaruh 

dalam proses pengembangan pengetahuan agama. Dengan demikian agama tidak hanya 

berfungsi sebagai tempat yang hanya menitikberatkan kepada akhirat, tetapi 

memperpadukan antara aktivitas dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan dari keberadaan 

sebuah masjid tidak lain yaitu memberikan wadah untuk masyarakat dalam 

mengembangkan diri, baik dari segi kehidupan maupun keagamaa.8 

Masjid kampus merupakan salah satu masjid yang dianggap sarat dalam aktifitas. 

Keberadaannya yang berada di dalam kampus memberikan nilai lebih daripada masjid 

diluar kampus. Hal ini disebabkan beberapa hal. Pertama, jamaah masjid mayoritas 

adalah civitas akademika dari kampus yang bersangkutan. Kedua, dari sisi umur, jamaah 

masjid kampus adalah individu-individu yang masih muda. Pada usia muda inilah, 

kekuatan yang dimiliki baik potensi fisik serta akal memungkinkan untuk terus 

berkembang.9 

Kehadiran masjid kampus dapat mengembangkan dakwah untuk menciptakan 

mahasiswa yang berilmu, bertaqwa, beramal, dan berkarakter Islami. Peran masjid 

ditandai dengan adanya organisasi mahasiswa yang berada dalam masjid kampus itu 

sendiri. Besarnya potensi yang dimiliki masjid kampus yang dapat dimanfaatkan dan 

dikembangkan untuk pembinaan dan pemberdayaan, yang saat ini belum dimanfaatkan 

dan dikelola secara optimal oleh umat Islam, secara umum warga kampus secara khusus. 

KeIslaman yang muncul didunia kampus sejujurnya sangat memprihatinkan. Hal ini 

disebabkan oleh masjid kampus yang merupakan aset umat dan bangsa yang secara 

spesifik beranggotakan kaum Intelektual, dengan tingkat kecerdasan dan kreatifitas yang 

tinggi, memiliki watak toleren, terbuka dan pluralis ternyata memproduksi ide dan 

                                                           
8 Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat (Yogyakarta: Tiarawacana, 2006), 362.  
9 Supardi dan Teuku Amiruddin, Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat: Optimilisasi Peran 

dan Fungsi Masjid, 15. 
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gagasan yang integrasi dan diskriminasi. Oleh sebab itu seharusnya perhatian terhadap 

masjid kampus baik dalam bentuk penelitian maupun pembinaan perlu dilakukan. 

Membahas tentang masjid kampus, Masjid Ulin Nuha terletak di dalam kampus 

yaitu di Jalan Pramuka No. 156, Desa Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten 

Ponorogo, merupakan Masjid yang sangat berperan untuk mahasiswa IAIN Ponorogo. 

Banyak sekali kegiatan yang ada di Masjid Ulin Nuha yaitu seperti shalat jamaah, kajian 

kitab, kultum, shalawat dan pendidikan keislamian. Masjid Ulin Nuha terletak di dalam 

kampus yaitu di Jalan Pramuka No. 156, Desa Ronowijayan, Kecamatan Siman, 

Kabupaten Ponorogo ini sangat menarik karena banyak kegiatan keagamaan yang 

diadakan masjid Ulin Nuha untuk menambah keagamaan mahasiswa IAIN Ponorogo. 

Mahasiswa IAIN Ponorogo masih banyak yang belum menyadari tentang manfaat 

kegiatan keagamaan yang ada di Masjid Ulin Nuha dengan belum mengikuti kegiatan 

keagamaan yang ada di masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo yang terletak di dalam kampus 

yaitu di Jalan Pramuka No. 156, Desa Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten 

Ponorogo ini. Mahasiswa masih belum menyadari akan manfaat dari kegiatan keagamaan 

tersebut. Mereka masih menganggap bahwa Masjid Ulin Nuha terletak di dalam kampus 

yaitu di Jalan Pramuka No. 156, Desa Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten 

Ponorogo hanyalah masjid untuk tempat shalat saja, tanpa menyadari akan pendidikan 

yang ada didalamnya. 

Padahal masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo mempunyai prestasi yang sangat baik. 

Diperiode yang lalu kegiatan masjid Ulin Nuha mengikuti beberapa perlombaan 

mengenai kegiatan keagamaan tersebut, salah satunya perlombaan hadroh anatar jenjang 

lembaga ataupun non lembaga. Menghasilkan beberapa kejuaraan yang sudah dibilang 

sangat membanggakan untuk lembaga IAIN Ponorogo itu sendiri.   

Masjid Ulin Nuha merupakan sebuah masjid yang berdiri di dalam naungan kampus 

IAIN Ponorogo. Masjid yang dibangun dengan mandiri oleh IAIN Ponorogo tanpa ada 
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campur tangan dari pemerintah. Dibangunnya Masjid Ulin Nuha ini diharapkan dapat 

menciptakan karakter keagamaan bagi lingkungan kampus IAIN Ponorogo, khususnya 

mahasiswa IAIN Ponorogo. Dengan berbagai kegiatan dan sarana prasarana yang ada di 

Masjid Ulin Nuha diharapkan dapat membantu proses mahasiswa untuk mendapatkan 

pendidikan keagamaan tersebut. 

Berangkat dari sinilah peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

berjudul: “PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP URGENSI MASJID ULIN 

NUHA SEBAGAI PUSAT KEGIATAN KEAGAMAAN DI (IAIN) PONOROGO”. 

 

B. FOKUS PENELITIAN 

Banyak variabel yang dapat ditindak lanjuti dalam penelitian ini. Namun karena 

luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai keterbatasan yang ada, baik waktu, dana 

dan tenaga maka dalam penelitian ini peneliti melakukan batasan masalah yaitu persepsi 

mahasiswa terhadap urgensi masjid Ulin Nuha sebagai pusat kegiatan keagamaan di 

IAIN Ponorogo. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka untuk memperoleh 

jawaban yang konkrit dan sasarn yang tepat, maka diperlukannya rumusan masalah yang 

spesifik sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Ulin Nuha Sebagai Pusat 

Kegiatan Keagamaan di IAIN Ponorogo? 

2. Bagaimana Persepsi Mahasiswa Terhadap Kegiatan Keagamaan di Masjid Ulin 

Nuha Sebagai Pusat Kegiatan Keagamaan di IAIN Ponorogo? 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan diperoleh peneliti ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan keagamaan di masjid ulin nuha sebabagai 

pusat kegiatan keagamaan di IAIN ponorogo. 

2. Untuk mengetahuipersepsi mahasiswa terhadap kegiatan keagamaan di masjid ulin 

nuha sebagai pusat kegiatan keagamaan di IAIN ponorogo. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis: 

a. Diharapkan studi ini dapat dijadikan wawasan untuk memahami dan mengetahui 

apa manfaat masjid dan peran masjid dalam kampus. 

b. Kemungkinan bisa dijadikan bahan penelitian lanjutan atau dikembangkan oleh 

pihak yang berkepentingan. 

2. Manfaat Praktis: 

 Sebagai masukan bagi mahasiswa tempat penelitian berlangsung (mahasiswa 

IAIN Ponorogo tentang persepsi terhadap urgensi masjid ulin nuha sebagai pusat 

kegiatan keagamaan). 

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan memberikan 

gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam proposal. Dalam pembahasannya, 

laporan penelitian ini secara garis besar akan dibagi menjadi 6 bab. 

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan beberapa 

pembahasan mendasar penelitian ini berupa latar belakang masalah, fokus penelitian, 
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rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Secara keseluruhan, uraian bab pertama merupakan penjelas awal penelitian tentang cara 

pandang dan pendekatan yang dipakai. 

Bab kedua menurut telaah hasil penelitian terdahulu dan atau kajian teori. Bab ini 

akan diuraikan kajian terdahulu dan kajian teori. Kajian teori ini akan membahas tentang 

kegiatan keagamaan di masjid Ulin Nuha. Bab ini menjadi dasar dalam menganalisis 

tema penelitian ini. 

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian. Bab ini akan diuraikan menjadi 

beberapa sub bab, diantaranya adalah pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan dan tahapan-tahapan penelitian. 

Bab keempat berisi tentang temuan penelitian dan pembahasan pada temuan 

penelitian berisi deskripsi data baik itu deskripsi data secara umum dan deskripsi data 

secara khusus. Deskripsi data secara umum berisi tentang sejarah, visi dan misi, tujuan, 

letak geografis, keadaan mahasiswa, susunan pengurus, sarana dan prasarana, 

pemahaman mahasiswa terhadap kegiatan keagamaan masjid Ulin Nuha. Sedangkan 

pada pembahasan akan mengulas gagasan peneliti terhadap hasil temuan penelitian. 

Temuan penelitian ini kemudian akan dikomparasikan dengan teori-teori yang ada dan 

temuan penelitian sebelumnya. 

Bab kelima berisi tentang pembahasan. Pada bab ini akan mengulas gagasan 

penelitian terhadap hasil temuan penelitian. Temuan penelitian ini kemudian akan 

dikomparasikan dengan teori-teori yang ada dan temuan penelitian sebelumnya.  

Bab enam berisi penutup yang mana berfungsi mempermudah pembaca dalam 

mengambil inti dari skripsi ini. Pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan memuat jawaban terhadap rumusan masalah dari semua temuan peneliti dan 
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mengklarifikasi kebenarannya. Adapun saran merupakan tindak lanjut berdasarkan 

simpulan yang diperoleh baik yang positif maupun negatif dalam penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan pengamatan penulis penelitian semacam ini juga pernah dilakukan 

peneliti-peneliti sebelumnya: 

1. Muhammad Iqbalillah, NIM 09110001, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, yang berjudul: Peran Masjid Agung Jami’ Malang 

Dalam Pembinaan Agama Islam Anak Yatim Piatu Non-Panti Kota Malang Melalui 

Madrasah Diniyah Abul Yatama, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Masjid Agung Jami’ Malang adalah masjid yang berbasis kemasyarakatan 

yang peduli terhadap kehidupan sosial. Masjid ini berperan selain untuk tempat 

ibadah juga berperan menangungi sejumlah anak yatim piatu non-panti untuk 

diberikan pembelajaran dan pembinaan agama islam. Kegiatan didalamnya yaitu 

diberikan materi seperti akidah akhlak, fiqh, sejarah ilam, dll. Yang disampaikan 

oleh ustadz ustadzah dari berbagai universitas. Hal ini untuk mengembangkan fungsi 

masjid yang sesungguhnya. 

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

sama-sama membahas tentang peran masjid dan pengembangannya, sedangkan 

perbedaannya terletak pada fokus sasaran yang dituju, yaitu jika penelitian ini fokus 

sasarannya pada mahasiswa karena merupakan masjid kampus sedangkan pada 

penelitian terdahulu fokus sasarannya pada anak yatim piatu yang berbasis 

kemasyarakatan. 

2. Qoharuddin Thahir, Hafied Cangar, Basir Syam, Jurnal Penelitian, Vol. 03 No. 03 

tahun2014, yang berjudul: Masjid Kampus Sebagai Media Komunikasi Aktivis 

9 
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Dakwah Dalam Pementukan Karakter Mahasiswa. Dapat disimpulkan sebagai 

berikut:   

Dalam penelitian ini yang diteliti mengenai masjid kampus UNM dan 

masjid kampus Alauddin. Masjid kampus UNM dan masjid Alauddin ini merupakan 

suatu masjid kampus yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada 

mahasiswanya. Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa aktivitas  dakwah  dan  

penggunaan  masjid kampus  sebagai  media  komunikasi berpengaruh secara 

simultan dan signifikan terhadap pembentukan karakter mahasiswa dan karakter  

mahasiswa   yang  terbentuk melalui  aktivitas  dakwah  yang menggunakan  masjid  

sebagai  media komunikasi  adalah  karakter  pribadi, karakter ibadah dan karakter 

sosial. 

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

sama-sama sasarannya mahasiswa sedangkan perbedaannya yaitu jika penelitian 

terdahulu digunakan untuk komunikasi aktivis dakwah dan tujuannya untuk 

pembentukan karakter mahasiswa sedangkan penelitian ini sasarannya yaitu untuk 

membentuk jiwa keagamaan pada mahasiswa yang ada di IAIN Ponorogo. 

3. R. Aris Hidayat, Jurnal Penelitian, Volume XVIII Nomor      02, Tahun 2011, yang 

berjudul Masjid Sebagai Pelestarian Tradisi(Kajian Fungsi Masjid Wonokromo 

Bantul Yogyakarta Dalam Perseptif Historis). Dapat disimpilakn sebgai berikut: 

Masjid Wonokromo Bantul Yogyakarta ini memiliki peran strategis dalam 

perkembangan kebudayaan Islam dijawa. Jadi dapat disimpulkan masjid ini fungsi 

utamanya yaitu sebagai pusat kegiatan kebudayaan ditanah jawa yang berbeda 

dengan fungsi masjid pada masyarakat pada umumnya. Tetapi tetap tujuan 

pembangunan masjid ini yaitu tempat ibadah umat Islam. Cuma kegunaannnya dan 

fungsinya lebih ke kebudayaan. 



11 
 

 

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

sama-sama menggunakan penelitian kualitatif yang terjun langsung kelapangan, 

sedangkan perbedan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu jika penelitian 

terdahulu tujuan utama masjid yaitu sebagai kegiatan kebudayaan dan sasarannya 

masyarakat luas, sedangkan penelitian ini yaitu tujuan utamanya pada pembentukan 

jiwa keagamaan mahasiswa dan sasarnnya yaitu mahasiswa. 

 

B. Kajian Teori 

1. Pembahasan Persepsi 

a. Kajian Tentang Pengertian Persepsi 

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suaatu perempuan, 

sehingga dalam persepsi terjadi proses masuknya pesan atau informasi. Persepsi 

juga dapat berisi tanggapan yaitu bayangan yang tinggal dalam ingatan 

pengamatan, yaitu proses yang terjadi dari obyek-obyek yang tertangkap oleh 

panca indra dan diproyeksikan pada bagian tertentu di otak sehingga pelakunya 

dapat mengamati obyek tersebut. Sehingga tanggapan adalah kenangan dari hasil 

pengamatan.10 

Dalam mempersepsikan seseorang, individu yang dipersepsi mempunyai 

pola kemampuan, perasaan, harapan, dan sebagainya yang mempersepsikan. 

Walaupun kehadirannya berbeda dengan individu, orang yang dipersepsikan 

dapat menjadi teman, prang yang dipersepsika dapat memberikan pengaruh 

kepada orang yang mempersepsi. Proses mempersepsi seseorang terhadap orang 

lain. Proses akan berlaku pula saat seseorang mempersepsi orang lain dalam suatu 

kelompok.11 

                                                           
10Sukamto, Ilmu Jiwa-Jiwa (Yogyakarta: Yayasan Studi Islam dan Sosial, 1997), 91. 
11Bimo Walgito, Psikologi Kelompok (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), 27. 
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Dalam bahasa Inggris persepsi adalah perception yaitu cara pandang 

terhadap sesiati atau mengutarakan pemahaman hasil olahan daya pikir, artinya 

persepsi dikaitkan dengan faktor-faltor eksternal yang dorespons melalui 

pancaindra, daya ingat, dan daya jiwa. Dalam kehidupan manusia sebagai 

individu, kesadatran pertama yang harus dikembangkan dan dijaga adalah 

persepsi tentang diri sendiri melalui identitas kehadiran yang menimbulkan citra 

diri dan harga diri. Gambaran tentang diri sendiri sebagai awal untuk 

mempertegas kedudukan individu sebagai manusia yang diakui eksistensinya 

orang lain. Dengan pemahaman tersebut ppersepsi dapat diartikan daya pikiran 

dan daya pemahaman individu terhadap individu terhadap berbagai rangsangan 

yang datang dari luar. 

Menurut Jalaludin Rahmat mengartikan persepsi adalah pengalaman tentang 

objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dari menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan pengertian ini memberi pemahaman bahwa dalam persepsi 

terhadap pengalaman tertentu yang telah diperoleh individu. 

Munurut Ruch persepsi adalah suatu roses tentang petunjuk-petunjuk 

indrawi (senory) dan pengalaman masa lampau yang relevan yang 

diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan 

bermakna pada situai tertentu. Dengan pandangan ruch tersebut persepsi 

mengandung arti yang sama dengan proses sistem berfikir yang membutuhkan 

varbilistik yang dijadikan rujukan persepsional seseorang. Dalam persepsi 

terhadap upaya mengakui sesuatu, menginginkannya, mengerti tentang sesuatu 

menghubung-hubungkan pengertian satu salma lainnya yang memuaskan dan 

mengambil suatu kesimpulan.12 

                                                           
12Beni Ahmad Saebana, Psikologi Umum (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 183. 
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Dari sebagian yang lain bahwa persepsi merupakan suatu proses yang 

didahului oleh pengindraan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu 

melalui alat indra. Alat indra merupakan penghubung antara individu dengan 

dunia luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang di indra oleh individu 

diorganisasikan kemudian diterpresikan sehingga individu menyadari dan 

mengerti tentang apa yang diindra.13 

Persepsi sebagai proses ditrimanya rangsang (obyek, kualitas, hubungan 

antara gejala maupun peristiwa) sampai rangsangan itu benar-benar dimengerti. 

Sehingga persepsi dipengaruhi oleh kerja sama antara faktor liar (stimulus) dan 

faktor dari dalam individu yang bersama-sama membentuk konsep hidup 

manusia. Persepsi dipengaruhi dua faktor intern dan ekstern.14 

Faktor intern meliputi alat-alat indra yang sehat, maksutnya alat indra lima 

yang dapat berfungsi dengan baik, kemudian ditentukan oleh peneliti yang tertuju 

yang akan menyebabkan rangsangan, sehingga pengamatan dapat tertuju pada 

objek. 

Faktor ekstern dipengaruhi oleh rangsangan yang jenis dan waktu yang 

cukup didalam melakukan sebuah pengamatan tanpa adanya rangsangan yang 

jelas dan waktu yang cukup tidak akan terjadi persepsi yang jelas pula. Karena 

kedua hal tersebut sangat mempengaruhi adanya pengiring dan bayangan editis. 

Dengan demikian setiap stimulus yang dipandang seseorang akan 

mengalami perbedaan persepsi dengan tingkat ingatan cara berfikir serta 

bagaimana penafsirannya. Oleh sebab itu wajarlah mana kala setiap orang yang 

mengamati suatu beda terjadi perbedaan persepsi.15 

                                                           
13Stephen P Robbins, Perilaku Organisasi Buku 1 (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 44. 
14 Dakir, Dasar-Dasar Psikologi (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 66-67. 
15 Imam Malik, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Teras Kelompok POLRI, 2011), 33. 



14 
 

 

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi timbul 

karena adanya hal-hal yang membentuk yaitu penerimaan langsung seseorang 

melalui proses pengindraan, pengamatan, pengetahuan, penyeleksi dan dan 

interprestasi suatu objek yang dianggap dengan indra. 

Dengan demikian setiap stimulus yang dipandang seseorang akan 

mengalami perbedaan persepsi dengan tingkat ingatan cara berfikir serta 

bagaimana penafsirannya. Oleh sebab itu wajarlah mana kala setiap orang yang 

mengalami suatu beda terjadi perbedaan persepsi. 

b. Kajian Tentang Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Persepsi pada setiap individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

1) Objek yang dipersepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atu reseptor. 

Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat 

datang dari dalam individu yang bersangkutan yang langsung mengenai 

syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar 

stimulus datang dari luar individu. 

2) Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di 

samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan 

stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai 

pusat kesadaran.  

3) Perhatian 

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam 

rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau 
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konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu 

atau sekumpulan objek.16 

c. Kajian Tentang Proses Terjadinya Persepsi 

Proses terjadinya persepsi adalah objek menimbulkan stimulus, dan 

stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses ini dinamakan proses 

kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera di teruskan 

oleh syarat sensoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai fisiologis kemudian 

terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari 

apa yang dilihat, atau apa yang didengar atau apa yang diraba. Proses yang terjadi 

dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses 

psikologis. Dengan demikian, taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu 

menyadari tentang apa yang diterimanya melalui alat indera atau reseptor.17 

2. Pembahasan Masjid Kampus 

a. Kajian Tentang Pengertian Masjid Kampus 

Masjid berasal dari bahasa arab sajada yang berarti tempat sujud atau 

tempat menyembah Allah. Masjid tidak bisa dilepaskan dari masalah shalat. Pada 

hakikatnya, dengan melaksanakan shalat akan mampu menghindarkan diri dari 

perbuatan keji dan munkar sebagaimana firman Allah SWT pada surat Al-

Ankabut 45: 

     

    

    

   

                                                           
16 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 101.  
17 Ibid.   
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Artinya: ”Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al 

Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 

(perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya 

mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari 

ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.”18 

Dalam menunaikan ibadah ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, 

yaitu: suci dari hadats, menutup aurat, sucinya badan, pakaian, dan tempat shalat 

dari najis yang tidak di ma’fu, mengetahui masuknya waktu shalat, menghadap 

Qiblat.19  

Namun pemaknaan yang lebih luas, masjid dapat diartikan sebagai tempat 

kaum muslimin berkumpul untuk melakukan ibadah sebagai bentuk 

penghambaan diri kepada Allah, baik untuk melakukan kegiatan silaturrahmi 

ataupun kegiatan yang lainnya.20 Pemaknaan lain juga disebutkan bahwa masjid 

merupakan pusat segala kegiatan umat Islam. Masjid bukan hanya tempat ibadah 

khusus seperti halnya ritual shalat belaka, namun juga pusat 

kebudayaan/muamalat dimana lahir kebudayaan Islam yang kaya dan berkah. 

Dengan demikian masjid tidak terkesan hanya sebagai bangunan tempat sujud 

semata, namun memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.21 

Disebut juga bahwa masjid adalah tempat mengumumkan hal-hal penting yang 

menyangkut hidup masyarakat muslim, sehingga peran masjid cukup luas 

adanya.22 

                                                           
18 Muhammad Shahib Thahar, Aisyah: al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: Jabal, 2010), 401. 
19 Muhammad Shahib Thahar, Aisyah: al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: Jabal, 2010), 401.   
20 Moh. E. Ayub, dkk, Manajemen Masjid (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 1-2. 
21 Sofyan Syafari Harahap, Manajemen Masjid; Suatu Pendekatan Teoritis Organisaotris (Yogyakarta: 

Dhana Bakti Prima Yasa, 1993), 5. 
22 Sidi Gazalba, Mesjid; Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam (Jakarta: Pustaka Antara, 1983), 127. 
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Sewarna dengan makna masjid, fungsi utamanya adalah tempat sujud 

kepada Allah. Lebih akrab dikenal sebagai tempat shalat atau lebih umum sebagai 

tempat beribadah kepada Allah. Dalam kehidupan ehari-hari, masjid merupakan 

tempat yang paling banyak dukumandangkan nama Allah baik melalui adzan, 

iqamah, tasbih, tahmid, istighfar dan kalimat-kalimat thayibah yang lain yang 

dianjurkan untuk dibaca di masjid sebagai bagian dari lafadz yang mengagungkan 

nama Allah. 

b. Fungsi Masjid 

Lebih luas, masjid tidak hanya sekedar menjadi tempat untuk melakukan 

ritual shalat ataupun ibadah lainnya yang hanya bersifat “dialog” dengan Tuhan 

semata, namun juga ibadah yang mengandung unsur hubungan secara horizontal. 

Moh. E Ayub juga memaparkan beberapa funngsi masjid, diantaranya: 

1) Masjid sebagai tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri 

kepada Allah. 

2) Masjid sebagai tempat musyawarah kaum muslimin guna memecahkan 

persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. 

3) Masjid sebagai tempat kaum muslimin berkonsultasi dan mohon bantuan atau 

pertolongan. 

4) Masjid sebagai tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan bergotong-

royong untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. 

5) Masjid sebagai lembaga pendidikan bagi kaum muslimin untuk meningkatkan 

dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. 

6) Masjid sebagai tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin 

umat. 

7) Masjid sebagai tempat pengumpulan data, menyimpan, mengelola, dan 

membagikannya. 
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8) Masjid sebagai tempat dan pengaturan dan supervisor sosial.23 

Menurut Syahidin berdasarkan kategorisasi yang diberikan oleh 

Departemen Agama atas dasar besar kecilnya masjid serta fungsinya, 

dikategorikan menjadi tiga yaitu masjid, langgar, dan mushalla. Kemudian 

dijelaskan bahwa masjid yaitu bangunan tempat ibadah (shalat) yang bentuk 

bangunannya dirancang khusus dengan berbagai atribut masjid seperti ada menara 

yang cukup megah sebagai kebanggaannya masing-masing, kubah dan lain-lain. 

Bangunannya cukup besar, kapasitasnya dapat menampung ratusan bahkan ribuan 

jamaah dan bisa dipakai melaksanakan ibadah shalat jumat atau perayaan hari-

hari besar Islam. Tipe ini sering disebut sebagai masjid besar dan berada ditempat 

yang strategis atau pusat-pusat kota dari mulai ibu kota provinsi sampai ke kotta 

kecamatan bahkan di desa-desa. 

Sementara itu langgar dan mushalla pada dasarnya sama dengan masjid 

namun memiliki kapasitas yang relatif lebih sederhana. Pada bagian lain disebut 

juga dari kategorisasi diatas, masih ada istilah lain untuk menyebut dan 

membedakan sebuah masjid dengan masjid lainnya.24 

Secara spekulatif, fungsi-fungsi tersebut telah diaktualisasikan dengan 

kegiatan-kegiatan operasional yang sejalan dengan program pembangunan. Perlu 

dusyukuri bahwa dalam dekade akhir-akhir ini masjid semakin tumbuh dan 

berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kehidupan umat, 

peningkatan gairah dan semaraknya kehidupan beragama. Termasuk dalam 

konteks penelitian ini, masjid kampus di IAIN Ponorogo ini juga telah dijadikan 

sebagai pusat pengembangan kajian keislaman oleh kalangan akademisi kampus 

baik dari golongan dosen, pengajar maupun mahasiswa. 

                                                           
23Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2005), 132. 
24Eman Suherman, Manajemen Masjid (Bandung: Alfabeta, 2012), 60. 
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Begitu pula ketika menilik realita di masyarakat, sudah banya masjid yang 

menunjukkan fungsinya sebagai tempat ibadah ritual, lembaga pendidikan, dan 

kegiatan-kegiatan sosial. Maka fungsi managemen harus dilakukan secara baik 

demi untuk mencapai sistem pengelolaan yang baik pula. Dari sini, diharapkan 

masjid menjadi simbol yang hidup dengan nuansa produktif dan mengelimimir 

anggapan bahwa masjid hanya sebagai tempat yang dikunjungi lima kali dalam 

sehari, baik masjid yang berada di tanah masyarakat maupun masjid yang 

bernaung dibawah lembaga pendidikan atau biasa disebut sebagai masjid 

kampus.25 

3. Pembahasan Kegiatan Keagamaan 

a. Pembahasan Tentang Pengertian Kegiatan Keagamaan 

Kata keagamaan merupakan istilah yang mengalami imbuhan dari kata dasar 

“agama” yang mendapat awalan “ke-” dan “an-“ yang menunjukkan kata sifat 

yaitu bersifat keagamaan dengan pengertian sebagai berikut: 

1) Agama adalah teks atau kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran yang 

menjadi tuntutan hidup bagi para penganutnya.26 

2) Agama adalah undang-undang Ilahi yang didatangkan Allah untuk menjadi 

pedoman hidup dalam kehidupan di adam dunia untuk mencapai kebahagiaan 

akhirat.27 

3) Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata agama berarti suatu sistem, prinsip 

kepercayaan terhadap Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-

kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. 

Dengan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa agama adalah peraturan 

Tuhan yang diberikan kepada manusia, untuk mencapai kebahagiaan hidup di 

                                                           
25Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, 132. 
26Harun Nasution, Islam di Tinjau Dari Berbagai Aspek Jilid I (Jakarta: UI Press, 1979), 9. 
27Muhaimin, Problematika Agama dalam Kehidupan Manusia (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), 139. 
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dunia dan di akhirat kelak. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Allah dalam al-

Quran surat Ar-Rum ayat 30:28 

    

     

   

       

   

        

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah 

(tetaplah atas) firman Allah yang telah menciptakan manusia menurut 

firman itu. Tidak ada perubahan pada firman Allah. (itulah) agama yang 

lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”29 

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan keagamaan adalah 

segala perbuatan, perkataan, lahir batin seseorang atau individu yang didasarkan 

pada nilai-nilai atau norma-norma yang berpangkal pada ajaran-ajaran agama, 

yang telah menjadi kebiasaan hidup sehari-hari dalam sekolah.  

Kalau dilihat dari aspek sosiologi, kegiatan dapat diartikan dengan  dorongan  

atau  prilaku  dan  tujuan  yang  terorganisasikan  atau hal-hal  yang  dilakukan  

oleh  manusia.30 Kegiatan-kegiatan keagamaan yang  dilaksanakan  disekolah  

atau  di  masjid  sekolah,  nantinya  dapat menimbulkan rasa ketertarikan siswa 

yang aktif di dalamnya.31 

Keaktifan itu ada dua macam, yaitu keaktifan jasmani dan keaktifan rohani 

atau keaktifan jiwa dan keaktifan raga. Dalam kenyataan kedua hal itu bekerjanya 

tak dapat dipisahkan. Misalnya orang yang sedang berfikir, memikir  adalah  

                                                           
28 Ibid. 
29 Muhammad Shahib Thahar, Aisyah: al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: Jabal, 2010), 407. 
30 Sarjono Soekamto, Kamus Sosiologi(Jakarta: Raja wali Press, 2000), 9. 
31 Zakiah Darajat, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 64. 
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keaktifan  jiwa  tetapi  itutidak  berarti  bahwa  dalam  proses  memikir  itu  

raganya  pasif  samasekali. Paling sedikitnya bagian  raga  yang dipergunakan 

selalu untukmemikir  yaitu  otak  tentu  juga  ikut  dalam  bekerja.  al-

Qur’anmengemukakan  ada  dampak  positif  dari  kegiatan  berupa  

partisipasiaktif. Q.S At-Tiin: 6.32  

 

    

   

       

Artinya: ”Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka 

bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.”33 

Kestabilan  pribadi  hanya  akan  tercipta  bila  mana  adanyakeseimbangan  

antara  pengetahuan  umum  yang  dimiliki  denganpengetahuan agama. Oleh 

karena itu pendidikan agama bagi anak-anak harus dibina sejak dini.34 

Hal  itu  dapat  dilaksanakan  dengan  mengikuti kegiatan kegitan keagamaan 

secara rutin dan serius akan mampu memunculkan motivasi belajar agama yang 

tinggi bagi siswa baik di sekolah maupundi  lingkungan  masyarakat. Kegiatan-

kegiatan keagamaan  yang dimaksud sudah tidak asing lagi bagi siswa-siswi, 

karena sedari awal memang  telah  ditanamkan  nilai-nilai  keagamaan  tersebut  

kepada mereka.35 

Schleimachet berpendapat bahwa yang menjadi sumber keagmaan itu adalah 

rasa ketergantungan yang mutlak. Dengan adanya rasa ketergantungan yang 

mutlak ini manusia merasa dirinya lemah. Kelemahan ini menyebabkan manusia 

                                                           
32 Rama Yulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Klam Mulia, 2002), 35-37. 
33 Muhammad Shahib Thahar, Aisyah: al-Qur’an dan Terjemah, 597. 
34 Arifin, Dasar-Dasar Pendidikan Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 

(Jakarta: 1989), 81. 
35Suryono Sukanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: Rajawali Press, 1984), 355. 
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selalu tergantung hidupnya dengan suatu kekuasaan yang berada di luar dirinya. 

Berdasarkan rasa ketergantungan itulah maka timbul konsep tentang Tuhan. Rasa 

ketergantungan yang mutlak ini dapat dibuktikan dalam realitas upacara 

keagamaan dan pengabdian para penganut agama kepada suatu kekuasaan yang 

mereka namakan Tuhan.36 

Macam-macam kegiatan keagamaan untuk pembinaan  keimanan  dan  

ketaqwaan  terhadap  tuhan  yang  maha  esa dapat  dibagi  ke  dalam  empat  

bagian  yaitu  kegiatan  harian,  mingguan,dan tahunan. 

a) Kegiatan harian. 

1) Shalat zuhur berjamaah 

2) Berdo’a di awal dan di akhir pelajaran 

3) Membaca ayat al-qur’an secara bertadarus sebelum masuk jam pelajaran. 

4) Shalat dhuha pada waktu istirahat 

b) Kegiatan mingguan 

1) Infak shadaqah setiap hari jum’at 

2) Mentoring, yaitu bimbingan senior kepada siswa junior dengan 

meteri yang bernuansa islami 

3) Setiap hari jum’at siswa memakai busana muslimah 

c) Kegiatan bulanan 

Kegiatan  bulana disekolah,  khusus  bulan  ramadhan  kegiatan  yang 

dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1) Buka puasa bersama 

2) Shalat tarawih di masjid sekolah 

3) Tadarus 

4) Ceramah ramadhan 

                                                           
36 Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 54-55. 
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d) Kegiatan tahunan 

1) Peringatan isra’ mi’raj 

2) Peringatan maulid nabi SAW 

3) Peringatan nuzulul qur’an 

Kegiatan-kegiatan  tersebut  di  atas  dikoordinasi  oleh  siswayang dibimbing 

oleh guru agama dengan bimbingan wakil dan kepala sekolah.37Dalam  pengertian  

yang  menyeluruh,  ibadah  dalam  Islam merupakan jalan hidup yang sempurna, 

nilai hakiki ibadah terletak padaketerpaduan  antara  tingkah  laku,  perbuatan  dan  

pikiran,  antara  tujuan dan alat serta teori dan aplikasi. 

Metode yang digunakan islam dalam mendidik jiwa adalah menjalin 

hubungan terus-menerus antara jiwa itu dan Allah disetiap saatdalam segala  

aktivitas, dan pada setiap kesempatan berfikir semua ituberpengaruh  terhadap  

tingkah  laku,  sikap  dan  gaya  hidup  individu.Itulah  system  ibadah,  system  

berfikir,  system  aktivitas  semuanyaberjalan  seiring  bersama  dasar-dasar  

pendidikan  yang  integral  danseimbang.38 

Kegiatan-kegiatan lain yang ada dalam lembaga pendidikan yaitu sebagai 

berikut: 

1) Shalat Wajib  

a) Shalah Shubuh 

Waktunya mulai terbit fajar sampai matahari terbit. 

b) Shalat Dhuhur 

Waktunya mulai matahari miring ke sebelah Barat sampai bayang-

bayang suatu benda sama panjang dengan benda itu sendiri 

c) Shalat Ashar 

                                                           
37Abdul  Rahman  Shaleh, Psikologi Suatu  Pengantar dalam  Perspektif  Islam (Jakarta: 

Kencana,2009), 169-182.  
38Hery Noer Ali, Watak Pendidikan Islam (Jakarta: Friska Agung Insani, 2000), 157-159. 
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Waktunya mulai bayang-banyang suatu benda lebih panjang dari 

bendanya sendiri sampai matahari terbenam. 

d) Shalat Maghrib 

Waktunya mulai matahari terbenam sampai hilangnya awan merah 

dilangit. 

e) Shalat ‘Isyak 

Waktunya mulai hilangnya awan merah sampai terbit fajar pagi.39 

2) Shalat Dluha 

  Shalat Dluha adalah shalat yang dikerjakan pada saat naiknya matahari 

setinggi tombak sampai waktu menjelang Dzuhur.jumlah rakaatnya minimal 

dua rakaat, bolrh empat rakaat dan paling utama delapan rakaat.40 

3) Kajian Kitab Kuning 

Secara umum kitab kuning dipahami sebagai kitab-kitab keagamaan 

berbahasa Arab, menggunakan aksara Arab yang dihasilkan oleh para ulama 

dan para pemikir muslim lainnya,  terutama dari Timur Tengah. Pengertian 

tersebut terlihat kurang luas, oleh karena itu Azyumardi Azra menambahkan 

bahwa kitab kuning tidak hanya mengunakan bahasa Arab, akan tetapi juga 

bahasa lokal (daerah), seperti: Melayu, Jawa dan bahasa lokal lainnya di 

Indonesia dengan menggunakan aksara Arab. Dengan demikian, selain ditulis 

oleh para ulama Timur Tengah juga ditulis oleh para ulama Indonesia 

sendiri.41 

Sementara, dalam Pengertian yang lebih sempit kitab kuning diartikan 

dengan buku-buku tentang keislaman yang dipelajari di pesantren ditulis 

dalam tulisan Arab dan dalam bahasa Arab dengan sistematika klasik. Kitab 

                                                           
39 Samsuri, Penuntun Shalat Lengkap (Surabaya: APOLLO LESTARI, TT), 48. 
40 Tolhah Ma’ruf, Halimi, dkk ( Jawa Timur: Lembaga Ta’lif Wannasyr, TT), 133. 
41Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru (Jakarta: Logos, 

1999), 111. 
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kuning juga dapat diartikan dengan kitab yang berisi ilmu-ilmu keislaman, 

fiqh khususnya, yang ditulis atau dicetak dalam bahasa 

Arab/Melayu/Jawa/Sunda dan sebagainya tanpa memakai harakat/syakal 

(tanda baca/baris).42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning (Yogyakarta: Mizan, 1994), 132. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi.43 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, dalam penelitian ini adalah  persepsi 

mahasiswa terhadap urgensi masjid ulin nuha sebagai pusat kegiantan keagamaan. Dalam 

penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan fenomena tersebut secara intensif dan 

menganalisisnya.adapun subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa IAIN Ponorogo. 

 

B. Kehadiran Penelitian 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari beberapa pengamatan 

serta, sebab penerapan penelitian lah yang menentuka keseluruhan skenarionya.44Untuk 

itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai kunci partisipan penuh sekaligus 

pengumpul data yang man informan mengetahui bahwa peneliti melakukan penelitian 

agar mempermudah dalam melakukan pengumpulan data. Adapun instrumen yang lain 

hanya sebagai penunjang.  

 

                                                           
43 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 9. 
44Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatid Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 

6. 



27 
 

 

 

C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi ini adalah di IAIN Ponorogo. 

Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian disini karena untuk mengetahui persepsi 

mahasiswa tentang pentingnya Masjid Ulin Nuha sebagai pusat kegiatan keagamaan.  

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data primer 

Dalam penelitian ini sumber data primer yang dilakukan peneliti yaitu 

mahasiswa IAIN Ponorogo. 

2. Data sekunder 

Yaitu data atau informan yang diperoleh dari buku-buku perpustakaan, 

tulisan-tulisan ilmiah, majalah dan hasil penelitian. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan dalam ssebuah topik tertentu.45 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai 

pemberi jawaban atas pertanyaan itu.46 Dalam penelitian ini wawancara dilakukan 

dengan mahasiswa IAIN Ponorogo. 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian 

kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada pada situasi sosial tertentu dan 

hasil kajiannya tidak diberlakukan kepopulasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain 

                                                           
45 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 200. 
46Basrowi dan Suwadi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Reineka Cipta, 2008), 127. 
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pada situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Pada penelitian kualitatif, peneliti 

memiliki memasuki situasi tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada 

orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi orang tertentu. Penetuan sumber 

data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih 

denngan pertimbangan dan tujuan tertentu.47 Untuk melakukan wawancara ini 

peneliti sudah menentukan berapa banyak informan yang akan diteliti karena dalam 

peneliti ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik yang berdasarkan 

pada ciro-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi 

dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.48 

2. Teknik Observasi 

Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu, fakta 

mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi data itu dikumpulkan dan 

seiring dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda 

yang sangat kecil maaupun yang sangat jauh dapat di observasi dengan jelas.49 

Oleh karena itu, penelitian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

persepsi mahasiswa terhadap pentingnya masjid Ulin Nuha sebagai pusat kegiatan 

keagamaan bagi mahasiswa IAIN Ponorogo. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data-data atau 

dokumen yang ada, termasuk sejarah hidup dapat pula dilengkapi dengan analis 

dokumen seperti otoboigrafi, memorial catatan harian, yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti.50 

                                                           
47Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D, 216. 
48Cholid Narbuko dan Abu Achmad, Methodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 116. 
49Sugiyona, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2006), 310. 
50Deddy Mulyana, Metodoligi Penelitian Kualitatif (Bandung; Rosdakarya, 2004), 195. 
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Dalam penelitian kualitatif ini, dokumentasi merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian dari observasi, 

wawancara akan lebih dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis. 

Dokumen ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data dengan jalan mendapatkan 

data dengan jalan yang menyelidiki dokumen-dokumen tidak yang digunakan 

sebagai bahan penelitian yang bersifat sejarah.51 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Tehnik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat di temukan tema dan 

dirumuskan hasil penelitian yang disarankan oleh data.52 Nasution menyatakan 

bahwa analisis adalah pekerjaan yang sangat sulit, dan memerlukan kerja keras. 

Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak 

ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap 

peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat 

penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang 

berbeda. Analisis data dalam peneliti kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampau tuntas sehingga datanya 

sudah jenuh.53 

Berdasarkan hasil tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

                                                           
51Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D, 240. 
52Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik (Bandung: Tarsiti, 1994), 140. 
53Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 91. 
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wawacancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan 

data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.54 

Untuk menganalisis data yang telah terkumpulkan dalam penelitian ini, 

penulis akan menggunakan teknik analisis data berdasarkan teori Miles dan 

Huberman yang mana menjelaskan secara mendalam cara data seharusnya dianalisis 

dalam penelitian kualitatif. Ada tiga tahap yang harus dilaukan terus sampai peneliti 

berakhir terkait antara analisis data dan pengumpulan data yang disajikan oleh Miles 

dan Huberman dalam diagram berikut.55 

Tabel 2.1 

Tahap Penelitian Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 286. 
55Abbas Tashakkori dan Charles Teddlie, Mixed Methodology (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 201. 
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Aktivitas dalam analisis data ada tiga, yaitu: 

a) Reduksi Data(Data Reduction) 

Dalam sebuah penelitian kualitatif data-data yang diperoleh 

dilapangan sangat banyak, komleks dan rumit sehingga diperlukan 

analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, menfokuskan ada hal-hal yang penting, sehingga 

data yang direduksi memberikan gambaran yang jelas.56 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, 

semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data anak semakin 

banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis 

data melalui reduksi data. Mereduksi data pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan gambaran yang jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan pengumpulan 

dan selanjutnya, dan mencarinya ila diperlukan reduksi data yang dapat 

dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan 

memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.  

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan 

yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. 

Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan 

segala sesuatu yang dipandang asing, tidak kenal, belum memiliki pola, 

                                                           
56 Iskandar, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: GP Press, 2009), 140.  
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justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan 

reduksi data.57 

b) Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data, 

Kalau dalam penelitian kualitatif penyaji data ini dapat dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun 

dalam pola hubungan, sehungga akan semakin mudah difahami.58 

c) Verifikasi(Verification) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan dat, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Yang sesuai dengan sifat dan jenis serta tujuan 

penelitian. Dan menggunakan analisis dari penulis deskripsi catatan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah pengumpulan data, 

peneliti melakukan action dan refleksi. 59 

 

 

 

 

                                                           
57 Abbas Thashakkori dan Charles Teddlie, Mixed Methodology, 67.  
58 Iskandar, Metode Penelitian Kualitatif, 140.  
59 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif ( Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), 180-181. 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatis 

dilakukan dengan perpanjang keikutsertaan, ketekunan, pengamatan, triangulasi, 

pengecekan sejawat. Dalam penelitian ini, uji kreadibilitas data atau lkepercayaan 

terhadap data hasil peneliti kualitatif dilakukan dengan:  

1. Perpanjang Keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini 

keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjang keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. 

2. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangan relevan dengan 

persoalan atau isu-isu yang sedang dicari. 

3. Triangulasi  

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan atau sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan, sumber, metode, penyidik, dan teori. 

4. Pengecekan sejawat melalui diskusi teknik ini dilakukan peneliti 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep 

validitas dan realibilitas. Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan 

pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. 
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H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

1. Pada tahap pra lapangan, meliputi penyusunan rancangan peneliti, melalui lapangan 

dan pengurusan pengizinan. 

2. Tahap pekerjaan lapangan yaitu memahami latar penelitian, menulis peristiwa yang 

akan diamati serta menganalisis data lapangan. 

3. Tahapan analisis data, yaitu penulis menyusun hasil pengamatan, wawancara, data 

tertulis untuk melakukan anlisis data dengan cara distributiv dan dipaparkan dalam 

bentuk narasi. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), 150. 



35 
 

 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo  

Berdirinya masjid ulin nuha tidak terlepas dari keberadaan IAIN ponorogo 

itu sendiri yang dulunya masih bernama STAIN Ponorogo. Sedangkan IAIN 

Ponorogo tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Institut Agama Islam Megeri 

Sunan Ampel, karena IAIN Ponorogo tidak lain adalah perubahan status dari salah 

satu Fakultas di lingkungan IAIN Sunan Ampel, yaitu Fakultas Syari’ah IAIN Sunan 

Ampel di Ponorogo. 

Dalam sejarah pasang surut perkembangan, IAIN Sunan Ampel telah 

berhasil membuka 18 Fakultas yang terbesar di tiga provinsi: Jawa Timur, 

Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Namun beberapa fakultas yang tidak 

memenuhi standar akreditasi harus ditutup dan digabungkan dengan fakultas sejenis 

yang lokasinya berdekatan. Sampai dengan tahun akademik 1996/1997 IAIN Sunan 

Ampel memiliki 11 Fakultas yang Timur dan Fakultas di Mataram, Nusa Tenggara 

Barat. 

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan tidak lagi 

menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan tidak lagi menjadi bagian 

dari IAIN. STAIN bersifat otonom (berdiri sendiri) merupakan unit organik terdiri di 

lingkungan Depertemen Agama yang dipimpin oleh ketua yang bertanggungjawab 

kepada Menteri Agama. Pembinaan STAIN secara fungsional dilakukan oleh 

Direktor Jenderal kelembagaan Agama Islam swasta di wilayah melalui badan 

kompertais. 
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Keberadaan masjid ulin nuha sendiri berdiri bersamaan dengan berdirinya 

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel yang berada di Ponorogo. Awal berdirinya 

masjid Ulin Nuha ini diperuntukan sebagai tempat sholat bagi mahasiswa dan dosen 

yang berada di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel yang berada di Ponorogo.  

Dengan seiring berjalananmya waktu kegiatan-kegiatan di masjid Ulin 

Nuha ini semakin beragam. Tidak hanya digunakan sebagai tempat shalat saja tetapi 

juga digunakan untuk kegiatan peribadatan lainnya seperti sholawatan, kultum, 

ceramah, dan lain-lain. Selain digunakan untuk  kegiatan peribadatan kini masjid 

Ulin Nuha juga digunakan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan keislaman 

seperti kajian kitab-kitab, pengajaraan al-quran dan lain-lain. Masji ulin nuha juga 

digunakan suatu UKM yang memiliki kegiatan di bidang keislaman yaitu UKI Ulin 

Nuha.  

Masjid Ulin Nuha merupakan sebuah masjid yang dibangun secara mandiri 

oleh IAIN Ponorogo, tanpa campur tangan dari pemerintah. Dulu masjid Ulin Nuha 

hanya masjid kecil yang hanya mempunyai satu lantai yang belum seperti sekarang 

yang mempunyai dua lantai. Dan luas tanahnya pun belum seluas yang seperti 

sekarang. Dulu sebelum masjid Ulin Nuha mempunyai kegiatan seperti sekarang, 

dulu hanya sebatas tempat shalat dan tempat peristirahatan para dosen dan 

mahasiswa. 

Kini masjid Ulin Nuha telah berubah tidak seperti dulu lagi, dan sekarang 

masjid Ulin Nuha telah menjadi masjid untuk pusan kegiatan keagamaan di IAIN 

Ponorogo.61 

 

 

 

                                                           
61 Lihat Traskip Wawancara nomor, 01/W/29-1/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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2. Visi, Misi, Dan Tujuan Masjid Ulun Nuha IAIN Ponorogo  

Adapun Visi, Misi dan Tujuan Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Visi Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo yaitu menjadi pusat kegiatan keagamaan 

dan pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa IAIN Ponorogo 

b. Misi Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo 

1) Melaksanakan proses pembelajaran tambahan dan kajian ilmu-ilmu keislaman 

yang unggul. 

2) Melaksanakan kegiatan dalam bidang ilmu-ilmu keislaman yang unggul. 

3) Melaksanakan kebijakan dari pimpinan IAIN Ponorogo untuk melaksanakn 

kegiatan dalam bidang ilmu-ilmu keislaman yang unggul. 

c. Tujuan Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo  

Tujuan Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo yaitu menjadi pusat kegiatan 

keagamaan mahasiswa IAIN Ponorogo dan menjadilan suatu lembaga 

pengembang pendidikan yang unggul dan berkualitas.62 

3. Letak Geografis Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo  

Masjid Ulin Nuha terletak di dalam kampus IAIN Ponorogo itu sendiri. 

IAIN Ponorogo mempunyai lokasi yang strategis, karena IAIN Ponorogo bertempat 

di area kota. Maka semua orang dapat mengakses transpotasi menuju IAIN 

Ponorogo. Adapun letak geografis IAIN Ponorogo adalah: 

Jalan  : Pramuka No. 156 

Desa  : Ronowijayan 

Kecamatan : Siman 

Kabupaten : Ponorogo 

Provinsi  : Jawa Timur 

                                                           
62 Lihat Traskip Wawancara nomor, 02/W/06-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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Berdasarkan observasi peneliti, mahasisawa dan para dosen  kampus IAIN 

Ponorogo dapat menerima kehadiran masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo. Karena 

dengan adanya masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo lebih mudah dalam melakukan 

ibadah dan tambahan pendidikan yang diadakan pengurus masjid Ulun Nuha, dan 

dapat dijadikan tempat istirahat untuk para mahasiswa.  

Selain dapat digunakan untuk tempat ibadah, pendidikan, istirahat Masjid 

Ulin Nuha juga mempunyai kegiatan tambahan yaitu Bazar Buku yang biasanya 

diadakan satu tahun satu kali, yang dimana mahasiswa dapat menembah pengetahuan 

dengan adanya kegiatan atau rutinan tersebut. 

Secara garis besar peneliti memilih lokasi penelitian di IAIN Ponorogo ini, 

karena alasan yang pertama yaitu mahasiswa lebih memilih melakukan kegiatan 

ibadah dan sebagainya diluar masjid Ulin Nuha dari pada melakukannya di masjid 

Ulin Nuha itu sendiri.63 

4. Susunan Pengurus Majid Ulin Nuha IAIN Ponorogo  

a) Pembina 

Ketua    : Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M. Ag. 

Anggota   :1. Dr. Saifullah, M.A. 

2. Drs. H. Kasnun, M. A. 

3. Drs. H.A. Rodli Makmun, M. Ag. 

4. Dr. Ahmad Munir, M. Ag. 

5. Dr. H. Sugihanto, M. Ag. 

6. Drs. H. Subroto, MSI. 

7. Drs. H. Agus Romdlon Saputro, M.H.I. 

8. Drs. H. M. Muhsin. 

 

                                                           
63 Lihat Traskip Dokumentasi  nomor, 37/D/06-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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b) Pengurus Harian 

Ketua    :Dr. H. Abdul Mun’im. M. Ag. 

Wakil Ketua   :Dr. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. 

Sekretaris   :M. Harir Muzakki, M.H.I. 

Bendahara   :Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. 

Asisten Takmir  :Pengurus UKI dan Anggota UKI 

c) Bidang-Bidang 

1) Bidang Peribadatan 

Ketua   :Agung Eko Purnama, SE., MSI. 

Anggota   :1. Umar Sidiq, M.A.g. 

2.H.A Fachruddin Lathif, MSI. 

Asisten Takmir  : UKI 

Tugas Rutin  : 

1. Membuat jadwal petugas adzan 

2. Penyelenggaraan kegiatan shalat berjamaah 

2) Bidang PHBI/N 

Ketua   : Kharisul Wathoni, M. Pd. I. 

Anggota   :1. Aji Damanuri, MEI. 

2.Udin Safala, M.H.I. 

Tugas Rutin  :Menyelenggarakan peringatan hari-hari besar     

Islam dan Kenegaraan. 

3) Bidang Keputrian 

Ketua   : Khusniati Rofiah, MSI. 

Anggota   :1. Rohmah Maulidia, M. Ag. 

2. Ely masykuroh, MSI 

3. Fatmawati, M.Pd.I. 
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Tugas Rutin  :Menyelenggarakan kegiatan keputrian dan 

pemeliharaan 

4) Bidang Pembinaan Jamaah/Syiar 

Ketua   : Dr. M. Miftahul ulum, M.Ag. 

Anggota   :1. Yufridal fitri nursalam, M. Pd. 

2.Erwin yudi prahara, M.Ag. 

Tugas Rutin  :1.Menyelenggarakan kegiatan pembinaan 

keagamaan  

2. Menyelenggarakan pembuatan buletin takmir 

5) Bidang Sarana dan Tata Fisik 

Ketua   :Didiek Noeryono Basar,MM. 

Anggota   :1. Rouf tamami, S.Sos. 

2. Imam safii 

3. Nur rahmawati hamidah, S.Ag. 

Tugas Rutin  :1. Memelihara kebersihan masjid 

2. Merawat peralatan yang ada di masjid 

3. Membantu pelaksanaan kegiatan takmir masjid 

Penyusunan struktur kepemimpinan dan kepengurusan Masjid Ulin Nuha, 

diharapkan dapat memudahkan sistem yang telah digunakan agar tidak terjadi 

penyalahgunaan hak dan wewenang serta kewajiban orang lain. Dalam struktur 

organisasi Masjid Ulin Nuha kekuasaan tertinggi berada pada Ketua Pembina 

organisasi Masjid Ulin Nuha.64 

 

 

 

                                                           
64 Lihat Traskip Dokumentasi nomor, 38/D/01-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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5. Keadaan Dosen dan Mahasiswa IAIN Ponorogo 

a. Keadaan Dosen IAIN Ponorogo 

Berdasarkan data dokumentasi yang telah peneliti peroleh, untuk saat ini 

jumlah dosen tetap di IAIN Ponorogo berjumlah kurang lebih 172 yang bertugas 

mengajar 16 program studi. Dengan adanya penembahan program studi maka 

dibutuhkan jumlah dosen pengajar. Hal ini mengingat semakin luasnya jangkauan 

dan semakin besar minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan 

tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran.65 

b. Keadaan Mahasiswa IAIN Ponorogo 

Latar belakang mahasiswa IAIN Ponorogo berasal dari berbagai 

masyarakat, mulai dari petani, pegawai negeri, guru, pelajar, polisi TNI, dan lain 

sebagainya, semua bergabung dalam satu naungan yaitu kampus IAIN Ponorogo. 

Adapun keadaan mahasiswa IAIN Ponoerogo berdasarkan data 

mahasiswa aktif yaitu sebagai berikut: 

Angkatan Tahun 2011 samapai dengan tahun ajaran 2017 

FASYA 

Laki-laki : 529 

Perempuan : 767 

Total  : 1298 

FATIK 

Laki-laki : 2029 

Perempuan : 4456 

Total  : 6485 

FUAD  

Laki-laki : 193 

                                                           
65 Lihat Traskip Dokumentasi nomor, 39/D/15-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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Perempuan : 266 

Total  : 459 

FEBI 

Laki-laki : 312 

Perempuan : 846 

Total dari seluruh jurusan dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa 

jumlah lai-laki berjumlah 2029 dan total jumlah perempuan yaitu berjumlah 4456. 

Jadi jumlah mahasiswa IAIN Ponorogo dari semua jurusan dan dari jumlah laki-

laki dan perempuan yaitu berjumlah 6485.66 

6. Sarana dan Prasarana Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo 

Sarana dan prasarana merupakan suatu perlengkapan yang harus dimiliki oleh 

suatu lembaga atau organisasi, karena sarana dan prasarana yang merupakan salah 

satu yang urgen bagi kelancaran kegiatan belajar-mengajar. Sarana dan prasarana 

merupakan tolak ukur terhadap tingkat kemajuan dan kualitas suatu lembaga atau 

organisasi itu sendiri. 

Untuk menopang lancarnya kegiatan, maka sarana prasarana yang dimiliki 

oleh Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Sarana dan Prasarana Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo 

NO NAMA SARANA PRASARANA JUMLAH 

1.  Mukena 10 

2. Al-Qur’an 5 

3. Alat Kebersihan 2 

4. Majalah Dinding 1 

                                                           
66 Lihat Traskip Dokumentasi nomor, 40/D/18-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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5. Mimbar 1 

6. Kamar Mandi 4 

7. Tempat Wudhu 18 

8. Sound  5 

9. Karpet 2 

10. Sarung 5 

11. Luas Tanah 570 M2 

12. Beduk 1 

13 Lampu 15 

14. Rak Tas 367 

   

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Ulin Nuha Sebagai Pusat 

Kegiatan Keagamaan di IAIN Ponorogo. 

Masjid Ulin Nuha merupakan sebuah masjid yang berada dalam kampus 

IAIN Ponorogo. Yang merupakan pusat kegiatan keagamaan bagi mahasiswa 

maupun dosen/karyawan IAIN Ponorogo itu sendiri. Masjid Ulin Nuha dikatakan 

sebagai pusat kegiatan keagamaan di kampus IAIN Ponorogo karena masjid Ulin 

Nuha memiliki banyak kegiatan keagamaan yang dapat diikuti oleh mahasiswa IAIN 

Ponorogo itu sendiri.  

Kegiatan keagamaan itu sendiri jika dilaksanakan secara rutin dan serius akan 

mampu memunculkan motivasi belajar agama yang tinggi. Kegiatan keagamaan 

adalah segala perbuatan, perkataan, lahir batin seseorang atau individu yang 

didasarkan pada nilai-nilai atau norma-norma yang berpangkal pada ajaran-ajaran 

                                                           
67 Lihat Traskip Observasi nomor, 34/O/20-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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agama, yamg telah menjadi kebiasaan hidup sehari-hari dalam sekolah. Kegiatan 

keagamaan itu sendiri merupakan kegiatan yang dapat menata jiwa seseorang. Ada 

beberapa kegiatan keagamaan yang dapat diikuti atau dapat dilakukan seseorang 

untuk dapat memperoleh pendidikan tersebut. Contohnya dalam masjid Ulin Nuha 

yang memiliki berbagai kegiatan keagamaan yang dapat diikuti oleh mahasiswa 

IAIN Ponorogo.  

Sebagaimana penjelasan dari ketua Ta’mir masjid Ulin Nuha yaitu Dr. H. 

Abdul Mun’im. M. Ag mengenai kegiatan keagamaan di masjid Ulin Nuha yaitu 

sebagai berikut: 

 

Kegiatan keagamaan yang ada di masjid Ulin Nuha merupakan kegiatan 

keagamaan yang dijalankan oleh UKM UKY Ulin Nuha. Masjid Ulin Nuha 

itu sendiri tidak memiliki kegiatan keagamaan yang mandiri kecuali shalat 

jamaah. Kegiatan keagamaan masjid Ulin Nuha mengikuti kegiatan yang 

dijalankan oleh UKM UKY Ulin nuha.68  

 

Kutipan diatas menjelaskan bahwa masjid Ulin Nuha merupakan masjid yang 

dijalankan oleh UKM yang berada dalam masjid itu sendiri maka kegiatan-kegiatan 

masjid Ulin Nuha juga berdasarkan kegiatan UKM tersebut yaitu UKM Uky Ulin 

Nuha.  

Sebagaimana juga dijekaskan oleh takmir masjid Ulin Nuha yang berasal dari 

mahasiswa IAIN Ponorogo yaitu dari saudara Hadi Muhlisin, berikut penjelasannya: 

 

Kegiatan keagamaan masjid Ulin Nuha itu banyak, akan tetapi kegiatan 

keagamaan tersebut kegiatan dari UKM Uky Ulin Nuha. Jadi antara Masjid 

Ulin Nuha dan UKM Uky ulin Nuha ini mempunyai keterkaitan antara satu 

dengan yang lainnya. Karena UKM Uky Ulin Nuha ini berada di dalam 

masjid Ulin Nuha itu sendiri.69  

 

 

                                                           
68 Lihat Traskip Wawancara nomor, 04/W/06-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
69 Lihat Traskip Wawancara nomor, 05/W/10-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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Hal tersebut juga diungkapkan oleh Mohammad Fahmi Ulum mahasiswa 

sekaligus Ta’mir masjid Ulin Nuha yaitu sebagai berikut: 

 

Kegiatan masjid Ulin Nuha itu berdasarkan kegiatan keagamaan Uky Ulin 

Nuha, dan jadwalnya pun yang membuat adalah pengurus dari Uky Ulin 

Nuha. Dan pembuatan jadwal kegiatan keagamaan itu sendiri disesuaikan 

dengan jadwal mahasiswa dan dosen yang ada.70 

 

 

Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada 

dalam masjid Ulin Nuha mengikuti kegiatan-kegiatan UKY Ulin Nuha: 

a. Jadwal Kegiatan Harian Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo (Berbasis Pendidikan) 

Tabel 1.2 

Jadwal Kegiatan Harian Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo 

SENIN SELASA 

KEGIATAN WAKTU KEGIATAN WAKTU 

Pelatihan 

Muhadharah 

15.00-16.30 Pelatihan Vokal 15.00-16.30 

CP: Kak Kiya CP: Kak Iza 

 

RABU KAMIS 

KEGIATAN WAKTU KEGIATAN WAKTU 

Pelatihan 

Keterampilan 

15.00-16.30 Ngaji Mawaid 12.30-13.30 

CP: Kak Risma CP: Kak Azmi 

 Pelatihan Qira’ 15.00-16.30 

 CP: Kak Nida 

 

                                                           
70 Lihat Traskip Wawancara nomor, 06/W/10-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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JUMAT SABTU 

KEGIATAN WAKTU KEGIATAN WAKTU 

Pelatihan Kaligrafi 08.00-Selesai Pelatihan Banjari 08.00-Selesai 

CP: Kak Yuda CP: Kak Usna 

Ngaji Kahfi 

(Khusus Putri) 

11.30-12.00   

CP: Kak Ulfa   

Pelatihan Tari Sufi 11.30-14.45   

CP: Kang Hadi   

 

MINGGU 

KEGIATAN WAKTU 

Ngaji Nahwu dan 

Sharaf 

09.00-Selesai 

CP: Kak Angger 

 

b. Jadwal Imam Shalat Dhuhur Dan Penceramah (Kultum Selasa) Masjid Ulin Nuha 

IAIN Ponorogo 

Tabel 1.3 

Imam Shalat Dhuhur Dan Penceramah (Kultum Selasa) Masjid Ulin Nuha 

IAIN Ponorogo 

NO. HARI 

SELASA/ 

TANGGAL 

IMAM/PENCERAMAH TEMA KULTUM 

1. 16-09-2014 Dr. H.Abdul Mun’im, M.Ag Orang Mukmin Itu 
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Bersaudara 

2. 30-09-2014 Drs. HM. Saichu, M.Si. Profil Pengikut Rasulullah 

SAW 

3. 07-10-2014 Dr. Ahmad Munir, M.Ag Tidak Berbuat sia-sia 

4. 14-10-2014 Dr. H. Sugihanto, M.Ag Kasih sayang Allah  

5. 21-10-2014 Drs.H. Agus Romdlon  

S, MHI 

Sesungguhnya nikmat Allah 

itu sangat banyak 

6. 28-10-2014 Drs. HM. Muhsin Maka shalatlah dan 

berkorbanlah 

7. 04-11-2014 Drs. H. Ahmad Rodli 

Makmun, M.Ag 

Kisah-kisah Teladan dulu 

dan sekarang 

8. 18-11-2014 Dr. Lutfi Hadi Aminudin, 

M.Ag 

Menyambut Tahun Baru 

1436 H 

9.  02-12-2014 Kharisul Wathoni, M.Ag Mereaisasikan Hukum Islam 

dalam kehidupan 

10. 09-12-2014 Umar Siddiq, M.Ag Beribadah yang benar 

11. 16-12-2014 Yufridal Fitri N, M.Pd Surga dibawah telapak kaki 

ibu 

12. 23-12-2014 M. Tasrif, M.Ag Hidup bermanfaat bagi orang 

lain 

13. 30-12-2014 Ahmad Zubaidi, Lc, M.Pd Membangkitkan umat Islam 

di Indonesia 
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14. 06-01-2015 Agus Tricahyo, M.Ag Bagaimana ber-Islam 

15. 13-01-2015 Zahrul Fata, M.Ag Pribadi Muslim Paripurna 

16. 20-01-2015 Shohibul Itmam, M.Ag Berbuat kebaikan dan 

mencegah kemungkaran ! 

Selain hari selasa adzan dilakukan oleh takmir yang berasal dari mahasiswa. 

Dalam masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo itu sendiri mengangkat dua takmir yang 

berasal dari mahasiswa, yang salah satu tugasnya yaitu mengumandangkan adan 

selain hari selasa yang sudah dijadwalkan untuk dosen.dua takmir tersebut adalah 

Mohammad Fahmi Ulum dan Hadi Muhlisin, yang kebanyakan aktifitas mereka 

berada dalam masjid Ulin Nuha. 

c. Kegiatan Bulanan Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo 

Tabel 1.4 

Kegiatan Bulanan Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo 

No Bidang PJ Kegiatan Pelaksanaan 

1 Pembinaan 

Jamaah 

Nafi’ 

Nurul 

1. Bedah Buku 

2. Achievement 

Motivation 

Training (AMT) 

3. Kajian Rutin 

3 bulan sekali  (April) 

6   bulan sekali (awal 

oktober) 

Seminggu sekali (rabu) 

2 Dakwah Rusono 

Tisam 

Dawila 

Risa 

Roro 

1. Pembuatan Buletin 

Takmir  (tema: 

 tahun baru 

masehi, dll. 

2. Sebar  stiker 

3. Silaturahim ke 

Tokoh 

4. Agenda ramadhan 

(buka bersama) 

5. Halal Bi Halal 

6 bulan sekali 

(september) 

 

 

Awal januari 

1 tahun sekali ( januari )  

 Juni   

(pertengahan 9/10  

syawal 1438 H) 

6 bulan sekali (Februari) 
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6.  Talkshow  umum   

 Kajian tahun 

baru islam 

1439 H 

 Kajian fiqih 

wanita, dll 

7. Dzikir Al-Hikmah 

 

8. Rutinan Simaan al-

Qu’an 

 

 

 

 

 

 

1 bulan sekali (Rabu 

Pahing) 

1 Bulan Sekali (Rabu 

Legi) 

6 Humas 

 

Rino 

Fitria 

Ritma 

1. Optimalisasi 

Sosial Media 

(facebook, 

WA, twiiter, 

instagram,dll) 

atas nama 

Takmir  ketika 

ada acara 

2. Tebar SMS / 

WA ( 

Tahajjud, 

jarkom , syuro, 

tausyiah, 

motivasi, dll)71 

  Kondisional 

 

 

  

 

 

 

 

Seminggu sekali 

 

2. Persepsi Mahasiswa Terhadap Kegiatan Keagamaan di Masjid Ulin Nuha 

Sebagai Pusat Kegiatan Keagamaan Di IAIN Ponorogo. 

a. Pemahaman Mahasiswa Mengenai Masjid Ulin Nuha Sebagai Pusat 

Kegiatan Keagamaan di IAIN Ponorogo 

Masjid merupakan tempat untuk Ibadah bagi umat Islam. Bukan semata-

mata hanya untuk tempat Ibadah saja, tetapi masjid dapat digunakan untuk 

                                                           
71 Lihat Traskip Wawancara nomor, 07/W/01-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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kegiatan pendidikan, sosial maupun perekonomian. Masjid juga memiliki syarat-

syarat ataupun ketentuan agar masjid tersebut dapat dikatakan sebagai masjd. 

Setiap masjid juga memiliki karakteristik tersendiri, yang akan membedakan 

antara masjid yang satu dengan masjid yang lainnya. Karakter tersebut bisa dilihat 

dari bentuk bangunannya maupun dari kegiatan keagamaan yang ada didalamnya. 

Setiap lembaga pendidikan pastilah mempunyai bangunan tersebut yaitu 

masjid. Yang akan difungsikan utuk tempat kegiatan keagamaan oleh lembaga 

tersebut. Begitu juga dengan kampus IAIN Ponorogo yang memiliki sebuah 

bangunan masjid yang bernama masjid Ulin Nuha. Masjid Ulin Nuha berada 

didalam naungan kampus IAIN Ponorogo, yang dibangun secara mandiri oleh 

kampus IAIN Ponorogo itu sendiri.  

Masjid Ulin Nuha tersebut memiliki karakteristik sendiri yang akan 

membedakan dengan masjid kampus lainnya. Banyak pendapat mahasiswa 

mengenai masjid Ulin Nuha tersebut. Dimulai dari bnagunannya, tingkat 

kenyamanannya dan masih banyak lagi. Hal tersebut seperti yang telah di 

ungkapkan oleh saudari Lindah Kurnia semester 8 program PAI. I sebagaimana 

berikut ini: 

 

Menurut saya, masjid Ulin Nuha itu masjid yang bersih dan nyaman. 

Fungsinya pun sudah baik, selain untuk tempat shalat juga digunakan 

tempat untuk pendidikan lainnya, seperti kajian ilmiah, kajian dan masih 

banyak lagi. Tetapi dari segi ukurannya masjid Ulin Nuha terlihat sangat 

mungil, luasnya tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa IAIN Ponorogo 

yang semakin tahunnya semakin bertambah.72 Hal ini diperkuat dengan 

adanya dokumentasi yang ada. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Lihat Traskip Wawancara nomor, 08/W/17-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini  
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Hal tersebut juga diungkapkan oleh Afifatur mahasiswi semester 2 

program PBA. 2  

 

Menurut saya, masjid Ulin Nuha itu masjid yang nyaman, udaranya 

sejuk, dan enak digunakan untuk istirahat pas waktu luang. selain untuk 

shalat masjid Ulin Nuha juga sering digunakan untuk kerja kelompok.73 

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Fiqih Nirwana .N mahasiswi 

semester 4 program PAI. H. 

 

Menurut saya, masjid Ulin Nuha itu kurang terawat, dan tidak kalah 

pentingnya lagi fasilitas yang ada juga kurang memadai. Kamar 

mandinya kurang banyak sedangkan yang menggunakan adalah 

mahasiswa yang segitu bnayaknya, jadi harus mengantri lama. Efeknya 

berimbas pada shalat jamaahnya, mahasiswa hanya dikasih waktu satu 

jam untuk istirahat yaitu mulai dari jam 12 sampai dengan jam 1 siang. 

Waktu satu jam tersebut habis dugunakan untuk mengantri kamar mandi 

dan wudhu, dan akhirnya ketinggalan shalat jamaah shalat dhuhur.74  

  

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Maulina Hesti R mahasiswa 

semester 6 program PAI. B 

 

Menurut saya, yang sangat disayangkan sekali tempat wudhunya. Masjid 

Ulin Nuha itu untuk perempuan hanya ada dua kamar mandi, itupun 

kadang satu kamar tidak dapat digunakan karena rusak. Dan juga tempat 

wudhunya kurang sehingga harus mengantri lama. Dan yang sangat 

sisayangkan yaitu kehabisan air saat waktunya shlat, jadi mahasiswa 

harus kecewa dengan mencari masjid diluar kampus.75  

 

Hal tersebut juga diungkapkam oleh Evita Ratna mahasiswa semester 4 

program PGMI. F 

 

Menurut saya, masjid Ulin Nuha itu sudah alih fungsi, bukan lagi tempat 

ibadah lagi. Bagaimana tidak masjid Ulin Nuha sekarang digunakan 

untuk tempat makan, ngecas, bedakan dan tentunya banyak mahsiswa 

yang menggosip. Dilihat dari fasilitasnya kamar mandinya sangat antri, 

lalu tempat wudhunya juga jorok soalnya jarang dibersihkan.76  

 

 

                                                           
73 Lihat Traskip Wawancara nomor, 09/W/12-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
74 Lihat Traskip Wawancara nomor, 10/W/14-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
75 Lihat Traskip Wawancara nomor, 11/W/14-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 

 
76 Lihat Traskip Wawancara nomor, 12/W/14-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 



52 
 

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Eva Duwi Wahyuningtias 

mahasiswa semester 4 program tadris IPA. A 

 

Menurut saya, masjid Ulin Nuha itu masjid yang nyaman karena 

udaranya sangat sejuk. Tetapi yang membuat saya tidak terlalu suka 

untuk datang ke masjid Ulin Nuha yaitu saya pernah mempunyai 

pengalaman buruk disana, saya kepleset di masjid Ulin Nuha karena 

atapnya bocor dan airnya menggenang. Hal itulah yang membuat saya 

kapok untuk datang ke masjid Ulin Nuha untu melakukan kegiatan 

apapun.77  

 

Hal tersebut juga diungkap oleh Kusuma Anggraeni mahasiswa semester 

6 program PAI. K 

 

Menurut saya, masjid Ulin Nuha itu masjidnya kurang luas. Dan kalau 

dilihat dari fasilitas yang ada, salah satunya tempat wudhunya itu licin 

berbahaya bagi mahasiswa dan baunya agak tidak menyengat.78 

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Rita Ayu Ningrum mahasiswa 

semester 6 program Ilmu al-Qur’an dan Tafsir 

Menurut saya, sebenarnya masjid Ulin Nuha itu kalau dilihat dari 

fasilitasnya itu lengkap, contohnya itu tempat wudhunya banyak. Tetapi 

kadang kamar mandinya itu terkadang bau, tidak ada kuncinya, dan 

klosetnya itu jembong. Dan satu lagi tempat wudhunya itu saat ada orang 

wudhu itu terlihat dari gedung C. Jadi mahasiswa yang berada digedung 

C itu dapat melihat mahasiswa yang sedang buka aurat saat berwudhu, 

mereka dapat melihat dari ventilasi udara dari tempat wudhu, mungkin 

ventilasinya terlalu besar.79  

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Arista Candra Destianti mahasiswa 

semester 8 program Perbankan Syari’ah 

Menurut saya, masjid Ulin Nuha itu nyaman bersih, tapi jika dilihat dari 

toiletnya itu kotor. Seharusnya dibersihkan soalnya itu masjid tempat 

orang beribadah harus selalu bersih. Dan ada lagi, teman saya pernah 

kehilangan tas di masjid Ulin Nuha, jadi keamnannya harus ditambah 

lagi atau dikasih fasilitas rak tas yang ada kuncinya, biar tidak ada yang 

kehilangan lagi. Dan tas pun tidak berserakan dimana-mana.80  

 

                                                           
77 Lihat Traskip Wawancara nomor, 13/W/14-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
78 Lihat Traskip Wawancara nomor, 14/W/15-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
79 Lihat Traskip Wawancara nomor, 15/W/16-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 

 
80 Lihat Traskip Wawancara nomor, 16/W/18-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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Hal tersebut juga diungkapkan oleh Fery Surya Saputra mahasiswa 

semester 8 program PAI. A 

Menurut saya, masjid Ulin Nuha itu sudah baik, namun sayangnya 

masjid Ulin Nuha itu belum digunakan untuk shalat jum’at. Padahal 

masjid Ulin Nuha itu dikampus mempunyai mahasiswa yang banyak. 

Padahal juga kamous-kampus lain sudah mempunyai masjid yang dapat 

digunakan untuk shakat jum’at. Dan satu lagi lantai satu Ulin Nuha tidah 

dapat dugunakan untuk shalat, itu sangat disayangkan.81 

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Lailatul Hidayah mahasiswa 

semester 6 program PAI. J 

Menurut saya, masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo ini tempatnya kurang 

strategis. Karena tempatnya dekat jalan ramai, dan dekat dengan 

keramaian, jadi kurang tenang dalam melakukan ibadah. Masjidnya juga 

kecil tapi tempatnya nyaman soalnya udaranya sejuk.82  

  

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Khoiriyah Rofi’atul Hamidah 

mahasiswa semester 6 program ES. A 

Menurut saya, masjid Ulin Nuha itu pengab udara didalamnya, soalnya 

faktor dari rame soalnya orangnya terlalu banyak dan tempatnya yang 

kecil. Jadi membuat tidak nyaman disana. Saya sangat jarang sekali 

berada di masjid Ulin Nuha karena beberapa faktor tersebut. Dan masjid 

Ulin Nuha juga kurang ventilasi udara sehingga menjadikan salah satu 

faktor pengap tersebut. Dan yang membuat saya kesal lagi, krannya  

sering mati karena tandonan air yang habis.83 

 

Dari persepsi beberapa mahasiswa yang ada mengenai masjid Ulin Nuha 

sebagai pusat kegiatan keagamaan di IAN Ponorogo dapat disimpulkan bahwa 

masjid Ulin Nuha kurang begitu mendapat tanggapan yang posotif. Sebagian 

besar mahasiswa berpendapat bahwa masjid ulin nuha masih banyak kekurangan 

dari sarana maupun prasarananya yang ada.  

 

 

                                                           
81 Lihat Traskip Wawancara nomor, 17/W/18-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
82 Lihat Traskip Wawancara nomor, 18/W/14-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
83 Lihat Traskip Wawancara nomor, 19/W/17-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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b. Pemahaman Mahasiswa Mengenai Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo 

Sebagai Tempat Ibadah 

Seperti yang telah dijelaskan diatas, masjid Ulin Nuha merupakan masjid 

yang dijadikan sebagai tempat kegiatan keagamaan di IAIN Ponorogo. Kegiatan 

keagamaan salah satunya yaitu dijadikan sebagai tempat ibadah bagi dosen, 

karyawan maupun mahasiswa IAIN Ponorogo. Masjid dapat dijadikan tempat 

shalat harus memenuhi beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu: suci dari 

hadats, menutup aurat, sucinya badan, pakaian, dan tempat shalat dari najis yang 

tidak di ma’fu, mengetahui masuknya waktu shalat, menghadap Qiblat. 

Begitu juga dengan masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo juga harus 

memenuhi persyaratan untuk dapat dijadikan sebagai tempat ibadah. Salah satu 

persyaratannya yaitu harus suci dari berbagai macam najis. Untuk mengetahui 

apakah masjid Ulin Nuha telah memenuhi syarat syari’at Islah yang telah 

ditentukan untuk dapat tidaknya dijadikan tempat ibadah. Dibawah ini akan 

dipaparkan beberapa pendapat mahasiswa mengenai masjid Ulin Nuha sebagai 

tempat Ibadah. Hal tersebut seperti yang telah di ungkapkan oleh saidari Safitri 

Novita W semester 2 program PAI. M sebagaimana berikut ini: 

 

Menurut saya, mengenai tingkat kenyamanan saya beribadah di Masjid 

Ulin Nuha, saya merasa nyaman karena udaranya sejuk sangat enak buat 

istirahat. Tetapi sangat disayangkan mukena yang tersedia disana bau 

terasa jarang dicuci.84 

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Anisa Nur Afifah mahasiswa semester 

4 program PAI. M 

 

Menurut saya, saya lebih memilih melakukan ibadah dimasjid luar 

kampus dari pada di masjid kampus, yaitu masjid Ulin Nuha. Alasan 

saya karena di masjid Ulin Nuha kurang konsentrasi karena suasananya 

sangat ramai, bukan ramai dalam melakukan ibadah tetapi mereka ramai 

                                                           
84 Lihat Traskip Wawancara nomor, 20/W/14-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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mengobrol. Dan yang paling tidah saya sukai mukena yang tersedia 

banyak yang robek dan berbau tidak sedap.85  

  

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Titha Rahmawati mahasiswa 

semester 6 program PGMI. B 

Menurut saya, saya melakukan ibadah di masjid Ulin Nuha kurang 

nyaman, karena untuk melakukan shalat itu sendiri harus berdesakan 

karena tempat shalat yang kurang luas. Dan kita harus ngantri mukena 

karena jumlah mukena yang kurang memadai. Dan yang sering 

melakukan kegiatan di sana anggota UKM Uky Ulin Nuha jadi saya 

kurang begitu nyaman. Saya lebih ntaman dan memilih melakukan 

ibadah di Pondok tempat saya saja.86 

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Sya’adatul Abadiyah mahasiswa 

semester 2 program IAT. A 

Menurut saya, saya tidak selalu suka melakukan ibadah di Masjid Ulin 

Nuha IAIN Ptonorogo. Karena di dalam Masjid Ulin Nuha kebanyakan 

digunakan untuk makan-makan. Sehingga mereka ramai dengan 

sendirinya kurang menghormati oramg yang sedang melakukan Ibadah, 

sehingga mengganggu kenyamanan orang yang beribadah 

didalamnya.87  

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Nevi Ratnasari mahasiswa semester 

6 program PAI. C 

Menurut saya, tingkat kenyamanan masjid Ulin nuha IAIN Ponorogo 

itu sangat rendah dalam hal ibadah, kebanyakan disana serba antri. 

Disana masjid Ulin Nuha bukan menjadi tempat ibadah saja tetapi 

kebanyakan dari mahasiswa menggunakan masjid Ulin Nuha itu untuk 

mengerjakan tugas. Jadi kurang nyaman saat melakukan ibadah.88 

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Amalia RahMawati mahasiswa 

semester 6 program PAI. C 

Menurut saya, saya tidak bisa mengikuti jamaah di masjid Ulin Nuha, 

karena semua serba ngantri, dimulai dari wudhunya, rukuhnya dan 

tempat shalatnya. Karena keterbatasan tempat shakat di Masjid Ulin 

Nuha. Dan kurangnya dalam Masjid Ulin Nuha, contohnya saat kita 

melakukan shalat ada aja orang yang berjalan diatas kita dan shalat 

mereka tidak tertata rapi karena tidah adanya garis shaff untuk 

dijadikan patokan dalam shalat. Dan dimasjid Ulin Nuha mukenanya 

                                                           
85 Lihat Traskip Wawancara nomor, 21/W/15-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
86 Lihat Traskip Wawancara nomor, 22/W/14-12/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
87 Lihat Traskip Wawancara nomor, 23/W/14-12/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
88 Lihat Traskip Wawancara nomor, 24/W/14-12/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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belum tentu suci, karena dilihat dari bau dan warnanya yang tidak 

meyakinkan.89  

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Alfina Wahyu L mahasiswa 

semester 4 program PS. A 

Menurut saya, saya kurang nyaman melakukan Ibadah di masjid Ulin 

Nuha, karena beberapa faktor. Diantaranya yaitu kamar mandinya yang 

kotor dan ngantri. Lalu mukena yng disediakan di Masjid Ulin Nuha 

banyak yang tidak layak lagi untuk dipakai dan beberapa bahkan rusak. 

Dan di masjid Ulin Nuha itu sangat lah ramai, ramia dengan beberapa 

aktifitas yang mengganggtu ketenangan orang yang sedang beribadah. 

Mereka kurang dapat mengontrol obrolan mereka.90 

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Risnawati mahasiswa semester 8 

program PAI. J 

Menurut saya, di masjid Ulin Nuha itu sangatlah ramai. Banyak 

mahasiswa yang tidak melakukan shalat didalam masjid Ulin Nuha 

IAIN Ponorogo ini, kebanayakan dari mereka malah tidur didalam 

masjid. Banyak juga mereka yang ngecas sehingga banyak kabel yang 

berserakan dimana-mana. Mau melakukan shalat pun kita harus 

berdesak-desakan tempat, ngantri rukuh dan ngantri wudhu. Dan 

banyak juga mahasiswa disana yang makan didalam masjid dan kadang 

bungkus makanannya tidak dibungang sehingga mengganggu 

kenyamanan tempat ibadah.91 

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Silvia Ramadhani mahasiswa 

semester 8 program HKI 

Menurut saya, masjid Ulin Nuha kurang nyaman untuk digunakan 

ibadah. Karena di masjid Ulin Nuha itu banyak digunakan untuk 

ngrumpi buka untuk hal ibadah. Dan kurang nyaman dilihat juga dari 

fasilitas kamar mandi yang kurang bersih.92 

 

Dari banyaknya persepsi mahasiswa IAIN Ponorogo tentang masjid 

Ulin Nuha IAIN Ponorogo sebagai tempat ibadah dapat disimpulkan bahwa 

mereka enggan melakukan ibadah dimasjid Ulin Nuha karena berbagai alasan, 

yaitu karena fasilitas kamar mandi yang kurang, mukena yang kurang layak, 

                                                           
89 Lihat Traskip Wawancara nomor, 25/W/14-12/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
90 Lihat Traskip Wawancara nomor, 26/W/16-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
91 Lihat Traskip Wawancara nomor, 27/W/15-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
92 Lihat Traskip Wawancara nomor, 28/W/19-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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ramai dan banyaknya mahasiswa yang melakukan kegiatan di masjid Ulin Nuha 

IAIN Ponorogo.  

Peneliti juga mengadakan observasi di masjid Ulin yaitu ketika ada 

segerobolan mahasiswa akan melakukan shalat, mereka berekspresi sedikit kesal 

karena mereka harus berdesak-desakan dengan mahasiswa yang lain karena 

sempitnya tempat shalat di masjid Ulin Nuha. Terlihat juga mahasiswa-

mahasiswa yang mengantri mukena, karena terbatasnya mukena yang disediakan, 

menurut pengamatan peneliti masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo itu bukan sempit 

karena banyaknya mahasiswa yang jamaah di masjid Ulin Nuha tersebut, tetapi 

malah banyak mahasiswa yang hanya sekedar istirahat, makan, tiduran, numpang 

ngecas. Mereka istirahat didalam masjid Ulin Nuha, jadi tempat untuk melakukan 

shalat menjadi terbatas. Banyak juga mahasiswa yang tidur dimasjid tersebut. Hal 

itu dikarenakan tidak ada peraturan yang tertulis maupun yang non tertulis. Jadi 

mahasiswa seenaknya sendiri dalam melakukan sesuatu hal.93 

Selain itu peneliti juga telah melakukan observasi di mushala belakang 

kampus yaitu mushala Abdullah Fajar yang dimana bersamaaan dengan waktu 

peneliti melakukan observasi di masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo kemarin. 

Peneliti melakukan observasi di mushala dekat kampus yang dimana merupakan 

salah satu mushala pilihan mahasiswa IAIN Ponorogo selain masjid Ulin Nuha 

IAIN Ponorogo. Menurut pengamatan peneliti mahasiswa yang shalat di luar 

kampus mereka mahasiswa yang tidak sabar dalam mengantri. Seperti mengantri 

wudhu, shalat, mukena dan masih banyak lagi.  Dan mereka juga beralasan bahwa 

shalat diluar kampus lebih banyak waktu untuk istirahat, jadi waktu tersebut dapat 

digunakan untuk makan, shalat, dan tidur, karena waktu jam istirahat hanya satu 

jam yang mereka peroleh. Mereka terlihat santai dan nyaman karena tidak harus 

                                                           
93 Lihat Traskip Wawancara nomor, 29/O/25-03/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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berdesakan antara mahasiswa yang satu dengan yang lain. Dan dimushala 

Abdullah Fajar ini menyediakan mukena yang layak dan terbilang banyak. Dan 

mereka masih memiliki bnyak waktu untuk istirahat karena tidak harus mengantri 

lama dalam berwudhu ataupun shalatnya. Mereka menganggap shalat dimushala 

Abdullah Fajar ini lebih baik dari pada di Masjid UlIN Nuha IAIN Ponorogo 

dengan berbagai alasan di atas.94 

c. Pemahaman Mahasiswaa Mengenai Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo 

Sebagai Tempat Kegiatan Keagamaan 

Kampus berbasis islam pastilah mempunyai tempat kegiatan untuk 

dijadikan pusat kegiatan keagamaannya. Kegiatan keagamaan merupakan suatu 

kegiatan yang berbasis keagamaan. Begitu juga dengan kampus IAIN Ponorogo 

juga mempunyai tempat kegiatan keagamaan yaitu disebut dengan masjid Ulin 

Nuha IAIN Ponorogo.  Dimasjid Ulin Nuha inilah mahasiswa mengembangkan 

dan belajar tentang keagamaan.  

Di dalam Masjid Ulin Nuha ini lah berbagai kegiatan keagamaan 

disediakan untuk mahasiswa. Disini mahasiswa akan lebih mendalami tentang 

keagamaan yang telah mereka punya. Tentunya mengenai kegiatan keagamaan di 

masjid Ulin Nuha ini memiliki jadwal dan karakter tersendiri dalam setiap 

kegiatan keagamaannya. Disini mahasiswa dapat memilih kegiatan keagamaan 

yang tersedia di Masjid Ulin Nuha sesuai dengan jadwal yang sesuai dengan 

keinginan masing-masing individu. Ada beberapa pendapat mahasiswa mengenai 

kegiatan keagamaan di masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo ini. Hal tersebut seperti 

yang telah di ungkapkan oleh saudari Anisa Nur Islami semester 8 program KPI. 

A sebagaimana berikut ini: 

Menurut saya, kegiatan keagamaan dimasjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo 

itu bagus, karena ada beberapa kegiatan keagamaan yang dapt diikuti 

                                                           
94 Lihat Traskip Observasi nomor, 35/O/25-03/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 



59 
 

 

mahasiswa IAIN Ponorogo. Tetapi kegiatan tersebut kebanyakan yang 

mengikuti hanya dari anggota ukm Uky Ulin Nuha itu sendiri, 

seharusnya kegiatan keagaan tersebut bisa menyeluruh kemahasiswa 

yang lainnya, jadi kurangnya sosialisasi dari UKM Uky itu sendiri.95 

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Duwi Rahayu mahasiswa semester 8 

program HKI  

Menurut saya, kegiatan keagamaan yang ada di Masjid Ulin Nuha IAIN 

Ponorogo kurang begitu baik. Karena kegiatan yang ada di Masjid Ulin 

Nuha kurangnya adanya sosialisasi ke mahasiswa sehingga banyak 

mahasiswa yang kurang tau tentang kegiatan keagamaan yang ada di 

masjid Ulin Nuha tersebut. Dan kurangnya keaktifan dari UKM Uky 

Ulin Nuha untuk mengenalkan kegiatan keagamaan tersebut kepada 

mahasiswa.96 

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Nur Hayah mahasiswa semester 2 

program PGMI 

Menurut saya, kegiatan keagamaan di masjid Ulin Nuha itu 

menyenangkan. Karena kegiatannya ada yang hari minggu, jadi tidak 

tabrakan dengan jam kuliah. Hari minggu waktu yang luang jadi sangat 

bermanfaat untuk mengikuti kegiatan keagamaan di masjid Ulin Nuha 

tersebut. Tetapi ada kekurangannya yaitu jadwal tempat nya tidak tetap. 

Tidak punya ruangan tersendiri untuk melakukan kegiatan tersebut, 

contohnya kegiatan keagamaan kajian kitab kuning.97  

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Niki Endang Setiyorini mahasiswa 

semester 8 

Menurut saya, saya sangat senang mengikuti kegiatan keagamaan di 

masjid Ulin Nuha. Karena dengan adanya kegiatan keagamaan ini sawa 

tambah wawansan, tambah ilmu tentang keagamaan. Tetapi saya tidak 

suka dengan kumpulannya, terkadang hanya sekedar kumpul saja, tanpa 

ada latihan dan pembelajaran.98 

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Imanudin mahasiswa semester 8 

program Perbankan 

Menurut saya, saya belun tertarik untuk mengikuti kegiatan yang ada di 

masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo. Karena faktor dari teman juga. 

Teman-teman saya masih banyak juga yang blum mengikuti bahkan 

                                                           
95 Lihat Traskip Wawancara nomor, 30/W/15-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
96 Lihat Traskip Wawancara nomor, 31/W/18-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
97 Lihat Traskip Wawancara nomor, 32/W/18-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
98 Lihat Traskip Wawancara nomor, 33/W/18-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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mereka belum tahu tentang kegiatan keagamaan yang ada di masjid Ulin 

Nuha tersebut.99 

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Diah Ayu Prastanti mahasiswa 

semester 2 program Tadris Ipa 

Menurut saya, saya belum tertarik untuk mengikuti kegiatan keagamaan 

di masjid Ulin nuha IAIN Ponorogo. Karena saya belum mengetahui apa 

saja kegiatan keagamaan yang ada di masjid Ulin Nuha, dan saya juga 

belum tau tentang jadwal-jadwalnya. Hal itu karena kurang adanya 

tentang sosialisasi kegiatan keagamaan tersebut.100  

 

Dari banyaknya persepsi mahasiswa IAIN Ponorogo tentang masjid 

Ulin Nuha IAIN Ponorogo sebagai tempat kegiatan keagamaan mahasiswa IAIN 

Ponorogo dapat disimpulkan bahwa mereka enggan mengikuti kegiatan 

keagamaan di dimasjid Ulin Nuha karena berbagai alasan, yaitu karena jadwal 

kegiatan keagaman yang kurang menyeluruh, tempat kegiatan keagamaan yang 

tidak tetap, tabrakannya dengan jadwal kuliah dan kurangnya sosialisasi pengurus 

dalam mengenalkan kegiatan keagamaan tersebut kepada mahasiswa IAIN 

Ponorogo. 

Peneliti juga mengadakan observasi dimasjid Ulin Nuha tepatnya di 

UKM Ulin Nuha peneliti mendatangi masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo untuk 

melakukan observasi lanjutan setelah peneliti melakukan observasi beberapa hari 

yang lalu. peneliti sengaja mendatangi masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo pada 

hari munggu ini dan pada jam ini. Karena pada hari dan jam ini seharusnya ada 

kegiatan keagamaan yang berada pada masjid Ulin Nuha ini yaitu pelatihan ngaji 

Nahwu dan Sharaf. Berdasarkan hasil dari observasi peneliti, hasilnya sama 

dengan hari-hari sebelumnya saaat mendatangi hari dan jam pada jadwal kegiatan 

keagamaan yang telah ditetapkan. Yaitu tidak ada kegiatan apapun pada jadwal 

tersebut. Begitu jga dengan hari ini yang seharusny ada pelatihan ngaji nahwa dan 

                                                           
99 Lihat Traskip Wawancara nomor, 34/W/18-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
100 Lihat Traskip Wawancara nomor, 35/W/18-02/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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sharat tetapi kenyataannya tidak ada pelatihan tersebut.  Setelah peneliti amati 

ternyata kegiatan keagaan di masjid Ulin Nuha ini masih fakum, belum tertata 

dengan baik dan belum terlaksana berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. hal 

ini menurut pengamatan saya karena pengurus yang kurang tegas dalam menata 

kegiaatan ini dan juga kurangnya keikutsertaan mahasiswa dalam mengikuti 

kegiatab keagamaan tersebut. Dengan kurang tertatanya jadwal pelaksanaan 

kegiatan keagamaan tersebut membuat mahasiswa enggan untuk mengikuti 

kegiatan keagamaan yang ada di Masjid Ulin Nuha tersebut.malah banyak 

mahasiswa yang tidak mengetahu jadwal kegiatan keagamaan di Masjid Ulin 

Nuha yang ada. 101  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Ulin Nuha Sebagai Pusat 

Kegiatan Keagamaan di IAIN Ponorogo 

Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo adalah masjid yang berada dibawah naungan 

kampus IAIN Ponorogo. Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo merupakan masjid dimana 

digunakan tempat kegiatan keagamaan mahasiswa maupun dosen IAIN Ponorogo. 

Seperti yang sudah dibahas dalam bab II, masjid adalah tempat kaum muslimin 

berkumpul untuk melakukan ibadah sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah, baik 

untuk melakukan kegiatan silaturrahmi ataupun kegiatan yang lainnya.102 

Fungsi masjid tidah hanya digunakan untuk tempat ibadah saja, tetapi dapat 

digunakan sebagai tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, 

tempat musyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul 

dalam masyarakat, sebagai tempat kaum muslimin berkonsultasi dan mohon bantuan atau 

pertolongan, sebagai tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan bergotong-royong 

untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, sebagai lembaga pendidikan bagi kaum 

muslimin untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuannya, sebagai 

tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat, sebagai tempat 

pengumpulan data, menyimpan, mengelola, dan membagikannya, sebagai tempat dan 

pengaturan dan supervisor sosial.103 

Seperti halnya masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo, selain digunakan untuk 

kegiatan keagamaan berupa shalat, tetapi juga digunakan digunakan untuk kegiatan 

                                                           
102Moh. E. Ayub, dkk, Manajemen Masjid (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 1-2. 
103Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2005), 132. 
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keagaan lainnya yang dapat diikuti mahasiswa IAIN Ponorogo, seperti Pelatihan 

Muhadharah, Pelatihan Vokal, Pelatihan Keterampilan, Ngaji Mawaid, Pelatihan Qira’, 

Pelatihan Kaligrafi, Pelatihan Banjari, Ngaji Kahfi, Pelatihan Tari Sufi. 

Dari paparan data diatas dapat dianalisis bahwa kegiatan yang ada di masjid Ulin 

Nuha IAIN Ponorogo belum sesuai dengan konsep yang ada. Dapat dilihat dari kegiatan 

yang ada di masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo yang belum mempunyai kegiatan sosial 

dan budaya. Dimana sosial dan budaya merupakan hal pokok yang harus dipelajari sejak 

dini untuk dapat berkembang dalam masyarakat. Mahasiswa merupakan target utama 

dalam masjid Ulin Nuha ini, untuk itulah diperlukan kegiatan yang berbasis sosial dan 

budaya karena mahasiswalah yang nantinya akan mengembangkan bangsa dengan 

berbagai pengetahuan yang dimilikinya. Di masjid Ulin Nuha hanya memiliki kegiatan 

yang bersifat agama saja belum ada kegiatan yang bersifat sosial dan budaya sebagaiman 

yang tertera pada konsep masjid dan fungsinya. Kegiatan keagamaan memanglah 

penting, tetapi lebil oentingnya jika kegiatan keagamaan juga dibarengi dengan adanya 

kegiatan sosial dan budaya yang nantinya akan dijadikan bekal hidup dalam masyarakat.  

Dengan adanya kegiatan keagamaan yang ada dimasjid Ulin Nuha IAIN 

Ponorogo ini bisa membangun motivasi mahasiswa untuk terbiasa melakukan kegiatan-

kegiatan keagamaan dengan baik. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab II bahwa 

kegiatan keagamaan adalah segala perbuatan, perkataan, lahir batin seseorang atau 

individu yang didasarkan pada nilai-nilai atau norma-norma yang berpangkal pada 

ajaran-ajaran agama, yang telah menjadi kebiasaan hidup sehari-hari dalam sekolah.104 

Seperti halnya di masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo, kegiatan yang dilakukan di 

masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo merupakan kegiatan yang tidak diwajibkan bagi setiap 

mahasiswa yang ada. Kegiatan ini murni dari hati mahasiswa itu sendiri yang ingin 

mengikuti kegiatan keagamaan itu atau tidak. Dalam kegiatan keagamaan yang ada 

                                                           
104 Sarjono Soekamto, Kamus Sosiologi(Jakarta: Raja wali Press, 2000), 9. 
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dimasjid Ulin Nuha ini ada berbagai kegiatan keagamaan yang dapat diikuti, yang akan 

mengajarkan keagamaan yang lebih luas. Dan dalam kegiatan keagamaan di masjid Ulin 

Nuha ini mahasiswa juga dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri masing-

masing. Yang dimana pengembangan potensi tersebut akan dapat dibawa kemasyarakat 

dan berguna untuk kehidupan. 

Dari paparan data diatas dapat dianalisis bahwa keagamaan yang ada di masjid 

Ulin Nuha dengan teori yang ada sudah sesuai. Didalam teori mengatakan suatu 

perbuatan yang ada berdasarkan hati nurani, seperti halnya dalam masjid Ulin Nuha 

IAIN Ponorogo, semua kegiatan tidak diwajibkan untuk diikuti oleh setiap mahasiswa, 

mereka bebas memilih untuk mengikuti atau tidak. Tetapi disini masjid Ulin Nuha IAIN 

Ponorogo memberikan kesempatan dan bimbingan bagi mahasiswa yang ingin mengikuti 

kegiatan keagamaan di masjid Ulin Nuha tersebut.   

Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan yang ada di masjid Ulin Nuha IAIN  

Ponorogo tentu tidak selalu berjalan dengan baik. Berdasarkan pengamatan peneliti ada 

beberapa faktor yang menghambat kurang lancarnya kegiatan keagamaan yang ada di 

masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo, seperti kurangnya tempat untuk melakukan kegiatan 

keagamaan, kurang efektifnya waktu kegiatan keagamaan, sehingga bertabrakan dengan 

jadwal kuliah mahasiswa, kurangnya sosialisasi tentang kegiatan yang ada di Masjid Ulin 

Nuha IAIN Ponorogo itu sendiri, kegiatan yang masih fakum (jadwal kegiatan 

keagamaan belum terelesiasikan dengan baik), kurangnya perhatian ta’mur masjid Ulin 

Nuha mengenai kegiatan keagamaan tersebut. 

Dari paparan data diatas dapat dianalisis bahwa dengan adanya beberapa faktor 

yang menghambat kurang lancarnya kegiatan keagamaan yang ada di masjid Ulin Nuha 

IAIN Ponorogo tersebut pengurus masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo dapat mengevalusi 

dan memperbaiki kegiatan keagamaan maupun jadwal-jadwalnya pada periode yang 

akan datang.  
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Diadakannya kegiatan keagamaan di masjid Ulin Nuha ini yaitu untuk menambah 

pengetahuan dan ilmu dalam bidang keagamaan. Selain untuk menambah pengetahuan 

dalam bidang keagamaan, kegiatan dimasjid Ulin Nuha ini juga untuk bersosialisasi 

antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari 

terbentuknya potensi mahasiswa IAIN Ponorogo yang mengikuti kegiatan keagamaan di 

masjid Ulin Nuha dan berkembangnya bakat mahasiswa dari angkatan yang lalu. Tetapi 

sayangnya pada periode ini kegiatan keagamaan masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo 

kurang aktif karena adanya beberapa faktor yang telah dipaparkan diata. Dari analisis 

penulis, penulis menemukan bahwa kegiatan keagamaan yang ada di masjid Ulin Nuha 

tersebut kurang lancar dikarenakan kurang tertatanya dalam mengurus kegiatan 

keagamaan di masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo tersebut. Hal ini dapat dilihat dari setiap 

jadwal yang seharusnya ada kegiatan keagamaan tetapi bukti dalam lapangannya tidak 

ada kegiatan apapun pada setiap jadwal yang ada. 

 

B. Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kegiatan Keagamaan di Masjid Ulin Nuha 

Sebagai Pusat Kegiatan Keagamaan Di IAIN Ponorogo. 

1. Pemahaman Mahasiswa Mengenai Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo 

IAIN Ponorogo adalah kampus yang bernuansa Islami, terlihat dari profil dan 

keadaan lingkungan semua perilaku, baik dari luar maupun didalam kampus. Kampus 

IAIN Ponorogo telah menetapkan mengenai etika dalam kampus demi tercapainya 

visi, misi, maupun tujuannya. Untuk tercapainya visi, misi, dan tujuan IAIN Ponorogo 

tersebut diperlukan sebuah tempat atau organisasi keagaan yang mendukung. Masjid 

Ulin Nuha merupakan masjid yang berada didalam kampus IAIN Ponorogo yang 

digunakan sebagai pusat keagamaan di IAIN Ponorogo. 

Kemudian adapun beberapa hal yang terkait masjid sebagai bangunan tempat 

ibadah (shalat) yang selanjutnya dipadukan antara teori dan hasil lapangan antara lain: 

seperti yang sudah dibahas dalam bab II, masjid bentuk bangunannya dirancang 
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khusus dengan berbagai atribut masjid seperti ada menara yang cukup megah sebagai 

kebanggaannya masing-masing, kubah dan lain-lain. Bangunannya cukup besar, 

kapasitasnya dapat menampung ratusan bahkan ribuan jamaah dan bisa dipakai 

melaksanakan ibadah shalat jumat atau perayaan hari-hari besar Islam.105 

Kemudian adapun sarana dan prasarana masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo 

yang diperoleh dari lapangan menyebutkan bahwa sarana dan prasarana yang ada 

dimasjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo belum begitu lengkap. Hanya ada beberapa 

mukena yang tersedia dimasjid Ulin Nuha, bangunannya pun tidak begitu luas karena 

hanya berjumlah 570 M2. Dan masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo belum digunakan 

untuk shalat jum’at dan shalat hari-hari besar lainnya.  

 Dari paparan data diatas dapat dianalisis bahwa dari keseluruhan hasil 

perolehan data dan teori yang dipadukan, masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo belum 

memenuhi kriteria masjid. Hal ini juga diperkuat dengan adanya data wawancara yang 

dilakukan penulis mengenai sarana dan prasarana yang ada di masjid Ulin Nuha IAIN 

Ponorogo. Menurut data yang diperoleh dari hasil wawancara mahasiswa IAIN 

Ponorogo, mereka menyebutkan bahwa masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo itu terlalu 

sempit dibandingkan dengan mahasiswa yang begitu banyaknya. Dan penulis 

menyebutkan bahwa masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo Tersebut tempatnya kurang 

strategis, karena dimana masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo berada pada tepi jalan 

raya, sehingga kebisingan sangat terasa. Dan didalam teori disebutkan bahwa krriteria 

masjid yaitu dipakai untuk shalat Jum’at dan digunakan untuk shalat hari-hari besar 

lainnya. Menurut pendapat penulis masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo tersebut 

seharusnya digunakan untuk shalat jum’at karena mahasiswa yang ada di IAIN 

Ponorogo begitu banyak dan kebanyakan mukim di Ponorogo, dan tidak kalah 

                                                           
105 Eman Suherman, Manajemen Masjid (Bandung: Alfabeta, 2012), 60.  
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pentingnya karena sudah dikatakan masjid maka kriteriannya pun juga harus sesuai 

ddengan kriteria masjid yang telah ada.   

Dan dalam kepengurusan masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo pun belum 

tertata dengan baik. Masih belum ada jadwal yang pasti mengenai penanggungjawab 

kebersihan yang ada di masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo. 

Dari paparan data diatas dapat dianalisis bahwa masjid Ulin Nuha IAIN 

Ponorogo dalam kepengurusan yang mengelola setiap harinya kurang tertata dengan 

baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis saat menanyakan jadwal 

untuk membersihkan fasilitas yang ada di masjid Ulin Nuha, belum ada jadwal. Dalam 

pembersihannya pun masjid Uin Nuha hanya mengandalkan kesukarelaan dari ta’mis 

masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo. Penulis berpendapat, seharusnya kepengurusan 

yang ada di Masjid Ulin Nuha harus ditata dengan baik. Karena untuk merawat 

fasilitas masjid Ulin Nuha yang ada agar tetap terjaga. Seperti mukena seharusnya ada 

petugas sendiri yang mencuci mukena tersebut agar tetap layak dan sah untuk dipakai 

untuk shalat mahasiswa IAIN Ponorogo. Tingkat kenyamanan mahasiswa IAIN 

Ponorogo tergantung dengan fasilitas yang disediakan masjid Ulin Nuha IAIN 

Ponorogo. Dan kunci dari itu tersebut terdapat pada kepengurusan masjid IAIN 

Ponorogo yag bisa dikatakan Ta’mir masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo yang berasal 

dari mahasiswa.  

2. Pemahaman Mahasiswa Mengenai Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo Sebagai 

Tempat Ibadah 

Masjid dibangun untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Peran ibadah masih berjalan dimasjid era modern ini, khususnya masjid Ulin  Nuha 

IAIN Ponorogo. Salah satu bentuk ibadah masjid era modern adalah menjadikan 

masjid sebagai tempat shalat wajib dan sunnah, sebagaimana tujuan  manusia 

diciptakan ke muka bumi ini hanya untuk menyembah Allah SWT.  
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Seperti yang sudah dibahas dalam bab II, Pada hakikatnya, dengan 

melaksanakan shalat akan mampu menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar 

sebagaimana firman Allah SWT pada surat Al-Ankabut 45: yang mempunyai arti : 

”Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan 

dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) 

keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 

(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.”106 

Tetapi menurut hasil wawancara dari berbagai pendapat mahasiswa IAIN 

Ponorogo, kini fungsi masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo bukan lagi hanya sekedar 

untuk tempat ibadah, tetapi sudah disalah digunakan. Contohnya seperti, untuk tidur, 

makan, ngecas dan juga ngrumpi.  

Dari paparan data diatas dapat dianalisis bahwa teori dan hasil dari lapangan 

sudah sesuai. Masjid Ulin Nuha digunakan untuk shalat bagi mahasiswa maupun 

dosen IAIN Ponorogo. Dan jamaahnya pun juga sudah bisa dikatakan baik. Namun 

dalam penggunaannya sedikit menyalahi aturan yang ada. Ini dikarenakan masjid Ulin 

Nuha selain digunakan untuk kegiatan keagamaan dan shalat juga digunakan 

mahasiswa yang tidak berkaitan dengan keislaman. Contohnya digunakan untuk 

makan-makan pada waktu jam istirahat kampus. Hal ini seharusmya tidah boleh 

dilakukan di masjid. Tetapi karena kurang adanya peraturan yang ada, aktivitas inipun 

tetap terjadi sampai saat ini. Sampah berserakan dimana-mana mengganggu 

mahasiswa yang lai dalam melakukan ibadah shalat. Dan lagi masjid Ulin Nuha 

digunakan untuk ngrumpi, jadi kebisingan sangat terasa, dan juga dapat mengganggu 

kekhusuan dalam beribadah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

penulis.  

Disamping itu syarat sah shalat yang harus diperhatikan, yaitu: suci dari hadats, 

menutup aurat, sucinya badan, pakaian, dan tempat shalat dari najis yang tidak di 

ma’fu, mengetahui masuknya waktu shalat, dan menghadap Qiblat.107  

                                                           
106  Muhammad Shahib Thahar, Aisyah: al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: Jabal, 2010), 401. 
107  Tolhah Ma’ruf, Halimi, dkk ( Jawa Timur: Lembaga Ta’lif Wannasyr, TT), 52. 
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Dan menurut data dari lapangan, masjid IAIN Ponorogo belum memenuhi 

semua kriteria syarat sahnya shalat. Yaitu terlihat dari mukena yang disediakan di 

masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo.  

Dari paparan data diatas dapat dianalisis bahwa dari keseluruhan hasil 

perolehan data dan teori yang dipadukan, maka masjid Ulin Nuha dapat dikatakan 

belum baik untuk digunakan ibadah. Karena ada beberapa faktor yang ada salah 

satunya yaitu mukenena yang kurang layak untuk dipakai. Hal ini dikarenakan 

mukena yang disediakan di masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo banyak yang rusak dan 

berbau. Terlihat mukena yang ada di Masjid Ulin Nuha kurang dirawat dengan baik, 

kurang dicuci secara rutin, jadi tingkat kebersihan dan kesuciannya pun sangat rendah. 

Dan juga berkenaan dengan mukena yang ada dimasjid Ulin Nuha IAN Ponorogo 

sebagian kurang memenuhi syarat sahnya shalat yaitu menutup aurat. Mukena yang 

ada di masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo banyak yang robek dibagian tangannya 

sehingga saat digunakan untuk shalat tangan terlihat. Menurut penulis seharusnya 

fasilitas yang ada dimasjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo dirawat dengan baik agar shalat 

yang dilakukan dapat sah menurut catatan agama.  

3. Pemahaman Mahasiswa Mengenai Masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo Sebagai 

Tempat Kegiatan Keagamaan 

Secara garis besar baik dalam teori yang terdapat dalam buku ataupun 

pandangan masyarakat secara langsung, setelah melakukan analisis antara teori dan 

lapangan terkait pengertian masjid memiliki pengertian yang sama yaitu, sebagai 

tempat sujud, tempat untuk beribadah, mendekatkan diri kepada sang pencipta, atau 

tempat menyucikan diri. Dalam hal ini pengertian peribadahan tidak hanya shalat, 

tetapi semua hal yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Seperti yang sudah dibahas dalam bab II, pemaknaan lain juga disebutkan 

bahwa masjid merupakan pusat segala kegiatan umat Islam. Masjid bukan hanya 
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tempat ibadah khusus seperti halnya ritual shalat belaka, namun juga pusat 

kebudayaan/muamalat dimana lahir kebudayaan Islam yang kaya dan berkah. Dengan 

demikian masjid tidak terkesan hanya sebagai bangunan tempat sujud semata, namun 

memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.108 Disebut juga bahwa 

masjid adalah tempat mengumumkan hal-hal penting yang menyangkut hidup 

masyarakat muslim, sehingga peran masjid cukup luas adanya.109 

Keberadaan masjid akan selalu menjadi sebuah simbol, dan merupakan 

tempat untuk melakukan berbagai aktivitas salah satunya yaitu kegiatan keagamaan. 

Menggunakan masjid sebagai tempat aktivitas lain selain bertujuan mengabdi kepada 

Allah hukumnya haram. Karena masjid merupakan sebuah sarana atau wadah yang 

berperan dalam mengembangkan pengetahuan agama kepada masyarakat. Kemudian 

adapun beberapa hal yang terkait aktivitas keagamaan yang ada dimasjid dilingkungan 

pendidikan, yang selanjutnya dipadukan antara teori dan hasil lapangan antara lain: 

kegiatan keagamaan yang ada yaitu kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan 

bulanan dan kegiatan tahunan. 110 

Kemudian adapun aktivitas keagamaan yang diperoleh dari lapangan yaitu di 

masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo terdapat beberapa kegiatan yang terbagi menjadi 

kegiatan harian, kegiatan. Mingguan, dan kegiatan tahunan.  

Dari paparan data diatas dapat dianalisis bahwa dari keseluruhan hasil 

perolehan data dan teori yang dipadukan, maka aktivitas keagamaan yang terdapat di 

masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo baik dari teori ataupun lapangan memiliki beberapa 

kesamaan aktivitas keagamaan diantaranya kegiatan hariannya. Tetapi pembedanya 

yaitu jika diteori terdapat kegiatan tahunan tetapi dalam masjid Ulin Nuha IAIN 

Ponorogo tidak ada kegiatan tahunannya. Kegiatan yang ada di masjid Ulin Nuha 

                                                           
108 Sofyan Syafari Harahap, Manajemen Masjid; Suatu Pendekatan Teoritis Organisaotris (Yogyakarta: 

Dhana Bakti Prima Yasa, 1993), 5. 
109 Sidi Gazalba, Mesjid; Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam (Jakarta: Pustaka Antara, 1983), 127. 
110 Abdul  Rahman  Shaleh, Psikologi Suatu  Pengantar dalam  Perspektif  Islam (Jakarta: 

Kencana,2009), 169-182.  
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IAIN Ponorogo sangatlah banyak yang bisa diikuti oleh mahasiswa IAIN Ponorogo. 

Namun sayangnya menurut penelitian penulis semua kegiatan yang ada di masjid Ulin 

Nuha IAIN Ponorogo belum terlaksana dengan baik. Jadwal yang ada belum sesuai 

dengan kenyataan kegiatan yang ada. Ada jadwal namun kegiatan fakum. Hal ini 

dikarenakan beberapa faktor, salah satunya yaitu karena kurang adanya tertatanya 

kepengurusan yang ada. Tempat yang dijadikan kegiatan pun tidak menetap dan 

belum mendapatkan tempat yang baik. Begitulah hasil data lapangan penulis. Menurut 

penulis seharusnya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan aktif karena masjid Ulin 

Nuha IAIN Ponorogo merupakan pusat kegiatan keagamaan yang ada di IAIN 

Ponorogo.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Persepsi Mahasiswa Terhadap Urgensi 

Masjid Ulin Nuha Sebagai Pusat Kegiatan Keagamaan Di IAIN Ponorogo”. Hasil 

penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan keagamaan di masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo, belum berjalan 

aktif sesuai dengan jadwal yang telah ada. Dari kegiatan harian, mingguan, bulanan, 

maupun kegiatan tahunan. 

2. Kegiatan Keagamaan di Masjid Ulin Nuha Sebagai Pusat Kegiatan Keagamaan Di 

IAIN Ponorogo. 

a. Berdasarkan sebagian besar persepsi mahasiswa mengenai masjid Ulin Nuha IAIN 

Ponorogo merupakan bangunan yang memiliki luas 570 M2, bangunan yang 

kurang begitu luas dibandingkan dengan banyaknya mahasiswa yang ada di IAIN 

Ponorogo. Dan sarana dan prasarananya kurang lengkap dan kurang terurus.  

b. Berdasarkan sebagian besar persepsi mahasiswa mengenai masjid Ulin Nuha IAIN 

Ponorogo dijadikan sebagai tempat ibadah belum begitu baik, karena sarana dan 

prasarana yang kurang mendukung.  

c. Berdasarkan sebagian besar persepsi mahasiswa mengenai masjid Ulin Nuha IAIN 

Ponorogo dijadikan sebagai pusat kegiatan keagamaan di IAIN Ponorogo, tetapi 

dalam pelaksanaannya belum begitu baik karena jadwal yang belum aktif, tempat 

yang belum tersedia, dan pengurus yang kurang memperhatikan kegiatan tersebut. 
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B. Saran 

1. Bagi Kampus 

Diharapkan agar selalu mengawasi dan memperhatikan masjid Ulin Nuha IAIN 

Ponorogo, terutama dalam bidang kegiatan keagamaannya.  

2. Bagi Takmir Masjid 

Diharapkan bagi takmir masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo  untuk memaksimalkan 

peranannya agar tugas dan fungsi dari takmir tersebut dapat terlaksana dengan baik, 

serta untuk memberikan pendidikan kepada mahasiswa IAIN Ponorogo agar 

berkembangnya keagamaan pada mahasiswa IAIN Ponorogo. 

3. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan mahasiswa agar selalu berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang 

ada di masjid Ulin Nuha IAIN Ponorogo dan membantu takmir untuk tetap 

menjalankan kegiatan keagamaan yang telah ada. 
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