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ABSTRAK 

 

Kurniawati, Anis. 2015. Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Pendidikan Masyarakat (Studi 
Peran dan Kontribusi Masjid Baitus Shomad Dusun Krajan Desa Tegalombo 
Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Sutoyo, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Masjid, Pendidikan Masyarakat. 

 

Masjid adalah perangkat masyarakat yang pertama didirikan oleh Rasullulah. Di 
zaman Nabi Muhammad saw masjid telah menjadi pusat kegiatan dan informasi berbagai 
masalah kehidupan kaum muslimin. Masjid mempunyai peranan dan fungsi yang sangat 
penting tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi lebih dari itu upaya yang berusaha 
memfungsikan masjid sebagai Islamic Center atau pusat kegiatan keislaman sebagai 
fungsi masjid di zaman Rasulullah. Untuk lebih mendayagunakan masjid lebih efektif 
bila didalamnya disediakan fasilitas-fasilitas terjadinya proses belajar mengajar sekaligus 
dapat digunakan untuk fungsi yang lain. Pada zaman sekarang kebanyakan masjid hanya 
di fungsikan untuk kegiatan ibadah shalat saja, tetapi masjid Bhaitus Shomad di 
Tegalombo ini lain, selain untuk melakukan kegiatan kegiatan ibadah dan keagamaan 
masjid juga digunakan sebagai  Islamic Center  pusat penyalur ilmu pengetahuan dan 
kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menyempurnakan keadaan masyarakat 
sekitarnya khususnya mengenai kegiatan pendidikan Islamnya. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan 
rumusan masalah: (1) Bagaimana Kondisi Pendidikan Masyarakat Sekitar Masjid  Dusun 
Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan? (2) Bagaimana 
Peran dan Kontribusi Masjid “Baitus Shomad” Sebagai Pusat Kegiatan Pendidikan 
Masyarakat Di Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten 
Pacitan? 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara, 
observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Dan teknik yang 
dipilih dalam analisis data adalah reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kondisi pendidikan 
masyarakat Tegalombo Pacitan sudah bagus, pendidikan masyarakatnya minimal SMA. 
Sehingga dalam menyikapi problematika dan perbedaan pemahaman yang ada, difikir 
secara rasional dan universal. (2) Peran dan kontribusi masjid Bhaitus Shomad 
Tegalombo Pacitan ini sangat bagus sekali, dalam peranannya masjid merupakan pusat 
kegiatan pendidikam masyarakat sekitar, meliputi pendidikan Islam, pendidikan 
kejujuran, media dakwah dan informasi, serta pendidikan kewirausahaan. Sedangkan 
kontribusi masjid dari masjid Bhaitus Shomad masjid selalu melibatkan masyarakat 
sekitar dalam kegiatan-kegiatan masjid, dan masyarakat antusias dalam kegiatan-kegiatan 
di dalamnya serta mengembangkan berbagai macam kegiatan yang berpusat di masjid 
dengan tujuan untuk mengembangkan kualitas masyarakat dengan memanfaatkan masjid 
yang ada. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Agama Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad 

shallallahu „alaihi wasallam. Dengan agama inilah Allah menutup agama-

agama sebelumnya dan menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambaNya. 

Dengan agama Islam ini pula Allah menyempurnakan nikmat atas mereka.
1
 

Islam merupakan agama rahmat bagi seluruh umat manusia. Islam datang 

dengan membawa kebenaran dari Allah SWT dengan tujuan ingin 

menyelamatkan dan memberikan kebahagian hidup kepada manusia 

dimanapun ia berada. Agama Islam menegakkan dan mengukuhkan nilai-nilai 

kehidupan yang luhur agar manusia tetap pada martabatnya sebagai makhluk 

ilahi.
2
 Dan tujuan inilah yang nantinya akan mewujudkan suasana yang islami 

dalam kehidupan seseorang. 

Termasuk juga gerakan yang dilaksanakan di  masjid merupakan suatu 

bentuk gerakan mewujudkan suasana islami. Sebab maksud dari gerakan ini 

bukan seseorang itu pergi kemasjid kemudian untuk menjalankan sholat saja, 

namun gerakan disini dalam rangka membina kehidupan menjadi seorang 

pribadi yang luhur, keluarga, dan seluruh umat untuk selalu berpegang teguh, 

                                                           
1
 http:// muslim.or.id/aqidah/agama-islam.html, diakses pada hari Rabu 17 Desember 

2014. Pukul 21.01 WIB. 
2
 Hasan Basri, Remaja Berkualitas  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 145. 
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menjaga kesucian, kebenaran, serta seraya menundukkan dan bersujud kepada 

sang Ilahi Robbi. 

Masjid adalah perangkat masyarakat yang pertama didirikan oleh 

Rasullulah begitu beliau sampai di Madinah setelah menempuh perjalanan 

hijrah yang melelahkan.
3
 Di zaman Nabi Muhammad SAW masjid telah 

menjadi pusat kegiatan dan informasi berbagai masalah kehidupan kaum 

muslimin. Ia menjadi tempat bermusyawarah, tempat mengadili perkara, 

tempat menyampaikan penerangan agama, dan informasi-informasi lainnya, 

dan tempat menyelenggarakan  pendidikan, baik bagi anak-anak maupun 

orang dewasa. Kemudian pada masa Khalifah Bani Ummayah berkembang 

fungsinya`sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang 

bersifat keagamaan. Pada masa Bani Abbas dan masa perkembangan 

kebudayaan Islam, masjid-masjid yang didirikan oleh para pengusaha pada 

umumnya dilengkapi dengan berbagai macam sarana dan fasilitas untuk 

pendidikan. Tempat pendidikan anak-anak, tempat untuk pengajian, tempat 

untuk berdiskusi, dan munazarah dalam berbagai ilmu pengetahuan, dan juga 

dilengkapi dengan ruang perpustakaan dengan buku-buku dari berbagai 

macam ilmu pengetahuan yang cukup banyak.
4
 

Masjid yang didirikan atas kehendak Allah akan membiasakan pengaruh 

pendidikan terbesar dalam kehidupan manusia. Pemanfaatan masjid akan 

mendidik manusia untuk mengaitkan segala persoalan hidup pada ikatan 

karena Allah dan bersumber pada pendidikan Islam yang universal, yaitu 
                                                           

3
 Supardi dan Teuku Aminuddin, Konsep Manajemen Masjid : Optimalisasi Peran 

Masjid (Yogyakarta: UII Press, 2001), vi. 
4
 Zuhairini, et. al.,  Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004),  99. 
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penghambaan diri kepada Allah. Dan itu harus tertanam pada diri manusia 

secar ikhlas tanpa terbebani.
5
 

Masjid atau langgar merupakan istitusi pendidikan yang mau dibentuk 

dalam lingkungan masyarakat muslim. Pada dasarnya, masjid atau langgar 

mempunyai fungsi yang tidak lepas dari kehidupan keluarga. Sebagai lembaga 

pendidikan, masjid berfungsi sebagai penyempurnaan pendidikan dalam 

keluarga, agar selanjutnya anak mampu melaksanakan tugas-tugas hidup 

dalam masyarakat dan lingkungannya. 

Implikasi masjid sebagai lembaga pendidikan Islam adalah: 

1. Mendidik anak tetap beribadah kepada Allah SWT. 

2. Menanamkan rasa cinta pada ilmu pengetahuan, dan menanamkan 

solidaritas sosial, serta menyadarkan hak-hak dan kewajiban-

kewajibannya sebagai insan-insan pribadi, sosial dan warga negara. 

3. Memberi rasa ketentraman, kekuatan, dan kemakmuran potensi-potensi 

rohani manusia melalui pendidikan kesabaran, keberanian, kesadaran, 

perenungan, optimisme, dan pengadaan penelitian. 

Masjid mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting tidak hanya 

sebagai tempat ibadah, tetapi lebih dari itu upaya yang berusaha 

memfungsikan masjid sebagai ”Islamic Center” atau pusat kegiatan keislaman 

sebagai fungsi masjid di zaman Rosulullah. Untuk lebih mendayagunakan 

masjid lebih efektif bila didalamnya disediakan fasilitas-fasilitas terjadinya 

                                                           
5
 Abdurrahman An-Nahlawi, Pendidikan Islam di rumah, sekolah, dan masyarakat 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 138. 
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proses belajar mengajar sekaligus dapat digunakan untuk fungsi yang lain. 

Fasilitas yang dimaksudkan adalah:  

1. Perpustakaan, yang menyediakan berbagai buku bacaan dengan berbagai 

disiplin keilmuan. 

2. Ruang diskusi, yang digunakan untuk berdiskusi segala persoalan seperti 

masalah pendidikan, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. 

3. Ruang kuliah baik digunakan untuk traning remaja masjid, atau juga untuk 

Madrasah Diniyah.
6
 

Berdasarkan pengamatan sementara, penulis mendapati bahwa 

masyarakat Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten 

Pacitan ini memandang masjid sebagai sarana yang efektif baik untuk kegiatan 

sosial, agama, maupun kegiatan pendidikan. Dalam perjalanannya masjid selalu 

digunakan sebagai multi fungsi oleh masyarakat setempat, khususnya bagi 

anak-anak usia sekolah maupun remaja sekitar.  

Anak-anak usia sekolah baik pendidikan dasar sampai pendidikan 

menengah cenderung kekurangan jam pelajaran PAI disekolah masing-masing, 

karena jam mata pelajaran PAI hanya 3 jam dalam seminggu sehingga mereka 

butuh penambahan secara khusus terhadap ilmu atau materi agama, dengan 

demikian mereka memanfaatkan masjid yang ada untuk memperoleh 

pendidikan tersebut melalui kegiatan TPQ, MADIN, rumah pintar. Sedangkan 

para remaja yang pada awalnya hanya fokus paada kegiatan karang taruna saja 

juga memanfaatkan masjid untuk berbagai kegiatan seperti rumah pintar, kopi 

                                                           
6
 Kharisul Wathoni, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia  (Ponorogo: STAIN 

Po Press, 2011),  125-127. 
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jujur, perpustakaan, radio, dan rest area. Disini para remaja dan anak-anak 

digembleng terhadap pengetahuan agama seperti mengaji, siraman rohani, 

berdiskusi membahas masalah keagamaan, bahkan dilatih untuk menerapkan 

sikap kejujuran yang ada pada pribadi individu melalui kegiatan kopi jujur, dan 

kopi jujur ini merupakan kegiatan yang unik yang dilaksanakan di masjid 

sehingga sampai mendatangkan tamu dari berbagai daerah bahkan luar negeri. 

Dan bagi masyrakat sekitar juga ada pelatihan kewirausahaan, pelatihan 

pengolahan lembah perca yang mana kegiatan itu masuk dalam rumah pintar. 

Semua kegiatan di masjid terutama bidang pendidikan selalu melibatkan anak-

anak, remaja, dan masyrakat sekitar. Dari berbagai macam kegiatan tersebut 

mempunyai tujuan khusus sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan 

anak-anak dan remaja sekitar khususnya pengetahuan tentang pendidikan 

agama Islam serta pelatihan ketrampilan bagi masyarakat sekitar.
7
 

Masyarakat Tegalombo cara berfikirnya sudah modern, sehingga 

menjadikan masjid yang ada tidak hanya untuk beribadah sholat saja, namun 

digunakan dan dimanfaatkan sebagai pusat penyalur pendidikan dan ilmu 

pengetahuan Islam, khususnya bagi anak-anak usia sekolah dan remaja sekitar, 

serta kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat agar masyarakat sekitar 

tidak pasif.  

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis tertarik mengadakan 

penelitian dengan judul  “MASJID SEBAGAI PUSAT KEGIATAN 

PENDIDIKAN MASYARAKAT (Studi Peran Dan Kontribusi Masjid “Baitus 

                                                           
7
 Hasil wawancara dengan mbak Risma selaku guru TPQ di masjid “Bhaitus Shomad” 

Tegalombo Pacitan pada tanggal 5 Desember 2014 pukul 15.00 WIB. 
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Shomad” Di Dusun Krajan Desa  Tegalombo Kecamatan Tegalombo 

Kabupaten Pacitan)”. 

 

B. FOKUS PENELITIAN 

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu melebar, fokus penelitian 

ini adalah kegiatan yang dilakukan di dalam masjid, peran dan konstribusi 

masjid dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan pendidikan di masjid. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kondisi Pendidikan Masyarakat  Sekitar Masjid Dusun Krajan 

Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan? 

2. Bagaimana Peran dan Kontribusi Masjid “Baitus Shomad” Sebagai Pusat 

Kegiatan Pendidikan Masyarakat Di Dusun Krajan Desa Tegalombo 

Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk Mendiskripsikan dan Mengetahui Kondisi Pendidikan Masyarakat  

Sekitar Masjid Dusun Krajan  Desa Tegalombo  Kecamatan Tegalombo 

Kabupaten Pacitan. 

2. Untuk Mendiskripsikan dan Mengetahui Peran dan kontribusi Masjid 

“Baitus Shomad” Sebagai Pusat Kegiatan Pendidikan Masyarakat Di 
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Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten 

Pacitan. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan 

manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun 

manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

menambah pengetahuan ilmu bagi pengurus masjid agar bisa mengelola 

masjid dengan sebaik mungkin. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

a. Pengurus Masjid 

Mengetahui bagaimana cara mengembangkan kegiatan-kegiatan 

yang berpusat di masjid, sehingga masjid yang ada tidak hanya 

dimanfaatkan untuk  kegiatan ibadah saja tetapi juga dimanfaatkan 

sebagai multiguna. 

b. Anak-anak dan Remaja sekitar 

Dengan adanya kegiatan yang berpusat di masjid di harapkan anak-

anak usia sekolah dan remaja bisa mengembangkan pemikirannya 

dengan memanfaatkan fasilitas yang ada sehingga bisa memperluas 

pengetahuan agama mereka. 
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c. Masyarakat 

Dengan adanya kegiatan yang berpusat dimasjid di harapkan 

masyarakat sekitar mampu mengembangkan pemikirannya bahwa 

masjid yang ada tidak hanya difungsikan untuk ibadah sholat saja. 

d. Penulis 

Untuk menambah wawasan pengetahuan yang terkait dengan 

pengelolaan masjid serta bagaimana mengembangkan masjid sebagai 

puisat kegiatan masyarakat yang meliputi kegiatan ibadah, sosial, 

pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. 

 

F. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati bertujuan menggambarkan secara sistematis 

mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, bersifat verbal, 

kalimat-kalimat, fenomena-fenomena, dan tidak berupa angka-angka.
8
 

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena 

sosial dari sudut atau perspketif partisipan. Partisipan adalah orang-orang 

yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, 

pendapat, pemikiran, persepsinya. Pemahaman diperoleh melalui analisis 

                                                           
8
  Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2002), 3. 
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berbagai ketertarikan partisipan, dan melalui penguraian “pemakna 

partisipan” tentang situasi-situasi dan peristiwa-peristiwa. Pemaknaan 

partisipan melalui perasaan, keyakinan, ide-ide, pemikiran dan kegiatan 

dari partisipan. Beberapa penelitian kualitatif diarahkan lebih dari sekedar 

memahami fenomena tetapi juga mengembangkan teori.
9
 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu peneliti 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, 

yang meliputi individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Dalam 

penelitian kasus ini akan dilakukan penggalian data secara mendalam dan 

menganalisis intensif faktor-faktor yang terlibat didalamnya.
10

 

Dalam penelitian ini, dipilih jenis penelitian studi kasus karena 

untuk mengetahui bagaimana kegiatan pendidikan yang dilaksanakan 

masyarakat desa Tegalombo yang berpusat di masjid. 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta sebab peranan penelitilah yang menentukan 

keseluruhan skenarionya. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti 

bertindak sebagai instrument kunci,
11

 partisipan penuh sekaligus 

pengumpul data, sedangkan instrument yang lain sebagai penunjang. 

Dalam hal ini peneliti  terjun langsung untuk melakukan penelitian di 

                                                           
9
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan ( Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), 94. 
10

 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surabaya: SIC, 2001), 24. 
11

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  112. 
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Masjid “Baitus Shomad” Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan 

Tegalombo Kabupaten Pacitan. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peniliti memilih lokasi di Masjid “Baitus 

Shomad” Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo 

Kabupaten Pacitan. Dengan alasan bahwa masjid ini berbeda dengan 

masjid-masjid yamg ada pada saat ini. Pada umumnya masjid yang ada itu 

hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja namun masjid ini memiliki 

keunikan. Selain untuk melakukan beribadah shalat, didalam masjid ini 

digunakan kegiatan-kegiatan yang sangat banyak sekali, diantaranya: 

yayasan baitus shomad, rumah pintar, meeting room, rest area, radio, 

TPA, Madin, perpustakaan, dan kopi jujur. Hal ini menurut saya layak 

untuk diteliti karena masjid yang mempunyai peranan seperti ini di 

Indonesia masih sangat sedikit sekali dan diharapkan setelah adanya 

penelitian bisa menambah wawasan khususnya peneliti. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data seperti  dokumen dan lain-lain. Adapun sumber 

data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Primer, yang  meliputi takmir masjid, jamaah masjid, dan masyarakat 

sekitar yang  ada di Dusun Krajan  Desa Tegalombo Kecamatan 

Tegalombo Kabupaten Pacitan. 
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b. Sekunder, yang meliputi dokumen dan semua buku-buku yang relavan 

terkait masjid. 

c. Sebagian peneliti membaca dan mempelajari sesuatu yang 

berhubungan dengan data penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah interview, 

observasi, dan dokumentasi.
12

 Teknik tersebut digunakan peneliti, karena 

suatu fenomena itu dimengerti maknanya secara baik apabila peneliti 

melakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan 

diobservasi pada latar, dimana fenomena tersebut berlangsung dan 

disamping itu untuk melengkapi data , diperlukan dokumentasi.
13

 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara  

(interviewer) yang mengajukan pertanyaaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
14

 

a. Ta’mir masjid, yaitu memperoleh informasi tentang bagaimana 

cara melaksanakan kegiatan keagamaan, pendidikan dan kegiatan-

kegiatan lainnya yang dilaksanakan di Masjid ” Baitus Shomad”. 

b. Jamaah masjid, yaitu untuk memperoleh informasi tentang 

kegiatan yang sudah berjalan di masjid mengenai keagamaanya. 

                                                           
12

 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003) 158-181 
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan kualitatif dan RD, (Bandung : 

Alfa Beta, 2005) 63 
14

  Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2009), 186. 
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c. Anak-anak, yaitu untuk memperoleh informasi tentang bagaimana 

terlaksananya pendidikan di masjid tersebut berkaitan dengan 

adanya TPQ, Madin, Rumah Pintar. 

d. Remaja Masjid, yaitu untuk memperoleh informasi tentang 

bagaimana remaja sekitar berperan aktif dalam kegiatan yang 

berpusat di masjid, seperti meeting room, rumah pintar, 

perpustakaan, radio, kopi jujur, dan rest area. 

e. Guru TPA, mengenai bagaimana program pendidikan agama yang 

dilaksanakan di masjid Baitus Shomad Tegalombo pacitan. 

Apakah kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar atau justru 

sebaliknya. 

f. Masyarakat sekitar, yaitu memperoleh informasi seberapa opini 

masyarakat tentang adanya masjid dalam sentral kegiaatan 

multifungsi yang bisa memenuhi segala aspek kebutuhan 

masyarakat sekitar. 

2. Teknik Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap objek penelitian.
15

 Dalam teknik ini peneliti 

berusaha mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid 

Baitus Shomad Desa Tegalombo. 

 

 

                                                           
15

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung : Alfa Beta, 2006) , 334. 
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3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

dari sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.
16

 

“rekaman sebagai setiap tulisan atau pertanyaan yang dipersiapkan 

oleh atau individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan 

adanya suatu peristiwa atau memenuhi accounting. Sedangkan 

“dokumen” digunakan untuk mengacu atau bukan selain rekaman, 

yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti 

surat – surat, buku harian, catatan khusus, foto – foto dan sebagainya. 

Melalui dokumen ini peneliti dapat memperoleh data-data 

kegiatan yang telah dilaksanakan di masjid Baitus Shomad. 

6. Analisa Data 

Analisa data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematris data yang diperlukan dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain.
17

 Analisa dilakukan dengan 

mengorganisasi data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari dan membuat kesimpulan yang akan dapat diceritakan kepada 

orang lain. 

Teknik analisa kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles 

dan Huberman menemukan bahwa aktivitas dalam analisa kualitatif 

                                                           
16

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 226. 
17

Sugiyono, MetodePenelitianPendidikan, 334. 
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dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada 

setiap tahapan penelitian sehingga samapai tuntas, dan datanya sampai 

jenuh. Aktivitas meliputi data reduction, data display, dan conclusion.
18

  

Langkah-langkah analisa di tunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

         

 

   

 

          

 

Keterangan: 

a. Langkah pertama yaitu mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori. Dengan 

demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. 

b. Langkah kedua setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data atau menyajikan data ke dalam pola yang 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network, 

dan card. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data 

                                                           
18

Miles A. Huberman, Analisa Data Kualitatif (Jakarta: UI Press, 1992), 20. 
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selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku yang 

selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir penelitian. 

c. Langkah ketiga yaitu dalam analisa data kualitatif dalam penelitian ini 

adalah penarikan kesimpulan-kesimpulan dan verifikasi.
19

 

7. Penecekan  Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesatuan (validitas) dan keandalan (realibilitas).
20

 Derajat 

kepercayaan data (kredibilitas data) dapat dilakukan dengan : 

a. Perpanjangan Keikutsertaan 

Peneliti dalan penelitian kualitatif adalah instrument itu sendiri. 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Dalam hai ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam 

waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti 

pada latar penelitian. Maka perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam 

penelitian ini akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan 

data yang dikumpulkan. Maksud dan tujuan memperpanjang 

keikutsertaan dalam penelitian ini adalah : a) menguji ketidakbenaran 

informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri 

sendiri, maupun dari responden dan selain itu dapat membangun 

kepercayaan subyek, b) dengan terjun ke lokasi dalam waktu yang 

cukup panjang, peneliti dapat mendeteksi dan memperhitungksn 

                                                           
19

 Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo Jurusan Syariah, Tarbiyah,Ushuluddin 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2008, 54. 
20

 Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif, 175. 
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distorsi yang mungkin mengotori data. Pertama dan yang terpenting 

adalah distorsi pribadi. 

b. Pengamatan Yang Tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Jadi, apabila 

perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan 

pengamatan menyediakan kedalaman. 

c. Triangulasi 

Teknik teriangulasi adalah tekhnik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfatakan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam triangulasi sebagai tekhnik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan : sumber, metode, penyidik dan teori.
21

 

Dalam penelitian ini, digunakan tekhnik triangulasi dengan 

memanfatakan sumber dan penyidik. Tekhnik triangulasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-stahap penelitian dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan 

yang ditambah dengan tahap akhir dari penelitian yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah :  

                                                           
21
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a. Tahap pra-lapangan , yang meliputi : menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, Mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai keadaan, kemudian memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan, yang menyangkut persoalan etika 

penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi : memahami latar atau 

kondisi, dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta 

sambil mengumpulkan data kemudian di catat dengan cermat, menulis 

peristiwa-peristiwa yang diamati kemudian menganalisa data lapangan 

secara intensif yang dilakukan setelah pelaksanakan penelitian selesai. 

c. Tahap analisis data, tahap ini dilakukan oleh penulis beriringan dengan 

tahap pekerjaan lapangan. Dalam tahap ini penulis menyusun hasil 

pengamatan, wawancara, serta data tertulis selanjutnya penulis segera 

melakukan analisa dara dengan cara distributif dan selanjutnya 

dipaparkan dalam bentuk naratif. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sebagai gambaran pola pemikiran penulis yang tertuang dalam karya 

ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang dibagi 

dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan 

erat dan merupakan kesatuan yang utuh, yaitu: 
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Bab I Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini di kemukakan latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II Kajian teoritis tentang masjid dan pendidikan Islam yang meliputi : 

pengertian masjid, latar belakang berdirinya masjid, fungsi masjid 

pada masa Rasullulah, kontribusi masjid, fungsi dan peran masjid 

pada masa kini dalam meningkatklan SDM, pengertian pendidikan, 

pengertian pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, pendidikan 

Islam dan masyarakat,  serta masjid dan pengaruhnya terhadap 

pendidikan Islam. 

Bab III Berisi tentang penyajian data yang meliputi paparan umum yang ada 

kaitannya dengan lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah berdirinya 

masjid, letak geografi masjid, struktur organisasi masjid, serta 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam masjid yang 

melibatkan masyarakat, remaja, dan anak-anaknya di desa tersebut. 

Selanjutnya data khusus berisikan tentang kondisi pendidikan 

masyarakat Tegalombo, peran dan kontribusi masjid sebagai pusat 

kegiatan pendidikan masyarakat Tegalombo. 

Bab IV Berisi tentang analisa data mengenai tentang kondisi pendidikan 

masyarakat sekitar masjid Tegalombo, peran dan kontribusi masjid 

sebagai pusat kegiatan pendidikan masyarakat Tegalombo. 

Bab V Berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL PENELITIAN 

TERDAHULU 

A. Kajian Teori 

1. Masjid 

a. Pengertian Masjid 

Kata masjid berasal dari bahasa Arab, sajada (fiil madhi) 

yusajidu (mudahari’) masaajid/sajdan (masdar), artinya tempat sujud. 

Dalam pengertian yang lebih luas berarti tempat shalat dan bermunajat 

kepada Allah sang pencipta khalid dan tempat merenung dan menata 

masa depan (zikir). Dari perenungan terhadap penciptaan Allah 

tersebut masjid berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan.
22

 

Menurut Quraish Shihab, bahwa masjid merupakan tempat untuk 

melaksanakan segala aktivitas manusia muslim yang mencerminkan 

kepatuhan kepada Allah swt. Dengan demikian, maka masjid menjadi 

pusat segala bentuk kegiatan orang-orang muslim.
23

 

Secara terminologis masjid mengandung makna sebagai pusat 

dari segala kebijakan kepada Allah Swt. Di dalamanya terdapat dua 

bentuk kebijakan yaitu kebijakan yang dikemas dalam bentuk ibadah 

khusus yaitu shalat fardhu, baik secara individu maupun secara 

berjama’ah dan kebijakan yang dikemas dalam bentuk amaliah sehari-

                                                           
22

 Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2013), 116. 
23

 M. Quraish Shihab, Masjid, dalam http://media.isnet.org/islam/quraish/wawasan/masjid 

.html di akses Rabu  4 agustus 2014, pukul 19.55 WIB. 
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hari untuk berkomunikasi dan bersilaturrahmi secara berjamaah. 

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 

kebanggaan masing-masing, kubah dan lain-lain. Kini di Indonesia 

tersedia masjid atau musholla diberbagai tempat. Mulai dari sekolah-

sekolah, kampus-kampus, kantor-kantor, sampai tempat-tempat umum, 

hampir semua menyediakan sarana ibadah berupa masjid atau 

musholla.
24

 

b. Latar Belakang Berdirinya Masjid 

Masjid tidak bisa dilepaskan dari masalah shalat. Berdasarkan 

sabda Nabi saw setiap orang bisa  melakukan shalat dimana saja, di 

rumah, di kebun, di jalan, di kendaraan, dan di tempat lainnya. Selain 

itu, masjid tempat orang berkumpul dan melakukan shalat secara 

berjamaah, dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturrahmi 

dikalangan kaum muslimin. Di masjid pulalah tempat terbaik untuk 

melangsungkan shalat jum’at.25
 

Masjid adalah perangkat masyarakat yang pertama didirikan oleh 

Rasul saw. Begitu pula sampai di Madinah setelah menempuh 

perjalanan hijrah yang melelahkan. Bangunannya sangat sederhana, 

jauh dari cukup apalagi nampak mewah. Suatu lokasi di sudut kota 

                                                           
24

 Emen Suherman, Manajemen masjid Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui 

Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul (Bandung: Alfabeta, 2012), 

60-61. 
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 Muhammad E. Ayub, Manajemen Masjid (Jakarta: Gemi Insani, 2007), 1-2. 
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hanya ditandai batas-batasnya, bertataplah ranting dan dahan kering, 

hanya disudutnya terdapat sebongkah pohon-pohon kurma sebagai 

tempat Imam dan Khatib berdiri. Di tempat yang sedemikian 

sederhananya, Rasul menerima banyak ayat Al-Qur’an dan kemudian 

dicatat, dihafal, difahami, dan diamalkan dibawah pimpinan beliau. 

Ditempat itu pula Rasul saw bertemu dengan para sahabat 

merundingkan langkah-langkah pembinaan, mulai dari masalah 

pribadi, keluarga sampai kemasyarakatan, mulai dari soal agama 

sampai ke soal kesejahteraan hidup bermasyarakat.
26

 Masjid yang 

pertama kali dibangun adalah masjid Quba, yaitu ketika nabi 

Muhammad perjalanan hijrah ke Madinah.
27

  

Dari sana dimulai gerakan pendidikan dan penerangan, disana 

digelar dan ditegakkan peradilan, bahkan disana pula dibicarakan 

perjanjian tentang tetangga non muslim. Itulah fungsi masjid 

sebagaimana dicontohkan Rasul, yang memang sejalan dengan 

namanya (tempat sujud/berbakti kepada Allah) pusat kegiatan jamaah 

muslimim dalam menata dan menatap masa depan hidupnya baik yang 

berjangka pendek (dunia) maupun yang berjangka panjang (akhirat).
28

 

c. Fungsi Masjid pada Zaman Nabi Muhammad saw 

Berdasarkan data-data sejarah Islam, masjid memainkan empat 

fungsi penting dalam masyarakat muslim, yaitu: 
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 Supardi dan Teuku Aminuddin, Konsep Manajemen Masjid : Optimalisasi Peran 

Masjid  (Yogyakarta: UII Press, 2001), vi. 
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1) Masjid sebagai pusat dakwah. 

Pada zaman Rosulullah, masjid tidak hanya digunakan untuk 

sekedar tempat sholat dan ibadah-ibadah yang sejenisnya, tapi 

masjid difungsikan sebagai lembaga uuntuk mempererat hubungan 

dan ikatan jamaah kaum muslimin yang baru tumbuh. 

Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat pengajaran ilmu 

yang telah diperoleh dari Allah berupa wahyu. Dengan demikian, 

masjid juga berperan sebagai sekolah, tempat umat Islam membina 

ilmu pengetahuan. Selain masjid menjadi dakwah Islamiyah yang 

meliputi berbagai aspek kegiatan, termasuk masalah sosial, budaya, 

pendidikan, dan sebagainya. Dakwah Islamiyah dipandang penting 

sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan syi’ar Islam dan 

kehidupan beragama dalam masyarakat.
29

 

2) Masjid sebagai Ta‟lim Ta‟lum 

Ta‟lim wa Ta‟lum adalah belajar dan mengajar. Maksud dan 

tujuannya adalah memasukkan Nur Kallamullah (cahaya ilmu dan 

pemahaman ayat Al-Qur’an). 

Keutamaan Ta’lim wa Ta’lum: 

a) Mendapatkan sakinah ketenangan jiwa. 

b) Dicucuri rahmat oleh Allah SWT. 

c) Dikelilingi oleh malaikat bershaf-shaf dampai di Arsy 

allah SWT. 

                                                           
29

 Asep Usman Ismail dan Cecep Kastrawijaya, Menejemen Masjid (Bandung: Angkasa, 2010), 

20. 



24 
 

 

 

d) Nama kita dibangga-banggakan oleh Allah SWT 

dihadapan majelis para malaikat. 

Kerugian apabila tidak dilaksanakan Ta’lim wa Ta’lum: 

a) Beramal dengan mengikuti hawa nafsu. 

b) Tidak mengetahui nilai akhirat. 

c) Syetan akan berdakwah dalam rumah kita sehingga 

maksiat akan merajalela. 

3) Masjid sebagai dzikir ibadah. 

Fungsi dan peran masjid yang utama dan pertama adalah 

tempat shalat dan berdzikir kepada Allah. Oleh karena itu, seluruh 

aktifitas yang dilakukan di Masjid memiliki orientasi mengingat 

Allah SWT. 

4) Masjid sebagai hikmat/ sosial. 

Manusia disebut-sebut sebagai makhluk sosial dimana Islam 

sangat menekankan rasa persamaan dalam komunitas. Oleh karena 

itu hubungan sosial diantara masyarakat Islam haruslah 

berlangsung secara harmonis, sehingga tidak terjadi kesenjangan 

sosial. 

Pada masa Rasulullah, masalah sosial tentu tidak sedikit. 

Karena itu, banyak sahabat Rasul yang memerlukan bantuan sosial 

sebagai resiko dari keimanan yang mereka hadapi dan sebagai 

konsekuensi perjuangan. Disamping itu, masalah-masalah sosial 

lainnya seperti kemiskinan yang selalu ada sepanjang masa. Untuk 
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mengatasi masalah sosial itu, Rasulullah dan para sahabatnya 

menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan sosial. Misalnya 

dengan mengumpulkan zakat, infaq, dan shodakoh melalui masjid 

lalu menyalurkannya kepada para sahabat yang membutuhkannya. 

Dengan demikian, keberadaan masjid sangat besar fungsinya pada 

masa Rasulullah.
30

  

d. Kontribusi Masjid 

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, 

contribution maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan 

diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa 

materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seseorang 

individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan 

bersama.
31

 

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa 

perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan 

dampak baik positif maupun dampak negatif terhadap pihak lain. 

Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya 

demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga 

memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang. 

Da’wah masyarakat, menuntut sebagian besar waktu dan perhatian kita 

untuk lingkungan disekitar tempat kita tinggal bukan di lingkungan 

yang lain. Da’wah masyarakat menumbuhkan kecerdasan yang luar 
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31
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biasa untuk memahami segala ketidakenakan di hati tetangga, yang 

pada akhirnya akan menimbulkan kasak-kusuk yang menegasikan 

kebaikan-kebaikan muatan da’wah. Da’wah masyarakat inilah bagian 

yang terpenting menuntut kontribusi riil dari seorang da’i untuk 

kemaslahatan kampungnya, masjidnya, dan masyarakatnya. Kontribusi 

yang diminta tidaklah serumit yang kita bayangkan cukup kita 

berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita serta peran kita 

bisa dirasakan secara langsung oleh masyrakat disekitar kita. Dari 

sinilah nilai-nilai rabbaniyyah bisa kita sampaikan dengan ikhsan, 

dengan cara yang bijak dan tidak menggurui, dan memberikan contoh 

melalui ide dan perilaku kita sehari-hari.
32

 

e. Fungsi dan Peranan Masjid di Era Kini dalam meningkatkan SDM  

Fungsi dan peranan masjid yang mumpuni merupakan indikasi 

atau pertanda bahwa masjid memiliki arti penting yang sangat luhur. 

Apalagi untuk meningkatkan kualitas SDM, karena semua kegiatan 

yang dilakukan di masjid paada dasarnya berawal serta bermuara pada 

peningkatan kualitas SDM. Makna masjid yang demikian dalam jika 

diimplementasikan dengan tepat, maka akan memberikan dampak 

positif bagi pengembangan diri serta pribadi. Imbasnya tentu saja yang 

bersangkutan akan meningkat kualitasnya. Lebih dari itu bila kita 

bicara fungsi dan peranan masjid tentu akan semakin tampak arti 

penting keberadaan masjid ditengah kehidupan masyarakat. Kalau tiga 
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saja dari sepuluh fungsi dan peran masjid dilakukan, niscaya akan 

memberikan pengaruh positif yang luar biasa. Sebagaimana telah 

dikemukakan, tiga dari sepuluh fungsi dan peran masjid pada masa 

kini yaitu: 

1)  Masjid sebagai tempat ibadah (shalat dan dzikir) 

2)  Masjid sebagai tempat konsultasi dan komunikasi (masalah 

ekonomi, sosial, dan budaya) 

3)  Masjid sebagai tempat pendidikan 

Tugas utama manusia yakni ibadah. Sebagai temapt ibadah, 

tentunya masjid jelas sekali memiliki arti penting tersendiri yang dapat 

meningkatkan kualitas ibadah. Meningkatnya kualitas ibadah tentu saja 

berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas pribadi yang 

bersangkutan. Atau meningkatnya kualitas ibadah niscaya akan 

meningkatkan kualitas pribadi seseorang.
33

  

Berikutnya, untuk meningkatkan kualitas SDM diperlukan 

konsultasi dan komunikai berbagai masalah yang timbul. Fungsi dan 

peran masjid yang kedua yaitu sebagai tempat konsultasi dan 

komunikasi masalah-masalah tertentu. Dengan demikian bila fungsi 

dan peran tadi dapat dilaksanakan oleh pengelolanya, niscaya akan 

sangat berarti dalam meningkatkan kualitas SDM.
34

 

Hal yang terpenting lagi ialah bila fungsi dan peran masjid 

sebagai tempat pendidikan dapat dilakukan dengan baik. Kegiatan ini 
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akan mampu meningkatkan kualitas SDM lebih nyata lagi. Sebab 

melalui pendidikan berbagai faktor yang dapat meningkatkan kualitas 

SDM dapat “dibidik” secara langsung dengan tingkat presisi 

(ketepatan) yang tinggi dari berbagai arah. Melalui pelaksanaan tiga 

fungsi dan peran itu saja, masjid memiliki arti penting yang cukup 

signifikan dapat meningkatkan kualitas SDM.
35

  

2. Pendidikan Islam dan Masyarakat 

a. Pengertian Pendidikan  

Aspek yuridis formal mengenai Sistem Pendidikan Nasional di 

Indonesia (UU RI No. 20 tahun 2003) menyebutkan bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

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

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”.36
 

Secara operasional, pendidikan dapat didefinisikan sebagai 

proses penyampaian “nilai” atau “tatanan” ideal kepada peserta didik 

dengan tujuan utama agar peserta didik memperoleh IPTEK yang 

dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya. 

Nilai itu sendiri berarti kadar/ukuran/besaran kebaikan dan kebenaran 

yang terekspresikan dalam sikap, perilaku, dan tindakan nyata. Oleh 
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karena itu nilai bisa berupa: norma agama, norma susila, norma 

budaya, dan sebagainya. Selaras dengan norma, ada beberapa hal yang 

terkait langsung di dalamnya, yakni: akhlaq, moral, dan etika. Semua 

hal yang telah disebutkan tadi hendaknya menjadi sasaran utama dalam 

proses pendidikan. Jadi bukan melulu soal IPTEK yang menjadi inti 

kajian dalam proses pendidikan, melainkan berbagai hal tadi justru 

harus menjadi bahan dasar yang hendaknya dapat di proses sebaik 

mungkin dalam sistem pendidikan kita agar diperoleh output 

(keluaran/hasil) yang baik, unggul, dan menumbuhkan dampak yang 

sangat positif bagi diri dan lingkungan kehidupannya.
37

 

b. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan atau dalam bahasa Arab tarbiyah dari sudut 

pandang etimologi  (ilmu akar kata) berasal dari tiga kelompok kata, 

pertama raba, yarbu yang berarti bertambah dan bertumbuh. Kedua, 

rabiya, yarba yang berarti menjadi besar. Dan ketiga, rabba yarubbu 

yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntut, menjaga, dan 

memelihra. Proses yang sedang mengalami pembaruan atau perubahan 

ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan dapat diartikan 

segala sesuatu yang mengalami proses perubahan ke arah yang lebih 

baik.
38

 

Adapun pengertian pendidikan Islam sendiri adalah bahwa 

pendidikan Islam adalah bimbingan dilakukan oleh seorang dewasa 
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kepada terdidik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian 

muslim. Dari satu segi kita melihat bahwa pendidikan Islam lebih 

banyak ditujukan pada perbaikan sikap mental yang akan berwujud 

dalam amal perbuatan, baik dalam segi keperluan diri sendiri maupun 

orang lain. Pada segi lainnya, pendidikan Islam tidak hanya bersifat 

teoritis, tetapi juga praktis. Ajaran Islam berisi ajaran sikap dan tingkah 

laku di masyarakat, menuju kesejahteraan hidup perseorang dan 

bersama, maka pendidikan islam adalah pendidikan individu dan 

pendidikan masyarakat.
39

 

Dengan demikian pendidikan Islam adalah suatu sistem 

kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang 

dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi 

pedoman  bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi 

maupun ukhrawi.
40

 

c. Tujuan Pendidikan Islam 

Pada dasarnya tujuan pendidikan Islam sejalan dengan tujuan 

misi Islam itu sendiri, yaitu mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga 

mencapai tingkat akhlak al-karimah. Selain itu, ada dua sasaran pokok 

yang dicapai oleh pendidikan Islam tadi, kebahagiaan dunia dan 

kesejahteraan akhirat, memuat dua sisi penting. Dan ini dipandang 
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sebagai nilai lebih pendidikan Islam dibandingkan pendidikan lain 

secara umum.
41

 

Menurut Zakiyah Darajat membagi tahap tujuan pendidikan 

Islam menjadi empat, dengan perincian tujuan umum, tujuan akhir, 

tujuan sementara, tujuan operasional. 

1. Tujuan umum, ialah tujuan yang hendak dicapai dari seluruh 

kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran dan yang lainnya. 

Tujuan ini meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi 

sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan. 

2. Tujuan akhir, ialah tujuan yang disandarkan pada akhir hidup 

manusia, karena pendidikan Islam berlangsung selama manusia 

masih hidup.  

3. Tujuan sementara, ialah tujuan yang akan dicapai setelah 

peserta didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang 

direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. 

4. Tujuan operasional, yaitu tujuan praktis yang akan dicapai 

dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Dalam tujuan 

operasional ini lebih ditekankan kemampuan dan ketrampilan 

peserta didik dari pada sifat penghayatan dan kepribadian.
42

 

Tujuan dan sasaran pendidikan berbeda-beda menurut 

pandangan hidup masing-masing pendidik dan lembaga 
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pendidikan. Oleh karenanya perlu dirumuskan pandangan hidup 

Islam yang mengarahkan tujuan dan sasaran pendidikan Islam. 

Islam adalah satu-satunya agama yang di ridhai Allah SWT, 

agama yang sempurna, Islam adalah agama penyerahan diri  

semata-mata karena Allah, agama para nabi, Islam juga merupakan 

agama yang sesuai dan serasi benar dengan fitrah kejadian manusia 

serta Islam adalah agama yang mengatur hubungan manusia 

dengan Tuhan, manusia dengan manusia dengan alam dan 

lainnya.
43

  

Allah berfirman: 

        

Artinya: Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah 

hanyalah Islam. (Q.S. Ali Imran: 19).
44

 
               

 
Artinya: Barangsiapa mencari agama selain agama islam, 

Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, 

dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (Q.S. Ali 

Imran: 85).
45
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Artinya: Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu 

agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-

Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. 

(Q.S. Al-Maidah: 3).
46

 

                           

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 

Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan 

manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada 

fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 

manusia tidak mengetahui. (Q.S. Ar-Rum: 30).
47

 

                    
Artinya: Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang 

yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang 

diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama 

Ibrahim yang lurus? dan Allah mengambil Ibrahim 

menjadi kesayanganNya. (Q.S. An-Nisa:125).
48
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d. Pendidikan Islam dan Masyarakat 

Masyarakat modern merupakan sruktur kehidupan masyarakat 

yang dinamis, kreatif dan mampu berfikir logis untuk melahirkan 

gagasan-gagasan konstruktif dalam rangka peningkatan kualitas 

kehidupan manusia dengan berbagai sektor. Masyarakat modern telah 

mengalami peristiwa-peristiwa alam dan dirinya melalui ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta mengikis ketergantungan pada 

kekuatan alam ghoib sebagaimana terjadi dalam masyarakat sederhana. 

Daya fikir dan daya cipta masyarakat modern semakin berkembang 

untuk memformulasikan makna kehidupan dalam konteks nyata, yang 

mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya secara 

continue dalam masyarakat. Dalam ralitas kehidupan sering ditemukan 

anggota masyarakat dalam menempuh kehidupannya terjadi distorsi-

distorsi nilai kemanusiaan terjadi dehumanisasi yang disebabkan oleh 

kapasitas intelektual, mental dan jiwa yang tidak siap untuk 

mengarungi samudra peradapan modern.
49

 

Secara etimologi masyarakat berasal dari bahasa Arab syarikat. 

Dalam kata ini tersimpul unsur-unsur berhubungan dengan 

pembentukan suatu kelompok atau golongan atau kumpulan. Pendapat 

lain mengatakan kata masyarakat berasal dari bahasa Arab Musyarak 
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yang artinya bersama-sama kemudian menjadi masyarakat yang 

artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan 

dan saling mempengaruhi.  

Sedangkan ciri-ciri masyarakat antara lain: 

1. Pengumpulan manusia (banyak) yang hidup bersama. 

2. Berampur dalam waktu yang cukup lama.  

3. Sadar sebagai suatu kesatuan. 

4. Suatu sistem yang menimbulkan kebudayaan. 

5. Adanya aturan atau undang-undang yang mengatur hidup 

bersama.
50

 

Masyarakat sangatlah luas dan dapat mengikuti seluruh umat 

manusia. Masyarakat terdiri atas beberapa kelompok, yang besar 

maupun yang kecil tergantung jumlah anggotanya. Sebagai makhluk 

sosial., manusia hidup dalam hubungannya dengan orang lain dan 

bergantung pada orang lain. Manusia hidup menjadi bagian dari 

masyarakat, berarti ada interaksi dengan orang-orang disekitar. Dengan 

begitu, akan mengalami pengaruh dan mempengaruhi kepada orang 

lain.
51

 

 Dalam kehidupan bermasyarakat kebudayaan merupakan unsur 

penting. Dalam kebudayaan terkandung nilai-nilai dan norma-norma 

sosial. Nilai dan norma ini saling berkaitan. Nilai sosial merupakan 

ukuran sikap dan perasaan seseorang atau kelompok yang berhubungan 
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dengan keadaan baik buruk, benar salah, suka atau tidak suka terhadap 

objek, baik material maupaun non material, nilai diukur dari diri 

sendiri maupun anggapan masyarakat. Sedangkan norma sosial 

mengandung sanksi yang relatif tegar terhadap pelanggarnya. Norma 

lebih menekankan peraturan-peraturan yang disertai sanksi yang 

merupakan faktor pendorong bagi individu atau kelompok masyarakat 

untuk mencapai ukuran nilai-nilai sosial tertentu yang dianggap terbaik 

untuk dilakukan.
52

 

Sistem masyarakat Islam merupakan seperangkap prinsip atau 

tata nilai yang terdiri atas aspek akidah, ibadah, akhlak, dan syariat 

yang bersumber pada nilai-nilai ajaran Islam yang digunakan untuk 

membentuk masyarakat yang Islami. Dengan demikian, masyarakat 

Islam atau tuntunan Islam tentang kehidupan bermasyarakat 

merupakan suatu yang integral, tidak bisa dipisahkan dan saling 

berhubungan. Ini berarti bahwa dalam diri seorang muslim harus 

berpegang teguh pada akidah, ibadah, akhlak dan syariat Islam yang 

sudah digariskan Islam dalam setiap permasalahan apapun yang 

muncul dalam khidupan bermasyarakat harus diputuskan berdasarkan 

pedoman dan, tuntunan ajaran Islam. Tuntunan Al-Qur’an meletakkan 

titik berat utama pada kebaijkan sosial menjadi inti dari agam Islam. 
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Islam menganggap masyarakat sebagai kerangka alamiah kegiatan 

untuk mencapai kebutuhan manusia.
53

  

Dari pandangan etika spiritual, masyarakat Islam adalah 

masyarakat mulia. Dalam aspek strukturalnya, masyarakat tersebut 

menekankan keluarga yang memainkan peranan penting dalam etika 

sosial Islam. Lembaga keluarga merupakan dasar masyarakat Islam. 

Penekanan terhadap kesucian dan sopan santun ini mutlak untuk 

menuju keluarga yang sehat. Masyarakat Islam adalah masyarakat 

berdasarkan keluarga. Dari struktur ideologi, masyarakat Islam 

merupaka masyarakat yang seutuhnya yang diatur oleh prinsip 

keseimbangan. Dari aspek fungsional, masyarakat Islam merupakan 

masyarakat ideal, dinamis, dan progresif. Secara etika sosial Islam, 

masyarakat Islam merupakan masyarakat egaliter dan demokratis. Dari 

segi falsafah kehidupan, masyarakat Islam merupakan masyarakat 

yang mementingkan orang lain dan terpelajar, berdisiplin, bersaudara, 

menusiawi, masyarakat industri, dan sederhana. Pada akhirnya, tujuan 

yang harus dicapai melalui penjelmaan nilai-nilai yang mengatur 

masyarakat industri, dan sederhana. Pada akhirnya, tujuan yang harus 

dicapai melalui yang mengatur masyarakat dilestariakan dalam kionsep 

masyarakat sejahtera.
54

  

Pemberdayaan masyarakat adalah bagimana mengoptimalkan 

potensi yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat itu sendiri, 
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sehingga masyarakat dapat melepaskan diri dari ketergantungan. 

Begitu pula dengan kebudayaan yang dipandang membawa pendidikan 

Islam dan ajaran Islam ,yang berkembang di masyarakat.
55

 

3. Masjid  dan Pengaruhnya Terhadap pendidikan  

Masjid yang memiliki salah satu fungsi penting sebagai tempat 

(lembaga) pendidikan, tentunya akan mampu menyediakan lima hal 

yaitu:  

a. Pendidik yang mumpuni 

b. Peserta didik yang disiplin 

c. Lembaga pendidikan yang mapan 

d. Materi pendidikan yang tepat, praktis, dan pragmatis 

e. Interaksi yang harmonis antara 4 faktor tadi dengan 

lingkungannya.
56

 

Sehingga di masjid akan sangat dimungkinkan terjadi proses 

pendidikan yang unggul dan berkualitas. Mulai dari melakukan 

pengadaan pendidik yang mumpuni sampai interaksi yang harmonis 

tentunya akan mudah terjadi. Sebab di masjid akan selalu berdasar 

syar’at Islam.57
 

Dalam perkembangan selanjutnya masjid berperan sebagai 

lembaga pendidikan Islam. Masjid di samping sebagai tempat shalat, 

digunakan pula sebagai tempat untuk mendiskusikan dan mengkaji 
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permasalahan dakwah Islamiah pada permulaan perkembangan Islam. 

Dengan demikian, menjadi tempat utama untuk sembahyang dan 

merencanakan dakwah islamiah, dimana agama Islam dapat berdiri 

tegak sejak awal periode perkembangannya melalui lembaga 

pendidikan Islam.
58

 

Pada awal penyebaran Islam, masjid memiliki fungsi mulia 

yang bisa jadi sekarang ini mulai terlupakan. Pada zaman itu, masjid 

digunakan sebagai markas besar tentara dan pusat gerakan pembebasan 

umat dari penghambaan kepada manusia, dan berhala. Masjid pun 

digunakan sebagai pusat pendidikan yang mengajak manusia  pada 

pengetahuan mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap negara 

Islam yang pada dasarnya didirikan untuk mewujudkan ketaatan 

kepada syariat, keadilan, dan rahmat Allah. Masjid dimanfaatkan juga 

sebagai pusat gerakan penyebaran akhlak Islam dan pemberantasan 

kebodohan.
59

 

Masjid yang didirikan atas kehendak Allah akan membiasakan 

pengaruh pendidikan terbesar dalam kehidupan manusia. Pemanfaatan 

masjid akan mendidik manusia untuk mengaitkan segala persoalan 

hidup pada ikatan karena Allah dan bersumber pada pendidikan Islam 

yang universal, yaitu penghambaan diri kepada Allah. Dan itu harus 

tertanam pada diri manusia secar ikhlas tanpa terbebani.
60
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Banyak sekali petunjuk-petunjuk Rasulullah Saw tentang 

perlunya umat Islam menguasai ilmu pengetahuan. Peranan masjid 

sebagai pusat-pusat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dapat 

dibaca dalam buku Tarikh tentang perkembangan Islam. Kalau ditinjau 

dengan teliti awalnya pendidikan Islam termasuk sebagai kegiatan 

memakmurkan masjid dan ini sesuai  dengan prinsip-prinsup yang 

dianut oleh umat Islam bahwa ilmu itu datangnya dari Allah swt 

karena itu masjid lebih utama digunakan untuk mencari ilmu 

pengetahuan.
61

  

Dalam beberapa ayat dalam Al-Qur’an, Allah swt menyatakan 

Mahaalim dan mengajarkan kepada manusia hal-hal yang sebelumnya 

mereka tidak tahu, dalam Al-Qur’an Allah Swt menyatakan sebagai 

berikut: 

  

    

   

     

Artinya: “Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang 
mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. 
(Q.S. Al-Alaq: 3-5)

62
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Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi 

untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu 

dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala 

sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah: 29).
63

 
 

Sekiranya pendidikan Islam yang islami merupakan refleksi 

takmir masjid, dan masjid merupakan “center of social institution” 

bagi umat Islam maka peranan masjid menjadi sangat penting dalam 

pembangunan masyarakat seutuhnya, yaitu material dan spiritual 

menjadi satu paket. Dengan sebagai tempat untuk memberikan 

motivasi dalam semua kegiatan masyarakat baik yang menyangkut 

pendidikan formal atau informal maupun untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat atau umat dalam mencapai tujuan 

pembangunan , yaitu masyarakat adil makmur dan sejahtera lahir dan 

batin.
64

 

Salah satu sarana potensial dalam penguatan learning society 

adalah masjid, musholla, langgar, dan sejenisnya. Dapat dipastikan 

hampir tiap RW memiliki masjid atau musholla, yang secara umum 

mempunyai jamaah masing-masing yang terdiri dari anggota 

masyarakat. Dalam konteks ini, masjid telah berfungsi sebagai tempat 

belajar masyarakat untuk meningkatkan wawasan keagamaan atau 
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keislaman. Pusat-pusat pembelajaran masyarakat tentang agama telah 

berdiri di masjid selama berabad-abad sampai sekarang. Namun, di era 

teknologi informasi-globalisasi ini hampir seluruh lapisan kehidupan 

tradisi mengaji di masjid, musholla, dan langgar pada saat in 

berkurang. Jutaaan mata masyarakat muslim yang biasa belajar agama 

selepas shalat Magrib sambil menunggu shalat Isya sekarang beralih di 

depan televisi atau jalan-jalan ke mall.
65

 

Dalam kondisi seperti tersebut di atas, maka peran serta 

masyarakat dalam mengembalikan kualitas pendidikan agama  dengan 

penguatan learning society melalui pengajian-pengajian di masjid 

sangat penting untuk dilakukan secara terprogram, aktif, dan kreatif. 

Selain itu untuk memiminimalisasi distorsi pemahaman agama 

masyrakat dapat dipelopori juga gerakan televisi dan internet sehat.
66

 

Maka dengan pendidikan masjid kepada angkatan muda 

(remaja), bertujuan untuk menjadikannya tidak hanya soal mati, tetapi 

serempak dengan itu juga untuk soal hidup. Kepada angakatan 

mendatang digantungkan harapan untuk menjadikannya lembaga Islam 

yang hidup, sehingga denyut jantung masyarakat muslim sekitarnya 

menyatakan diri padanya. Dan apabila sudah sampai ke tingkat itu, 

berarti krisis kehidupan Islam dengan masjidnya telah mereda, 

mulailah dapat diatur langkah-langkah untuk mewujudkan konsepsi 
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Islam tentsng masjid sesuai dengan suasana dan keadaan masyrakat 

dan kebudayaan Islam modern.
67

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Dalam skripsi Usman Khoiri NIM: 210309029 yang berjudul Masjid 

sebagai Pusat Kegiatan Sosial Kemasyarakatan (Studi Peran dan 

Kontribusi Masjid dalam Mengembangkan Kegiatan Sosial Keagamaan di 

Masjid Darul Ulum Dusun Gambiran Desa Madigondo Kecamatan 

Takeran Kabupaten Magetan) yang menyimpulkan bahwa: 

a. Peran masjid dalam pengembangan kegiatan keagamaan di dusun 

gembiran sudah cukup baik dan mulai tertata. Seperti inilah fungsi dan 

peran masjid yang sebenarnya. Hampir semua sudah terpenuhi dengan 

kegiatan yang sudah tertata dengan bagus. Dengan ini eksistensi 

masjid bukan sebagai tempat shalat atau bangunan yang dijadikan 

pemandangan saja, namun masjid adalah sebagai pusat hati 

masyarakat. Jika hati tergantung pada masjid dimanapun 

keberadaannya pasti yang dituju pertama kali adalah masjid. Masjid 

akan membawa warna kehidupan seseorang akan lebih indah dan 

bahagia. 

b. Kontribusi masjid yang ada di dusun gembiran ini ternyata bisa 

mengubah masyarakat yang semula kurang mempedulikan hati 
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mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat dan akhirnya 

masjid menjadi ramai dan makmur. 

c. Kemuliaan akhlak tercermin dari sikap dan tindak pengurus masjid 

dalam memimpin dan mengelola masjid. Sikap dan perbuatannya 

yang baik senantiasa tampak pada siapapun. Mereka tidak 

membedakan antara satu dengan yang lain. Baik terhadap jamaah, 

tamu, imam, khotib, ustadz, remaja masjid, maupun masyarakat pada 

umumnya. Sikap ini tentu akan dampak positif bagi jamaah dan 

masjid yang dipimpinnya. Pengurus masjid gembiran sudah cukup 

menyatu dengan jamaaah. Mereka senantiasa berhubungan secara 

akrab dan bekerja sama secara padu dalam seluruh pelaksanaan 

kegiaatn masjid. Kalau ada yang berbeda pendapat itu adalah hal yang 

wajar, yang terpenting adalah kita jadikan perbedaan sebagai 

tantangan untuk membuat masjid semakin makmur. 

2. Dalam skripsi Imron Asmuri NIM:243042041 yang berjudul (Upaya 

Ta’mir Masjid dalam Melaksanakan Kegiatan Keagamaan di Masjid Kyai 

Ageng Muhammad Basari Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo) yang menyimpulkan bahwa: 

a) Ta’mir masjid Kyai Ageng Muammad Besari Tegalsari adalah orang-

orang yang mempunyai kriteria yang sesuai untuk dijadikan seseorang 

pemimpin, yakni orang yang dituakan (dihormati dan disegani), orang 

yang dinilai lebih mengerti tentang ilmu agama (Alim), orang yang 
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mempunyau rasa empati yang lebih kepada masjid (Ahlul Masjid), 

dan orang yang dapat dipercaya (Amanah). 

b) Bentuk upaya selain shalat jamaah adalah kegiatan-kegiatan yang 

sifatnya juga dilaksanakan secara bersama-sama atau jamaah, yaitu 

berupa kajian kitab kuning, khatmul Qur’an (khataman), istighasah, 

shalat hajat, dan dzikir bersama, peringatan hari besar Islam, serta 

shalat lail berjamaah. 

c) Faktor-faktor pendukung ta’mir dalam upaya memakmurkan masjid 

kyai Ageng Muhammad Besari yaitu: bangunan masjid yang 

bersejarah, jamaahnya yang fanatik dan antusias, dan fasilitas yang 

memadai. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat yaitu: 

Kejenuhan jamaah, fanatisme jamaah terhadap satu aliran, serta 

sebagian jumlah yang kurang memiliki empati terhadap masjidnya. 

3. Dalam skripsi Rahmatul Zunaidatul Jannah NIM: 24305211153 yang 

berjudul (Studi Analisis Fungsi Masjid Sebagai Media Pembelajaran PAI 

di SMK PGRI  2 Ponorogo Tahun Pelajaran 2009/2010). Dia 

menyimpulkan bahwa: 

1) Penggunaan masjid sebagai media pembelajaran PAI di SMK PGRI 2 

Ponorogo ini antara lain digunakan untuk pembelajaran PAI yang 

meliputi pembelajaran akad nikah, zakat, shalat sunnah dan fardhu 

secara berjamaah, pembelajaran al-Qur’an, merawat jenazah, 

pengajian kitab tanbihul muta’alim, dan sebagai tempat pembagian 

zakat fitrah. 
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2) Fungsi masjid sebagai media pembelajaran PAI di SMK PGRI 2 

Ponorogo  antara lain untuk pendalaman materi PAI, bengkel 

moralyang salah satu bentuknya adaalh sebagai tempat menasehati 

siswa yang melanggar peraturan yang berlaku, pelaksanaan PHBI, 

kegiatan Ramadhan dan kajian-kajian keislaman. 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya 

lakukan yaitu: Skripsi karya Usman Khoiri, Imron Asmuri, dan 

Zunaidatul Jannah mempunyai persamaan tentang pelaksanaan kegiatan 

yang dilaksanakan di dalam masjid, sehingga masjid yang ada tidak hanya 

digunakan untuk kegiatan ibadah shalat saja, tetapi digunakan untuk 

melaksanakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar 

baik kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya 

lakukan saat ini yaitu:  

a. Skripsi karya Usman Khoiri membahas tentang masjid sebagai pusat 

kegiatan sosial kemasyarakatan, jadi masjid digunakan oleh 

masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan sosial keagamaan 

diantaranya doa bersama, arisan ibu PKK, arisan koprasi, pengajian, 

dan lain-lain. Sehingga dengan adanya kegiatan sosial yang dilakukan 

di masjid bisa menumbuhkan kepedulian antar sesama dan uhkuwah 

Islamiyah bagi masyarakat sekitar. Sedangkan penelitian yang saya 

lakukan masjid di fungsikan sebagai “Islamic Center” bagi 
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masyarakat sekitar khususnya bagi anak-anak usia sekolah. Peranan 

masjid sangat penting sekali sebagai penyalur pendidikan Islam.  

b. Skripsi karya Imron Asmuri yang membahas upaya ta’mir masjid 

dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid, kegiatan 

keagamaan yang dilaksanakan seperti pengajian, kitab kuning,  

istighasah, shalat hajat, dan lain-lain. Sehingga dengan adanya 

kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di masjid bisa melatih dan 

membantu masyarakat sekitar untuk memperdalam pengetahuan 

agamanya. Sedangkan penelitian yang saya lakukan masjid tidak 

hanya digunakan untuk mengembangkan kegiatan keagamaan saja, 

tapi kegiatan pendidikan juga dikembangkan sehingga antara agama, 

pendidikan, sosial sama-sama berjalan dengan baik. 

c. Skripsi karya Zunaidatul Jannah Fungsi Masjid Sebagai Media 

Pembelajaran PAI di SMK PGRI  2 Ponorogo dimana masjid di 

fungsikan sebagai media pembelajaran di sekolah jadi kegiatan-

kegiatan keagamaan seperti pembagian zakat fitrah, pembacaan Al-

Qur’an, PHBI dilaksanakan di masjid. Sedangkan penelitian yang 

saya lakukan masjid itu berada dalam naungan masyarakat bukan 

dalam naungan lembaga, jadi tidak hanya siswa yang terlibat tetapi 

masyarakat sekitar juga aktif dalam kegiatan masjid. 
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Masjid Baitus Shomad 

Masjid Baitus Shomad di Dusun Krajan Desa Tegalombo ini 

merupakan masjid terbesar di Kecamatan Tegalombo. Sejarah berdirinya 

masjid ini diawali dengan proses pembebasan tanah dengan luas tanah 

3000 meter, dari wakif yang bernama mbah Soumo Sentono yang 

mempunyai lima putra yang kemudian sepakat besarnya tanah 3000 meter 

di wakafkan kepada panitia masjid.
68

 

Nama Baitus Shomad di ambil dari pewakaf yaitu “Sumo 

Sentono”, kemudian pada tahun 2006 panitia masjid melakukan 

perencanaan-perencanaan untuk mewujudkan akan agenda pembangunan 

masjid tersebut. Setelah ikrar wakaf dilaksanakan secara resmi panitia 

mengambil langkah menyusun program kerja sampai penggalian dana, dan 

akhirnya panitia bisa membuat masjid sampai lantai 1. Setelah 

pembangunan lantai 1 panitia masjid kehabisan dana kemudian panitia 

mengajukan proposal ke Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, yang 

pada waktu itu masjid Baitus Shomad dari 999 masjid yang dibangun atau 
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dipimpin oleh bapak Suharto memperoleh urutan ke 987. Alhamdullilah 

setelah memperoleh bantuan dana dari Yayasan Amal Bakti Muslim 

Pancasila panitia masjid bisa melanjutkan untuk membangun lantai 2 

dengan ukuran 19 kali 19 meter.
69

 

Pada Tahun 2008  masjid Baitus Shomad bisa diresmikan dengan 

mengundang  Menteri Agama Bapak Matuf  Basoni untuk meresmikan 

masjid tersebut, yang dihadiri juga Bupati dari Jawa Timur dan ditambah 

sebagian Bupati dari Jawa Tengah, yang kemudian diterima dengan baik 

oleh para tokoh masyarakat.
70

 

Kemudian masjid bergerak terus menerus, dan pengerjaan untuk 

lantai 1 pada saat itu belum selesai akhirnya panitia masjid melakukan 

komunikasi dan lobi kepada “sifik” Solidaritas Isteri Kabinet Bersatu yang 

dipimpin oleh ibu Ani Yudhoyono. Kemudian Ibu Ani mengirim tim ahli 

untuk terjun langsung ke lapangan, dan menurut beliau memang masjid 

tersebut layak untuk dibantu. Pada tahun 2012 kemarin lantai 1 berhasil 

dibangun atas bantuan dari “sifik” dengan jumlah dana sebesar 200 juta 

sehingga lantai 1 ini bisa dimanfaatkan  untuk multiguna termasuk sentra 

kriya, sentra panggung, sentra buku, dan sentra informasi.
71
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Adapun visi dan misi masjid Bhaitus Shomad Tegalombo Pacitan 

ini adalah sebagai berikut: 

VISI:  

Menuju masjid paripurna 

MISI: 

a. Mengembangkan ibadah rutin 

b. Mengembangkan pendidikan 

c. Mengembangkan ekonomi 

d. Mengembangkan budaya 

e. Mengembangkan sosial 

f. Mengembangkan informasi
72

 

Seiring bertambahnya waktu hingga saat ini kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan di masjid Baitus Shomad sudah cukup bagus, baik 

kegiatan ibadah, keagamaan, pendidikan, sosial, budaya, bahkan ekonomi. 

Yang membuat masjid ini unik dan berbeda dengan masjid-masjid pada 

umumnya yaitu kegiatan kopi jujur.  

2. Letak Geografis 

Masjid Baitus Shomad Dusun Krajan Desa Tegalombo ini 

merupakan masjid terbesar di Kecamatan Tegalombo Pacitan. Masjid ini 

tepatnya terletak KM 34 jalan raya Ponorogo Pacitan, RT.01 RW.01 

Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten 

Pacitan. Masjid ini kelihatan besar sekali dan bisa dilihat secara jelas 
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karena berada dipinggir jalan, dan banyak sekali orang-orang yang 

menjadikan masjid sebagai tempat istirahat setelah melakukan perjalanan 

jauh.
73

 

3. Susunan Ta’mir Masjid  

Adapun susunan ta’mir  masjid Baitus Shomad adalah sebagai 

berikut: 

a. Pelindung : Muspika Kecamatan Tegalombo 

b. Penasehat : MUI Kecamatan Tegalombo 

c. Ketua  : 1. Ediyanto,  MPd.i  MH.i 

     2. Asnar Supriyanto 

d. Sekertaris :  Edi Wasono 

e. Bendahara :  H. Wawan Siswanto 

f. Seksi-Seksi 

1) Seksi Pendidikan    : 1. Mujiadi, MH.i 

          2. Suyatni, SPd.i 

2) Seksi Pembangunan: 1. Nur Syamsul Hudi, SPd.i 

2. Efendi 

3) Seksi Kebersihan    : 1. Totok 

2. Kabul
74
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4. Susunan Khutbah Jum’at  Masjid Baitus Shomad  

Jadwal Khutbah Jum’at Masjid Baitus Shomad Bulan Maret- Mei 

Tahun 2015 

No Hari dan Tanggal Petugas 

1. Jum’at, 06 Maret 2015 Ediyanto 

2. Jum’at, 13 Maret 2015 Asnar Supriyanto 

3. Jum’at, 20 Maret 2015 Edi Wasono 

4. Jum’at, 27 Maret 2015 Wawan Siswanto 

5. Jum’at, 03 April 2015 Mujiadi 

6. Jum’at, 10 April 2015 Suyatni 

7. Jum’at,  17 April 2015 Ediyanto 

8. Jum’at,  24 April 2015 Asnar Supriyanto 

9. Jum’at,  01 Mei 2015 Edi Wasono 

10. Jum’at,  08 Mei 2015 Wawan Siswanto 

11. Jum’at, 15 Mei 2015 Mujiadi
75

 

 

5. Sarana Prasarana 

Sarana dan prasarana yang ada di masjid Baitus Shomad sudah 

sangat cukup memadai, diantaranya: 

1. Ruang masjid putra  

2. Ruang masjid putri 
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3. Tempat wudhu 

4. Kamar mandi dan Toilet 

5. Karpet 

6. Sound sistem 

7. Kipas angin 

8. Mimbar 

9. Perpustakaan 

10. Ruang meteeng room 

11. Aula TPA 

12. Rumah pintar 

13. Lokasi kopi jujur 

14. Lemari dan rak Al-Qur’an 

15. Area parkir 

16. Radio dan Rest Area 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran.
76

 

6. Kegiatan-kegiatan 

Kegiatan-kegiatan yang ada di masjid Baitus Shomad Dusun 

Krajan Desa Tegalombo ini meliputi: 

a. Kegiatan Pembangunan 

Setiap tahun pasti ada kegiatan pembangunan masjid Baitus 

Shomad, mulai dari pengecetan, penambahan sarana prasarana masjid, 

dan lain-lain. Bahkan untuk tahun ini ada rencana untuk penambahan 
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area parkir kendaraan, agar kawasan parkir semakin luas serta 

penambahan unit kopi jujur yang semula dua unit akan ditambah 

menjadi unit. 

b. Kegiatan Ibadah Rutin 

Kegiatan ibadah yang dilakukan di masjid Baitus Shomad ini 

meliputi shalat berjamaah lima waktu, shalat jum’at, shalat tarawih, 

dan shalat hari raya. 

c. Kegiatan Pendidikan 

Kegiatan pendidikan yang ada di masjid Baitus Shomad ini 

merupakan kegiatan untuk menunjang dan menyalurkan  pengetauhan 

agama bagi anak-anak, remaja bahkan masyarakat sekitar. Adapun 

kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di masjid diantaranya, TPQ, 

Madin, rumah pintar, perpustakaan, dan kopi jujur. 

d. Kegiatan Ekonomi 

Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dimasjid Baitus Shomad 

ini adalah kegiatan kopi jujur dan sastra kria (pengelolaan limbah 

pasca). Kedua kegiatan ini merupakan kegiatan yang unik yang 

dilaksanakan di masjid. Banyak sekali pengunjung yang berminat akan 

kegiatan tersebut sehingga dana hasil dari kegiatan itu bisa 

dimanfaatkan untuk dana pembangunan dan pengembangan masjid. 

Namun kegiatan kopi jujur dan pengelolan limbah ini juga masuk 

kegiatan pendidikan bagi remaja dan masyarakat Tegalombo. 
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e. Kegiataan Budaya 

Kegiatan menata lingkungan masjid merupakan budaya yang 

dilakukan oleh masyarakat Tegalombo yang mempunyai tujuan agar 

masjid Baitus Shomad tetap `kelihatan rapi dan bisa digunakan 

multiguna oleh masyarakat setempat. 

f. Kegiatan Sosial 

Kegiatan sosial yang dilaksanakan di masjid Baitus Shomad 

Dusun Krajan ini bertujuan untuk membangun ukhuwah Islamiyah 

antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Dengan adanya 

kegiatan sosial seperti peringatan hari besar Islam, ngaji bersama, kerja 

bakti masjid diharapkan bisa memupuk solidaritas masyarakat agar 

hubungan satu sama lain semakin erat dan mempunyai rasa 

kekeluargaan yang kuat. 

g. Kegiatan Informasi 

Kegiatan informasi yang dilaksanakan di masjid Baitus 

Shomad Dusun Krajan ini diantaranya radio dan rest area, kegiatan ini 

umumya dilaksanakan oleh remaja sekitar yang memang menjadi 

pengurus masjid, yang bertujuan agar remaja dan masyarakat 

tegalombo ini tidak ketinggalan informasi meskipun mereka berada di 

wilayah desa.
77

 

Namun kegiatan yang lebih menonjol dalam masjid Baitus 

Shomad ini adalah kegiatan pendidikan, sebab pendidikan merupakan 
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sesuatu yang paling penting bagi seseorang untuk bekal hidup di dunia 

maupun akhirat kelak. Untuk mengantisipasi hal itu ta’mir masjid 

berusaha mengolah agar masjid Baitus Shomad ini tidak hanya 

digunakan untuk kegiatan ibadah saja, tetapi juga sebagai pusat 

kegiatan pendidikan baik untuk anak-anak, remaja, dan masyarakat.
78

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Kondisi Pendidikan Masyarakat Sekitar Masjid  Dusun Krajan Desa 

Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan 

Masyarakat Tegalombo adalah masyarakat yang modern, cara 

mereka  berfikir sudah realistis sehingga mereka memanfaatkan bangunan 

masjid tidak hanya untuk tempat ibadah sholat. Berkaitan dengan  kondisi 

pendidikan masyarakat desa Tegalombo Pacitan akan peneliti paparkan 

hasil wawancara dengan Kepala Desa Tegalombo bapak Sugiyanto: 

Masyarakat desa Tegalombo kondisi pendidikannya sebagai 

berikut: 

SD  : 750 anak 

SMP : 336 anak 

SMA : 198 anak 

PT  : 50 anak 

Ini kondisi pendidikan yang sekarang masih di tempuh di desa 

Tegalombo.
79

 

Berdasarkan pemaparan dari bapak kepala desa bahwa kondisi 

pendidikan tegalombo rata-rata adalah anak usia sekolah. Dan anak-anak 
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sekolahnya di sekolah negeri sehingga nilai pendidikan Islam yang mereka 

peroleh hanya tiga jam dalam seminggu. 

Berikut wawancara dari Bu Risma selaku guru SMP Tegalombo: 

Anak-anak SMP Tegalombo ini hanya mendapatkan tiga jam 

pelajaran agama dalam satu minggu di sekolah, sehingga dalam 

memperoleh pendidikan Islamnya sangat kurang sekali. 

Pengetahuan terkait pendidikan Islam juga sangat terbatas. 

Apa yang di sampaikan bu Risma juga di perkuat oleh pak 

Ediyanto. Beliau mengatakan: 

Di Tegalombo keadaan pondok memang tidak ada sehingga 

untuk mengantisipasi anak-anak usia sekolah yang memang di 

sekolah hanya mendapatkan tiga jam pelajaran memanfaatkan 

bangunan masjid yang ada. Selain digunakan untuk kegiatan 

ibadah masjid juga digunakan untuk lembaga pendidikan 

Islam.
80

 

Selain yang usia sekolah kondisi pendidikan masyarakat 

Tegalombo juga akan di paparkan dari hasil wawancara bapak kepala desa 

berikut ini: 

Untuk keadaan pendidikan masyarakat Tegalombo masyarakat 

sekitar masjid Baitus Shomad ini minimal SMA sedrajat. Dari 

512 orang Lulusan SMA ada 367 orang, lulusan Perguruan 

tinggi ada 145 orang.
81

 

Dengan kondisi pendidikan masyarakat Tegalombo sekitar masjid 

seperti yang di sampaikan oleh bapak kepala desa menjadikan 

masyarakatnya menjadi kondusif dalam menyikapi berbagai problematika 

permasalahan yang ada dalam masyarakat.  

                                                           
80

 Lihat pada Transkip Rekaman Wawancara dalam lampiran penelitian ini, Koding: 

06/W/12-III/2015 
81

 Lihat pada Transkip Rekaman Wawancara dalam lampiran penelitian ini, Koding: 

05/W/12-III/2015 

 



58 
 

 

 

Apa yang disampaikanapa yang di sampaikan bapak kepala desa, 

akan di perkuat oleh perkataan bapak Suyatni selaku imam di masjid 

Baitus Shomad pada kegiatan hari raya idul fitri, sebagai berikut: 

Terjadi dua hari raya di Tegalombo, panitia hari raya pertama 

juga bersedia untuk menjadi panitia hari raya yang kedua dan 

mereka juga menyedikan fasilitas yang dibutuhkan pada hari 

raya kedua. Jadi meskipun pemahaman dan keyakinan mereka 

itu berbeda tidak menjadi masalah sama sekali. Bahkan mereka 

terlihat sangat menghormati dan bekerja sama antara yang hari 

raya pertama dan kedua.
82

 

 

Bagi masyarakat Tegalombo perbedaan adalah hal yang wajar, 

semakin kita banyak perbedaan maka jalan untuk menuju sukses semakin 

cepat untuk mereka raih. Ketika kita tidak bisa menghormati dan 

menghargai banyaknya perbedaan maka kita juga tidak akan bisa 

berkembang. Karena yang ada hanya ingin benar dan yang lain kita 

anggap salah. 

Hidup di lingkungan masyarakat yang multikultural memang 

susah, tapi banyaknya perbedaan pemahaman, perbedaan ide dan gagasan 

membuat kita semakin banyak mencentuskan pikiran-pikiran kritis untuk 

menumbuhkan dan menciptakan gagasan baru di lingkungan tersebut, 

karena dengan banyaknya pemahaman dan ide akan semakin mudah kita 

melangkah dan memilih mana yang pas dan sesuai. 

Bapak Asnar Supriyanto selaku wakil ketua takmir masjid 

mengutarakan pendapatnya, bahwa: 
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Ada orang yang bertanya, “Mengapa orang Tegalombo sangat 

kondusif sekali antar umat, antar madzhab, antar pemahaman? 

Kemudian saya jawab “ Karena kondisi pendidikan maasyarakat 

Tegalombo sudah cukup bagus jadi nilai akademiknya tinggi 

sehingga cara berfikirnya berbeda, harus bisa saling 

menghormati dan menghargai sesama, memahami permasalahan 

secara universal, mempunyai kebesaran jiwa melalui 

perkembangan yang terjadi.
83

 

 

Apa yang disampaikan oleh bapak Asnar Supriyanto sudah jelas 

bahwa kondisi pendidikan masyarakat sangat penting sekali. Karena 

kondisi pendidikan itu dapat berpengaruh terhadap berkembang dan 

majunya suatu lingkungan dimana ia tinggal. Semakin tinggi angka 

pendidikan masyarakat, semakin maju pula daya pikir masyarakat  

sehingga menjadikan mereka cakap, terampil, dan berfikir kritis terhadap 

hal-hal yang masih tabu. 

Dengan adanya masjid Baitus Shomad di Dusun Krajan Desa 

Tegalombo ini menjadikan suatu kebanggaan dan kebesaran tersendiri 

buat masyarakat setempat. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan di masjid 

selalu mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat setempat sehingga 

berbagai macam kegiatan yang telah dilaksanakan bisa berjalan sesuai 

dengan harapan. 

Berikut hasil wawancara dari bapak Asnar supriyanto yang 

menyatakan dukungan dan dorongan dari masyarakat sekitar terkait 

kegiatan-kegiatan di masjid Baitus Shomad: 

Masjid Baitus Shomad merupakan masjid yang menjadi 

kebanggaan masyarkat Tegalombo, dan satu-satunya masjid 
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yang berdiri dengan letak yang sangat strategis dan secara 

umum masyarakat Tegalombo memberikan pengakuan yang 

positif sekali serta merasa memiliki. Mereka juga memberikan 

dorongan, dukungan moril maupun materiil terkait 

pengembangan masjid.
84

 

 

Berbagai dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar 

kegiatan-kegiatan yang berlangsung di masjid Baitus Shomad selalu 

berkembang terus, dan berkembangnya kegiatan-kegiatan itu dapat 

mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat Tegalombo. 

 

2. Peran dan Kontribusi Masjid Baitus Shomad Sebagai Pusat Kegiatan 

Pendidikan Masyarakat  Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan 

Tegalombo Kabupaten Pacitan 

Berkaitan dengan peran masjid Baitus Shomad sebagai pusat 

kegiatan pendidikan masyarakat di Dusun Krajan Desa Tegalombo, di 

masjid Baitus Shomad Tegalombo ini tidak hanya di gunakan dalam 

pendidikan Islam saja. Namun ada pendidikan Islam, pendidikan 

kejujuran, pendidikan kewirausahaan, dan pusat penyebaran dakwah dan 

informasi. 

Berikut akan peneliti paparkan hasil wawancara dengan mas Totok 

selaku pengurus masjid dan remaja masjid Baitus Shomad Tegalombo 

terkait pendidikan Islam yang di laksanakan di masjid: 
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Adapun kegiatan pendidikan Islam yang dilaksanakan di masjid 

diantaranya tempat pertemuan, TPA, madin, perpustakaan, 

rumah pintar, radio dan digunakan sebagai tempat pendadaran 

ilmu pengetahuan agama bagi siswa/siswi MA Tegalombo untuk 

menyampaikan dakwah atau suatu gagasan yang kiranya anak-

anak harus mengerti tentang materi tersebut dan berguna  bagi 

kehidupan dirinya sendiri, teman, dan  masyarakat sekitar.
85

 

Apa yang telah di utarakan mas Totok dapat diperkuat dengan hasil 

observasi pada saat kegiatan siswa/siswi MA Muhammadiyah Tegalombo 

sedang melakukan kegiatan pelatihan dakwah di masjid Baitus Shomad 

sebagai berikut: 

Sekitar pukul 09.00 WIB siswa/siswi MA Muhammadiyah 

Tegalombo menuju masjid Baitus Shomad dalam rangka 

kegiatan pendadaran ilmu pengetahuan dan penyampaian 

dakwah. Sedangkan pesertanya juga di ikuti oleh remaja 

Tegalombo dan pengurus masjid Baitus Shomad.
86

 

Kegiatan  pendidikan yang dilaksanakan di masjid sangat banyak 

sekali, hal itu mempunyai tujuan agar anak-anak dan masyarakat 

tegalombo tidak hanya cakap terhadap ilmu-ilmu umum tetapi cakap  

terhadap ilmu agama juga. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan 

masyarakat maka kejayaan dan ketentraman lingkungan  akan semakin 

baik juga. 

Biasanya di kota-kota masjid yang di bangun dengan megah dan 

indah hanya difungsikan sebagai tempat ibadah shalat saja itupun 

jamaahnya sangat minim sekali. Tetapi bagi masyarakat Tegalombo 

masjid mempunyai peranan dan fungsi yang tidak hanya untuk melakukan 
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shalat saja, tetapi sebagai multi fungsi (Islamic Center) seperti masjid 

yang ada pada masa Rasullulah. 

Berikut dapat peniliti paparkan hasil wawancara dari mas Totok 

selaku pengurus masjid Baitus Shomad terkait masjid dijadikan sebagai 

pusat kegiatan pendidikan: 

Selain  sebagai tempat untuk melakukan kegiatan  ibadah, 

masjid merupakan salah satu  tempat untuk menarik seseorang 

agar selalu ingin pergi ke masjid. Selain melakukan  ibadah 

seseorang juga dapat melakukan suatu kegiatan sosial dan 

pendidikan.
87

  

 

Peneliti juga menemukan hasil observasi pada kegiatan-kegiatan 

pendidikan yang dilaksanakan di masjid Baitus Shomad Tegalombo ini, 

yaitu sebagai berikut: 

Pada hari Rabu, 12 Maret 2015 anak-anak sebelum masuk TPA 

mampir dulu ke rumah pintar. TPA masuk setiap senin-sabtu 

pukul 15.00 WIB, namun anak-anak sudah datang pada pukul 

13.30. Waktu 1,5 jam sangat dimanfaatkan oleh anak-anak 

untuk membaca buku dan bermain di rumah pintar, selain itu 

radio juga aktif sebagai sarana penyiaran dakwah dan 

pendidikan Islam bagi remaja dan masyarakat sekitar.
88

 

 

Kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di masjid sangat berguna 

sekali bagi masyarakat khususnya anak-anak sekolah. Anak-anak yang 

mengikuti kegiatan TPA dan Madin kelihatan sekali berbeda ketika berada 

di sekolah. Biasanya anak-anak yang ikut TPA dan Madin mulai 

pendidikan TK sudah bisa menulis huruf hijaiyah, lain halnya dengan 
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anak-anak yang tidak ikut, mereka masuk SMP belum bisa menulis dan 

membacanya pun  masih susah. 

Hal tersebut dapat diperkuat dengan hasil observasi terkait kegiatan 

TPA di masjid Baitus Shomad: 

Pada hari Sabtu 07 Maret 2015 anak-anak sangat kelihatan 

semangat untuk mengikuti kegiatan TPA yang dilaksanakan di 

masjid Baitus Shomad. Karena bagi mereka belajar di TPA 

merupakan sarana untuk memperoleh tambahan ilmu 

pengetahuan mereka.
89

 

 

Selain kegiatan TPA juga akan peneliti perkuat dengan hasil 

observasi yang di dapatkan terkait kegiatan anak-anak MI Tegalombo saat 

mengikuti lomba porseni yang dilaksanakan di masjid Baitus Shomad: 

Pada tanggal 2 Maret 2015 Anak-anak MI Tegalombo sangat 

antusias ketika mengikuti lomba porseni. Lomba porseni ini 

diikuti tingkat MI sekecamatan Tegalombo.
90

 

 

Selain untuk lembaga pendidikan Islam di masjid Baitus Shomad 

juga di ajarkan tentang pendidikan kejujuran. Pendidikan kejujuran ini  

mempunyai tujuan yang sangat baik agar setiap individu bisa menerapkan 

kejujuran dimana ia berada. Pendidikan kejujuran yang di terapkan melalui 

kegiatan sapu jujur dan kopi jujur. berikut hasil wawancara dari mas Totok 

selaku pengurus industri sapu jujur di masjid Baitus Shomad: 

Bagi remaja juga diajarkan untuk membuat sapu. Sebagai 

makhluk sosial di ajarkan untuk membuat sapu jujur. Industri 

pengeolahan sapu jujur ini ditujukan agar nantinya para remaja 

sekitar bisa menanamkan sikap kejujuran. Sapu tersebut diberi 
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harga dan dijual di masjid. Sedangkan hasil dari sapu jujur 

digunakan untuk pembiyaan masjid.
91

 

Hal yang membuat unik dan berbeda dengan masjid-masjid yang 

lain, di masjid Baitus Shomad ada kopi jujur. Kopi jujur ini tidak hanya 

sebagai kegiatan ekonomi tetapi awal dari pendirian kopi jujur dengan 

tujuan kopi jujur ini bisa menanampak pendidikan kejujuran  bagi setiap 

individu yang telah datang dan menikmati kopi jujur tersebut. Hal ini 

berdasarkan hasil wawancara dari bapak Ediyanto selaku ta’mir masjid 

Baitus Shomad, yaiitu: 

Karena dari awal pendirian kopi jujur didasari bahwa 

lingkungan sekitar perlu adanya sikap untuk jujur dan percaya. 

Dan kebanyakan pengunjung kopi jujur ini anak-anak, jadi 

kejujuran yang dimulai sejak dini, diharapkan  apabila dia sudah 

besar dan jadi pejabat nilai korupsi bisa diminimalisir. 

Sedangkan bagi masyarakat kopi jujur merupakan alternatif 

yang paling bagus di banding dakwah dimimbar karena  

keberadaan kopi jujur lebih efektif dari pada lewat dakwah yang 

hanya lewat omongan saja, kopi jujur ini lebih efektif sebagai 

alat untuk menanamkan pendidikan kejujuran bagi individu.
92

 

 

Kopi jujur yang ada di masjid Bhaitus Shomad mempunyai fungsi 

sebagai kegiatan pendidikan yang harus ditanam pada diri pribadi 

individu, karena prosesnya siapa yang menikmati kopi harus membayar 

sendiri sesuai kejujuran masing-masing. Kegitan ini merupakan kegiatan 

unik yang mungkin belum ada di masjid-masjid lain. Keberadaan kopi 

jujur di masjid Baitus Shomad Tegalombo ini sangat menarik minat 

pembeli. Bahkan lewat kopi jujur banyak sekali pengunjung dari berbagai 
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daerah sampai mendatangkan tamu dari luar negeri. Pengunjung-

pengunjung ini datang langsung ke masjid kemudian menikmati kopi jujur 

yang telah disediakan. Selain nilai pendidikan yang dapat diambil dari 

kopi jujur, nilai ekonomi juga tidak ketinggalan. Karena ternyata kopi 

jujur yang ada di masjid Baitus shomad ini sangat menguntungkan. 

Meskipun harga diambil dari kejujuran seseorang tapi ternyata 

membuahkan hasil yang sangat bagus. 

Apa yang disampaikan oleh bapak Ediyanto akan diperkuat dari 

hasil observasi dari kegiatan kopi jujur sebagai berikut: 

Pada tanggal 11 Maret 2015 banyak sekali pengunjung kopi 

jujur yang sangat menikmati nikmatnya kopi jujur yang berada 

di depan masjid Baitus Shomad Tegalombo Pacitan.
93

 

 

Selain para pengunjung juga ada hasil observasi terkait kegiatan 

Dari kegiatan kopi jujur diharapkan benar-benar menjadikan pelajaran 

bagi seseorang untuk menanamkan sikap kejujujuran disetiap langkah 

kehidupannya. Seseorang baru bisa dikatakan kesempurnaan iman apabila 

dia memiliki budi pakerti atau akhlak yang mulia. Oleh karena itu masalah 

akhlak/budi pakerti merupakan salah satu pokok ajaran Islam yang harus 

diutamakan dalam pendidikan Islam untuk ditanamkan atau diajarkan 

kepada peserta didik. 

Selain aktif di sapu jujur dan kopi jujur sebagian remaja juga aktif 

di  radio, yang mana radio ini berfungsi sebagai media dakwah dan 
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penyalur pendidikan bagi masyarakat Tegalombo. Berikut hasil 

wawancara dengan mas Awang selaku remaja Tegalombo terkait adanya 

radio di masjid sebagai sarana informasi: 

Radio yang ada di masjid Baitus Shomad Tegalombo ini 

merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi untuk 

masyarakat sekitar. Karena memang misi dari radio sendiri 

adalah lembaga dakwah dan pendidikan.
94

 

 

Selain hasil wawancara peneliti juga nenemukan hasil observasi 

terkait kegitan di sentra radio: 

Pada tanggal 11 Maret 2015 di ruangan radio ada beberapa dari 

remaja Tegalombo sedang siaran radio, mereka sangat antusias 

dan bersemangat dalam menyebarluaskan informasi untuk 

masyarakat sekitar.
95

 

 

Untuk mencapai hal yang diinginkan itu dapat diusahakan melalui 

pendidikan, baik pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah, maupun 

pendidikan di masyarakat. Jadi peran masjid Baitus Shomad dalam 

mengembangkan kegiatan pendidikan untuk masyarakat sudah bagus 

sekali dengan adanya kegiatan-kegiatan yang beraneka ragam. 

Selain pendidikan Islam, pendidikan kejujuran, media dakwah dan 

informasi di masjid Baitus Shomad Tegalombo ini juga ada pendidikan 

Kewirausahaan bagi masyarakat sekitar melalui kegiatan rumah pintar. 

Pendidikan bagi masyarakat tersebut berupa pelatihan kewirausahaan ibu-

ibu dan pengolahan kain perca oleh bapak-bapak. 
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Berikut hasil wawancara dari bapak Ediyanto terkait pengolahan 

kain perca dan pelatihan kewirausahaan untuk ibu-ibu: 

Selain pendidikan Islam, pendidikan kejujuran, bagi masyarakat 

sekitar juga diajarkan tentang pendidikan kewirausahaan. Untuk 

bapak-bapak diajarkan untuk membuat lembah perca dan untuk 

saat ini sudah sekitar 40 orang yang mengikuti. Sedangkan 

untuk ibu-ibu ada pelatihan kewirausahaan membuat emping 

melinjo, membuat sale pisang, menjahit, dan membuat soufenir. 

Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu melatih ketrampilan bagi 

masyarakat sekitar agar masyarakat tidak terlihat pasif.
96

 

Sungguh luar biasa anak-anak, remaja, sampai orang dewasa 

sangat antusias dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid Baitus 

Shomad ini. Mulai dari pendidikan umum , pendidikan agama, serta 

pendidikan ketrampilan juga diberikan di masjid Baitus Shomad ini. 

Selain hasil wawancara dari bapak Ediyanto, akan diperkuat dari 

hasil observasi tentang pelatihan kewirausahaan ibu-ibu: 

Pada hari Sabtu 7 Maret pukul 14.00 ibu-ibu sudah berkumpul 

di masjid untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan membuat 

soufenir brus jilbab, menjahit, dan membuat emping melinjo. 

Pada saat itu diajarkan untuk membuat brus jilbab yang indah 

namun dari bahan yang murah. Ibu-ibu kelihatan sangat antusias 

dalam kegiatan tersebut.
97

 

 

Dalam melaksankan kegiatan-kegiatan di masjid memang tidak 

mudah, semua membutuhkan kesiapan, kesungguhan, serta dukungan dari 

berbagai pihak. Dan menurut mas Totok sebagai pengurus masjid beliau 

memaparkan bahwa semua kegiatan yang dilakukan di masjid ini bisa 

berhasil dengan baik. 
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Alhamdullilah semua kegiatan yang dilaksanakan di masjid 

semua bisa berjalan sesuai dengan harapan, dan selama ini 

belum ada kegiatan-kegiatan yang gagal. Semua ini berkat 

dorongan dan dukungan dari semua pihak.
98

 

 

Sedangkan kontribusi masjid dapat dilihat dari keantusiasaan 

masyarakat dalam mengikuti banyaknya kegiatan yang berpusat di masjid. 

Mereka juga sangat mendorong dan mendukung adanya kegiatan tersebut. 

mereka sangat senang dan bangga karena bangunan masjid yang ada bisa 

dimanfaatkan dan digunakan seperti pada zaman Nabi Muhammad Saw. 

Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang berpusat di masjid menjadikan 

masyarakat semakin sering untuk mengunjungi masjid dan anak-anaknya 

menjadi aktif akan kegiatan-kegiatan masjid. 

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan ibu Martiah selaku 

masyarakat Tegalombo dan jamaah masjid, yaitu sebagai berikut: 

Saya sangat mendukung dengan adanya kegiatan pendidikan 

yang berpusat di masjid, karena bagi anak-anak yang bersekolah 

di sekolah negeri masih sangat kurang ilmu pengetahuan 

agamanya sehingga mereka butuh sekali tambahan pendidikan 

agama, melalui kegiatan inilah anak-anak bisa memperoleh 

pengetahuan agama yang lebih.
99

 

 

Selain ibu Martiah, ibu Ndiro juga menambahkan perkataanya 

sebagai berikut: 

Khususnya untuk anak-anak TPA yang semula di sekolah negeri 

hanya mendapat 3 jam pelajaran agama mnjadi lebih banyak. 

Anak-anak yang TPA dan tidak itu sangat berbeda sekali tentang 

pengetahuan agamanya apabila dibandingkan. Dan bagi anak-
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anak SMP dan SMA jika di sekolah ada materi agama yang sulit 

bisa dicari di perpustakaan masjid.
100

 

Peran dan kontribusi masjid Baitus Shomad sebagai pusat kegiatan 

pendidikan masyarakat, dalam perananya masjid sudah mengembangkan 

kegiatan pendidikan Islam, pendidikan kejujuran, media dakwah dan 

informasi, serta pendidikan kewirausahaan, sedangkan kontribusi masjid, 

masjid selalu melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan-kegiatan 

masjid, dan masyarakatpun antusias dalam kegiatan-kegiatan di dalamnya. 
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BAB IV 

ANALISA DATA  

 

A. Analisa Kondisi  Pendidikan Masyarakat  Sekitar Masjid Dusun Krajan 

Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

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

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
101

 

Pendidikan atau dalam bahasa Arab tarbiyah dari sudut pandang 

etimologi  (ilmu akar kata) berasal dari tiga kelompok kata, pertam araba, 

yarbu yang berarti bertambah dan bertumbuh. Kedua, rabiya, yarba yang 

berarti menjadi besar. Dan ketiga, rabba yarubbu yang berarti memperbaiki, 

menguasai urusan, menuntut, menjaga, dan memelihra. Proses yang sedang 

mengalami pembaruan atau perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan 

demikian, pendidikan dapat diartikan segala sesuatu yang mengalami proses 

perubahan ke arah yang lebih baik.
102

 

Pendidikan Islam adalah bimbingan dilakukan oleh seorang dewasa 

kepada terdidik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian 

muslim. Dari satu segi kita melihat bahwa pendidikan Islam lebih banyak 

ditujukan pada perbaikan sikap mental yang akan berwujud dalam amal 
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perbuatan, baik dalam segi keperluan diri sendiri maupun orang lain. Pada 

segi lainnya, pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis. 

Ajaran Islam berisi ajaran sikap dan tingkah laku di masyarakat, menuju 

kesejahteraan hidup perseorang dan bersama, maka pendidikan Islam adalah 

pendidikan individu dan pendidikan masyarakat.
103

 

Jika dilihat dari pengertian pendidikan maka dalam suatu lingkungan 

masyarakat pendidikan sangat perlu sekali, karena dengan pendidikan 

seseorang bisa menjadi lebih baik dan bisa membedakan mana yang benar dan 

yang salah. Terlebih lagi pendidikan Islam, pendidikan Islam merupakan 

bekal untuk mencapai kesejahteraan hidup seseorang baik di dunia maupun di 

akhirat kelak. Karena kehidupan seseorang yang kekal itu kehidupan di 

akhirat kelak. 

Esensi pendidikan Islam adalah menyadarkan pada semua manusia 

bahwa sebetulnya pendidikan adalah proses menuju kesempurnaan. Proses ini 

tidak ada batasnya. Pendidikan Islam adalah upaya untuk merealisasikan  

asma Allah dalam diri manusia. 

Masyarakat desa Tegalombo kondisi pendidikannya sebagai berikut: 

SD  : 750 anak 

SMP : 336 anak 

SMA : 198 anak 

PT  : 50 anak 
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Ini kondisi pendidikan yang sekarang masih di tempuh di desa 

Tegalombo.  Untuk keadaan pendidikan masyarakat Tegalombo masyarakat 

sekitar masjid Baitus Shomad ini minimal SMA sedrajat. Dari 512 orang 

Lulusan SMA ada 367 orang, lulusan Perguruan tinggi ada 145 orang 

Dengan kondisi pendidikan seperti itu pendidikan masyarakat 

Tegalombo ini sudah bisa di bilang bagus. Sehingga dalam menyikapi 

problematika dan perbedaan pemahaman yang ada difikir secara rasional dan 

universal. Jika diamati dan diperhatikan memang benar kondisi pendidikan 

yang ada pada diri seseorang sangat berpengaruh besar sekali terhadap 

kemakmuran suatu lingkungan dimana mereka tinggal, sebab dengan 

pendidikan yang di miliki mereka mampu mencetuskan ide-ide yang bagus 

sehingga tidak akan ketinggalan informasi seiring dengan perkembangan 

zaman. 

Namun harus kita ingat meskipun pendidikan umumnya tinggi tanpa 

didasari pendidikan agama yang seimbang kita tidak akan bisa sukses. Karena 

sukses yang sesungguhnya kita selamat di dunia dan di akhirat. 

Dengan demikian pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan 

yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, 

sebagaimana Islam telah menjadi pedoman  bagi seluruh aspek kehidupan 

manusia, baik duniawi maupun ukhrawi.
104

 

Karena keadaan pendidikan yang sudah bagus masyarakat Tegalombo 

menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan pendidikan Islam baik untuk anak-
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anak, remaja, dan masyarakat sekitar. Mereka memandang karena pendidikan 

Islam itu sangat penting untuk diterapkan di lingkungannya khususnya untuk 

anak-anak usia sekolah. Karena anak-anak yang sekolah di sekolah negeri 

hanya mendapatkan 3 jam pelajaran agama dan itu masih kurang sekali untuk 

kebutuhan hidupnya. 

Islam adalah syariat Allah yang diturunkan kepada umat manusia di 

muka bumi agar mereka beribadah kepada-Nya. Peranan keyakinan terhadap 

Tuhan hanya bisa dilakukan melalui proses pendidikan baik di rumah, 

sekolah, maupun lingkungan. Pendidikan Islam merupakan kebutuhan 

masnusia, kerena sebagai makhluk pedagogis manusia  dilahirkan dengan 

membawa potensi dapat dididik dan mendidik sehingga mampu menjadi 

khalifah di bumi, serta pendukung dan pemegang kebudayaan.
105

 

Inilah yang terjadi pada masyarakat  Tegalombo mereka memandang 

dalam masyarakat yang dinamis, pendidikan memegang peranan yang 

menentukan terhadap eksistensi dan perkembangan masyarakatnya, hal ini 

karena pendidikan merupakan proses usaha melestarikan, mengalihkan, serta 

mentransformasikan nilai-nilai kebudayaan dalam segala aspek dan jenisnya 

kepada generasi penerus. Demikianlah peranan pendidikan Islam bagi 

masyarakat Tegalombo, keberadaanya merupakan salah satu bentuk cita-cita 

hidup mereka yang bisa melestarikan, mengalihkan dan menanamkan, 

mentransformasikan nilai-nilai Islam kepada generasi penerusnya sehingga 
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nilai-nilai kultural-religius yang dicita-citakan dapat berfungsi dan 

berkembang dalam masyarakat dari waktu ke waktu. 

Melalui pendidikan yang mereka miliki, masyarakat Tegalombo bisa 

mejunjung tinggi solidaritas sesama, meskipun banyak sekali perbedaan 

pemahaman, pola pikir, serta karakter mereka tapi persatuan dan persaudaraan 

tetap mereka utamakan. Melalui bangunan masjid yang megah dan fasilitas 

yang lengkap masyarakat Tegalombo menjadikan bangunan itu tidak hanya 

untuk shalat berjamaah tetapi sebagai sarana penyalur ilmu pengetahuan dan 

informasi yang semua itu sangat membantu masyarakat Tegalombo untuk 

meningkatkan pengetahuan dan rasa solidaritas mereka. 

Mereka semua sadar bahwa pendidikan adalah bekal utama yang harus 

dimiliki seseorang untuk memperoleh kesejahteraan hidup baik dalam 

kehidupan dunia maupun akhirat. Pendidikan tidak hanya untuk diberikan 

kepada anak-anak usia sekolah tetapi orang dewasa juga membutuhkan 

pendidikan yang paling penting agar mereka semua bisa menyesuaikan hidup 

di masyarakat. 

 

B. Analisa Peran dan Kontribusi Masjid Baitus Shomad Sebagai Pusat 

Kegiatan Pendidikan Masyarakat  Dusun Krajan Desa Tegalombo 

Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan 

Peran dan kontribusi  masjid pada masa Rasulullah berbeda dengan 

peran dan fungsi masjid pada saat ini. Pada masa Rasulullah masjid digunakan 

sebagai multifungsi (Islamic Center) semua kegiatan berpusat  di masjid. 
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Semenjak berdirinya masjid di zaman Nabi Saw, masjid telah menjadi 

pusat kegiatan dan informasi berbagai masalah kaum muslimin baik yang 

menyangkut pendidikan maupun sosial ekonomi. Namun yang lebih penting 

adalah sebagai lembaga pendidikan, dalam perkembangannya kemudian 

dikalangan umat Islam tumbuh semangat untuk menuntut ilmu dan 

memotivasi mereka mengantar anak-anaknya untuk memperoleh pendidikan 

di masjid sebagai lembaga pendidikan menengah setelah kuttab.
106

 

Namun peran dan fungsi masjid pada saat ini justru berbeda jauh 

dengan fungsi dan peran masjid pada masa Rasullulah, jika masjid pada masa 

Rasulullah digunakan sebagai pusat kegiatan, pada saat ini rata-rata masjid 

yang ada hanya difungsikan sebagai tempat ibadah shalat saja. Sehingga 

masjid dengan bangunan yang megah terlihat sepi ketika para jamaah shalat 

sudah pulang kerumah masing-masing. 

Masjid adalah perangkat masyarakat yang pertama didirikan oleh Rasul 

saw, begitu pula sampai di Madinah setelah menempuh perjalanan hijrah yang 

melelahkan. Bangunannya sangat sederhana, jauh dari cukup apalagi nampak 

mewah. Suatu lokasi di sudut kota hanya ditandai batas-batasnya, bertataplah 

ranting dan dahan kering, hanya disudutnya terdapat sebongkah pohon-pohon 

kurma sebagai tempat Imam dan Khatib berdiri. Di tempat yang sedemikian 

sederhananya, Rasul menerima banyak ayat Al-Qur’an dan kemudian dicatat, 

dihafal, difahami, dan diamalkan dibawah pimpinan beliau. Ditempat itu pula 

Rasul saw bertemu dengan para sahabat merundingkan langkah-langkah 
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pembinaan, mulai dari masalah pribadi, keluarga sampai kemasyarakatan, 

mulai dari soal agama sampai ke soal kesejahteraan hidup bermasyarakat.
107

 

Dari sana dimulai gerakan pendidikan dan penerangan, disana digelar 

dan ditegakkan peradilan, bahkan disana pula dibicarakan perjanjian tentang 

tetangga non muslim. Itulah fungsi masjid sebagaimana dicontohkan Rasul, 

yang memang sejalan dengan namanya (tempat sujud/berbakti kepada Allah) 

pusat kegiatan jamaah muslimim dalam menata dan menatap masa depan 

hidupnya baik yang berjangka pendek (dunia) maupun yang berjangka 

panjang (akhirat).
108

 

Masjid Baitus Shomad Dusun Krajan Desa Tegalombo Pacitan ini 

berbeda dengan masjid-masjid yang ada pada saat ini, masjid Baitus Shomad 

ini dibangun dengan megah, indah, area luas dan berada dipinggir jalan raya 

Pacitan-Ponorogo dijadikan sebagai multifungsi oleh masyarakat setempat. 

Berbagai kegiatan mulai dari kegiatan ibadah, pendidikan, ekonomi, budaya, 

dan sosial dilaksanakan di masjid tersebut. 

Peran masjid Baitus Shomad Tegalombo ini sebagai pusat kegiatan 

pendidikan masyarakat, untuk pendidikan Islamnya melalui kegiatan TPA, 

madrasah diniyah, pelatihan dakwah, pendadaran ilmu pengetahuan islam atau 

siraman rokhani. Pendidikan kejujuran melalui kegiatan kopi jujur dan sapu 

jujur untuk melatih dan mengajarkan sikap kejujuran bagi individu supaya 

mereka tetap bersikap jujur dimanapun ia berada. Dakwah dan pusat informasi 

melalui radio dan rest area, serta pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat 
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sekitar melalui kegiatan pengolahan lembah perca dan pengolahan makanan 

yang di ikuti oleh masyarakat sekitar. 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid Bhaitus Shomad 

Tegalombo ini mempunyai tujuan tersendiri yaitu untuk membina masyarakat 

dan anak-anak dengan menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat untuk 

shalat saja, tetapi masjid dijadikan sebagai tempat untuk melakukan aktifitas. 

Aktifitas-aktifitas yang dilaksaksanakan di masjid itu melibatkan banyak 

masyarakat lebih khususnya adalah anak-anak usia sekolah. Aktifitas yang 

dilakukan di masjid merupakan salah satu bentuk usaha ta’mir masjid untuk 

menyebarkan dan mengajarkan pendidikan, baik pendidikan secara umum 

maupun pendidikan Islam. Mereka memandang bahwa masjid merupakan 

tempat yang pas untuk menyalurkan pendidikan bagi masyarakat karena 

masjid merupakan tempat yang paling sering di kunjungi masyarakat. 

Salah satu sarana potensial dalam penguatan learning society adalah 

masjid, musholla, langgar, dan sejenisnya. Dapat dipastikan hampir tiap RW 

memiliki masjid atau musholla, yang secara umum mempunyai jamaah 

masing-masing yang terdiri dari anggota masyarakat. Dalam konteks ini, 

masjid telah berfungsi sebagai tempat belajar masyarakat untuk meningkatkan 

wawasan keagamaan atau keislaman. Pusat-pusat pembelajaran masyarakat 

tentang agama telah berdiri di masjid selama berabad-abad sampai sekarang. 

Namun, di era teknologi informasi-globalisasi ini hampir seluruh lapisan 

kehidupan tradisi mengaji di masjid, musholla, dan langgar pada saat in 

berkurang. Jutaaan mata masyarakat muslim yang biasa belajar agama selepas 
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shalat Magrib sambil menunggu shalat Isya sekarang beralih di depan televisi 

atau jalan-jalan ke mall. 

Dalam kondisi seperti tersebut di atas, maka peran serta masyarakat 

dalam mengembalikan kualitas pendidikan agama  dengan penguatan learning 

society melalui pengajian-pengajian di masjid sangat penting untuk dilakukan 

secara terprogram, aktif, dan kreatif. Selain itu untuk memiminimalisasi 

distorsi pemahaman agama masyrakat dapat dipelopori juga gerakan televisi 

dan internet sehat.
109

 

Peran dan kontribusi masjid Bhaitus Shomad Tegalombo Pacitan ini 

sangat bagus sekali, dalam peranannya masjid merupakan pusat kegiatan 

masyarakat sekitar, mulai dari  kegiatan ibadah, kegiatan sosial, kegiatan 

ekonomi, dan yang paling menonjol adalah kegitan pendidikan. Mulai dari 

pendidikan Islam, pendidikan kejujuran, dan pendidikan kewirausahaan. Hal 

ini melihat peran dan fungsi masjid pada masa Rasullulah bahwa masjid pada 

masa Rasulullah dijadikan sebagai penyalur ilmu pengetahuan Islam. 

Sedangkan kontribusi masjid dari masjid Bhaitus Shomad dapat kita lihat dari 

visi dan misi yang ada pada masjid tersebut yaitu menuju masjid paripurna 

dan mengembangkan berbagai macam kegiatan yang berpusat di masjid 

dengan tujuan untuk mengembangkan kualitas masyarakat dengan 

memanfaatkan masjid yang ada sebagai pusat untuk melakukan kegiatan 

tersebut. 
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Dengan adanya masjid Baitus Shomad Tegalombo Pacitan, masyarakat 

setempat menjadi antusias dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di 

masjid tersebut. Mereka sangat mendukung dengan adanya kegiatan tersebut 

karena memang pendidikan dianggap sangat penting pada zaman yang 

moderen ini. Terlebih pendidikan yang dilaksanakan di masjid Baitus Shomad 

ini tidak memungut biaya sedikitpun. 

Pada awal penyebaran Islam, masjid memiliki fungsi mulia yang bisa 

jadi sekarang ini mulai terlupakan. Pada zaman itu, masjid digunakan sebagai 

markas besar tentara dan pusat gerakan pembebasan umat dari penghambaan 

kepada manusia, dan berhala. Masjid pun digunakan sebagai pusat pendidikan 

yang mengajak manusia  pada pengetahuan mengenai hak dan kewajiban 

mereka terhadap negara Islam yang pada dasarnya didirikan untuk 

mewujudkan ketaatan kepada syariat, keadilan, dan rahmat Allah. Masjid 

dimanfaatkan juga sebagai pusat gerakan penyebaran akhlak Islam dan 

pemberantasan kebodohan. 

Masjid yang didirikan atas kehendak Allah akan membiasakan 

pengaruh pendidikan terbesar dalam kehidupan manusia. Pemanfaatan masjid 

akan mendidik manusia untuk mengaitkan segala persoalan hidup pada ikatan 

karena Allah dan bersumber pada pendidikan Islam yang universal, yaitu 

penghambaan diri kepada Allah. Dan itu harus tertanam pada diri manusia 

secar ikhlas tanpa terbebani.
110
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Tujuan para ta’mir masjid menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan 

pendidikan bagi masyarakat karena di anggap masyarakat Tegalombo di 

anggap rata-rata pendidikannya diumum saja, dan keberadaan pondok 

pesantren di Tegalombo memang tidak ada sehingga untuk mengantisipasi hal 

tersebut masjid dianggap tempat yang layak dan strategis untuk melaksanakan 

pendidikan Islam bagi masyarakat. Tetapi pendidikan Islam yang 

dilaksanakan di masjid ini lebih di khususkan kepada anak-anak usia sekolah, 

karena rata-rata anak-anak sekolah di sekolah umum dan jam pelajaran 

agamanya hanya tiga jam dalam satu minggu. Untuk itu mereka melanjutkan 

pendidikan di masjid agar mereka bisa memperoleh pengetahuan umum dan 

pengetahuan agama juga. 

Dengan pengembangan masjid yang semakin bagus, saat ini dapat 

diketahui bahwa masyarakat Tegalombo termasuk masyarakat yang kompak 

dalam berbagai hal. Meskipun berbagai paham terhadap doktrin agama 

berbeda-beda namun mereka tetap bisa menyatukan hal itu, mereka kelihatan 

tetap kompak terhadap berbagai kegiatan, saling menghormati satu sama lain, 

khususnya kegiatan yang berpusat di masjid. Menurut mereka suatu  

perbedaan itu bukan kendala untuk mencapai sebuah keberhasilan tetapi 

dengan berbagai perbedaan itulah seseorang bisa berfikir dan mencari titik 

temu mana yang terbaik sehingga bisa untuk menemukan sebuah keebrhasilan 

demi suatu lingkungan yang mereka tempati. 

Pada saat sekarang ini kita sadari susah dan jarang sekali kita bisa 

menemukan masyarakat yang cara berfikirnya seperti masyarakat Tegalombo, 
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biasanya suatu masyarakat yang berbeda paham mereka memegang kuat 

keyakinannya dan susah untuk saling menghargai sesamanya, sehingga 

banyak kericuhan dan pertentangan yang menjadikan kendala terbesar dalam 

lingkungannya, dan akibatnya berpengaruh juga terhadap suatu masjid yang 

dijadikan sebagi tempat mereka shalat berjamaah. 

Untuk itu kegiatan-kegiatan yang berpusat di masjid Bhaitus Shomad 

pacitan ini pantas untuk dijadikan tolak ukur dan contoh untuk masjid-masjid 

yang lain, karena kalau dilihat dari teori yang telah di uraikan peran dan 

kontribusi masjid bhaitus Shomad ini sudah sesuai dengan peran dan fungsi 

masjid pada masa Rasulullah. Hanya saja masyarakat sekitar perlu penekanan 

dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada agar mereka selalu 

mengikuti adanya pengembangan-pengembangan yang terjadi. Dan 

diharapkan masjid ini selalu berkembang sesuai perkembangan zaman dan 

bisa menata kondisi masyarakat dan masyarakat juga memandang masjid tetap 

tempat yang mulia di bandingkan tempat-tempat yang lain. Jangan sampai 

masjid yang ada hanya di lihat dari jauh dan kelihatan sepi karena para 

jamaahnya tidak ada. 

Peran dan kontribusi masjid Baitus Shomad Tegalombo ini bisa di 

jadikan contoh untuk masjid-masjid yang lain. Bahwa masjid merupakan salah 

satu tempat yang bisa di jadikan multifungi, masjid tidak hanya untuk tempat 

beribadah saja tetapi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan 

di masjid dan sebagai cara untuk menyatukan banyaknya perpecahan dan 

perbedaan paham yang terjadi pada saat-saat sekarang ini. Melalui kegiatan 
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tersebut sehingga lingkungan yang berada di sekitar masjid tersebut bisa 

menjadi masyarakat yang harmonis, dan bisa menjawab semua tantangan pada 

saat sekarang ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian di lapangan dan dibandingkan dengan teori yang 

peneliti dapatkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kondisi pendidikan masyarakat Tegalombo Pacitan sudah bagus, 

pendidikan masyarakatnya minimal SMA. Sehingga dalam menyikapi 

problematika dan perbedaan pemahaman yang ada, difikir secara rasional 

dan universal. Karena kondisi rata-rata pendidikannya sudah bagus 

sehingga masyrakat Tegalombo Pacitan ini menjadikan masjid sebagai 

pusat kegiatan pendidikan bagi anak-anak, remaja, dan masyrakat. 

2. Peran dan kontribusi masjid Bhaitus Shomad Tegalombo Pacitan ini 

sangat bagus sekali, dalam peranannya masjid merupakan pusat kegiatan 

pendidikan  masyarakat sekitar, meliputi pendidkan Islam, pendidikan 

kejujuran, media dakwah dan informasi, serta pendidikan kewirausahaan. 

Sedangkan kontribusi masjid dari masjid Bhaitus Shomad masjid selalu 

melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan-kegiatan masjid, dan 

masyarakat antusias dalam kegiatan-kegiatan di dalamnya serta 

mengembangkan berbagai macam kegiatan yang berpusat di masjid 

dengan tujuan untuk mengembangkan kualitas masyarakat dengan 

memanfaatkan masjid yang ada. 
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B. Saran  

1. Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin modern ini 

pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang untuk bekal 

hidup. Tanpa pendidikan seseorang tidak bisa mengikuti perkembangan 

zaman dan tidak bisa berkembang. Namun pendidikan yang dimiliki tidak 

cukup hanya pendidikan umum saja, harus seimbang antara pendidikan 

umum dan agama. Semoga masyarakat Tegalombo ini bisa dijadikan 

contoh oleh masyarakat-masyarakat lain. Dengan kondisi pendidikan yang 

bagus sehingga bisa menyikapi banyakanya perbedaan pemahaman dan 

menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan pendidikan masyarakat. 

2. Peran dan kontribusi masjid sebagai pusat kegiatan pendidikan sudah bagus, 

namun untuk pendidikan orang dewasa sebaiknya ditambah agar orang-orang 

dewasa juga bisa belajar agama yang lebih banyak lagi. Semakin banyak 

pengetahuan seseorang maka semakin luas cakupan yang ia terima. Semoga 

kegiatan-kegiatan yang berpusat di masjid bisa selalu berkembang seiring 

berkembangnya zaman sehingga masyarakat Tegalombo semakin makmur dunia 

akhirat. 

 


