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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Secara umum masjid dipahami sebagai tempatibadahumat Islam,berarti juga 

sebagai instrumen sosial masyarakat Islam yang tidak dapat dipisahkan dari 

masyarakat itu sendiri. Menurut istilah kekinian, masjid adalah tempat shalat dan 

ibadah umat Islam. Dikatakan, karena kaum muslimin ketika shalat melakukan 

sujud maka tempat itu disebut "masjid", yaitu tempat sujud.  

Di zaman sekarang masjid hanya di gunakan sebagai tempat ibadah mahdah 

saja padahal seperti yang kita ketahui pada zaman Rasulullah SAW masjid 

tidakhanyadigunakansebagaitempatbermunajatkepada sang Khaliknamun masjid 

digunakansebagaisaranasosiallainnyasepertisyiar islam, pendidikan agama, 

pelatihan dan kegiatan yang bersifat sosial.Karena pentingnya, maka Nabi 

Muhammad SAW dan para khalifah sesudahnya, setiap menempati tempat yang 

baru untuk menetap, sarana yang pertama dibangun adalah masjid. Kemudian 

masjid juga dapat menjadi sebagai pusat atau tempat yang paling strategis untuk 

kegiatan  kaum muslimin, Itulah yang hilang di zaman sekarang ini dan segera 

diatasi. 

Padama sasekarang masjid semakin perlu untuk difungsikan, diperluas 

jangkauan aktivitas dan pelayanan serta ditangani dengan organisasi dan 

manajemen yang baik, tegasnya perlu tindakan meng-aktualkan fungsi dan peran 

masjid dengan memberi warna dan nafas modern. 

 

https://id.wikishia.net/view/Salat
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Dengan fungsi sosial masjid, masyarakat saat ini seharusnya memanfaatkan 

fasilitas yang disediakan oleh Allah SWT. Untuk berbagai sosial, seperti yang kita 

ketahui masyarakat sekarang berbagai polemik sosial agama yang dialami oleh 

manusia telah menuai berita baru pada abad modern sekarang yang ditandai 

dengan kepanikan global, layaknya kasus kerusuhan umat beragama. Fungsi 

Masjid sejatinya akan berjalan dengan baik apabila ada program-program yang 

dirancang sebagai solusi bagi permasalahan sosial yang ada, seperti program 

santunan yang ditunjukan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, 

kemudian untuk program fisik menyediakan fasilitas penunjang, seperti ruang 

serba guna jama'ah. 

Salah satu tempat ibadah yang ada di kota Kendari yakni masjid Rumah 

Sakit Bahteramas yang konsisten dalam menjalankan rutinitas social 

kemasyarakatan dan menjadikan masjid sebagai pusat peradaban Islam. Rumah 

ibadah yang berlokasi di Rumah Sakit Bahteramas tersebut memberikan nuansa 

yang berbeda pada masjid lainnya di Kota Kendari. Yang menjadi pembeda pada 

tempat ibadah lainnya yaitu dengan menyediakan dan memberikan pelayanan 

sosial seperti kebiasaan bersedekah kepada jama'ah dan masyarakat yang 

membutuhkan dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan jama'ah 

atau masyarakat di masjid tersebut. 

Berkaitan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

"Fungsi Sosial Masjid Dalam Penyiaran Islam (Studi Pada Masjid Rumah Sakit 

Bahteramas Kota Kendari Sulawesi Tenggara".  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana fungsi sosial masjid Rumah Sakit Bahteramas dalam 

mensyiarkan Islam Kota Kendari Sulawesi Tenggara? 

2. Bagaimana upaya pengurus masjid dalam mensyiarkan Islam di  masjid 

 Rumah Sakit Bahteramas Kota Kendari Sulawesi Tenggara? 

3. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat  dalam upaya 

mensyiarkan Islam melalui masjid rumah sakit Bahteramas, Kota Kendari 

Sulawesi Tenggara? 

1.3 DefinisiOperasional 

Untuk menghindari adanya salah pemahaman terhadap judul tersebut 

penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam judul tersebut, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Fungsi sosial masjid 

Fungsi sosial masjid adalah mengacu pada pelayanan - pelayanan kepada 

jama'ah dan masyarakat baik berupa palayanan kerohanian maupun yang 

berhubungan dengan kemanusiaan seperti pemberian sedekah. Selain itu 

penyediaan fasilitas yang yang demikian dibutuhkan oleh jama'ah sebagai 

contoh di masjid tersebut menyediakan sarana peristirahatan bagi jama'ah 

yang sedang dalam perjalanan atau bertempat tinggal jauh. 

2. Penyiaran Islam 

Penyiaran Islam adalah menyampaikan pesan (dakwah)  yang baik kepada 

sesama manusia yang bertujuan untuk memperbaiki akhlak sesama muslim 
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dan menambah wawasan keagamaan. Penyiaran Islam yang berasal dari 

kata (syiar) yang berartimenyiarkan Islam dengan berbagai macam cara 

sebagai contoh adalah pendidikan keagamaan kepada jama'ah. Kemudian 

dalam mensyiarkan Islam yang paling penting adalah dengan memberikan 

contoh yang baik kepada jama'ah seperti selalu ramah kepada jama'ah 

kemudian menegur jama'ah ketika salah yang tidak sesuai dengan ajaran 

Rasulullah SAW.  

1.4. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1. TujuanPenelitian 

  Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang menjadi penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaiman fungsi sosial masjid yang dilakukan oleh 

pengurus masjid Bahteramas. 

b. Untuk mengetahui bagaimana upaya pengurus masjid dalam 

mensyiarkan agama Islam tersebut. 

c. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan 

penghambat pengurus masjid dalam upaya mensyiarkan Islam. 

1.4.2. KegunaanPenelitian 

a.  Manfaat teori 

 Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah khasanah keilmuan  

 bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, dan 

 terkhusus program studi komunikasi Penyiaran Islam. Penelitian ini bisa 

 dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan 

 datang. 
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b. Manfaat Praktis 

1. Menjadi gambaran salah satu model penyiaran Islam yang lebih baik 

sebagaiacuandalam menetukan langkah kegiatan untuk 

mengebangkan fungsi masjid ke depan agar lebih baik dan 

profesional 

2. Dapat meberikan motivasi serta menamba wawasan bagi pengurus 

majid Bahteramas  dalam mengfungsikan masjid secara baik. 

 


