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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam adalah Masjid. Mulai 

dari masa Nabi SAW sampai saat ini Masjid menjadi pusat kegiatan kaum muslimin. 

Bahkan kegiatan di bidang pemerintah yang mencakup ideologi, politik ekonomi, 

sosial pengadilan dan kemiliteran dibahas dan dipecahkan dilembaga Masjid. 

Masjid merupakan suatu bangunan yang di dirikan sebagai tempat ibadah 

kepada Allah SWT. Akar kata dari Masjid adalah “sajada” di mana “sajada” berarti 

sujud atau tunduk.
1
 Pada zaman sekarang pembangunan Masjid begitu pesat, kita bisa 

melihat di Kota-Kota besar, di Desa-Desa, Rumah Sakit, Kampus, Terminal dan lain 

sebagainnya telah banyak di dirikan Masjid. Munculnya Masjid-Masjid baru 

diberbagai tempat ataupun merenovasi atas Masjid-Masjid lama merupakan bentuk 

semangat Masyarakat.  

Selain ibadah kepada Allah di dalam Masjid seseorang dapat menjalin tali 

silaturrahim kepada sesama umat muslim untuk meningkatkan solidaritas, 

memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama ataupun umum dan kegiatan lain untuk 

menambah ketaqwaan kepada Allah sehingga Masjid berfungsi pula menjadi pusat 

pengembangan kebudayaan Islam terutama saat gedung-gedung khusus untuk itu 

belum di dirikan.
2
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Pentingnya Masjid dalam kehidupan umat muslim telah terbukti dengan 

terulang-ulangnya kata Masjid dalam al-Qur’an sebanyak dua puluh delapan kali 

yang berintikan tempat ketundukan insan pada Khaliqnya.
3
 Sebagaimana dalam 

firman Allah Q.S At-Taubah /9 : 18  mengenai pentingnya memakmurkan Masjid : 

الَة َوآَتى ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوأََقاَم الصَّ ِ َمْن آَمَن ِباَّللَّ     إِنََّما َيْعُمُر َمَساِجَد َّللاَّ

َ َ َعَسى أُولَِ َ  أَْن َيُ وُنوا ِمَن اْلُمْ َتِدينَ  َ اَة َولَْم َيْخَ  إِ  َّللاَّ  اللَّ

Artinya : 

“Sesungguhnya yang memakmurkan Masjid Allah hanyalah orang-orang yang 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Serta (tetap) melaksanakan shalat, 

menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka 

mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk”.
4
 

Dari ayat di atas yang wajar memakmurkan Masjid yakni tidak lain kecuali 

siapa yang beriman dengan benar kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap 

mendirikan shalat secara tekun dan benar, menunaikan zakat dengan sempurna dan 

tidak takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah maka mereka itulah yang sangat 

jauh lagi tinggi kedudukannya adalah orang-orang yang diharapkan termasuk 

golongan orang-orang yang mendapat petunjuk serta melaksanakan secara sempurna 

petunjuk Allah SWT.  

Selain itu Nabi Muhammad SAW juga bersabda pentingnya memakmurkan 

Masjid yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi : 
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Artinya : 

“Tidaklah berkumpul sekelompok orang yang disalah satu rumah-rumah Allah 

(Masjid). Mereka membaca al-Qur’an dan saling mempelajarinya (bersama-

sama) di antara mereka, melainkan (akan) turun ketenangan atas mereka, 

mereka akan diliputi rahmat dan para malaikat (hadir) mengelilingi mereka, 

serta Allah menyebutkan (nama-nama) mereka di hadapan (para malaikat) yang 

berada di sisi-Nya”.
5
 

Hadis tersebut menjelaskan bahwa betapa pentingnya memakmurkan Masjid 

dalam Islam. Mereka yang membaca al-Qur’an dan mempelajarinya akan diliputi 

ketenangan dan rahmat, para malaikatpun mengelilingi mereka dan Allah menyebut 

nama mereka dihadapan para malaikat. 

Masjid tidak luput dari berbagai problematika, baik menyangkut pengurus, 

kegiatan maupun yang berkenaan dengan jamaah. Jika saja rupa-rupa problematika 

ini dibiarkan berlarut-larut, kemajuan dan kemakmuran Masjid bisa terhambat. 

Fungsi Masjid menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga keberadaan 

Masjid tidak berbeda dengan bangunan biasa.
6
 

Maka dari itu dalam mewujudkan Masjid yang ideal ada yang perlu 

diperhatikan baik itu dari sisi Imarah, Riayah, dan Idarah. Maksud dari Imarah 

adalah bagaimana cara membuat kegiatan dalam Masjid sehingga Masjid menjadi 

berguna dan memberikan manfaat keagamaan. Riayah adalah pemeliharaan Masjid, 

baik itu seni arsitekturnya, mihrab, mimbar, kubah dan menara. Idarah adalah bentuk 

penataan Masjid itu sendiri baik itu pembangunan Masjidnya, taman  Masjid dan 

sebagainya.  
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Maka pembangunan Masjid itu tidak boleh hanya mengfokuskan kepada 

pembangunan fisik saja, melainkan juga harus merancang kegiatan-kegiatan yang 

dapat meramaikan Masjid. Untuk itu para pengurus Masjid dituntut untuk memahami 

ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas serta menguasai keterampilan manajemen. 

Pengurus Masjid harus mampu menyesuaikan diri dan antisipatif terhadap 

perkembangan zaman.
7
 

Tapi ternyata semangat membangun Masjid belum diiringi dengan semangat 

kemakmurannya. Hal ini tidak sedikit Masjid yang sunyi dari kegiatan. Masjid 

dilingkungan Kantor misalnya hanya berfungsi seminggu sekali untuk shalat jum’at 

atau hanya untuk shalat dzuhur atau ashar berjamaah saja, atau banyak Masjid-Masjid 

di lingkungan perumahan yang sebagian besar hanya berfungsi untuk  shalat jum’at, 

maghrib dan shalat isya berjamaah dan sering pula kita jumpai Masjid yang 

berangsur-angsur ditinggalkan jamaahnya karena kotor, tempat wudhu dan WCnya 

yang tidak terpelihara.
8
 

Dari keadaan banyaknya Masjid yang sepi oleh jamaah tidak membuat pengurus 

Masjid Bahteramas Kota Kendari berkecil hati, tetapi mereka justru giat dan tidak 

patah semangat untuk memakmurkan Masjid. Salah satu pelayanan yang dilakukan 

oleh pengurus Masjid adalah mengadakan kajian-kajian yang tidak memungut biaya 

kepada jamaah dan menaghadirkan narasumber kajian seorang ustadz yang bergelar 

Lc.  
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Berdirinya Masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah saja melainkan sebagai 

kegiatan umat muslim dan memperdalam ilmu agama, untuk itu Masjid Bahteramas 

Kota Kendari mempunyai kegiatan sebagai wadah masyarakat untuk menimba ilmu, 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Masjid Bahteramas Kota Kendari meliputi kegiatan 

kajian rutinan seperti belajar tahsin dan pengajian. 

Untuk itu Masjid perlu dikelola dengan menerapkan manajemen yang baik, hal 

ini bertujuan memaksimalkan fungsi dan peran Masjid selain itu pengelolaan Masjid 

yang baik dapat meningkatkan pelayanan yang dilakukan oleh pengurus Masjid, 

karena kegiatan yang dilaksanakan sangat menuntut untuk memenuhi kebutuhan 

jamaah yang sangat kompleks berupa sarana maupun prasarana Masjid sehingga apa 

bila kegiatan dikelola dengan baik maka jamaah akan merasa nyaman dengan 

pelayanan yang diberikan serta selalu semangat untuk mengunjungi Masjid baik 

untuk beribadah kepada Allah SWT maupun untuk memperdalam ilmu agama.  

Masjid Bahteramas merupakan Masjid yang tergolong sudah lama karena 

Masjid tersebut sudah berdiri selama 6 tahun. Masjid Bahteramas berdiri di tengah-

tengah Rumah Sakit dan dekat dari permukiman penduduk sehingga masyarakat 

mudah untuk menjangakuinya. Akan tetapi ketika kita melihat fakta di lapangan 

kebanyakan masyarakat masih enggan datang ke Masjid untuk beribadah namun 

ketika hari besar Islam misalnya shalat jum’at, di Masjid Bahteramas shafnya selalu 

dipenuhi oleh jamaah namun pengurus Masjid tetap melakukan pelayanan yang baik 

sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat menarik masyarakat untuk mengunjungi 

Masjid. Dengan dikelolanya aktivitas Masjid Bahteramas Kota Kendari secara 
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maksimal pengurus Masjid memberikan pelayanan dan fasilitas yang mendukung 

masyarakat dalam meningkatkan potensi yang didukung keimanan dan ketakwaan. 

Fasilitas tempat ibadah yang nyaman dan bersih menjadi hal yang prioritas bagi 

pengurus Masjid Bahteramas Kota Kendari kepada jamaah. 

Masjid Bahteramas memiliki pelayanan yang berbeda dengan Masjid yang 

lainnya yaitu dalam program kegiatan setiap selesai shalat jum’at selalu diadakan 

makan bersama para pengurus Masjid dan jamaah Masjid Bahteramas kota Kendari. 

Untuk itu kegiatan yang di laksanakan di Masjid Bahteramas memerlukan 

pengelolaan yang optimal sehingga meningkatkan manajemen pelayanan yang baik 

untuk jamaahnya. Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik mengkaji 

“Manajemen Pelayanan Kepada Jamaah Masjid Bahteramas Kota Kendari”. 

B. Fokus Penelitian 

Adapun fokus pada penelitian ini adalah Manajemen Pelayanan Kepada Jamaah 

Masjid Bahteramas Kota Kendari. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk-bentuk manajemen pelayanan kepada jamaah Masjid 

Bahteramas Kota Kendari ? 

2. Apa saja kendala dalam pelayanan kepada jamaah Masjid Bahteramas Kota 

Kendari ? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk manajemen pelayanan kepada jamaah Masjid 

Bahteramas Kota Kendari. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam pelayanan pada jamaah Masjid 

Bahteramas Kota Kendari. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat khusus bagi penulis, penelitian ini menjadi studi awal untuk menambah 

pengetahuan tentang Manajemen Pelayanan Kepada Jamaah Di Masjid 

Bahteramas Kota Kendari 

2. Manfaat umum, secara umum manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Fakultas, menambah khazanah kepustakaan sebagai sumber referensi 

bagi mahasiswa, dosen dan lain-lain. 

b. Bagi masyarakat, tokoh agama dan pemerintah dapat memberi pemahaman 

tentang pengelolaan masjid secara efektif dan efisien dalam memberikan 

pelayanan bagi jamaah 

F. Definisi Operasional 

1. Manajemen adalah proses pengorganisasian menuju tujuan yang ingin dicapai 

atau kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan, 

baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan 

organisasi. Yang penulis maksud adalah manajemen yang ada di Masjid 

Bahteramas Kelurahan Baruga Kota Kendari. 

2. Pelayanan jamaah merupakan suatu kegiatan dalam melayani sekelompok orang 

yang dilakukan secara kontinyu dalam melaksanakan program Masjid. 

Berdasarkan pengertian di atas maka secara opersional judul ini yaitu 

Manajemen Pelayanan Kepada Jamaah di Masjid Bahteramas Kota Kendari adalah 


