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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masjid memiliki kedudukan yang sangat penting bagi umat Islam, penting 

dalam upaya membentuk masyarakat Islami. Untuk bisa merasakan urgensi yang 

penting itu, masjid harus difungsikan dengan sebaik-baiknya dalam arti harus 

dioptimalkan dalam memfungsikannya. Namun perlu diingat bahwa, masjid yang 

fungsinya dapat dioptimalkan secara baik adalah masjid yang  didirikan atas dasar 

takwa (Yani, 2000). 

Pada masa sekarang perkembangan pembangunan masjid begitu pesat, hal 

itu bisa dilihat di kota-kota besar, pelosok-pelosok desa, terminal, tempat  

rekreasi, dan bahkan sekarang di lembaga-lembaga pendidikan juga tersedia 

masjid. Akan tetapi tidak semua masjid yang dibangun bisa mengoptimalkan 

fungsinya, karena selain pesatnya perkembangan jumlah masjid, tentunya ada hal-

hal yang memperhatinkan pada kondisi masjid sekarang, dimana banyak masjid 

mengalami pergeseran fungsi dan tidak menunjukan kemakmuran. Kenapa 

demikian, Karena pada masa sekarang banyak orang membangun masjid tidak 

disadari atas dasar taqwa melainkan masjid dibangunhanya untuk perlengkapan. 

Tidak sedikit masjid diadakan sekedar pelengkap dalam suatu lingkungan 

misalnya, di pabrik-pabrik, kantor, perusahaan, pasar, terminal, kampus, atau 

tempat rekreasi. Disitu lazim dijumpai masjid kecil  atau sekedar mushala dengan 

perawatan ala kadarnya yang keberadaannya mungkin sekedar mengukuhkan 

legitimasi keIslaman bagi lingkungan itu(Ayub, 2007).  



 
 

2 
 

Untuk mewujudkan masjid yang makmur dan mengoptimalkan fungsinya, 

tentunya menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam, karena kita ketahui sendiri 

bahwa sebagai Baitullah, masjid merupakan tempat suci bagi umat Islam(Ayub, 

2007). Jadi sudah jadi tanggung jawab kita semua untuk memelihara dan 

melestarikannya baik secara pribadi maupun komunitas. Umat Islam harus 

menjaga citra masjid agar tidak dipandang buruk oleh pihak luar. Memelihara 

citra masjid tidak terbatas pada aspek fisik bangunannya, tetapi juga menyangkut 

gairah kegiatan. Dalam konteks ini, faktor penentunya tidak lain dari sumber daya 

manusia, yakni ta‘mir dan jama‘ah masjid . 

Dari uraian diatas telah dijelaskan bahwa makmurnya masjid tergantung 

oleh umat yang ada di lingkungan masjid tersebut, oleh karena itu pentingnya 

keberadaan orang-orang yang benar-benar mau memakmurkan atau meramaikan 

masjid dan semata-mata didasari atas iman dan taqwanya, adapun orang yang 

memakmurkan masjid  itu merupakan pengurus dan jamaah itu sendiri. Oleh 

karena itu keberadaan ta‘mir sangat penting bagi masjid itu sendiri untuk 

mengoptimalkan peran dan fungsinya. 

Adapun untuk mengoptimalkan fungsi masjid, yaitu dengan menjadikan 

masjid selain tempat ibadah juga sebagai sarana pembinaan pendidikan bagi 

masyarakat khususnya pendidikan agama Islam. hal ini dikarenakan bahwa 

pendidikan (tarbiyah) merupakan suatu yang sangat penting bagi umat Islam, tapi 

juga memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas serta menguasai ajaran agama 

Islam dengan baik sehingga mampu membedakan antara haq (benar) dan yang 

bathil (salah). Disamping itu dengan tarbiyah Islamiyah, diharapkan tumbuh dan 
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meningkatkan kemampuan kaum muslimin dalam mengekspresikan nilai-nilai 

Islam dalam berbagai aspek kehidupannya. Kearah itu pendidikan harus 

berlansung secara berkesinambungan sehingga kontinyuitasnya terjamin(Yani, 

2000). 

Masjid merupakan salah satu sarana utama yang paling tepat bagi proses 

pendidikan dan penanaman nilai-nilai keagamaan bagi kaum muslimin. Karena 

dalam sejarahnya masjid telah lama digunakan sebagai tempat pendidikan sejak 

abad-abad perkembangan dakwa Islam, bahkan hingga kini budaya ta‘lim yang 

dilakukan di masjid masih sangat mudah ditemukan. Oleh karena itu manakalah 

masjid dijadikan sebagai sarana pendidikan bagi kaum muslimin, niscaya umat 

Islam akan merasakan betul keberadaan masjid itu. Maka bertambah banyaklah 

jumlah masjid yang dijadikan sarana tarbiyah, niscaya bertambah meningkat 

kualitas muslimin bersamaan dengan pertambahan kuantitasnya. 

Sebagaimana telah diuraikan diatas untuk mengoptimalkan fungsi masjid 

sebagai sarana penanaman nilai-nilai keagamaan bagi kaum muslimin, maka 

niscaya akan terwujud masyarakat yang selalu mendekatkan diri kepada Allah 

SWT dan hubungan yang harmonis sesama manusia. Dari sini terbentuklah 

kepribadian masyarakat muslim yang bertaqwa kepada Allah swt. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut maka dapat dicapai melalui perancangan sejumlah 

program yang dilaksanakan oleh ta‘mir masjid dan jamaahnya.  

Oleh karena itu keberadaan ta‘mir masjid sangat penting bagi masyarakat 

untuk menegakan kegiatan, baik di dalam maupun di luar masjid, yang mana 

kegiatan itu berhubungan dengan keagamaan, sosial maupun yang berhubungan  
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dengan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas masjid. Dengan adanya berbagai 

akivitas ta‘mir masjid diharapkan menjadi salah satu sarana pengembangan 

pendidikan agama Islam yang sifatnya non formal yang mengarah pada bidang 

keagamaan. Dengan demikian, maka keberadaan ta‘mir masjid atas segala 

aktivitasnya mempunyai peran penting dalam penanaman nilai-nilai keagamaan. 

Diantara  pendukung utama dalam meningkat  kualitas pendidikan Islam 

yaitu takmir masjid yang baik. Karena takmir masjid sebagai mediator dalam 

meningkatkan pendidikan nonformal harusnya memberikan teladan yang baik. 

Idealnya takmir masjid adalah seorang muslim yang memiliki kepribadian Islami 

dengan sejumlah ciri yang melekat pada dirinya seperti memahami ilmu agama 

dengan baik, ,menjaga shalat berjamaah di masjid, bersungguh-sungguh dan 

bertanggung jawab serta kreatif (Faruq, 2010). 

Salah satu contoh ta‘mir masjid yang memberikan sarana edukatif dalam 

penanaman nilai-nilai keagamaan pada jama‘yaitu ta‘mir masjid Baitul Izzah yang 

berusaha memberikan fasilitas dalam meningkatkan nilai—nilai edukatif pada 

jama‘hnya baik yang bersifat mahda (ibadah yang sifatnya berhubungan dengan 

Allah swt) dan ghairah mahdah (ibadah yang berhubungan dengan sesama 

manusia). 

Dari pemaparan diatas peneliti menganggap penting untuk mengangkat 

judul tentang “Fungsi Edukatif Ta’mir Masjid Dalam Penanamkan Nilai-

Nilai Keagamaan Pada Jama’ah Masjid Baitul Izzah di Kec. Baruga Kota 

Kendari” yang mana dalam konteks ta‘mir masjid merupakan tulang punggung 
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dan harapan besar  dalam pemakmuran masjid pada masa sekarang dan masa yang 

akan datang. 

1.2 Fokus Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang peneliti di atas, maka dapat 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 

1.2.1 Kegiatan yang dilakukan ta‘mir masjid Baitul Izzah dalam penanaman 

nilai-nilai keagamaan,  

1.2.2 Nilai edukatif yang terkandung dalam kegiatan yang diselenggarakan 

ta‘mir masjid. 

1.2.3 Faktor-faktor pendukung dan penghambat kegiatan yang 

diselenggarakan ta‘mir masjid. 

1.3 Rumusan Masalah 

1.3.1 Apa saja kegiatan yang diselenggarakan oleh ta‘mir masjid Baitul Izzah 

dalam penanaman nilai-nilai keagamaan pada jama‘ah masjid Baitul 

Izzah? 

1.3.2 Nilai edukatif apa saja yang terkandung dalam kegiatan yang 

diselengarakan ta‘mir masjid Baitul Izzah? 

1.3.3 Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

kegiatan yang diselenggarakan ta‘mir masjid dalam penanaman nilai-

nilai keagamaan pada jama‘ah masjid Baitul Izzah? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti rumuskan, maka tujuan yang 

ingin peneliti capai adalah sebagai berikut:  

1.4.1 Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang diselenggarakan ta‘mir masjid 

dalam penanaman nilai-nilai keagamaan pada jama‘ah masjid Baitul 

Izzah Kec. Baruga kota Kendari 

1.4.2 Untuk mengetahui nilai edukatif ta‘mir masjid dalam penanaman nilai-

nilai keagamaan pada jama‘ah masjid Baitul Izzah. 

1.4.3 Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kegiatan yang 

diselenggarakan ta‘mir masjid dalam penanaman nilai-nilai keagamaan 

pada jama‘ah masjid Baitul Izzah 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Secara teoritis karya ini dapat berguna sebagai salah satu literatur dan 

pengetahuan guna memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah 

khazanah keilmuan bagi mahasiswa tentang Fungsi EdukatifTa‘mir 

Masjid Baitul Izzah Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Keagamaan Di Kec. 

Baruga Kota Kendari. 

1.5.2 Secara praktis karya ini dapat dijadikan persembahan untuk almamater 

IAIN Kendari khususnya, dan umumnya untuk Masjid Baitul Izzah. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka penulis 

perlu mengemukakan definisi operasional judul sebagai berikut: 



 
 

7 
 

1.6.1 Edukatif yang di maksud peneliti disini yaitu segala sesuatu yang bersifat 

mendidik dan dapat memberikan efek terhadap pemahaman orang lain 

1.6.2 Ta‘mir masjid yaitu orang yang mengelolah, mengatur segala aktivitas 

yang berhubungan dengan ke masjidan 

1.6.3 Nilai-nilai keagamaan yaitu segala bentuk perarturan hidup yang harus 

diterima oleh setiap manusia sebagai perintah dan larangan yang 

bersumber dari Allah swt apa bila dilaksanakan akan mendapatkan 

kebahagian hidup  di dunia dan di akhirat namun jika diilanggar akan 

mendapatkan siksa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


