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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

2.1 Fungsi Edukatif 

2.1.1 Pengertian Edukatif 

Istilah edukatif dalam ―Kamus Besar Bahasa Indonesia‖ mempunyai arti 

bersifat mendidik atau berkenaan dengan pendidikan (Departement Pendidikan 

Nasional, 2008, h. 542). Sedangkan menurut istilah edukatif adalah suatu 

kegiatan yang bersifat mendidik,membina, memberikan latihan, dan pengajaran 

(Sujarwati, 2005, h. 25). Sedangkan menurut Hasbullah bahwa edukati 

merupakan usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-

nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan (Hasbullah, 2006).Dalam 

perkembangannya, istilah edukatif berarti bimbingan atau pertolongan yang 

diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa fungsi edukatif merupakan suatu 

kegiatan yang bersifat mendidik yang diberikan oleh orang dewasa atau orang-

orang yang memiliki pengetahuan tertentu kemudian disampaikan kepada 

orang lain melalui kegiatan guna memperbaiki kepribadian yang sesuai dengan 

nilai-nilai keagamaan yang sesuai dengan syariat Islam. 

2.1.2 Nilai-Nilai Edukatif 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa nilai adalah 

sifat-sifat yang penting dan berguna bagi manusia sedangkan edukatif berarti 

bersifat mendidik dan berkenaan dengan pendidikan (Depdiknas, 2005).Nilai 

adalah konsep, sikap dan keyakinan seseorang terhadap sesuatuyang dipandang 

berharga olehnya (Buseri, 2004).  
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Adapun menurut Nurani Soyomukti mengatakan bahwa nilai merupakan 

suatu yang keberadaannya tidak nyata, tetapi ia brsembunyi dibalik kenyataan 

yang tampak, tidak bergantung pada kenyataan-kenyataan laindan tidak perna 

mengalami perubahan (meskipun pembawa nilai bisa beruba) (Soyomukti,  

2011). Jahaya S, Praja dalam bukunya ― Aliran-Aliran Filsafat dan Etika 

mengatakan bahwa nilai artinya berharga.  Sesuatu yang mempunyai nilai bagi 

seseorang karena ia berharga bagi dirinya. Pada umumnya orang yang 

mengatakan bahwa nilai sesuatu yang melekat pada benda dan bukan diluar 

benda tetapi ada juga yang  mengatakan bahwa nilai itu di luar benda (Praja, 

2003) 

Nilai besifat ideal, abstrak dan tidak bisa disentu oleh panca indra, 

sedangkan yang bisa ditangkat hanya barang atau tingkah laku yang 

mengandung nilai tersebut, nilai juga bukan faktayang berbentuk kenyataan 

dan konkret. Oleh karena itu, masalh nilai bukan benar atau salah tetapi soal 

dikehendaki atau tidak atau disenangi atau tidak sehingga bersifat subyektif, 

nilai tidak mungkin diuji dan ukurannya terletak pada diri yang menilai 

(Khobir, 2007)  

Nilai edukatif merupakan nilai-nilai pendidikan yang didalamnya 

mencakup sikap-sikap individu dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan 

sosial. Yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan pribadi, 

mempertahankan sesuatu yang benar dan berinteraksi serta menuntut setiap 

individu ketika berprilaku dalam kehidupan bermasyarakat (Setyomini, 2006).  
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Dalam penanaman nilai edukatif melibatkan pendidik yang profesional 

yakni pendidik yang profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Seseorang 

yang dikatakan profesional, apabila pada dirinya terlihat sikap dedikasi yang 

tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu kerja, serta sikap 

continous Improvement, yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaruhi 

model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntunan zamannya, yang 

dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas 

menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zaman di masa depan 

(Adz-Dzakie, 2006)  

Menurut  Khoiriyah  pendidik profesional yaitu guru yang tahu eca 

mendalam tentang apa yang dikerjakan, cakap dalam mengajarkannya secara 

efektif dan efesien dan mempunyai kepribadian yang mantap (Khoiriyah, 2012) 

Nilai edukatif adalah nilai positf dalam proses pendidikan. Yang 

dimaksud nilai positif adalah keseluruhan nilai yang bermuatan mendidik, 

mengajarkan hal-hal yang dianggap menjadi sebuah komunitas masyarakat. 

Nilai tersebut bisa berupa kewajiban melakukan sesuatu, anjuran atau larangan 

yang terkandung dalam bidang keagamaan, sosil, etika, dan estetika (Mulyana, 

2004) 

Dalam penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa penanaman nilai 

edukatif merupakan sesuatu bersifat mendidik serta memberikan pengajaran 

oleh karena itu dalam pengimplemantasianya membutuhkan seorang pendidik 

yang mampu memberikan motivasi kepada peserta agar dapat melakukan 
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kegiatan secara optimal. Adapun nilai-nilai edukatif diantaranya(Buseri : 

2004): 

2.1.2.1 Nilai Agama 

Menurut pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Nilai agama 

diartikan sebagai suatu konsep mengenai penghargaan tinggi yang diberikan 

oleh warga masyarakat pada beberapa masalah pokok dalam kehidupan 

keagamaan warga masyarakat yang bersangkutan (KBBI :2019).Nilai 

keagamaan merupakan  nilai-nilai  kehidupan  yang  harus  dijadikan  

barometer para pemeluknya  dalam  menentukan  pilihan  tindakan  dalam 

kehidupannya. Nilai-nilai  ini  secara  populer  disebut  dengan  nilai agama 

(Alim, 2011).Dengan demikian yang dimaksud nilai keagamaan adalah nilai 

yang bersumber dari keyakinan ke Tuhanan yang ada pada diri seseorang 

(Nata, 2011) 

Nilai-nilai pokok dalam ajaran islam yang harus ditanamkan pada 

setiap jamaah masjid adalah  

1) Iman 

Kata iman berasal dari bahasa arab, iman bentuk masdarnya dari 

kata kerja امن,يومن,اماناartinya percaya, setia, melindungi dan 

menempatkan sesuatu pada tempatnya(Sukring, 2013)  

Adapun iman menurut istilah adalah keyakinan dalam hati dan 

pengucapan dengan lisan. Jadi, iman adalah diucapkan dengan lisan, 

dibenarkan dengan hati, diwujudkan dengan amal perbuatan dengan 
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penuh keyakinan, sebab yakin adalah kesempurnaan iman, tetapi tidak  

semua iman adalah yakin (sukring, 2013) 

Adapun menurut Agus Hasan Basori, ia mengatakan bahwa iman 

adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, 

mengamalkan dengan anggota badan(Bashori, 2001)  

Dari beberapa penjelasan jelas bahwa iman itu tidak hanya 

membenarkan dihati dan diucapkan dengan lisan tetapi juga harus di 

ikuti dengan perbuatan. Apabila seseorang membenarkan dalam hati saja 

tanpa mengucapkan dengan lisan maka orang itu kafir dan sebaliknya 

orang yang mengucapkan dengan lisan, sedang dia tidak membenarkan 

dalam hatinya maka orang itu tergolong kedalam orang orang yang 

munafik 

2) Ibadah 

ibadah atau ejaan aslinya ― Ibadat‖ yang berati (ia telah) memuja, 

berkhidmat, mengabdi. Orang yang melaksanakan ibadah disebut 

―abid‖, sedang dipuja atau disembah disebut ―ma‘bud‖. Kata benda dari 

abadah adalah abdun, berarti budak atau khadam. Dengan demikian, 

ibadat (un) berarti pemujaan, penyembahan, kehidmatan pengabdian. 

Adapun menurut ulama fiqih ibadah adalah semua bentuk 

pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhoan Allah Swt dan 

mendambakan pahaladarinya di akhirat (Raya, 2003)  

Ibadah merupakan rangkaian perbuatan yang disukai oleh Allah, 

sebab semua ibadah pada dasarnya merupakan panggilan ketakwaan. 
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Setelah melakukan ibadah, seseorang harus menjadi lebi baik dalam 

hidupnya dan terhindar dari perilaku-perilaku buruk sebelunya (Ismail, 

2008)  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ibadah merupakan 

manifestasi murni dari aqidah. Yaitu suatu sistem prktis untuk 

menguatkan hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan antara 

individu atau hubungan manusia dengan masyarakat dari seorang insan 

yang berdaya guna dan berhasil. Karena itu ibadah mempunyai peranan 

besar dalam pembinaan besar dalam membina peradaban manusia. 

3)  Ahklak 

Menurut istilah etimologi perkataan ahlak berasal dari bahasa 

Arab yaitu اخلقyang mengandung arti ―budi pakerti, tingkah laku, 

perangai, dan tabiat‖. Sedangkan menurut terminologi, makna ahlak  

adalah suatu sifat yang melekat dalam jiwa dan menjadi kepribadian, 

dari situlah memunculkan perilaku yang spontan, mudah tanpa 

memerlukan pertimbangan (Sudrajat Dkk, 2008) 

Adapun menurut Rosihan Anwar, akhlak adalah keadaan jiwa 

seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui 

pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu (Anwar, 2010, hal 14).  

 

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

ahklak merupakan keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa 

tersebut benar-benar telah melekat sifat yang melahirkan perbuatan-

perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-

angan lagi. 
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Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai agama 

adalah segala bentuk peraturan hidup yang berasal dari Allah Swt yang 

harus diterima oleh setiap masyarakat sebagai perintah,larangan dan 

ajaran dalam menntukan tindakan dalam kehidupanya. 

2.1.2.2 Nilai Estetika 

Estetika atau keindahan merupakan nilai yanng merujuk kepada 

manusia untuk mencapai  ahlak yang baik (keindahan internal), juga 

lingkungan yang bersihdan nyaman. Hidup dalam suasana yang saling 

menghargai dan bersama-sama mengupayakan terwujudnya keindahan 

lingkungan hendaklah ditanamkan sendiri  mungkin pada diri peserta 

didik. 

Keindahan juga akan mendorong timbulnya emosi yang lembut dan 

mulia, akan memacu lingkungan hidup yang serasi  dan terintegrasi 

yang memberikan kesejukan dan ketentraman hidup. Karena 

keindahan adalah salah satu atribut ( Asma) Allah, maka menciptakan 

citra ideal yang dapat kita raih  

2.1.2.3 Nilai Moral  

Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara 

perbuatan yang benar dan salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali 

dalam bertingah laku (Sunarto dan Hartono : 2002) 

Adapun menurut Wahyuningsi dan Zein (2005: 2-3), nilai moral 

merupakan nilai-nilai norma yang menjadi pegangan bagi seseorangatau suatu 

kelompok dalam mengatur tingkah lakuhnya. 



 
 

15 
 

Dapat disimpulkan bahwa nilai moral yaitu nilai yang berkaitan 

dengan perbuatan baik ataupun perbuatan yang buruk yang menjadi dasar 

kehidupan manusia dan masyarakat dimana nilai tersebut merujuk ke manusia 

atau orang lain dalam tindakan yang memiliki nilai positif atau negatif. 

2.1.2.4 Nilai Etika Sosial 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ― etika adalah ilmu 

tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. 

Kumpulan asas/nilai yang berkenaan dengan ahlak, nilai mengenai yang 

benar dengan salahyang dianut oleh masyarakat. (KBBI : 2000)  

Adapun definisi etika menurut para ahli yaitu Usman Sunyoto 2012 

definisi etika adalah pengamalan yang dilakukan oleh seseorang akan nilai-

nilai yang diyakini baik (terpuji), buruk (tercela) dan terpercaya sehingga atas 

tindakan tersebutlah memunculkan makna tersirah kepada pihak lain 

(seseorang atau kelompok).  

Dengan penjelasan diatas pada dasarnya etika sosial  membicarakan 

tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia yang berarti bahwa 

secara sadar yang berpangkal dari hati nuraninya, seseorang harus merasa 

berkewajiban untuk berbuat baik, demi kepentingan masyarakat, disamping 

kempentingan dirinya sebagai sesama manusia, bukan kepentingan pribadi 

dalam pengertian egois dan merugikan orang lain. Hal ini berarti penekanan 

pada hubungan sesama manusia, ketika seseorang merasa berkewajiban itu 

berarti bahwa ia telah memberikan hak kepada orang lain, dan disini harus 

ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh 
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seseorang sebagai anggota masyarakat, yang akan menghasilkan keteraturan 

sosial. 

2.1.3 Komponen Edukatif 

2.1.3.1 Pendidik (Ustadz) 

Kata ustadz berasal dari kata ustazun-assatizatunyang artinya guru 

besar (Yunus, 2010). Jadi kata ustadz merupaka kata yang sering digunakan 

untuk memanggil serang profesor. Ini mengandung makna bahwa seorang 

guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban 

tugasnya. Seseorang yang dikatakan profesinal, apabila pada dirinya terlihat 

sikap dedikasi yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu 

mutu kerja, serta sikap continous Improvement, yakni selalu berusaha 

memperbaiki dan memperbaruhi model-model atau cara kerjanya sesuai 

dengan tuntunan zamannya, yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa 

tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang akan hidup 

pada zaman di masa depan (Adz-Dzakie, 2006)  

Ustadz atau Guru merupakan jabatan atau profesi yang memiliki 

kemampuan dan keahlian khusus mendidik secara profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, mengasuh, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik (Khoiriyah, 2012). 

Menurut Zahara Idris dan Lisma Jamal dalam Idris (2008:49) adalah 

orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada 

peserta didik dalam hal perkembangan jasmani dan rohani untuk memenuhi 
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tugasnya sebagai mahluk Tuhan, mahluk individu yang mandiri, dan mahluk 

sosial.(Idris, Muhammad, (2008), 

Pendidik harus memiliki karakter yang terpuji sabagaimana yang 

dikatakanHamka Abdul Aziz terkait karakteristik seorang pendidik antara lain 

1) Bersyukur, yaitu seorang pendidikharus selalu bersyukur kepada Allah 

Swt atas semua nikmat yang telah diberikan, karena jaban sebagai 

pendidik  merupakan karunia Allah yang sangat besar. 

2) Menyatukan diri dengan jamaah, pendidik harus mampu menyatukan 

diri dengan jamaah dan harus lebih rendah hati dan tawadhu sehingga 

bisa diterima oleh jamaah dengan senag hati 

3) Menjadi teladan yaitu harus senantiasa mengedepankan kemulian ahlak, 

penuh kasih sayang sebagaimana seorang ibu kepada anaknya. Dengan 

demikian pendidik hari bisa menjadi teladan bagi jamaah 

4) Pengayom, yaitu mempunyai toleransi yang tinggi, sebagai bagian dari 

jiwa pengayom dan pembimbing. 

5) Bijaksana yaitu mengenal dirinya dengan baik dan kemudian diri 

jamaah itu sendir 

6) Rendah hati, yaitu harus selalu siap meruntuhkan kesombongan dirinya 

di hadapan jamaanya (Aziz, 2012)  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Ustadz merupakan 

panutan yang dipercaya oleh jamaah dan masyarakat karena kekokohannya 

sebagai figur prndakwa yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam 

mengenai ajaran agama Islam serta memilik kepribadian yang Islami. 
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Pendidik juga merupakan sosok seorang guru yang dipercaya oleh masyarakat 

untik mendidik, membina, membimbing, mengarahkan, melatih, mengasuh, 

menilai, mengevaluasi jamaah sertamemiliki sifat-sifat terpuji yang melekat 

pada dirinya. 

2.1.3.2 Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan pendidikan pada dasarnya ditentukan oleh pandangan hidup 

(way of life). Pikiran inilah yang menyebabkan berbeda-bedah dalam 

mendesain pendidkan (Tafsir, 2008)  

Adapun tujuan utama pendidikan islam  menurut Al-Abrasyi adalah  

Untuk memebentuk moral serta ahlak yang mulia. Para ulama dan 

para sarjana muslim dengan sepenuh hati dan perhatiannya berusaha 

menanamkan ahlak yang mulia, meresapkan fadhilah kedalam jiwa 

para penuntut ilmu, membiasakan mereka berpegang pada moral yang 

tinggi dan menghindari pada hal-hal tercelah, berfikir secara 

bathiniyyahdan insaniyyah(kemanusiaan yang jernih), serta 

mempergunakan waktu untuk belajar ilmu duniawi dalam ilmu-ilmu 

keagamaan sekaligus tanpa memandang keuntungan-keuntungan 

materi (Al-Abrasyi, 2003)  

 

Didin Hafidhuddin mengatakan bahwah 

Tujuan pendidikan Islam paling tidak mencakup tujuah aspek antara lain 

sebagai berikut, 1) untuk menyadarkan manusia sebagai hamba Allah 

(ta‟abud) secara totalitas. 2) Manusia sebagai khalifatullah (penguasa-

ppenguasa di bumi). 3) sebagai mahluk yang sangat mulia dan sempurna 

dibandingkan mahluk-mahluk lain yang telah Allah Swt ciptakan, 4) 

supaya mampu melaksanakan amanah-amanah Allah Swt, 5) supya 

mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sebagai bentuk syukur 

kepada Allah Swt atas apa yang telah dianugrahkan kepadanya, 6) 

sebagai mahluk  sosial agar manusia bertanggung jawa pada lingkungan ( 

manusia dan alam semesta) dan 7) agar memiliki kemampuan beramal 

secara optimal dan ihsan dalam kehidupannya(Hafidhuddin, 2009).  

 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa tujuan 

pendidikan agama Islam adalah sebagai pusat pembentukan moral dan 
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aklak yang mulia sehingga ia mengetahui eksitensinya kehidupan nya 

baik secara pribadi maupun secara sosial di masyarakat 

 

2.1.3.2 Media 

Media merupakan segala bentuk yang digunakan untuk proses 

penyaluran informasi atau benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, 

didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrument yang dipegunakan  

dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, atau sesuatu yang bersifat 

menyalurkan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan 

audien sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya 

(Usman dan Asnawir, 2002)  

Bilamedia adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat 

diartikan dengan manusia, benda, atau pun peristiwa yang 

memungkinkan audien memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan(Djamarah dan Zain, 2002)  

Akhirnya dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu apa saja 

yang dapat dijadikan sebagai penyaluran pesan guna mencapai tujuan 

pengajaran (Djamarah dan Zain, 2002) 

Parah ahli mengklarifikasi media kepada dua bagian yaitu alat 

yang bersifat benda (materil) dan yang bukan benda( Ramayulis, 2002)  

1) Alat yang berifat benda, yaitu 1) media tulis, seperti Al-Qur‘an, 

Hadis, Tauhid, Fiqih sejarah, 2) benda alam seperti hewan, 

manusia, tumbuhan dll 3) gambar-gambar yang dirancang 

seperti grafik, 4) gambar yang diproyeksikan seperti video, 
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transparan, 5) audio recording (alat untuk didengar), seperti 

kaset, tape radio dll  

2) Alat yang bersifat bukan benda yaitu 1) keteladanan, 2) 

perintah atau larangan, 3) ganjaran dan hukuman (Usman dan 

Asnawir, 2002) 

Dalam penentuan medaia pembelajaran maka ada beberapa 

yang perlu di perhatikan. Sebagaimana menurut Cecep 

Kustandi dan Babambang Sutjipto tentang penetapan dalam 

pemilihan media pembelajaran antara lain 

(1) Kesesuaian jenis media dengan materi 

(2) Keterjangkauan dalam pembiayaan 

(3) Ketersedian perangkat keras untuk pemanfaatan media 

pembelajaran 

(4) Ketersedian media pembelajaran di pasaran 

(5) Kemudahan dalam memanfaatkan media pembelajaran 

(Kustandi & Sutjipto, 2016) 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan media adalah suatu alat yang digunakan 

untuk menghantarkan informasi baik dalam bentuk serta hal 

lainnya yang bisa mencapi tujuan pendidikan 
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2.1.4 Fungsi Edukatif 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata fungsi artinya kegunaan 

suatu hal, peran adapun pengertian fungsi menurut istilah fungsi merupakan 

rincian tugas yang sejenis yang erat hubungannya satu sama lain untuk 

dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan 

sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya (Zainal, 

2008). 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita, maka yang dimaksud 

dengan fungsi edukatif adalah suatu fungsi yang dapat mengajarkan 

seseorang mengenai hal-hal yang bersifat pengetahuan yang bisa berguna 

bagi pekembangan kognitif. 

Menurut mengatakan bahwa fungsi edukatif adalah untuk memperdalam 

pengetahuan peserta didik mengenai materi yang diperolehnya, mengenal 

hubungan antara materi yang didapatkan dengan keimanan dan ketakwaannya 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2000)  

2.2 Pengertian Ta’mir Masjid 

Ta‘mir masjid merupakan orang yang diberikan amanah untuk 

memakmurkan masjid dengan baik salah satunya melalui dengan pembinaan 

jamaah.  Ta‘mir masjid dipilih dari orang-orang yang memiliki kelebihan dan 

kemampuan dan berakhlak mulia, hingga jamaah menghormatinya secara 

wajar dan bersedia membantu dan bekerja sama dalam memajukan dan 

memakmurkan masjid (Ayub, 2007).  
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Menurut Ahmad Yani ta‘mir masjid adalah orang yang bertugas 

menjaga, mengurus, merawat masjid agar fungsi masjid dapat dimaksimalkan 

sebaik mungkin. Idealnya pengurus masjid harus seorang muslim yang 

memiliki kepribadian Islami dengan sejumlah ciri yang harus lekat pada 

dirinya, memiliki wawasan yang luas, baik menyangkut masalah keIslaman, 

kemasjidan, kemasyarakatan maupun keorganisasian dan memiliki kemampuan 

manajerial dalam pengelolaan masjid dengan segala aktivitasnya (Yani, 2000, 

h. 35). 

Menurut Siswanto yaitu organisasi yang mengurus seluruh kegiatan 

yang ada kaitannya  dengan masjid, baik dalam dalam membangun, 

merawat maupun memakmurkan, termasuk usaha-usaha pembinaan 

remaja muslim di sekitaran masjid (Siswanto, 2005 h. 56) 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat kita pahami bahwa ta‘mir masjid 

adalah orang yang diberikan amanah untuk menjaga, mengurus, merawat dan 

memakmurkan masjid. Ta‘mir masjid dipilih diantara orang-orang yang 

memiliki kelebihan dan berahlak mulia serta memiliki kemampuan dalam 

mengelolah masjid. 

2.2.1 Syarat-Syarat Menjadi Ta’mir Masjid 

Pengurus masjid adalah team yang mengelolah dan bertanggung jawab  

atas berlangsungnya kegiatan masjid. Karena itu, yang menjadi ta‘mir masjid 

harus memiliki kapasitas yang memadai serta aktif shalat di masjid. 

Menurut Bidang Pemberdayaan Daerah & Kerjasama Dalam Negeri 

mengatakan bahwa syarat ta‘mir masjid adalah, pertama, aqidah yang shahih. 

Kedua, memahami Al-Qur‘an dan sunah. Ketiga, meiliki ilmu keIslaman dan 

mengaplikasikannya dalam kehidupan. Keempat, berahlak mulia. Kelima, 
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memiliki orientasi kedepan dan semangat yang tinggi dalam berdakwa (2013: 

100-101). 

Merujuk pada Q.S At-Taubah ayat 18 sebagai berikut: 

 

                            

             

Terjemahan  

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 (At-

Taubah:18) 

 

Kriteria yang harus dimiliki pengurus masjid atau dapat dikatakan 

ta‘mir masjid yaitu: 

1) Beriman kepada Allah 

2) Beriman kepada hari akhir 

3) Mendirikan sholat 

4) Membayar zakat 

5) Memiliki keberanian untuk menegakkan keadilan. 

Dengan kriteria yang menjadi syarat ta‘mir masjid tersebut diharapkan 

akan mampu mengelola dan mengubah masjid menjadi tempat yang nayaman 

dan ramai dengan pendidikan aktivitas pendidikan dan dakwah Islam 

sehingga dari jamaah dapat terpaut untuk selalu mendekatkan diri kepada 

Allah. 

Beberapa syarat yang menjadi ta‘mir masjid agar dapat 

mengaktualisasikan perannya dalam mengkordinir baik dalam melaksanakan 
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sholat jamaah maupun aktifitas lainya, dalam rangka menyatukan potensi dan 

kepemimpinan umat. Selanjutnya, umat yang terkordinir secara rapi oleh 

ta‘mir masjid dibina keimanan, ketakwaan, ukhuwah dan dakwah Islamiyah 

sehingga masjid menjadi basis umat Islam yang kokoh (Siswanto, 2005). 

Jadi adapun dari beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa 

ta‘mir masjid adalah team yang mengelolah dan bertanggung jawab  atas 

berlangsungnya kegiatan masjid dan adapun yang menjadi syarat ta‘mir 

masjid tersebut yaitu yang mampu mengelola dan mengubah masjid menjadi 

tempat yang nayaman dan ramai dengan aktivitas pendidikan dan dakwah 

Islam sehingga dari jamaah dapat terpaut untuk selalu mendekatkan diri 

kepada Allah.  

2.2.2 Peran Dan Fungsi Ta’mir Masjid 

Menurut Ahmad Yani bahwa peran dan fungsi ta‘mir masjid adalah 

sebagai berikut 

1) Konsolidasi jama‘ah 

2) Menumbuhkan rasa memiliki terhadap masjid 

3) Melengkapi fasilitas masjid 

4) Menggalang pendanaan masjid 

5) Menggalang kerja sama antara masjid (Yani, 2009 h. 173). 

 

Peran dan fungsi yang bisa dan harus dijalankan ta‘mir masjid sangat 

penting dan strategis. Karena itu ta‘mir masjid bukanlah sekedar berfungsi 

sebagai pemimpin. Ada beberapa fungsi ta‘mir masjid yaitu: 

1) Mengecek jadwal sholat jamaah 

2) Mengecek siapa yang menjadi imam pada hari jum‘at 
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3) Mempersiapkan ketika sholat jum‘at maka harus sudah tertata rapi dan 

mengatur siapa yang akan menjadi imam dan khutbah 

4) Membuat rencana-rencana kegiatan Islam yang akan diselenggarakan di 

masjid, misalnya perayaan tahun baru Islam, idul adha atau malam 

takbiran idul fitri. 

5) Sebagai pengawas masyarakat sekitar daam melakukan ibadah dan 

membuat masyarakatnya tetap percaya dan terus datang ke masjid untuk 

berdiskusi tentang keIslaman (www.kubahenamel.id/tugas pokok dan 

fungsi ta‘mir masjid) 

Dari beberapa point yang menjadi peran dan fungsi ta‘mir masjid dapat 

kita simpulkan bahwa ta‘mir masjid harus dapat menjalankan peran serta 

fungsinya dalam mengelola masjid dan tentunya Sebagai pengawas 

masyarakat sekitar dalam melakukan ibadah dan membuat masyarakatnya 

tetap percaya dan terus datang ke masjid untuk memenuhi apa yang telah 

menjadi kewajibanya. 

2.2.3 Kegiatan Keagamaan Ta’mir Masjid 

Kegiatan keagamaan sanangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari 

karenadengan kegiatan keagamaan akan dapat menambah keimanan dan 

ketakwaan kepada Allah Swt. Selain itu dengan kegiatan keagamaan, kita 

dapat menyatu kepada masyarakat 

Kegiatan keagamaan adalah  bentuk usaha sadar yang dilakukan untuk 

mewujudkan atau mengaplikasikan iman kedalam suatu bentuk keagamaan 

dalam kehidupan sahari-hari (Muhaimin, 2012) 

http://www.kubahenamel.id/tugas
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Adapun pengertian kegiatan keagamaan menurut  Nanik Nurhayati 

adalah segalah aktifitas kegiatan agama Islam untuk menyiapkan peserta didik  

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan bagi peranannya dimasa 

yang akan datang (Nurhayati, 2010)  

Adapun kegiatan keagamaan yang diselenggarakan ta‘mir masjid antara 

lain sebagai berikut:  

1) Pengajian Agama (Majelis Ta‘lim)  

Majelis taklim adalah salah satu sarana pendidikan dalam Islam.Majelis 

taklim lebih dikenal dengan istilah pengajian-pengajian dan sering pula 

berbentuk halaqah. Menurut Effendy Zarkasyi dalam kutipan Muhsin 

mengatakan, ―Majelis ta‘lim merupakan bagian dari model dakwah dewasa 

ini dan sebagai  forum belajar untuk mencapai suatu tingkat pengetahuan 

agama‖(Muhsin, 2009) 

Helmawati menuturkan bahwa majelis ta‘lim adalah tempat 

memberitahukan, menerangkan, dan mengabarkan suatu ilmu, baik ilmu 

agama maupun ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara 

berulang-ulang sehingga maknanya dapat membekas pada diri muta‟allim 

untuk kemudian ilmu yang disampaikan bermanfaat, melahirkan amal saleh, 

memberi petunjuk ke jalan kebahagiaan dunia akhirat, untuk mencapai ridha 

Allah SWT, serta untuk menanamkan dan memperkokoh akhlak (Helmawati, 

2013, h. 85-86) 

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan 

bahwa majelis ta‘lim adalah suatu tempat kegiatan transfer ilmu agama 



 
 

27 
 

Islamdari mu‟allim kepada muta‟allim yang dilakukan secara rutin untuk 

menambah pengetahuan keagamaan, memperkuat iman, dan menanamkan 

akhlak mulia sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat 

2) Taman Pendidikan Al-Qur‘an 

Taman Pendidikan Al-Qur‘an adalah lembaga atau kelompok 

masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan nonformal jenis keagamaan 

Islam bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur‘an sejak 

usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman 

kanak-kanak, sekolah dasar, dan atau madrasah ibtidayah (SD/MI) atau 

bahkan yang  lebih tinggi.(Aliwar, 2016) 

TPA adalah lembaga pendidikan di luar sekolah yang berfungsi sebagai 

pengajaran dasar-dasar pelaksanaan ibadah dalam agama Islam, oleh sebab 

itu bersifat ilmiah (Muliawan, 2005) 

Tujuan didirikannya TPA adalah menyiapkan anak didik menjadi 

generasi muslim yang bisa membaca Al-Qur‘an, mencintainya, komitmen 

terhadapnya dan menjadikannya sebagai pandangan hidupnya. Materi yang 

diajarkan juga harus menunjang pemahaman santri tentang pendidikan 

agama. Materinya seperti materi pokok yaitu santri dapat membaca Al-

Qur‘an dengan baik dan benar sesuai tajwid. Sedangkan materi penunjangnya 

adalah hafalan surat-surat pendek, hafalan bacaan shalat, doa sehari-hari, 

bahasa arab, menulis arab, akhlak, dan aqidah ( Tim Pena Cendekia, 2010). 

Dari beberapa definisi Taman Pendidikan Al-Qur‘an (TPQ) tersebut 

dapat disimpulkan bahwa Taman Pendidikan Al-Qur‘an merupakan unit 
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pendidikan  non formal jenis keagamaan berbasis komunitas muslim yang 

menjadikan Al-Qur‘an sebagai materi utamanya dan juga berperan dalam 

menanamkan ahlakul karimah bagi anak. 

2.2.4 Tugas Dan Tanggung Jawab Ta’mir Mesjid 

Menurut Ayub tanggung jawab ta‘mir masjid yaitu:(Ayub, 2007). 

1) Memelihara Masjid 

Masjid sebagai tempat ibadah menghadap kepada Allah perlu 

dipelihara dengan baik. Bangunan dan ruangannya dirawat agar tidak kotor 

dan rusak. Ta‘mir masjid membersihkan bagian yang mana pun yang kotor 

dan memperbaiki setiap kerusakan. 

2) Mengatur Kegiatan 

Segala kegiatan yang dilakukan di masjid menjadi tugas dan 

tanggung jawab ta‘mir masjid untuk mengaturnya. Baik kegiatan ibadah 

rutin maupun kegiatan-kegiatan lainnya, seperti majlis ta‘lim pengajian, 

dan lain sebagainya. Untuk kegiatan sholat jum‘atumpamanya, ta‘mir 

masjidlah yang mengatur khatib dan imamnya, atau kegiatan lainnya. 

Ta‘mirlah yang mesti berusaha meningkatkan kualitas jamaah, bila 

masjid diharapkan lebih maju dan berkembang. Program yang disusun 

tidak akan berkualitas tanpa dukungan jamaah yang berkulitas. Disini 

kesiapan ta‘mir masjid ditantang, artinya, ta‘mir harus siap dan sungguh-

sungguh mengusahakan agar jamaahnya berbobot, berwawasan dan 

memiliki visi keIslaman. Jamaah dapat membantu tugas-tugas ta‘mir 

masjid, baik dalam membangun dan memperbaiki masjid maupun dalam 
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memeliharanya. Didalam berbagai kegiatan masjid, jamaah tidak bisa 

tinggal dian dan bersikap semasa bodoh. Mereka juga berkewajiban 

membantu pelaksanaan berupa fikiran, tenaga, dana atau doa yang tulus 

ikhlas. 

Kesimpulannya yaitu bahwasannya semua ta‘mir sangat berperan di 

dalam masjid untuk memelihara bangunan dan ruangan masjid tersebut, 

jika bangunan ada yang harus diperbaiki sebisa mungkin ta‘mir 

memperbaikinya dan peran ta‘mir selanjutnya yaitu mengatur kegiatan 

bahwasannya semua ta‘mir berhak mengatur semua kegiatan yang ada di 

dalam masjid, dan menjadwalkan semua kegiatan agar berjalan dengan 

baik. 

3) Penasehat 

Penasehat dalam organisasi ta‘mir masjid memiliki tugas dan 

tanggung jawab sebagai berikut : 

(1) Memberikan nasehat/ arahan/ saran kepada ketua dan ta‘mir lainnya, 

baik secara lisan maupun tertulis, diminta atau tidak. 

(2) Memberikan pertimbangan atau pendapat mengenai suatu hal apabila 

diminta oleh ketua ta‘mir 

(3) Mengawasi jalannya organisasi dan kegiatan yang diselenggarakan 

oleh ta‘mir agar tidak menyimpang dari ketentuan syar‟i dan dari 

kesepakatan bersama. 

(4) Memberikan teguran dan atau peringatan apabila ketua atau ta‘mir 

lainnya melakukan tindakan yang bertentangan dengan syar‟i. 
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(5) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya 

kepada jamaah, atau kepada atasannya(Al-Faruq, 2010). 

4) Ketua Ta‘mir 

Ketua dalam organisasi ta‘mir masjid memiliki tugas dan tanggung 

jawab sebagai berikut : 

(1) Memimpin dan mengorganisasikan para pengurus lainnya dalam 

melaksanakan tugasnya, sehingga mereka tetap berada pada tugas dan 

tanggung jawab masing-masing. 

(2) Menjadi wakil organisasi, baik keluar maupun ke dalam. 

(3) Memimpin dan mengawasi pelaksanaan program kerja yang telah 

dicanangkan. 

(4) Mengevaluasi semua kegiatan yang telah, sedang dan akan 

dilakukanoleh jajaran ta‘mirnya. 

(5) Menyelenggarakan pembinaan ruhiyah kepada ta‘mir maupun jamaah 

masjid. 

(6) Menandatangani surat keluar sebagai wakil organisasi. 

(7) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya 

kepada jamaah, atau kepada atasannya dengan membuat laporan 

pertanggungjawaban (LPJ) (Al-Faruq, 2010). 

5) Wakil Ketua 

Wakil ketua dalam organisasi ta‘mir masjid memiliki tugas dan 

tanggung jawab sebagai berikut : 
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(1) Mewakili atau ketua apabila ketua berhalangan hadir, atau tidak ada di 

tempat. 

(2) Membantu ketua dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dan 

membantu ketua dalam memimpin jajaran ta‘mir ta‘mir. 

(3) Melaksanakan program dan tugas tentu berdasarkan musyawarah. 

(4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya 

kepada ketua. 

6) Sekretaris 

Sekretaris dalam organisasi ta‘mir masjid memiliki tugas dantanggung 

jawab sebagai berikut : 

Mewakili ketua dan wakil ketua apabila keduanya berhalangan hadir, atau 

tidak ada ditempat. 

(1) Memberikan pelayanan yang bersifat teknis dan administratif. 

(2) Melaksanakan fungsi kesektariatan, seperti membuat undangan, 

mencatat agenda dan hasil rapat, membuat rapat organisasi, dan 

sebagainya. 

(3) Mengkoordinasikan kegiatan kesekertariatan bidang dan atau seksi. 

(4) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya 

kepada ketua (Al-Faruq, 2010). 

7) Bendahara 

Bendahara dalam organisasi ta‘mir masjid memiliki tugas 

dantanggung jawab sebagai berikut : 
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(1) Bertanggung jawab terhadap pengaturan, pemeliharaan dan 

pengelolaan harta kekayaan organisasi, baik berupa uang maupun 

barang. 

(2) Merencanakan dan mengusahakan masuknya dana ke masjid, dan 

mengendalikan pengeluaran sesuai dengan ketentuan. 

(3) Mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan 

ketua. 

(4) Membuat standarisasi form administrasi keuangan, baik pemasukan 

maupun pengeluaran. 

(5) Mengadakan pengarsipan terhadap surat atau tanda bukti penerimaan 

dan pengeluaran uang. 

(6) Membuatan laporan keuangan rutin. 

(7) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya 

kepada ketua. 

8) Bidang Ibadah 

Bidang ibadah dalam organisasi ta‘mir masjid memiliki tugas dan 

tanggung jawab sebagai berikut : 

(1) Mempersiapkan tempat dan sarana penunjang lainnya agar 

pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan baik dan jamaah merasakan 

kenyamanannya. 

(2) Menentukan imam besar, wakil imam, muadzin, khatib dan petugas-

petugas lainnya yang berkaitan dengan ibadah, serta mengadakan 

evaluasi khatib jum‘at. 
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(3) Membuat jadwal imam dan khatib sholat jumat, menyediakan 

jadwalwaktu sholat, menyediakan Al-Qur‟an di dalam masjid, dan 

memfasilitasi kegiatan ibadah lainnya, seperti zakat, sholat 

tarawih,dan sebagainya. 

(4) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya 

kepada ketua. 

9) Bidang Dakwah 

Bidang dakwah dalam organisasi ta‘mir masjid memiliki tugas dan   

tanggung jawab sebagai berikut : 

(1) Merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan dakwah. 

(2) Mengkoordinir kegiatan anak-anak, remaja, ibu-ibu, dan jamaah 

masjid pada umumnya. 

(3) Mengadakan pengajian rutin, pengajian rutin terdiri dari pengajian 

anak-anak (TPA), pengajian remaja, pengajian bapak-bapak dan ibu-

ibu. 

(4) Mengadakan berbagai macam kegiatan yang bersifat insidental, 

seperti tabligh akbar, seminar, diskusi publik dan sebagainanya. 

(5) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya 

kepada ketua (Al-Faruq, 2010). 

10) Bidang Sarana Dan Prasarana 

Bidang sarana dan prasarana dalam organisasi ta‘mir masjid memiliki 

tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

(1) Mengatur, menjaga dan merawat sarana dan prasarana masjid. 
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(2) Mengadakan perbaikan, renovasi dan mengupayakan penambahan 

fasilitas masjid. 

(3) Mengadakan piket harian, menjaga kebersihan, kenyamanan dan 

keamanan masjid. 

(4) Mendata segala kerusakan sarana dan prasarana masjid. 

(5) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya 

kepada ketua. 

11) Bidang Usaha Dana 

Bidang usaha dana dalam organisasi ta‘mir masjid memiliki tugas dan 

tanggung jawab sebagai berikut : 

(1) Berkoordinasi dengan bendahara dalam rangka merencanakan dan 

mengusahakan masuknya dana ke masjid. 

(2) Membentuk dan mengelola badan usaha untuk membantu pemasukan 

keuangan masjid. 

(3) Menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka menyelesaikan 

kegiatan masjid, atau mencari pihak luar yang bersedia menjadi 

donatur atau sponsor dalam kegiatan tertentu. 

(4) Menyelenggarakan program training kewirausahaan. 

(5) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya 

kepada ketua (Al-Faruq, 2010). 

Dalam melaksanakan tugas, ta‘mir masjid tidak bisa berjalan sendiri-

sendiri. Kerjasama dan koordinasi satu sama lain merupakan sifat utama 

dalam praktek berorganisasi. Dalam bekerja sama inilah diperlukan 
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kekompakan, baik dalam melaksanakan program/ kegiatan masjid maupun 

dalam upaya memecahkan berbagai macam kendala dan hambatan yang 

timbul. 

Kekompakan ta‘mir masjid sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

masjid. Kegiatan-kegiatan masjid akan berjalan dengan baik dan sukses 

apabila dilaksanakan ta‘mir masjid yang kompak dalam bekerja sama. 

Melalui pembagian tugas yang merupakan sangat penting dan diperlukan 

supaya masing-masing personil ta‘mir mengetahui apa tugas yang harus 

dikerjakannya. 

2.3 Nilai-Nilai Keagamaan 

2.3.1 Pengertian Nilai-Nilai Keagamaan 

Secara etimologi, nilai keagamaan berasal dari dua kata yakni: nilai dan 

keagamaan. Nilai  adalah  suatu  seperangkat  keyakinan  atau  perasaan  yang 

diyakini  sebagai  suatu  identitas yang  memberikan  corak  yang khusus 

kepada  pola  pemikiran,  perasaan,  keterikatan  maupun perilaku (Salimi,dkk 

2008). Sedangkan menurut  Scope nilai adalah sesuatu yang tidak terbatas 

(Aziz, 2006). 

Keagamaan  merupakan  suatu sikap atau kesadaran yang muncul yang 

didasarkan atas keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap suatu agama 

(Sahlan, 2010). 

Dari segi isi, agama terdiri dari seperangkat ajaran yang merupakan 

perangkat  nilai-nilai  kehidupan  yang  harus  dijadikan  barometer para 
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pemeluknya  dalam  menentukan  pilihan  tindakan  dalam kehidupannya. 

Nilai-nilai  ini  secara  populer  disebut  dengan  nilai agama (Alim, 2011). 

Oleh  karena itu,  nilai-nilai  agama  merupakan  seperangkat standar  

kebenaran  dan kebaikan. Nilai-nilai agama adalah nilai luhur yang ditransfer 

dan diadopsi ke dalam diri.  Oleh karena itu, seberapa banyak  dan seberapa 

jauh  nilai-nilai  agama  bisa  mempengaruhi  dan membentuk  sikap  serta  

perilaku seseorang sangat tergantung dari seberapa dalam nilai-nilai agama 

tersebut merasuk/ terinternalisasi di dalam dirinya. Semakin dalam nilai-nilai 

agama terinternalisasi  dalam diri  seseorang, kepribadian  dan  sikap  

religiusnya akan muncul dan terbentuk. Jika sikap religius/ keagamaan sudah 

muncul dan  terbentuk, maka  nilai- nilai  agama  akan  menjadi  pusat  nilai  

dalam menyikapi segala sesuatu dalam kehidupan. 

Dari uraian tersebut dapat diambil pengertian bahwa nilai agama Islam  

adalah  sejumlah  tata  aturan  yang  menjadi  pedoman  manusia agar dalam 

setiap tingkah lakunya sesuai dengan ajaran agama Islam sehingga dalam  

kehidupannya  dapat mencapai  keselamatan  dan kebahagiaan  lahir dan batin 

dunia dan akhirat. 

 

2.3.2 Sumber Nilai Agama 

Agama  bertujuan  membentuk  pribadi  yang  cakap  untuk  hidup 

dalam masyarakat di kehidupan dunia yang merupakan  jembatan menuju 

akhirat. Agama mengandung nilai-nilai rohani yang merupakan kebutuhan 

pokok kehidupan manusia, bahkan kebutuhan fitrah karena tanpa landasan 
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spiritual  yaitu  agama  manusia  tidak  akan  mampu  mewujudkan 

keseimbangan antara dua kekuatan yang bertentangan  yaitu kebaikan dan 

kejahatan.  Nilai-nilai  agama  Islam  sangat  besar  pengaruhnya  dalam 

kehidupan  sosial,  bahkan  tanpa  nilai  tersebut  manusia  akan  turun 

ketingkatan  kehidupan  hewan  yang  amat  rendah  karena agama 

mengandung  unsur  kuratif  terhadap  penyakit  sosial.  Nilai  itu bersumber 

dari: 

1) Nilai Ilahi, yaitu nilai yang dititahkan Tuhan melalui para Rasul-Nya 

yang  berbentuk  taqwa,  iman,  adil  yang  diabadikan  dalam wahyu 

Ilahi (Muhaimin, 1993). Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber 

nilai Ilahi, sehingga bersifat statis dan kebenarannya mutlak. Nilai-

nilai Ilahi  mungkin  dapat  mengalami  perubahan,  namun  secara 

instrinsiknya  tetap  tidak  berubah.  Hal  ini  karena  bila  instrinsik 

nilai tersebut  berubah  makna  kewahyuan  dari  sumber  nilai  yang 

berupa kitab suci Al-Quran akan mengalami kerusakan. 

2) Nilai  Insani  atau  duniawi  yaitu  nilai  yang  tumbuh  atas 

kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban 

manusia. Nilai moral  yang  pertama  bersumber  dari  Ra‘yu  atau 

pikiran  yaitu memberikan  penafsiran  atau  penjelasan  terhadap Al-

Quran  dan Sunnah,  hal  yang  berhubungan  dengan kemasyarakatan  

yang  tidak diatur  dalam  Al-Quran  dan  Sunnah. Yang  kedua   

bersumber  pada adat  istiadat  seperti  tata  cara komunikasi,  interaksi  

antar  sesama manusia dan sebagainya. Yang ketiga bersumber pada 



 
 

38 
 

kenyataan alam seperti tata cara berpakaian, tata cara makan dan 

sebagainya. 

Dari sumber nilai tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

setiap tingkah laku manusia haruslah mengandung nilai-nilai Islami yang  

pada  dasarnya  bersumber  dari Al-Quran  dan  Sunnah  yang  harus 

senantiasa dicerminkan oleh setiap manusia dalam tingkah lakunya dalam 

kehidupan  sehari-hari  dari  hal-hal  kecil  sampai  yang  besar  sehingga ia 

akan menjadikan manusia yang berperilaku utama dan berbudi mulia. 

2.3.3 Karakteristik Nilai-Nilai Keagamaan 

Dalam karakter religius ada beberapa indikator yang dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu:  

1) Taat kepada Allah yaitu tunduk dan patuh kepada Allah dengan 

berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. 

2) Ikhlas yaitu melakukan perbuatan tanpa pamrih apapun, selain hanya 

berharap ridha Allah dengan melakukan perbuatan secara tulus tanpa 

pamrih, menolong siapa pun yang layak ditolong, memberi sesuatu 

tanpa berharap imbalan apa-apa dan melaksanakan perbuatan hanya 

mengharap ridho Allah SWT. 

3) Percaya diri, yaitu merasa yakin kemampuan yang dimilikinya dengan 

berani melakukan sesuatu karena merasa mampu, tidak ragu untuk 

berbuat sesuatu yang diyakini mampu dilakukan dan tidak selalu 

menggantungkan pada bantuan orang lain. 
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4) Kreatif yaitu memiliki kemampuan menciptakan sesuatu yang baik. 

Dengan terampil mengerjakan sesuatu, menemukan cara praktis dalam 

menyelesaikan sesuatu, tidak selalu tergantung pada cara dan karya 

orang lain. 

5) Bertanggung jawab, yaitu melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh 

serta berani menanggung konsekuensi dari sikap, perkataan dan 

perilakunya. 

6) cinta ilmu yaitu memiliki kegemaran untuk menambah dan 

memperdalam ilmu. Jujur yaitu menyampaikan sesuatu secara terbuka, 

apa adanya dan sesuai hati nurani. 

7) Disiplin yaitu taat pada peraturan dan tata tertib yang berlaku. 

8) Toleran yaitu menghargai dan mebiarkan pendirian yang berbeda atau 

bertentangan dengan dirinya sendiri. 

9) Menghormati orang lain yaitu selalu menghormati orang lain dengan 

cara yang selayaknya (Marzuki, 2015) 

Menurut Gay Hendricks dan Kate Ludeman dalam Asmaun 

Sahlan (2010) menyebutkan bahwa karakter nilai-nilai keagamaan 

meliputi: 

1) Kejujuran 

Rahasia untuk meraih sukses meurut mereka adalah dengan selalu 

berkata jujur. Mereka menyadari, justru ketidak jujuran kepada 

pelanggan, orang tua, pemerintah dan masyarakat, pada akhirnya akan 

mengakibatkan diri mereka sendiri terjebak dalam kesulitan yang 
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berlarut-larut. Total dalam kejujuran menjadi solusi, meskipun 

kenyataan begitu pahit.  

2) Keadilan 

Salah satu skillseseorang yang religius adalah mampu bersikap 

adil kepada semua pihak, bahkan saat ia terdesak sekalipun. 

3) Bermanfaat bagi orang lain 

Hal ini merupakan salah satu bentuk sikap religius yang tampak 

dari diri seseorang. Sebagaimana Nabi SAW bersabda: ―sebaik-baik 

manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain‖.  

4) Rendah hati 

Sikap rendah hati merupakan sikap tidak sombong mau 

mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memaksakan gagasan atau 

kehendaknya. Dia tidak merasa bahwa dirinyalah yang selalu benar 

mengingat kebenaran juga selalu ada apda diri orang lain. 

5) Bekerja efisien 

Mereka mampu memusatkan semua perhatian mereka pada 

pekerjaansaat itu, dan begitu juga saat mengerjakan pekerjaan 

selanjutnya. Mereka menyelesaikan pekerjaanya dengan santai, namun 

mampu memusatkan perhatian mereka saat belajar dan bekerja.  

6) Visi ke depan 

Mereka mampu mengajak orang ke dalam angan-angannya. 

Kemudian menjabarkan begitu terinci, cara-cara untuk menuju kesana. 
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Tetapi pada saat yang sama ia dengan mantap menatap realitas masa 

kini.  

7) Disiplin tinggi 

Mereka sangatlah disiplin. Kedisiplinan mereka tumbuh dari 

semangat penuh gairah dan kesadaran, bukan berangkat dari keharusan 

dan keterpaksaan. Mereka beranggapan bahwa tindakan yang 

berpegang teguh pada komitmen untuk kesuksesan diri sendiri dan 

orang lainadalah hal yang dapat menumbuhkan energi tingkat tinggi.  

8) Keseimbangan. 

Seseorang yang memiliki sifat religius sangat menjaga 

keseimbanganhidupnya, khususnya empat aspek inti dalam 

kehidupannya, yaitu: keintiman, pekerjaan, komunitas dan spiritualitas. 

Berdasarkan uraian diatas bahwa karakter religius adalah sifat 

alami seseorang yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya dan muncul dari hasil internalisasi kebajikan yang 

diwujudkan melalui tindakan, tabiat dari seseorang dan bisa bekerja 

sama baik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. 

2.3.4 Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan Pada Jama’ah Masjid  

2.3.4.1 Penanaman nilai-nilai keagamaan (Religius) 

Penanaman nilai-nilai agama (religius) adalah suatu proses 

memasukan nilai agama secara penuh ke dalam hati, sehingga ruh dan jiwa 

bergerak berdasarkan ajaran agama. Internalisasi nilai agama terjadi 

melalui pemahaman ajaran agama secara utuh, dan diteruskan dengan 
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kesadaran akan pentingnya ajaran agama, serta ditemukannya posibilitas 

untuk merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari (Alim, 2011). 

Dengan demikian yang dimaksud penanaman nilai-nilai keagamaan 

adalah suatu peoses, cara, atau nilai luhur yang diadopsi kedalam diri 

manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa untuk 

membentuk sikap dan kepribadian sehingga seseorang akan terbimbing 

pola pikir, sikap dan segala tindakan maupun perbuatan yang diambilnya. 

2.3.4.2 Nilai-Nilai Yang Ditanamkam 

Adapun nilai-nilai yang ditanamkan yaitu  

1) Nilai Akidah 

Aqidah secara bahasa berasal dari fi'il madhi'aqada yang bisa 

berarti perjanjian. Intinya orang yang beraqidah adalah orang yang terikat 

perjanjian dan orang tersebut harus menepati segala yang ada dalam 

perjanjian tersebut. 

Menurut Muhammad Alim, "berarti credo, creed, keyakinan 

hidup iman dalam arti yang khas, yakni pengikraran yang bertolak dari 

hati". Sedangkan Ibn Taimiyah, sebagaimana yang dikutip Muhaimin, 

menerangkan, "Suatu perkara yang harus dibenarkan dalam hati, 

dengannya jiwa menjadi tenang sehingga jiwa itu menjadi yakin serta 

mantap tidak dipengaruhi oleh keraguan dan juga tidak dipengaruhi oleh 

angka" (Muhaimin, 2005). 

Aqidah secara istilah adalah keyakinan atau kepercayaan terhadap 

sesuatu yang ada dalam hati seseorang yang dapat membuat hatinya 
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tenang. Sedangkan iman menurut Al-Ghazali, sebagaimana yang dikutip 

oleh Hamdani Ihsan dan A.Fuad Ihsan, "Iman adalah mengucapkan 

dengan lidah, mengakui benarnya dengan hati dan mengamalkan dengan 

anggota" (Ihsan, 2007) 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpukan bahwa akidah 

adalah suatu keyakinan yang dibenarkan oleh hati sehingga tidak 

dipengaruh oleh keraguan. Akidah merupakan pondasi utama yang harus 

ditanamkan kepada jama‘ah sehingga mereka tidak terpengaruh dengan 

keyakinan yang dapat merusak akidah. 

2) Nilai Ibadah 

Ibadah merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa 

Arab, yaitu dari masdar'abada yang berarti penyembahan (Munawwir, 

2007). Sedangkan secara istilah berarti khidmat kepada Tuhan, taat 

mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya (Zain, 2001). Jadi 

ibadah adalah ketaatan manusia kepada Tuhan yang diimplementasikan 

dalam kegiatan sehari-hari misalnya sholat, puasa, zakat, dan lain 

sebagainya.  

ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya 

satu yaitu: 

(1) Ibadah adalah taat kepada Allah SWT dengan melaksanakan 

perintahNya melalui lisan para RasulNya 
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(2) Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah SWT yaitu tingkatan 

tunduk yang paling tinggi diserta dengan rasa mahabbah 

(kecintaan) yang paling tinggi. 

(3) Ibadah adalah sebutan yang mencangkup seluruh apa yang dicintai 

dan diridhai Allah SWT. Baik berupa ucapan maupun perbuatan, 

yang zhahir maupun yang bathil ( Yazid, 2004). 

3) Nilai Ahlak 

Nilai akhlak disebut juga akhlak atau budi pekerti. Akhlaq bentuk 

jama' dari khuluq, artinya perangai, tabiat, rasa malu dan adat kebiasaan 

(Nasir, 1991). Menurut Quraish Shihab, "Kata akhlak walaupun terambil 

dari bahasa Arab (yang biasa berartikan tabiat, perangai, kebiasaan 

bahkan agama), namun kata seperti itu tidak ditemukan dalam al Qur'an 

(Shihab, 2013) ". Yang terdapat dalam al Qur'an adalah kata khuluq, yang 

merupakan bentuk mufrad dari kata akhlak. Sebagaimana ayat dibawah 

ini: 

      

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung (Al 

Qalam:4.) 

 

Bertolak dari pemahaman ayat di atas, dapat diketahui bahwa 

akhlak adalah kelakuan yang ada pada diri manusia dalam kehidupan 

sehari-hari. Maka dari itu ayat di atas ditunjukkan kepada Nabi 

Muhammad yang mempunyai kelakuan yang baik dalam kehidupan yang 

dijalaninya sehari-hari. 
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Menurut Al Ghazali, yang dikutip oleh Abidin Ibn Rusn, 

menyatakan: "Akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa 

yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang, 

tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan"(Rusn, 2009, h. 99).  

Ibn Maskawaih, sebagaimana yang dikutip oleh Zahruddin AR 

dan Hasanuddin Sinaga, memberikan arti akhlak adalah "keadaan jiwa 

seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan 

tanpa melalui pertimbangan pikiran (lebih dulu)"(Zahrudin & Sinaga, 

2004). 

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akhlak 

adalah keadaan jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan tanpa melalui 

pemikiran dan pertimbangan yang diterapkan dalam perilaku dan sikap 

sehari-hari. Berarti akhlak adalah cerminan keadaan jiwa seseorang. 

Apabila akhlaknya baik, maka jiwanya juga baik dan sebaliknya, bila 

akhlaknya buruk maka jiwanya juga jelek. 

4) Nilai keikhlsan 

Ikhlas merupakan sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan, 

semata-mata demi memperoleh ridho dari Allah Swt, dan tanpa 

mengharapkan imbalan apapun dari Allah Swt, baik tertutup maupun 

terbuka, dengan sikap yang ikhlas orang akan mampu mencapai tingkat 

tertinggi nilai batinnya dan lahirnya, baik pribadi maupun sosial.begitu 

pula dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan menuntut ilmu haruslah 

ikhlas. Karena dengan ikhlas ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat di 
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dunia dan akhirat, serta mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah 

Swt (Majid dan Andayanti, 2020) 

Menurut Syekh Abu Ali ad-Daqqaq, keikhlasan berarti 

mensucikan amalan-amal perbuatan dari campur tangan sesama mahluk, 

apakah itu sifat memperoleh pujian ataupun penghormatan dari manusia 

(Syukur, 2003). 

Jadi ikhlas adalah sifat murni dalam tingka laku yang melakukan 

suatu perbuatan bukan karena mengharapkan pujian serta sanjungan dari 

manusia melainkan melakukan suatu perbuatan yang dilandasi ketakwaan 

karena hanya meharapkan keridhoan Allah Swt. Oleh karena itu suatu 

perbuatan akan diterima jika ia ikhlas mengerjakannya, sebab ikhlas 

merupakan syarat diterimanya ibadah. 

2.3.5 Metode Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan 

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu Methodos yang bersal 

dari kata meta dan hodos. Kata meta berarti memalui, sedangkan hodos 

berarti jalan, sehingga metode berarti jalan yang harus dilalui, cara 

melakukan suatu atau prosedur (Sunhaji, 2009) 

Menurut Saiful Bahri Djamarah, ―Metode adalah suatu cara yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Djamarah & 

Zain, 2010). Sedangkan menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nosional RI, ―Metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik 

untuk mencapai suatu maksud‖(Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasioanal RI, 2012). 
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Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa metode adalah 

suatu cara yang telah terarutur dan terpikirkan baik-baik yang digunakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

1) Metode Hiwar (percakapan) 

Metode hiwar (dialog) adalah percakapan silih berganti antara dua 

pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai topik, dan dengan sengaja 

diarahkan kepada satu tujuan yang dikehendaki. 

Metode hiwar yaitu metode Percakapan itu merupakan serangkaian 

―discrete acts‖ (kejadian yang berbeda satu dengan yang lainnya). Metode 

itu memfokuskan diri pada interprensi ucapan dan bagaimana penjelasan 

tentang aspek penggunaan bahasa dalam percakapan (Yule & george, 

2006). 

Menurut Morrisan dan andy corry wardhany (2009), metode hiwar 

atau percakapan dipandang sebagai suatu keberhasilan atau prestasi sosial 

karena percakapan mensyaratkan peserta percakapan untuk menyelesaikan 

sejumlah hal tertentu yang dilakukan secara kooperatif (bekerja sama) 

sepanjang percakapan berlangsung, analisis percakapan berupaya untuk 

menemukan secara terperinci dan tepat apa saja keberhasilan yang telah 

dicapai itu dengan menguji secara hati-hati berbagai catatan (transkip) 

percakapan, peserta percakapan melakukan banyak hal dalam waktu 

bersamaan seperti mengajukan dan menjawab pertanyaan, mengatur 

giliran bicara, hal terpenting adalah mengetahui bagaimana segala hal 

tersebut dilakukan dengan menggunakan bahasa, perangkat dan bentuk 
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interaksi seperti apa yang digunakan para pihak untuk menghasilkan 

tindakan (h. 150). 

Berdasarkan definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa metode 

hiwar atau percakapan yaitu metode yang dilakukan untuk menyelesaikan 

sejumlah hal tertentu yang dilakukan secara kooperatif (bekerja sama) 

sepanjang percakapan berlangsung dan Metode itu memfokuskan diri pada 

interprensi percakapan dan tentu sangat penting apabila diterapkan dalam 

menanamkan nilai-nilai keagamaan pada jamaah. 

2) Metode Amtsal (Perumpamaan) 

Dalam mendidik manusia, Allah banyak menggunakan 

perumpamaan (amtsal). Contonya pada firman Allah berikut ini: 

                       

             

perumpamaan orang-orang yang mengambil Pelindung-pelindung selain 

Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. dan Sesungguhnya 

rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka 

mengetahui, (Qur‘an, 29:401) 

Metode amtsal menurut ahli adab berarti ucapan yang banyak 

mengumpamakan keadaan sesuatu, diceritakan dengan sesuatu yang dituju, 

amtsal menurut ahli bayan amtsal yaitu ungkapan majaz yang di samakan 

dengan asalnya karena adanya persamaan (dalam ilmu balaqhah disebut 

tasybih), sedangkan menurut para ahli tafsir amtsal adalah menampakkan 

pengertian yang abstrak dalam ungkapan yang indah, singkat dan menarik, 
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yang mengena dalam jiwa, baik dengan bentuk tasybih maupun majaz 

mursal ( Hamid, 2002). 

Menurut Ibnu Qayyim, sebagaimana dikutip oleh manna‘ al-Qattan, 

amtsal ialah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang dengan sesuatu 

yang lain dalam hal hukumnya, mendekatkan sesuatu yang bersifat abstrak 

dengan yang bersifat indrawi atau mendekatkan salah satu dari dua hal 

yang indrawi atas yang lain, dengan menganggap yang satu sebagai yang 

lain (Al-Qattan, 2006) 

Metode perumpamaan ini cocok digunakan oleh pendidik (ustadz) 

dalam mengajar jamaahnya, terutama dalam menanamkan nilai-nilai 

religius. Cara menggunakan metode amtsal ini hampir sama dengan 

metode kisah, yaitu dengan berceramah (berkisah atau membacakan kisah) 

atau membacakan teks. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa metode 

amtsal atau perumpumaan yaitu metode tentang bagaimana menjelaskan 

tentang sesuatu ajaran melalui perempumaan-perumpamaan dengan tujuan 

agar mudah dicernah manusia apalagi dalam menerapkan nilai-nilai agama 

pada jamaah tersebut. 

3) Metode Keteladanan (Uswatun Hasanah) 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Bantani dalam kitabnya 

Usus al-Tarbiyah al-Islamiyah, yang dikutip oleh Heri Gunawan, bahwa 

metode keteladanan merupakan metode yang paling berpengaruh dalam 
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pendidikan manusia, karena individu manusia senang meniru terhadap 

orang yang dilihatnya, (Gunawan, 2014, h. 226). 

Dr. Musthafa al-Bugha, dalam syarah kitab Riyadush Shalihinnya 

menerankan bahwa nabi saw menyerupakan orang yang sholeh seperti 

penjual minyak kasturi untuk menunjukkan bahwa ahlak yang mulia itu 

menular dan menular terhadap teman-temannya disebabkan pergaulan 

dengannya, begitupula rosulullah saw menyerupakan bergaul dengan 

orang yang jahat dengan orang yang meniup bara api, karena hal itu akan 

menular kepada orang lain. Dan pergaulan sangat berpengaruh terhadap 

karakter manusia dan bagi siapapun yang berada di lingkungan rumahnya 

akan sangat berpengaruh karena dari merekalah yang akan mengambil 

contoh keteladanan (Al-Bugha, 2012, h. 360) 

Sungguh Allah SWT telah menjadikan rasul-Nya sebagai teladan 

yang baik bagi setiap muslim, baik orang-orang yang adapada masanya, 

maupun orang-orang ada setelahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

SWT berikut ini: 

                 

  

 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (Qs al-

Ahzab:21) 

 

Jadi dapat kita simpulkan bahwa metode keteladanan ini yaitu 

metode yang berpengaruh terhadap karakter manusia dan bagi siapa pun 
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yang berada di lingkungan masyarakat atau jamaah, karena menunjukkan 

bahwa ahlak yang mulia itu menular dan menular terhadap siapa saja yang 

dilihatnya terutama dalam menerapkan nilai-nilai keagamaan pada jamaah 

adalah salah satu keteladanan yang sangat baik dan perlu kita terapkan. 

4) Metode Pembiasaan 

Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-

ulang, agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Metode pembiasaan 

(habituation) ini berintikan pengalaman. Karena yang dibiasakan itu 

adalah sesuatu yang diamalkan. Dan inti kebiasaan adalah pengulangan. 

Pembiasaan adalah proses kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan 

kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan, selain 

menggunakan hukuman dan ganjaran tujuannya agar kita memperoleh 

sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan 

positif dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu (kontekstual), 

selain itu arti tepat dan positif diatas ialah selaras dengan norma dan tata 

nilai moral yang berlaku baik yang bersifat religuis maupun tradisional dan 

kultur (Syah, 2000). 

Metode pembiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang sangat 

penting sekali sebagai permulaan dan sebagai pangkal pendidikan, 

pembiasaan yang baik penting artinya bagi pembentukan watak dan juga 

akan terus berpengaruh sampai hari tua, menanamkan kebiasaan pada diri 

adalah sukar kadang-kadang memakan waktu yang lama, akan tetapi, 

segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan suka pula kita ubah, maka 
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dari itu lebih baik daripada terlanjur memiliki kebiasaan-kebiasaan yang 

tidak baik (Purwanto, 2014). 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode 

pembiasaan adalah menanamkan sesuatu berupa perkataan maupun 

perbuatan yang mana bertujuan untuk membuat seseorang menjadi ingat 

dan terbiasa melakukan hal-hal baru sehingga hal-hal baru yang 

didapatkannya menjadi terbiasa untuk dilakukan baik dalam menerapkan 

nilai-nilai keagamaan paa jamaah. 

5) Metode Nasehat (Mau‟idzah Khasanah) 

Mauidzah hasanah adalah memberikan nasihat yang baik kepada 

orang lain dengan cara yang baik, yaitu petunjuk-petunjuk ke arah 

kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat diterima, berkenan di hati, lurus 

pikiran sehingga pihak yang menjadi objek dakwah dengan rela hati dan 

atas kesadarannya sendiri dapat mengikuti ajaran yang disampaikan 

(Sukayat, 2015). 

Menurut Abdul Hamid al Bilali yang dikutip oleh Wahidin Saputra 

adalah salah satu manhaj (metode) dalam dakwah untuk mengajak ke 

jalan Allah dengan memberikan nasihat atau membimbing dengan 

lemah lembut agar mereka mau berbuat baik (Saputra: 2011, h. 251) 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat kita disimpulkan bahwa metode 

nasehat adalah salah satu manhaj  yang mengajak manusia kejalan Allah 

dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan Al-Qur‘an dan hadis nabi 

saw agar mereka berbuat kebaikan. 
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6) Metode Ceramah 

Metode caramah merupakan bentuk metode yang telah tua usianya. 

Dengan metode ini para Nabi dan Rasul Allah sejak mula adanya manusia 

melancarkan dakwahnya.Oleh karena itulah metode ini juga masih relevan 

diterapkan di zaman sekarang. 

Metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan suatu 

informasi melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada 

sekelompok siswa, metode ceramah merupakan cara untuk 

mengimplementasikan strategi pembelajaran ekspositori (Sanjaya, 2006) 

Menurut Dr. Hamdani, mengemukakan bahwa metode ceramah 

adalah suatu cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama 

dilaksanakan oleh narasumber, dengan penyajian materi melalui penuturan 

dan penerangan lisan seseorang kepada objek, metode ini digunakan 

apabila pelajaran tersebut banyak mengandung hal-hal yang memerlukan 

penjelasan (Hamdani, 2011, h. 278). 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa metode 

ceramah adalah metode yang sangat sederhana, tetapi justru karena 

kesederhanaannya inilah metode ini paling banyak digunakan, dan metode 

ceramah ini dapat menjadikan proses penyampaian yang baik dan tepat 

apabila diterapkan dalam penanaman nilai-nilai keagamaan pada jama‘ah 

masjid. 
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2.4 Penelitian Relevan 

 Pokok masalah yang di kaji dalam penelitian ini adalah peran Ta‘mir  

mesjid Baitul Izzah dalam dalam menanamkan nilai-nilai keaagamaan di baruga 

kota kendari. 

1) Pada tahun 2017, Zulkifli, NPM 1141020020 UIN Raden Intan Lampung, 

dengan judul skripsi ― Fungsi Masjid Dalam Pengembangan Integrasi Sosial 

Masyarakat Muslim‖.Berisi tentang suatu proses atau usaha fungsi masjid  

dalam pengembangan masyarakat muslim yang dilakukan oleh seorang 

Ta‘mir masjid Baiturrahman Way Kandis Bandar Lampung. Sedangkan 

perbedaan dengan skripsi peneliti yaitu judulnya, tempat, teori, dan fokus 

permasalahan.(Zulkifli 2017). 

2) Taufan Sutejo dalam penelitiannya yang berjudul“Peran Ta‘mir Masjid 

Dalam Memakmurkan Masjid Al-Muhajirin di Desa Tri Manunggal 

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau” Jurusan Manajemen Dakwah, 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada 

tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Ta‘mir masjid 

dalam memakmurkan masjid  Al-Muhajirin Desa Tri Manungal Kecamatan 

Tapung Kabupaten Kampar Riau. Terdapat persamaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang yaitu penelitian sama-sama membahas tentang  

peran Ta‘mir Masjid . Adapun perbedaanya tentunya terletak pada lokasi 

dan waktu. (Taufan Sutejo, 2014). 

3) Skripsi yang berjudul “Peran Ta‟mir Masjid dalam Meningkatkan 

Solidaritas Masyarakat di Masjid Besar Syuhada Lamgugob Kecamatan 
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Syiah Kuala Banda Aceh” oleh Tuti Haryati Ningsih, NPM 361303529, 

Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN AR-

ANIRY Darussalam Banda Aceh pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui Peran Ta‘mir Masjid Besar Syuhada Lamgugob dalam 

meningkatkan rasa solidaritas masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh ta‘mir masjid syuhada 

dalam meningkatkan solidaritas masyarakat. Dalam peningkatan solidaritas 

masyarakat melalui upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan mengadakan 

kegiatan ibadah sosial dan kegiatan pendidikan seperti santunan anak yatim, 

pelaksanaan qurban, perayaan hari-hari besar Islam, diskusi keagamaan, 

pengajian anak-anak dan dewasa sehingga dapat menumbuhkan rasa 

kepedulian, kesetia kawanan dan kebersamaan sesama jamaah masjid dan 

masyarakat. Terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang yaitu penelitian sama-sama membahas tentang Ta‘mir Masjid. 

Adapun perbedaanya penelitian terdahulu yaitu tempat dan fokus 

penelitiannya. (Tuti Haryati Ningsih, 2017). 


