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ABSTRAK
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Ponorogo. Pembimbing Erwin YudiPrahara,
M.Ag.
Kata Kunci :Upaya Takmir, Ajaran Agama Islam
Peran Takmir Masjid di dalam sebuah Masjid
adalah menjaga, memelihara dan memakmurkan
masjid itu sendiri. Masjid Al-Muwahiddin termasuk
Masjid paling tua yang ada di DesaBeduri. Banyak
masyarakat umum yang mendatangi Masjid AlMuwahiddin karena didalam Masjid diadakan
kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik yang dapat
meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam
masyarakat DesaBeduri.
Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk
mengetahui upaya Takmir Masjid Al-Muwahidin
dalam mengamalkan ajaran agama Islam masyarakat
DesaBeduri.(2) untuk mengetahui hasil dari upaya
Takmir Masjid Al-Muwahidin dalam mengamalkan
ajaran agama Islam masyarakat Desa Beduri.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus
yang bersifat analisis deskriptif.Teknik pengumpulan
data menggunakan teknik observasi, wawancara,
dokumentasi, dan triangulasi.Teknik analisis data
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi
data,penyajian data, dan menarik kesimpulan atau
verifikasi.
Adapun hasilny aadalah (1) UpayaTakmir
Masjid Al-Muwahiddin dalam mengamalkan ajaran
agama Islam masyarakat Desa Beduri yaitu dengan
mengadakan kgiatan-kegiatan yang bersifat mendidik
yang dilaksanakan di Masjid Al-Muwahiddin tidak
hanya untu kanak-anak saja, tapi untuk semua
kalangan. Upaya yang dilakukan Takmir Masjid AlMuwahiddin sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Desa Beduri. Jadi diharapkan dengan diadakanya
kegiatan-kegiatan tersebut masyarakat Desa Beduri
bisa ikut serta dalam kegiatan, sehingga bisa
membantu sebagian masyarakat yang belum faham
betul mengenai bab agama Islam. Ada sedikit
hambatan mengenai masalah pengelolaan dana yang
kurang baik, yang menyebabkan ada sebagian
kegiatan yang belum berjalan dengan baik. (2) Hasil
dari upaya Takmir Masjid Al-Muwahidin dalam
mengamalkan ajaran agama Islam masyarakat Desa
Beduri yaitu, dengan mengadakan kegiatan-kegiatan
Madrasah Diniyah, pengajian tafsir al-Qur’an, yasinan
dan tahlil, shalawat al-barjanji, pembelajaran kitab
masalah kewanitaan dan kitab bab mencapai keluarga
yang sakinah atau bahagia, khataman al-Qur’an, arisan
remaja dan bapak-bapak, dan yang terakhir yaitu kerja
bakti setiap satu bulan sekali bertepat pada hari
minggu pagi.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan proses dari upaya
manusia untuk mengembangkan segenap potensinya
agar menjadi pribadi yang seimbang antara jasmani
dan ruhani. Tanpa adanya pendidikan, jangan harap
manusia

sekarang

berbeda

kualitasnya

dengan

manusia zaman dahulu yang sangat tertinggal, baik
kualitas kehidupan maupun capaian dari proses-proses
perencenaanya masa depanya. Maju mundurnya
sebuah peradaban bangsa akan ditentukan bagaimana
pendidikan yang dijalani oleh masyarakatnya. Hakikat
pendidikan dalam islam adalah kewajiban mutlak
yang dibebankan kepada semua umat Islam, bahkan
kewajiban pendidikan atau mencari ilmu dimulai
1
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semenjak bayi dalam kandungan hingga masuk liang
lahat.1
Pendidikan agama menjadi bagian utama
dalam pendidikan Islam. Oleh sebab itu, hakikat
pendidikan Islam dapat diartikan secara praktis
sebagai hakikat pengajaran al-Qur’an dan as-Sunnah.
Berdasarkan firman Allah swt, dalam surat Asy-Syura
ayat 52 sebagai berikut




Artinya: Dan demikianlah kami wahyukan
kepadamu wahyu (Al Quran) dengan
perintah kami. sebelumnya kamu
tidaklah mengetahui Apakah Al
kitab (Al Quran) dan tidak pula
1

Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung:Pustaka
Setia, 2009), 56.
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mengetahui Apakah iman itu, tetapi
Kami menjadikan Al Quran itu
cahaya, yang Kami tunjuk dengan
Dia siapa yang Kami kehendaki di
antara hamba-hamba kami. dan
Sesungguhnya kamu benar- benar
memberi petunjuk kepada jalan yang
lurus.
Ayat diatas

menjelaskan bahwa al-qur’an

adalah cahaya yang memberi petunjuk keehidupan.
Dengan demikian, hakikat pendidikan islam adalah
upaya tanpa putus asa untuk menggali hidayah yang
terkandung dalam al-qur’an. Hidayah yang dimaksud
adalah hidayah iman, hidayah ilmu, dan hidayah amal.
Hidayah iman artinya, semua orang yang menggali
kandungan al-Qur’an hendaknya beriman kepada
Allah dan Rasulullah saw, serta beriman kepada kitab
al-Qur’an. Hidayah ilmu artinya penggalian terhadap
ayat-ayat al-qur’an yang memberi informasi dan ide
dasar semua ilmu pengetahuan manusia, sedangkan
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hidayah amal artinya kita diberi kekuatan fisik dan
mental untuk mengamalkan seluruh ilmu yang telah
digali dalam al-Qur’an.2

Agama Islam merupakan

agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhamaad SAW
yang dijadikan sebagai penyempurna dari agamaagama sebelumnya dan disebarkan kepada ummatnya.
Islam merupakan agama Rahmat bagi seluruh umat
manusia. Islam datang dengan membawa kebenaran
dari Allah swt dengan tujuan ingin menyelematkan
dan memberikan kebahagiaan hidup kepada manusia
dimanapun ia berada. Agama Islam menegakkan dan
mengukuhkan nilai-nilai kehidupan yang luhur agar
manusia tetap pada martabatnya sebagai makhluk
ilahi.3

2

Ibid., 57.
Hasan Basri, Remaja Berkualitas (Yogyakarta:Pustaka
Pelajar, 2002), 145.
3
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Pendidikan adalah suatu aktivitas

untuk

mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia
yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain,
pendidikan tidak hanya berlangsung didalam kelas,
tetapi berlangsungpula diluar kelas. Pendidikan bukan
hanya bersifat formal tetapi juga yang nonformal. 4
Dewasa ini, pandangan masyarakat terhadap
konsep pendidikan agama Islam yang dapat diperoleh
oleh para remaja hanya diperlukan dibangku Sekolah.
Padahal kenyataanya, konsep pendidikan agama Islam
juga dapat diperoleh dilingkungan masyarakat. Dalam
hal ini masyarakat juga berperan dalam memberikan
pendidikan

agama

Islam

terhadap

peningkatan

kualitas keimanan para masyarakat tentang pentingnya
berakhlak baik (akhlak mahmudah) dan menjauhi
akhlak tercela (akhlak mazmumah).
4

Ibid., 54.
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Mengacu pada prinsip ajaran Islam tentang
keterpaduan ibadah mahdhah dengan ibadah sosial,
maka Masjid haruslah memencarkan cahaya yang
menyinari lingkungan dan jamaahnya. Dari aktifitas
spiritual yang dilakukan di dalam Masjid. Oleh karena
itu setiap kegiatan yang dilakukan didalam Masjid
haruslah berimplikasi kemanfaatan dalam kehidupan
masyarakat. Bahkan setiap persoalan yang terjadi
ditengah-tengah masyarakat, kalau mungkin dapat
diselesaikan berrdasarkan nilai-nilai yang berkembang
di dalam Masjid.
Keberadaan Takmir Masjid sangat penting
bagi masyarakat untuk menggerakkan kegiatan masjid
baik didalam Masjid maupun disekitar lingkungan
Masjid. Upaya memakmurkan Masjid dapat dilakukan
dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama-
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sama oleh beberapa orang. Dan disini Takmir Masjid
yang menjadi penanggung jawab kegiatan yang berada
di Masjid. Di Desa Beduri Takmir Masjid AlMuwahiddin sangat

bertanggung jawab

dengan

tugasnya yaitu memakmurkan Masjid Al-Muwahiddin
digunakan sebagai pusat pendidikan agama Islam,
selain dijadikan sebagai pusat pendidikan agama Islam
Masjid Al-Muwahiddin juga dijadikan sebagai tempat
kegiatan sosial. Mengetahui masyarakatnya yang
belum begitu faham mengenai pendidikan agama
Islam,

diantaranya

mengenai

masalah

sholat,

membaca al-Qur’an, pembinaan akhlak dan ibadahibadah

yang

lain

baik

hablumminallah

dan

hablumminannas, remajanya kurang aktif dalam
kegiatan yang dilaksanakan di Masjid, masyarakat
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lingkungan Masjid Al-Muwahidin dengan lingkungan
yang lain kurang menjalin silaturahim.
Maka disini Takmir Masjid Al-Muwahiddin
mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif dan
mendidik untuk menambah wawasan masyarakat
secara luas selain itu dapat meningkatkan kualitas
keimanan masyarakat melalui pendidikan agama
Islam masyarakat Desa Beduri yang dilaksankan di
Masjid Al-Muwahiddin. Karena masyarakat Desa
Beduri kurang dalam memahami ilmu agama. Oleh
karena itu Takmir Masjid Al-Muwahidin membuat
kegiatan-kegiatan
pendidikan,

sosial,

yang

berupa

dan

kegiatan

diadakan di Masjid Al-Muwahiddin.
B. Fokus Penelitian

keagamaan,
budaya

yang
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Berangkat dari penjajakan awal di lapangan,
Penelitian ini di fokuskan pada Upaya Takmir Masjid
Al-Muwahiddin Dalam Mengamalkan Ajaran Agama
Islam Masyarakat di Desa Beduri.
C. Rumusan Masalah
1. Apa usaha Takmir Masjid Al-Muwahiddin dalam
mengamalkan ajaran agama Islam

masyarakat

Desa Beduri ?
2.

Bagaimanakah hasil upaya takmir Masjid AlMuwahiddin dalam mengamalkan ajaran agama
Islam masyarakat Desa Beduri ?

D. Tujuan Penelitian
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1. Untuk

mengetahui upaya Takmir Masjid Al-

Muwahiddin dalam mengamalkan ajaranagama
islam masyarakat Beduri
2. Untuk mengetahui hasil dari upaya takmir masjid
Al-Muwahiddin dalam mengamalkan ajaran agama
Islam masyarakat Desa Beduri
E. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini, maka diharapkan
penelitian ini dapat memberikan manfaat secara
teoritis maupun praktis, yaitu:
1. Manfaat Teoritis
a. Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan
dapat menambah khasanah keilmuan bagi
pembaca dalam topik Upaya Takmir Masjid
Al-Muwahiddin dalam Mengamalkan ajaran
agama Islam masyarakat Desa Beduri
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b. Bagi peneliti lain yang memiliki hubungan
dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan acuan atau sumber rujukan untuk
penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Ta’mir atau Pengurus Masjid
Dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan positif
yang berpusat di Masjid Al-Muwahiddin yang
dapat meningkatkan pengetahuan mengenai
agama islam masyarakat Desa Beduri
b. Bagi Masyarakat
Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang positif
yang bersifat keagamaan yang berpusat di
masjid Al-Muwahiddin, diharapkan masyarakat
mampu mengembangkan pemikiranya, bahwa
masjid tidak digunakan sebagai sarana ibadah
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mahdzah seperti sholat saja, namun masjid bisa
digunakan

sebagai

sarana

kegiatan

sosial

kemasyarakatan. Dengan pandangan yang sama,
maka akan terjalin ukhuwah islamiyah didalam
masyarakat.
c. Bagi Penulis
Untuk menambah wawasan pengetahuan yang
baru yang terkait dengan upaya Takmir Masjid
dalam

mengamalkan

ajaran

agama

Islam

masyarakat Desa Beduri.
F. 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 terdiri sub-sub yang
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berkaitan erat dan merupakan kesatuan yang utuh,
yaitu:
BAB I : Pendahuluan. Bab ini sebagai gambaran
umum skripsi yang meliputi latar belakang
masalah,
penelitian,

tujuan

penelitian,

metode

manfaat

penelitian

dan

sistematika pembahasan.
BAB II : Kajian teoritis yakni berfungsi untuk
mengetengahkan kerangkan acuan teori
yang digunakan sebagai landasan pemikiran
dan penelitian. Dalam kerangka teoritik ini
pembahasanya meliputi: Upaya Takmir
Masjid, ajaran agama Islam
BAB III : Berisi tentang metode penelitian meliputi
pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran
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peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber
data, prosedur pengumpulan data, teknik
analisis data, pengecekan keabsahan data
dan tahapan-tahapan penelitian.
BAB IV : Temuan penelitian, dalam bab ini berisi
tentang paparan data, yang berisi hasil
penelitian di lapangan yang terdiri atas
gambaran umum lokasi penelitian dan
dekripsi data. Gambaran umum lokasi
penelitian berbicara tentang Desa Beduri
dan masjid al-muwahiddin yang dijadikan
sebagai tempat pendidikan.
BAB V : Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang
pembahasan hasil penelitian yang meliputi
temuan-temuan dari hasil penelitian dan
analisis dari hasil penelitian yang telah

22
dilakukan, yang berkaitan dengan Upaya
Takmir dalam mengamalkan ajaran agama
Islam masyarakat Desa Beduri.
BAB VI : Penutup, merupakan bab terakhir dari
semua rangkaian pembahasan dari bab I
sampai Bab V. Bab ini dimaksudkan untuk
memudahkan pembaca dalam memahami
intisari

dari

penelitian

yang

berisi

kesimpulan dan saran. Sebagai pelengkap
penulisan skripsi ini, penulis melampirkan
daftar kepustakaan, lampiran-lampiran,
dll.

23

BAB II

24
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU
DAN KAJIAN TEORI
A. Telaah Terdahulu
Pertama, dalam skripsi Farih Ighfar Ikhwanil
Fauza NIM: 210314155 yang berjudul Peran Takmir
Majid Dalam Melestarikan Budaya Keagamaan Di
Masjid Tegalsari. Adapun fokus penelitianya yaitu
pada melestarikan budaya keagamaan dan dilaksankan
di Masjid Tegalsari.
Terdapat
dengan

sekarang

persamaan
yaitu

penelitian
penelitian

terdahulu
sama-sama

membahas tentang Takmir Masjid. Kalau perbedaanya
yaitu penelitian terdahulu membahas peran Takmir
Masjid dalam melestarikan budaya keagamaan, kalau
penelitian sekarang membahas tentang upaya Takmir
17
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Masjid dalam mengamalkan ajaran agama Islam
masyarakat Desa Beduri.
Kedua, dalam skripsi Sigit Tri Atmo Yuwono
NIM: 11.31.1.1.357 yang berjudul Upaya Takmir
Masjid Mengaktifkan Para Warga Aktif Dalam Shalat
Berjama’ah

Di

Desa

Banjarejo

Kecamatan

Mojosongo, Kabupaten Boyolali.
Terdapat

persamaan

penelitian

terdahulu

dengan penelitian sekarang yaitu penelitian samasama membahas tentang Takmir Masjid . Adapun
perbedaanya
megaktifkan

penelitian
warga

terdahulu

dalam

shalat

membahas
berjama’ah,

sedangkan penelitian sekarang membahas tentang
upaya Takmir Masjid dalam mengamalkan ajaran ilmu
agama.
B. Kajian Teori

26
1. Masjid Sebagai Pusat Ajaran Agama Islam
a. Pengertian Masjid
Istilah Masjid berasal dari bahasa Arab,
diambil dari kata sajada, yasjudu, sajdan. Kata
sajada artinya bersujud, patuh, taat, serta tunduk
dengan penuh hormat dan ta’dzim. Untuk
menunjukkan suatu tempat, kata sajada diubah
bentuknya menjadi “masjidun”artinya tempat
sujud menyembah Allah swt. Didalamnya
terdapat dua bentuk kebajikan yang dikemas
dalam ibadah khusus yaitu sholat fardhu, baik
secara sendirian maupun berjama’ah, dan
kebajikan yang dibentuk dalam bentuk amaliyah
sehari-hari

untuk

berkomunikasi

bersilaturahim dengan sesama jama’ah. 5

5

Eman,Suherman, Manajemen Masjid
(Bandung:ALFABETA, 2012), 61.

dan
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Masjid
sembahyang,

disamping
dipergunakan

tempat

untuk

pula

untuk

mendiskusikan dan mengkaji permasalahan
dakwah Islamiah pada permulaan perkembangan
Islam, yang terdiri dari kegiatan bimbingan dan
penyuluhan serta pemikiran secara mendalam
tentang suatu permasalahan dan hal-hal lain
yang

menyangkut

siasat

perang

dalam

menghadapi musuh-musuh Islam serta cara-cara
menghancurkan kubu mereka.6
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
6

Ali Jumbulati, Perbandingan Pendidikan Islam (Jakarta:PT
Rineka Cipta,2002),23.
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penting adalah sebagai lembaga pendidikan.
Sebagai lembaga pendidikan Masjid pada awal
perkembanganya

dipakai

sebagai

sarana

informasi dan penyampaian doktrin ajaran
Islam.7
Perkembangan Masjid sangat signifikan
dengan

perkembangan

yang

terjadi

di

masyarakat. Terlebih lagi pada saat masyarakat
Islam mengalami kemajuan, urgensi masyarakat
terhadap Masjid menjadi semakin

kompleks.

Hal ini yang menyebabkan karakteristik Masjid
berkembang menjadi dua bentuk, yaitu Masjid
tempat sholat Jum’at atau jami’ dan Masjid
biasa.

Jami’

digunakan

7

maupun
sebagai

Masjid

keduanya

sarana

untuk

Abudin Nata, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004),38.
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penyelenggaraan pendidikan Islam. Namun
jami’ biasanya memiliki halaqah-halaqah, dan
majelis-majelis.
jami’dengan

Ada

Masjid,

perbedaan

antara

jami’

dikelola

yaitu

dibawah otoritas penguasa atau khalifah yang
kuat dalam hal pengelolaan kurikulum, tenaga
pengajar, pembiayaan dan lain-lain. Sementara
Masjid tidak berhubungan dengan kekuasaan. 8
b. Tugas-tugas Masjid
Fungsi yang pertama dan yang paling
utama dari Masjid, yaitu sebagai tempat sujud.
Pada hari pertama Nabi dalam hijrahnya sampai
di Jathrib, beliau membangun Masjid Quba.
Setelah pembangunan Masjid itu selesai beliau
bersama

golongan

Muhajirin

dan

Anshor

melakukan sembahyang didalam Masjid. Jadi
8

Ibid., 38.
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tindakan Nabi yang pertama setelah selesai
membangun Masjid pertama yang beliau buat,
kemudian Ia sembahyang didalam Masjid
tersebut. Masjid adalah tempat sembahyang lima
waktu sehari semalam, yang bernilai fardhu,
baik secara munfarid maupun berjamaah. Masjid
juga tempat sembahyang-sembahyang lain yang
bernilai sunat. 9
Sekali dalam tujuh hari Masjid dijadikan
tempat sholat jum’at, Masjid juga tempat untuk
melaksanakan sholat Hari Raya. Dimalam bulan
puasa Masjid digunakan untuk melakukan sholat
tarawih. Masjid merupakan tempat yang khusus

9

Sidi Gazalba, Mesjid Pusat Ibadat Dan Kebudayaan
Islam (Jakarta:Pustaka Antara,1983), 126.

31
untuk berdo’a, dan terutama juga termasuk
i’tikaf. 10
Masjid

adalah

tempat

Muslim

berkumpul. Melakukan shalat lima waktu sehari
semalam

menjadikan

Masjid

tempat

berkumpulnya Muslim sekitar Masjid lima kali
sehari. Ketika melakukan shalat jum’at Masjid
tempat berkumpul dan bertemunya anggota
masyarakat Muslim yang lebih luas.11
Masjid adalah tempat mengumumkan
hal-hal

penting

yang

menyangkut

hidup

masyarakat Muslim. Suka dan duka dan
peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan
kesatuan sosial di sekitar Masjid, diumumkan
dengan menggunakan alat saluran Masjid.

10
11

Ibid .,126.
Ibid., 127
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Masjid juga digunakan sebagai tempat belajar
bagi orang-orang yang ingin mendalami addin.
Suffa

merupakan

ruangan

yang

dibangun

disebalah utara Masjid, yang disediakan sebagai
tempat

tinggal

bagi

mereka

yang

ingin

mendalami tentang Islam.12
Kepustakaan Islam merupakan sumber
dari

ajaran,

pendidikan,

pengajaran

dan

penerangan atau dakwah Islam. Karena ajaran,
pendidikan, pengajaran dan penerangan itu
dalam

Masjid

tempatnya,

di

situ

pula

perpustakaan disusun. Salah satu ruanagan dapat
disediakan untuk kamar perpustakaan. 13
Di Masjid ditempatkan baitulmal, kas
negara atau kas masyarakat Muslim, yang
12
13

Ibid., 127
Ibid., 128

33
membiayai segala sesuatu yang menyangkut
kesejahteraan kesatuan sosial Muslim. Nabi
menyelesaikan perkara dan pertikaian dalam
Masjid, dengan menjadikan Masjid sebagai
tempat menyidangkan soal-soal hukum dan
peradilan, selain itu Masjid dijadikan sebagai
tempat

penyelesaian

persoalan-persoalan

masyarakat dan Negara. 14
Masjid dijadikan sebagai tempat sosial,
Masjid

dapat

digunakan

sebagai

tempat

penginapan bagi musafir yang tengah dalam
perjalanan.

Waktu

seorang

budak

wanita

dibebaskan, dalam ketiadaan tempat tinggal, ia
mengembangkan

kemahnya

di

pekarangan

Masjid. Banyak tugas Masjid yang ditanamkan
14

Ibid., 129
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oleh Nabi. Hasan Ibnu Thabit misalnya dalam
mempertahankan Nabi dari ejekan dan cemooh
lawanya, biasa mendeklamasikan sajak-sajaknya
di dalam Masjid. Di dalam Msasjid orang
menderas al-Qur’an dengan ayunan lagu merdu.
Kasidah-kasidah dinyanyikan di Masjid. 15
Masjid adalah tempat

mengajarkan,

membicarakan, menyimpulkan semua pokok
kehidupan Islam. Kehidupan islam itu terperinci
dalam tiga bidang, yaitu: agama, antropologi,
dan kebudayaan, atau dengan peristilahan
dengan ilmu Islam, yaitu: ibadat, takwa, dan
mu’amalat, kebudayaan itu terperinci lagi dalam
enam bidang kehidupan, yaitu: sosial, ekonomi,
politik, ilmu pengetahuan dan teknik, kesenian
dan filsafat. Prinsip-prinsip dan pokok-pokok
15

Ibid., 130
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tentang masing-masing bidang kehidupan ini
diajarkan, dibicarakan dan disimpulkan dalam
Masjid. 16
Masjid sebagai pusat kaderisasi umat,
yaitu sebagai tempat pembinaan jama’ah dan
kepemimpinan

umat,

Masjid

memerlukan

aktivitas yang berjuang menegakkan Islam
secara berkesinambungan. Patah tumbuh hilang
berganti. Karena itu pembinaan kader perlu
dipersiapkan dan dipusatkan di Masjid sejak
mereka

masih

kecil

sampai

dewasa.

Di

antaranya dengan Taman Pendidikan Al-Qur’an,
organisasi

remaja

maupun

HMJ

beserta

kegiatanya. 17

16

Ibid., 134-135.
Siswanto, Panduan Pengelollan Himpunan Jama’ah
Masjid (Jakarta:Pustaka Amani,2002), 9.
17
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c. Sejarah Masjid Sebagai Pusat Ajaran Agama
Islam
Ketika Nabi dan para Sahabat hijrah ke
Madinah, salah satu program pertama yang
dilakukan

Nabi

Muhammad

Saw

adalah

pembangunan Masjid. Meskipun demikian,
eksistensi Kuttab sebagai lembaga pendidikan di
Madinah tetap dimanfaatkan setelah hijrah ke
Madinah. Bahkan materi dan penyajianya lebih
dikembangkan
banyaknya

seiring

wahuyu

yang

dengan
diterima

semakin
Nabi,

misalnya materi jual beli, materi keluarga,
materi sosiopolitik, tanpa meninggalkan materi
yang sudah biasa dipakai di Mekkah seperti
materi tauhid dan aqidah. 18

18

Baharuddin, Dikotomi Pendidikan Islam (Bandung:PT
Remaja Rosdakarya, 2011), 214.
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Dalam

sejarah

Islam

Masjid

yang

pertama kali dibangun Nabi Muhammad Saw
adalah Masjid at-Taqwa di Quba pada jarak
perjalanan kurang lebih 2 mil dari kota Madinah
ketika Nabi Muhammad Saw berhijrah dari
Mekkah. Nabi Muhammad Saw membangun
sebelah utara Masjid Madinah dan Masjid alHaram sebuah bangunan yang disebut asSuffah, untuk tempat tinggal orang-orang fakir
miskin yang tekun dalam menuntut ilmu, yang
dikenal dengan sebutan “ahli suffah”.19
Oleh

sebab

itu,

Masjid

di

masa

perkembangan awal Islam, selain sebagai tempat
ibadah

berfungsi

juga

sebagai

institusi

pendidikan. Bahkan Masjid diklaim sebagai
lembaga ilmu pengetahuan yang tertua dalam
19

Ibid., 214.
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Islam, sebab pembangunananya dimulai sejak
zaman Nabi dan ia tersebar ke seluruh Negeri
Arab bersamaan dengan bertebarnya Islam di
berbagai pelosok negeri tersebut. Didalam
Masjid ini juga dimulai mengajarkan al-Qur’an
dan dasar-dasar agama Islam pada masa Nabi.
Disamping fungsinya yang utama

sebagai

tempat untuk menunaikan shalat dan ibadah
lainya.20
Di Masjid juga umat muslim mempelajari
agama Islam bersama Nabi Muhammad Saw.
Jika terdapat persoala-persoalan diantara mereka
tentang ajaran Islam, maka Nabi Muhammad
Saw

menjadi tumpuan pertanyaan mereka.

Praktik Nabi Muhammad Saw di Madinah ini
menjadi model bagi para sahabat sesudahnya
20

Ibid., 215.
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dalam melakukan praktik pengajaran tentang
Islam dan kemasyarakatan. Dimana-mana, di
daerah yang ditaklukkan kaum muslim dibangun
Masjid sebagai tempat ibadah sekaligus tempat
studi.

Menurut

Seyyed Hossein Nasr, ia

memberi batasan bahwa berfungsi Masjid
sebagai sekolah adalah dimulai pada masa
Khalifah Umar bi Khatab,dengan menunujukkan
contohnya Masjid di kota Kufah, Basrah dan
Damaskus yang telah dipergunakan untuk
pengajaran al-Qur’an dan Hadis. Kemudian,
lambat

laun pelajaran

nahwu

dan

sastra

digabungkan pula ke dalam instistusi pendidikan
ini. 21
Adapun yang menjadi peserta kajian di
lembaga pendidikan Masjid tersebut, menurut
21

Ibid., 215.
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Fazlur Rahman adalah orang dewasa karena
diberikan kepada orang banyak, yang tujuanya
terutama untuk mengajar tentang al-Qur’an dan
ajaran agama, bukan ketrampilan baca tulis.
Dari jenis pendidikan initumbuh sekolahsekolah tinggi yang muncul melalui halaqahhalaqah (kelompok murid yang berkumpul
mengelilingi seorang guru atau syaikh tertentu).
Sebagaimana yang dikutip oleh Hasan Asari
menyatakan bahwa pendidikan Islam yang
berlangsung di Masjid adalah pendidikan yang
unik

karena

memakai

sistem

halaqah

(lingkaran). 22
d. Arti Penting Masjid dalam Mendidik Umat
SDM yang paling dekat hubunganya
dengan Masjid tentu saja umat Islam. Karenanya
22

Ibid., 216.
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Masjid

melaui

pengelolaanya,

hendaknya

mampu dekat dengan kaum Muslimin dan dapat
sekaligus mendidik umat melalui kegiatankegiatanya. Namun demikian bukan berarti
“melulu” Masjid yang mmendekatkan diri
kepada umat, melainkan para pengelola harus
berusaha sekuat tenaga agar berbagai kegiatan
kemasjidan memiliki daya tarik yang mumpuni,
sehingga

umat

sangat

bersemangat

untuk

berkegiatan dilingkungan Masjid sesuai dengan
syari’at Islam. Hal ini berarti pendidikan yang
dilakukan di Masjid hendaknya mempunyai
daya tarik yang kuat, agar mampu memikat hati
umat untuk menjadi peserta didik sesuai ajaran
Islam.23

23

Eman,Suherman, Manajemen Masjid , 65.

42
Memiliki tatanan pendidikan yang ada di
Negeri merdeka ini, maka pendidikan yang
relatif lebih tepat dilaksanakan di lingkungan
Masjid umumnya berupa pendidikan nonformal
dan

informal.

Hal

ini

tidak

menutup

kemungkinan untuk diselenggarakan pendidikan
formal

di

lingkungan

Masjid.

Persoalan

utamanya yaitu bagaiman agar penyelenggaraan
pendidikan ini mampu memberikan banyak
manfaat bagi kehidupan umat fiddunya wal
aakhirat,

supaya

kaum

Muslimin

berpartisipasi dalam rangka

dapat

memakmurkan

Masjid. 24
Untuk dapat menarik umat tentunya
antara

lain

bisa

dilakukan

melalui

pengembangan fungsi dan peran Masjid serta
24

Ibid., 66.
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arti penting keberadaan Masjid ditengah umat
Islam dan masyarakat luas. Sebab, untuk
menumbuhkan daya tarik tersebut tentu saja
diperlukan

pengembangan.

Dan

agar

pengembangan yang dilakukan dapat mencapai
sasaran, maka sebelumnya dibutuhkan, antara
lain:
1)

Analisis SWOT
Agar yang kita lakukan selaras dengan
yang seharusnya dilakukan, maka pertama
kali harus diketahui pengertian mengenai
aspek

yang

akan

dilakukan

tersebut.

Kemudian akan lebih bagus bila setelah
diketahui pengertianya, hal yang akan
dilakukan tadi dikembangkan sesederhana
apapun pengembangan yang dilakukan itu.
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Hal ini

dimaksudkan agar apa

yang

dilakukan berdasarkan pengertian yang
telah diperoleh tadi dalam pelaksanaanya
bisa;
a) Lebih baik,
b) Lebih praktis,
c) Lebih pragmatis,
d) Lebih kreatif, dan
e) Lebih inovatif.25
Analisis ini didasarkan pada logika
yang mmemaksimalkan kekuatan (strength)
dan peluang (opportunities), namun secara
bersamaan dapat meminimalkan kelemahan
(wearknesses) dan ancaman (thereats). Hal
ini disebut dengan analisis situasi. Model

25

Ibid., 67.
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yang paling populer untuk analisis sittuasi
adalah

analisis

SWOT.”bahkan

Fredy

menjelaskan cara membuat analisis SWOT,
yakni:”analisis

SWOT

antara

eksternal

faktor

membandingkan
peluang

dan

ancaman dengan faktor internal kekuatan
dan kelemahan. “
Untuk lebih memahami faktor-faktor
tersebut dapat ditelaah penjelasan berikut
ini:
a) Strength

atau

kekuatan,

merupakan

segala sesuatu yang dimiliki dan dapat
memperlancar pengembangan kegiatan
atau

pembuatan

product

atau

pelaksanaan proyek. Contoh tenaga ahli
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yang dimiliki, dana yang banyak, dan
sebagainya.
b) Wearkness, yaitu ketidakadaan sumber
yang

diperlukan

menghambat

sehingga

kelancaran

dapat

pelaksanaan

kegiatan atau pembuatan produk atau
pelaksanaan proyek yang bersangkutan.
Contoh kekurangan dana, langkanya
bahan-bahan, dan lain-lain.
c) Opportunity atau kesempatan / peluang,
yaitu faktor luar yang dapat memperluas
kegiatan yang akan dilakukan. Contoh
kegiatan yang inovatif dan kreatif,
karena
jama’ah.

akan

dapat

menarik

minat

47
d) Treath atau ancaman / tantangan, yaitu
faktor luar yang dapat mempersempit
kegiatan yang akan dilakukan. Contoh
keadaan yang kurang nyaman, dan
sejenisnya.26
Dari keempat hal tadi, kemudian dapat
disusun pemecahan masalah yang timbul.
Pada

dasarnya

solusi

merupakan

langkah-langkah antisipatif yang akan
dilakukan berkenaan dengan SWOT
yang terkait. Adapun caranya yaitu,
memperbesar atau menonjolkan strength
(S) disertai memperkecil werakness (W),
dan atau memperluas opportunity (O)
disertai mempersempit treath (T). 27
26
27

Ibid., 67.
Ibid., 67.
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Bertitik tolak dari semua penjelasan
tadi, maka setiap pengelola Masjid
hendaknya melakukan telaahan terhadap
semua kegiatan yang telah dan atau yang
akan

dilakukan.

Telaahan

tersebut

minimal diarahkan untuk mengetahui:
a) Apa kelebihanya ?
b) Apa kelemahanya?
c) Bagaimana peluangnya?
d) Dan bagaimana pula tantanganya?
Keempat hal ersebut dilihat dari
semua segi, baik dari segi kegiatanya,
kondisi

obyektif

pengelola

dan

pengelolaan Masjid yang bersangkutan
maupun faktor eksternal lainya. Semua
hal tersebut bersifat evaluatif dengan
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tujuan utama untuk menyusun strategi
pengembangan yang akan dilakukan.28
2) Strategi Pengembangan
Dalam strategi pengelolaan Masjid
Syahidin mengemukakan; Makna strategi
diarahkan

pada

upaya-upaya

sistematis

mencari jalan bagaimana mengoptilamlkan
peran dan fungsi Masjid sebagai aset umat
Islam yang dapat dirasakan manfaatnya
khususnya

bagi

disekitarnya.

masyarakat

yang

Upaya-upaya

ada

tersebut

dilaksanakan secara terus menerus dengan
berpedoman pada tuntunan syari’at Islam dan
tuntutan

kebutuhan

dewasa ini. 29

28
29

Ibid., 68.
Ibid., 68.

masyarakat

muslim
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Sementara itu Sudjana menyebutkan
bahwa strategi adalah suatu pola yang
direncanakan dan ditetapkan secara sengaja
untuk melakukan kegiatan atau tindakan.
Stategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang
terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, dan
sarana penunjang kegiatan. Merujuk kepada
pendapat Sudjana, maka dalam konteks ini
yang

menjadi

tujuan

utamanya

yaitu

pengembangan. Karenanya hal ini disebut
strategi pengembangan. 30
Berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi
obyektif

atau

kenyataan

dilapangan,

diperoleh tiga intisari kesimpulan dalam
rangka strategi pengembangan fungsi, peran
dan arti penting Masjid dalam mendidik
30

Ibid., 69.
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umat. Adapun ketiga strategi pengembangan
tersebut

meliputi:

derivasi

kegiatan,

mengembangkan spiritual entreprenew, dan
merencanakan kegiatan yang berorientasi
kesejahteraan umat.
a) Derivasi kegiatan
Semua

kegiatan

yang

dilaksanakan

dilingkungan Masjid tentu saja akan bernilai
tinggi dan sangat bermanfaat bagi kehidupan
dunia dan akhirat. Oleh karena itu perlu harus
dilakukan inovasi, agar semua kegiatan yang
dilakukan bersifat strategis dan lebih menarik
bagi jamaah serta masyarakat luas. Untuk
menyusun strategi pengembangan yang tepat
sesungguhnya dibutuhkan derivasi kegiatan.
Yang dimaksud derivasi (turunan ) kegiatan
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yaitu proses melakukan perincian kegiatan
dari” hulu” sampai ke “hilir”, sehingga
diperoleh

kegiatan

yang

inovatif

dan

memiliki manfaat langsung bagi umat. 31
b) Spiritual entrepreneur
Quraish Shihab menjelaskan bahwa Masjid
harus mampu memberikan ketenangan dan
ketentraman

pada

pengunjung

dan

lingkunganaya, oleh karena itu Rasulullah
saw

melarang

adanya

benih-benih

pertengkaran didalamnya. Untuk memberikan
ketenangan

dan

ketentraman

pada

pengunjung Masjid dan lingkunganaya maka
diperlukan spiritual entrepreneu. Menurut
Suherman,

spritual

entrepeneur

artinya

pengelola kegiatan keagamaan dengan pola
31

Ibid., 69-70
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dan

gaya

entrepreneur

yang

memiliki

landasan agama yang kuat, keimanan yang
kokoh dan ketakwaan yang tinggi. Sosok
yang

demikian

tentunya

akan

mampu

memakmurkan masjid. Adapun

predikat

entrepreneur disandang oleh insan yang
mempunyai karakteristik antara lain :
(1) Memiliki ilmu pengetahuan agama yang
mumpuni.
(2) Beriman dan bertaqwa
(3) Mandiri dan jujur
(4)

D-A-K-I-P

(disiplin,

aktif,

kreatis,

inovatif, produktif)
Jadi orang muslim yang yang memiliki
spiritual entrepreneur yang tinggi, maka
akan

mampu

melaksanakan

manajemen
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masjid dengan baik. Sehingga masjid menjadi
makmur sesuai dengan syari’at Islam.
c)

Menuju

kegiatan

berorientasi

kesejahteraan umat
kesejahteraan

berarti

suatu

kondisi

terpenuhinya kebutuhan seseorang atau
komunitas tertentu oleh sumber yang
mampu didapat oleh yang bersngkutan.
Dengan

demikian

kegiatan

yang

berorientasi kegiatan umat mengandung
arti adanya kebutuhan umat yang dapat
dipenuhi

melalui

kegiatan

yang

diselenggarakan oleh manajemen Masjid
tertentu. Pada dasarnya kebutuhan umat
dapat dikelompokan dalam tiga kategori
utama dan global, yaitu kebutuhan visik-
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material, kebutuhan mental-spiritual, dan
kebutuhan sosial-environmental. Ketiga
hal itu dapat dirinci lebih teknis lagi
seperti

ketika

melakukan

derivasi

kegiatan. Disini berarrti kita melakukan
derivasi kegiatan umat. Jadi cara untuk
menyusun kegiatan yang ditujukan dalam
rangka

memenuhi

kebutuhan

umat

diantaranya dapat dilakukan melalui tahap
berikut:
(1) Menentukan tiga kategori utama dan
global sebagai kebutuhan umat
(2) Melakukan derivasi

kegiatan yang

berorientasi bagi kesejahteraan umat
atau jamaah Masjid/ masyarakat luas.
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(3) Mencari data yang otentik mengenai
kebutuhan umat melalui survey atau
wawancara sederhana.
(4) Menyusun skala prioritas kegiatan
yang akan dilaksanakan.
(5) Membuat perencanaan kegiatan sampai
penjadwalanya.
(6) Menata rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan.
(7)Membentuk panitia pelkasana kegiatan.
(8) Pelaksana akhir kegiatan

2.Takmir
a. Pengertian Takmir Masjid
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering
menyebut pengurus takmir masjid dengan
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sebutan takmir masjid. Padahal kata takmir saja
artinya adalah memakmurkan atau meramaikan
atau mengembangkan. Jadi kata takmir belum
bisa dipergunakan untuk menunjukkan pada
orang atau sekelompok orang. Barulah setelah
kata takmir diikuti dengan kata pengelola atau
pengurus, misalnya maka baru dapat bisa
menunjuk pada orang atau sekelompok orang.
Jadi yang dimaksud dengan takmir Masjid
adalah

organisasi

yang

mengurus

seluruh

kegiatan yang ada kaitanya dengan Masjid, baik
dalam

membangun,

memakmurkanya,

merawat,

termasuk

maupun
usaha-usaha

pembinaan remaja muslim disekitar Masjid.32
b. Syarat-syarat Menjadi Takmir Masjid
32

Sudjadi,”Peran Takmir Masjid Al-Ma’un dalam
Pemberdayaan Masyarakat Lembah Sungai Gajah Wong
Yogyakarta, “edukasi, 4 (Desember,2003), 164.
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Penanganan masjid bukan sesuatu yang
mudah. Biasanya perlu banyak orang selain itu,
butuh

beberapa

sarana

penunjang

untuk

melancarkan kegiatan masjid. Oleh karena itu,
perlu beberapa orang yang bertanggungjawab
dan bertugas menangani pengelolaan masjid
tersebut. Dalam fiqih, kepengurusan masjid ada
dua, yaitu nazir dan qayyim. Nazir adalah orang
yang mengurus urusan ‘imarah (pembangunan
fisik), ijarah (persewaan), merawat barang
wakafan

dan

penghasilannya,

sekaligus

membagikannya kepada orang yang berhak
menerima. Sedangkan qayyim adalah petugas
yang

mengurusi

kegiatan

masjid,

yang

menyebabkan masjid makmur. Keberadaan
pengurus masjid, bisa individu bisa pula
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kelompok, tentunya juga harus memenuhi
beberapa syarat yang ditentukan syariat kecuali
jika ada rekomendasi khusus dari waqif.
Kriteria pengurus masjid, sebagaimana
yang sudah dijelaskan dalam kitab tuhfatul
muhtaj adalah sebagai berikut :
1.

Harus ada pengangkatan dari shulaha’ul
balad (tokoh stempat yang mempunyai
pengaruh atau peran penting di masyarakat).

2.

Mempunyai sifat adil.

3.

Memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang
memadai.

4.

Memiliki kemampuan untuk mengelola dan
mentasharufkan harta yang ditanganinya. 33

33

http://iwanttohappierever.blogspot.com/2014/05/kepengur
usan-masjid-dalam-konsep-fikih.html?m=1, diakses 31 Januari 2019.
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Orang yang tidak memenuhi satu saja dari
4 poin syarat ini, tentu tidak berhak menjadi
pengurus

masjid.

Jika

seseorang

yang

menangani masjid telah tiada dan di tempat itu
tidak ada pemerintah yang dianggap memiliki
amanah, rasa tanggungjawab, dan dedikasi yang
tinggi

sementara

tokoh

setempat

tidak

mengangkat nazir pengganti, maka sebuah
masjid menjadi hak penuh ulama dan tokoh
setempat. Di indonesia sebutan nazir sebagai
orang yang bertanggungjawab untuk menangani
masjid tidak begitu populer. Namun yang lebih
terkenal adalah takmir masjid.34
c. Tugas Takmir Masjid
Adapun tugas menjadi takmir masjid
adalah :
34

Ibid.
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1. Merealisasikan

amanah

menjalankan

hasil-hasil

organisasi

dan

musyawarah

jamaah dan masyarakat.
2. Melakukan
musyawarah

sosialisasi
dan

kebijakan

hasil-hasil
organisasi

kepada lembaga-lembaga struktural yang
ada di bawahnya serta jamaah masjid dan
masyarakat.
3. Menyelenggarakan

musyawarah

kerja

tahunan yang dihadiri seluruh pengurus
takmir masjid dan dewanpenasehat, untuk
membahas

program

kerja

yang

telah

ditetapkan serta menyusun rencana kegiatan
tahun berikutnya.
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4. Membuat suasana nyaman, bersih, tertata
rapi, baik dalam maupun dilingkungan
masjid.
5. Memberikan laporan kepada jamaah masjid
tentang

keuangan,

kegiatan,

ataupun

lainnya.
6. Menjaga hubungan tali silaturahmi dan
ukhuwah dengan jamaah, tokoh masyarakat,
ulama, serta diantara pengurus itu sendiri.
7. Menyelenggarakan

musyawarah

kepengurusan sesuai dengan kebutuhan
organisasi.
8. Menyelenggarakan dan menyiapkan seluruh
materi musyawarah jamaah di akhir masa
kepengurusan
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9. Menyampaikanlaporan pertanggungjawaban
pengurus takmir masjid kepada jamaah
dalam

forum

musyawarah

jamaah

berdasarkan laporan /progress report
10. (perencanaan dan pelaksanaan kegiatan)dari
kasie dan staff pengurus takmir masjid.35

35

https://masjidzaadulmaad.wordpress.com/2017/07/18/kep
engurusan-dan-job-description-takmir-masjid-jami-zaadul-maad/,
diakses 31 Januari 2019.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang dapat diamati bertujuan
menggambarkan secara sistematis mengenai faktafakta yang ditemukan di lapangan, bersifat verbal,
kalimat-kalimat fenomena-fenomena dan tidak berupa
angka-angka.36
Penelitian

kualitatif

ditujukan

untuk

memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau

36

Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif
(Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 3.
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perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang
yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta
memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya.
Pemahaman diperoleh melalui analisis 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.37
Ada beberapa macam jenis penelitian kualitatif, antara
lain:
1. Penelitian biografi, yaitu untuk meneliti seseorang
individu apabila materinya tersedia dan individu
yang diteliti mau berbagi informasi (apabila dia
masih hidup).

37

Nana Syaodih Sukamidanata, Metode Penelitian
Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007),

94.
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2. Penelitian etnografi, yaitu digunakan untuk meneliti
tingkah laku manusia dalam lingkungan spesifik
alamiah.
3. Penelitian fenomenologi, yaitu untuk mencari atau
menemukan makna dari hal-hal yang esensial atau
mendasar dari pengalaman hidup.
4. Studi historis, yaitu meliputi peristiwa-peristiwa
yang sudah berlalu.
5. Studi kasus, yaitu merupakan tentang

suatu

“kesatuan sistem”, kesatuan sistem ini dapat berupa
program,

kegiatan,

peristiwa

atau

kelompok

individu yang terkait oleh tempat, waktu, atau
ikatan tertentu. 38
Jenis penelitian yang digunakan adalah studi
kasus, yaitu peneliti bertujuan untuk mempelajari
38

Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshuri, Metodologi
Penelitian Kualitatif Edisi Revisi
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.
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secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang
meliputi

individu,

kelompok,

institusi

atau

masyarakat. Dalam penelitian studi kasus ini akan
dilakukan penggalian data secara mendalam dan
menganalisis faktor-faktor yang terlibat didalamnya.39
Dalam penelitian ini dipilih jenis penelitian
studi kasus karena untuk mengetahui bagaimana
upaya

Takmir

Masjid

Al-Muwahiddin

dalam

meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam
masyarakat Desa Beduri yang dilaksanakan di Masjid
Al-Muwahiddin.
B. Kehadiran Peneliti
Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat
dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab
peranan penelitian yang menemukan keseluruhan

39

Yatim Rianto, Metodologi Penelitian Pendidikan
(Surabaya, SIC,2001), 24.
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skenarionya. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti
bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuhy
sekligus pengumpul data yang mana informan
mengetahui bahwa peneliti melakuakan penelitian
agar mempermudah dalam melakukan pengumpulan
data. Adapun instrumen yang lain hanya sebagai
penunjang.
C. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi
penelitian di Sebuah Desa yaitu Desa Beduri
kecamatan Ponorogo. Dengan alasan bahwa Di Desa
Beduri

Masjid

Al-Muwahiddin

tidak

hanya

digunakan sebagai tempat ibadah sholat saja, Masjid
Al-Muwahiddindigunakan

juga

untuk

kegiatan-

kegiatan soisal keagamaan yang bersifat positif dan
rutin dilaksanakan oleh masyarakat desa Beduri
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sehingga

sudah

menjadi

kebiasaan

dan

bisa

meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam
masyarakat, selain itu juga bisa mempererat tali
silaturahim antar warga.
D. Subyek Penelitian
Dalam penelitian ini subyek penelitianya
meliputi: Ta’mir Masjid Al-Muwahiddin, Jama’ah,
Masyarakat yang ada di Desa Beduri serta semua
pihak yang terkait dalam penelitian ini.
E. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah
kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data seperti
dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam
penelitian ini sebagai berikut:
1. Primer, yang meliputi Takmir Masjid AlMuwahiddin, Jamaah Masjid Al-Muwahidiin, dan
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masyarakat yang ada didesa Beduri serta semua
pihak yang terkait dalam penelitian ini.
2.

Sekunder, yang meliputi dokumen dan semua
buku-buku yang relevan.

F. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan
beberapa metode yang relevan, yaitu:
1. Teknik Wawancara atau Interview
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,
sehingga dapat dikontruksikan dalam sebuah topik
tertentu. Wawancara digunakan sebagai tekhnik
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan
studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan
yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin
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mengetahui

hal-hal

responden

yang

lebih

mendalam.40
Tekhnik wawancara yang digunakan pada
penelitian ini adalah wawancara mendalam yang
artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan
secara mendalam mengenai fokus permasalahan
sehingga dengan wawancara mendalam ini datadata dapat terkumpul secara maksimal. 41
Untuk

kelemahan

dari

metode

wawancara

diantaranya adalah :
a. Harus pandai berbicara dengan jelas dan benar
b. Waktu, biaya dan tenaga tidak efisien
c. Sangat tergantung pada kesediaan waktu dari
interview

40

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung:
Alfabeta, 2006), 317.
41
Moehar, Daniel Metode Penelitian Sosial Ekonomi
(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 143
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d. Proses wawancara sangat mudah dipengaruhi
oleh keadaan.42
Sedangkan untuk kelebihanya adalah:
a. Wawancara merupakan salah satu teknik untuk
memperoleh data pribadi
b. Tidak terbatas pada tingkat pendidikan, asalkan
responden dapat berbicara dengan baik
c. Dapat dijadikan pelengkap teknik pengumpulan
data lainya
d. Sebagai penguji terhadap data-data yang didapat
dengan teknik pengumpulan data lainya. 43
Wawancara dilakukan kepada:
a. Ta’mir Masjid al-muwahiddin, yaitu untuk
memperoleh informasi tentang bentuk program
dan kegiatan yang dilakukan di Masjid untuk
42

Husaini Uman, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2003),59.
43
Husaini Uman, Metodologi Penelitian Sosial, 60.
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meningkatkan

kualitas

pendidikan

agama

Islam.
b.

Jama’ah, yaitu untuk memperoleh informasi
kegiatan yang sudah berjalan di masjid

c. Masyarakat, yaitu untuk mendapatkan beberapa
opini

tentang

Muwahiddin

bagaimana
menjadi

Masjid

sentral

Al-

kegiatan

pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas
pendidikan agama Islam masyarakat Desa
Beduri.
d. Anak-anak, yaitu untuk memperoleh informasi
tentang bagaimana terlaksanaya pendidikan di
Masjid

Al-Muwahiddin,

yang

berkaitan

dengan adanya TPQ
e.

Guru TPA, mengenai bagaimana program
pendidikan agama

yang dilaksanakan di
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Masjid Al-Muwahiddin Desa Beduri. Apakah
kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar
atau justru sebaliknya.
f.

Remaja Masjid, yaitu untuk memperoleh
informasi tentang bagaimana remaja sekitar
berperan aktif dalam kegiatan yang berpusat di
Masjid Al-Muwahiddin, seperti arisan remaja,
latihan hadroh, diskusi, dll.

2. Teknik Observasi
Observasi adalah melakukan pengamatan
secara langsung ke objek penelitian untuk melihat
dari dekat kegiatan yang dilakukan.
penelitian

ini,

peneliti

44

menggunakan

Dalam
teknik

observasi partisipatif. Dalam observasi ini, peneliti
terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang

44

Sudaryono,Metode Penelitian Pendidikan
(Jakarta:Prenada Media,2016), 87.
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sedang diamati atau yang digunakan sebagai
sumber

data

penelitian.

Sambil

melakukan

pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang
dikerjakan oleh sumber data, dan ikut serta
merasakan

suka

dukanya.

Dengan

observasi

partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih
lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada
tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.45
Dalam
mengamati

teknik

ini

kegiatan-kegiatan

peneliti

berusaha

pendidikan

non

formal yang dilakukan di masjid Al-Muwahiddin.
3. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang
sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan,
gambar,
45

atau

karya-karya

monumental

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi
(Bandung:AlFabeta, 2017), 310.

dari

76
seseorang.

dokumen

yang

berbentuk

tulisan

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, criteria,
biografi, peraturan, kebijakan. Hasil penelitian dari
observasi

atau

wawancara,

akan

lebih

kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh
sejarah pribadi kehidupan dimasa kecil, di sekolah,
ditempat kerja, dan di masyarakat. 46
Melalui

dokumen

ini

peneliti

dapat

memperoleh data-data kegiatan pendidikan yang
dilaksanakan di Masjid Al-Muwahiddin.
G. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan upaya mencari dan
menata secara sistematis catatan hasil observasi,
wawancara,

dan

lainnya

untuk

meningkatkan

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

46

Ibid., 326-327.
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menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. 47
Analisis data juga disebut aktivitas pengorganisasian
data. Dengan demikian analisis data itu dilakukan
dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaannya
mulai dilakukan sejak pengumpulan dan dikerjakan
secara intensif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan.
Pekerjaan menganalisis data memerlukan pemusatan
perhatian, pengerahan tenaga, dan pikiran peneliti. 48
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
analisis data model Miles and Huberman, yaitu
Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif dan terus-menerus sampi tuntas,
sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam
analisis data yaitu reduction, data display, dan

47

Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif
(Yogyakarta : Rake Sarasin, 1998), 104.
48
Afifuddin, Metodologi Penelitian Kualitatif, 145-146.
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drawing/verification/kesimpulan.49

conculsion

Langkah-langkah analisanya sebagai berikut:
1. Langkah pertama yaitu mereduksi data (reduction)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal
yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan
demikian

data

yang

telah

direduksi

akan

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan
mempermudah

peneliti

untuk

melakukan

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya
bila diperlukan.50
2. Langkah kedua yaitu data penyajian data (display)
Setelah data direduksi, selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data,
maka akan memudahkan untuk memahami apa

49
50

Sugiono, kombinasi, 334.
Sugiono, kombinasi,336.
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yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya
berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.
Dalam melakukan display data, selain dengan teks
naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network,
dan chart. Mendisplaykan data huruf besar, huruf
kecil, dan angka disusun ke dalam urutan
sehingga strukturnya dapat difahami.51
3. Kesimpulan (Verification)
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif
menurut Miles and Huberman adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang
kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan
data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh
51

Ibid,339
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bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti
kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan

yang

dikemukakan

merupakan

kesimpulan yang kredibel.52
H. Pengecekan Keabsahan Temuan
Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya
ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Adapun
dalam pengujian keabsahan data, metode. 53
Dalam penelitian kualitatif, masalah yang
sudah ditetapkan berkemungkinanan dapat berubah
setelah turun ke lapangan, karena ada yang lebih
penting serta mendesak yang sudah ditetapkan atau
mungkin juga membatasi hanya pada sebagian kecil
saja dari yang sudah dirumuskan sebelumnya.
demikian juga dalam melakukan wawancara maupun
52

Sugiono, Metodologi Penelitian Kombinasi, 343.
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D (Bandung : Alfabeta, 2013), 269-270.
53
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observasi, karena situasi sosial yang mempunyai
karakteristik khusus seperti pada aktor, tempat, dan
kegiatan yang memungkinkan pula penghayatan
peneliti sebagai instrumen peneliti terhadap kejadian
dalam konteksnya mungkin berbeda, atau mungkin
juga dalam pemberian makna. Dalam kaitanya itu,
secara berkelanjutan selalu dilakukan pemerikasaan
keabsahan data yang dikumpulkan sehingga tidak
terjadi informasi yang salah atau tidak sesuai
konteksnya. Untuk itu perlu melakukan keabsahan
data melalui uji kredibilitas.54
Derajat kepercayaan keabsahan data dapat
dilakukan pengecekan dengan teknik pengamatan
yang

dilakukan

pengecekan

dengan

teknik

pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan

54

Muri Yusuf, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif,
dan Gabungan (Jakarta: Prenada Media,2015), 393-394.
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pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciriciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan
persoalan atau isi yang sedang dicari. Dalam
penelitian ini menggunakan tekhnik pengecekan
keabsahan data, yaitu :
1. Meningkatkan ketekunan pengamatan
Meningkatkan
penelitian

ketekunan

secara

lebih

berarti

melakukan

cermat

dan

berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka
kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat
direkam secara pasti dan sistematis. Dengan
meningikatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat
melakukan pengecekan kembali apakah data yang
telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga
dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat
memberikan

deskripsi

data

yang

akurat

dan
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sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal
peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah
dengan cara membaca berbagai refrensi buku
maupun

hasil

penelitian

atau

dokumentasi-

dokumentasi yang terkait dengan temuan yang
diteliti. 55
2. Menggunakan Bahan Refrensi
Maksud dari bahan refrensi disini adalah
adanya pendukung untuk membuktikan data yang
telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh,
data hasil wawancara perlu didukung dengan
adanya

rekaman

wawancara.dalam

laporan

penelitian, sebaiiknya data-data ditemukakan
perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen

55

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Bandung:
ALFABETA, 2017), 368
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autentik,

sehingga

menjadi

lebih

dapat

terpercaya.56
3. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas
data dilakukan dengan cara mengecek data
kepada sumber yang sama dengan teknik yang
berbeda.

Misalnya,

wawancara,

lalu

data
dicek

diperoleh
dengan

dengan

observasi,

dokumentasi, kuisioner. Bila dengan ketiga teknik
pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan
data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan
diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang
bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan
data mana yang dianggap benar.57

56
57

Ibid., 372.
Ibid., 371
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I. Tahapan-Tahapan Penelitian
1. Tahapan Perencanaan
Dalam tahapan ini peneliti melakukan
pemilihan tempat penelitian yang sesuai dengan
masalah yang ingin dikaji, kemudian menentukan
strategi

apa

yang

akan

diterapkan

dalam

memperoleh data yang diperlukan, penentuan
strategi penelitian harus mengacu pada pertanyaan
penelitian yang telah ditentukan. Sesudah dipilh
strategi penelitian, maka seorang peneliti perlu
melakukan
terdapat

triangulasi.

empat

Dalam

hubungan

jenis triangulasi

ini

yaitu: data

triangulation (penggunaan berbagai sumber data),
Investigator Triangulation (penggunaan beberapa
peneliti atau evaluator yang berbeda), Theori
triangulation (penggunaan banyak perspektif teori
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untuk

menafsirkan

triangulation

data),

(menggunakan

Methodological
berbagai

metode

untuk meneliti masalah yang sama.58
2. Tahap Memasuki Lapangan
Tahapan ini merupakan tahapan awal
memasuki penelitian, penentuan sampel yang akan
dijadikan informan dalam penggalian data menjadi
masalah krusial, pengambilan sampelnya bersifat
pruposif, maka kecermatan sangat diperlukan agar
informan yang kita pilih benar-benar dapat
memberikan gambaran tentang permasalahan yang
akan diteliti. Dalam penelitisn kualitataif sampel
akan terus berkembang sejalan dengan kegiatan
penelitian sampai tingkat saturated (data yang

58

Uhar Suharputra, Metode Penelian Kuantitatif, Kualitaif,
dan Tindakan (Bandung:PT
Refika Aditama, 2014), 202.
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diperoleh tidak memberikan tambahan informan).
Dalam penentuan sampel ini peneliti perlu memilih
teknik interview yang dapat menggali informasi
yang optimal, akurat dan relevan dengan tetap
menjaga situasi alamiah dalam pelaksanaanya;
mempersiapkan pokok-pokok yang akan menjadi
topik wawancara menjadi penting dengan tetap
mengacu pada tujuan penggalian data (tujuan
penelitian).59

3. Tahapan Pengumpulan Data
Dalam tahapan imi keakuratan data menjadi
pertimbangan utama. Penentuan kriteria kelayakan
59

Ibid., 203.
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data merupakan langkah awal dalam tahapan ini,
meskipun demikian upaya untuk memungkinkan
pelacakan

kebenaran

data

perlu

dilakukan/dipersiapkan guna lebih memberikan
keyakinan akan kebenaran data yang diperoleh,
sehingga pihak lain dapat mengecek kebenaran dari
informai

yang

diperoleh

dalam

penelitian.

Dokumentasi tentang perkembangan penelitian
hendaknya

memberikan

meyakinkan

sehingga

bukti-bukti
pihak

lain

yang
dapat

mengkontruksi proses penelitian sampai diperoleh
suatu kesimpulan. 60

60

Ibid., 204.
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BAB IV
TEMUAN PENELITIAN
A. Deskripsi Data Umum
1. Sejarah Berdirinya Masjid Al-Muwahidin
Masjid Al-Muwahidin berdiri pada tahun 1750
Masehi yang di babad atau didirikan oleh Mbah
Khasan Abdullah sekaligus beliau menjadi Kiyai
pertama yang memimpin jama’ah masyarakat Desa
Beduri. Pembangunan Masjid tersebut atas perintah
dari ayah mertuanya yang bernama Mbah Yai
Imron dari Desa Lengkong Sukorjo.
Mbah

Khasan

Abdullah

termasuk

bala

tentaranya Pangeran Diponegoro. Ketika Pangeran
Diponegoro di serbu tentara Belanda dan akhirnya
kalah, tentaranya banyak yang lari kearah Timur,
termasuk Mbah Khasan Abdullah.
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Masjid Al-Muwahiddin sampai saat ini telah
mengalami beberapa kali pemugaran atau renovasi.
Pemugaran yang pertama kali dilakukan pada tahun
1962, renovasi yang dilakukan pada tahun ini
meliputi pembangunan tempat sholat untuk jamaah
putri disebelah selatan jamaah putra dimana kayu
yang dipergunakan untuk membangun didapatkan
dari pepohonan yang ada di pinggir kali besar yang
biasa disebut daerah Menaan.
Pemugaran
kedua

Masjid

Al-Muwahiddin

yang

yaitu pada tahun 1998, renovasi yang

dilakukan pada tahun ini yaitu merenovasi total
bangunan Masjid Al-Muwahiddin. Pemugaran
yang ketiga yaitu pada tahun 2013, renovasi yang
dilakukan pada tahun ini yaitu merenovasi Masjid
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Al-Muwahiddin yang didesaign dengan model
klasik.
Dinamakan Masjid Al-Muwahiddin sejak
tahun 1982, karena Masjid ini sudah diakui oleh
Negara dan Masjid Al-Muwahidin adalah Masjid
satu-satunya yang berada di Desa Beduri yang
digunakan untuk beribadah seluruh masyarakat
Desa Beduri. Karena hanya ada satu Masjid di
Desa Beduri maka dinamakan Masjid Baitul AlMuwahidin, yang berarti rumah untuk menyatukan
kepada Allah, karena Al-Muwahiddin itu sendiri
berarti satu. Untuk melaksanakan sholat jum’at
diadakan hanya di Masjid Al-Muwahidin. Yang
seumuran dengan Masjid Al-Muwahidin yaitu
Masjid Suronatan yang berada di dekat Gedung
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Sasana Praja dan Masjid Randu Alas yang
didirikan di Kelurahan Mangkujayan.
Tanah wakaf dibuat oleh Mbah Moden Pardi
pada tahun 1982, dan nama Masjid Al-Muwahiddin
diresmikan pada tahun 1982 yang memberikan
nama Al-Muwahiddin yaitu Mbah Kiyai Habib.
Menerima sertifikat nama Masjid Al-Muwahidin
tahun 2016 dari DEPAG, dan sekarang sudah resmi
bahwa Masjid Al-Muwahiddin sudah diakui oleh
Negara. Untuk sertifikat tanah wakaf dipegang atau
dibawa oleh Keluruhan, sedangkan sertifikat nama
Masjid Al-Muwahidin dibawa oleh Mbah Kiyai
Habib.
Adapun

Nama-nama

Kiyai

yang

pernah

memimpin Jama’ah masyarakat Desa Beduri, yaitu:
a. Mbah Khasan Abdullah
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b. Mbah Abdul Samad
c. Mbah Kasan Ali
d. Mbah Kaji Sholeh
e. Mbah Imam Suhaimi
f. Mbah Murtolo
g. Mbah Muhsin
h. Mbah Kiyai Umar
i. Mbah Burham
j. Mbah Tamyis
k. Mbah Habib
Sedangkan

nama-nama

Takmir

Muwahidin, yaitu:
a. Bapak Tamyis
b. Bapak Burham
c. Bapak Ta’yin
d. Bapak H. Sunardoyo (sekarang)

Masjid

Al-
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Jaman dahulu di Desa Beduri ada sebuah
Pondok yang terletak disebelah Utara Masjid AlMuwahidin yang dipimpin dan dikelola oleh Mbah
Muhsin. Pondok tersebut sekarang sudah tidak ada
atau punah karena, setelah Mbah Muhsin wafat,
generasi penerus dari Mbah Muhsin tidak ada yang
bisa melanjutkan pemimpinan Mbah Muhsin,
sehingga santrinya banyak yang boyong atau pergi
dari pondok tersebut. Sehingga pondok menjadi
punah atau mati, dan kayu-kayu dari bangunan
pondok dijual kepada masyarakat Desa Beduri.
Setelah Mbah Muhsin wafat, Kiyai atau
pemimpin

jamaah

Masjid

Al-Muwahiddin

digantikan oleh Mbah Umar. Periode pemimpinan
beliau sebagai Kiyai di Masjid Al-Muwahiddin
cukup lama. Dalam pemimpinan beliau, Masjid
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Al-Muwahiddin belum

banyak masyarakat yang

pergi ke Masjid.
Setelah
pemimpin

Mbah
jamaah

Umar

wafat,

Masjid

Kiai

atau

Al-Muwahiddin

digantikan oleh Mbah Burham yang dulunya
pernah menjadi Takmir Masjid Almuwahiddin lalu
diangkat menjadi Kiyai atau pemimpin jama’ah
Desa

Beduri.

Pemilihan

Kiyai

Masjid

Al-

Muwahiddin yaitu dengan cara musyawarah.
Setelah Mbah Burham wafat, pimpinan atau
Kiyai Masjid Al-Muwahiddin digantikanm oleh
putra dari Mbah Umar yang bernama Bapak Habib.
Sebenarnya Masjid Al-Muwahiddin tempo dulu
belum ada namanya, hanya diberi nama Masjid
Jami’. Kemudian ada tuntutan dari DEPAG
bahwasanya Kiai atau pengelola Masjid tersebut

97
untuk memberikan nama Masjid yang ada di Desa
Beduri. Oleh karena itu Bapak Habib beserta
Takmir Masjid dan perwakilan Masyarakat Desa
Beduri melakukan musyawarah dan keputusanya
yaitu masyarakat Desa Beduri memberikan nama
Masjid tersebut yaitu dengan nama “Masjid AlMuwahiddin”.
Selama pemimpinan Masjid dipegang oleh
Bapak Habib, kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid
Al-Muwahiddin

menjadi

lebih

banyak

dan

sekarang lebih maju. Karena dengan ada usulanusulan dari Takmir Masjid untuk dilaksanakan
kegiatan-kegiatan pendidikan yang nonformal dan
positif yang

bertujuan untuk meningkatkan

kualitas pendidikan agama Islam masyarakat Desa
Beduri. Pada masa pemimpinan Mbah Habib

98
Masjid

Al-Muwahiddin

mulai

hidup

dan

Masjid

Al-

jamaahnya mulai banyak. 61
2.

Bentuk

Arsitek

Bangunan

Muwahiddin
Masjid Al-Muwahididin atau yang dikenal
masyarakat

dengan

sebutan

Masjid

Tulaan

merupakan salah satu Masjid tertua yang ada di
Ponorogo. Hal ini diperkuat dengan Bentuk fisik
bangunanya bergaya bangunan model klasik.
Bentuk bangunan klasik tersebut ditandai dengan
beberapa faktor berikut ini:
a. Kayu usuk
Pemasangan kayu usuk pada atap Masjid AlMuwahiddin disusun secara rapat tidak seperti
bangunan modern yang kayu ususknya biasanya
61
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dipasang agak renggang, selain itu kayu yang
dipergunakan untuk usuk tersebut adalah kayu
kuno bekas dari bongkaran rumah kuno yang
sudah tidak dipakai.
b. Tiang penyangga
Ciri khas yang melekat pada bangunan kuno
adalah adanya 4 (empat) tiang penyangga pada
bangunan tersebut. Pada bangunan Masjid AlMuwahiddin juga memiliki tiang penyangga dan
jumlahnya ada 8 (delapan) yaitu, 4 (empat) buah
tiang berada didalam Masjid dan 4 (empat) buah
tiang lagi berada di serambi Masjid.
c. Ornamen batu bata
Sebagai

hiasan

dinding di

Masjid

Al-

Muwahiddin dipasang ornamen batu bata merah
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seperti yang terpasang di pintu masuk Masjid AlMuwahiddin dan diatas mihrob.
d. Tembok model klasik
ketika memasuki pasetren (jamaah putri)
Masjid Al-Muwahiddin akan disambut oleh
dinding dari batu bata yang dimodel klasik
seperti layaknya sebuah candi.
e. Tempat Wudhu model klasik
Seperti Masjid pada umumnya Masjid AlMuwahiddin memiliki toilet atau tempat wudhu,
bahkan bukan hanya bangunan Masjid saja yang
dimodel klasik termsuk juga tempat wudhu atau
toiletnya seperti yang dimiliki oleh Masjidnya
para Wali Songo.
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f. Bedug
Bedug yang ada di Masjid Al-Muwahiddin
bukan hanya berfungsi untuk memanggil jamaah
dan penanda waktu sholat akan tetapi juga
berguna untuk menambah kesan klasik pada
bangunan Masjid tersebut.
g. Menara
Masjid Al-Muwahiddin memiliki sebuah
menara dengan ketinggian kurang lebih 10
(sepuluh) meter. Menara tersebut juga tidak
lepas dari arsitektur dimodel klasik.
h. Pohon beringin besar didepan Masjid
Hampir pada setiap Masjid kuno pasti ada
pohon besar didepanya. Baik itu pohon beringin
ataupun pohon sawo. Pohon besar beringin yang
berada

didepan

Masjid

Al-Muwahiddin
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menandakan bahwa Masjid tersebut benar-benar
Masjid kuno dan bersejarah.62
2. Letak Geografis Masjid Al-Muwahiddin
Masjid Al-Muwahiddin terletak di Jalan Nori
Dukuh Tula’an Desa Beduri, dengan luas tanah
kurang

lebih

sekitar

.

Masjid

Al-

Muwahiddin didirikan di Jalan Nori Dukuh Tula’an
karena dengan alasan para pemimpin atau Kiyai
Masjid Al-Muwahiddin tempat tinggalnya berada
di Dukuh Tula’an, selain itu lokasi Masjid AlMuwahiddin sangat strategi dan mudah dijangkau
oleh seluruh jamaah Masyakat Desa Beduri bagian
utara.63

62
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3. Letak Geografis Desa Beduri
Kelurahan Beduri adalah salah satu
kelurahan yang ada di Kecamatan Ponorogo lebih
tepatnya berada di Daerah paling utara dari
kecamatan kota Ponorogo. Karena berada di
wilayah kecamata kota Ponorogo, maka dari itu
kelurahan Beduri hanya berjarak kurang lebih 3 km
dari pusat kota Ponrogo. Di kecamatan Ponorogo
ada beberapa kelurahan yang mempunyai luas
wilayah tidak terlalu besar dan kelurahan Beduri
salah satunya.
Untuk batas wilayah kelurahan Beduri diantaranya:
a. Utara

:

Desa

Bareng

:

Kelurahan

Kecamatan

Babadan
b. Selatan

Kelurahan Mangkujayan

Jingglong

dan
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c. Barat

:

Desa

Lengkong

Kecamatan

Sukorjo
d. Timur

: Kelurahan Keniten
Jumlah penduduk di Kelurahan Beduri

pada kurun waktu 5 tahun terakhir ini berjumlah
kurang lebih3000 jiwa penduduk, yang terdiri dari
laki-laki sebanyak 1.500 orang dan perempuan
sebanyak

1.500orang.

walaupun

berada

di

Kecamatan kota akan tetapi bagian besar penduduk
Kelurahan Beduri mempunyai mata pencaharian
sebagai seorang petani. Hal ini dikarenakan masih
banyaknya area persawahan di Kelurahan Beduri.
Selain menjadi petani penduduk Kelurahan Beduri
juga ada yang mempunyai mata pencaharian
sebagai seorang guru, pegawai Negeri, pegawai
swasta, pedagang, dan juga pengusaha. Sedangkan
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penduduk wanita sebagian besar menjadi seorang
ibu rumah tangga. Sedangkan para penduduk yang
masih berusia muda banyak yang bekerja diluar
Negeri sebagai seorang TKI atau TKW. Penduduk
Kelurahan

Beduri

sebagian

besar

beragama Islam, akan tetapi ada

warganya

sebagian juga

warganya yang beragama kristen dan budha.
Di Kelurahan Beduri terdapat tiga buah Masjid
yaitu, Masjid Al-Mupala (berada di sebelah utara
Kelurahan Beduri), Masjid Al-Muwahiddin (berada
di sebelah selatan kelurahan Beduri), Masjid AlBurhani (terdapat didalam kompleks Perumahan
Kelurahan Beduri). Sedangkan jumlah Musholanya
di Kelurahan Beduri ada 8 Mushola. 64

64
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4. Struktur Kepengurusan Masjid Al-Muwahiddin
a. Ketua Takmir : 1. H. Sunardoyo
2. Basori
b. Sekertaris

: 1. Muhammad Muhib
2. Agus Setiawan

c. Bendahara

: 1. Agung Subandrio
2. Edres

d. Seksi-seksi

: - Pembina : 1. Kiyai Muhammad

Habib
2. Ta’yinul Huda
- Pendidikan : 1. Edi Mustofa
2. Khoirul Fatoni
- Kebersihan : 1. Sunyoto
2. H. Sunardoyo
- Keamanan : 1. Rusno65

65
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Tabel 1.1
Fasilitas Masjid Al-Muwahiddin
No

Fasilitas

Jumlah

Layak

Tidak
Layak

1

Microfon

3



2

Speaker

4



3

Sound

4



4

Kipas

4



1



4



Angin
untuk Putra
5

Kipas
Angin
Untuk Putri

6

Bangku
untuk ngaji
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7

White

1



1



1



1



board
Besar
8

White
board kecil

9

Rak untuk
al-Qur’an

10

Almari alat
sholat

11

Tikar

5



12

Bedug

1



13

Alat-alat

10



hadrah
14

Gudang

1



15

Kamar

2



mandi
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16

Tempat

8



-



wudhu
17

Tempat
parkir

18

Halaman

-



19

Menara

-



20

Terop

-
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Tabel 1.2
Kegiatan Rutinan Masjid Al-Muwahiddin
No
1

Kegiatan
Madrasah Diniyah

waktu
Setelah

sholat

Magrhrib
2

3

Pengajian Tafsir al- Setiap malam rabu dan
Qur’an

hari jum’at pagi

Istighosah

Setiap malam jum’at
legi

4

Khotaman al-Qur’an

Setiap

malam

ahad

kliwon
5

Membaca tahlil dan Setiap malam jum’at
surat Yasin

6

Sholawat Al-Barjanji

Setiap malam ahad

7

Arisan remaja

Setiap malam sabtu

8

Latihan hadrah

Setiap malam senin
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9

Peringatan hari besar
Islam

10

Untuk sholat lailatul Setiap bulan ramadhan
qodar

11

Kuliah subuh

12

Buka

Setiap bulan ramadhan
bersama Setiap bulan ramadhan

masyarakat
13

mulai puasa ke 21

Pembayaran

zakat Akhir bulan ramadhan

fitrah
14

Shalat

duha,

dan Setiap lebaran

sholat hari raya
15

Penyebelihan

hewan Setiap idul adha

qurban
16

Sholat

gerhana Pada waktunya

matahari dan sholat
gerhana bulan
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B. Deskripsi Data Khusus
1. Upaya yang dilakukan Takmir Masjid AlMuwahiddin

dalam

mengamalkan

ajaran

agama Islam masyarakat Desa Beduri
Masjid Al-Muwahiddin merupakan Masjid
yang berdiri sejak tahun 1750 Masehi, yang
didirikan oleh Mbah Khasan Abdullah sekaligus
beliau menjadi Kiyai pertama yang memimpin
jamaah masyarakat Desa Beduri. Waktu dulu
Masjid Al-Muwahiddin masih sangat sepi bahkan
yang jamaah ke Masjid bisa dihitung, ditambah
waktu dulu di Masjid Al-Muwahiddin belum ada
Takmir

yang

Muwahiddin.

bisa

mengelola

Masjid

Al-

karena jaman dahulu masyarakat

Desa Beduri sangat minim dengan pemahaman
ilmu agama.
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Kiyai Habib mengutarakan bahwasanya:
Untuk
menghidupkan
Masjid
AlMuwahiddin agar menjadi lebih makmur
dan Masjid Al-Muwahiddin ada yang
mengelola, maka Jama’ah Masjid AlMuwahiddin membentuk Takmir Masjid
Al-Muwahiddin yang bertujuan untuk
mengelola Masjid Al-Muwahiddin agar
menjadi lebih maju dan makmur. Selain
membentuk Takmir Masjid, Kiyai beserta
Masyarakat Desa Beduri membentuk
struktur kepengurusan Masjid AlMuwahiddin
yang
terdiri
dari
(pembimbing atau Kiyai, sekertaris,
bendahara, seksi kebersihan, seksi
pendidikan, dan seksi keamanan 66
Jadi, dibentuknya Takmir dan struktur
kepengurusan
bertujuan
Muwahiddin

Masjid

untuk
agar

Al-Muwahiddin

mengelola
Masjid

Masjid

yaitu
Al-

Al-Muwahiddin

semakin maju dan Masjid menjadi hidup kembali
dan masyrakat banyak yang tergugah hatinya
66
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untuk

melakukan

Muwahiddin.

ibadah

Dengan

di

Masjid

diadakanya

Al-

kegiatan-

kegiatan pendidikan agama Islam non formal
yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan
agama Islam masyarakat Desa Beduri. Sehingga
masyarakatnya juga lebih maju.
Bapak

H.Sunardoyo

(Takmir

Masjid)

mengutarakan bahwasanya:
Untuk membuat Masjid Al-Muwahiddin
menjadi lebih makmur dan banyak
jamaah yang melaksanakan ibadah di
Masjid, saya adakan kegiatan-kegiatan
pendidikan
non
formal
yang
dilaksanakan di Masjid Al-Muwahiddin.
Melihat masyarakat Desa Beduri yang
banyak waktu longgarnya ketika malam
hari maka dari itu agar bisa
memanfaatkan waktu yang longgar
tersebut, maka diisi dengan kegiatankegiatan seperti berikut: pertama saya
adakan kegiatan Madrasah seperti TPA,
yang diikuti oleh anak-anak dari TK
sampai SMA, pembelajaran dimulai
setelah sholat maghrib dan berakhir
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sebelum adzan sholat isya’. Kenapa kok
diadakan Madrasah di Masjid AlMuwahiddin, karena banyak anak-anak
yang belum bisa baca tulis al-Qur’an,
selain baca tulis al-Qur’an anak-anak
juga diajari pelajaran tajwid, dan menulis
huruf pegon. Selain itu anak-anak dan
remaja putra juga diajari hadroh setiap
malam ahad dengan tujuan agar
mengembangkan kesenian tradisional
bernuansa Islam. Sehingga membuat
group hadroh yang diberi nama Nurul
Fata. Kegiatan berikutnya yaitu sholawat
al-barjanji yang dilaksanakan setiap hari
sabtu malam ahad yang diikuti oleh ibuibu dan remaja putri. Selain itu upaya
yang dialukan Takmir Masjid AlMuwahiddin
untuk
meningkatkan
kualitas pendidikan Agama Islam, yaitu
Dibentuknya jadwal bilal shalat tarawih
ketika bulan Ramadhan. Yaitu dengan
tujuan untuk melatih anak-anak sejak
kecil agar bisa dan siap dijadikan bilal
jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh
maysrakat. Selain jadwal bilal ada juga
jadwal adzan shalat wajib, ada juga
praktek mengajar bagi remaja.67

67
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Upaya-upaya
Masjid

yang

dilakukan

Al-Muwahiddin

yang

Takmir
ingin

memakmurkan Masjid dan meningkatkan kualitas
pendidikan agama Islam masyarakat Desa Beduri
yaitu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang
positif yang diperuntukkan untuk umum baik
anak-anak maupun orang dewasa.
Seperti yang dituturkan Bapak Basori:
Selaku
Takmir
kedua,
beliau
mengutarakan bahwasanya kebanyakan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut
bertempat di Masjid Al-Muwahiddin.
Tetapi ada juga salah satu kegiatan yang
pelaksanaanya tidak di Masjid AlMuwahiddin, melainkan di Rumah salah
satu warga Desa Beduri, yaitu
dirumahnya Bapak Edi Mustofa didalam
rumah tersebut diadakan pengajian
tentang kitab Uyunul Masa-il Linnisa’
dan
kitab
Qurrutul
‘uyunkarena
banyaknya
masukan
dari
warga
khususnya perempuan, yang belum
begitu faham mengenai masalah
kewanitaan dan keluarga. Oleh karena itu
saya menunjuk bapak Edi Mustofa untuk
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memberikan
penjelasan
atau
membimbing ibu-ibu dan remaja putri
mengenai masalah kewanitaan, alasan
saya menunjuk Bapak Edi Mustofa
karena beliau salah satu ustadz yang saat
ini mengajar di Pondok Pesantren
Jarakan dan beliau juga alumni pondok
Lirboyo. Jadi InsyaAllah pengetahuan
beliau sangat luas dan dapat dijadikan
sebagai Ustadz untuk membimbing
belajar masalah kewanitaan. Pengajian
diadakan dirumah Bapak Edi, karena
ibu-ibu dan remaja sendiri yang meminta
dengan alasan lebih nyaman dan tidak
terganggu dengan suara-suara kendaraan
dan bisa fokus belajar.68

Selain menjadikan Masjid Al-Muwahiddin
sebagai tempat kegiatan-kegiatan yang positif
Takmir Masjid Al-Muwahiddin juga menunjuk
salah satu rumah warga untuk dijadikan sebagai
tempat belajar kitab Uyunul Masa-il Linnisa’
yaitu kitab yang membahas tentang masalah
68
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kewanitaan seperti haid, istihadloh, nifas, dll, dan
juga kitab Qurrotul ‘uyun yang membahas
tentang keluarga. Dalam pengajian tersebut
diikuti oleh ibu-ibu dan remaja putri Desa Beduri.
Dengan

dibentuknya

kegiatan-kegiatan

yang

positif tersebut ada juga faktor-faktor yang
menjadi penghambat dan faktor-faktor yang
mendukung, kedua faktor tersebut dijelaskan oleh
salah satu ketua remaja Masjid Al-Muwahiddin
yaitu Mas Wildan.
Mas
Wildan
menjelaskan
bahwa:
kegiatan-kegiatan tersebut akan berjalan
lancar apabila semua warga itu bisa
kompak dan bisa ikut berpartisipasi dalam
kegiatan-kegiatan yang diadakan di Masjid
Al-Muwahiddin, tapi kenyataanya masih
ada juga masyarakat yang belum tergugah
hatinya sehingga belum bisa mengikuti
kegiatan-kegiatan tersebut.
Alasanya
yaitu, Desa Beduri merupakan daerah
yang dekat dengan perkotaan sehingga
masyarakatnya berpenampilan modern dan
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berfikirnya modern, sehingga mereka
enggan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan
tersebut, selain itu dalam masalah
pengelolaan uang nya juga belul tertata
dengan baik, jadi faktor penghambatnya
kurangnya kesadaran masyarakat Desa
Beduri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan
yang dilaksankan di Masjid AlMuwahiddin dan kurangnya pengelolaan
uang Masjid oleh Bendahara kurang baik..
Sedangkan faktor pendukungnya yaitu,
masyarakat Desa Beduri sangat medukung
upaya-upaya kegiatan yang dilaksanakan
di Masjid Al-Muwahiddin khususnya
remaja banyak yang meneruskan ke
perguruan Tinggi, dan ada juga yang
mondok, jadi adanya remaja sangat
membantu Takmir dalam merealisasikan
upaya-upaya Takmir. Karena remaja
tersebut bisa membantu memberikan
solusi
terhadap
permasalahanpermasalahan yang dihadapi anak. 69
Dalam merealisasikan upaya-upaya dari
Takmir Masjid Al-Muwahiddin tidak lepas
dari dua faktor yaitu, faktor penghambat
69
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dan faktor pendukung. Faktor penghambat
yang bisa menghambat kegiatan-kegiatan
di dalam Majid Al-Muwahiddin yaitu
kurangnya pengelolaan uang Masjid AlMuwahiddin belum tertata dengan baik,
sedangkan faktor pendukungnya yaitu
Masjid Al-Muwahiddin semakin harisemakin ramai dan banyak jama’ahnya,
karena

masyarakat

sepenuhanya
kegiatan

yang

Desa

mendukung
dilaksanakan

Masjidn Al-Muwahiddin.

Beduri
kegiatanTakmir

121
2.

Hasil

dari

Muwahiddin

upaya

Takmir

dalam

Masjid Al-

mengamalkan

ajaran

agama Islam masyarakat Desa Beduri
Dengan

adanya

Takmir

Masjid

Al-

Muwahiddin sangat membantu masyarakat Desa
Beduri

khususnya

Dusun

Tulaan

dalam

meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam.
Dengan adanya upaya dari Takmir Masjid AlMuwahiddin yaitu dengan diadakanya kegiatankegiatan positif dan bersifat religi diharapkan
dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan
kualitas pendidikan agama Islam. Seperti yang
dirasakan oleh Dek Fatkhur Rozi

mengatakan

bahwa:
Dengan diadakanya, kegiatan Madrasah di
Masjid setiap hari yang dilaksanakan
setelah sholat maghrib saya sangat suka
mbak. Karena jika tidak ada Madrasah di
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Masjid Al-Muwahiddin ketika selesai
sholat Maghrib saya biasanya nonton tv
dan maen game. Di rumah saya juga tidak
pernah ngaji (nderes). Setelah diadakanya
kegiatan Madrasah saya sangat senang
karena saya bisa mendapat teman baru,
dan bisa nderes lagi. Selain itu juga dilatih
hadroh oleh Mas Rizal setiap malam ahad,
jadi Masjid jadi tambah ramai.
Peneliti juga menyaksikan semangatnya
anak-anak dalam mengikuti kegiatan latihan
hadroh al-habsyi yang dibimbing langsung oleh
ahlinya hadroh. Kegiatan latihan hadroh (latihan
kompang ) ini dilaksanakan setiap hari ahad
malam senin bertempat di Masjid Al-Muwahiddin
setelah sholat isya’ dan selesainya biasanya jam
21.00. Materi awal yang diberikan kepada anakanak yaitu, guru menuliskan dua macam rumus
yaitu rumus nikahan dan rumus anakan. Setelah
anak-anak disuruh menulis rumus-rumus itu
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kemudian anak-anak tersebut dibagi menjadi dua
kelompok, ada yang kelompok nikahan dan ada
juga kelompok yang anakan. Kemudian anakanak disuruh menghafalkan rumus sesuai dengan
kelompoknya

sambil

mempraktekkan

menggunakan kompang. Dengan diadakanya
latihan kompang, anak merasa senang, selain itu
juga bisa mengembangkan kesenian tradisional
bernuansa islami.70
Kegiatan Madrasah yang dilaksanakan di
Masjid

Al-Muwahiddin

sangat

memberikan

pengaruh positif terhadap anak-anak. Karena
dengan diadakanya kegiatan seperti itu dapat
mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk anakanak. Anak akan lebih senang dengan diadakanya
70
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kegiatan

Madrasah

karena

mereka

selain

mendapat ilmu mengenai cara membaca dan
menulis al-Qur’an dengan baik dan benar, mereka
juga akan mendapatkan teman yang banyak.
Selain itu anak-anak juga dilatih hadroh untuk
mengembangkan

kesenian

tradisional

yang

bernuasa islami.
Upaya yang dilakukan Takmir Masjid AlMuwahiddin yang terkhusus untuk ibu-ibu yang
ingin belajar membaca al-qur’an yang sesuai
dengan tajwid dan makhrojnya yaitu yang
dilaksanakan dirumah bapak Edi Mustofa setiap
malam senin sampai kamis ba’da sholat maghrib.
Bu Aning mengatakan bahwasanya:
Ibu-ibu niku kathah sing dereng saget
ngaos al-Qur’an yang sesuai dengan
makhroj terutama saya nduk. Maka dari itu
saya sangat bersyukur diadakanya
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kegiatan belajar mengaji seperti ini, saya
menjadi lebih tahu bagaimana caranya
membaca al-Qur’an yang baik dan benar
dan yang sesuai dengan makhroj. Karena
waktu dulu saya belajarnya ngaji masih
ecek-ecek an jadi banyak yang salah baik
dalam
melafadzkan
huruf-hurufnya
maupun panjang pendeknya. Jadi dalam
belajar mengaji ini langsung dibimbing
oleh orang yang benar-benar ahli dalam
membaca al-Qur’an dan ilmu tajwid.
Meskipun sulit, tetapi saya sangat
semangat belajar untuk bisa. Selain itu
sama bapak Edi Mustofa juga diajak untuk
membaca
rotibul
hadad.
Untuk
menyelingi agar ibu-ibu tidak bosan
mengaji terus. 71
Peneliti juga menyaksikan, pengajian kitab
uyunul-masail lil-nisa’ dan pengajian kitab
terjemah qurrotu ‘uyun yang diikuti oleh anakanak putri masyarakat Desa Beduri setiap hari
sabtu pagi pukul 10.00 sampai pukul 11.00.
Kedua kitab ini sangat bagus untuk dikaji, karena

71
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kitab uyunul-masail lil-nisa’ ini membahas
tentang masalah kewanitaan, yaitu tentang bab
haidh, nifas, istihadloh, dll. Sedangkan yang kitab
qurrotul ‘uyun ini membahas tentang pernikahan
(menuju keluarga yang sakinah). Untuk kitab
uyunul masail lil-nisa’. Dikuti untuk semua
kalangan remaja putri dari usia SMP-Perguruan
Tinggi, sedangkan untuk kitab Qurratul ‘uyun,
karena kitab ini membahas bab pernikahan jadi
untuk remaja putri yang sudah dewasa atau yang
sudah di Perguruan Tinggi. Alasan diadakanya
ngaji kitab-kitab tersebut yaitu, karenaBanyak
anak-anak atau remaja putri yang belum faham
betul mengenai masalah haidh, nifas, istihadhoh,
dll padahal itu sangat penting, sedangkan bagi
remaja yang sudah dewasa diberikan pengajian
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kitab Qurratul ‘uyun karena untuk membekali
remaja-remaja putri yang akan menikah agar
pernikahanya bisa barakah, dan mengetahui hakhak dan kewajiban suami dan istri. 72

Takmir

Masjid

Al-Muwahiddin

juga

mengadakan kegiatan belajar mengaji untuk ibuibu yang bertempat dirumah Bapak Edi Mustofa.
Selain itu bapak Edi Mustofa juga mengajarkan
anak-anak remaja putri pengajian kitab bab
masalah kewanitaan dan kitab masalah keluarga.
Yang

bertujuan

untuk

menjawab

semua

persoalan-persoalan masalah kewanitaan, dan
membekali remaja putri yang sudah siap untuk
menikah.

72
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Selain itu Takmir Masjid Al-Muwahiddin
juga mengadakan kegiatan untuk para remaja
Masjid Al-Muwahiddin, yaitu Arisan remaja yang
dilaksanakan setiap hari jum’at malam sabtu
ba’da sholat isya’ yang dilaksankan di Masjid AlMuwahiddin. Seperti yang disampaikan oleh
remaja putri Mar’atus Saudah bahwa:
Arisan remaja yang dilaksanakan setiap
hari jum’at malam sabtu, sangat
memberikan pengaruh positif bagi remaja
putra dan remaja putri Masjid AlMuwahiddin. Karena dengan diadakanya
arisan remaja setiap seminggu sekali yang
bertepat pada hari jum’at malam sabtu
antara remaja putra dan remaja putri bisa
berkumpul dan bisa menjalin silaturahim.
Biasanya ketika arisan remaja itu untuk
pembawa acara, pembacaan sholawat,
pembacaan Yasin dan Tahlil itu dipilih,
jadi semua anggota arisan remaja pasti
dapat bagian. Selain itu untuk melatih
mental remaja agar siap jika dijadikan
imam atau pemimpin yasinan di Desa.
Kegiatan arisan remaja ini tidak
berlangsung lama dimulai setelah sholat
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isya’ sampai jam 9, tergantung remaja nya
cepat hadir atau molor, karena arisan
remaja itu dimulai jika semua remaja baik
putra maupun putri sudah terkumpul
semua. Jadi saya sangat senang mbak, jika
diadakan kegiatan untuk remaja seperti ini,
selain remaja bisa terkumpul semua, kami
bisa mengobrol dan bercanda ketika arisan
remaja sudah selesai. Karena tidak bisa
setiap hari kami bisa mengbrol bahkan
ketemu setiap hari, karena kesibukan
masing-masing. Tetapi ada juga faktor
penghambatnya ketika arisan remaja sudah
berjalan dan banyak remaja yang
mengikuti, ditengah-tengah perjalanan
sebagian remaja ada yang mrothol (keluar
dari arisan), karena ada yang masuk
bekerja dan belum pulang ketika arisan
dimulai, ada juga yang alasanya karena
belajar, karena alasanya capek seharian
sekolah dan mengikuti ekskul sekolahan,
dan ada yang bosan jika arisan remajanya
dilaksanakan di Masjid Al-Muwahiddin,
ada yang kepengen arisan remaja
dilaksanakan
di
rumah-rumah
(anjangsana). 73

73
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Hasil dari upaya Takmir Masjid AlMuwahiddin bagi remaja Masjid Al-Muwahiddin
dengan diadakan kegiatan arisan remaja setiap
hari jum’at mlam sabtu, sangat membarikan
pengaruh yang baik bagi remaja Masjid, karena
dengan diadakan kegiatan arisan remaja bisa
menyatukan kembali remaja putra maupun remaja
putri untuk menyambung silaturahim dan bisa
untuk bertukar pendapat. Sehingga remaja merasa
senang dan aktif untuk mengikuti kegiatan arisan
remaja.
Kegiatan selanjutnya yaitu pembacaan
sholawat al-barjanji setiap malam senin yang
diikuti oleh ibu-ibu dan remaja putri Masjid AlMuwahiddin yang dimulai setelah sholat isya’.
Hasil upaya Takmir Masjid Al-Muwahiddin yang
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mengadakan kegiatan sholawat al-barjanji bagi
ibu-ibu dan remaja putri yaitut, seperti yang
diungkapkan

oleh

Ibu

Muslimah

(selaku

pemimpin ibu-ibu) :
Sebenarnya kegiatan sholawat al-barjanji
ini sudah diadakan sejak dulu. Dari dulu
sholawat al-barjanji ini diikuti oleh ibu-ibu
Desa Beduri. Waktu dulu sholawat albarjanji ini biasanya digunakan untuk
berbagai acra hajatan seperti, 7 bulanan
bayi, aqiqah, mauludan, dll. Lambat laun
personil-personil dari group al-barjanji ada
yang meninggal, ada yang pindah rumah,
dll, sehingga kegiatan sholawat al-barjanji
menjadi tidak aktif lagi, bahkan sudah
tidak ada yang mau ngurip-ngurip i meleh.
Akhirnya Takmir Masjid Al-Muwahiddin
Yang baru yang bernama Bapak Haji
Sunardoyo, mempunyai keinginan untuk
ngurip-ngurip i kegiatan sholawat Albarjanji lagi dengan menggabungkan ibuibu dan remaja putri Masjid AlMuwahiddin agar ada generasi penerus
yang bisa meneruskan kegiatan sholawat
al-barjanji dimasa yang akan datang.
Alhamdulillah dengan di urip-urip i
kegiatan sholawat al-barjanji tersebut,
banyak ibu-ibu dan remaja putri yang ikut
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dalam kegiatan tersebut, karena mereka
semua juga pengen bisa, selain itu agar
ibu-ibu sama remaja putri itu bisa kompak,
sehingga Masjid Al-Muwahiddin juga
menjadi tambah ramai.74
Upaya Takmir Masjid Al-Muwahiddin
dengan menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan
yang waktu dulu pernah ada dan sudah berjaya
tapi, karena ada masalah atau ada hambatan
sehingga kegiatan tersebut tidak bisa lanjut lagi,
sekarang berkat usulan Takmir Masjid AlMuwahiddin kegiatan tersebut bisa hidup kembali
dan masih banyak peminatnya yaitu kegiatan
sholawat al-barjanji. Saat ini Takmir Masjid AlMuwahiddin juga menggabungkan antara remaja
putri dengan ibu-ibu agar remaja putri itu bisa
menjadi generasi penerus sholawat al-barjanji
74
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yang dapat diajarkan kepada adik-adiknya, atau
saudra-saudaranya sehingga sholawat al-barjanji
tidak mati lagi, dan bisa memakmurkan Masjid
Al-Muwahiddin.
Uapay Takmir Masjid Al-Muwahiddin
yang selanjutnya yaitu dengan diadakan pengajian
tafsir al-Qur’an setiap hari selasa malam rabu
setelah sholat Maghrib dan setiap hari jum’at pagi
setelah sholat shubuh, hasil dari upaya tersebut
dapat dirasakan oleh salah satu jama’ah putra
Masjid Al-Muwahiddin yaitu, Bapak Jahuri yaitu
:
Jujur mbak pada waktu itu saya pas
bertepatan jama’ah di Masjid AlMuwahiddin untuk menunaikan sholat
jama’ah maghrib. Tidak biasanya saya
pergi ke Masjid untuk sholat jama’ah,
karena saya ini termasuk orang yang agak
males untuk jama’ah ke Masjid, kadang
saja saya dirumah itu juga tidak sholat
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karena capek, atau ada urusan lain,
sehingga
lupa
untuk
menjalankan
kewajiban sholat. Setelah sholat maghrib
saya mendengarkan pengajian tafsir alQur’an yang dibacakan langsung oleh
Kiyai Masjid Al-Muwahiddin yang
bernama bapak Habib. Pas yang dibahas
dalam pengajian tersebut yaitu tentang
ibadah sholat. Banyak sekali penjelasan
tentang pentingnya sholat wajib, dan
balasan nya bagi kaum muslimin yang
meninggalkan sholat wajib, seakan dengan
mendengarkan ceramah tersebut hati saya
langsung terenyuh mbak, karena saya
masih sering meninggalkan sholat karena
urusan hewan peliharaan saya yaitu
kambing, urusan pekerjaan, dan urusan
yang lain. Saya langsung nangis mbak,
seakan pintu hati saya terbuka untuk
segera bertaubat, ditambah usia saya yang
sudah tidak muda lagi mbak. Jadi dengan
diadakanya pengajian tafsir al-Qur’ani
tersebut meskipun sebentar tapi bisa
meresap dihati dan bisa memperbaiki diri
ini untuk lebih baik lagi mbak, itu yang
saya rasakan mbak.75
Salah satu upaya Takmir Masjid AlMuwahiddin yang bisa membuka hati salah satu
75

Lihat transkip wawancara no 10/W/18-02/2019dalam
lampiran penelitian ini.

135
jama’ah untuk memperbaiki dirinya yaitu dengan
diadakanya pengajian tafsir al-Qur’an setiap
malam selasa dan setelah sholat shubuh setiap
hari jum’at.
Peneliti

juga

menyaksikan

kegiatan

rutinan khotaman al-Qur’an setiap hari ahad
kliwon

yang

Muwahiddin.

bertempat
Khotaman

di

Masjid

al-Qur’an

Al-

biasanya

dimulai dari hari sabtu malam setelah sholat isya’
dan

biasanya

juga

dironde,

untuk

malam

digunakan ngaji untuk bapak-bapak dan anakanak putra, sedangkan hari ahadnya pagi yang
ngaji yaitu ibu-ibu dan anak-anak putri. Yang
membuat mereka senang dan ikut berpartisipasi
dalam kegiatan tersebut yaitu selain mereka
mendapat pahala mereka juga mendapatkan jajan,
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sehingga bisa dimakan bersama-sama. Mereka
sangat kompak, jika ada yang mengaji sebagian
menyimak, jika ada yang salah dalam membaca
al-Qur’an juga mereka betulkan. Khotaman alQur’an biasanya selesai pukul 16.00. dan ketika
malam hari setelah sholat maghrib dibacakan doa
khotmil Qur’an.76
Peneliti juga mengamati dan ikut dalam
kegiatan istighosah ibu-ibu jama’ah yasinan dan
tahlil, yang saya dapati dalam pengamatan
tersebut yaitu sebelum istighosah dimulai, ibu-ibu
membaca asmaul husna dengan nada yang
lembut, sehingga dapat diresapi dan setelah
membaca

76

asmaul

husna,

dilanjut

dengan
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menyanyikan lagu ya lal wathon, dan diakhiri
dengan

membaca

sholawat

Nabi.

Kegiatan

istighosah dilaksanakan setiap malam selasa legi,
dan

bertempat

di

Masjid

Al-Muwahiddin.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari
Takmir

Masjid

Al-Muwahiddin,

untuk

mengumpulkan ibu-ibu dalam kegiatan yang
positif serta dapat menambah ilmu. Karena
setelah istighosah selesai, akan diberikan tausiyah
tentang bab masalah

pendidikan agama Islam

dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu
bab berbakti kepada orang tua, guru yang
disekolah maupun yang ada dirumah, kepada
saudara, dan kepada tetangga, dan masalah fiqih.
Dengan diberikan tausiyah meskipun sebentar,
bisa menambah wawasan (ilmu) ibu-ibu jama’ah
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istighosah untuk memperbaiki dirinya menjadi
lebih baik lagi. 77
Seperti yang dijelaskan oleh ibu
Siti,banyak sekali manfaat yang bisa saya
ambil
ketika
mengikuti
kegiatan
istighosah, yaitu selain mendapat pahala,
saya juga senang kalau bisa berkumpul
dengan ibu-ibu yang lainya, karena bisa
bertukar pendapat dan bisa menyambung
silaturahim. Ditambah dengan diberikanya
tausiyah oleh yang memimpin istighosah,
bisa
menambah
pengetahun
saya
mengenai persoalan agama, dalam
kehidupan sehari-hari. 78
Kegiatan istighosah untuk jama’ah ibu-ibu
yang dilaksanakan setiap malam selasa legi dan
bertempat

di

Masjid

Al-Muwahiddin

yaitu

bertujuan untuk menyambung silaturahim dan
menambah pengetahuan mengenai agama Islam.

77
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Karena

ketika

istighosah

selesai,

diadakan

tausiyah bab pendidikan agama islam, yang bisa
memperbaiki jama’ah menjadi lebih baik lagi.
Selain itu, dengan diadakanya kegiatan istighosah
yang bertempat di Masjid dapat memakmurkan
Masjid Al-Muwahiddin, sehingga menjadi ramai.
Masjid
digunakan

Al-Muwahiddin

untuk

juga

sering

kegiatan-kegiatan

PHBI

(Peringatan Hari Besar Islam) seperti pengajian
isro’ mi’roj, mauludan, dll.
Seperti yang dijelaskan oleh ibu Binti
Sholihah, setiap bulan rajab Masjid AlMuwahiddin selalu mengadakan pengajian
yang juga mengundang mubaligh dari luar.
Ketika ada pengajian seperti ini, biasanya
anak-anak itu menampilkan bakatnya
masing-masing. Ada yang menari islami,
ada yang membaca surat-surat pendek,
menghafalkan doa sehari-hari, dan ada
juga yang menampilkan hadroh. Yang
saya rasakan ketika mengikuti pengajian
isro’ mi’roj yaitu dengan ditampilkan
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bakat dari anak-anak yang mengikuti
madin di Masjid Al-Muwahiddin membuat
saya bangga terhadap mereka terkhusus
bangga terhadap anak saya, karena sudah
berani maju diatas panggung, dan
melafalkan doa-doa dengan baik. Selain
itu saya juga senang mengikuti pengajianpengajian seperti ini, karena bisa
menambah pengetahuan saya.79
Upaya Takmir Masjid Al-Muwahiddin
dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama
Islam masyarakat Desa Beduri, yaitu dengan
mengadakan kegiatan-kegiatan peringatan hari
besar Islam. Masyarakat banyak yang merasa
senang dengan diadakanya kegiatan tersebut.
karena orang tua merasa bangga jika anknya bisa
menampilkan kemampuanya diatas panggung
selain itu juga untuk menyambung silaturahim.

79
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BAB V
ANALISIS DATA
A. Analisis Upaya Takmir Masjid Al-Muwahiddin Dalam
Mengamalkan Ajaran Agama Islam

Semenjak berdirinya Masjid di zaman Nabi
Saw. Masjid telah menjadi pusat kegiatan dan
informasi berbagai masalah kaum Muslimin, baik
yang menyangkut pendidikan maupun sosial. Namun,
yang

lebih

penting

adalah

sebagai

lembaga

pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan Masjid pada
awal

perkembanganya

dipakai

sebagai

sarana

informasi dan penyampaian doktrin ajaran Islam. 80
Fungsi Masjid tidak hanya digunakan untuk
tempat ibadah saja, tetapi dapat digunakan sebagai
tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan
diri kepada Allah, tempt musyawarah kaum muslimin
80

Abudin Nata, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004),38.

135

143
guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul
dalam masyarakat, sebagai tempat kaum muslimin
berkonsultasi dan mohon bantuan atau pertolongan,
sebagai tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan
bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan
bersama, sebagai lembaga pendidikan bagi kaum
muslimin untuk meningkatkan dan mengembangkan
ilmu pengetahuanya, sebagai tempat pembinaan dan
pengembangan kader-kader pemimpin umat, sebagai
tempat pengumpulan data, menyimpan, mengelola,
dan membagikanya, sebagai tepat sosial yaitu sebagai
tempat penginapan bagi musafir yang tengah dalam
perjalanan. Tetapi untuk fungsi yang pertama dan
yang paling utama dari Masjid, yaitu sebagai tempat
sujud. Masjid adalah tempat sembahyang lima waktu
sehari semalam, yang bernilai fardhu, baik secara
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munfarid maupun berjamaah.81 Sekali dalam tujuh
hari Masjid dijadikan tempat sholat jum’at, Masjid
juga tempat untuk melaksanakan sholat Hari Raya.
Dimalam bulan puasa Masjid digunakan untuk
melakukan sholat tarawih. Masjid merupakan tempat
yang khusus untuk berdo’a, dan terutama juga
termasuk i’tikaf.. 82
Seperti halnya dengan Masjid Al-Muwahiddin,
selain digunakan sebagai tempat sembahyang (shalat),
Masjid Al-Muwahiddin juga dijadikan sebagai tempat
kegiatan-kegiatan lainya yang dapat diikuti oleh
seluruh masyarakat Desa Beduri.
Dari paparan diatas dapat dianalisis bahwa
Masjid Al-Muwahiddin

berdiri

untuk

dijadikan

sebagai tempat kegiatan-kegiatan pendidikan maupun
81

Sidi Gazalba, Mesjid Pusat Ibadat Dan Kebudayaan
Islam (Jakarta:Pustaka
Antara,1983), 126
82
Ibid .,126.
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sosial. Tetapi yang paling penting yaitu digunakan
sebagai tempat pendidikan. Masjid Al-Muwahiddin
digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan sosial
yaitu diantaranya Masjid Al-Muwahiddin digunakan
sebagai tempat penginapan bagi musafir yang tengah
dalam perjalanan, kegiatan sosial lainya yaitu Masjid
Al-Muwahiddin digunakan sebagai tempat santunan
anak yatim, dan untuk kegiatan arisan remaja.
Sedangkan untuk kegiatan pendidikan, Masjid AlMuwahiddin digunakan sebagai tempat pendidikan
atau Madrasah Diniyah untuk anak-anak yang
dilaksankan setiap hari setelah sholat maghrib.
Masjid adalah tempat mengumumkan hal-hal
penting yang menyangkut hidup masyarakat Muslim.
Suka

dan

duka

dan

peristiwa-peristiwa

yang
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berhubungan dengan kesatuan sosial di sekitar Masjid,
diumumkan dengan menggunakan alat saluran Masjid.
Seperti halnya dengan Masjid Al-Muwahiddin,
Masjid Al-Muwahiddin dijadikan tempat sebagai
tempat untuk mengumumkan hal-hal penting yang
menyangkut peristiwa suka maupun duka. Jadi ketika
ada masyarakat yang kesusahan atau tertimpa musibah
contohnya yaitu saudaranya ada yang meninggal,
maka

Takmir

Masjid

Al-Muwahiddin

mengumumkannya di Masjid Al-Muwahiddin dengan
menggunakan microfon sehingga terdengar jelas oleh
masyarakat lainya, sehingga masyarakat bisa ikut bela
sungkawa.
Dari paparan diatas dapat dianalisis bahwa
Masjid

digunkan

sebagai

tempat

untuk

mengumumkan hal-hal penting yang menyangkut
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berita suka maupun duka. Masjid Al-Muwahiddin
juga digunakan sebagai tempat untuk menyampaikan
peristiwa-peristiwa penting.
Di dalam Msasjid orang menderas al-Qur’an
dengan

ayunan

lagu

dinyanyikan di Masjid.

merdu.
83

Kasidah-kasidah

Didalam Masjid Al-

Muwahiddin juga sedemikian. Masjid Al-Muwahiddin
dijadikan sebagai tempat orang menderas al-Qur’an,
dan pembacaan sholawat-sholawat Nabi. Biasanya
ketika bulan Ramadhan, dimulai dari puasa tanggal 21
Ramadhan atau malam-malam lailatul Qodar, Jama’ah
setelah sholat witir, membaca sholawat jawa atau
disebut dengan wujud-wujudan, diiringi dengan
pukulan bedug yang bisa menambah ramainya
suasana.
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Dari paparan diatas dapat dianalisis bahwa
Masjid Al-Muwahiddin sesuai dengan teori pada bab
dua, yang menyatakan bahwa Masjid

digunakan

untuk tempat menderas al-Qur’an dengan ayunan lagu
merdu. Kasidah-kasidah dinyanyikan di Masjid.
Setelah Masjid dibangun, diramaikan, yang
dimaksud

dengan

mengunjunginya,

meramaikan
beribadah

disini
di

ialah

dalamnya,

mewujudkan tugas-tugas Masjid, atau memperindah,
menjaga, memelihara, merawat, memajukan, dan
memperkembangkanya. Dalam cara dan bentuk
meramaikan itu akan terbukti apakah Masjid itu sudah
mewujudkan makna dan fungsi-fungsi Masjid atau
tidak. Disini peran Takmir Masjid sangat berpengaruh
dalam pengelolaan Masjid agar Masjid menjadi
makmur dan lebih maju. Dan untuk menjadi Takmir
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Masjid tidak semua orang bisa harus memenuhi
beberapa syarat, diantaranya yaitu:
Syarat untuk menjadi pengurus atau Takmir
Masjid, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam
kitab tuhfatul muhtaj adalah sebagai berikut :
5. Harus ada pengangkatan dari shulaha’ul balad
(tokoh stempat yang mempunyai pengaruh atau
peran penting di masyarakat).
6. Mempunyai sifat adil.
7. Memiliki

kapabilitas

dan

kemampuan

untuk

kredibilitas

yang

memadai.
8. Memiliki

mengelola

dan

mentasharufkan harta yang ditanganinya.84
Orang yang tidak memenuhi satu saja dari 4
poin syarat ini, tentu tidak berhak menjadi pengurus
84

http://iwanttohappierever.blogspot.com/2014/05/kepengur
usan-masjid-dalam-konsep-fikih.html?m=1, diakses 31 Januari 2019.
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masjid. Jika seseorang yang menangani masjid telah
tiada dan di tempat itu tidak ada pemerintah yang
dianggap memiliki amanah, rasa tanggungjawab, dan
dedikasi yang tinggi sementara tokoh setempat tidak
mengangkat nazir pengganti, maka sebuah masjid
menjadi hak penuh ulama dan tokoh setempat. Di
indonesia

sebutan

nazir

sebagai

orang

yang

bertanggungjawab untuk menangani masjid tidak
begitu populer. Namun yang lebih terkenal adalah
takmir masjid.85
Seperti halnya dengan Takmir Masjid AlMuwahiddin, Takmir Masjid Al-Muwahiddin dipilih
atau diangkat menjadi Takmir oleh Kiyai Masjid AlMuwahiddin, Takmir dipilih karena mempunyai sifat
adil tidak membeda-bedakan jama’ahnya, dan jika
berkata seorang Tamkir Masjid Al-Muwahiddin
85

Ibid.
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sangat sopan dan lembut, meskipun beliau lembut
tetapi beliau sangat tegas dalam mengelola Masjid AlMuwahiddin sehingga sangat disukai dan disegani
oleh

jama’ah.

Selain

itu

Takmir

Masjid

Al-

Muwahiddin juga memiliki keahlian dalam berfikir
dan mengeluarkan pendapat, banyak sekali upayaupaya kegiatan yang ingin beliau buat dan dapat
dilaksankan oleh seluruh masyarakat yang bertujuan
untuk memakmurkan Masjid Al-Muwahiddin. Beliau
sangat cerdas karena ide-ide atau upaya-upaya untuk
memakmurkan Masjid Al-Muwahiddin itu sesuai
dengan kebutuhan masyarakat (jama’ah Masjid AlMuwahiddin).
Dari paparan diatas dapat dianalisis bahwa
Takmir Masjid Al-Muwahiddin sudah sangat bagus
dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Takmir
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yaitu mengelola dan memakmurkan Masjid AlMuwahiddin agar lebih maju, selain itu juga sudah
bisa dikatakan Takmir karena sudah memenuhi syarat
menjadi seorang Takmir Majid.
adanya

upaya-upaya

dari

Karena dengan

Takmir

Masjid

Al-

Muwahiddin yang berupa kegiatan-kegiatan sosial dan
kegiatan pendidikan yang positif, maka

dapat

meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam
masyarakat Desa Beduri dan bisa menggugah hati
masyarakat atau jama’ah untuk ikut dan berpartisipasi
dalam kegiatan-kegitan tersebut.
dengan adanya upaya-upaya dari Takmir
Masjid Al-Muwahiddin melalui diadakanya kegiatankegiatan sosial dan pendidikan yang dilksanakan di
Masjid Al-Muwahiddin ini dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat Desa Beduri, dan dapat
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menggugah hati masyarakat Desa Beduri untuk ikut
berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan
tersebut dengan baik.
Dengan adanya kegiatan-kegiatan positif yang
dilaksanakan di Masjid Al-Muwahiddin ini dapat
meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam
masyarakat Desa Beduri. Sebagaimana yang sudah
dijelaskan pada bab dua bahwa Ketika Nabi dan para
Sahabat hijrah ke Madinah, salah satu program
pertama yang dilakukan Nabi Muhammad Saw adalah
pembangunan Masjid. Meskipun demikian, eksistensi
Kuttab sebagai lembaga pendidikan di Madinah.
Seperti halnya dengan Masjid Al-Muwahiddin,
Masjid Al-Muwahiddin dijadikan sebagai tempat
pendidikan untuk jama’ah yang dimulai dari anakanak sampai dewasa. Bukan hanya diajarkan mengaji
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saja, tetapi juga diajarkan tahlil, hadroh, dan pelajaran
tajwid. Sedangkan untuk ibu-ibu ada pendidikanya
juga yaitu diajari sholawat berjanji, dan pengajian
kitab, dan untuk remaja khususnya putri juga ada
kegiatan pengajian kitab uyunul masail lil-nisa’ yang
membahas tentang masalah kewanitaan dan kitab
qurrotul ‘uyun yang membahas tentang pernikahan
untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan
warahmah. Untuk bekal remaja yang mau menikah,
agar pernikahanya barokah.
B.

Analisis

Hasil

Upaya

Takmir

Masjid

Al-

Muwahiddin Dalam Mengamalkan Ajaran Agama
Islam Masyarakat Desa Beduri
Masjid

Al-Muwahiddin

merupakan

Masjid yang tergolong Masjid yang kuno, karena
Masjid Al-Muwahiddin berdiri sudah sangat lama,
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sejak tahun 1750 M. Masjid Al-Muwahiddin berdiri
karena

sesuai

dengan

namanya

yaitu

“Al-

Muwahiddin” yang berarti kesatuan. Maksud dari
kesatuan tersebut, yaitu mempersatukan masyarakat
Desa Beduri agar menjadi masyarakat yang satu dan
bereligius. Oleh karena itu di dalam Masjid AlMuwahiddin

dibentuk

Takmir

Masjid

Al-

Muwahiddin yang bertujuan untuk mengelola, dan
memakmurkan

Masjid

Al-Muwahiddin.

Dengan

dibentuknya Takmir Masjid, maka seorang Takmir
yaitu harus mempunyai tanggung jawab untuk
mengelola Masjid Al-Muwahiddin menjadi Masjid
yang makmur dengan diadakanya beberapa kegiatankegiatan yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas
pendidikan agama Islam masyarakat Desa Beduri.
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Semua

kegiatan

yang

dilaksanakan

dilingkungan Masjid tentu saja akan bernilai tinggi
dan sangat bermanfaat bagi kehidupan dunia dan
akhirat. Oleh karena itu perlu harus dilakukan inovasi,
agar semua kegiatan yang dilakukan bersifat strategis
dan lebih menarik bagi jamaah serta masyarakat
luassehingga diperoleh kegiatan yang inovatif dan
memiliki manfaat langsung bagi umat. 86
Seperti upaya yang dilakukan Takmir Masjid
Al-Muwahiddin yaitu dengan mengadakan kegiatan
madrasah untuk anak-anak yang dilaksanakan setiap
hari setelah sholat maghrib dan selesai sebelum sholat
isya’. Dalam kegiatan madrasah Takmir Masjid AlMuwahiddin menunjuk beberapa orang yang sudah
bisa dan menguasai dalam baca tulis al-Qur’an untuk
membimbing anak-anak dalam proses belajar mengaji.
86
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Selain diajari mengaji anak-anak juga diajari hadroh.
Menurut wawancara dari salah beberapa santri yang
mengikuti kegiatan Madrasah Diniyah, yaitu anakanak sangat suka diadakan kegiatan madrasah seperti
ini, karena dengan diadakanya kegiatan madrasah
anak bisa memanfaatkan waktunya untuk mengaji
bukan untuk bermain apalagi untuk menonton tv di
rumah. Selain itu juga senang jika diadakan kegiatan
hadroh al-banjari, karena anak-anak ingin seperti
kakak-kakaknya yang bisa dalam menabuh rebana.
Oleh karena itu anak-anak sangat semangat dalam
mengikuti kegiatan hadroh al-banjari tersebut.
Dari paparan diatas dapat dianalisis bahwa
kegiatan Madrasah Diniyah yang diadakan setiap hari
di Masjid Al-Muwahiddin bisa mengubah perilaku
anak-anak dari yang buruk menjadi lebih baik. Karena
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seperti yang dirasakan oleh beberapa santri Madin,
dengan diadakanya kegiatan Madin di Masjid AlMuwahiddin bisa menubah kegiatan yang negatif
menjadi kegiatan yang positif dan bisa memberikan
manfaat bagi santri di dunia maupun di akhirat.
Seperti yang dijelaskan pada bab dua tugas
dari seorang Takmir Masjid yaitu Membuat suasana
nyaman, bersih, tertata rapi, baik dalam maupun
dilingkungan masjid.
Seperti halnya dengan Takmir Masjid AlMuwahiddin yaitu mengadakan kegiatan kerja bakti
setiap satu bulan sekali tepatnya pada hari minggu.
Jadi setiap sebulan sekali mukena dan alat-alat sholat
lainya di cuci agar jika ada orang yang melakukan
sholat di Masjid Al-Muwahiddin bisa nyaman dan
mukenanya bersih-bersih. Tetapi setiap hari Majid Al-
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Muwahiddin juga di pel lantainya oleh Kyai Masjid
Al-Muwahiddin agar selalu bersih dan suci.
Dari paparan diatas dapat dianalisis bahwa
hasil dari kegiatan kerja bakti yang dilaksankan setiap
hari minggu satu bulan sekali, ita bisa menyambung
silaturahim,

dan

bisa

menjadikan

Masjid

Al-

Muwahiddin menjadi lebih bersih dan terjamin
kesucianya. Seperti yang dirasakan oleh salah satu
jama’ah, ia mengatakan bahwasanya Masjid AlMuwahiddin sangat bersih dan wangi karena setiap
hari di pel lantainya, dan mukenanya diberikan
pewangi juga. bukan hanya didalam Masjid saja tetapi
diluar juga bersih, jadi jama’ah merasa nyaman dan
tenang jika melakukan sholat jama’ah di Masjid AlMuwahiddin.
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Tidak semua kegiatan yang dilaksanakan di
Masjid Al-Muwahiddin itu bisa berjalan dengan
lancar, ada dua faktor yaitu faktor penghambat dan
faktor pendukung. Faktor penghambat yaitu faktorfaktor yang menghambat lancarnya kegiatan-kegiatan,
sedangkan faktor pendukung yaitu faktor-faktor yang
mendukung lancarnya

kegiatan

di

Masjid

Al-

Muwahiddin. Yang menjadi faktor penghambat, yaitu
pengelolaan dana di Masjid kurang dikelola dengan
baik,

akibatnya

jika

dahulu

Masjid

pernah

mengadakan kegiatan yaitu santunan anak yatim,
sekarang kegiatan tersebut tidak berjalan lagi.
Sedangkan

faktor

pendukungnya

yaitu,

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Masjid AlMuwahiddin mendapat dukungan dari masyarakat
Beduri, sehingga masyarakat banyak yang ikut
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berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selain itu juga
karena kerja sama antara Takmir Masjid dengan
masyarakat Desa Beduri berjalan dengan baik.
Dari keterangan diatas dapat dianalisis bahwa,
tidak semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di
Masjid Al-Muwahiddin itu berjalan dengan lancar,
karena

adanya

faktor

penghambat

dan

faktor

pendukung. Kurangnya pengelolaan dana yang kurang
baik, juga akan mempengaruhi kegiatan yang dulu
pernah dilaksankan sekarang sudah tidak berjalan lagi.
Dan agar kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan lancar
maka Takmir Masjid Al-Muwahiddin melakukan
kerja sama dengan masyarakat dengan baik, sehingga
masyarakat Desa Beduri ikut berpartisipasi dalam
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Masjid AlMuwahiddin.
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Kegiatan-kegiatan tersebut diadakan tidak lain
karena untuk memakmurkan Masjid Al-Muwahiddin,
agar tetap maju, makmur, dan kegiatanya bisa
bermanfaat bagi jamaah atau masyarakat Desa Beduri
di dunia maupun di akhirat. Sehingga sampai saat ini
Masjid Al-Muwahiddin semakin ramai dan padat
jama’ahnya, serta semakin padat pula kegiatankegiatanya.
.
.
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BAB VI
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian

mengenai “Upaya

Takmir Masjid Al-Muwahiddin Dalam Meningkatkan
Kualitas Ajaran Agama Islam Masyarakat Desa Beduri”.
Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

Upaya

Takmir

Masjid

Al-Muwahiddin

dalam

mengamalkan ajaran agama Islam sudah bisa dikatakan
sangat bagus, karena disisni Takmir masjid AlMuwahiddin sangat kreatif membuat kegiatan-kegiatan
yang berupa sosial dan pendidikan yang berpusat di
Masjid. Dengan diadakanya kegiatan-kegiatan yang
berpusat di Masjid diharapkan bisa membantu sebagian
masyarakat yang belum mengetahui mengenai materimateri agama Islam. Upaya-upaya kegiatan yang
dilakukan Takmir Masjid Al-Muwahiddin yaitu sesuai
dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Meskipun ada
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sedikit hambatan yaitu masalah dana yang dalam
pengelolaanya itu masih kurang baiki, sehingga ada
sebagian kegiatan yang belum berjalan dengan baik.
2. Hasil dari upaya Takmir Masjid Al-Muwahiddin dalam
mengamalkan ajaran agama Islam, yaitu dengan
dibentuknya

kegiatan-kegiatan

yang

positif

yang

dilaksanakan di Masjid Al-Muwahiddin diantaranya
yaitu, Madrasah Diniyah, pengajian tafsir al-Qur’an,
yasinan dan tahlilan, shalawat al-barjanji, pembelajaran
kitab masalah kewanitaan dan kitab bab cara mencapai
keluarga yang bahagia, khataman al-Qur’an, hadrah alhabsyi, arisan remaja, dan kerja bakti.
B. Saran
1. Bagi Takmir Masjid Al-Muwahiddin
Diharapkan bagi Takmir Masjid Al-Muwahiddin untuk
meningkatkan lagi peranya sebagai Takmir Masjid agar
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menjadi lebih baik lagi, dan kegiatan-kegiatanya bisa
bertambah lagi dan bisa bermamfaat di dunia mapun di
akhirat.
2. Bagi Jama’ah (masyarakat Desa Beduri)
Diharapkan jama’ah agar selalu ikut berpartisipasi
dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dengan
baik.
3. Bagi Ustadz atau Ustadzah Madin
Diharapkan bagi ustadz dan ustadzah Madin Hasan
Abdullah agar selalu semangat dalam membimbing
dan memberikan motivasi kepada anak-anak dalam
memperdalami ilmu agama.
4. Bagi Bendahara Masjid
Diharapkan bagi bendahara Masjid Al-Muwahiddin
agar selalu mengelola uang dengan baik, agar uang bisa
digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.
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