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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Masjid 

    2.1.1. Pengertian Masjid 

 Munawir dan Warson (1997) Kata masjid disebut duapuluh delapan kali di 

dalam al-Quran. Secara harfiah, masjid berasal dari Bahasa Arab yaitu sajada, 

yasjudu, sujudan. Dalam Kamus al-Munawwir, berarti membungkuk dengan 

khidmat. Tempat shalat umat Islam disebut masjid, tidak disebut marka (tempat 

ruku’) atau kata lain semisal dengannya yang menjadi rukun shalat.  

 Sementara itu (Gazalba 1994) mengatakan "Sujud adalah pengakuan 

ibadah, yaitu pernyataan pengabdian lahir yang dalam sekali.Setelah iman 

dimiliki jiwa, maka lidah mengucapkan ikrar keyakinan sebagai pernyataan dari 

milik ruhaniah itu.Setelah lidah menyatakan kata keyakinan, jasmani menyatakan 

gerak keyakinan dengan sujud (dalam shalat).Sujud memberikan makna bahwa 

apa yang diucapkan oleh lidah bukanlah kata-kata kosong belaka". 

 Lanjut Gazalba (1994) Kesaksian atau pengakuan lidah diakui oleh 

seluruh jasmani manusia dalam bentuk gerak lahir, menyambung gerak batin 

yang mengakui dan meyakini iman. Hanya kepada tuhan lah satu-satunya 

muslim sujud, dan tidak kepada yang lain, tidak kepada satupun dalam alam ini 

(h. 118 - 119). 
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Dari akar kata tersebut, terbentuklah kata masjid yang merupakan kata benda 

yang menunjukkan arti tempat sujud (isim makan dari fi‘ilsajada). Sujud adalah 

rukun shalat, sebagai bentuk ikhtiar hamba dalam mendekatkandiri pada Allah 

SWT.Maka isim makan, kata benda yang menunjukkan tempat untukshalat pun 

diambil dari kata sujud, yang kemudian menjadi masjid. Sujud juga dapat 

diartikan sebagai perbuatanmeletakkan kening ke tanah, secara maknawi 

mengandung artimenyembah.Sedangkan sajadahberasal dari kata sajjadatun 

yang mengandung arti tempat yang dipergunakan untuk sujud, mengkerucut 

maknanya menjadi selembar kain atau karpet yang dibuat khusus untuk shalat 

orang per orang. Karena itu, karpet masjid yang lebar, meski fungsinya sama 

tetapi tidak disebut sajadah.(Syamsul, 2014, h. 170). 

 Roqib (2005) menyatakan bahwa secara istilah masjid dapat diartikan 

sebagai bangunan khusus yang diyakini memiliki keutamaan tertentu untuk 

melakukan shalat jamaah dan jum’at serta aktifitas keagamaan yang lain. Secara 

lebih luas lagi masjid dapat dimaknai sebagai seluruh alam atau bumi asal tempat 

tersebut suci dan terhormat. Sebagaimana firman Allah  Q.S. At-Tawbah /9:18 : 

َكٰوةََولَۡمَیۡخَشإِ  لَٰوةََوَءاتَىٱلزَّ ِجدَٱللَِّھَمۡنَءاَمَنِبٱللَِّھَوٱۡلیَۡوِمٱۡألِٓخِرَوأََقاَمٱلصَّ ِٓئَكأَنَیُكونُواِْمَنٱۡلُمۡھتَِدینَ إِنََّماَیۡعُمُرَمَسٰ فََعَسٰىٓأُْوَلٰ ٱللََّھۖ  الَّ

Terjemahnnya : 

Hanyalah 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 (Qur'an 9:18). 
 
 
 
 
 



 
 

8 
 

Dalam  Al-qur'an,  masjid  sebagaimana  dalam  pengertian  diatas, 

diungkapkan dalam dua sebutan. Pertama, “masjid”, suatu sebutan yang langsung 

menunjuk kepada pengertian tempat peribadatan umat Islam yang 

sepadandengansebutantempat-tempatperibadatanagama–agamalainnya. 

Sebagaimana firman Allah  Q.S. Al-Hajj /338:40 : 

ِإنَّٱللََّھَل  ٓأَنیَقُولُواْ َِثیٗرۗاَولَیَنُصَرنَّٱللَُّھَمنیَنُصُرهُۥٓۚ إِالَّ ِرِھمِبَغۡیِرَحّقٍ  قَِویٌَّعِزیزٌ ٱلَِّذیَن أُۡخِرُجواِْمنِدَیٰ

ِجدُیُۡذَكُرفِیھَ  ٞتَوَمَسٰ ِمعَُوِبَیٞعَوَصلََوٰ َمۡتَصَوٰ َولَۡوَالدَۡفعُٱللَِّھٱلنَّاَسَبۡعَضُھمِبَبۡعٖضلَُّھدِّ اٱۡسُمٱللَِّھكَربَُّنٱللَُّھۗ  

Terjemahnnya: 

(Yaitu)orang-
orangyangtelahdiusirdarikampunghalamanmerekatanpaalasanyangbenar,ke
cualikarenamerekaberkata:"Tuhankami hanyalah Allah". Dan  sekiranya 
Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang 
lain, tentulah telah  dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-
rumah ibadat  orangYahudidanmasjid-masjid, yangdi dalamnya banyak 
disebut nama Allah.  Sesungguhnya Allahpastimenolong orang yang 
menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allahbenar-benar mahakuatlagi 
maha perkasa (Qur'an 338:40). 
 
Dengan keterangan ini  jelas bahwa  arti masjid itu sebenarnya tempat 

sujud, bukan hanya berarti sebuah gedung atau tempat ibadah yang tertentu. Tiap 

potong permukaan bumi terbatas dengan sesuatu tanda  atau tidak, bertatap  atau 

bertadah langit. Bagi orang Islam dapat dinamakan masjid, jika disana ia 

mengerjakan shalat, jika disitu ia hendak letakkan dahinya, sujud menyembah  

Tuhannya. hal itu di nyatakan Rukmana (2002) "Masjid merupakan tempat 

kegiatan ibadah umat Islam kegiatan ibadah disini mempunyai arti luas, tidak 

semata-mata tempat sholat dan mengaji, tetapi untuk segala kegiatan yang bisa 

membawa kemaslahatan dunia dan akhirat" (Rukmana, 2002, h. 8).  

Lanjut Rukmana (2002) mengemukakan bahwa masjid juga dapat di 

artikan tempat yang paling strategis dalam pembinaan dan  menggerakkan potensi 
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umat islam untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan 

berkualitas.Di dalam sebuah komunitas Muslim, masjid dapat menggambarkan 

kualitas agama kaum tersebut dandapat juga menjadi sarana prasarana untuk 

menambah pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran islam.Masjid merupakan 

simbol eksitensi sebuh masyarakat muslim. 

2.1.2. Sejarah Masjid 

Rasulullah SAW dalam sejarahnya pernah meruntuhkan bangunan kaum 

munafik yangjuga mereka namakan masjid, yaitu masjid Dhirar. Dalam Al-qur’an 

Allah SWT berfirman: Q.S. At-Taubah /107: 09: 

َولََی َوٱلَِّذیَن ٱتََّخذُواْ  َ َوَرُسولَھُۥ ِمن قَۡبلُۚ اَبۡیَن ٱۡلُمۡؤِمنِیَن َوإِۡرَصاٗدالَِّمۡنَحاَرَب ٱ�َّ ۡحِلفُنَّإِۡنأََرۡدَنآإِالَّ َمۡسِجٗداِضَراٗراَوُكۡفٗراَوتَۡفِریَقۢ

ِذبُونَ  ُ َیۡشَھدُإِنَُّھۡملََكٰ  ٱۡلُحۡسَنٰىۖ َوٱ�َّ

Terjemahnya: 

Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan 
masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), 
untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin 
serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan 
Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak 
menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa 
sesungguhnyamereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). 
(Qur'an:107:09). 
 

 Dalam kitab asbabun nuzul yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz 

Jalaluddin al-Suyuthi (2004:137) dalam suatu riwayat, yaitu Ibnu Marduwaih dari 

Ibn Ishaq dari Ibn Syihabaz-Zuhri dari Ibn Aqimah Al-Laitsi dari anak Abi 

Rahmin Al- Ghifari, dikemukakan bahwa di antara orang–orang yang membangun 

masjid Dhirar datang menghadap Rasulullah Saw, yang pada waktu itu sedang 

bersiap-siap untuk berangkat ke perang tabuk. Berkatalah mereka: “Ya 

Rasulullah! Kami telah membangun sebua hmasjid untuk orang sakit, orang 

berhalangan dan untuk shalat malam di musim dingindan musim hujan. Kami 
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mengharapkan sekali kedatangan tuan untuk shalat mengimami kami”. 

Rasulullah Saw. Menjawab: “Aku sudah siap untuk bepergian, dan jika 

kamipulang insya Allah akan datang untuk shalat mengimami 

kalian”.(Jalaluddin, penjmh. 2004). 

 Dari kitab yang ditulis Jalaluddin (2004) Ketika beliau pulang dari Tabuk, 

berhenti sebentar di Dzi Awan, suatu tempat yang jaraknya sejam dariMadinah. 

Maka turunlah ayat ini (QS at-Taubah/ 09: 107) yang melarang Rasulullah Saw 

shalat di Masjid Dhirar, karena masjid itu didirikan untuk memecah belah 

umatIslam.Lalu Rasulullah Saw memanggil Malik bin ad-Dakhsyin dan Ma’nu 

bin ‘Adiatau saudaranya ‘Ashim bin Adi dan bersabda: “Berangkatlah kalian ke 

masjid yang dihuni oleh orang-orang dzalim dan hancurkan serta bakar masjid 

tersebut”. 

Ayub (1996) menyatakan bahwa dalam sejarah perkembangan dakwah 

Rasulullah  Saw. Terutamadalamperiode Madinah,eksistensimasjidtidakhanya 

dimanfaatkansebagaipusatibadahyang bersifatmakhdhahatau khusus, 

sepertishalat,tapi jugamempunyaiperan;Pertama, sebagaikalender Islamtahun 

hijriyahdimulaidenganpendirian  masjid  yangpertama pada 

tanggal12RobiulAwal,permulaantahunhijriyahjatuhpada tanggal1 

Muharram.Kedua, diMakkah agamaIslam tumbuh dan Madinah agamaIslam 

berkembang,pada kurunpertamaatauperiode Makkiyah,NabiMuhammad Saw 

mengajarkandasar-dasar agama. Memasukikurun  kedua atau periode 

Madaniyah,Rasulullah saw menandaitapalbatasitudenganmendirikan 

masjid.Ketiga, masjid menghubungkanikatanyang terdiridarikelompokorang 

Muhajirindan Anshar dengansatulandasankeimanankepadaAllah SWT.Keempat, 
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masjiddidirikanolehorang-orang takwasecarabergotongroyonguntuk 

kemaslahatan bersama. 

Gazalba (19978) mengungkapkan sejarah telah mencatat bahwa 

komunitas sosial binaan Nabi Muhammad saw. Pada kurun Madinah yang 

semakin besar dan menjadi kekuatan utama  yang disegani, bukan karena 

persenjataan yang lengkap, bukan karena benteng yang kokoh, tetapi karena 

masjid makmur. 

Ketika nabi Muhammad ber-hijrah dari Mekkah menujuMadinah, saat tiba 

dan diterima oleh masyarakat Madinah, yang pertama kali beliau cari adalah 

tempat untuk mendirikan masjid. Dalam memilih lokasi masjid bukan beliau yang 

menentukan, melainkan onta yang dibiarkan untuk memutuskan dimana tempat 

akan didirikan masjid. Onta tersebut merebahkan diri, berlutut di tempat 

penjemuran kurma milik Sahl dan Suhail  bin’Amr,  kemudian  tempat  itu  dibeli 

oleh nabi sebagai tempat untuk membangun masjid yang saat ini dikenal dengan 

masjid Nabawi. Dalam pragmen ini ada dua pertanyaan yang cukup menarik 

untuk kita pertanyakan, pertama, kenapa masjid yang pertama kali beliau bangun 

kenapa bukan Istana?kedua, mengapa onta yang menentukan tempat bukan 

beliau? Jawaban pertama; istana merupakan simbol dari birokrasikeduniaan yang 

sekuler dan profan sedangkan masjid merupakan simbol transeden keakhiratan 

yang religius dan sakral.  

 Isyaratyang dinyatakan dalam pembangunan masjid ini menjadi sebuah
 simbol arah pembangunan dan kekuasaan dalam Islam. Oleh karena itu 
 dalam masyarakat Islam, masjid memiliki posisi strategis dalam memaknai 
 religiusitas masyarakatnya. Terlebih pada fase awal kekuasaan Islam ini, 
 masjid memiliki fungsi yangcukup luas (multifungsi). Tidak hanya sebagai 
 tempat pembinaan spiritual melalui kegiatan ibadah ritus-personal, tapi 
 juga sentral kegiatan publik, kebudayaan dan pusat pemerintahan Islam 
 saat itu. (Badri Yatim, 2001, h. 26). 
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A Boisard (1980) masjid yang multifungsi sebagai pusat kegiatan 

pemerintahan, kegiatan pendidikan, kegiatan keagamaan dankegiatan sosial, 

memiliki makna penggabungan etos spiritualitas dalam kegiatan kemasyarakatan. 

Hal ini terjadi karena kepemimpinan tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan 

temporal (duniawi) yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu Ilahi. 

Keberlangsungan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad tidak 

ditentukan oleh nabidan tidak ada satu teks pun dalam al- qur’an dan al- hadist 

yang secara langsung mengatur tata cara pergantian kepemimpinan setelah nabi. 

Menariknya adalah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah karena nabi 

Muhammad pernah memilih beliau sebagaiimam shalat Jum’at. Analogi antara 

imam shalat di masjid dengan kepala negara yang mengatur urusan politik 

masyarakat adalah pentingya kepala umat bukan berada dalam kompetensi 

dankekuasaan yang diberikan, akan tetapi dalam kedudukannya 

sebagairepresentasi syari’at Islam pengganti tugas nabi Muhammad selain 

kenabian. 

2.1.3 Peranan Masjid 

Ayub (1996) Dalam sejarah perkembangan dakwah Rasulullah saw. 

Terutama dalam periode Madinah, eksistensi masjid tidak hanya dimanfaatkan 

sebagai pusat ibadah yang bersifat makhdah/khusus, seperti shalat, tapi juga 

mempunyai peran sebagai berikut: 

a. Dalam keadaan darurat, setelah mencapai tujuan hijrah di Madinah, 

beliau bukannya mendirikan banteng pertahananuntuk menjaga – jaga 

dari kemungkian serangan musuh tapi terlebih dahulu membangun 

masjid 
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b. Kalender Islam yaitu tahun hijriyah dimulai dengan pendirian masjid 

yang pertama yaitu, pada tanggal 12 Rabiul Awal, permulaan tahuun 

Hijriyah selanjutnya jatuh pada tanggal Muharram. 

c. Di Mekah agama Islam tumbuh dan di Madinah agama Islam 

berkembang. Pada kurun pertama atau periode Makiyyah Nabi 

Muhammad saw. Mengajarkan dasar – dasar agama. Memasuki kurun 

kedua atau periode Madaniyah, Raulullah saw. Menandai tapal batas itu 

dengan mendirikan masjid. 

d. Masjid menghubungkan ikatan yang terdiri dari kelompok orang 

Muhajirin dan Anshar dengan satu landasan keimanan kepada Allah 

SWT 

e. Masjid didirikan oleh orang-orang takwa secara bergotong royong 

untuk kemaslahatan bersama. 

Dalam masyarakat yang selalu berpacu dengan kemajuan zaman, dinamika 

masjid-masjid sekarang ini banyak yang menyesuaikan diri dengan kemajuan 

ilmu dan teknologi. Artinya, masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah 

shalat, tetapi juga sebagai wadah beraneka kegiatan jamaah/umat Islam. Sebab, 

masjid merupakan integritas tergitas dan identitas umat Islam yang mencerminkan 

tata nilai keislamannya. Dengan demikian, peranan masjid tidak hanya 

menitikberatkan pada pola aktivitas yang bersifat akhirat, tetapi memperpadukan 

antara aktivitas duniawi. Pada zaman Rasulullah SAW, masjid secara garis besar 

mempunyai dua aspek kegiatan, yaitu: 

a. sebagai pusat ibadah (shalat), dan 

b. sebagai tempat pembinaan umat (poleksosbudmil). 
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Memasuki zaman keemasan Islam, masjid mengalami penyesuaian dan 

penyempurnaan.Corak penyesuaian dengan tuntutan zaman yang terjadi itu 

tidakkalah fungsionalnya dibanding optimalisasi nilai dan makna masjid di zaman 

Rasulullah saw.Dalam perkembangan-nya yang terakhir, masjid mulai 

memperhatikan kiprah operasional menuju keragaman dan kesempurnaan 

kegiatan. Pada garis besarnya, operasionalisasi masjid menyangkut: 

a. aspek hissiyah (bangunan) 

b. aspek maknawiyah (tujuan) 

c. aspek ijtima’iyah (segala kegiatan).  

2.2. Fungsi Sosial 

     2.1.1. Hakikat Fungsi Sosial 

Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau 

lembaga, adapun menurut J.S. Badudu dan Sutan  Mohammad Zaindalam kamus 

umum bahasa Indonesia (1996) menyatakan fungsi adalah jabatan atau 

kedudukan.Fungsi sosial mengacu pada cara-cara bertingkah laku atau melakukan 

tugas-tugas kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, organisasi 

dan lain sebagainnya. 

 Ayub, dkk. (1996) mengatakan Fungsi dalam pengertian lainnya adalah 

rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain yang dilakukan 

oleh seorang anggota tertentu berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut 

sifat atau pelaksanaannya. 

 

 



 
 

15 
 

 Menurut Enda, sosial adalah cara tentang bagaimana para individusaling 

berhubungan. Sedangkan menurut Daryanto, sosial merupakansesuatu yang 

menyangkut aspek hidup masyarakat. Namun jika dilihatdari asal katanya, 

sosialberasa dari kata “socius” yang berarti segalasesuatu yang lahir, tumbuh dan 

berkembang dalam kehidupan secara bersama-sama. 

 (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://repositor

y.usu.ac.id/bitstream/123456789/34692/3/Chapter%2520II.pdf) 

 Berdasarkan pendapat di atas, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan 

dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya. Sejalan 

pendapat tersebut di atas, "fungsi-fungsi manajemen sebagai serangkaian kegiatan 

yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan 

mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya" (Ernie Tisnawati 

Sule & Kurniawan Saefullah, 2006, h. 8) 

 Pendapat tersebut mengemukakan, bahwa fungsi-fungsi manajemen 

merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan tingakatan-tingkatan yang telah 

diberikan kepada yang menjalankan kegiatan fungsi manajemen tersebut.  

 Fungsi sosial dapat dievaluasi atau dinilai apakah memenuhi kebutuhan 

dan membantu apakah kesejahteraan bagi kelompok masyarakat tersebut, apakah 

norma dapat diterima masyarakat sesuai dengan norma sosial. Untuk dapat 

berfungsi secara baik ada tiga faktor penting yang saling berkaitan dengan untuk 

dilaksanakan yaitu: 
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 1.Faktor status sosial,yaitu kedudukan seseorang dalam suatu kehidupan 

 bersama, dalam keluarga, kelompok, organisasi, atau masyarakat yaitu 

 seseorang yang diberi kedudukan agar melakukan tugas-tugas yang 

 pokok sebagai suatu tanggung jawab atas kewajibannya (kompetensi). 

 Misalnya seorang berstatus sebagai, pengurus masjid, ustad, ketua majelis 

 ta’lim,  orang tu, mahasiswa, dan lain sebagainya.2.Faktor role sosial,

 yaitu peranan sosial, berupa kegiatan tertentu yang dianggap penting dan 

 diharapkan harus dikerjakan sebagai konsekwensi dari ststus sosialnya 

 dalam kehidupan bersama (keluarga, kelompok, masyarakat). Misalnya 

 pengurus masjid yang memiliki peran penting dalam kemajuan dan 

 mensejahterakan jama’ahnya dengan adanya program - program kegiatan 

 masyarakat seperti, pengajian ibu-ibu, maupun bapak-bapak, 

 musyawarah, pendidikan TPA, adanya badan amil zakat, dan lain 

 sebagainya.3.Faktor Norma sosial, yaitu hokum, peraturan, nilai-nilai 

 masyarakat, adat istiadat, agama, yang menjadi patokan apakah status 

 sosial sudah  diperankan, sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, 

 dengan normal, wajar, dapat diterimah masyarakat, bermanfaat bagi orang 

 - orang dalam kehidupan bermasyarakat.(Rifai & Fakhrurohji, 2010, h.

 23). 

    2.2.2. Fungsi Sosial Masjid 

 Marzuki Alie (2013) mendefinisikan masjid adalah wadah kegiatan sosial, 

untuk itu, setiap masjid selayaknya memiliki data jama’ahnya dan masyarakat 

sekitarnya, sehingga diketahui potensi ekonomi yang ada dalam jama’anya dan 

potensi social welfare yang wajib diperhatikan. Pelayanan sosial ini dapat berupa 
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pengumpulan dan penyaluran zakat dan infak, pelayanan kesehatan, beasiswa, 

pembinan life skill dan sebagainya, kepadakaum miskin dari kalangan jama’ah 

Masjid dan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, upaya penanggulangan 

kebodohan dan kemiskinan dapat berjalan efektif karena akan terjadi efisiensi dan 

efektifitas yang luar biasa jika dibandingkan lembaga-lembaga sosial selain 

masjid.Masjid juga berfungsi sebagai wadah berkumpulnya para jama’ah yang 

memiliki kelebihan ilmu dan harta. Oleh karena itu, masjid juga harus berfungsi 

sebagai pusat perencanaan dan manajemen pengembangan  ekonomiumat. 

 Alwi (2015) menyatakan bahwa masjid sebagai bait al-maal, yaitu  menjadi 

pusat pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan terutama dalam peranan 

mengorganisir terlaksananya ibadah maliyah seperti ZISWA bagi kepentingan 

masyarakat di sekitar masjid yang berasal dari lingkungan masjid itu sendiri. 

 Fungsi masjid menurut para Ilmuwan-Ilmuwan Agama seperti salah satunya 

adalah Fungsi masjid menurut  Moh, E. Ayyubi (1996) mengatakan"secara garis 

besar dibagi menjadi dalam tiga kategori yakni : (1) sebagai tempat ibadah  (2) 

sebagai tempat pendidikanagama dan (3) sebagai tempat kegiatan sosial  

kemasyarakatan". Berdasarkan uraian tersebut masjid sebagai tempat ibadah 

dalam pengertian luas yang mencakup juga kegiatan muamalad, dimasjid kita 

dapat melakukan akad nikah, sunatan masal dan kegiatan-kegiatan sosial 

lainnya.Dalam buku A Boizard (1980) menyatakan pada zaman Rasulullah saw 

masjid memiliki banyak fungsi selain tempat ibadah antara lain: 
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a. Tempat Pertemuan 

Pada zaman nabi Muhammad Saw, masjid menjadi pertemuan atauconvetion 

center  yang diselenggarakan  di masjid antara nabi Muhammad  Saw 

dan para sahabatnya ini, bukan saja  pertemuan secara fisik tetapi juga 

memepertemukan hati nurani  dan fikiran sehingga terjalin hubungan 

yang sangat erat  dan akrab antara nabi dan para sahabat, serta antara 

sesama para sahabat. 

b. Tempat berkonsultasi 

Dalam kehidupan sehari-hari umat islam sebagai komunitas baru 

yangberdomisili di kota Madinah, banyak masalah-masalah terkait 

dengan urusan pribadi, keluarga, maupun urusan ummat secara 

keseluruhan yang muncul ke permukaan dan memerukan jaawaban. Para 

sahabat Nabi Muhamad Saw membawa masalah tersebut  kedalam 

masjid dalam rangka menannyakan langsung kepada Rasulullah Saw. 

Oleh karena itu, masjid pada zaman Nabi Saw berfungsi sebagai tempat 

berkonsultasi (semacam kantor dewan penasehat agung), baik dalam 

merencanakan suatu masalah maupun memecahkan sebuah 

permasalahan ummat. 

c. Tempat kegiatan sosial 

Pada masa Rasulullah, masalah sosial tentu tidak sedikit. Karena itu,banyak 

sahabat Rasul yang memerlukan bantuan sosial sebagai resiko dari 

keimanan yang mereka hadapi dan sebagai konsekuensi  perjuangan. 

Selain itu masalah-masalah sosial lainnya, seperti keiskinan memang 

selalu  ada sepanjang masa. Untuk mengatasi masalah sosial tersebut, 
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Rasulllah dan para sahabatnya menjadikan masjid sebagai  tempat 

kegiatan sosial, misalnya dengan mengumpulkan zakat, infaq dan 

shadaqah melalui masjid, lalu menyalurkannya kepada  para sahabat 

yang sangat membutuhkannya. 

d.   Tempat pengobatan orang sakit 

Padazaman Nabi Muhammad Saw, pusat-pusat pengobatan 

konvensionalseperti yang kita kenal pada masa kini, antara lain klinik 

dan Rumah sakit,belum didirikan di KotaMadina.Sebagai 

gantinya,masjid di fungsikan  sebagai Balai pengobatan bagi pasukan-

pasukan muslim yang menderita  luka-luka pada perang. 

e.  Tempat Pembinaan Ummat dan kegiatan Dakwah Islamiyah 

 Pada zaman Rasulullah, masjid tidak hanya digunakan ntuk sekedar 

tempat shalat dan ibadah-ibadah yang sejenisnya, tapi masjid juga 

difungsikan  sebagai lembaga untuk  memepererat hubungan dan ikatan 

jama’ah kaum muslimin yang baru tumbuh. Nabi mempergunakan masjid 

sebagai tempat menjelaskan wahyu yang diterimanya, memberikan 

jawaban-jawaban ataspertanyaan-pertanyaan  para sahabat  tentang 

berbagai masalah keagamaan, dan menyelesaikan masalah perselisihan-

perselisihan. 

Dengan demikian, fungsi dan peran masjid yang paling utama adalah 

tempatshalat dan zikir kepada Allah. Oleh karena itu, seluruh aktivitas yang 

diselenggarakan di masjid memiliki orientasi mengingat Allah Swt.Pemanfaatan 

masjid hanya diperuntukkan sebagai sarana mendekatkan diri (menyembah) 

kepada Allah, bukan enyembah selain Allah SWT. (Usman & Cecep, 2010, h. 14). 
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 Lanjut Usman & Cecep(2010) nengatakan masjid di zaman nabi 

merupakan pusat pembinaan  ruhiyah (tarbiyah ruhiyah) umat Islam, di masjid ini 

ditegakan shalat lima waktu secara berjama’ah, masjid berperan untuk membina 

dan meningkatkan kekuatan ruhiyah (keimanan) umatnya. 

 Sementara itu Ayyub (1996) mengatakan dari masjid juga kita dapat 
 diperoleh kejelasan bagaimana kehidupan Islami dapat dijalankan baik 
 menyangkut aspek ekonomi, sosial, politik maupun budaya, dengan 
 demikian impilikasi dari masjid sebagai tempat ibadah dan pusat dan pusat 
 kegiatan sosial kemasyarakatan, maka lokasi masjid harus berada di pusat 
 kegiatan – kegiatan masyarakat (perumahan, perkantoran, perdagangan, 
 dan lain – lain), dan secara fisik harus dapat menjadi pengikat lingkungan. 
 
 Oleh karena itu dalam upaya membangun masjid perlu memahami fungsi 

danperan maasjid, sehingga dapat direfleksikan dalam menentukan lokasi maupun 

menyediakan ruang–ruang yang dibutuhkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan 

antara lain menurut Ayyub (1996) adalah sebagai berikut: 

a. Ruang serba guna untuk kegiatan pertemuan/musyawarah. 

b. pusat pelayanan umat seperti: ruang perawatan jenazah, klinik, puskesmas, 

baitul mal, koperasi, kegiatan pendidikan, tokobuku, kantin, peminjaman 

alat perabotan, dan sebagainya. 

Selain itu salah satu fungsi sosial masjid adalah untuk berdakwah, Islam 

mengajarkan pada setiap orang agar berdakwah walaupun hanya satu ayat yang 

diketahuinya. Dengan tidak menyempitkan fungsi khutbah jum’at, masjid 

dimaksudkan memberikan nasehat-nasehat tentang ketaqwa’an kepada Allah swt, 

kecintaan kepada nabi serta anjuran marma’ruf nahi mungkar, dengan hakikat dan 

fungsi dakwah  sebagai forum penyampaian Islam kedamaian dan keindahan 

agama itu sendiri. 
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 Fungsi masjid menurut Ramlan Marjoned (1996)mengatakan bahwa 

"masjid berfungsi sebagai tempat kaum muslimin untuk berkonsultasi 

mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan". Masalah 

pendidikan, pembinaan Remaja, kesehatan, kegiatan upacara perkawinan dan 

sebagainya.Sebagaimana firman Allah  Q.S. Ali-Imran /3:21: 

ٓئَِكَلُھۡمَعذَابٌعَِظی َوأُْوَلٰ تُۚ قُواْ َوٱۡختََلُفواِْمۢنبَۡعِدَماَجآَءُھُمٱۡلَبیَِّنٰ  مٞ َوَال تَُكونُواْ َكٱلَِّذیَن تََفرَّ

Terjemahahnya: 

 "Dan hendaklahadadi antara kamu segolongan umat yang menyerukepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung". (Qur'an : 3 : 21) 

Pada zaman sekarang, kebanyakan masjid membuka pengajaran Al-qur’an, 

misalnya dengan mendirikan taman pengajian Al- qur’an (TPA), serta memiliki 

perpustakaan, walau dengan kapasitas yang berbeda-beda. Sebagian memiliki 

persediaan buku berlimpah, sebagian hanya berupa Al-qur’an dan kumpulan buku 

Iqro’saja, tergantung dari sumberdaya yang dimiliki oleh masjid tersebut. 

Sebenarnya peran pengajaran ini bisa ditingkatkan, misalnya dengan memberikan 

pengajaran seperti komputer, bahasa asing dan sebagainya. 

 Abdullah (2003) menyatakan"Masjid yang pada umumunya sebagai pusat 

ibadah Shalat fardhu yang kitalakukan hendaknya selalu dikerjakan secara 

berjamaah di masjid. Karena sebagaiman yang telah kita ketahui bahwa sholat 

berjama’ah di masjid lebih mulia  dari pada shalat sendiri". 

Sementara itu Para ulama besar menjadikan masjid sebagai pusat 

pendidikan yang kemudian  berkumpul dalam mengajarkan ilmu tentang syari’at 
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islam. Sebagai contoh  adalah Masjid Nabawi yang berada  di Madinah telah 

menyebarkan fungsinya sehingga lahir peranan masjid  yangberaneka  ragam. 

(dikutip dalam skripsi Ahmad Khanafi, 2017) fungsi sosial masjid bermula 

dari pelaksanaan sholat berjamaah, penunaian zakat, maka disitulah benih 

pembentukan komunitas Islam yang kuat terbentuk dan salah satu hikmah dari 

sholat berjamaah memang untuk menghubungkan antar pribadi muslim dengan 

lainnya sehingga tertanam rasa keterikatan yang kuat berdasarkan prinsip tawhid, 

bukan atas nama simbol golongan atau lainnya. 

3.1. Penyiaran Islam 

    3.1.1. Pengertian Penyiaran Islam 

 Djamal dan Fachruddin (2011), dalam bukunya mengatakan "penyiaran 

atau dalambahasa Ingris dikenalsebagai broadcasting, adalah keseluruhan proses 

penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, produksi, 

penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan siaran 

tersebut oleh pendengar/pemirsa di suatu tempat" (h. 45). kemudian pengertian 

Islam menurut Sumanti (2015) ialah agama yang diturunkan Allah kepada 

manusia melalui rasul - rasul-Nya berisi hukum-hukum yang mengatur hubungan 

manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam 

semesta. 

 Depdikbud (dalam kamus besar bahasa Indonesia 1994) penyiaran berasal 

dari kata “siar” yang dapat diartikan memberitahukan kepada umum (dalam hal 

ini melalui masjid),menyiarkan ataumempropagandakan (pendapat, 

pemahaman,agama dan sebagainya). 
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Penyiaran Islam dapat dipahami merupakan sesuatu aktivitas yang 

dipancarkan kepada khalayak berasaskan nilai-nilai keagama’an dan terjamin 

kebenarannya serta membawa keselamatan dalam kehidupan dunia dan kehidupan 

akhirat(http://kpijpapsas.blogspot.nl/2016/07/20-course-learning-outcome-clo.html.). 

Hal tersebut disimpulkan Masyur Amin (1980) “penyiaran agama adalah 

segala kegiatan yang bentuk, sifat dan tujuannya menyebarluaskan ajaran suatu 

agama".Oleh karena itu penyiaran dalam bidang apapun harus didukung oleh 

teori, demikian juga dalam penyiaran Islam. Teori merupakan pengetahuan yang 

didasarkan pada pengalaman yang telah diuji kebenarannya. Untuk penyiaran 

Islam teori yang barangkali tepat untuk untuk dijadikan sebagai “pisau analisis” 

adalah paradigma yang dikemukakan olehHarold D. Laswell. 

2.3.2. Bentuk - bentuk Penyiaran Islam 

 Pada dasarnya setiap agama berusaha untuk menyiarkan ajaran-ajaran 

agamanya, terutama agama Islam.Bagaimanapun Islam sebagai agama dakwah, 

ajaran-ajarannya pun harus senantiasa disampaikan kepada umat Islam atau 

kepada seluruh umat manusia.(dikutip dalam skripsi Jaliani 2018) mengatakan 

"Setiap muslim dan muslimah yang telah akil baligh wajib berdakwah sesuai 

dengan kemampuan masing - masing".Telah kita ketahui bahwa pola / model 

dapat diartikan pula sebagai cara kerja.  Bila kita membahas cara kerja penyiaran 

Islam sangatlah berkaitan dengan dakwah, media, metode, dan teknik.Penyiaaran 

Islam dalam masyarakat memiliki berbagai bentuk diantaranya: 

a. Kegiatan Majelis Ta’alim 

 Kegiatan majelis ta'lim dikutip (dalam skripsi Hartini 2015) Adapun 

pengertian majelis Ta’alim menrut istilah merupakanlembaga pendidikan non 
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formal Islam yang memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan  secara berkala 

dan teratur, diikuti oleh jama’ah yang relatif  banyak dan bertujuan  untuk 

membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia 

dengan sesamanya, manusia dengan Allah Swt. Dan antara manusia dengan 

lingkungannya, dalam rangka membina masyarakat yang bertaqwa karena Allah 

swt.Ciri khas majelis ta’lim yang membedakan dengan yang lain, yaitu: 

1. Sebagai lembaga  non formal maka kegiatan yang dilaksanakan 

dilembaga-lembaga khusus masjid, mushola, atau rumah-rumah anggota 

bahkan sampai ke hotel-hotel. 2.Tidak ada aturan kelembagaan yang ketat 

sehinga sifatnya suka rela tidak ada krikulum yang materinya adalah 

segala aspek ajaran agama.3. Bertujuan mengkaji, mendalami dan 

mengamalkan ajaran agama Islam disamping menyebar luaskan.4. Antara 

ustadz pemberi materi dengan Jama’ah sebagai pemateri berkomunikasi 

secara  langsung. 

a. Kegiatan Remaja Masjid (Remas) 

Ayyub (1996) Remaja Masjid merupakan perkumpulan atau perhimpunan 

atau ikatan para Remaja masjid disetiap masjid atau Musholla yang 

mempunyai suatu aktifitas yang  bertujuan untuk menmbuhkan akhlak 

yang baik dan menjadi sumber  inspirasi bagi  para pemuda dan 

pemudi.Remaja masjid sebagai bentuk organisasi dalam menyiarkan 

Islam,  organisasi takmir masjid, yang mengambil  spesialisasi pebinaan 

remaja muslim  melalui masjid.Remaja masjid juga merupakan bagian 

yang takterpisahkan dari jama’ah masjid mereka adalah bagian dari 

jama’ahitu sendiri, hanya saja sebagian jamaah yang lebih mudah, mereka 



 
 

25 
 

harus  hormat terhadap yang lebih ta, kaum orang tua pun sepatuhnya 

membimbing dan memperlakukan mereka sebagaimana  perlakuan bapak 

terhadap anak-anaknya. 

b. Kegiatan Khotbah 

Menurut bahasaNana (2002) menyatakan, khotbah berarti ucapan atau 

pidato, menurut istilah islam, khotbah berarti pidato yang diucapkan oleh 

seorang khatib pada situasi khusus dan merupakan rangkaian dari ibadah. 

khotbah memiliki fungsi yang bersifat pendidikan, sosial, etis, dan politis, 

pengkhotbah memberikan pengetahuan cara beribadah, dan norma yang 

bersifat sosial dan etis di dalam sebuah komunitas.Pengkhotbahyang juga 

dipahami sebagai seorang guru,menjadi pemimpin di dalam ibadah, 

pengajar didalam peraturan etis, dan guru spiritual didalam komunitasnya. 

Khotbah sangat erat dengan kaitannya dengan fungsinya sebagai 

pengajaran.Khotbah yang disyaratkan oleh islam adalah khotbah Jum’at, 

khotbah Idul Fitri, Khotbah Idul Adha, khotbah pada sholat gerhana  blan 

(khusuf), dan gerhana matahari (kusuf), khotbah pada salat minta hujan 

(istiqa), khotbah nikah, dan khotbah tatkala wukuf da Arafah. Syarat 

menjadi khotbah menurut Nana (2002) adalah sebagai berikut:  

a. Hendaknya orang yang sehat dan akidahnya kuat serta giat 
melakuakanamar ma’ruf nahi mungkar, mampu 
mengumandangkan kata-kata yang benar.Dalam menjalankan 
tugasnya harus mencari ridha Allah, seperti dari sikap ria dan 
mengharapkan pujian orang lain. 

b. Hendaknya orang yang cermat berfikir berpengalaman luas 
mengenailingkungannya situasi dan kondisi serta aliran dan 
tantangan yang meliputi lingkungan sekitar. 

c. Hendaknya mengerti dan memahami serta melaksanakan sumber 
pokok ajaran Islam yaitu Al-qur’an dan hadits. 

d. Hendaknya orang yang fasih embaca Al-qur’anbaikbacanya 
danmengetahui pula ketentuan-ketentuan tajwid. 
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e. Hendaknya orang yang berwibawa. 
f. Hendaknya kotib dan imam yang berpakaian rapih. 

 
  c. Kegiatan peringatan hari besar Islam (PHBI) 

Sekalipun ajaran agama Islam tidak menganjurkan memperingati hari-hari 

besar Islam, banyak pengurus masjid yang melaksanakan kegiatan ini dalam 

rangka syiar islam sekaligus usaha untuk melakukan pembinaan terhadap jama’ah 

umat biasanya jamaah yang hadir lebih banyak dibandingkan dalam kesempatan 

sholat berjamaah,momen sermonial ini yang dignakan pengurus masjid untuk 

membina jama’ah dan mengajak jama’ah agar cinta memakmrkan masjid. 

Ayyub dan Muhsin (1996) Peringatan hari besar islam merupakan  hari-
 hari festival yang banyak dirayakan oleh umat islam di Indonesia, yang 
 dimana di negri ini yang secara keseluruhan masyarakatnya beragama 
 Islam, hari-hari tersebut dimasukan juga sebagai hari libur nasional adalah 
 sebagai berikut: 

1) Tahun baru hijriyah (1 muharram) 
2) Maulid nabi Muhammad saw (12 rabi’ul awal) 
3) Isra’mi’raj Nabi Muhammad saw. (27 Rajab) 
4) Nuzull Qur’an (21 Ramadhan) 
5) Idul Fitri (1-2 Syawal) 
6) Idul Adha (10 Dzulhijah) 

 
Kegiatan peringatan hari-hari besar islam tersebut diharapkan dapat 

menjadi waddah kegiatan masyarakat yang ada dilingkungan masjid, dari kegiatan 

tersebut pengurus masjid tentu harus mengatur dan mempersiapkan tujuan dan 

manfaat kegiatan yang dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut memiliki makna  

bagi jama’ah masjid. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan kegiatan keagamaan di masjid adalah perkumpulan para remaja dalam 

suatu organisasi yang diadakan di masjid dan mempunyai tujuan untuk 

menumbuhkan akhlak yang baik, budi pekerti dan menjadi teladan bagi remaja 

yang lainnya. Pembinaan remaja dalam Islam bertujuan agar remaja tersebut 
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menjadi anak  yang shaleh yaitu anak yang baik, beriman, berketerampilan dan 

berakhlak mulia, anak yang shalih adalah dambaan setiaporang tua muslim yang 

taat.Remaja masjid merupakan organisai dakwah Islam yang mengambil 

spesialisasi dalam pembinaan remaja uslim melalui masjid. Organisasi ini 

berpartisipasi secara aktif dalam mendakwakan Ilam secara luas disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Aktivitas dakwah bil lisan, il hal, 

bil qalam, bil fikr dan lain sebagainya dapat diselenggarakan baik oleh pengurus 

maupun anggota. 

Dapat disimpulkan remaja masjid merupakan organisasi yang memiliki 

keterkaitan dengan masjid diharapkan anggotanya aktif datang  ke masjid, untuk 

melaksanakan shalat berjamaah bersama dengan umat islam yang lain. Karena, 

shalat berjamaah merupakan indikator utama dalam memakmurkan masjid. Selain 

itu kedatangan mereka ke masjid akan memudahkan pengurus dalam memberikan 

informasi, melakukan kordinasi dan mengatur strategi organisasi ntuk 

melaksanakan aktivitas yang sudah diprogramkan. 

2.3.3. Metode Penyiaran Islam 

 Suparta (2003) Dari segi bahasa metode berasal dari dua kata yaitu”meta 

(melalui) dan “hodos”( jalan cara). Dengan demikian metode dapat diartikan 

sebuahcara atau jalan yang harus dilalui untuk nmencapai sebuah tujuan.Metode 

dakwah dalam hal ini menyiarkan agama islam adalah cara-cara yang digunakan 

oleh da’i, kata Da’I berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang mengajak. 

Dalam istilah komunikasi disebut sebagai komunikator. Moh.Ali Aziz menyebut 

da’i adalah orang yang melakukan dakwah. 
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 menurut Ghazali (1997) dalam pengertian khusus (pengertian Islam), dai 
 adalah  orang yang mengajak kebaikan secara langsungatau tidak langsung 
 dengan kata -kata, perbuatan atau tingkah lakuk arah kondisi yang  baik 
 atau lebih baik menurut syariat Al-qur’an dan Sunnah. untuk 
 menyampaikan pesan  dakwah atau serentan. Iamengaitkan metode 
 dakwah dengan cara mengajar. Ia menyatakan bahwa: Metode dakwah 
 yang efektif yaitu: 
 1. Metode kuliah atau ceramah;  
 2. Metode tanya jawab;  
 3. Metode seminar/diskusi;   
 4. Metode karyawisata (kunjungan kerja);  
 5. Metode kerja lapangan, dan   
 6. Metode pemberian bantuan sosial. 

 
Kemudian dalam bentuk media penyampaiannya terdapat lima golongan 

besar metode dakwah, yakni: 

1. Lisan: khotbah, pidato, ceramah, kuliah, diskusi, seminar, musyawarah, 

nasehat, pisato-pidato radio, ramah tamah dalam anjang sana, obrolan 

secara bebas setiap ada kesempatan, yang kesemuanya dilakukan dengan 

lidah atau bersuara. 

2. Tulisan: buku, majalah, surat kabar, bulletin, risalah, kuliah-kuliah tertulis, 

pamvlet, pengumuman-pengumuman tertulis, spanduk-spanduk dan 

sebagainya. Da’i yang spesial di bidang ini harus menguasai jurnalistik 

yakni keterampilan mengarang dan menulis. 

3. Lukisan: gambar-gambar hasil seni lukis, foto, film cerita, dan lain 

sebagainya.Audio Visual: televisi, sandiwara, ketoprak wayang, dan lain 

sebagainya. 

2.3.4. Efek Penyiaran Islam 

 Seorang da’i dalam menyampaikan pesan dakwah mampu mengenali siapa 

Mad’unya/ audience sehingga melalui pendekatan dari segi cepat dan lambatnya 

seseorang dalam menerima pembaharuan, karena manusia mempunyai 
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kekhasannya sendiri yaitu adanya manusia yang bertipe: type inovator, type 

pelapor, type pengikut dini, type pengikut akhir, type kolot.Dalam menyiarkan 

agama islam seorang da’i harus mengetahui efek yang akan ditimbulkan dari 

proses yang akan dilakukan.menurut Mengenai hal tersebut, terdapat beberapa 

efek yang dapat ditimbulkan, di antaranya: 

1. Efek kognitif (cognitive effect), berhubungan dengan pikiran 

ataupenalaraan sehingga khalayak yang semula tidak tahu, yang tadinya 

tidak memahami, yang tadinya bingung menjadi merasa jelas.  Contohnya; 

berita, tajuk rencana artikel dan sebagainya. 

2. Efek afektif, berkaitan dengan perasaan. Misalnya, perasaan marah, 

kecewa kesal, gembira, benci dan masih banyak lagi. 

3. Efek konatif (efek behavioral), bersangkutan dengan niat, tekad, upaya, 

usaha yang cenderung menjadi suatu kegiatan atau tindakan. Efek konatif 

timbul setelah muncul efek kognitif. Misalnya, seorang suami yang 

bertekad berkeluarga dengan dua anak saja merupakan efek konatif 

setelah ia meyaksikan fragmen acara televise, betapa bahagianya beranak 

dua dan sebaliknya betapa repotnya beranak banyak.Asep Faiz Muiz 

(http://uchinfamiliar.blogspot. com/terlaksanakan-intruksi.html) 

2.3.5. Fasilitas Penyiaran Islam 

 Masjid sebagai tempat ibadah harus memiliki berbagai fasilitas yang 

bermanfaat bagi jama’ah dan masyarakat sekitar, fasilitas masjid berguna untuk 

keperluan beribadah kepada Allah swt. Tapi tidak menutup kemungkina 

digunakan untuk keperluan lain, baik kegiatan yang ada dimasjid maupun yang 
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diluar masjid atau kepentingan masyarakat, jama’ah dan masyarakat dapat 

memanfaatkan fasilitas  ini untuk keperluan tertentu. 

Fasilitas masjid yang digunakan  dengan baik akan menjadikannya 

berfungsi sosial dan dakwah disamping pula akan mendapatkan income 

(pendapatan) bagi kas masjid, fasilitas yang ada itu dapat digunakan seperti aula, 

pengeras suara, halaman, tikar, podium, sarana ruku kematian dan lain-

lain.Namun penggunaan fasilitas ini perlu digariskan dengan peraturan yang jelas 

agar tidak disalah gunakan dan agar dapat  difungsikan dengan benar, tujuan 

paling utama pemanfaatan semua fasilitas masjid mesti tetap pada jalur 

kepentingan dakwah. 

2.4 Penelitian Relevan  

Adapun beberapa penelitian yang dianggap paling releven dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut: 

1. M. Muhadi, Nim. 081211019, Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Walisongo 

Semarang, dengan judul penelitian Masjid Sebagai Pusat Dakwah Islam, 

studi tentang aktifitas di Masjid Agung Jawa Tengah tahun 2015, dari hasil 

penelitian yang dilakukan bahwa aktifitas dakwah islam di masjid Agung 

Jawa Tengah antara lain: 

1) Bidang Peribadatan, Dalam bidang peribadatan rutin dilakukan 

berupa: 

a. sholat rawatib lima waktu secara berjama’ah rutin 

dilakukan dengan imam yang haidz (hafal Al-Qur’an) 
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b. Sholat Jum’at, dengan jadwal khotib yang disusun 

untuk enam bulan dengan judul atau tema khutbah yang 

bervariasi  

c. Pelaksanaan Idul Fitri dan Sholat Idul Adha 

d. Penyembelihan hewan kurban setelah sholat idul Adha 

e. Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam 

1) Bidang Pendidikan, Dakwah Dan Wanita 

a. Kajian Ahad Pagi (KAP) 

b. Kajian Annisa 

c. Pesantren Ramadhan 

2) Bidang kemasyarakatan 

a. Semaan Al-Qur’an, yang dibacakan oleh KH. Zaenuri 

Ahmad al Hafidz dan KH. Ulil Abshor al Hafidz setiap 

menjelang sholat Jum’at. 

b. Istighosah/Mujahadah al Asmaul Husna Yng dipimpin 

oleh KH. Amdjad al Hafidz setiap malam jum’at mulai 

jam 23.00. 

2. Sunarjo, Nim. 12410136, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 2016, dengan judul penelitian adalah Peran Masjid 

dalam Melestarikan Budaya Lokal, studi di masjid Jendral Sudirman 

Yogyakarta. dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa peran Masjid 

Jendral Sudirman dalam Melestarikan Budaya Lokal yaitu dengan 

mengadakan berbagai  kegiatan yaitu, seperti kajian serat Jawa Kuno yang 
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dilaksanakan setiap bulan sekali, di minggu pertama dan di ampu oleh Ki 

Herman Sinung Janutama. Selain  itu ada kegiatan kebudayaan lain yaitu 

group sholawat “Kadang Muslim” yang diampu oleh Ki Haryono, 

dilaksanakan setiap malam rabu di ruang YASMA pukul 20.00 WIB. 

 Untuk menghindari Kesamaan  dengan karya-karya lain, sebagai 

salah satu syarat diterimanya sebuah penelitian adalah adanya unsur 

kebaruan yakni penelitian tersebut belum pernah dilakukan oleh pihak 

lain. Oleh karena itu, dengan melihat penelitian-penelitian yang sudah 

dilakukan, penulis melihat ada keterkaitan dengan penelitian yang 

penulislakukan.Pada penelitian M. Muhadi menekankan pada Majid 

sebagai Pusat Dakwah. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Sunarjo  

menekankanpada aspek Peran Masjid dalam melestarikan budaya Lokal.  

 Dari hasil penelusuran pustaka tersebut, dapat dinyatakan bahwa 

kajian penelitian ini telah menemukan prioritasnya yang berbeda dari 

kajian-kajian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menegaskan bahwa 

pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini belum pernah diteliti 

sebelumnya, yang mana pada penelitian kali ini penulis lebih spesifik pada 

“Fungsi Sosial Masjid dalam Penyiaran Islam pada Masjid Rumah Sakit 

Bahteramas Kelurahan Baruga Kota Kendari”, di sisi lain judul dan 

subjek yang diteliti di sini berbeda dengan penelitian sebelumnya guna 

untuk mendukung karya ilmiah ini. 
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