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BAB I 

PENDAHULUAN 

Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, 

bahkan umat Islam Indonesia merupakan yang terbesar di- 

dunia. Dengan komposisi penduduk yang beragama Islam itu, 

harus disadari bahwa keberadaan pendidikan Islam tidak bisa 

diremehkan meskipun masih terdapat beberapa kelemahan. 

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan warisan per-

adaban Islam dan sekaligus aset bagi pembangunan-pendidi-

kan nasional. Sebagai warisan, ia merupakan amanat sejarah 

untuk dipelihara dan dikembangkan oleh umat Islam dari ma-

sa ke masa. Sedangkan sebagai aset, pendidikan Islam yang 

tersebar di berbagai wilayah ini membuka kesempatan bagi 

bangsa Indonesia untuk menata dan mengelolanya, sesuai de-

ngan sistem pendidikan nasional.
1
 

Upaya pengelolaan maupun pengembangan lembaga 

pendidikan Islam merupakan keniscayaan dan beban kolektif 

bagi para penentu kebijakan pendidikan Islam. Mereka me-

miliki keharusan untuk merumuskan strategi dan mem- prak-

tikkannya guna memajukan pendidikan Islam. Mereka juga 

harus melakukan revitalisasi terhadap lembaga-lembaga yang 

mempunyai eksistensi yang rendah dan kurang diminati oleh 

masyarakat sebagai lembaga pendidikan Islam. 

                                                 
1Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Logos 
Wacana Ilmu, 2001), hal. 3. 
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Keadaan  lembaga Pendidikan Islam di Indonesia teru-

tama dalam bentuk masjid telah cukup tua karena mengiringi 

keberadaan para penyebar Islam. Lembaga tersebut mengala-

mi penambahan-penambahan secara kuantitatif dan tampak-

nya penambahan secara kuantitatif tersebut merebak di selu-

ruh Indonesia. Jumlah lembaga-lembaga itu senantiasa ber-

tambah dari tahun ke tahun dan tersebar di seluruh Indonesia. 

Namun, secara kualitatif masih menghadapi berbagai proble-

ma yang serius dan sedang berusaha untuk diatasi baik pro-

blem yang bersifat internal maupun eksternal.  

Di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta budaya masyarakat menimbulkan tuntutan ya-

ng makin tinggi terhadap standar pendidikan. Apalagi ketika 

disadari  bahwa pendidikan sebagai faktor penentu terhadap 

kemajuan peradaban dan kebudayaan bangsa. Sehingga terasa 

sekali adanya kelemahan-kelemahan yang ada pada pendidi-

kan Islam untuk segera dipecahkan dan diatasi bersama-

sama.
2
 

Secara umum, lembaga pendidikan Islam masih terting-

gal. Kita harus menerima kenyataan yang pahit bahwa posisi 

pendidikan Islam di Indonesia menempati „kelas ekonomi‟ 

dengan tetap memiliki komitmen menjadikannya sebagai ba-

han pertimbangan dalam membangun kembali di masa dep-

                                                 
2Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga 
Pendidikan Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 35. 
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an.
3
Hal tersebut terlihat dari nasib lembaga-lem-baga pendi-

dikan Islam itu yang masih tidak terawat dengan baik. 

Masjid sebagai lembaga pendidikan Islam yang tertua 

yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad perlu dijaga 

dan dipelihara eksistensinya sampai sekarang. Kalau dilihat 

dari sejarahnya, kaum muslimin telah memanfaatkan masjid 

untuk tempat beribadah, lembaga pendidikan dan pengetahu-

an Islam.
4
Jadi pada zaman dahulu masjid adalah tempat yang 

digunakan sebagai pusat kajian Islam, bahkan merupakan te-

mpat memutuskan hukum Islam.  

Namun, pada dekade akhir-akhir ini masjid tidak lagi 

berperan penting dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam 

seperti juga pendidikan lainnya akan menghadapi gejala-ge-

jala dan tantangan yang multidimensional. Husni Rahim me-

nyatakan, ”Masa depan pendidikan Islam dipengaruhi tiga isu 

besar: globalisasi, demokratisasi dan liberalisasi Islam"
5
 Glo-

balisasi juga mempengaruhi sistem pendidikan. Penetrasi bu-

daya global terhadap kehidupan masyarakat Indonesia akan 

direspon secara berbeda-beda oleh kalangan pendidikan: per-

misif, defensif, dan transformatif. Tuntutan demokratisasi pa-

da akhirnya mengarah pada sistem pengelolaan pendidikan; 

                                                 
3Mujamil Qomar, "Perencanaan: Suatu Proses yang Terabaikan dalam Sistem 
Pendidikan Islam", Majalah Tarbiyah Tulungagung IAIN Sunan Ampel, no.9, 
Tahun V, 1993, hal.29 
4Mohd Athiyah al-Abrasy, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, terj. Bustami 
A.Ghani dan Djohar Bahry, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. 58. 
5Rahim, Arah Baru..., hal. 14. 
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tuntutan pengelolaan pendidikan yang lebih otonom dan bera-

gam, tuntutan partisipasi masyarakat khususnya dalam penga-

wasan mutu pendidikan semakin meningkat, tuntutan penge-

lolaan pendidikan yang transparan dan bertanggungjawab, 

dan tuntutan  menggeser paradigma pendidikan sehingga me-

nekankan  pada peran siswa secara aktif.  

Selanjutnya, isu liberalisasi Islam juga akan mempe-

ngaruhi pendidikan Islam, baik dalam perspektif yang ekst-

rim maupun perspektif yang moderat. Dalam perspektif yang 

ekstrim, liberalisasi Islam berarti mengabaikan sama sekali 

teks-teks suci ketika membahas isu-isu yang memang tidak 

dijelaskan secara ekaplisitt di dalamnya. Sedangkan perspek-

tif yang moderat menyadari perlunya penafsiran yang bebas 

terhadap teks-teks suci sejauh konsisten dengan nilai dasar 

yang dikandungnya, sehingga isu baru apa pun yang berkem-

bang dewasa ini pada dasarnya memiliki relevansi dengan 

esensi ajaran agama.
6
 

Selain pengaruh dari isu-isu yang bersifat mendunia, 

pendidikan Islam harus juga tanggap terhadap problema-pro-

blema nasional mengingat bahwa pendidikan Islam se-bagai 

aset pembangunan pendidikan nasional. Dalam posisi seperti 

ini, merupakan keharusan moral bagi pendidikan Islam untuk 

memberikan kontribusi dalam memecahkan problematika ya-

ng mendera bangsa Indonesia. Fadjar kembali menyarankan 

                                                 
6Ibid., hal. 14-16. 
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bahwa pengembangan pendidikan Islam ke depan secara re-

alistik harus disinkronkan dengan kebijakan pendidikan na-

tional guna membebaskan bangsa dari himpitan berbagai per-

soalan.
7
Maka dari itu, peran dari lembaga pendidikan perlu 

ditingkatkan kembali. Salah satunya adalah mengadakan revi-

talisasi peran masjid sebagai lembaga alternatif dalam pendi-

dikan Islam. Di samping itu, pendidikan Islam juga harus 

memiliki orientasi visioner ke depan yang multidimensional 

agar mampu menanggapi dan merespon isu-isu yang berkem-

bang, baik dalam skala global maupun nasional. 

Masjid Sultan Riau Pulau Penyengat merupakan masjid 

yang penuh sejarah yang merupakan suatu aset terbesar yang 

ada di kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Masjid 

tersebut terletak di Sebuah Pulau Yaitu di Pulau Penyengat 

tempat yang strategis sehingga mudah diakses oleh kaum mu-

slimin dengan menggunakan perahu Boat atau disebut dengan 

Pompong. Masjid tersebut biasa digunakan sebagai lembaga 

keIslaman mulai dari sebagai tempat ibadah, dakwah mau-

pun sebagai tempat belajar yang sifatnya nonformal. Peran 

masjid tersebut nampaknya didukung dengan adanya per-

guruan tinggi, sekolah-sekolah Islam lainnya yang berada di 

Provinsi tersebut. Mahasiswa dan siswa-siswa dari perguruan 

                                                 
7A. Malik Fadjar, "Pendahuluan: Strategi Pengembangan Pendidikan Islam 
Dalam Era Globalisasi", dalam M. Zainuddin dan Muhammad In'am Esha 
(eds), Horison Baru Pengembangan Pendidikan Islam Upaya Merespon Dinamika 
Masyarakat Global, (Yokyakarta: Aditya Media Yokyakarta Bekerjasama 
dengan  UIN Press, 2004), hal. xxi-xxii 
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tinggi dan sekolah-sekolah tersebut menambah sema-rak pe-

ran masjid sebagai lembaga pendidikan Islam dan membuat 

seolah-seolah masjid kembali memainkan fungsinya dalam 

pendidikan Islam. 

Berdasarkan uraian di atas, maka revitalisasi masjid se-

bagai lembaga ke-Islaman sangat penting untuk meningkat-

kan kualitas pendidikan Islam dalam menghadapi isu yang 

multidimensional. Berangkat dari hal itulah maka peneliti ter-

tarik untuk mengadakan penelitian yang peneliti tuangkan da-

lam skripsi yang berjudul “Peran Masjid Dalam Meningkat-

kan  Pendidikan Islam Masyarakat Pulau Penyengat (studi ka-

sus Masjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat)”. 

Jika dilihat dari lokasi penelitiannya, maka jenis peneli-

tian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). 

Menurut Suryasubrata, penelitian lapangan bertujuan "mem-

pelajari secara intensif latar belakang, keadaan sekarang, dan 

interaksi lingkungan suatu unit sosial; individu, kelompok, 

lembaga atau masyarakat".
8
 Sementara itu, jika dilihat dari 

sifat datanya, karena data yang dikumpulkan bersifat deskrip-

tif atau kata-kata, maka penelitian ini termasuk dalam katego-

ri penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mengemukakan, 

penelitian kualitatif adalah prosedur "penelitian yang meng-

hasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan 

                                                 
8Sumadi Suryasubrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1998), hal. 22. 
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dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati."
9
Semen-

tara itu, Miles & Huberman, sebagai-mana dikutip Tanzeh 

dan Suyitno, mengemukakan bahwa penelitian kualitatif me-

rupakan penelitian yang bertitik tolak dari realitas dengan 

asumsi pokok bahwa tingkah laku manusia mempunyai mak-

na bagi pelakunya dalam konteks tertentu.
10

Sejalan dengan 

definisi tersebut, Kirk dan Miller, sebagaimana dikutip Mo-

leong, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif  adalah tra-

disi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fun-

damental bergantung dari pengamatan pada manusia baik da-

lam kawasannya maupun dalam peristilahannya.
11

 

Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif ini berdasar-

kan beberapa pertimbangan: pertama, “menyesuaikan metode 

kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan 

ganda”.
12

Kedua,“metode ini menyajikan secara langsung ha-

kikat hubungan antara peneliti dan responden.”
13

Dengan de-

mikian peneliti ingin mengenal lebih dekat dan menjalin hu-

bungan yang baik dengan subyek dan dapat mempelajari se-

suatu yang belum diketahui sama sekali, serta dapat memper-

mudah dalam menyajikan data deskriptif. Ketiga, “metode ini 

                                                 
9Steven J. Taylor dan Robert C Bogdan, Introduction to Qualitative Research 
Methods: The Search for Meaning, (New York: Wiley and Sons Inc, 1984), hal. 5.  
10Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian, (Surabaya: eLKAF, 
2006), hal. 113. 
11Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2007), hal. 4. 
12Ibid., hal. 5. 
13Ibid. 
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lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak 

penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai 

yang dihadapi”.
14

Dengan demikian peneliti berusaha mema-

hami keadaan subyek dan senantiasa berhati-hati dalam peng-

galian informasi agar subyek tidak merasa terbebani. 

Selanjutnya, jika dilihat dari jenis data yang dikumpul-

kan, maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu pe-

nelitian yang berusaha menggambarkan apa adanya tentang 

suatu variabel, gejala atau keadaan.
15

Dalam penelitian des-

kriptif, terdapat 4 tipe, yaitu survei, studi kasus, penelitian 

korelasional dan penelitian kausal. Adapun penelitian yang 

penulis lakukan ini adalah penelitian studi kasus, yaitu uraian 

dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek indi-

vidu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu 

program atau suatu situasi sosial.
16

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14Ibid. 
15Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 
310. 
16Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 
dan Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 201. 
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BAB II 

DESKRIPSI UMUM MASJID 

A. Hakikat Masjid 

Manurut Sidi Gazalba, dilihat dari segi harfiah, perkata-

an masjid berasal dari kata bahasa Arab. Masjid berasal dari 

pokok sujudan, dengan fi’il madli sajada yang berarti tempat 

sujud atau tempat sembahyang, dan karena berupa isim ma-

kan, maka diberi awalan “ma” yang kemudian berubah kata 

menjadi masjidu. Umumnya dalam bahasa Indonesia huruf 

“a” menjadi “e”, sehingga kata masjid ada kalanya disebut-

kan dengan mesjid.
17

 

Sependapat dengan Sidi Gazalba, Wahyudin Sumpeno 

memberikan pengertian masjid secara harfiah sebagai kata 

yang berasal dari bahasa Arab. Kata pokoknya sujudan, mas-

jidun yang berarti tempat sujud atau tempat shalat, sehingga 

masjid mengandung pengertian tempat melaksanakan kewaji-

ban bagi umat Islam untuk melaksanakan shalat lima waktu 

yang diperintahkan Allah SWT.  

Pengertian lain tentang masjid, yaitu seluruh permuka-

an bumi, kecuali kuburan adalah tempat sujud atau tempat 

beribadah bagi umat Islam.
18

Hal ini sebagaimana hadits 

Riwayat Abu Hurairah: 

                                                 
17Sidi Gazalba, Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam, (Jakarta: Pustaka Al-
Husna, Cetakan V, 1989), hal. 118. 
18Wahyudin Supeno, Perpustakaan Masjid, Pembinaan dan Pengembangannya,ed. 
Abdul Hamid,  (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan I, 1984), hal. 1. 
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ثَ َنا اْلَفَزارِيُّ َعْن ُعبَ ْيِد اَّللَِّ ْبِن اْْلََصمِّ  َبُة ْبُن َسِعيٍد َحدَّ َثِِن قُ تَ ي ْ َحدَّ

ثَ َنا يَزِيُد ْبُن اْْلََصمِّ َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه  َحدَّ

ُ اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َساِجدَ  اَّتََُّذوا قُ ُبوَر أَنِْبَياِئِهْم  َوَسلََّم َقاَل َلَعَن اَّللَّ ََ 

Artinya: “Semoga Allah SWT melaknat orang Yahudi 

dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi 

mereka sebagai tempat ibadah.”
19

 

Dalam pendapat yang lain, menurut Yusuf al-Qardha-

wi, “masjid adalah rumah Allah SWT, yang dibangun agar 

umat mengingat, mensyukuri, dan menyembah-Nya dengan 

baik”.
20

 Hal ini didasarkan pada firman Allah surat Al-Nur 

ayat 36-37 : 

ُغُدوِّ ِف بُ ُيوٍت أَِذَن اَّللَُّ َأْن تُ ْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْْسُُه يَُسبُِّح َلُه ِفيَها ِِبلْ 

رَِجاٌل ََل تُ ْلِهيِهْم ِِتَاَرٌة َوََل بَ ْيٌع َعْن ِذْكِر اَّللَِّ َوِإَقاِم  (63َواْْلََصاِل )

 (63ِه اْلُقُلوُب َواْْلَْبَصاُر )الصَََّلِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة ََيَاُفوَن يَ ْوًما تَ تَ َقلَُّب ِفي

Artinya: “Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid 

yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut 

                                                 
19Muslim al-Naisaburi, Shahih Muslim, juz 3, (Mauqi'u al-Islam: Dalam 
Software Maktabah Syamilah, 2005), hal. 125. Lihat juga Muhammad Fuad 
Abdul Baqi, Al-Lu’Lu’ Wal Marjan: Himpunan Hadits Shahih yang Disepakati 
oleh Bukhari dan Muslim, Jilid I, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, ed. Darmadi, 
(Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan I, 2000), hal.7. 
20Yusuf Al-Qardhawi, Tuntunan Membangun Masjid, ter. Abdul Hayyie al-
Kattani, ed. Darmadi, (Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan I, 2000), hal. 7. 
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nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu 

petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan 

dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, 

dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) memba-

yarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di 

hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.” 

Sependapat dengan Al-Qardhawi, Fachrudin Hs menge-

mukakan: 

Masjid ialah rumah peribadatan kaum muslimin. Di situ 

mereka mengerjakan shalat jama‟ah dan shalat Jum‟at, 

zikir, menyebut dan mengingat Allah serta memohon-

kan do‟a kepada-Nya. Di situ mereka membaca, belajar 

dan mengajarkan kitab suci Al-Qur‟an. Setiap waktu 

mereka melaksanakan shalat jama‟ah (sembahyang ber-

kaum-kaum) dan setiap hari Jum‟at mengadakan shalat 

Jum‟at dengan jama‟ah yang lebih ramai. 

Dalam masjid kaum muslimin mendengarkan pengajian 

dan pengetahuan berguna bagi kehidupan mereka sehari-hari, 

berkenaan dengan kehidupan dan pencaharian rezeki atau 

hubungan dengan masyarakat. Pengunjung masjid
21

bertemu 

muka setiap saat, sehingga dapat kenal-mengenal dari dekat, 

mengetahui keadaan masing-masing serta berbicara langsung 

dari hati ke hati dalam berbagai persoalan. Peristiwa yang 

                                                 
21Fachrudin Hs, Eksiklopedia Al-Qur’an, Jilid II, (Jakarta: Rineka Cipta, 
Cetakan I, 1992),  hal 78 
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terjadi pada diri anggota jama‟ah mesjid, suka dan duka, da-

pat diketahui dengan cepat dan bisa dilakukan dengan tinda-

kan segera secara bersama. 

Dari berbagai pandangan di atas dapat dikatakan bahwa 

istilah masjid memiliki arti yang cukup luas. Selain sebagai 

tempat beribadah juga tempat untuk melakukan berbagai ak-

tivitas atau kebudayaan Islam. Kenyataan ini selanjutnya 

memberikan penegasan bahwa orang muslim yang berkenaan 

mendirikan dan memelihara keberadaan masjid pada dasar-

nya adalah orang yang memiliki tingkat keimanan dan ketaq-

waan yang lebih. Hal ini sebagaimana difirmankan-Allah 

dalam surat At-Taubah ayat 18 dan 108: 

َا يَ ْعُمُر َمَساِجَد اَّللَِّ َمْن َآَمَن ِِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اْْلَِخِر َوأََقاَم الصَََّلَة َوَآَتى  ِإَّنَّ
 (81الزََّكاَة َوَلَْ ََيَْش ِإَلَّ اَّللََّ فَ َعَسى أُوَلِئَك َأْن َيُكونُوا ِمَن اْلُمْهَتِديَن )

Artinya: “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid 

Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah 

dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, 

menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) 

selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang 

yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang 

yang mendapat petunjuk.” 

ْقَوى ِمْن َأوَِّل يَ ْوٍم َأَحقُّ َأْن  َس َعَلى الت َّ ََل تَ ُقْم ِفيِه أََبًدا َلَمْسِجٌد أُسِّ

رِيَن ) بُّ اْلُمطَّهِّ ُ ُيُِ ُروا َواَّللَّ بُّوَن َأْن يَ َتَطهَّ  (801تَ ُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل ُيُِ
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Artinya:“Janganlah kamu bersembahyang dalam mes-

jid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang 

didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari 

pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di 

dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin mem-

bersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai ora-

ng-orang yang bersih.”
22

 

Sementara itu istilah masjid pada masa sekarang um-

umnya identik dengan gedung. Hal ini menurut Sidi Gazalba 

tidak seluruhnya benar, sebab Tuhan Allah pada dasarnya 

telah menjadikan seluruh jagad ini sebagai masjid, tempat 

sujud, dan tempat sembahyang. Oleh sebab itu seluruh jagad 

dapat dikatakan sebagai masjid, tempat dimana para musli-

min bersujud kepada Allah SWT dan gedung masjid pada 

dasarnya hanyalah fungsi kedua dari masjid.
23

Selanjutnya fu-

ngsi utama masjid menurut Sidi Gazalba pada dasarnya ada-

lah lembaga utama dunia Islam, karena dengan pembangunan 

masjid beserta tugas-tugas yang diberikan merupakan pusat 

ibadah dan pusat kebudayaan Islam.
24

 

Menurut Wahyudin Supeno, masjid selain berfungsi 

sebagai tempat ibadah Shalat, masjid juga dapat dijadikan 

sebagai tempat mengkaji, menelaah, mengembangkan ilmu 

                                                 
22Ibid., hal. 298. 
23Gazalba, Mesjid Pusat Ibadah…, hal. 120. 
24Ibid., hal. 125-126. 
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pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial.
25

Hal demi-

kian juga dikatakan oleh Fachrudin Hs bahwa, "tepat sekali 

masjid bagi kaum muslimin di mana saja merupakan pusat 

peribadatan, pengetahuan, pergaulan, dan kebudaya-an."
26

 

Bahkan Sofyan Safri Harahap kemudian berpendapat: 

Bagi umat Islam, masjid sebenarnya merupakan pusat 

segala pusat kegiatan. Masjid bukan hanya sebagai pu-

sat ibadah khusus seperti shalat dan i‟tikaf tetapi meru-

pakan pusat kebudayaan/mu‟amalat tempat di mana la-

hir kebudayaan  Islam yang demikian kaya dan berkah. 

Keadaan ini sudah terbukti mulai dari zaman Rasulu-

llah sampai kemajuan politik dan gerakan Islam saat 

ini.”
27

 

Pendapat Wahyudin Supeno dan Sofyan Safri Harahap 

sebenarnya juga menjelaskan bahwasannya pengertian masjid 

tidak menunjukkan arti sebagai tempat shalat saja, tetapi juga 

tempat berlangsungnya beberapa kegiatan, khususnya yang 

berhubungan dengan aktivitas kebudayaan Islam dan salah 

satu kegiatan kebudayaan tersebut diantaranya adalah tempat 

berlangsungnya pendidikan. Oleh karena itu juga, maka me-

ngamati berbagai pandangan di atas, dapat dijelaskan pada 

dasarnya masjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam, baik 

                                                 
25Supeno, Perpustakaan Masjid…, hal. 2. 
26Fachrudin Hs, Eksiklopedia Al-Qur’an…, hal. 78. 
27Sofyan Safri Harahap, Managemen Masjid: Suatu Pendekatan Teoritis dan 
Organisatoris, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, Cetakan I, 1993), hal. 5. 
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hal tersebut merupakan ibadah yang bersifat individual mau-

pun ibadah kemasyarakatan. Hal ini tercermin dari pen-dapat 

Amir Hasan Siddiqi yang mengatakan : 

…selain menjadi pusat keagamaan, masjid adalah juga 

menjadi pusat kebudayaan Islam. Di sinilah masyarakat 

diasuh dalam masalah kesejahteraannya. Khutbah Ju-

m‟at adalah suatu perkuliahan mingguan yang teratur 

mengenai masalah-masalah semacam itu, namun di 

samping itu di zaman Rasulullah dan para Khalifah al-

Rasyidin dimanfaatkan untuk memberi penerangan ke-

pada masyarakat Islam akan setiap masalah yang pen-

ting; khutbah atau ceramah itu disampaikan di Masjid.
28

 

Sependapat dengan Amir Hasan Siddiqi, Yusuf Al-Qar-

dhawi mengemukakan fungsi masjid selain sebagai tempat 

beribadah, juga berfungsi : 

1. Mencerdaskan umat dan memberikan orientasi dakwah. 

Pengajian-pengajian dan kuliah-kuliah yang dilakukan 

secara teratur setiap hari atau dilakukan secara rutin 

verkenaan dengan acara tertentu, merupakan salah satu 

fungsi masjid sebagai pusat cahaya dan petunjuk ma-

syarakat yang ada disekitarnya. 

2. Sosial, tempat penduduk bisa saling jumpa, saling ver-

kenalan satu sama lain, mendekatkan hati, berjabat 

                                                 
28Amir Hasan Siddiqi, Studies in Islamic History: Edisi Indonesia, ter. HMJ 
Irawan, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), hal. 171. 
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tangan, memperkuat ikatan persaudaraan, saling ber-

tanya tentang kondisi masing-masing, khususnya apa-

bila salah seorang diantara mereka ada yang mengikuti 

shalat Jum‟at. Apabila ia sakit akan dijenguk, jika ia 

sibuk ia diberitahukan, dan apabila lupa diingatkan. 

3. Sebagai tempat melaksanakan berbagai kegiatan seperti 

menghafal Al-Qur‟an, lembaga „amil zakat, lembaga 

penengah sengketa, lembaga solidaritas serta bantuan 

kemanusiaan, dan lembaga kursus bagi anak muda da-

lam berbagai bidang ilmu pengetahuan.
29

 

Dalam masyarakat Jawa, menurut Clifford Geertsz, ada 

dua istilah yang berhubungan dengan masjid, yaitu masjid 

dan langgar di mana keduanya merupakan titik pangkal jali-

nan komunikasi dunia Islam dengan massa umat Islam. Lang-

gar sama dengan masjid, hanya lebih kecil dan seringkali mi-

lik pribadi (walaupun beberapa langgar merupakan milik ya-

yasan umum sebagaimana hampir semua masjid), dan sem-

bahyang jum‟at tidak dilakukan di langgar.
30

 

Selanjutnya HM Arifin berpendapat: 

Di indonesia saja dari kalangan umat Islam telah di 

kembangkan lembaga-lembaga keagamaan dan pergu-

ruan agama dalam segala jenis  dan bentuknya tidak ku-

rang dari 40 ribu buah madrasah dan pesantren; dengan 

                                                 
29Al-Qardhawi, Tuntunan Membangun…, hal. 8-9. 
30Clifford Geertsz, Abangan dan Santri Priyayi, ter. Aswab Mahasin, (Jakarta: 
Pustaka Jaya, Cetakan III, 1989), hal. 246. 
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mesjid-mesjidnya tidak kurang dari 450 ribu serta pulu-

han ribu majlis ta‟lim tersebar di seluruh penjuru tanah. 

Sistem kelembagaan tersebut sebenarnya adalah produk 

dari rasionalitas berfikir organisatoris yang ditujukan 

utamanya kepada pembudayaan masyarakat sekitar 

dalam bersosial budaya yang di-harapkan tidak terlepas 

dari orientasinya kepada agama.
31

 

Dengan demikian dari tinjauan terhadap berbagai pe-

ngertian dan fungsi masjid, dapat disimpulkan bahwasannya 

masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah dalam arti sempit, 

akan tetapi pengertian dan fungsi masjid mencakup berbagai 

aspek kehidupan umat Islam. Oleh karena itu pula pengertian 

dan fungsi masjid juga dapat mencakup proses pembentukan 

budaya Islam dimana di dalamnya tercakup pula proses 

pendidikan. 

B. Aspek Kesejarahan Masjid 

Dalam sejarah awal Islam, masjid telah ada sejak za-

man Rasulullah SAW. Pada saat itu fungsi masjid merupakan 

sarana untuk melakukan ibadah yang mampu mempertemu-

kan umat Islam. Dengan demikian, dilihat dari masa awal 

pertumbuhan Islam masjid berfungsi tidak hanya untuk ber-

ibadah semata, tetapi juga untuk kegiatan yang bersifat sosial. 

Amir Hasan Siddiqi berpendapat: 

                                                 
31H.M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (Umum dan Agama), (Semarang: CV. 
Toha Putra, 1986), hal. 175. 
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Pada zaman Rasulullah dan para Khalifah al-Rasyidin, 

masjid menjadi satu-satunya pusat segala macam kegia-

tan umat Islam. Selanjutnya segala masalah nasional 

yang penting ditangani. Jika masyarakat Islam terpaksa 

melancarkan jihad, maka rencana pertahanan dan pe-

ngiriman tentara dimusyawarahkan di dalam masjid. 

Masyarakat juga diminta untuk hadir di dalam masjid, 

jika ada berita penting untuk disampaikan. Masjid juga 

digunakan sebagai majlis permusyawaratan umat Islam. 

Pada zaman Umar sewaktu dua dewan hendak menga-

ngkat Khalifah, maka kedua dewan itu bertemu di mas-

jid. Pertemuan suku-suku, baik muslim maupun non-

muslim diterima di dalam masjid dan beberapa perutu-

san penting juga diinapkan di sana. Peristiwa peradilan 

juga diselenggarakan di masjid. Dengan begitu masjid 

bukanlah hanya pusat kegiatan spiritual. Masjid ialah 

pusat nasional mereka dalam artian yang sebenarnya 

dan paling menyeluruh.
32

 

Kenyataan di atas memberikan penjelasan bahwa mas-

jid yang ada pada waktu itu telah berfungsi untuk kegiatan 

keagamaan yang mempertemukan umat Islam dan kegiatan 

yang bersifat sosial seperti musyawarah, pengaturan strategi 

perang dan lain-lain. Sehingga dapat dijelaskan pula bahwa 

meskipun digunakan sebagai tempat aktivitas sosial, akan te-

                                                 
32Siddiqi, Studies in Islamic…, hal. 172. 
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tapi aktivitas jama‟ah di masjid, khususnya dalam hal shalat, 

hendaknya harus diperhatikan terlebih dahulu. Hal ini ter-

cermin dari pendapat Hasyim seperti yang dikutip Mark R. 

Woodward di bawah ini: 

Islam mengajak kerjasama, tolong-menolong dan saling 

kenal-mengenal. Salah satu perwujudan pertemuan hati 

ini ialah ditunaikannya shalat berjamaah. Masing-masi-

ng menghadapkan wajahnya kepada Allah dalam shaf 

yang sama dibelakang Imam. Semua bersatu dalam su-

jud dan rukuk menundukkan hati kepada Allah, tidak 

ada perbedaan kekayaan dan warna kulit. Semua bagai-

kan Allah di rumah-Nya (masjid), yang disitu malaikat 

turun dengan membawa kebaikan dan berkah. Maka, 

shalat seseorang dengan berjamaah lebih baik daripada 

shalat sendirian atau shalat berjamaah di pasar yang pe-

nuh kegaduhan atau di rumah-rumah yang dipenuhi 

dengan kesibukan duniawi, dengan kelipatan dua puluh 

derajat lebih. Rasulullah memberikan alasan kelipatan 

pahala sebagai berikut: Pertama, karena wudhunya ya-

ng bagus dan sempurna, dilaksanakannya sunat-sunat 

dan tata tertib lainnya. Kedua, kepergiannya ke masjid 

itu semata-mata untuk shalat, bukan ada masalah deng-

an kesibukan duniawi.
33

 

                                                 
33Mark R. Woodward, Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan, ter. 
Hairus Salim HS, (Yogyakarta: LKIS, Cetakan I, 1999), hal. 134. 
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Selanjutnya seperti yang telah disebutkan dalam bab 

awal, masjid yang pertama kali didirikan di masa Rasulullah 

SAW adalah masjid Quba‟. Badri Yatim dan Hafiz Anshori 

mengungkapkan, “Dalam perjalanan ke Yastrib Nabi ditem-

ani oleh Abu Bakar. Ketika tiba di Quba‟, sebuah desa yang 

jaraknya sekitar lima kilometer dari Yastrib, Nabi istirahat 

beberapa hari lamanya. Dia menginap di rumah Kalsum bin 

Hindun. Di halaman rumah ini Nabi membangun masjid. Ini-

lah masjid yang pertama dibangun Nabi sebagai pusat per-

ibadatan.”
34

 

Hal ini juga dinyatakan dalam sebuah hadits yang di 

riwayatkan oleh Anas berikut ini : 

ثَ َنا َعْبُد اْلَواِرِث َعْن َأِب الت َّيَّاِح َعْن أََنِس ْبِن  ٌد َقاَل َحدَّ ثَ َنا ُمَسدَّ َحدَّ

َقِدَم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمِديَنَة فَ نَ َزَل َأْعَلى  َماِلٍك َقالَ 

ُ  اْلَمِديَنِة ِف َحيٍّ يُ َقاُل ََلُْم بَ ُنو َعْمِرو ْبنِ  َعْوٍف َفَأقَاَم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

اِر َفَجاُءوا  َلًة ُُثَّ َأْرَسَل ِإََل َبِِن النَّجَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيِهْم َأْرَبَع َعْشَرَة َلي ْ

ُيوِف َكَأّّنِ أَْنظُُر ِإََل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى  ُمتَ َقلِِّدي السُّ

اِر َحْوَلُه َحَّتَّ أَْلَقى ِبِفَناِء َأِب َراِحَلتِ  ِه َوأَبُو َبْكٍر رِْدفُُه َوَمََلُ َبِِن النَّجَّ

بُّ َأْن ُيَصلَِّي َحْيُث أَْدرََكْتُه الصَََّلُة َوُيَصلِّي ِف َمَراِبِض  أَيُّوَب وََكاَن ُيُِ
                                                 
34 Badri Yatim dan Hafiz Anshori, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, Cetakan XI, 2000), hal. 25. 
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اِر فَ َقاَل ََي اْلَغَنِم َوأَنَُّه أََمَر بِِبَناِء اْلَمْسِجِد َفَأْرَسَل ِإََل  َمََلٍ ِمْن َبِِن النَّجَّ

اِر ََثِمُنوّن ِِبَاِئِطُكْم َهَذا َقاُلوا ََل َواَّللَِّ ََل َنْطُلُب ََثََنُه ِإَلَّ ِإََل  َبِِن النَّجَّ

 اَّللَِّ 

Artinya: Anas r.a. berkata: “Ketika Nabi SAW telah 

sampai di kota Madinah tinggal di kota atas, di daerah 

suku Bani Amr bin Auf selama empat belas hari, kemu-

dian Nabi SAW memberitahu kepada suku Bani An-

najar, maka datanglah mereka dengan bersandang 

pedang menjemput Nabi SAW.” Anas r.a. berkata: “Se 

akan-akan saya melihat Nabi SAW di atas  kendaraan-

nya, sedang Abu Bakar mengikuti dibelakangnya, seda-

ng rombongan Bani Annajar mengelilinginya, sehingga 

berhenti di halaman Abu Ayyub al-Anshari. Dan Nabi 

SAW memerintahkan membangun masjid, lalu mengu-

tus pesuruh kepada pemuka-pemuka Bani An-najar: 

“Hai Bani Annajar berilah harga kebunmu untuk aku 

beli.” Jawab mereka: “Demi Allah kami tidak minta 

harganya kecuali kepada Allah.”
35

 

Sependapat dengan Badri Yatim dan Hafiz Anshari, 

Jauharotul Farida mengungkapkan: 

                                                 
35Muhammad al-Bukhari, Shahih Bukhari, juz 2, (Mauqi'u al-Islam: Dalam 
Software Maktabah Syamilah, 2005), hal. 202Baqi, Al-Lu’Lu’ Wal Mar-
jan…,hal. 168. 
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Awal mula bangunan masjid Quba‟ sangatlah sederha-

na sekali, dengan lapangan terbuka sebagai intinya, dan 

penempatan mimbar pada sisi dinding kiblat, serta di 

tengah-tengah lapangan terdapat sumber air untuk tuju-

an bersuci. Masjid Quba‟ ini merupakan karya spontan 

dari masyarakat muslim Madinah pada waktu itu. Ba-

ngunan Masjid Quba‟ disebut para ahli sebagai masjid 

Arab asli. Namun, kiranya arti lebih besar dari Masjid 

Quba‟ telah menampilkan poladasar arsitektur masjid 

yang lebih mengedepankan makna dan fungsi minimal 

yang harus terpenuhi dalam bangunan masjid, yakni 

adanya tempat yang lapang untuk tempat ber-kumpul 

umat melaksanakan ibadah.
36

 

Selanjutnya dalam perkembangan Islam masjid-masjid 

yang lainnya tumbuh di berbagai wilayah Islam sejalan de-

ngan perkembangan dan perluasan wilayah Islam. Demikian 

pula dengan bentuk bangunan-bangunan masjid, sudah meng-

alami berbagai penyempurnaan yang diantaranya penamba-

han menara, makam di sekitar masjid, maksura, hiasan kali-

grafi, interior yang indah yang memperlihatkan perbedaan ta-

mpilan fisiknya.
37

 Oleh sebab itu, Sofyan Safri Harahap ke-

mudian mengatakan, “Masjid bagi umat Islam merupakan ke-

butuhan mutlak yang harus ada dan sejak awal sejarahnya 

                                                 
36M. Darori Amin (editor), Islam dan Kebudayaan Jawa, (Yogyakarta: Gama 
Media, Cetakan I, 2000), hal. 186. 
37Ibid., hal. 187. 
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masjid merupakan pusat segala kegiatan masyarakat Islam. 

Pada masa Rasulullah hijrah ke Madinah salah satu sarana 

yang dibangun adalah masjid. Sehingga masjid menjadi point 

of development.”
38

 

Dari pandangan di atas, maka dapat dijelaskan lebih 

lanjut bahwa di berbagai tempat di mana Islam tumbuh, mas-

jid telah menjadi sebuah kenyataan yang penting dalam syiar 

Islam. Masjid telah dijadikannya sebagai sarana penambahan 

budaya Islam sehingga dalam pengertian ini terjadilah perte-

muan dua unsur dasar Islam yang terpateri oleh ajaran Islam 

dan kebudayaan lama yang telah dimiliki masyarakat setem-

pat. Di sini terjadilah asimilasi yang merupakan keterpaduan 

antara kecerdasan kekuatan watak yang disertai spirit Islam 

yang kemudian memunculkan kebudayaan baru kreatif, yang 

menandakan kemajuan pemikiran dan peradabannya.
39

 

Makna dari pusat kebudayaan tersebut juga dapat di 

maksudkan sebagai media pendidikan, sehingga Wahyudin 

Supeno kemudian mengatakan: 

Keberadaan masjid erat kaitannya dengan pendidikan 

dan dakwah Islam. Timbulnya madrasah dan pesantren 

sebagai lembaga pendidikan, misalnya, berasal dari ma-

sjid. Perkembangan ini berlanjut dari pendidikan pesan-

tren hingga universitas. Sejarah mencatat bahwa pada 

                                                 
38Harahap, Managemen Masjid…,hal. 6. 
39 Amin, Islam dan Kebudayaan…, hal. 187. 
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masa Kekhalifahan Barat (Abd. Ar-Rahman III) tahun 

912-961 M dunia Islam menempatkan Univer-sitas 

Cordova (Spanyol) di dalam Masjid Cordova de-ngan 

memiliki lima fakultas, yaitu astronomi, ilmu ukur, ke-

dokteran, ilmu ketuhanan, dan ilmu hukum. Mahasiswa 

yang mengikuti perkuliahan tersebut berasal dari selu-

ruh penjuru dunia, baik muslim maupun non-muslim. 

Selain itu, sebagian ruangan masjid Al-Azhar, Mesir, 

yang dibangun pada tahun 971 M juga dijadikan tempat 

mengkaji Islam dan pada tahun 1911 M diresmikan ol-

eh pemerintah Mesir sebagai Universitas Agama Is-

lam.
40

 

Menurut pendapat Fakhrur Rozy Dalimunthe, kebe-

radaan masjid sebagai bagian dari pendidikan Islam, yaitu 

pada masa kebangkitan Islam, karena madrasah pada saat itu 

belum ada, sehingga pendidikan kemudian terpusat pada kut-

tab dan masjid-masjid. Bahkan dalam masa berikutnya lem-

baga-lembaga seperti ini masih terus berkesinambungan.
41

 

Oleh sebab hal di atas, Toha Hamim juga memberikan 

pendapatnya sebagai berikut, “… masjid itu dulu pernah di 

jadikan pusat pendidikan, tetapi tidak berarti bahwa kemudi-

an kita harus memusatkan pendidikan di masjid. Masalahnya 

kalau dulu teknologinya memang pas-pasan, jumlah manusia-

                                                 
40Supeno, Perpustakaan Masjid…,hal. 2. 
41Fakhrur Rozy Dalimunthe, Sejarah pendidikan Islam: Latar Belakang, Analisis 
dan pemikirannya, (Medan: Rimbow, Cetakan I, 1986), hal. 42. 
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nya tidak banyak, kemudian jenis-jenis ilmunya terlokalisir, 

kalau toh membutuhkan laboratorium, toh masih bisa ditem-

pelkan di masjid.”
42

 

Dari berbagai uraian tentang aspek kesejahteraan mas-

jid dapatlah dinyatakan bahwasanya masjid pada masa awal 

perkembangan Islam merupakan lembaga terpenting dalam 

proses pertumbuhan Islam. Selain sebagai tempat ibadah, 

masjid juga digunakan sebagai pusat kebudayaan dimana di 

dalamnya pernah pula berlangsung proses pendidikan Islam. 

Dalam sejarah Islam di Indonesia, aspek kesejarahan 

masjid dalam visi kependidikan dapat dilihat dalam sejarah 

masjid Demak. Abdurrahman Mas‟ud menyatakan sebagai 

berikut: “Bagi komunitas muslim, masjid Demak tentu bukan 

saja sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai ajang pendi-

dikan mengingat lembaga pendidikan pesantren pada masa 

awal ini belum menemukan bentuknya yang final. Masjid dan 

pesantren sesungguhnya sebagai center of excellence (pusat 

peradaban) yang saling mendukung dan melengkapi dalam 

membentuk kepribadian muslim. Sesungguhnya pula dakwah 

dan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan ajaran 

dasar Islam.
43

Sependapat dengan Abdurrahman Mas‟ud, 

Mark R. Woodward mengatakan tentang sebagian fungsi 

masjid pada masyarakat Jawa yang diantaranya yaitu: 

                                                 
42Toha Hamim, Naif: Masjid Jadi Pusat pendidikan, (Gerbang Edisi 06, No. 03, 
Pebruari-April 2000), hal. 34. 
43Ibid., hal. 27. 
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Masjid merupakan pusat komunitas dan berperan seba-

gai lokus kegiatan ibadah dan pengajaran keagamaan awal. 

Di masjidlah anak-anak pertama kali dikenalkan dengan un-

sur-unsur ibadah tradisi santri. Mulai lima atau enam tahun, 

mereka diajarkan cara melaksanakan shalat, membaca teks 

Arab dan melantunkan Al-Qur‟an. Ada juga pelajaran tentang 

dasar-dasar teologi dan hukum. Ini disebut pengajian dan 

umumnya mengambil bentuk ceramah-ceramah yang disam-

paikan oleh santri senior. Di daerah urban, pengajian ini 

sering diisi oleh kiai atau ulama pembaharu di luar kampung. 

Masjid juga menjadi tempat kegiatan ibadah tahunan yang 

bersifat umum. Sepanjang bulan Ramadhan masjid diguna-

kan untuk ibadah shalat tarawih dan pembacaan Al-Qur‟an. 

Makanan disediakan oleh keluarga kaya di komunitas terse-

but. Praktek ini tidak umum di kalangan Islam Timur Tengah. 

Masjid lokal juga menjadi tempat penyelenggaraan Idhul Fitri 

atau lebaran akhir Ramadhan, lebaran kurban yang diadakan 

pada waktu haji, dan terutama dikelola oleh kalangan trade-

sionalis – perayaan Maulud, memperingati kelahiran Nabi.
44

 

Sehubungan dengan hal di atas, Zamakhsari Dhofier ju-

ga mengatakan bahwa, “masjid merupakan elemen tak terpi-

sahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat paling 

tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek 

sembahyang lima waktu, khutbah dan sembahyang Jum‟at, 

                                                 
44Woodward, Islam Jawa…, hal. 207. 
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dan pengajaran kitab-kitab klasik.”
45

Ciri khas pesantren tra-

disional dari segi tradisi pendidikannya terdapat lima unsur 

utama yang sangat mencolok terutama di daerah Jawa. Per-

tama, pondok (asrama untuk para santri). Kedua, masjid 

(tempat melakukan kegiatan ritual dan sekaligus tempat pro-

ses belajar). Ketiga, santri (murid–murid yang belajar ilmu 

agama). Keempat, Kyai (tokoh utama yang memberikan pe-

ngajaran dan bimbingan agama yang dijadikan penutan san-

tri). Kelima, kitab kuning (kitab–kitab klasik tentang masalah 

pokok ajaran agama Islam).
46

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan tentang aspek ke-

sejarahan masjid bahwa masjid memiliki arti yang sangat 

penting dalam proses pendidikan islam, tidak terkecuali pro-

ses pendidikan Islam di Indonesia. Kehadiran masjid selain 

sebagai tempat melaksanakan shalat dan tempat ber-kumpul, 

masjid dalam sejarahnya juga digunakan sebagai tempat me-

laksanakan pendidikan Islam, baik tempat tersebut kemudian 

disebut kuttab, pesantren maupun tempat pendidikan Islam 

dengan arti lebih luas. Pendek kata, masjid dilihat dari aspek 

kesejarahannya memiliki peranan yang sangat signifikan da-

lam mendidik generasi-generasi muslim.bagai fungsi masjid 

sebagai pusat umat Islam sadar atau tidak berlangsung terus 

                                                 
45Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, 
(Jakarta: LP3ES, Cetakan VI, 1994), hal. 19. 
46Fuad Jabali dan Jamhari, IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia (Jakarta : 
Logos Wacana Ilmu, 2002) hal. 95 
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menerus, mulai dari penciutan fungsinya yang hanya sebagai 

tempat ibadah sampai mulai berkembang pada saat ini di 

mana terlihat ada kecenderungan gerakan baru di kalangan 

umat Islam untuk lebih baru mengoptimalkan fungsi masjid 

ini. Ia bukan saja tempat ibadah tetapi juga lebih luas dari itu 

yaitu pusat kebudayaan atau pusat mu‟amalat. Perkembangan 

ini sangat terlihat di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya 

maupun berbagai kota di luar negeri seperti USA, Eropa, 

Malaysia. Sat ini kita lihat masjid bukan saja sebagai tempat 

ibadah saja tetapi juga tempat memberikan pendidikan agama 

dan umum, rapat-rapat organisasi, pertokoan, bahkan kegia-

tan beladiri, olahraga, kesenian, pernikahan, dan peresmian 

“walimatul ursy”. Perkembangan ini sangat terlihat di masjid 

kawasan elit dan masjid kampus, seperti masjid Pondok In-

dah, Sunda Kelapa, Tjut Meutiah (Jakarta), Masjid Jihad, 

Dirgantara (Medan), Masjid Kampus Salman ITB, Arief Rah-

man Hakim UI, IKIP, UGM, Universitas Padjajaran, USU, 

dsb.
47

 

Selain kenyataan di atas, masjid pada saat ini telah ber-

diri di seluruh penjuru dunia. Di desa, di kota, di kantor, di 

pabrik, di sekolah-sekolah, di pesantren, di negara miskin, 

negara maju, negara berkembang, bahkan di negara-negara 

yang menganut faham atheis sekalipun, di sana masih dapat 

dijumpai masjid. Sekalipun kondisinya berbeda dengan ne-

                                                 
47Harahap, Managemen Masjid…, hal. 10. 
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gara-negara yang mayoritas muslim, akan tetapi dilihat dari 

tempat berdirinya menunjukkan bahwa pada dasarnya masjid 

dapat didirikan di mana-mana. Sekalipun demikian, pada saat 

ini umumnya orang menganggap keberadaan masjid identik 

dengan sebuah bangunan yang telah memiliki nama tempat 

tersendiri. Oleh sebab itu Sofyan Safri Harahap menggolong-

kan masjid di Indonesia terdiri dari: 

1) Masjid Besar 

Masjid ini kita maksudkan adalah masjid yang terletak 

di suatu daerah dimana jamaahnya bukan hanya dari kawasan 

itu, tetapi mereka yang mungkin bekerja di sekitar lokasinya. 

Misalnya Masjid Istiqlal Jakarta, Masjid Agung di berbagai 

kota besar, dan lain-lain. Masjid ini ditandai dengan jamaah 

yang tidak tinggal disekitarnya, dibangun oleh pemerintah, 

baik pengurusannya maupun pendanaannya. 

2) Masjid Elit 

Masjid ini terletak di daerah elit dan jamaahnya tentu 

adalah masyarakat elit termasuk pengurusnya. Dalam masjid 

seperti ini biasanya potensi dana cukup besar, kegiatannya 

cu-kup banyak, dan fasilitasnya cukup baik. 

3) Masjid Kota 

Masjid ini terletak di kota. Jamaahnya umumnya peda-

gang atau pegawai negeri. Kita anggap jamaahnya tidak elit, 

tetapi menengah ke atas. Biasanya dana relatif cukup, kegia-

tan cukup lumayan, fasilitas bangunan relatif tersedia. 
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4) Masjid Kantor 

Masjid ini ditandai dengan jamaah yang hanya ada pada 

saat jam kantor. Kegiatan tidak sebanyak masjid lain, dana ti-

dak jadi masalah. Bangunan tidak begitu besar. Fasilitas tidak 

terlalu banyak. 

5) Masjid Kampus 

Masjid kampus jamaahnya terdiri dari para intelektual, 

aktivisnya mahasiswa dengan berbagai keahlian dan sema-

ngat yang menggebu-gebu. Dana tidak menjadi masalah, na-

mun kebutuhan sarana gedung lebih cepat dari penyediaan-

nya karena kekurangan dana investasi, kegiatan sangat padat. 

6) Masjid Desa 

Masjid ini jamaahnya berdiam disekitar masjid. Masa-

lah dana sangat kurang, kualitas pengurus sangat rendah di 

bidang manajemen, potensi konflik cukup besar. 

7) Masjid Organisasi 

Masjid ini ditandai jamaah yang homogen yang diikat 

oleh kesamaan organisasi seperti Masjid Muhammadiyah, 

Masjid NU, Masjid Persis, dan sebagainya. Masjid ini dike-

lola oleh organisasi. Masjid ini sangat otonom.
48

 

Adanya penggolongan masjid sebagaimana disebutkan 

di atas, Sofyan Safri Harahap juga mengemukakan tentang 

kondisi memprihatinkan keadaan masjid saat ini, yaitu: 

                                                 
48Ibid., hal. 54-55. 
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1) Umum, beberapa masjid banyak yang tidak pernah di 

buka. Ada yang hanya sekali seminggu, misalnya pada 

hari jum‟at atau sekali setahun pada bulan Ramadhan. 

Kita juga melihat masjid banyak yang belum selesai, 

hal ini bisa saja karena memang renovasi terus menerus 

atau memang dana jamaah sangat terbatas. 

2) Arsitektur, pembangunan masjid dan arsitekturnya dan 

komposisi ruang bermacam-macam dan umumnya ser-

ba tidak terencana. Pedoman penentuan lokasi juga 

tidak ada, sehingga ada masjid yang berdekatan dengan 

radius 50 meter. Tidak ada pedoman baku. Fasilitas apa 

yang harus ada, bagaimana pembangunan ruangan, ska-

la luas dan distribusinya, pertanaman, keindahan, me-

nara, toilet, ruang penunjang, dan sebagainya. Setiap ja-

maah membuat arsitektur tersendiri. 

3) Pendanaan, sumber dana tidak menentu. Tergantung 

pada keaktifan dan tuntutan sesaat jamaah bahkan mun-

cul karena emosi dan persaingan. Sering kita melihat 

upaya panitia dalam mengumpulkan dana sangat tidak 

layak. Mulai dengan mengirimkan wesel kepada setiap 

orang yang diketahui alamat-nya, menghadang mobil di 

jalanan, menyuruh anak-anak membawa tabung sumba-

ngan di pinggir jalan khususnya di Jakarta, dan sebagai-

nya. Penggunaannya juga ada yang bagus dan ada yang 

tidak bertanggungjawab sama sekali. Demikian juga 
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tentang dana pemeliharaannya yang tidak jelas sumber 

penggunaannya. Keadaan seperti ini rasanya tidak sesu-

ai untuk disejajarkan dengan eksistensi masjid yang 

suci ini. 

4) Struktur pengurus, umumnya struktur organisasi masjid 

masih tidak teratur, ada nasir, ada badan, pengurus, ada 

yang tidak ada pengurusnya sama sekali, bahkan ada 

intervensi yang terlalu dominan dari aparat birokrasi. 

Fungsi masing-masing juga tidak jelas. Ada yang sa-

ngat ambisi untuk menjadi pengurus, ada yang tidak ta-

hu sama sekali, ada yang korupsi, ada pengurus seumur 

hidup, dan berbagai variasi lainnya. 

5) Jamaah, juga belum jelas siapa, dimana, dan berapa. 

Siapa pemilik masjid tidak jelas. Sumber dana untuk 

pemeliharaannya juga banyak yang belum jelas. Dana 

pemeliharaan masih tetap mengharapkan dan menda-

sarkan operasinya pada kesukarelaan umat juga tidak 

jelas. Keadaan jamaah juga berimplikasi sangat luas. 

Dan ini akibat anggapan yang kita anut bahwa masjid 

adalah milik Allah sehingga kita terlena dan lupa meng-

organisir jamaah masjid. Allah yang berhak memiliki-

nya, namun kenyataannya juga semua orang lepas ta-

ngan mengurusnya apalagi donatur perawatannya. Se-

hingga kita tidak memiliki daftar jamaah, donatur, dan 

akhirnya pelayanan kepada jamaah pun tidak jelas. 
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6) Aktivitas, kegiatan bervariasi, peribadatannya apalagi 

umat kadang bingung mana yang ideal. Dan upaya un-

tuk mencari standar yang ideal belum ada. Ada jamaah 

yang berseteru, bersaing tidak sehat. Ada masjid sama-

sama didirikan satu kawasan hanya karena perbedaan 

metode peribadatan yang bersifat furu’iyah yang kecil-

kecil seperti ushalli, qunut, rakaat tarawih, dan sebagai-

nya. 

7) Kebersihan, masih banyak masjid yang tidak terpeliha-

ra sebagaimana layaknya rumah Allah. Masjid yang ada 

di desa, karena kurangnya pemeliharaan dan biasanya 

fasilitasnya juga digunakan oleh setiap orang, sehingga 

banyak masjid yang jorok, bau tidak enak, dan kotor.
49

 

Dalam tinjauan yang lainnya mengenai kondisi masjid 

saat ini sebagaimana dinyatakan Abdul Munir Mukhan seba-

gai berikut : 

… masih menunjukkan rendahnya kualitas pengetahuan 

sebagian besar muslim. Demikian pula kuantitas kehi-

dupan sosial ekonomi lainnya. Bahkan beberapa tahun 

belakangan ini berbagai pernyataan menunjukkan amat 

besarnya umat islam yang belum mampu membaca 

Kitab Sucinya Al-Qur‟an. Kenyataan yang ironis dan 

paradoksal tersebut mengharuskan tinjauan ulang ter-

hadap cara kita mengelola masjid dan mushola. Demi-

                                                 
49Ibid., hal. 13-16. 
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kian pula mengenai penyelenggaraan pengajian yang 

berkembang dari kehidupan umat.
50

 

Pandangan Sofyan di atas memberikan penegasan bahwa 

beberapa jenis masjid telah menunjukkan adanya peranan 

masjid saat ini yang sangat besar bagi masyarakat Islam, baik 

yang berada pada tingkat elit, maupun masjid yang ada di 

daerah pedesaan dimana umumnya faktor pendanaan dan 

kualitas manusia merupakan salah satu kendala terhadap ke-

berlangsungan dan perkembangan masjid. Namun demi-kian 

ada segi positif yang penting untuk dijadikan landasan, bah-

wa ada sebagian masjid telah memberikan kontribusi yang 

cukup besar bagi perkembangan kebudayaan Islam. Karena 

dalam kenyataan yang ada pada saat ini setiap tempat di ma-

na masjid didirikan, langsung atau tidak langsung, umat Is-

lam mampu disatukan. 

Hal ini berarti bahwa pada dasarnya keberadaan masjid 

dilihat dari aspek kesejarahan maupun kenyataan yang terjadi 

di masa sekarang menunjukkan peran dan hubungan yang 

signifikan. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan : 

Kita melihat model bangunan masjid nabi pada masa 

Utsman berbeda dengan masa Umar. Dalam hal ini, kita 

ketahui bahwa pendapat Ibnu Munayyar benar adanya, 

yakni harus diperhatikan keserasian antara bangunan 

                                                 
50Abdul Munir Mulkhan, Khutbah-Khutbah Islam, (Yogyakarta: Sipress, 
Cetakan I, 1992), hal. 6. 
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masjid dan bangunan-bangunan rumah, sekolah, uni-

versitas, dan institusi lainnya. Masjid yang terletak di 

perkampungan miskin, hendaknya disesuaikan dengan 

strata perkampungan itu serta kemampuan finansial me-

reka. Sementara masjid yang terletak di kota yang ma-

ju, hendaknya tidak kurang kemegahan dan keindahan-

nya dari rumah-rumah penduduk, instansi pemerintah. 

Dengan catatan agar tidak sampai berlebihan dan mele-

wati batas dalam menghiasi masjid.
51

 

Kedua pendapat di atas memberikan penjelasan bah-

wasannya ada hubungan yang signifikan mengenai peranan 

masjid pada masa sekarang dengan proses pembinaan umat 

Islam. Hal demikian sekaligus pula menghendaki adanya op-

timalisasi fungsi masjid, yaitu selain sebagai tempat ibadah, 

juga harus dijadikan media dakwah Islam atau lebih tepatnya 

media bagi berkembangnya kebudayaan Islam. Oleh karena 

itu menurut Sofyan Safri Harahap ada beberapa segi positif 

yang dapat dilihat dari kondisi masjid pada masa sekarang, 

yaitu dengan adanya berbagai aktivitas di masjid yang me-

liputi: 

1. Perpustakaan Masjid 

Kita juga harus melihat bagaimana perhatian umat un-

tuk meningkatkan kegiatan dan fungsi masjid. Ada upaya 

untuk membentuk dan menjalankan perpustakaan masjid di 

                                                 
51Al-Qardhawi, Tuntunan Membangun…,hal. 57-58. 



36 

 

tanah air dengan terbentuknya Badan pengelola perpustakaan 

masjid se-Indonesia (BKPMI). 

2. Organisasi Masjid 

Kita juga melihat semakin meningkatnya kegiatan keor-

ganisasian mulai dengan adanya Dewan Masjid Indonesia 

(DMI) pusat dan Cabang di berbagai daerah di Indonesia. 

Ada Dewan Masjid se-Asia Pasific yang berpusat di Jakarta 

dan dengan memiliki perwakilan di beberapa daerah di Indo-

nesia. Di Departemen Agama ada bidang khusus yang mem-

bina masjid. 

3. Masjid di Kantor 

Kita juga melihat semakin banyaknya berdiri mushalla 

dan masjid di berbagai kantor pemerintah, pertokoan, super-

market, pusat bisnis, hotel, sekolah, dan lain sebagainya. 

4. Remaja Masjid 

Kita juga harus bangga dengan banyaknya kegiatan Re-

maja Masjid dengan nama dan istilah, baik dalam organisasi 

lokal maupun organisasi nasional seperti Badan Koordinasi 

Pemuda Lembaga Indonesia (BKPMI), yang berdiri di selu-

ruh Propinsi.
52

 

Dengan adanya sisi positif dan negatif dari keadaan 

masjid pada saat ini, maka dapat pula memberi arti bahwa 

masjid pada satu segi memerlukan perhatian dari umat Islam 

dan pada segi lainnya menghendaki keikutsertaan umat agar 

                                                 
52Ibid., hal. 16-19. 
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peranan masjid pada masa sekarang tetap dapat dijalankan 

sebagaimana mestinya, yaitu selain sebagai tempat ibadah ju-

ga dapat menjadi kerangka dasar bagi pengembangan kebu-

dayaan Islam disini tidak seperti peranan masjid pada masa 

pertumbuhan dan kejayaan Islam. Akan tetapi secara tegas 

masjid pada dasarnya merupakan sebuah tempat berkumpul 

umat islam yang mana semakin besar perhatian umat untuk 

memelihara dan memfungsikannya, maka semakin besar pula 

peluang kebudayaan Islam berkembang secara luas. 

C. Peranan dan Fungsi Masjid 

Peranan masjid dewasa ini dalam kebutuhannya sebagai 

sarana aktivitas keagamaan khususnya di Indonesia makin 

nyata kadar kompleksitasnya. Hal itu karena umat Islam di 

tuntut untuk semakin cerdas dalam menyikapi seluruh persoa-

lan yang ada pada era globalisasi yang dalam Kenyataannya 

mengakibatkan umat Islam mengalami tantangan atas kuali-

tas keimanan dan kecerdasannya. Maka tidak dapat disangkal 

jika diberbagai masjid yang ada saat ini dilengkapi dengan 

sarana pendukung seperti perpustakaan dan lain sebagainya. 

Tujuannya tidak lain adalah upaya kemakmuran yang dirasa-

kan umat Islam atas peranan masjid sebagaimana telah dise-

butkan dalam Firman Allah di atas benar-benar terbukti. 

Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa masjid 

pada masa sekarang pada dasarnya memiliki peranan yang 

tidak berbeda jauh dengan kondisi masjid pada masa awal 
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serta masa berkembangnya Islam. Sekalipun kemudian kon-

disi masjid yang ada pada zaman sekarang tidak sepenuhnya 

dapat dijadikan media pendidikan Islam secara langsung. Ak-

an tetapi apabila diperhatikan secara saksama, peranan masjid 

beserta kompleksitas sarana dan prasarana yang ada, demi-

kian pula dengan aktivitas kegiatan yang terjadi di dalamnya, 

juga dapat dijadikan indikasi dukungan bagi proses pendidi-

kan Islam. Pendek kata peranan masjid pada masa sekarang 

sebetulnya juga memiliki fungsi yang besar bagi kelangsu-

ngan kebudayaan Islam khuusnya dalam bidang pengemba-

ngan proses pendidikan dalam Islam, selama di dalamnya ada 

kepedulian yang besar pula terhadap pemeliharaan masjid. 

Dari berbagai tinjauan tentang peranan masjid di atas 

memberikan kesimpulan bahwasannya peranan masjid pada 

dasarnya adalah rumah Allah yang diperuntukkan bagi umat 

Islam guna menjadi tempat ibadah ritual maupun sosial. Se-

lanjutnya peranan sosial masjid ini kemudian berkembang 

sejalan dengan perkembangan umat Islam. Karena itu masjid 

kemudian memiliki peranan yang besar bagi kelangsungan 

umat dan ajaran Islam. Salah satu diantaranya peranan masjid 

yang kemudian memiliki peran dalam bidang pendidikan. 

Adapun pada masa sekarang ini, peranan masjid sekalipun ti-

dak sama dengan aspek kesejarahannya, akan tetapi peranan 

tersebut akan dapat dilihat buktinya bilamana umat Islam ma-

sih memiliki kepedulian atas masjid. Sementara itu, menurut 
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Haris, "peranan dan fungsi ma-sjid dapat kita telusuri dari 

pengertian yang dikandung masjid itu sendiri".
53

Baik masjid 

itu berupa masjid yang besar mau-pun kecil, bercorak seni 

maupun tanpa arsitektur seni, semua fungsinya sama. Berikut 

ini akan penulis jelaskan mengenai fungsi masjid dan peranan 

masjid: 

1. Fungsi Masjid 

Masjid sebagai salah satu institusi dalam dunia Islam 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a.   Masjid adalah tempat untuk bersujud dan melakukan 

shalat. 

 

Fungsi utama masjid sesuai dengan namanya yang 

merupakan isim makan dari sajada adalah tempat melak-

sanakan sujud atau shalat. Setiap masjid harus mempunyai 

mihrab yang mengarah ke kiblat, karena setiap umat Islam 

dalam melaksanakan shalat harus mengarah kiblat. Fungsi 

ini merupakan fungsi yang utama dari sebuah masjid, ti-

dak berbeda antara masjid besar maupun masjid kecil bah-

kan masjid yang diberi arsitektur yang tinggi. Bahkan ti-

dak ada sebuah masjid yang sengaja dibangun, namun ti-

dak berfungsi sebagai tempat melaksanakan shalat. Semua 

umat Islam sepakat dengan fungsi masjid yang ini, namun 

kadang-kadang berbeda mengenai fungsi yang lainnya. 

                                                 
53Haris Daryono Ali Haji, Dari Majapahit Menuju Pondok Pesantren: Santri-Santri 
Negarawan Majapahit sebelum Walisongo dan Babad Pondok Tegalsari, (Tulung-
agung: Surya Alam Mandiri, 2009), hal. 182. 
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b. Masjid adalah tempat untuk menampung segala ke-

giatan kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah-

nya. 

 

Fungsi masjid dalam hal ini cukup luas, karena ti-

dak hanya mencakup fungsi ibadah tetapi juga fungsi so-

siologis. Dengan adanya shalat berjamaah yang dilakukan 

di masjid, maka masjid juga merupakan tempat yang men-

-ciptakan keakraban dan kebersamaan. Atau bahkan dalam 

kegiatan tertentu yang ada di dalam masjid dilakukan se-

cara bersama-sama sebab mustahil apabila terus-menerus 

seseorang tersebut melakukan kegiatan secara sendirian. 

Bahkan lebih dalam lagi, masjid bisa menjadi peredam da-

ri sebuah konflik yang terjadi dalam sebuah masyarakat 

apabila masyarakat yang mengalami konflik tersebut mau 

melaksanakan shalat berjamaah secara rutin. Inilah fungsi 

sosiologis yang dimainkan oleh masjid. 

c. Masjid sebagai tempat untuk pelaksanaan dakwah 

dan tempat pendidikan ajaran Islam. 

 

Sampai sekarang fungsi masjid masih digunakan se-

bagai tempat pelaksanaan dakwah. Di masjid biasa diada-

kan pengajian-pengajian, baik yang berupa kultum atau-

pun pengajian akbar. Selain itu masjid juga digunakan se-

bagai tempat pendidikan Islam, misalnya adanya pengaji-

an kitab kuning di serambi masjid. Hal ini kebanyakan di 

lakukan oleh masjid yang terdapat pesantren di dekatnya. 

 



 

41 

 

d. Masjid sebagai tempat berhimpunnya laskar muslim 

Pada zaman dahulu, sejarah telah mencatat bahwa 

fungsi masjid pernah mengalami perluasan hingga sebagai 

tempat berhimpunnya laskar muslim. Masjid digunakan 

sebagai tempat berkumpulnya tentara muslim ketika akan 

berangkat menuju medan perang. Hal ini terjadi pada za-

man kekhalifahan dan dinasti yang telah berkuasa pada 

zaman-zaman terdahulu.  

e. Masjid sebagai alat atau wahana untuk menyalurkan 

aktivitas dan ekspresi kehidupan Islam. 

 

Hal ini tampak dari pembangunan masjid-masjid be-

sar yang penuh dengan arsitektur seni. Bahkan banyak ne-

gara-negara yang membangun masjid yang besar dan me-

reka membanggakan diri karena membangun masjid yang 

besar dan megah tersebut. Penampilan masjid seolah-olah 

bisa mewakili kekuasaan suatu negara yang membangun-

nya. Misalnya masjid dibangun dengan kaya akan orna-

men yang warna-warni dan indah. Bahan bangunannya di 

pilihkan dari bahan yang berkualitas tinggi. Dari sini, ma-

ka negara dapat berbangga diri karena dapat membangun 

masjid yang megah dan indah. 

 

2. Peranan Masjid 

Dari fungsi tersebut, dapat dijelaskan bahwa peranan 

masjid sebagai berikut: 
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a. Masjid sebagai lembaga ibadah 

Peran masjid sebagai lembaga ibadah ini ditunjuk-

kan dari statemen bahwa fungsi masjid yang utama adalah 

sebagai tempat Ibadah. Fungsi yang utama ini, tidak ber-

beda antara masjid besar maupun masjid kecil bahkan 

masjid yang diberi arsitektur yang tinggi.  

Bahkan tidak ada sebuah masjid yang sengaja diba-

ngun, namun tidak berfungsi sebagai tempat melak-sana-

kan shalat. Semua umat Islam sepakat dengan fungsi mas-

jid yang ini, namun kadang-kadang berbeda mengenai fu-

ngsi yang lainnya. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa peranan masjid yang paling utama juga sebagai 

lembaga ibadah karena masjid adalah tempat ibadah umat 

Islam. Masjid dibangun karena adanya kebutuhan untuk 

beribadah, bukan kebutuhan yang lain. Maka semua mas-

jid pastilah merupakan lembaga peribadatan, walaupun 

kadang kala masjid tersebut hanya merupakan bangunan 

yang sangat sederhana dan tidak terurus atau ditinggalkan 

oleh orang yang mengurusinya. Namun, keanehan yang 

terjadi adalah masjid yang besar yang berada di negara 

non-muslim biasanya hanya menjadi simbol toleransi antar 

umat beragama saja, bukan lembaga peribadatan. 

b. Masjid sebagai lembaga Dakwah 

Peranan masjid yang berikutnya adalah sebagai lem-

baga dakwah. Karena masjid sudah berperan sebagai lem-
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baga ibadah maka secara otomatis masjid berperan sebagai 

lembaga dakwah. Masjid biasa digunakan sebagai tempat 

pengajian-pengajian, baik yang berupa kultum ataupun pe-

ngajian akbar. Selain itu masjid juga digunakan sebagai 

tempat pendidikan Islam, misalnya adanya pengajian kitab 

kuning di serambi masjid. Hal ini kebanyakan dilakukan 

oleh masjid yang terdapat pesantren di dekatnya.  

Bahkan fenomena terbaru yang muncul akhir-akhir 

ini adalah pengajian kitab tidak dilakukan pada masjid 

yang terdapat pesantren di dekatnya, namun juga di masjid 

jami'. Pengajian kitab yang dilakukan di masjid Jami' ini 

biasanya didengarkan oleh orang-orang yang sudah beru-

mah tangga atau masyarakat umum. Jadi penekanan pe-

ngajian di sini adalah pendidikan kepada masyarakat agar 

mereka mengerti tentang ajaran agama secara lebih men-

dalam. 

c. Masjid sebagai lembaga kemasyarakatan 

Masjid di samping berperan sebagai lembaga ibadah 

dan dakwah, juga bisa berperan sebagai lembaga kemasya-

rakatan. Hal ini dapat dilihat dari adanya shalat berjamaah. 

Dengan adanya shalat berjamaah yang dilakukan di mas-

jid, maka masjid juga merupakan tempat yang mencipta-

kan keakraban dan kebersamaan. Atau bahkan dalam ke-

giatan tertentu yang ada di dalam masjid dilakukan secara 

bersama-sama sebab mustahil apabila terus-menerus sese-
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orang tersebut melakukan kegiatan secara sendirian. Bah-

kan lebih dalam lagi, masjid bisa menjadi peredam dari 

sebuah konflik yang terjadi dalam sebuah masyarakat apa-

bila masyarakat yang mengalami konflik tersebut mau me-

laksanakan shalat berjamaah secara rutin. 

Logikanya orang yang datang untuk shalat berjama-

'ah itu semua sama tidak ada yang diperlakukan istimewa, 

baik itu pejabat, bupati, maupun presiden. Satu yang 

membedakan diantara mereka di hadapan Allah hanyalah 

tingkat ketaq-waannya. Maka disitulah terjalin keakraban 

yang semula sempat malu atau yang lain, yang pada mula-

nya jarang bertemu menjadi bertemu. Di situlah masjid 

dapat menciptakan keakraban dan kebersamaan di kala-

ngan umat Islam. Sehingga masjid dapat dikatakan berpe-

ran sebagai lembaga kemasyarakatan.  
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BAB III 

DESKRIPSI KHUSUS MASJID SULTAN RIAU 

PULAU PENYENGAT 
 

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan sedikit 

gambaran mengenai lokasi penelitian, supaya pembaca lebih 

jelas dan lebih mengetahui mengenai lokasi penelitian ini 

dilakukan. 

A. Sejarah Singkat Masjid Raya Sultan Riau Pulau Pe-

nyengat. 

 

Mengenai sejarah masjid Raya Sultan Riau, penulis 

berusaha untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, 

karena sumber utama yang membahas mengenai hal itu. Jadi 

di sini berusaha menyusun sejarah Raya Sultan Riau dari ber-

bagai sumber yang tercecer di sana-sini. 

Masjid ini awalnya dibangun oleh Sultan Mahmud pada 

tahun 1803. Kemudian pada masa pemerintahan Yang Diper-

tuan Muda VII Raja Abdurrahman, tahun 1832 masjid ini 

direnovasi dalam bentuk yang terlihat saat ini. Bangunan 

utama masjid ini berukuran 18 x 20 meter yang ditopang oleh 

4 buah tiang beton. Di keempat sudut bangunan, terdapat 

menara tempat Bilal mengumandangkan adzan. Pada bangu-

nan Masjid Sultan Riau terdpat 13 kubah yang ber-bentuk 

seperti bawang. Jumlah keseluruhan menara dan kubah di 

Masjid Sultan Riau sebanyak 17 buah yang melambangkan 

jumlah rakaat salat wajib lima waktu sehari semalam. 
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Di sisi kiri dan kanan bagian depan masjid terpdat ba-

ngunan tambahan yang disebut dengan Rumah Sotoh (tempat 

pertemuan). Menurut sejarahnya, masjid ini dibangun dengan 

menggunakan campuran putih telur, kapur, pasir dan tanah 

liat. 

Lintasan sejarah yang dikandung Mesjid Sultan itu ya-

ng agaknya “mengusik” hati orang luar datang mengerjakan 

shalat Idul Fitri atau Jumat (lihat: Naksabandiyah dan Ber-

bagai Kegiatan). Pada gilirannya, kunjungan pendatang dari 

luar itu merupakan hikmah tersendiri bagi Mesjid Sultan. Ini 

terbukti banyaknya uang terkumpul dari infak dan sedekah 

pengunjung. Seorang pejabat Departemen Perhubungan di Ja-

karta beberapa tahun lalu sempat terkagum-kagum sambil 

mengatakan bagaimana sebuah mesjid yang berada di desa 

dengan mata pencaharaian penduduk adalah buruh dan pega-

wai negeri, memiliki kas di atas Rp 100 juta. Keterangan ter-

baru menyebutkan, kas tersebut kini sudah membengkak 

menjadi Rp 200 juta lebih. Uang inilah yang dikelola untuk 

berbagai kegiatan seperti pendidikan keaga-maan bagi kanak-

kanak. Setiap bulan Ramadhan, pengurus menyediakan ma-

kanan berbuka puasa bagi 40 orang. Tak ada syarat untuk itu 

kecuali memang berpuasa dan memerlukannya. Selebih-nya, 

dana tersebut diperlukan untuk memakmurkan mesjid. 

Sebagai salah satu masjid sejarah dan budaya, berdasar-

kan sumber setempat, setiap minggunya kunjungan wisata-
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wan lokal maupun luar berjumlah rata-rata 1000 orang di hari 

minggu atau hari ibur.  

Fasilitas mesjid dapat digunakan untuk berbagai kegia-

tan sosial keagamaan. Dua balai yang berada di halaman 

mesjid, dapat dijadikan tempat diskusi keagamaan dan kebu-

dayaan. Tahun lalu misalnya, pengurus membenarkan pengisi 

kegiatan Hari Raja Ali Haji mengadakan kegiatan di dalam 

kompleks mesjid seperti bimbingan penulisan kreatif dan lati-

han membacakan syair dan Gurindam Duabelas. Ya, Mesjid 

Sultan merupakan salah satu dari belasan obyek wisata di Pu-

lau Penyengat sebagai obyek wisata andalan Riau, apalagi da-

lam saat hari raya seperti sekarang. Tetapi untuk soal agama, 

Mesjid Sultan tidak bisa ditawar-tawar karena fungsinya te-

taplah sebagai rumah ibadah. Mesjid ini seolah-olah hendak 

mengatakan bahwa pandangan terhadap dunia tidak mungkin 

ditutup, tetapi pandangan kepada akhirat tetap dibuka sele-

bar-lebarnya 

B. Mushaf Al-Quran Yang Terdapat di Dalam Masjid 

Raya Sultan Riau  
 

Terdapat dua buah al-Quran tulisan tangan yang ter-

simpan di dalam Masjid Sultan Riau Pulau Penyengat. Salah 

satu yang diperlihatkan kepada pengunjung adalah hasil go-

resan tangan Abdurrahman Stambul, seorang penduduk Pulau 

Penyengat yang dikirim oleh Kerajaan Lingga ke Mesir untuk 

memperdalam ilmu Agama Islam, sekembalinya dari belajar 
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dia menjadi guru dan terkenal dengan "khat" gaya Istambul. 

Al-Quran ini diselesaikan pada tahun 1867 sambil mengajar. 

Keistimewaan al-Quran Mushaf Abdurrahman Stambul ini 

adalah banyaknya penggunaan "Ya Busra" serta beberapa ru-

mah huruf yang titiknya sengaja disamarkan sehingga mem-

bacanya cenderung berdasarkan interpretasi individu sesuai 

akal dan ilmunya.  

C. Letak Geografis Masjid Raya Sultan Riau Penyengat 

 

Masjid Sultan Riau Penyengat terletak di Pulau Penye-

ngat Kecamatan Tanjungpinang Kota Provinsi Kepulauan 

Riau. Masjid ini terletak di depan Kota Tanjungpinang. Mas-

jid ini merupakan masjid Tua yang bersejarah dan merupakan 

masjid yang utama. Masjid ini merupakan pusat kegiatan aga-

ma Islam di Pulau Penyengat. Jadi orang yang ingin berkun-

jung ke masjid ini harus mengetahui pusat kota Tanjung-

pinang dan menyebrang menggunakan perahu Boat. 

D. Susunan Ta'mir Masjid Riau Penyengat 

Susunan ta'mir masjid Sultan Riau menurut doku-

mentasi yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut: 

Table 4.1. Susunan Ta'mir Masjid Sultan Riau 

NO JABATAN NAMA 

1 2 3 

1 

2 

 

3 

 

 

Pembina 

Penasehat 

 

Ketua Umum 

Ketua I     (Bidang Umaroh) 

Ketua II    (Bidang Riayah) 

Wali Kota Tanjungpinang 

1. Kakan Depag Tanjungpinang 

2. Ketua MUI Tanjungpinang 

H. Raja Abdurrahman 

H. Raja Alhafis, S.H 

H. Effendi Abdullah Sunny, SE, MM 
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4 

 

 

 

5 

 

 

6 

Ketua III   (Bidang Idaroh) 

 

Sekretaris Umum 

Sekretaris I 

Sekretaris II 

 

Bendahara Umum 

Bendahara I 

Bendahara II 

Bagian-bagian 

A. Bagian Peribadatan 

 

 

 

B. Bagian Pendidikan dan Dakwah 

 

 

 

C. Bagian Usaha dan Ibadah Sosial 

 

 

 

D. Bagian Fisik dan Pemeliharaan 

 

 

 

E. Bagian Kesehatan 

 

 

 

F. Bagian Kepemudaan dan Remas 

 

 

 

G. Bagian Keamanan 

 

 

 

 

H. Bagian Kewanitaan 

Drs. H. Mashuri, M.Si 

 

Drs. Gatot Usman Hadi 

Drs. Mukhroji 

Drs. Abdul Rouf 

 

Hj. Kamariah 

H. Syihabuddin Sa‟dullah 

H. Zaini Mustofa 

 

1. H. Muhadji, S.Ag 

2. Noor Muhamad 

3. H. Moh. Yusron 

4. Moh. Zainuddin 

1. Abdul Fathah, S.Pd 

2. H. Sokhib Nabawi, BA 

3. Drs. Turmudi 

4. H. Muh. Fathulloh, S.Ag 

1. Drs. H. Sumarsono, M.Si 

2. Miswanto 

3. H. Moch. Juri Harun 

4. H. Moch. Chazim 

1. Ir. Indra Fauzi, MM 

2. H. Kurnain Syaiful Anwar 

3. H. Moch. Fadelan Arifin 

4. H. Soeroso 

1. dr. H. Bahrudin Budi Santoso 

2. dr. H. Maftuhul Chalim 

3. H. Tjahja, AMK 

4. R. Andi Suryo Nugroho, AMK 

1. H. Muh. Nurul Huda, MA 

2. M. Abdul Rosyid 

3. Muhammad Mahfud 

4. Ahmad Supriyadi, S.Pd.I 

1. Aiptu Parino 

2. Heri Susanto 

3. Arik 

4. Djaka Siswondo  

5. Mochamad Halimi 

 

1. Hj. Fitriyah Hanik 

2. Hj. Bekti Munawaroh Sofyan 

3. Hj. Susiloningsih Effendi 

4. Nur Indah Darini Ali 

5. Mochamad Halimi 
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Lampiran: Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor. 188. 

45/689/012/2007. Tanggal.: 23 Juli 2007 

 

E. Jadwal Kegiatan Masjid Raya Sultan Riau 

Kegiatan keagamaan yang ada di masjid Raya Sultan 

Riau cukup banyak, mulai dari kegiatan ibadah rutin atau 

shalat 5 waktu, kultum, dan baca ayat al-Qur'an. Jadwal yang 

cukup pendek, penulis letakkan dalam subbab ini, sedangkan 

jadwal yang cukup panjang, dapat dilihat dalam lampiran: 

JADWAL KHOTIB JUM’AT 

BULAN OKTOBER 2019 

NO HARI/TANGGAL 
NAMA 

PETUGAS 

JUDUL 

KHUTBAH 
KET. 

1 
JUM‟AT KLIWON 

07-05-2019 

H. Abu Sofyan 

Sirojuddin, A.Md 

Al-Qur‟an 

Pedoman Hidup  

2 
JUM‟AT PAHING 

14-05-2019 
Drs. H. Murtadlo 

Ibadah untuk 

Mengenal Jati 

Diri 

 

3 
JUM‟AT WAGE 

21-05-2019 

KH. Maskur 

Kholil 

Pembaruan Iman 

dengan Amal 
 

4 
JUM‟AT LEGI 

28-05-2019 

H. Shokib 
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BAB IV 

PAPARAN  HASIL 

Data yang penulis peroleh dari lapangan adalah data ha-

sil observasi dan interview atau wawancara. Dalam hal ini, 

peneliti tidak mengalami kendala yang berarti untuk meng-

gali informasi. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wa-

wancara tak terstruktur atau bisa dikatakan wawancara infor-

mal, sehingga proses wawancara ini bersifat santai dan ber-

langsung dalam kegiatan sehari-hari tanpa mengganggu ak-

tivitas subjek. 

A. Masjid Sebagai Lembaga Ibadah 

Peran masjid Raya Sultan Riau yang paling utama yaitu 

sebagai lembaga dakwah. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri 

karena tujuan dari pendirian Raya Sultan Riau tersebut yang 

utama adalah agar digunakan sebagai tempat shalat. Peranan 

masjid sebagai lembaga ibadah tersebut ditunjang data yang 

peneliti dapatkan sebagai berikut: 

Raja Abdurrahman mengemukakan: "Banyak sekali 

masjid yang bagus dan besar tapi hanya indah dipandang dari 

luarnya saja tanpa ada suatu kegiatan-kegiatan yang ada di 

dalamnya dan jauh sekali pada sejarah masjid pada zaman 

dahulu yang digunakan sebagai mestinya. Maka
54

dari itu, 

mas-jid Raya Sultan Riau ini memaksimalkan peran dan 

fungsi masjid, yaitu masjid sebagai sarana ibadah". 

                                                 
54
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Hal tersebut nampaknya tidak hanya dikemukakan oleh 

Bapak Abu Sofyan saja selaku ketua Ta'mir masjid Raya 

Sultan Riau, namun ketua remasya juga berkata demikian: 

"Peran masjid Raya Sultan Riau ini banyak sekali, utamanya 

pada kegiatan-kegiatan ibadah dan penambahan ilmu penge-

tahuan Islam".
55

 Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Raja 

Alhafiz sebagai berikut: "Memang peran dan fungsi masjid di 

zaman sekarang ini jauh beda dengan zaman dahulu, di za-

man sekarang, masjid hanya digunakan sebagai tempat beri-

badah dan keramaian masjid hanya di waktu-waktu tertentu. 

Oleh karena itu, masjid al-Munawar tidak mau mengalihkan 

peran dan fungsinya, yakni sebagai tempat beribadah"
56

 

Selain yang dikemukakan oleh pengurus ta'mir atau re-

mas, hal yang hampir senada juga dikemukakan oleh para 

pengunjung, ketika peneliti bertanya kepada mereka menge-

nai peranan masjid Raya Sultan Riau tersebut. Salah satu dari 

mereka, yaitu Mukhlis mengemukakan:  

"Saya
57

sering berkunjung ke masjid Raya Sultan Riau, 

kebanyakan saya setelah kerja dan istirahat kerja selalu 

mampir ke masjid. Selain saya melakukan ibadah shalat 

wajib, saya menghabiskan waktu saya di masjid untuk 

membaca al-Qur'an, wiridan dan bersantai, karena saya 

                                                 
55W1.S2. 20-04-2019 
56W1. S4. 15-05-2019 
57
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53 

 

merasa tenang dan nyaman beribadah dan menenang-

kan hati di masjid al-Munawar ini". 

Pengunjung yang lain juga mengemukakan hal yang 

sama, antara lain:  Pak Halim, beliau berkata: "Saya melihat 

kegiatan-kegiatan di masjid ini termasuk banyak, mulai ke-

giatan beribadah, sampai peningkatan ilmu pengetahuan se-

perti pengajian dan kajian-kajian keagamaan".
58

 Tidak ha-nya 

Bapak Halim, Nanang Fauzi juga mengemukakan:  

"Fungsi masjid Raya Sultan Riau ini banyak sekali, 

yakni selain masjid ini digunakan untuk beribadah dan 

juga digunakan sebagai peningkatan iman dan penge-

tahuan dengan bukti masjid ini sering diadakan pengaji-

an dan siraman rohani dan hal-hal lain yang dapat me-

mbuat saya selaku orang Islam merasa senang dan 

bangga".
59

 

Peneliti juga menyatakan dan melihat sendiri bahwa pe-

ran masjid Raya Sultan Riau sebagai lembaga ibadah ini tidak 

diragukan lagi. Hal tersebut terbukti ketika peneliti melaku-

kan observasi dan pada waktu itu bertepatan dengan datang-

nya waktu dzuhur, maka secara langsung peneliti menyaksi-

kan sendiri bahwa masjid tersebut digunakan sebagai tempat 

beribadah yaitu menjalankan shalat lima waktu.
60
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Bukti yang konkrit selain pengamatan peneliti dan per-

nyataan orang yang yang peneliti tanyai adalah pengunjung 

yang datang ke masjid tersebut setiap harinya lumayan ba-

nyak, dan mereka datang utamanya dengan tujuan untuk 

menjalankan shalat. Hal ini sesuai dengan berbagai pernya-

taan berikut ini: 

Gatot menyatakan: "Di masjid-masjid yang ada di Tan-

jungpinang, masjid Raya Sultan Riau adalah salah satu mas-

jid yang besar dan teramai dalam artian pengunjung yang 

datang kurang lebih sampai beratus-ratus setiap harinya dan 

hal ini tidak dapat dipungkiri".
61

 Bukan hanya Gatot yang 

berprofesi sebagai sekretaris Ta'mir, namun Tintus, salah satu 

pengunjung masjid Raya Sultan Riau, juga mengemukakan 

hal yang sama, ketika ditanya mengenai pengunjung masjid 

Raya Sultan Riau tersebut. Ia mengemukakan: "Saya akui 

pengunjung di masjid ini ramai sekali, mulai dari kalangan 

pelajar, mahasiswa dan orang tua"
62

 Petugas keamanan yang 

biasa menjaga sepeda motorpun juga mengungkapkan hal ya-

ng senada, ketika peneliti bertanya kepadanya mengenai 

pengunjung masjid tersebut. Beliau mengemukakan: "Soal 

pengunjung, di masjid ini lumayan banyak, lebih-lebih men-

jelang shalat maghrib, dzuhur dan ashar. Karena pada waktu 

ini kebanyakan pengunjung selain melaksanakan shalat juga 
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bersantai sambil duduk-duduk di serambi masjid".
63

Bahkan 

salah satu dari pengunjung yang bernama Ibn Kubaila ketika 

peneliti wawancarai, mengemukakan mengenai kondisi ja-

ma'ah yang ada di masjid Raya Sultan Riau. Ia berkata: "Ora-

ng-orang yang berjamaah di sini lumayan banyak dan berbe-

da jauh dengan yang ada di masjid saya. Dan dengan adanya 

banyak yang berjamaah saya merasa senang karena semangat 

untuk meningkatkan ibadah dalam diri saya meningkat"
64

Hal 

tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Mustofa:" kon-

disi jama'ah yang ada di masjid Raya Sultan Riau ini sangat 

ramai, lebih-lebih pada waktu maghrib".
65

 

Pengunjung yang cukup banyak tersebut menjadi bukti 

bahwa masjid Raya Sultan Riau benar-benar berperan sebagai 

lembaga ibadah, karena rata-rata yang berkunjung ke masjid 

tersebut bertujuan untuk melakukan ibadah shalat, walaupun 

kadang diselingi dengan tujuan yang lain. Ibn Kubaila me-

ngemukakan: "Saya  sering kali berkunjung ke masjid Raya 

Sultan Riau, biasanya setelah sillaturrahmi di rumah teman-

teman dan kerabat saya. Saya berkunjung ke masjid Raya 

Sultan Riau untuk melakukan shalat dan bersantai juga mene-

nangkan diri".
66

Di samping itu, statemen bahwa masjid Raya 

Sultan Riau sebagai lembaga ibadah diperkuat dengan adanya 
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64 W2. S6. 25-04-2019 
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berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di masjid 

tersebut.  

Sebagaimana ungkapan Rosyid, salah satu takmir mas-

jid Raya Sultan Riau " Di masjid Raya Sultan Riau ini ba-

nyak sekali kegiatan yang dilakukan yakni: 1) pengajian kitab 

kuning, 2) Tilawatil Qur'an, 3) diba'an"
67

. Hal tersebut didu-

kung oleh pernyataan H.Gatot, "Masjid Raya Sultan Riau 

kegiatannya juga banyak, seperti pengajian kitab kuning, ka-

jian-kajian keagamaan, dakwah dan tilawah, dan kegiatan-

kegiatan rutin yang dilakukan"
68

.  

Di samping itu, ketika peneliti sedang melakukan ob-

servasi peneliti menyaksikan langsung fenomena bahwa di 

masjid Raya Sultan Riau tersebut diadakan kegiatan tilawah 

al-Qur'an sebagai salah satu kegiatan ibadah dan peningkatan 

keimanan.
69

Bahkan Mukhlis, yang juga merupakan pengun-

jung masjid Raya Sultan Riau, menguatkan bahwa dia selalu 

datang ke masjid ini untuk tujuan ibadah. 

Dari data yang terkumpul di atas, dapat disimpulkan 

bahwa masjid Raya Sultan Riau berperan sebagai lembaga 

ibadah dengan bukti banyak pengunjung yang datang untuk 

melaksanakan shalat, diadakan berbagai kegiatan-kegiatan 

keagamaan sebagai penunjang ibadah harian dan penguatan 

keimanan. 
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B. Masjid sebagai Lembaga Dakwah 

Masjid raya sultan riau selain berfungsi sebagai lem-

baga ibadah atau lembaga peribadatan, juga berfungsi sebagai 

lembaga dakwah. Peran masjid tersebut secara rinci diung-

kapkan oleh Bapak Raja Abdurrahman selaku ketua Ta'mir 

masjid Raya Sultan Riau. Dia mengemukakan:  

"Banyak sekali masjid yang bagus dan besar tapi hanya 

indah dipandang dari luarnya saja tanpa ada suatu ke-

giatan-kegiatan yang ada di dalamnya dan jauh sekali 

pada sejarah masjid pada zaman dahulu yang diguna-

kan sebagai mestinya, maka dari itu di masjid Raya 

Sultan Riau ini memaksimalkan peran dan fungsi mas-

jid, yaitu masjid sebagai sarana ibadah, pendidikan il-

mu agama dan kegiatan-kegiatan yang positif yang me-

nunjang untuk kita meningkatkan ibadah seperti kuliah 

subuh, dan pengajian (dakwah)"
70

 

Hal yang senada juga dikemukakan oleh bapak Gatot, 

sekretaris ta'mir masjid Raya Sultan Riau, bahwa "Masjid 

Raya Sultan Riau kegiatannya juga banyak, seperti pengajian 

kitab kuning, kajian-kajian keagamaan, dakwah dan tilawah, 

dan kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan".
71

Tidak hanya 

Bapak Gatot saja, namun Masyhuri juga demikian. Beliau 

mengemukakan "Masjid pada zaman sekarang memang keba-
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nyakan berfungsi sebagai lembaga ibadah saja, namun peran 

dan fungsi harus ditingkatkan, terlebih lagi masjid tersebut 

merupakan masjid yang berada di pusat kota atau masjid 

Jami‟. Maka, selain digunakan sebagai lembaga ibadah, mas-

jid harus digunakan sebagai lembaga-lembaga yang lain, 

seperti wahana pendidikan dan dakwah"
72

.Bahkan untuk me-

nunjang peran masjid sebagai lembaga dakwah tersebut, pi-

hak masjid biasanya mengadakan pengajian akbar. Ari-yanto 

mengemukakan, "Meskipun demikian, masjid Raya Sultan 

Riau ini mungkin mempunyai cara-cara tertentu untuk mela-

kukan kegiatan kemasyarakatan seperti pengajian akbar ber-

sama, dan saya akui pengunjung di masjid ini ramai sekali, 

mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa dan orang tua".
73

 

Nanang Fauzi juga mengemukakan,  

"Fungsi masjid Raya Sultan Riau ini banyak sekali, 

yakni selain masjid ini digunakan untuk beribadah dan 

juga digunakan sebagai peningkatan iman dan penge-

tahuan dengan bukti masjid ini sering diadakan penga-

jian dan siraman rohani dan hal-hal lain yang dapat 

membuat saya selaku orang Islam merasa senang dan 

bangga"
74

 

Selain diadakan pengajian, untuk menunjang peran 

masjid sebagai sarana dakwah, maka biasa diadakan berbagai 
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kegiatan. Toyib juga mengemukakan "setiap saya berkun-

jung, keadaan masjid selalu tepat dan ketepatan pada kegiatan 

tilawatil Qur'an, saya sangat nyaman ketika mendengar lan-

tunan-lantunan suci al-Qur'an itu sampai berjam-jam. Selain 

itu, saya juga melakukan shalat berjama'ah bersamaan jadwal 

masjid Raya Sultan Riau "
75

 

Di samping hasil wawancara dari beberapa sumber, pe-

neliti juga mendapatkan sumber yang berupa dokumentasi 

jadwal qori' yang melakukan tilawah al-Qur'an setiap waktu-

nya. Dokumentasi mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam 

lampiran. 

Maka dari beberapa pernyataan dan data di atas, pene-

liti dapat menarik kesimpulan, bahwa masjid Raya Sultan 

Riau ini juga berperan sebagai lembaga dakwah, terbukti de-

ngan adanya kegiatan-kegiatan untuk mensyiarkan Islam dan 

membangkitkan semangat beribadah, yang berupa kegiatan 

pengajian akbar, tilawah al-Qur'an dan sebagainya. 

C. Masjid sebagai Lembaga Kemasyarakatan 

Peran masjid yang berikutnya adalah sebagai lembaga 

kemasyarakatan. Hal ini sangat krucial sekali dalam masya-

rakat dan hanya sedikit sumber yang menyatakan mengenai 

hal tersebut. Data yang peneliti dapatkan mengenai hal ter-

sebut antara lain sebagaimana yang diungkapkan Ariyanto: 

"Masjid Raya Sultan Riau ini mungkin mempunyai cara-cara 
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tertentu untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan seperti 

pengajian akbar bersama, dan saya akui pengunjung di masjid 

ini ramai sekali, mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa dan 

orang tua"
76

.  

Hal yang senada diungkapkan oleh Lutfiah, "Masjid 

Raya Sultan Riau adalah salah satu wahana pemersatu ma-

syarakat, Karena adanya masjid, umat Islam dapat berkumpul 

dan bersatu, biasanya hal ini terlihat sebelum dan setelah ber-

jamaah di masjid ini, dengan demikian sudah jelas begitu 

pentingnya peran dan fungsi masjid"
77

. 

Sebenarnya peran masjid sebagai lembaga kemasyara-

katan sudah include ke dalam peran masjid sebagai lembaga 

ibadah, yaitu ketika shalat berjamaah, kedudukan antara mak-

mum satu dengan yang lainnya sama tanpa memperhitungkan 

pangkat, kedudukan maupun martabat. Jadi antara satu de-

ngan yang lainnya dapat tegur sapa tanpa beban dan hamba-

tan yang berarti, karena mereka sama-sama menanggalkan 

kedudukan dan derajat keduniaan mereka. 

 

D. Temuan Hasil 

Dari pemaparan data tersebut dapat diperoleh gambaran 

umum dalam bentuk analisis deskriptif yang merupakan te-

muan penelitian. Dari penelitian yang dilakukan oleh pene-
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liti di Masjid Raya Sultan Riau menemukan hal-hal yang 

berkaitan dengan fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Masjid Raya Sultan Riau berperan sebagai lembaga 

ibadah dengan bukti banyak pengunjung yang datang 

untuk melaksanakan shalat, diadakan berbagai kegia-

tan-kegiatan keagamaan sebagai penunjang ibadah 

harian dan penguatan keimanan. 

2. Masjid Raya Sultan Riau ini juga berperan sebagai lem-

baga dakwah, terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan 

untuk mensyiarkan Islam dan membangkitkan sema-

ngat beribadah, yang berupa kegiatan pengajian akbar, 

tilawah al-Qur'an dan sebagainya 

3. Peran masjid Raya Sultan Riau sebagai lembaga kema-

syarakatan ada yang sudah include ke dalam peran mas-

jid sebagai lembaga ibadah, yaitu ketika shalat berja-

maah. Ada juga yang melalui kegiatan keagamaan ter-

tentu, seperti halnya tilawah al-Qur'an, pengajian, dan 

lain-lain. Dimana masyarakat semua berperan aktif da-

lam hal itu. 

E. Pembahasan 

1. Masjid sebagai Lembaga Ibadah 

Masjid Raya Sultan Riau berperan sebagai lembaga 

ibadah dengan bukti banyak pengunjung yang datang untuk 

melaksanakan shalat, diadakan berbagai kegiatan-kegiatan 

keagamaan sebagai penunjang ibadah harian dan penguatan 
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keimanan. Peran masjid Raya Sultan Riau sebagai lembaga 

ini dinyatakan oleh seluruh responden yang peneliti wawan-

carai, bahkan peneliti ikut dan menyaksikan secara langsung 

ibadah shalat yang dilaksanakan.  

Peran masjid sebagai lembaga ibadah disepakati oleh 

semua ahli dan ulama, bahkan peran ini sesuai dengan makna 

kata masjid tersebut. Perkataan masjid berasal dari kata ba-

hasa Arab. Masjid berasal dari pokok sujudan, dengan fi’il 

madli sajada yang berarti tempat sujud atau tempat sem-

bahyang, dan karena berupa isim makan, maka diberi awalan 

“ma” yang kemudian berubah kata menjadi masjidu. 

Maksud peran masjid sebagai lembaga ibadah di sini 

adalah ibadah yang tidak hanya dalam artis sempit, namun ju-

ga dalam arti luas. Hal itu dikarenakan pengertian dan fungsi 

masjid mencakup berbagai aspek kehidupan umat Islam. Ol-

eh karena itu pula pengertian dan fungsi masjid juga dapat 

mencakup proses pembentukan budaya Islam dimana di da-

lamnya tercakup pula proses pendidikan. Fungsi utama mas-

jid sesuai dengan namanya yang merupakan isim makan dari 

sajada adalah tempat melaksanakan sujud atau shalat. Setiap 

masjid harus mempunyai mihrab yang mengarah ke kiblat, 

karena setiap umat Islam dalam melaksanakan shalat harus 

mengarah kiblat. Fungsi ini merupakan fungsi yang utama 

dari sebuah masjid, tidak berbeda antara masjid besar mau-

pun masjid kecil bahkan masjid yang diberi arsitektur yang 
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tinggi. Bahkan tidak ada sebuah masjid yang sengaja dibang-

un, namun tidak berfungsi sebagai tempat melaksanakan sha-

lat. Semua umat Islam sepakat dengan fungsi masjid yang ini, 

namun kadang-kadang berbeda mengenai fungsi yang lain-

nya. 

Berdasarkan fungsi utama tersebut, maka dapat dikata-

kan peran utama masjid, terutama masjid Raya Sultan Riau 

adalah sebagai lembaga atau tempat ibadah. Karena sebagai-

mana data yang masuk, tujuan pengunjung yang datang ke 

masjid semuanya adalah untuk menjalankan ibadah, baik iba-

dah fardhu maupun ibadah sunnah, baik ibadah mahdhah 

maupun ibadah ghairu mahdhah. 

2. Masjid sebagai Lembaga Dakwah 

Masjid Raya Sultan Riau ini juga berperan sebagai lem-

baga dakwah, terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan un-

tuk mensyiarkan Islam dan membangkitkan semangat ber-

ibadah, yang berupa kegiatan pengajian akbar, tilawah al-

Qur'an dan sebagainya. Hal ini sebagaimana dikemukakan 

oleh ta'mir masjid Raya Sultan Riau, remas, maupun bebe-

rapa pengunjung yang sempat peneliti interview. 

Peranan masjid yang berikutnya adalah sebagai lem-

baga dakwah. Karena masjid sudah berperan sebagai lembaga 

ibadah maka secara otomatis masjid berperan sebagai lem-

baga dakwah. Masjid biasa digunakan sebagai tempat penga-

jian-pengajian, baik yang berupa kultum ataupun pengajian 
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akbar. Selain itu masjid juga digunakan sebagai tempat pen-

didikan Islam, misalnya adanya pengajian kitab kuning di 

serambi masjid. Hal ini kebanyakan dilakukan oleh masjid 

yang terdapat pesantren di dekatnya.  

Bahkan fenomena terbaru yang muncul akhir-akhir ini 

adalah pengajian kitab tidak dilakukan pada masjid yang 

terdapat pesantren di dekatnya, namun juga di masjid jami'. 

Pengajian kitab yang dilakukan di masjid Jami' ini biasanya 

didengarkan oleh orang-orang yang sudah berumah tangga 

atau masyarakat umum. Jadi penekanan pengajian di sini ada-

lah pendidikan kepada masyarakat agar mereka mengerti ten-

tang ajaran agama secara lebih mendalam. 

Salah satu fungsi masjid adalah mencerdaskan umat 

dan memberikan orientasi dakwah. Pengajian-pengajian dan 

kuliah-kuliah yang dilakukan secara teratur setiap hari atau 

dilakukan secara rutin berkenaan dengan acara tertentu, me-

rupakan salah satu fungsi masjid sebagai pusat cahaya dan 

petunjuk masyarakat yang ada disekitarnya. 

Keberadaan masjid erat kaitannya dengan pendidikan 

dan dakwah Islam. Timbulnya madrasah dan pesantren seba-

gai lembaga pendidikan, misalnya, berasal dari masjid. Per-

kembangan ini berlanjut dari pendidikan pesantren hingga 

universitas. Sejarah mencatat bahwa pada masa Kekhalifahan 

Barat (Abd. Ar-Rahman III) tahun 912-961 M dunia Islam 

menempatkan Universitas Cordova (Spanyol) di dalam Mas-
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jid Cordova dengan memiliki lima fakultas, yaitu astronomi, 

ilmu ukur, kedokteran, ilmu ketuhanan, dan ilmu hukum. 

Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tersebut berasal dari 

seluruh penjuru dunia, baik muslim maupun non-muslim. 

Selain itu, sebagian ruangan masjid Al-Azhar, Mesir, yang 

dibangun pada tahun 971 M juga dijadikan tempat mengkaji 

Islam dan pada tahun 1911 M diresmikan oleh pemerintah 

Mesir sebagai Universitas Agama Islam. 

Abdurrahman Mas‟ud, sebagaimana dikutip Hamim, 

menyatakan bahwa bagi komunitas muslim, masjid tentu bu-

kan saja sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai ajang-

pendidikan mengingat lembaga pendidikan pesantren pada 

masa awal ini belum menemukan bentuknya yang final. Mas-

jid dan pesantren sesungguhnya sebagai center of excellence 

(pusat peradaban) yang saling mendukung dan melengkapi 

dalam membentuk kepribadian muslim. Sesungguhnya pula 

dakwah dan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sejarah 

dan ajaran dasar Islam.
78

 

Sebagian fungsi masjid pada masyarakat Melayu yang 

diantaranya yaitu masjid merupakan pusat komunitas dan 

berperan sebagai lokus kegiatan ibadah dan pengajaran ke-

agmaan awal. Di masjidlah anak-anak pertama kali dikenal-

kan dengan unsur-unsur ibadah tradisi santri. Mulai lima atau 

                                                 
78Toha Hamim, Naif: Masjid Jadi Pusat pendidikan, (Gerbang Edisi 06, No. 03, 
Pebruari-April 2000), hal. 27. 
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enam tahun, mereka diajarkan cara melaksanakan shalat, 

membaca teks Arab dan melantunkan Al-Qur‟an. Ada juga 

pelajaran tentang dasar-dasar teologi dan hukum. Ini disebut 

pengajian dan umumnya mengambil bentuk ceramah-cera-

mah yang disampaikan oleh santri senior. 

Di daerah urban, pengajian ini sering diisi oleh kiai atau 

ulama pembaharu di luar kampung. Masjid juga menjadi tem-

pat kegiatan ibadah tahunan yang bersifat umum. Sepanjang 

bulan Ramadhan masjid digunakan untuk ibadah shalat ta-

rawih dan pembacaan Al-Qur‟an. Makanan disedia-kan oleh 

keluarga kaya di komunitas tersebut. Praktek ini tidak umum 

di kalangan Islam Timur Tengah. Masjid lokal juga menjadi 

tempat penyelenggaraan Idhul Fitri atau lebaran akhir Rama-

dhan, lebaran kurban yang diadakan pada waktu haji, dan - 

terutama dikelola oleh kalangan tradisionalis–perayaan Mau-

lud, memperingati kelahiran Nabi. 

Sehubungan dengan hal di atas, Zamakhsari Dhofier ju-

ga mengatakan bahwa, “masjid merupakan elemen tak ter-

pisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat pa-

ling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek 

sembahyang lima waktu, khutbah dan sembahyang Jum‟at, 

dan pengajaran kitab-kitab klasik.”
79

Jadi walaupun tidak ber-

fungsi sebagai masjid yang berpersantren, masjid Raya Sul-

                                                 
79Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, 
(Jakarta: LP3ES, Cetakan VI, 1994), hal. 19. 
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tan Riau juga berperan sebagai lembaga dakwah, terbukti de-

ngan berbagai kegiatan keagamaan yang diadakan yang ber-

tujuan untuk berdakwah dan mensyiarkan agama Islam. 

3. Masjid sebagai Lembaga Kemasyarakatan 

Peran masjid Raya Sultan Riau sebagai lembaga kema-

syarakatan ada yang sudah include ke dalam peran masjid se-

bagai lembaga ibadah, yaitu ketika shalat berjamaah. Ada ju-

ga yang melalui kegiatan keagamaan tertentu, seperti halnya 

tilawah al-Qur'an, pengajian, dan lain-lain. Dimana masyara-

kat semua berperan aktif dalam hal itu. Hal tersebut sebagai-

mana dikatakan Tintus dan Lutfiah.  

Peran masjid sebagai lembaga kemasyarakatan sangat 

besar, bukan hanya sebagai lembaga ibadah saja. Hal ini di 

karenakan dalam masjid, kaum muslimin mendengarkan pe-

ngajian dan pengetahuan berguna bagi kehidupan mereka se-

hari-hari, berkenaan dengan kehidupan dan pencaharian re-

zeki atau hubungan dengan masyarakat. Pengunjung mesjid 

bertemu muka setiap saat, sehingga dapat kenal-mengenal da-

ri dekat, mengetahui keadaan masing-masing serta ber-bicara 

langsung dari hati ke hati dalam berbagai persoalan. Peristiwa 

yang terjadi pada diri anggota jama‟ah mesjid, suka dan duka, 

dapat diketahui dengan cepat dan bisa dilakukan dengan tin-

dakan segera secara bersama.  

Bagi umat Islam, masjid sebenarnya merupakan pusat 

segala pusat kegiatan. Masjid bukan hanya sebagai pusat iba-
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dah khusus seperti shalat dan i‟tikaf tetapi merupakan pusat 

kebudayaan/mu‟amalat tempat di mana lahir kebuda-yaan Is-

lam yang demikian kaya dan berkah. Keadaan ini sudah ter-

bukti mulai dari zaman Rasulullah sampai kemajuan politik 

dan gerakan Islam saat ini. Masjid juga berperan sebagai lem-

baga sosial, tempat penduduk bisa saling jumpa, saling ber-

kenalan satu sama lain, mendekatkan hati, berjabat tangan, 

memperkuat ikatan persaudaraan, saling bertanya tentang ko-

ndisi masing-masing, khususnya apabila salah seorang dian-

tara mereka ada yang mengikuti shalat Jum‟at. Apabila ia sa-

kit akan dijenguk, jika ia sibuk ia diberitahukan, dan apabila 

lupa diingatkan. 

Hal ini dapat dilihat dari adanya shalat berjamaah. De-

ngan adanya shalat berjamaah yang dilakukan di masjid, ma-

ka masjid juga merupakan tempat yang menciptakan keak-

raban dan kebersamaan. Atau bahkan dalam kegiatan tertentu 

yang ada di dalam masjid dilakukan secara bersama-sama se-

bab mustahil apabila terus-menerus seseorang tersebut mela-

kukan kegiatan secara sendirian. Bahkan lebih dalam lagi, 

masjid bisa menjadi peredam dari sebuah konflik yang terjadi 

dalam sebuah masyarakat apabila masyarakat yang menga-

lami konflik tersebut mau melaksanakan shalat berjamaah 

secara rutin. 

Logikanya orang yang datang untuk shalat berjama'ah 

itu semua sama tidak ada yang diperlakukan istimewa, baik 
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itu pejabat, bupati, maupun presiden. Satu yang membedakan 

diantara mereka di hadapan Allah hanyalah tingkat ketaq-

waannya. Maka di situlah terjalin keakraban yang semula 

sempat malu atau yang lain, yang pada mulanya jarang ber-

temu menjadi bertemu. Di situlah masjid dapat menciptakan 

keakraban dan kebersamaan di kalangan umat Islam, sehing-

ga masjid dapat dikatakan berperan sebagai lembaga kema-

syarakatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan se-

bagai berikut: 

1. Peran utama masjid, terutama masjid Sultan Riau Pe-

nyengat adalah sebagai lembaga atau tempat ibadah. 

Sebagaimana data yang masuk, tujuan pengunjung ya-

ng datang ke masjid semuanya adalah untuk menjalan-

kan ibadah, baik ibadah fardhu maupun ibadah sunnah. 

Bahkan tidak ada sebuah masjid yang sengaja diba-

ngun, namun tidak berfungsi sebagai tempat ibadah ini. 

Semua umat Islam sepakat dengan fungsi masjid yang 

ini, namun kadang-kadang berbeda mengenai fungsi 

yang lainnya. 

2. Masjid Sultan Riau Penyengat ini juga berperan sebagai 

lembaga dakwah, terbukti dengan adanya kegiatan-ke-

giatan untuk mensyiarkan Islam dan membangkitkan 

semangat beribadah, yang berupa kegiatan pengajian 

akbar, tilawah al-Qur'an dan sebagainya, walaupun ti-

dak berfungsi sebagai masjid yang berpersantren. 

3. Peran masjid Sultan Riau Penyengat sebagai lembaga 

kemasyarakatan ada yang sudah termasuk ke dalam pe-

ran masjid sebagai lembaga ibadah, yaitu ketika shalat 

berjamaah. Ada juga yang melalui kegiatan keagamaan 
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tertentu, seperti halnya tilawah al-Qur'an, pengajian, 

dan lain-lain. Masyarakat semua berperan aktif dalam 

hal itu. 

B. Saran-Saran 

Dengan terselesaikannya karya ini, penulis ingin me-

nyampaikan beberapa saran dan masukan sebagai berikut: 

1. Kepada peneliti beikutnya, hendaknya mengembangkan 

penelitian secara lebih mendalam lagi tentang masjid. 

2. Kepada Ta'mir masjid Sultan Riau Penyengat, hendak-

nya meningkatkan peranan masjid sebagai lembaga pe-

ndidikan Islam dan fungsinya sebagai pemersatu umat 

Islam, dengan berupa masjid berperan sebagai lembaga 

ibadah, lembaga dakwah dan lembaga kemasyarakatan. 
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GLOSSARIUM: 

 

Mayoritas : Adalah himpunan bagian dari suatu him-

punan yang jumlah elemen di dalamnya 

mencapai lebih dari separuh himpunan 

tersebut 

Peradaban : Adalah: 1. Kemajuan (kecerdasan dan ke-

budayaan) lahir dan bathin. 2. Hal yang 

menyangkut sopan santun, budi bahasa, 

dan kebudayaan suatu bangsa. 

Lembaga : Adalah institusi atau pranata yang di da-

lamnya terdapat seperangkat hubungan 

norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-

keyakinan yang nyata dan berpusat kepada 

berbagai kebutuhan sosial serta serangkai-

an tindakan yang penting dan berulang. 

Pendidikan : Adalah pembelajaran pengetahuan, kete-

rampilan, dan kebiasaan sekelompok orang 

yang diturunkan dari satu generasi ke gene-

rasi berikutnya melalui pengajaran, pelati-

han, atau peneliti-an. 

Islam : Adalah agama yang diturunkan Allah SWT 

kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alai-

hi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir 

untuk menjadi pedo-man hidup seluruh 

manusia hing-ga akhir zaman. Islam (Arab: 

al-islm, "berserah diri kepada Tuhan") ada-

lah agama yang mengimani satu Tuhan, 

yaitu Allah SWT. 

Masjid : (bentuk tidak baku: mesjid) adalah rumah 

tempat ibadah umat Islam atau Muslim. 

Masjid artinya tempat sujud, dan sebutan 

lain bagi masjid di Indonesia adalah  mu-

sholla, langgar atau surau. 

Revitalisasi : Adalah suatu proses atau cara dan per-

buatan untuk menghidupkan kembali suatu 

hal yang sebelumnya terberdaya sehingga 

 revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau 

https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim
https://id.wikipedia.org/wiki/Musholla
https://id.wikipedia.org/wiki/Musholla
https://id.wikipedia.org/wiki/Langgar
https://id.wikipedia.org/wiki/Surau
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perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan 

kata vital mempunyai arti sangat penting 

atau sangat diperlukan sekali untuk kehi-

dupan dan sebagainya. 

Perkembangan : (Development) merupakan suatu proses ya-

ng pasti di alami oleh setiap individu,  per-

kembangan ini adalah proses yang bersifat 

kualitatif dan berhubungan dengan kemata-

ngan seorang individu yang ditinjau dari 

perubahan yang bersifat progresif serta sis-

tematis di dalam diri manusia. 

Sejarah : Adalah kejadian yang terjadi pada masa 

lampau yang disusun berdasarkan pening-

galan-peninggalan berbagai peristiwa. 

Deskripsi : Adalah satu kaidah upaya pengolahan data 

menjadi sesuatu yang dapat diutarakan se-

cara jelas dan tepat dengan tujuan agar da-

pat dimengerti oleh orang yang tidak lang-

sung mengalaminya sendiri. 

Hakikat : Adalah sebuah homonim karena arti-arti-

nya memiliki ejaan dan pelafalan yang sa-

ma tetapi maknanya berbeda. 

Ta'mir : Berasal dari bahasa arab yang berarti orang 

yang meramaikan masjid. Tetapi ada juga 

yang mengatakan bahwa ta'mir adalah pe-

ngurus masjid. 

Kesejahteraan : Dalam istilah umum, sejahtera menun-juk 

ke keadaan yang baik, kondisi ma-nusia di 

mana orang-orangnya dalam keadaan mak-

mur, dalam keadaan sehat dan damai. 

Dakwah : (Arab:  دعوة, da'wah; "ajakan ("adalah ke-

giatan yang bersifat menyer, mengajak dan 

memanggil orang untuk beriman dan taat 

kepada Allah sesuai dengan garis aqidah, 

syari'at dan akhlak Islam. Kata dakwah 

merupakan masdar (kata benda) dari kata 

kerja da'a yad'u yang berarti panggilan, 

seruan atau ajakan. 
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Sultan : (bahasa Arab: سلطان, sulṭān) adalah gelar 

dalam dunia Muslim yang digunakan untuk 

merujuk berbagai kedudukan yang bera-

gam dalam sepanjang sejarah penggunaan-

nya. Namun seringnya, sultan digunakan 

untuk mengacu pada kepala monarki Mus-

lim yang berkuasa atas sebuah negara 

Islam. 

Mushaf : Dan Suhuf Teman-teman yang ber-agama 

Islam sebagian besar pasti kenal dengan 

istilah mushaf dan suhuf. Istilah  mushaf 

 sering digunakan untuk menyebut kitab 

suci Alquran yang merupakan kitab suci 

umat Islam. Suhuf atau shuhuf adalah 

bentuk jamak dari kata shahifah yang ber-

arti lembaran-lembaran tulisan Mushaf-dan 

Suhuf. Teman-teman yang beagama Islam 

sebagian besar pasti kenal dengan istilah 

mushaf dan suhuf. Istilah mushaf sering di 

gunakan untuk menyebut kitab suci Al-

quran yang merupakan kitab suci umat Is-

lam. Suhuf atau shuhuf adalah bentuk ja-

mak dari kata shahifah yang berarti lem-

baran-lembaran tulisan 

Ibadah : Adalah sebuah kata yang diambil dari 

bahasa Arab 'Ibadah ( بادةع ). Dalam termi-

nologi bahasa Indonesia sebagai-mana ya-

ng terdapat dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) kata ini memiliki arti: 

Perbuatan atau penyataan bakti terhadap 

Allah atau Tuhan yang didasari oleh pera-

turan agama. 
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