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MOTTO 

 

                      

        

“ Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang 

bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula 

diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." (QS. 

Al Ikhlas 1-4) 
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ABSTRAK 

 

Intus Nurul Dianah, NIM A1710039. Implikasi Konsep Pendidikan Islam 

Berbasis Masjid dalam Meningkatkan Pendidikan Keagamaan 

Masyarakat (Studi Kasus Masjid Agung Jawa Tengah, Program Magister 

Pendidikan Agama Islam UNWAHAS tahun 2021. 

 

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Berbasis Masjid, Keagamaan Masyarakat. 

 

 Pendidikan merupakan elemen penting dalam membangun peradaban. 

Maju mundurnya suatu peradaban di tentukan oleh maju mundurnya suatu 

pendidikan di masyarakat. Masjid sangat dibutuhkan untuk mendukung segela 

bentuk kegiatan keagamaan, serta sebagai pusat pendidikan Islam. Dalam Al 

Qur‟an QS At-Taubah :18, ayat tersebut menjelaskan tentang pemakmuran dan 

juga fungsi masjid. Banyaknya masjid yang berdiri tanpa di imbangi dengan 

pemakmurannya tidak dapat mengoptimalkan fungsi serta peranannya bagi 

peningkatan keagamaan masyarakat sekitar masjid. Sehingga di perlukannya 

masjid yang mengusung Pendidikan Islam di setiap program kegiatannya. 

Penelitian ini berusaha menggali tentang konsep pendidikan Islam di 

Masjid Agung Jawa Tengah, dan implikasi konsep Pendidikan Islam tersebut 

dalam meningkatkan keagamaan masyarakat, yang mana pendidikan Islam adalah 

pembentukan kepribadian muslim insan kamil dengan pola takwa.  

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif-deskriptif, sumber data 

dalam penelitian ini atara lain pengurus MAJT, ketua remaja majid, staf 

Radio_DAIS, produser MAJT_TV, masyarakat sekitar masjid. Teknik 

pengumpuan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan 

observasi. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, 

kesimpulan, verifikasi. Sedangkan untuk menguji keabsahan data menggunakan 

teknik trigulasi. 

Hasil penelitian ini mengungkapkan konsep pendidikan Islam berbasis 

Masjid Agung Jawa Tengah berupa konsep tarbiyah, ta’lim, dan ta’dib. Konsep 

tersebut selalu selaras dengan program-program kegiatan keagamaan yang 

dislenggarakan di MAJT, seperti kegiatan pembinaan dan pendidikan remaja, 

kajian dan kultum, pengajian rutin yang didukung oleh berbagai media dakwah 

online.  Hasil dari implikasi konsep pendidikan Islam dalam meningkatkan 

pendidikan keagamaan masyarakat mencangkup pada kepercayaan masyarakat 

yang menjadikan masjid sebagai tempat ibadah dan spiritual keagamaan, 

masyarakat yang menjadikan masjid sebagai tempat pendidikan dan pelatihan 

masyarakat, menjadikan masjid sebagai pusat kepustakaan, dan menjadikan 

masjid sebagai identitas dan bukti peradaban umat Islam. Dengan program 

pendidikan Islam yang terselenggara di MAJT memberikan dampak positif, 

hingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat, serta 

menjadikannya individu yang memiliki pribadi yang relijius (insan kamil).  

Menjadikan masyarakatnya masyarakat yang rahmatan lil „alamin.  
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ABSTRACT 

 

Intus Nurul Dianah, Student Identification Number A1710039.  

Implications of the Concept of Mosque-Based Islamic Education in 

Improving Community Religious Education (Case Study of the Great 

Mosque of Central Java), Masters Program in Islamic Religious Education 

at Wahid Hasyim University in 2021. 

 

Keywords: Islamic Education, Mosque Based, Community Religion. 
 

Education is an important element in building civilization. The back and 

forth of a civilization is determined by the back and forth of an education in 

society. Mosques are urgently needed to support all forms of religious activity, as 

well as a center for Islamic education. In Al Qur'an surah At-Taubah: 18, this 

verse describes the prosperity and function of the mosque. The large number of 

mosques that are standing without being balanced with their prosperity cannot 

optimize their function and role in improving the religion of the community 

around the mosque. So that the need for a mosque that carries Islamic education in 

every program of activity. 

This study seeks to explore the concept of Islamic education at the Grand 

Mosque of Central Java, and the implications of the concept of Islamic education 

in improving community religion, in which Islamic education is the formation of 

the personality of Muslim human beings with a pattern of piety. 

This research is a qualitative-descriptive approach, the data sources in this 

study include the management of the Grand Mosque of Central Java, the head of 

teenage majid, Islamic Da'wah Radio staff, the producer of the Great Mosque of 

Central Java Television, the community around the mosque. The data collection 

techniques used were interviews, documentation, and observation. Data analysis 

techniques used data reduction, data presentation, conclusion, verification. 

Meanwhile, to test the validity of the data using trigulation techniques. 

The results of this study reveal the concept of Islamic education based on 

the Great Mosque of Central Java in the form of the concepts of tarbiyah, ta'lim, 

and ta'dib. This concept is always in line with religious activity programs held at 

the Great Mosque of Central Java, such as youth education and training activities, 

studies and cult, routine recitation supported by various online da'wah media. The 

results of the implications of the concept of Islamic education in improving 

community religious education include community beliefs that make mosques a 

place of worship and spirituality, communities that make mosques a place of 

community education and training, make mosques a center of literature, and make 

mosques an identity and proof of civilization. Muslims. With the Islamic 

education program held at the Great Mosque of Central Java, it has had a positive 

impact, so that it can increase the faith and piety of the community, and make it an 

individual who has a religious personality (insan kamil). Making the society a 

rahmatan lil 'alamin society 
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 الملخص

 
 .A٠٣٠١١٧١ إنتوس نورول ديانة ، رقم تعريف الطالب 

تداعيات مفهوم التربية اإلسالمية المبنية على المساجد في تحسين التعليم الديني المجتمعي )دراسة حالة  
 المسجد الكبير بجاوا الوسطى 

 .٠١٠٠سيم عام  ير في التربية اإلسالمية بجامعة وحيد هابرنامج الماجست
 

 الكلمات المفتاحية: التربية اإلسالمية ، المسجد ، دين المجتمع.
 

التعليم عنصر مهم يف بناء احلضارة. يتم حتديد ذىاب وإياب احلضارة من خالل ذىاب وإياب التعليم يف 
النشاط الديين ، باإلضافة إىل مركز للتعليم اإلسالمي.  اجملتمع. ىناك حاجة ماسة للمساجد لدعم مجيع أشكال

، تصف اآلية ازدىار املسجد ووظيفتو. إن العدد الكبري من املساجد اليت تقف دون  ٨١يف القرآن سورة التوبة: 
أن تكون متوازنة مع ازدىارىا ال ميكنها حتسني وظيفتها ودورىا يف حتسني دين اجملتمع حول املسجد. حبيث يف 

 جة إىل مسجد حيمل الرتبية اإلسالمية يف كل برنامج نشاط.حا
تسعى ىذه الدراسة إىل استكشاف مفهوم الرتبية اإلسالمية يف املسجد الكبري جباوا الوسطى ، وتداعيات 
مفهوم الرتبية اإلسالمية يف حتسني دين اجملتمع ، حيث تكون الرتبية اإلسالمية ىي تكوين شخصية اإلنسان 

 تقوى. املسلم بنمط
ىذا البحث منهج وصفي نوعي ، مصادر البيانات يف ىذه الدراسة تشمل إدارة املسجد الكبري جباوا 
الوسطى ، رئيس الشباب ماجد ، طاقم راديو الدعوة اإلسالمية ، منتج املسجد الكبري يف تلفزيون جاوا الوسطى 

ىي املقابالت والتوثيق واملالحظة. تستخدم ، اجملتمع احمليط باملسجد. كانت تقنيات مجع البيانات املستخدمة 
تقنيات حتليل البيانات تقليل البيانات وعرض البيانات واالستنتاج والتحقق. ويف الوقت نفسو ، الختبار صحة 

 البيانات باستخدام تقنيات التمثيل.
الوسطى يف شكل تكشف نتائج ىذه الدراسة عن مفهوم الرتبية اإلسالمية املبنية على اجلامع الكبري جباوا 

مفاىيم الرتبية والتعليم والتأديب. يتماشى ىذا املفهوم دائًما مع برامج األنشطة الدينية اليت تُقام يف املسجد الكبري 
جباوا الوسطى ، مثل أنشطة تعليم وتدريب الشباب ، والدراسات والعبادة ، والتالوة الروتينية اليت تدعمها وسائل 

عرب اإلنرتنت. تشمل نتائج انعكاسات مفهوم الرتبية اإلسالمية يف حتسني التعليم الديين اإلعالم املختلفة للدعوة 
اجملتمعي املعتقدات اجملتمعية اليت جتعل من املساجد مكانًا للعبادة والروحانية ، واجملتمعات اليت جتعل من املساجد 

املساجد ىوية ودليل على احلضارة .. املسلمون. مكانًا لتعليم اجملتمع وتدريبو ، وجتعل من املساجد مركزًا لألدب ، 
من خالل برنامج الرتبية اإلسالمية الذي أقيم يف اجلامع الكبري جباوا الوسطى ، كان لو تأثري إجيايب ، حبيث ميكنو 

 زيادة إميان وتقوى اجملتمع ، وجعلو فرًدا لو شخصية دينية )إنسان كامل(. جعل اجملتمع جمتمع رمحن لألمني.
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TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI, No. 158/1987, dan No. 0543/U/1987 tanggal 22 

Januari 1988. 

A. Transliterasi  

1. Konsonan Tunggal 

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf sebagai 

berikut: 

  

Huruf Arab 

 

Nama Huruf Latin Nama 

1 2 3 4 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b be  ب

 Ta t te  ت

 Śa ś es (dengan titik di atas)  ث

 Jim j je  ج

 ḫa ḫ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d de د

 Żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر
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 Zai z zet ز

 Sin s es ش

 Syin sy es dan ye ش

 Şad ş es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ța ț te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof  terbalik„  ع

 Gain g ge  غ

 Fa f ef  ف

 Qaf q qi  ق

 Kaf k ka  ك

 Lam l el  ل

 Mim m em  م

 Nun n en  ن

 Wau w we  و

 Ha h ha   ه ـ

 hamzah ‟ apostrof  ء

 Ya y ye  ى

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (‟). 

2. Konsonan Rangkap 
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Konsonan rangkap yang disebabkan oleh tasydid ditulis rangkap, 

seperti lafadz مّصلي ditulis mushalla. 

3. Vokal Rangkap  

1. Fathah + ya‟ mati ditulis ai  الس هيلي ditulis az-Zuhailī 

2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis ad-Daulah   

4. Kata Sandang Alif + Lam  

1. Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis al. Seperti الجال ل ditulis al-jalāl. 

al-qurān 

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf “i” diganti dengan huruf syamsiyah 

yang bersangkutan. Seperti الّرحن ditulis ar-rahman . 

5. Vokal dan Diftong 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḫah  a a ا  

 kasrah i i ا  

 ḍammah u u ا  

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḫah dan ya ai a dan i ى ي  

 fatḫah dan wau au a dan u ى و  

 

6. Maddah  

Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḫah dan alif atau ya ā a dan garis diatas .....ا   ا....ى  

 Kasrah dan ya ī i dan garis diatas ى ي

  ḍommah dan wau ū u dan garis diatas ى و

 

7. Ta marbūțah  

Transliterasi untuk ta marbūțah ada dua, yaitu: ta marbūțah yang 

hidup atau mendapat harkat fatḫah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbūțah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan  ta marbūțah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang  al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka  marbūțah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

8.  Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّّ ), dalam transliterasi ini 
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dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi 

tanda syaddah. 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf kasrah (    يّ ى ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.   =  subḫānahū wa ta„ālā 

saw.   =  şallallāhu „alaihi wa sallam  

a.s.   =  „alaihi al-salām  

H   =  Hijrah  

M   =  Masehi  

SM   =  Sebelum Masehi  

l.   =  Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  

w.    =  Wafat tahun 

Q.S. …/… : 4   =  Quran, Surah …, ayat 4 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan elemen paling penting dalam membangun 

sebuah peradaban. Baik agama maupun negara menempatkan pendidikan 

dalam kedudukan yang tinggi. Islam mewajibkan penganutnya untuk 

menuntut ilmu sepanjang hayat, yakni mulai manusia dilahirkan hingga 

kemudian mati. Sedangkan negara menempatkan pendidikan dalam 

pembukaan undang-undang dasar Indonesia guna mencerdaskan kehidupan 

bangsa, hingga sampai saat ini negara mewajibkan pendidikan minimal 

sembilan tahun. 

Pendidikan selalu melekat pada masyarakat. Pendidikan tidak bisa 

dipisahkan dengan masyarakat yang mempunyai mata rantai antara satu 

generasi dengan generasi berikutnya, dan sesederhana apapun peradaban 

suatu masyarakat di dalamnya terjadi dan berlangsung proses pendidikan 

(Tim Dosen FIP IKIP Malang, 1998: 2). Dengan kata lain maju dan 

mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh maju atau mundurnya suatu 

pendidikan masyarakatnya. 

Pendidikan merupakan upaya untuk memanusiakan manusia baik 

untuk mengembangkan potensi individu maupun sebagai bagian dari 

masyarakat, memiliki nilai-nilai moral dan sosial sebagai pedoman hidup. 

Dengan pendidikan seyogyanya mampu meningkatkan sumber daya manusia, 

menciptakan pemimpin - pemimpin yang cerdas untuk masa depan, mampu 



 
 

memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja dan berperan 

dalam pembangunan negara, membina akhlak dan moral peserta didik 

sehingga siap menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Sehingga kelak 

benar-benar bisa menjadi pembaharu perubahan sosial (agent of social 

change) bagi masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut, 

berbagai elemen yang menentukan proses berjalannya pendidikan harus 

saling mendukung. Selain itu untuk memuluskan agenda besar itu maka 

berbagai komponen pendidikan juga harus dirancang dengan cermat dan 

teliti.  

Pendidikan Islam merupakan sebuah sarana bimbingan terhadap 

seseorang agar berkembang maksimal sesuai ajaran Islam (Ahmad, 1991:32). 

Selain itu pendidikan Islam sebagai sebuah proses penyiapan generasi muda 

untuk mengisi peran memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang 

disesuaikan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik 

hasilnya di akhirat (Sutrisno dan Muhyidin, 2012:21). Pendidikan agama 

Islam usaha yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak yang 

didasarkan kepada nilai-nilai ajaran Islam” (Zuhairini, 1995: 152).  

Masjid sangat di butuhkan untuk mendukung segala bentuk kegiatan 

keagamaan, bahkan berbagai kegiatan sosial juga dilakukan di masjid. Masjid 

yang berfungsi sebagai keperluan ibadah dan kegiatan sosial sudah diterapkan 

sejak awal Islam didirikan.Adapun kegamblangan firman Allah Swt dalam 

hal fungsi masjid, terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 18 : 

 



 
 

 
 

                        

                           

 
Artinya :“ Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang 

yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan 

shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada 

Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan 

orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Al-Qur‟an Al Karim, 2015) 

 

Berbicara tentang pendidikan Islam di masyarakat Islam, maka kita 

harus melihat fungsi masjid. Sudah terbukti dalam sejarah bahwa dari masjid 

lahirnya Negara Islam, dan dari masjid lahir para pemimpin umat. Mengapa 

demikian karena di masjid pendidikan dilaksanakan bagi masyarakat Islam. 

kita lihat bagaimana Rasulullah dulu memulai pendidikan mental dan fisik 

pada pengikutnya. Beliau mengawalinya di masjid (Shihab, 1996: 461). 

Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Quba, 

kemudian disusul dengan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Nabawi di 

Madinah telah menjabarkan fungsinya sehingga lahir peranan masjid yang 

beraneka ragam. Pada masa Rasul dan sahabat, nampaknya masjid benar-

benar difungsikan secara maksimal,  bukan hanya untuk keperluan ibadah 

ritual tetapi menjadi suatu tempat menyelesaikan berbagai permasalahan dari 

Masjid lahir para pemimpin islam dan di masjid masyarakat islam belajar. 

Rasulullah SAW dulu memulai pendidikan mental dan fisik para pengikutnya 

di masjid. (Mujamil Qomar, 2014:177).   

Masjid merupakan sarana ibadah, dan sarana pendidikan sehingga 

rancangan atau desain fasilitasnya tidak hanya mempertimbangkan kaidah 



 
 

estetis, fungsi utiliter maupun ekonomisnya saja. Desain fasilitas masjid harus 

bias memenuhi syarat sahnya suatu amalan atau ritual ibadah yang pada 

fasilitasnya sesuai dengan hukum fiqih atau syariat agama. Aspek normative 

hukum syariat harus bisa dijalankan dalam penggunaan rancangan fasilitas-

fasilitas masjid. 

Permasalahannya adalah belum semua masjid dapat menjalankan 

fungsi sebagaimana mestinya. Bahkan kebanyakan masjid hanya menjalankan 

satu fungsinya saja, yaitu sebagai tempat peribadatan. Pada masa ini banyak 

masjid yang berdiri tidak di imbangi dengan upaya memakmurkannya. 

Sehingga masjid-masjid sering sepi dari jamaah. Keadaan masjid 

mencerminkan keadaaan umat Islam. Bila masjid-masjid tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya tentunya sulit di harapkan ajaran kegamaan Islam 

dapat di implementasikan di masyarakat dengan baik. Mewujudkan masjid 

yang makmur dan mengoptimalkan fungsinya adalah kewajiban bagi seluruh 

umat Islam. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam rangka pengoptimalan 

masjid, salah satunya menjadikan masjid bukan hanya tempat beribadah, juga 

sebagai upaya pendidikan Islam. Hal tersebut dikarenakan bahwa pendidikan 

merupakan sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam. Dengan pendidikan 

umat Islam tidak hanya memiliki kepribadian yang baik, tetapi juga memiliki 

pengetahuan dan wawasan yang luas serta menguasai ajaran Islam dengan 

baik sehingga dapat membedakan yang haq dan bathil. Sedangkan tujuan 

pendidikan di masjid adalah untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, 



 
 

 
 

dan pembelajaran tentang Islam secara benar berdasarkan Al-Qur‟an dan As-

Sunnah. 

Keberadaan Masjid Agung Jawa Tengah sebagai pusat pendidikan 

Islam di Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah berada dikawasan 

Semarang timur, tepatnya berlokasi di Jalan Gajah Raya Kelurahan 

Sambirejo, Kecamatan Gayamsari (dulu masuk kecamatan Pedurungan), 

Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, setidakntya mampu memberikan warna 

tersendiri salah satunya di bidang pendidikan Islam.  

Berdasarkan Permasalahan di atas peneliti akan meneliti konsep 

pendidikan Islam di MAJT yang ideal sehingga bisa diterapkan di masyarakat 

secara umum dan meningkatkan pendidikan Agama Islam. Peneliti 

mengambil judul “Implikasi Konsep Pendidikan Islam Berbasis Masjid 

Dalam Meningkatkan Pendidikan Keagamaan Masyarakat (Studi Kasus 

Masjid Agung Jawa Tengah)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pendidikan Keagamaan Islam di Masyarakat Sekitar Masjid 

Agung Jawa Tengah ? 

2. Bagaimana Konsep Pendidikan Agama Islam Berbasis Masjid Agung 

Jawa Tengah? 

3. Bagaimana Impikasi Konsep Pendidikan Agama Islam Berbasis Masjid 

dalam meningkatkan Pendidikan Keagamaan di masyarakat sekitar 

Masjid Agung Jawa Tengah? 

C. Tujuan Penelitian 



 
 

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mendeskripsikan dan menganalisis Pendidikan Keagamaan 

Islam di Masyarakat Sekitar Masjid Agung Jawa Tengah. 

2. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Konsep Pendidikan Agama 

Islam Berbasis Masjid Agung Jawa Tengah. 

3. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Impikasi Konsep Pendidikan 

Agama Islam Berbasis Masjid dalam meningkatkan Pendidikan 

Keagamaan di masyarakat sekitar Masjid Agung Jawa Tengah. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini baik secara teoritik-akademik maupun praktis 

adalah : 

1. Secara teoritik-akademik 

a. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran mengenai Konsep Pendidikan Islam di Masjid Agung Jawa 

Tengah (MAJT) yang menitik beratkan pada Pendidikan Islam yang di 

kembangkan, program pendidikan dan penerapannya bagi masyarakat 

dengan menitik beratkan pada kesertaan masyarakat dalam berbagai 

program islami yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah. 

b. Menambah khasanah ilmu dan wawasan yang lebih mendalam 

bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umunya, tentang cara 

optimalisasi fungsi masjid, dan pengemangannya. 



 
 

 
 

c. Memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Konsep 

Pendidikan Islam 

2. Secara Praktis 

Peneliti berharap dapat berkontribusi memberikan saran dan 

masukan kepada stake holder pendidikan Islam di lingkup masyarakat 

sekotar masjid dan pengurus masjid, agar kiranya memiliki strategi efektif 

dalam melaksanakan transformasi pendidikan Islam dengan memanfaatkan 

masjid sebagai wadahnya. 

E. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, (Maleong: 2005 ) 

“Metode Kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk 

memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan 

mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti 

dengan fenomena yang diteliti”.  

Proses analisa dan interpretasi data memerlukan cara berpikir kreatif, 

kritis, dan sangat hati-hati. Dengan menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif ini, bertujuan untuk mendeskripsikan, menguraikan dan 

menggambarkan tentang implikasi konsep pendidikan Islam berbasis Masjid 

Agung Jawa Tengah dalam meningkatkan pendidikan keagamaan di 

masyarakat. 

1. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian, maka 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Studi 



 
 

Kasus. Sutedi (2009:61) “Penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu 

kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. 

Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa 

individu atau kelompok. Di sini perlu dilakukan analisis secara tajam 

terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga 

akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat”. Karena permasalahan 

serta fokus penelitian sudah di tentukan dalam proposal sebelum peneliti 

terjun dan menggali permasalahan di lapangan, maka penelitian tersebut 

di kategorikan sebagai studi kasus. 

2. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini dalah penelitian lapangan (field research) 

yakni penelitian yang dilakukan langsung pada responden. Oleh karena 

itu, objek penelitiannya berupa objek yang di lapangan yang sekiranya 

mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian.  

Kedua proses tersebut merupakan dua proses yang saling 

berkaitan dan sangat erat hubungannya. Dalam penelitian ini 

menggunakan tahap penelitian secara umum, Menyusun rancangan 

penelitian. Peneliti menyusun rancangan penelitian dengan menetapkan 

judul Implikasi Konsep Pendidikan Agama Islan Berbasis Masjid dalam 

meningkatkan pendidikan keagamaan di masyarakat (Studi Kasus 

Masjid Agung Jawa Tengah ). Dengan rumusan masalah kurang optimal 

dalam memakmurkan masjid. Dengan tujuan agar masjid tidak hanya di 

gunakan untuk beribadah tetapi juga di gunakan dalam berbagai bidang, 



 
 

 
 

seperti bidang pendidikan.  

Peneliti memilih Masjid Agung Jawa Tengah Sebagai objek atau 

lapangan penelitian. Karena peneliti melihat Masjid Agung Jawa 

Tengah adalah salah satu masjid terbesar di kota Semarang, yang 

memiliki banyak fasilitas, dan banyak pengunjung. Juga di dukung oleh 

berbagai macam program dalam memakmurkan masjid. 

Setelah mendapatkan surat izin penelitian, peneliti datang ke 

Masjid Agung Jawa Tengah untuk meminta izin melakukan penelitian. 

Peneliti di sambut gembira oleh pihak pengurus Masjid Agung Jawa 

Tengah dan mendapatkan izin untuk melakukan penelitian. Peneliti 

sedikit terkendala karena penelitian di lakukan ketika pandemi 

covid_19, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi semangat peneliti. 

Peneliti di perkenalkan dengan pengurus bidang penelitian 

Masjid Agung Jawa Tengah bapak Beni Arief. Beliau menjadi informan 

yang sangat baik dan membantu peneliti dalam mencari informasi di 

Masjid Agung Jawa Tengah. Beliau memberikan keleluasaan kepada 

peneliti untuk dapat mewawancarai staf-staf Masjid Agung Jawa 

Tengah untuk mendapatkan informasi yang di perlukan, dan peneliti 

membuat tabel informan. 

Peneliti mempersiapkan perlengkapan dalam pelaksanaan 

penelitian. Peneliti membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk di 

ajukan pada narasumber nantinya. Mempersiapkan kamera untuk 

dokumentasi, dan buku catatan untuk memcatat berbagai informasi yang 



 
 

di perlukan. Dalam penelitian di Masjid Agung Jawa Tengah Peneliti 

melakukan sesuai etika penelitian, yaitu menjalin hubungan ke dalam 

hubungan kerjasama dan kolaborasi berkomitmen antara peneliti dan 

pihak terkait, melakukan perizinan sebelum penelitian di mulai, bersikap 

terbuka, langsung dan jujur, menghormati hak asasi informan.  

Desain atau langkah penelitian ini dengan melakukan 

Pendekatan studi kasus dengan metode penelitian kualitatif. Masjid 

Agung Jawa Tengah sebagai tempat di lakukannya penelitian dengan 

waktu dua sampai tiga bulan penelitian, dengan desain penelitian yang 

sudah di susun dengan baik. Teknik pengumpulan data dengan 

triagulasi, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data yang di 

butuhkan sudah terkumpul maka saatnya untuk menganalisa data 

dengan mengolah data hasil penelitian. dan Pengecekan keabsahan data 

menggunakan teknik kredibilitas. 

3. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah pemutusan fokus kepada intisari 

penelitian yang di lakukan. Hal tersebut harus dilakukan dengan eksplisit 

agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau 

melakukan observasi dan pengamatan. “Fokus penelitian merupakan 

garis besar dalam jantungnya penelitian mahasiswa, sehingga observasi 

dan analisa hasil penelitian lokal bakal lebih terarah.” (Sugiono, 2016 

:352). 



 
 

 
 

“Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi 

kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang 

relevan dana mana yang sangat tidak relevan” (Meleong, 2010). 

Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat 

kepentingan atau ugresi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. 

Penelitian ini akan di fokuskan pada : 

a. Pendidikan Keagamaan Islam berbasis masjid di Masyarakat Sekitar 

Masjid Agung Jawa Tengah 

b. Implikasi Konsep Pendidikan Islam berbasis Masjid Agung Jawa 

Tengah 

c. Program-program pendidikan Islam yang ada di Masjid Agung Jawa 

Tengah 

d. Implikasi Konsep Pendidikan Islam berbasis Masjid Agung Jawa 

Tengah dalam meningkatkan pendidikan keagamaan di masyarakat 

4. Data dan Sumber data Penelitian 

Penelitian ini membutuhkan informasi-informasi yang 

mendukung dan mendalam yang berguna untuk menganalisa konsep 

pendidikan Islam yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah. Oleh karena 

itu penelitian ini membutuhkan beberapa informasi dari pihak-pihak yang 

terkait dengan pengumpulan data. Secara garis besar sumber daya dalam 

penelitian ini akan di bagi dua yaitu : 

 

 



 
 

a. Data Primer 

”Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data 

langsung pada subyek informasi yang dicari” (Saifuddin, 2004 :91). 

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2010) “bahwa sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Kata-kata 

dan tindakan adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan 

dengan mengamati atau mewawancarai”. 

Peneliti melakukan wawancara langsung tatap muka dan 

tanya jawab dengan informan sesuai dengan instrumen  pertanyaan 

yang telah di buat. Peneliti juga melakukan wawancara secara online 

karena situasi pada saat itu sedang pandemi covid_19. Peneliti 

merekam dan mencatat hasil wawancara dengan informan. 

Pengamatan secara mendalam di lakukan peneliti untuk 

mendapatkan data dan informasi yang di butuhkan. 

b. Data Sekunder 

“Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, 

tidak langsung dari subyek penelitiannya” (Pabundu, 2007 :89). 

Peneliti mengambil data sekunder berupa jurnal yang telah di buat 

oleh peneliti lainnya, dan mengumpulkan data dengan cara 

berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, dan membaca banyak 

buku yang berhubungan dengan penelitian yang sedang di lakukan. 

 



 
 

 
 

5. Teknik Pngumpulan Data 

a. Triangulasi 

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam 

pengajuan kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 

triangulasi sumber, triagulasi teknik pengumpulan data, dan 

triangulasi waktu (Soegiono 2016: 439). 

1) Triangulasi Sumber 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan 

kesepakatan dengan tiga sumbe data. 

2) Triangulasi Teknik 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui 

wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik 

pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang 

berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana 

yang dianggap benar. 

 



 
 

3) Triangulasi Waktu 

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di 

pagi hari saat narasumber masih segar, akan memberikan data 

lebih vaid sehingga lebih kredibel. Selanjtunya dapat dilakukan 

dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik 

lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka diakukan secara 

berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. 

Triangulasi adalah metode dalam penelitian kualitatif untuk 

menggabungkan metode triangualsi (triangulation method), sumber 

data (triangulation data), peneliti (treangulation investigator), 

maupun perspektif dan teori-teori. Dalam penelitian ini digunakan 

triangulasi sumber data yang terdiri dari wawancara mendalam, 

observasi lapangan, dan dokumentasi. Berikut merupakan skema 

triangulasi: 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.1 Triagulasi 

Wawancara 

Mendalam 

 

Observasi 

 

Dokumentasi 

 



 
 

 
 

Pada tahapan ini peneliti menggunakan triangulasi sumber 

data melalui wawancara dengan informan, melakukan observasi 

pada berbagai program kegiatan pendidikan di masjid, dan 

menggunakan dokumen tertulis yang terdapat di perpustakaan 

Masjid Agung Jawa Tengah,  jurnal-jurnal penelitian, dokumen 

sejarah, gambar dan foto yang mendukung peneitian. Hasil yang di 

dapatkan akan memberikan berbagai sudut pandang dalam penelitian 

ini, dan akan memperoleh hasil dengan kebenaran  yang  valid. 

b. Wawancara Mendalam (In-septh Interview) 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana 

pewawancara (peneliti atau yang memberi tugas melakukan 

pengumpulan data) dalam mengumpulkan data menunjukan suatu 

pertanyaan kepada yang diwawancarai dengan tujuan menggali 

informasi yang dibutuhkan. (Sugiyono 216 : 224) 

Wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan 

informasi-informasi yang dibutuhkan peneliti. Wawancara 

mendalam yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara 

mendalam terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara 

untuk mengarahkan wawancara serta menggunakan recorder, 

kamera, dan menulis hasil wawancara yang dilakukan.  

Di dalam penelitian ini, peneliti memang membuat pedoman 

wawancara, namun secara teknik peneliti menggunakan metode 

wawancara mendalam tidak terstruktur karena peneliti yang 



 
 

memiliki sifat wawancara bebas dan menanyakan garis besar 

masalah-masalah yang ingin ditanyakan. Secara keseluruhan peneliti 

menggunakan teknik wawncara campuran antara terstruktur dan 

tidak terstruktur. 

c. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 

Dua dianatara yang terpilih adalah proses pengamatan dan ingatan. 

(Sugiyono : 235). 

Peneliti melakukan observasi lapangan untuk menunjang 

hasil dari wawancara mendalam yang dilakukan. Observasi yang 

dilakukan oleh peneliti meliputi observasi lokasi penelitian, kegiatan 

– kegiatan pendidikan yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah, dan 

lain-lain. Observasi dilakukan untuk mengamati peristiwa-peristiwa 

dan untuk cross check data wawancara atau data tertulis dengan 

situasi ril untuk menvalidasi data yang disajikan. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berupa tulisan, gambar-gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Metode pengumpuan data dengan 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat,  catatan harian, dan 

sebagainya. (Sugiyono : 329) 



 
 

 
 

Teknik mencatat dokumen merupakan analisis isi hal ini 

dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen-

dokumen dan arsip tertulis yang terdapat di Masid Agung Jawa 

Tengah (MAJT). Definisi dokumen merupakan rekaman yang bersifat 

tertulis atau film yang isinya adalah peristiwa yang telah berlalu atau 

catatan masa lalu (Prastowo, 2010: 191). 

Dokumentasi adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang 

isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu dan 

di tulis dengan sengaja untuk menyimpan atau merumuskan 

keterangan-keterangan mengenai peristiwa tersebut. Metode 

dokumentasi dipakai untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber 

dokumen yang mungkin mendukung atau berlawanan dari hasil 

wawancara (Harsono, 2008: 165). 

Dokumentasi digunakan sebagai bukti untuk memperkuat hasil 

dari wawancara yang dilakukan dan hasil observasi lapangan yang 

dilakukan oleh peneliti. Dokumentasi yang dilakukan peneliti terdiri 

dari dokumentasi berupa tulisan, foto, dan rekaman percakapan. 

Jenis dokumentasi yang dikumpulkan merupakan dokumen 

resmi Masjid Agung Jawa Tengah, yaitu Profil, dokumen Visi dan 

Misi, struktur organisasi, program-program pendidikan keagamaan, 

sarana prasarana, dokumen yang berkaitan dengan Konsep Pendidikan 

Islam di Masjid Agung Jawa Tengah.  

 



 
 

6. Teknik Keabsahan Data 

Untuk menjamin dan mengembangkan validasi data yang akan 

dikumpulkan dalam penelitian, teknik pengembangan validasi yang bisa 

digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu, teknik triangulasi yang di 

kembangkan. Dari empat macam teknik trianggulasi yang ada (Patton 

dalam Sutopo, 2002: 78) digunakan beberapa cara antara lain: 

a) Kepercayaan (kredibilitas) : pemeriksaan datanya dilakukan dengan 

perpanjangan keikutsretaan sehingga tingkat kepercayaan 

pemuannya dapat di capai. 

b) Keteralihan yaitu konsep validitas itu menyatakan bahwa suatu 

penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks pada 

populasi yang sama atas dasar penemuan yang di peroleh pada 

sampel yang secara representative memiliki populasi itu. 

c) Triangulasi yaitu tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Tekhnik 

triangulasi yang paling banyak di gunakan ialah pemeriksan melalui 

sumber lain. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data setelah 

diperoleh hasil penelitian, sehingga dapat diambil kesimpulan 

berdasarkan data yang faktual. Dalam hal data kualitatif, peneliti 

menggunakan metode analisis isi. Analisis isi adalah teknik penelitian 



 
 

 
 

untuk mendeskripsikan secara kuantitatif, objek, dan sistematik dari 

suatu isi komunikasi. (Klaus, 1993: 19).  Analisis isi digunakan untuk 

menganalisis isi pesan, suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis 

perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. 

Metode analisis isi menggunakan teknik ferbal simbol atau 

pengkodean simbol, yakni mencatat lambang atau esan yang disusun 

secara sistematis. Hal ini digunakan untuk memperoleh keterangan dari 

isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang yang 

terdokumentasi. Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis semua 

bentuk komunikasi pada surat kabar, buku, peraturan perundang-

undangan atau kitab suci sehingga akan diperoleh suatu hasil atau 

pemahaman terhadap berbagai isi pesan yang disampaikan oleh media 

massa atau sumber informasi yang lain secara obyektif, sistematis, dan 

relevan secara sosiologis. Secara teknis, analisis ini mencakup upaya 

klarifikasi.  

F. Sistematika Pembahasan Tesis 

Merujuk pada Pedoman Penulisan Tesis PPS UNW 2020, dalam 

penulisan tesis ini digunakan sistematika penulisan yang terdiri dari tiga 

bagian yaitu, bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Yang mana masing-

masing disusun secara sistematis dan merupakan kesatuan yang tidak dapat di 

pisahkan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Bagian awal terdiri 

dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian tesis, halaman nota 

pembimbing, halaman pengesahan tesis, halaman moto dan persembahan, 



 
 

halaman Abstrak, halaman pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel dan daftar lampiran. 

Bagian tengah berisi uraian penelitian mulai dari bagian pendahuluan 

sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai satu – 

kesatuan. Pada setiap bab terdapat sub-sub bab yag menjelaskan pokok 

bahasan dari bab yang bersangkutan. 

Bab satu, berisi gambaran umum penulis tesiss  yang meliputi, 

Pendahuluan (Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, 

Manfaat penelitian, Metode penelitian, Sistematika.) 

Bab dua berisikan kajian Pustaka Kajian Riset Terdahulu, Kajian 

Teori berupa konsep pendidikan Islam, pendidikan keagamaan masyarakat. 

Kerangka Berpikir sebagai landasan dalam penelitian. 

Bab tiga terdapat pembahasan mengenai profil lokasi penelitian 

Masjid Agung Jawa Tengah,  pendidikan keagamaan masyarakat sekitar, 

konsep pendidikan Islam berbasis masjid, hasil penelitian lapangan yang 

berisikan tentang implikasi konsep pendidikan Islam berbasis masjid dalam 

meningkatkan pendidikan keagamaan di masyarakat. 

Bab empat terdapat pembahasan inti, analisis hasil penelitian 

dianataranya mengenai konsep pendidikan Islam berbasis Masjid Agung Jawa 

Tengah, implikasi pendidikan Islam berbasis masjid dalam meningkatkan 

pendidikan keagamaan di masyarakat, melalui transmisi konsep pendidikan 

Islam di Masjid Agung Jawa Tengah. 



 
 

 
 

Bab lima, merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari permasaahan yang menjadi tujuan awal pengkajian 

penelitian ini, lampiran-lampiran, dan saran-saran yang menjadi masukan-

masukan untuk perbaikan penelitian berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Riset Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam 

melakukan penelitian sehingga peneliti daat memperkaya teori yang di 

gunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan. Sebuah karya ilmiah 

mensyaratkan orisinalitas. Oleh karena itu kajian terhadap penelitian 

sebelumnya sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi duplikasi atau 

pengulangan penelitian yang telah dilakukan dengan permasalahan yang 

sama. Maka peneliti mengadakan kajian riset terdahulu. Kajian riset terdahulu 

merupakan uraian singkat tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya tentang masalah yang sejenis, sehingga diketahui secara jelas 

posisi dan kontribusi peneliti. Dalam masalah ini sebenranya sudah ada 

beberapa peneliti yang mengkaji tentu saja dengan hasil yang berbeda-beda. 

Berikut di bawah ini yang telah melakukan penelitian antara lain : 

1. Istikhori, “Pemikiran „Abd Al-Rahman Al-Nahlawi tentang Pendidikan 

Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Kitab Ushul Al-Tarbiyah Al-

Islamiyyah wa Asalibuha: Fi Al-Bait wa Al-Madrasah wa Al-Mujtama‟) 

pada Program Doktoral Pendidikan Adama Islam Universitas Ibn 

Khaldun (UIKA) Bogor,  tahun 2017. 

Penelitian ini dilatar belakangi pada realita bahwa sepanjang 

sejarah Islam dan fungsinya dalam Islam masjid tidak hanya berfungsi 



 
 

 
 

sebagai tempat ibadah, yang kini urgenitas dan fungsi edukasi masjid 

tersebut dirasakan semakin pudar. Hasil penelitian tersebut 

mengemukakan „Abd Al-Rahman Al-Nahlawi sebagai salah seorang 

tokoh pendidikan Islam kontemporer memiliki orisinalitas pemikiran 

tentang pendidikan masyarakat berbasis masjid adalah dalam karya 

populernya, Ushul Al-Tarbiyah  Al-Islamiyyah wa Asalibuha: Fi Al-Bait 

wa Al-Madrasah wa Al-Mujtama‟, memiliki pemikiran bernas sebagai 

berikut  

1) Pendidikan Islam dan berbagai proses pembelajarannya merupakan 

kewajiban masyarakat, dimana realisasi syariat Islam tidak akan 

dapat terwujud kecuai melalui pendidikan Islam. 

2) Masjid memiliki fungsi edukasi dan sosial serta fungsi-fungsi 

lainnya yang begitu besar, sehingga harus dimanfaatkan dengan baik 

dan optimal untuk mendidik masyarakat. 

3) Fungsi edukasi dan sosial masjid yang fundemental tersebut 

merupakan faktor pendidikan terbesar yang memberikan pengaruh 

pada kaum Muslimin terutama bagi generasi penerusnya yang 

memang estafeta berikutnya. 

4) Masyarakat Muslim harus memiliki tanggung jawab yang besar 

dalam dan terhadap pendidikan Islam bagi anak-anak generasi 

penerus mereka. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu sama-sama 

menitik beratkan penelitian pada fungsi masjid sebagai tempat edukasi 



 
 

bagi masyarakat, pebedaannya ialah penelitian terdahulu mengacu pada 

pemikiran tokoh „Abd Al-Rahman Al-Nahlawi  dalam Kitab Ushul Al-

Tarbiyah Al-Islamiyyah wa Asalibuha: Fi Al-Bait wa Al-Madrasah wa 

Al-Mujtama‟,sedangkan peneliti melakukan penelitian lapangan pada 

Masjid Agung Jawa Tengah. 

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk mengoptimalkan 

urgenitas dan fungsi edukasi masjid tersebut dirasakan semakin pudar, 

agar tercipta generasi penerus. Sedangkan tujuan peneliti mengetahui 

konsep pendidikan Islam Masjid Agung Jawa Tengah, serta 

mengembangkan pendidikan Islam berbasis masjid dalam meningkatkan 

pendidikan keagamaan Masyarakat. 

2. Muhammad Mizan Habibi, ”Pendidikan Islam di Masjid Kampus 

Yogyakarta (Studi Tentang Majlis Ta‟lim di Masjid Sunan Kalijaga, 

Masjid Kampus UGH, dan Masjid K.H Ahmad Dahlam UMY). Tesis 

Program Megister Pendiidkan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2015.  

Penelitian ini mengungkapkan bahwa latar belakang kegiatan 

majlista‟lim adalah aktualisasi dari visi dan misi masjid dan upaya 

penyediaan fasilitas belajar bagi para civitas akademika kampus dan 

masyarakat umum. Untuk pemetaan aspek materi terdapat perbedaan, 

meskipun ketiga masjid masih menyajikan materi yang bersifat perenial. 

Aspek materi yang disajikan di masjid kampus adalah tafsir Al-Qur‟an, 

tafsir hadits, shiroh nabawiyah, tauhid, tasawuf, fikih dan hukum Islam, 



 
 

 
 

pemikiran Islam, dan kajian tematik yang relevan dengan isu-isu 

kontemporer. Sedangkan untuk pola pembelajarannya, desain majlis 

ta‟limnya terdiri dari dua jenis yaitu pertama terseleksi – gesellschaf, 

artinya desain majlis ta‟lim terdiri dari kumpulan orang yang terlibat 

interaksi satu samalain yang saling memberikan tanggapan berupa 

pertanyaan ataupun pernyataan karena mempunyai ikatan yang 

disebabkan oleh tujuan yang sama, dan kedua heterogen yang artinya 

majlis ta‟lim didesain dengan pola komunikasi kelompok besar yang 

cenderung satu arah. Metode pembelajarannya menggunakan metode 

ceramah, cerita, tanya  jawab, deduktif, induktif, dan reflektif.  

Model pembelajarannya menggunakan model kontekstual dan 

kuantum. Model kontekstual didasarkan pada upaya pemateri untuk 

mengkaitkan materi dengan fenomena atau realita yang ada di lapangan, 

sedangkan kuantum didasarkan pada penggunaan media pembelajaran. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu pendidikan 

Islam yang objeknya masjid, pebedaannya ialah pada penelitian terdahulu 

menitik beratkan pada majlis ta‟lim sedangkan peneliti merujuk pada 

semua aspek pendidikan yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah. 

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui latar 

belakang kebijakan pelaksanaan majlis ta‟lim, mengetahui aspek-aspek 

materi yang disampaikan di majlis ta‟lim, mengetahui pola pembelajaran 

yang diterapkan di majlis ta‟lim masjid. Sedangkan tujuan peneliti 



 
 

mengetahui serta mengembangkan pendidikan Islam berbasis masjid 

dalam meningkatkan  pendidikan keagamaan Masyarakat. 

3. Nur Said Anshori “Konsep Pendidikan Islam Wasati (Kajian Filosofis 

Tehadap Q.S Al-Baqarah :143 )” Tesis Program Megister Pendidikan 

Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang tahun 2019.  

Hasil penelitian terdahulu adalah umat Islam sebagai umat 

pertengahan, adil, moderat, terpiih dan teladan sehingga menjadi saksi 

bagi para nabi dan umat-umat terdahulu. Islam wasatiyah sangat kuat 

pijakannya dalam Islam, yang secara gamblang menunjukan moderasi 

Islam. dengan demikian Allah menetapkan posisi umat Islam dalam 

posisi tengah, umat yang adil, seimbang dan terpilih serta umat terbaik. 

Serta, hakikat pendidikan Islam merupakan bimbingan dan petunjuk 

kepada nilai-nilai kebenaran serta penghargaan dari Allah kepada 

manusia agar menjadi Insan Kamil.  

Persamaan penelitian pada penelitian terdahulu dengan peneliti 

adalah berfokus pada Konsep Pendidikan Islam, sedangkan 

perbedaannya pada peneitian terdahulu lebih menghokuskan pada kajian 

filosogfis QS Al Baqarah ayat 143, sedang peneliti berfokus pada masjid 

dan pendidikan keagamaan di masyarakat. 

Tujuan penelitian pada penelitian terdahulu adalah menjadikan 

manusia paham akan kededekan manusi yang mulia menjadi Insan 

Kamil.  Sedangakan tujuan peneliti adalah mengembangkan manusia 

menjadi manusia yang Rahmatan lil Alamin. 



 
 

 
 

4. Ma‟ruf Al- Karkhi “Komparasi Majid Agung Tradisional Yang Diwakili 

Masjid Agung Demak, Dan Masjid Modern Yang Diwakili Masjid Agung 

Jawa Tengah Semarang.”. Hasil penelitiannya menunjukan : bahwa 

adanya persamaan dan perbedaan yang cukup menonjol anatara masjid 

modern dan masjid tradisional.  

Persamaan penelitian terdahulu dan peneliti adalah sama-sama 

menjadikan Masjid Agung Jawa Tengah sebagai objek penelitian. Sedang 

perbedannya peneliti lebih mengfokuskan pada pendidikan Islam yang 

ada di Masjid Agung Jawa Tengah. Dari penelitian yang pertama, 

peneliti hanya memfokuskan pada Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT). 

Tujuan Penelitian pada jurnal adalah mengetahui keistimewaan masjid 

tradisional salah satunya Masjid Agung Jawa Tengah, dan 

membandingkannya dengan Masjid Agung Demak. Sedang tujuan 

peneliti sedangkan tujuan peneliti adalah mengembangkan pendidikan 

Islam di masjid agar dapat meningkatkan pendidikan kegamaan di 

masyarakat. 

5. Slamet Fuad “Pemanfaatan Masjid Sebagai Media Pendidikan Islam 

Tinjauan Pendidikan Non Formal” (Studi Kasus di Al Kautsar 

Mengundang Pabelan Kartasura). Jurnal Penelitan Fakultas Agama 

Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2009 

Hasil peneitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan masjid Al 

kaustar sebagai media pendidikan Islam telah berjalan dengan baik. Hal 

ini dapat dilihat dengan adanya beberapa kegiatan pendidikan yang 



 
 

dilaksanakan di lingkungan masjid, dan pemanfaatan masjid yang sesuai 

dengan fungsi masjid sebagai tempat pendidikan Islam dengan maksimal. 

Berdasarkan penelitian diatas memang penelitian hampir sama dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan, akan tetapi ada perbedaan yang 

mendasar yaitu penelitian pada jurnal tidak meneliti Impilikasi Konsep 

Pendidikan Islam berbasis masjid, dalam meningkatkan Pendidikan 

Keagamaan di masjid, tetapi hanya pemanfaatan masjid. 

Tujuan dari penelitian pada penelitian terdahulu yaitu 

pemanfaatan masjid yang di harapkan optimal, sedangkan tujuann 

peneliti adalah mengembangkan pendidikan Islam di masjid agar dapat 

meningkatkan pendidikan kegamaan di masyarakat. 

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran hasil hasil penelitian di 

atas, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya, yaitu dari segi waktu, subjek dan fokus penelitian. Penelitian ini 

fokus pada Implikasi Konsep Pendidikan Islam berbasis Masjid dalam 

Meningkatkan Pendidikan Keagamaan Islam di Masyarakat. Penelitian ini 

merupakan pelengkap dari penelitian-penelitian yang pernah diakukan 

sebelumnya. 

B. Kajian Teori 

1. Konsep Pendidikan Islam 

Menurut kamus besar bahasa indonesia, “konsep memiliki 

beberapa arti diantaranya; rancangan, pemikiran (dasar), rancangan 

dasar, ide, atau pengertian yang di abstrakkan dari peristiwa konkret”. 



 
 

 
 

(Tim Penyusun Phoenix, 2010: 467). “Konsep adalah ide atau pengertian 

yang di abstrakkan dari peristiwa konkret” (KBBI). Atau “konsep juga 

berarti rancangan surat, ide atau pengertian” (Abdul Chaer, 2010: 73). 

Menurut Singarimbun dan Effendi (Singarimbun dan Efendi, 1989: 13), 

“Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, 

sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang 

sama”.  Jadi yang saya maksudkan dengan konsep disini adalah sejumlah 

gagasan atau ide yang menjadi objek utama untuk memahami sebuah 

teori tertentu, konsep sangatlah penting dalam pendidikan karena 

pendidikan tanpa adanya konsep  maka pendidikan tersebut tidak dapat 

berjalan sesuai dengan yang di harapkan. 

Pendidikan berasal dari bahasa Yunani paedagogie, yaitu dari 

kata paeda yang berarti anak dan egoge yang berarti saya membimbing, 

sehingga pendidikan berarti saya membimbing anak.Istilah pendidikan 

dalam Islam juga dikenal dengan Ta‟lim yang digunakan sejak periode 

awal pelaksanaan Islam. Menurut para pakar, kata ini lebih bersifat 

universal dibandingkan dengan tarbiyah maupun ta‟dib. Seperti yang 

dikutip oleh Mukodi dalam bukunya mengatakan bahwa Rasyid Ridha 

mengartikan ta‟lim sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan 

pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu (Mukodi, 

2010: 3). 

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran bagi peserta didik agar secara 



 
 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilikki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampian yang  diperlukan dirinya dan masyarakat (Hamid, 2018: 

2). “Pendidikan sering diartikan sebagai segala upaya sadar orang dewasa 

dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan 

jasmani dan rohani menuju arah kedewasaan” (Ngalim, 2000: 3). 

Perintah untuk menuntut Ilmu Pengetahuan juga di jelaskan dalam kalam 

Allah pada Q.S Al Mujadalah : 11 

                     

                  

                     

 

Artinya : 

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.” (Al-Qur‟an Al-Karim, 2015) 

 

Sudarman (2003: 67) dalam bukunya  menyatakan Pendidikan 

sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Istilah Pendidikan 



 
 

 
 

Islam adalah “usaha yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian 

anak yang didasarkan kepada nilai-nilai ajaran Islam” (Zuhairini, 1995: 

152).  

َسلََّم : َعْه ُعَمُر اْثُه اْلَخطَّبِة َرِضَي هللاُ َعْىًُ  قَبَل :  ََ  ًِ ُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْي ُْ قَبَل َرُس

ايُ  ََ َن ِمْىًُ )َر ُْ ا لَِمْه تَتََعلَُّم ُْ ئُ ضَّ َُ تَ ََ قَبِر  َُ اْل ََ ا لِْلِعْلِم السَِّكْيىَِخ  ُْ تََعلَُّم ََ ُْ وَُعْيمِ تََعلَُّم اْلِعْلَم    اَثُ

 
Dari Umar Ibnu Khattab R.A, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

“Pelajarilah olehmu ilmu pengetahuan dan pelajarilah pengetahuan itu 

dengan tenang dan sopan, rendah hatilah kami kepada orang yang 

belajar kepadanya“. (HR. Abu Nu‟aim) 

 

“Pendidikan menurut bentuknya dibedakan dalam tiga kategori. 

Pendidikan sebagai suatu proses belajar mengajar, pendidikan sebagai 

suatu kajian ilmiah, dan pendidikan sebagai lembaga pendidikan” 

(Muliawan,2015:3). Pendidikan disebut sebagai suatu proses belajar 

mengajar karena pendidikan selalu melibatkan seorang guru yang 

berperan sebagai tenaga pengajar dan murid sebagai peserta didiknya. 

Kemudian, pendidikan juga disebut sebagai suatu kajian ilmiah karena 

pendidikan dapat dijadikan salah satu objek kajian ilmiah. Objeknya juga 

cukup banyak. Mulai dari fakta dan kenyataan pendidikan yang terjadi di 

lapangan, sampai telaah filosofi sebagai acuan pengembangan 

keilmuannya. Sedangkan pendidikan sebagai suatu lembaga pendidikan 

karena pada dasarnya penggunaan istilah pendidikan hampir selalu 

tertuju pada suatu lembaga yang disebut sekolah, madrasah, atau lembaga 

perguruan yang menyelenggarakan proses belajar mengajar. Jika istilah 

pendidikan digabungkan dengan istilah Islam menjadi pendidikan Islam, 



 
 

maka pengertian dan konsep yang melekat dalam pendidikan berubah. 

Sebab istilah pendidikan tidak lagi bersifat meluas karena ada 

pembatasan kata–kata Islam. Istilah Islam sendiri tertuju pada keyakinan, 

ajaran, system dan tata nilai dan budaya sekelompok umat manusia yang 

beragama Islam. Objeknya menjadi jelas dan pasti, yaitu : orang–orang 

yang beragama Islam.  

Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah tujuan dan fungsi 

pengunaan istilah keduanya.Istilah “Pendidikan” yang berdiri sendiri dan 

“Pendidikan” yang tergabung dengan istilah “Islam” sebagai satu 

kesatuan memiliki pengertian dan objek yang berbeda. Keduanya 

memiliki pengertian yang sama, bila mengacu pada tujuan atau fungsi 

yang sama pula. Persamaan maksud dan tujuan penggunaan kedua istilah 

itu muncul bila keduanya digunakan untuk saling menggantikan tanpa 

maksud membandingkan. Oleh sebab itu, kunci utama memahami 

perbedaan kedua istilah itu adalah tujuan atau fungsi aksiologi 

penggunaannya. 

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka pengertian pendidikan 

Islam lebih lanjut dapat diterjemahkan ke dalam  tiga kategori, yaitu : 

1. Kategori filosofis 

“Kategori filosofis adalah pengertian pendidikan Islam yang 

dimaknai berdasarkan konsep Islam sebagai ajaran yang bersifat 

universaldan komprehensif” (Muliawan, 2015: 15). 

2. Kategori ideal 



 
 

 
 

Kategori kedua berbeda dengan kategori yang pertama. Alasannya 

jelas. Islam bersumber pada tiga hal, yaitu : Al–Qur‟an, As– Sunnah, 

dan ijtihad. Ijtihad sendiri terdiri dari berbagai macam bentuk.Ada 

Ijma‟, Qiyas, Maslahah Mursalah, dan lain–lain. 

3. Kategori konkret 

Pengertian pendidikan Islam dalam arti konkret adalah pendidikan 

yang diciptakan, dilaksanakan dan ditunjukkan untuk umat Islam. 

Berdasarkan argumentasi ini, maka pengertian Islam dalam dataran 

konkret tertuju pada lembaga–lembaga pendidikan seperti : 

madrasah, sekolah Islam, pesantren, taman pengajian Al–Qur‟an 

(TPA/TPQ), majelis ta‟lim, mimbar khutbah, halaqoh dan mimbar 

pengajian ke-Islam-an. Dalam perkembangannya istilah pendidikan 

berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja 

terhadap peserta didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. 

Dalam perkembangan selanjutnya pendidikan berarti usaha yang 

dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk 

mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar menjadi 

dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih 

tinggi dalam arti mental.  

Penulis sampaikan beberapa definisi pendidikan Islam menurut 

para pakar pendidikan. Umumnya, beberapa pakar pendidikan Barat 

memberikan arti pendidikan sebagai sebuah proses. Tepatnya, proses 



 
 

menjadikan manusia lebih baik dan tumbuh kearah yang lebih optimal 

(Rohinah, 2013 : 316). 

a) Mortimer J. Adler mengartikan pendidikan sebagai proses, dimana 

semua kemampuan dan bakat manusia dipengaruhi dengan 

pembiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan–kebiasaan yang baik, 

melalui sarana yang dibuat secara artistic dan dipakai untuk 

membantu orang lain dan dirinya sendiri dalam rangka mencapai 

tujuan yang ditetapkan, yaitu kebiasaan yang baik. Pendidikan 

sebagai proses bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh kemampuan 

dan bakat yang dimiliki manusia. Optimalisasi tersebut dapat 

ditempuh dengan cara pembiasaan, latihan, dan praktek yang 

berkesinambungan. Pendidikan dapat dikatakan pula sebagai 

pembiasaan terdapat sarana-prasarana yang dibutuhkan guna 

menunjang proses pendidikan. (Rohinah, 2013 : 316). 

Tujuan dari serangkaian proses dan alat bantunya tersebut 

adalah untuk mencetak insan manusia yang sempurna. Jadi 

pendidikan adalah proses mencetak kepribadian manusia menjadi 

lebih optimal  dan lebih baik, dimana seluruh potensi dan bakat alam 

yang dimilikinya dikembangakan semaksimal mungkin. (Rohinah, 

2013 : 316). 

b) Herman H Horne berpendapat bahwa pendidikan harus dipandang 

sebagai proses penyesuaian dari manusia secara timbal – balik 

dengan alam sekitar, sesama manusia dan tabiat tertiggi kosmos. 



 
 

 
 

Manusia dapat belajar dari sesamanya, alam dan lingkungan sekitar. 

Manusia yang fitrah secara alamiah, memang dicetak oleh 

lingkungan. Akan tetapi, setelah manusia mampu mengembangkan 

pikiran dan sering belajar dengan merefleksikan kehidupan maka 

akan muncul timbal-balik antara manusia dan lingkungannya 

(Rohinah, 2013 : 316). 

c) Syed Muhammad Naquib Al Attas dalam pendapatnya tentang 

pendidikan Islam (Syamsul & Erwin, 2011:182): 

Pendidikan dalam arti Islam adalah sesuatu yang khusus bagi 

manusia, maka pengenalan dan pengukuran mesti ditetapkan. 

Mengingat makna pendidikan dan pengetahuan hanya berkenaan 

dengan manusia saja, dan sebagai terusannya dengan 

masyarakat pula, maka pengenalan dan pengakuan tempat-

tempat yang tepat dari segala sesuatu didalam tatanan 

penciptaan mesti paling utama diterapkan pada pengenalan dan 

pengakuan manusia itu sendiri tentang tempat yang tepat, yaitu 

kedudukannya dan kondisinya dalam kehidupan sehubungan 

dengan dirinya, keluarganya, kelmpoknya, komunitasnya, serta 

kepada disiplin pribadinya, di dalam mengaktualisasikan dalam 

diri pengenalan dengan pengakuan.  

 

Dari deskripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa 

pemikiran pendidikan Syed Muhammad Naquib Al Attas mengarah 

pada pendidikan  yang bercorak moral religius yang tetap menjaga 

keseimbangan sistem. 

d) Pemikiran Al Ghazali dalam pendidikan Islam yaitu 

“Mengedepankan kesucian jiwa dari akhlak-akhlak hina dan sifat-

sifat tercela, karena ilmu merupakan ibadahnya hati, shalat yang 

bersifat rahasia, dan sarana pendekatan batin kepada Allah”. 

(Syamsul & Erwin Mahrus, 2011: 89). ”Tujuan pendidikan Al 



 
 

Ghazali adalah agar manusia berilmu. Bukan sekedar berilmu, 

melainkan yang di amalkan sehari-hari”. (Syamsul & Erwin Mahrus, 

2011 :90). Penggolongan ilmu pengetahuan di lakukan oleh Al 

Ghazali, ilmu-ilmu pokok Al Quran dan hadits, ilmu pengantar, dan 

ilmu pelengkap ilmu tersebut haruslah di pelajari secara mendalam 

agar dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Konsep Pendidikan yang 

di kembangkan menurut imam Al-Ghazali mencakup lima spek; 

yaitu, aspek pendidikan jasmaniyah, aspek pendidikan akhlak, aspek 

pendidikan akal, aspek pendidikan sosial, aspek pendidikan sosial. 

(Syamsul & Erwin Mahrus, 2011 :89 ) 

e) Muhammad Iqbal mengemukakan bahwa tujuan Pendidikan Islam  

adalah “pembentukan kepribadian Muslim insan kamil dengan pola 

takwa. Insan kamil berarti manusia utuh ruhani dan jasmani, dapat 

hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena 

ketakwaannya kepada Allah SWT ”. (Syamsul & Erwin Mahrus, 

2011: 145) 

f) Nelson Mandela mengutarakan bahawa konsep pendidikan 

“Education is most powerfull weapon, we can use to change the 

world” ( Pendidikan adalah senjata paling ampuh, yang bisa kita 

gunakan untuk mengubah dunia). Pendidikan merupakan segala 

bidang kehidupan, dalam memilih dan membina hidup yang baik, 

yang sesuai dengan martabat manusia (Hamid, 2018 :1). 



 
 

 
 

Dari acuan di atas dapat di pahami bahwa hakikat pendidikan 

Islam adalah ta‟dib, yaitu penanaman adab itu sendiri pada manusia. 

Tujuan Pendidikan Islam menurut Syed Muhammad Naquib Al Attas 

adalah ”Pendidikan Islam mampu mewujudkan insan kamil yang 

bercendikiawan universais dalam wawasan dan otoritatif dalam ilmu 

pengetahuan “. Sistem pendidikan yang di gagas oleh Syed Muhammad 

Naquib Al Attas adalah dengan universitas. “Perwujudan paling tinggi 

dan paling sempurna dari sistem pendidikan adalah universitas” 

(Syamsul & Erwin, 2011:189). Syed Muhammad Naquib Al Attas 

menegaskan bahwa universitas Islam harus mencerminkan pribadi 

Rasulullah sawdalam hal ilmu pengetahuan dan akhaq, sehingga akan 

menciptakan manusia yang berkualitas (mengacu pada Rasululah) yakni 

manusia yang beradab.Corak pemikiran Syed Muhammad Naquib Al 

Attas dalam pendidikan adalah “pendiikan islam harus menghadirkan dan 

mengajarkan dalam proses pendidikannya tidak hanya ilmu-ilmu agama, 

tetapi juga imu-ilmu rasional, intelektual, filsafat”. (Syamsul & Erwin, 

2011:192).  

Mengantarkan manusia pada perilaku yang bepedoman pada 

syariat Allah dengan  konsep dan sistem yang sempurna untuk seluruh 

umat manusia itulah yang di maksud dengan konsep pendidikan Islam. 

Konferensi Pendidikan Islam pertama se-Dunia diselenggarakan 

Universitas King Abdul Aziz di Jeddah/ Mekah pada bulan Maret-April 



 
 

1977, membahas tentang pendidikan Islam tercangkup dalam tarbiyah, 

ta‟lim, ta‟dib: 

1) Tarbiyah  

Tarbiyah adalah satu kata dalam bahasa Arab yang di 

gunakna dalam bidang pendidikan yang diartikan sebagai 

pendidikan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tarbiyah diartikan 

pendidikan. (KBBI, 2010 :114). Menurut Syed Muhammad An-

Naquib Al-Attas, istilah tarbiyah di ambil dari kata rabba (  ّرثى ) kata 

kerja dari tarbiya ( يخترث  ) yaitu proses yang terkait dengan aktivitas 

yang bersifat fisik /Jasmani.(Al-Attas, 1999:35). Menurut An-

Nahlawi (Abdurrahman: 1988) secara bahasa kata tarbiyah ada tiga 

asal kata : 

a. Rabā – yarbū dengan arti bertambah/zāda dan tumbuh / namā 

(lihat Al-Qur‟an surah al-Rum ;39) 

b. Rabā – yarbībatas wazan khafā – yakhfy dengan arti terbit/ 

nasyaa-a dan berkembang/ tara‟ra‟a 

c. Rabba – yurubbu dengan wazan madda – yamuddu dengan arti 

memperbaikinya / ashlahahu, dan memimpin urusannya/ wa 

tawalla amrahu, dan melatihnya/ wa saasahu, dan menjaganya/ 

wa qaama alaihi, dan memeliharanya/ wa raa‟ahu (Kamrani, 

2014: 70 ) 

Kata rabb dalam Al-Qur‟an menurut al-Maududi 

mengandung lima makna, yaitu: (1) Pendidikan, bantuan dan 



 
 

 
 

peningkatan; (2) Menghimpun, memobili-sasi, dan mempersiapkan; 

(3) Tanggung jawab, perbaikan dan pengasuhan; (4) Keagungan, 

kepemimpinan, kewenang, dan pelaksanaan pemerintah, dan (5) 

Pemilik dan juragan. 

Kata ini diulang dalam Al Quran sebanyak 169 kali dan 

terhubungkan dengan beberapa objek yang berbeda seperti alam, 

manusis, binatang dan liannya. Sebagaimana di sebutkan dalam Al 

Qur‟an dalam QS Al-Isra : 28, yaitu : 

 

                       

      

 

Artinya :  

dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari 

Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka Katakanlah kepada mereka 

Ucapan yang pantas ".(Al-Qur‟an Al-Karim, 2015) 

 

Akar dari kata tarbiyah adalah rabba-yurabbi  yang berarti 

namma-yunammi dengan mengandung konsep bahwa tarbiyah 

adalah proses pengembangan, menumbuhkan yang meliputi jasad, 

ruh, dan akalnya dengan cara yang lemah lembut penuh kasih sayang 

sejak usia kanak-kanak samapi dewasa.  

Berdasarkan firman  Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 

39, yakni : 



 
 

                           

                          

 

Artinya : 

“dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia 

bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah 

pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu 

maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat 

demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan 

(pahalanya)”.( Al-Qur‟an Al-Karim, 2015) 

   

  Dari ayat diatas menunjukan bahwa pendidikan (tarbiyah) 

merupakan proses menumbuhkan dan mengembangkan apa yang ada 

pada diri seseorang, baik fisik, psikis sosial maupun spiritual. 

Jadi, dari uraian diatas tarbiyah dapat didefinisikan sebagai 

proses pengembangan, pemeliharaan, penjagaan, pengurusan, 

penyampaian ilmu, pemberi petunjuk, bimbingan, penyempurna dan 

perasaan memiliki baik jasad, akal, jiwa, bakat, potensi, perasaan, 

secara keberlanjutan dan bertahap, penuh kasih sayang, penuh 

perhatian, kelembutan hati, menyenangkan, bijak, mudah diterima 

sehingga membentuk kesempurnaan fitrah manusia, kesenangan, 

kemuliaan, dan mencapai ridho Allah SWT. 

Secara Terminologi para ahli memiliki cara beragam dalam 

memberikan makna al-tarbiyah yaitu; 

a. Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi berpendapat bahwa al-

tarbiyah ialah proses penyampaian sesuatu sampai pada batas 



 
 

 
 

kemampuan yang dilakukan secara bertahap. (Muhammad 

Jalaludin al-Qasimi, 1978:8) 

b. Al-Ashfahani menyetakan bahwa penngertian tarbiyah adalah 

proses penumbuhan secara bertahap yang dilakukan secara 

bertahap sampai pada batas kemampuan. (Abdurrahman al-

Nahlawi, 1979: 3) 

c. Abdul Fattah Jalal mendefinisikan tarbiyah adalah proses 

pesiapan dan pemeliharaan anak pada masa kanak-kanak di 

dalam keluarga. (Abdul Fattah Jalal, 988:28) 

Al-Nahwi mengemukakan pendapat para ahli : Berkata Imam 

Al-Baidhawi di dalam tafsirnya Anwar at Tanzīl wa asraru at 

Ta‟wīl, Al-Rabbu pada asalnya berarti tarbiyah yaitu menghantarkan 

sesuatu pada kesempurnaannya setahap demi setahap. Menurut Al-

Ashfahami, Al-Rabbu dalam asalnya tarbiyah yaitu menumbuhkan 

sesuatu setahap demi setahap kepada batas kesempurnaan. Ustadz 

Abdurrahman al-Bany mengistimbath, bahwa tarbiyah itu terdiri dari 

beberapa unsur : 

a. Memelihara fitrah pertumbuhan dan merawatnya 

b. Menumbuhkan pemberian_Nya dan mempersiapkan 

keseluruhan pemberiannya yang beragam 

c. Mengarahkan fitrah dan kemuliaan ke arah kebaikan dan 

kesempurnaan yang sesuai dengannya 



 
 

d. Berharap dalam pekerjaan yakni setahap demi setahap 

(Kamrani, 2014 : 70). 

Dapat disimpukan mengenai pemahaman pengertian tarbiyah 

sebagai berikut : 

1. Pendidikan adalah peraturan yang terarah, baginya ada maksud 

dan arah tujuan 

2. Seseungguhnya pendidik yang sebenar-benarnya ialah Allah 

SWT. Dia pencipta, pencipta fitrah, pemberi segala pemberian. 

Dia juga yang mensunahkan sunah bagi pertumbuhan, tahapan 

dan fungsi fitrah sebagaimana Allah SWT mensyariatkan syarat 

untuk merealisasikan kesempurnaan, kebaikan dan kebahagiaan. 

3. Bahwa pendidikan itu menetapkan garis-garis tahapan yang 

berjalan padanya pekerjaan pendidikan dan pengajaran sesuai 

dengan tertib aturan yang terus menaik, berpindah beserta 

pertumbuhan dari masa ke masa dan dari jenjang ke jenjang. 

4. Pekerjaan pendidik menuruti dan mengikuti tahap ciptaan Allah 

SWT dan kebaikannya sebagaimana pengikut bagi syariat Allah 

dan Agamanya. (Kamrani, 2014 : 70) 

Secara umum, pendidikan islam yaitu pengaturan diri individu dan 

masyarakat yang disiapkan untuk mengimani ajaran agama Islam 

dan mempraktikkannya secara keseluruhan dalam kehidupan pribadi 

dan masyarakat. (Kamrani, 2014 : 70) 

 



 
 

 
 

2) Ta’līm 

Perkataan ta‟lim berasal dari kata „allama ( علّم ) , yu‟allimu kata 

kerja dari ta‟līm ( تعليم ), yaitu proses penanaman pengetahuan, 

pemahaman , pengertian, tanggung jawab dan amanah. Dalam surah 

al-Jum‟ah ayat 2 Allah berfirman : 

                        

                         

 

Artinya : 

“ Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang 

Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada 

mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan 

Hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-

benar dalam kesesatan yang nyata, (Al-Qur‟an Al Karim, 2015) 

 

Al-Maraghi menjelaskan bahwa Muhammad SAW mengajarkan 

syari‟at dan urusan akal yang dapat menyempurnakan jiwa dan 

membersihkannya (Al-Maraghi, 1969: 95). Pada bagian lainnya Al-

Maraghi telah menjelaskan bahwa „allama menunjukan pada 

kegiatan yang dilakukan berulang-ulang atau sering (Al-Maraghi, 

1969: 83). 

Sedangkan Ath-Thabari menjelaskan bahwa yang dimaksud 

yu‟allimu pada ayat tersebut adalah mengajar mereka tentang al-

Kitab dan syari‟at serta perintah dan larangan yang ada didalamnya. 

Maka makna yu‟allimu merupakan “allama wa bayyana, artinya 

mengajarkan dan menjelaskan secara berulang-ulang. 



 
 

Menurut Abdul Fatah Jalal konsep pendidikan dari ta‟līm adalah 

proses belajar yang terus menerus sejak manusia lahir melalui 

pengembangan fungsi-fungsi pendengaran, penglihatan dan hati. 

Pengertian ini digali dari firman Allah SWT dalam QS An-Nahl : 78, 

sebagai berikut : 

                   

               

 
Artinya: 

“dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. (Al-Qur‟an Al Karim, 

2015) 

 

 

Istilah al-ta‟līm telah digunakan sejak priode awal 

pelaksanan pendidikan Islam. Menurut para ahli, kata ini lebih 

universal dibanding denganal-tarbiyah maupun al-ta‟dib. Rasyid 

Ridha dalam Ramayulis, mengartikan at-ta‟līm sebagai proses 

transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa 

adanya batasan dan ketentuan tertentu (Ramayulis, 2010: 16). Hal 

tersebut dapat dilihat dalam QS. Al-„Alaq : 4, bahwa Allah 

mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 

              

Artinya :  

“ yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam” (Al Qur‟an 

Al Karim, 2015) 

 



 
 

 
 

Dalam QS. Al-Baqarah : 31 juga dinyatakan : 

 

                      

               

 

Artinya:  

dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat 

lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika 

kamu mamang benar orang-orang yang benar!" (Al Qur‟an Al 

Karim, 2015) 
 

Selain itu dalam QS An-Naml: 16, Allah berfirman : 

            

Artinya: 

dan (dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). dan dengan 

bintang-bintang Itulah mereka mendapat petunjuk..(Al Qur‟an Al 

Karim, 2015) 

Argumentasi lain tentang ruang lingkup pengertian ta‟lim  yang tidak 

terbatas  pada aspek kognisi adalah didasarkan dengan merujuk pada 

QS. Al-Baqarah: 151 : 

                

                

         

Artinya: 

“Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami 

kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu 

yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan 

kamu dan mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta 



 
 

mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.” (Al 

Qur‟an Al Karim, 2015) 

 

Kalimat wa yu‟allimu kum al-kitab wa al-hikmah dalam ayat 

tersebut menjelaskan tentang aktivitas Rasulullah mengerjakan 

tilawat A-Qur‟an kepada kaum muslimin. Menurut Abdul Fatah 

Jalal, apa yang dilakukan Rasul bukan hanya sekedar membuat Islam 

bisa membaca, melainkan membawa kaum muslimin kepada nilai 

pendidikan tazkiyah an-nafs (penyucian diri) dari segala kotoran, 

sehingga memungkinkannya menerima al-hikmah serta mempelajari 

segala yang bermanfaat untuk diketahui. (Miniarti, 2013: 30)  Pada 

tingkat terakhir ini, ilmu perkataan, dan perilaku seseorang telah 

terintegrasi dalam bentuk kepribadian yang kokoh. (Heri, 1999 : 8). 

Dari keterangan di atas makan Al-ta‟lim tidak hanya terbatas 

pada pengetahuan lahiriah, akan tetapi mencakup pengetahuan 

teoritis, mengulang secara lisan, pengetahuan dan keterampilan yang 

dibutuhkan dalam kehidupan, perintah untuk melaksanakan 

pengetahuan dan pedoman untuk berperilaku.  Jadi berdasarkan 

analisis tersebut, Fattah Jalal menyimpulkan bahwa menurut Al-

Qur‟an, al-ta‟lim lebih luas dan lebih dalam daripada al-tarbiyah. 

(Tafsir, 2001: 29) 

Pengembangan fungsi-fungsi tersebut merupakan tanggung 

jawab orangtua ketika anak masih keci. Setelah dewasa hendakya 



 
 

 
 

orang belajar secara mandiri sampai tidak mampu lagi meneruskan 

belajarnya.   

Ta‟lim merupakan proses transmisi berbagai ilmu 

pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan 

tertentu. ( Rasyid :262) Abdul Fattah Jalal dalam buku Minal Ushul 

al-Tarbawiyah fi al-Islam  menjelaskan ta‟lim  merupakan proses 

yang terus menerus di usahakan manusia sejak lahir untuk 

melakukan pembinaan pengetahuan, pemahaman, pengertian, 

tanggung jawab dan penanaman amanah. (Halim, 2002 : 4-5) 

Proses ta‟lim  tidak berhenti pada pencapaian pengetahuan 

dalam domain kognisi semata, tetapi harus menjangkau wilayah 

psikomotor dan afeksi. Pengetahuan yang hanya sampai batas-batas 

wilayah kognisi tidak akan mendorong orang untuk 

mengamalkannya, dan pengetahuan semacam itu  biasanya diperoleh 

atas dasar prasangka atau taklid.  

3) Ta’dīb 

Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas, secara bahasa 

ta‟dib merupakan bentuk masdar dari kata addaba berarti adab, 

mendidik. Sedangkan Al-Zajjaj, sebagaimana dikutip Al-Attas, 

dirtikan sebagai cara Tuhan mengajarkan Nabi-Nya (Al-

Attas,1999:60). kata kerja dari ta‟dib ( تأد يت ) yaitu proses 

penyemaian adab dalam diri seseorang. (Syamsul & Erwin Mahrus, 

2011 :187 ). 



 
 

Arti dasar istilah ini yaitu “undangan pada suatu perjamuan” 

Ibn Mandzur juga menyebutkan ungkapan “addababu fataaddaba”  

berarti allamabu (mendidiknya). (Ibn Mandzur, 1990: 206). Gagasan 

ke suatu penjamuan mengisyaratkan bahwa tuan rumah adalah 

seorang yang mulia dan adanya banyak orang yang hadir, dan 

bahwasanya orang yang hadir adalah orang-orang yang menurut tuan 

rumah pantas untuk mendapatkan kehormatan untuk di undang, dan 

oelh karena itu mereka dalah orang-orang yang bermutu dan 

berpendidikan tinggi, yang di harapkan bertingkah laku sesuai 

keadaan, baik dalam berbicara, bertindak maupun etiket. (Al-Attas, 

1996: 56). Pengertian seperti itu sejalan dengan hadis Nabi yang 

diriwayatkan oleh Ibn Mas‟ud : 

“ Al-Qur‟an ini adalah undangan / perjamuan (ma‟dibah) Allah 

SWT di muka bumi, maka pelajarilah (santaplah) hidangan 

tersebut”. 

  

Qur‟an suci adalah undangan Tuhan kepada suatu perjamuan 

ruhaniyah, dan pencapaiaan ilmu yang benar tentangnya berarti 

memakan makanan yang baik didalamnya. Pendidikan menurut Al-

Attas, dalam kenyataannya adalah ta‟dib karena adab sebagaimana 

didefinisikan diatas sudah mencakup ilmu dan amal sekaligus. 

Penjelasan diatas konsep dan proses pendidikan telah 

mencakup didalam istilah ta‟dib dan bahwa istilah yang tepat untuk 

menunjukkan ”pendidikan” didalam islam sudah cukup 



 
 

 
 

terungkapkan olehnya. Istilah ta‟dib mengandung arti ilmu, 

pengajaran (ta‟lim) dan pengasuhan yang baik (tarbiyah). 

Perspektif Al-Attas istilah al-ta‟dib berasal dari kata addaba 

yakni pengetahuan yang mencegah manusia dari kesalahan-

kesalahan penilaian. Adab adalah disiplin tubuh, jiwa dan ruh, 

disiplin yang menegaskan pengenalan dan pengakuan tempat yang 

tepat dalam hubungannya dengan kemampuan dan potensi 

jasmaniah, intelektual dan rohaniah. 

Kedua adab menunjukan pengenalan dan pengakuan akan 

kondisi kehidupan, kedudukan dan tempat yang tepat dan layak serta 

disiplin diri ketika berperan aktif dan sukarela dalam menjalankan 

peran seseorang sesuai dengan pengenalan dan pengakuan itu, 

pemenuhannya dalam diri seseorang dan masyarakat sebagai 

keseluruhan pencerminan kondisi keadilan. Keadilan itu sendiri 

mencerminkan kearifan (hikmah), yang telah di definisikan sebagai 

ilmu pemberian Tuhan yang memungkinkan penerima menemukan 

atau menghasilkan tempat yang tepat dan layak bagi sesuatu. (Al-

Attas, 1988 : 53). Dengan demikian maka al-ta‟dib bermakna 

pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur di 

tambahkan pada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari 

segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa 

sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan terhadap 

Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan keberadaan. Sehingga 



 
 

bagi Al-Attas, istiah yang paling tepat mewakili pendidikan Islam 

adalah kata al-ta‟dib, bukan tarbiyah dan ta‟līm. (Al-Attas, 1988 : 

64-65). 

Ta‟dib lazimnya diterjemahkan dengan pendidikan sopan 

santun, tata krama, adab, budi pekerti, akhlak, moral dan etika. 

(Yunus, 1973 : 149).  Pendidikan dan proses mempelajari 

keterampilan yang berupa sains-sains kemanusiaan, alam, terapan 

atau yang lainnya belum bisa dikatakan sebagai pendidikan yang 

sebenarnya jika belum ada “sesuatu” (adab) didalamnya. (Al-Attas 

:41).  Adab berhubungan erat dengan ilmu, karena adab menjadi 

syarat dalam proses penularan ilmu. Ilmu tidak akan tertransfer 

kepada murid kecuali orang tersebut memiliki adab yang tepat 

terhadap ilmu pengetahuan. (Wan Daud, 2003 : 24) Oleh karena itu 

adab menjadi salah satu konsep paling utama untuk menguraikan 

konsep pendidikan yang khas Islam. 

Pemikiran pendidikan Islam yang terformula, pada 

prinsipnya merupakan konsep pendiidkan yang bercorak moral dan 

religius, yang tetap menjaga prinsip keseimbangan dan keterpaduan 

sistem. Konsep ta‟dib (adab) yang di dalamnya mencangkup ilmu 

dan amal. Bahwa, manusia setelah dikenalkan posisinya dalam 

tatanan kosmik lewat proses pendidikan, diharapkan dapat 

mengamalkan ilmunya dengan baik di masyarakat berdasarkan nilai-

nilai moral dan ajaran agama. Pandidikan yang dikembangkan 



 
 

 
 

haruslah berupa menekan manusia dengan menekankan 

keharmonisan hubungan manusia, masyarakat dan lingkunganya.   

Pengertian pendidikan secara keseluruhan dalam konteks Islam 

semakna dengan istilah tarbiyah, ta‟līm dan ta‟dib yang dipakai 

kesemuanya. Istilah tersebut mengarahkan pada manusia dan 

masyarakatnya, juga lingkungan dalam kaitan dengan Tuhan sebagai 

sumber kebenaran, dihubungkan dengan yang lainnya, dan kesemuanya 

menghadirkan lingkup pendidikan Islam baik formal maupun non formal. 

(Kamrani, 2014 : 72). 

Ketiga konsep pendidikan di atas saling berkaitan antara satu dan 

yang lainnya untuk mencapai tujuan dari pendidikan Islam. Konsep ini 

menitik beratkan pada pengembangan kompetensi manusia secara 

menyeluruh, yaitu bersinarnya kecerdasan sosial dari diri manusia yang 

berujung pada tingginya kualitas budi pekerti dan akhlak. 

Pemerintah Indonesia telah menggariskan dasar-dasar, fungsi dan 

tujuan pendidikan dan pengajaran itu di dalam Undang-Undang nomor 

20 tahun 2003 (UUD ) tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab II 

pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3:  

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsayang bermanfaat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,kreatif, mandiri, dan 

dapat menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

 



 
 

Fungsi pendidikan Islam terhadap diri manusia laksana makanan 

yang befungsi memberi kekuatan, kesehatan, dan pertmbuhan, sebagi 

persiapan untuk mencapai tujuan hidup secara efektif dan efisien (Hamid, 

2018: 7). 

2. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan pendidikan dapat dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari segi 

gradisnya, ada tujuan akhir dan tujuan sementara. Dilihat dari sifatnya 

adanya ada tujuan umum dan khusus, dilihat dari segi penyelenggaraannya 

terbagi atas formal dan non formal, ada tujuan nasional dan internasional. 

Berikut tujuan pendidikan Islam berdasarkan peranannya sebagai hamba 

Allah (Achmadi, 2005: 95-98): 

1. Menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tujuan ini sejalan dengan 

tjuan hidup dan penciptaan manusia, yaitu semata-mata beribadah 

kepada Allah. Dengan pengertian ibadah yang demikian itu maka 

imlikasinya dalam pendidikan pendidikan terbagi atas dua macam 

yaitu: a) Pendidikan memungkinkan manusia mengerti tuhannya 

secara benar, sehingga semua perbuatan terbingkai ibadah yang 

penuh dengan penghayatan kepada keEsaan_Nya. b). Pendidikan 

harus menggerakan seluruh potensi manusia (sumber daya manusia), 

untuk memahami sunnah Allah diatas bumi. 

2. Mengantarkan subjek didik menjadi khalifaul Allah fi al-ard (wakil 

Tuhan siatas bumi) yang mempu memekmurkannya (membudayakan 

alam sekitarnya). 



 
 

 
 

3. Memperoleh kesejahteraan, kbahagiaan hidup didunia sampai 

akhirat. 

Ketiga tujuan tertinggi tersebut diatas berdasarkan pengalaman 

sejarah hidup manusiadan dalam pengelaman aktivitas dari masa ke masa, 

belum pernah tercapai sepenuhnya baik secara individu maupun 

kelompok. 

Menurut D. Marimba mengemukakan bahwa tujuan akhir 

pendidikan Islam adalah terbentuknya kepribadian muslim (Marimba, 

1989:46). Muhammad Atiyah al-barbasy berpendapat bahwa tujuan akhir 

pendidikan Islam adalah terciptanya akhlak yang sempurna dan 

keutamaan. 

Menurut Omar Muhammad al-Taumy al-Syaibani, tujuan 

pendidikan Islam ada tiga bidang asasi yaitu : 

1.  Tujuan-tujuan individual yang berkaitan denagn individu-individu 

pelajaran (learning), dan dengan pribadi-pribadi mereka, dan apa-apa 

yang berkaitan dengan individu-individu tersebut pada perubahan 

yang diinginkan pada tingkah laku, aktivitas dan pencapaiannya, dan 

pada perubahan yang diingini pada pribadi mereka, dan pada 

persiapan yang dimestikan kepada mereka, pada kehidupan dunia 

dan akhirat. 

2. Tujuan-tujuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

secara keseluruhan dengan tingkah laku masyarakat umumnya, 



 
 

dengan apa yang berkaitan dengan kehidupan, memperkaya 

pengalaman dan kemajuan yang diingini. 

3. Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan 

pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi dan sebagai 

suatu aktivitas dianatara aktivitas-aktivitas masyarakat. 

3. Pendidikan Berbasis Masjid 

Pendidikan Islam dapat meningkatkan dan menumbuhkan kaum 

muslimin dalam mengekspresikan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek 

kehidupannya. Akan tetapi semuanya tidak akan berjalan dengan baik 

apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Dan salah satu sarana dan 

prasarana yang mendungung pendidikan Islam adalah masjid.Pendidikan 

yang dilaksanakan di masjid di peruntukan bagi masyarakat sebagai 

pengganti, penambah, pelengkap, pendidikan formal dalam rangka 

mendukung pendidikan sepanjang hayat. Serta berfungsi mengembangkan 

potensi peserta didik dengan penekanan pada pengetahuan, pengembangan 

sikap dan kepribadian ilmu agama .“Fungsi utama masjid adalah tempat 

ibadah, selain itu masjid juga di fungsikan umtuk tempat pendidikan bagi 

semua usia” (Haidar, 2009: 20-21).  Imam Muslim rahimahullah 

meriwayatkan di dalam Shahihnya : 

َسلََّم، قَبَل:  ََ  ًِ أََحتُّ اْلجََِلِد إِلَى هللاِ »َعْه أَثِي ٌَُرْيَرحَ أَنَّ َرُسَُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْي

اقُ  َُ أَْثَغُض اْلجََِلِد إِلَى هللاِ أَْس ََ ٍَبَمَسبِجُذٌَب،   



 
 

 
 

Dari Abu Hurairah -radhiyallahu‟anhu- Rasulullah shallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda, “Bagian negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-

masjidnya, dan bagian negeri yang paling Allah benci adalah pasar-

pasarnya.” (HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi‟ as-Shalah) 

 

Menurut syara‟, masjid adalah bangunan yang merupakan tempat 

ibadah umat Islam, yang bisanya digunakan untuk melaksanakan shalat 

jama‟ah (Enslikopedi Hukum Islam, 2000: 1119). Secara bahasa Masjid  

 dengan kasroh pada huruf jim- dalam bahasa Arab adalah isim– ( َمْسِجد)

makan (kata keterangan tempat) dari kata ( ََُسُجوًدا – يَْسُجدَُ – َسَجد , artinya 

bersujud) yang menyelisihi timbangan aslinya yaitu ( َمْسَجد ) –dengan 

fathah pada huruf jim-. Maka arti kata ( َمْسِجد ) adalah tempat bersujud, dan 

bentuk jamaknya adalah ( َمَساِجد ).   

Menurut istilah syara‟, masjid adalah bangunan yang merupakan 

tempat ibadah umat Islam, yang biasanya di gunakan untuk sholat jama‟ah. 

(Enslikopedi Hukum Islam, 2000: 1119).  Menurut penelusuran sejarawan 

Muslim dan pakar pendidikan Islam Ahmad Syalabi (1983) “Suatu 

bangunan tempat melakukan segala aktifitas yang mengandung kepatuahn 

kepada Allah. Masjid yang memiliki batas-batas tertentu yang didirikan 

untuk tujuan beribadah kepada Allah seperti shalat, dzikir, membaca al-

Qur‟an dan ibadah lainnya”. Beliau menyimpulkan secara tegad bahwa 

sejarah pendidikan Islam memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan 

masjid; dimana masjid merupakan tempat yang sangat urgen bagi 

pengembangan budaya Islam dan di tempat yang suci ini pula kegiatan 

studi dan pendidikan Islam berawal.  



 
 

 

Hamid ( 2018: 30 ) menerangkah bahwa : 

Masjid bukan hanya di fungsikaan sebagai tempat beribadah bagi umat 

muslim, tapi juga sebagai tempat pelaksananaan pendidikan non 

formal.Pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan 

secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan yang dilaksanakan di 

masjid ini di peruntukan bagi masyarakat sebagai pengganti, penambah, 

pelengkap, pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan 

sepanjang hayat. Serta berfungsi mengembangkan potensi peserta didik 

dengan penekanan pada pengetahuan, pengembangan sikap dan 

kepribadian ilmu agama . 

Al Quran telah menjelaskan tentang fungsi masjid dan urgensinya 

sebagaimana dalam firman Allah Q.S An-Nur :36-37  

                         

                           

                       

 

Artinya : 

”Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk 

dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan 

waktu petang”  

“laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual 

beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) 

membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati 

dan penglihatan menjadi goncang.” (Al Qur‟an Al Karim, 2015) 

 

Q.S An-Nur :36-37 diatas menjelaskan bahwa fungsi masjid  adalah untuk 

bertasbih. Namun tasbih disini bukan hanya daam arti mengucapkan kata “ 

subhanallah” melainkan lebih luas lagi, yaitu taqwa (Shihb, 1996: 461) . 

“Fungsi utama masjid adalah tempat ibadah, selain itu masjid juga di 

fungsikan umtuk tempat pendidikan bagi semua usia” (Haidar, 2009: 20-



 
 

 
 

21).  Mujamil (2015:61) Abd Al Rahman Al- Nahlawi juga menyatakan 

bahwa : 

Masjid merupakan pusat pendidikan. dengan demikian masjid bukan 

hanya di fungsikan sebagai tempat ibadah mudhah semata, melainkan 

juga tempat ibadah sosial (ibadah ijtima „iyyah) salah satunya melalui 

pendidikan sebagai persemaian pengembangan sumber daya manusia 

(human resourcces development) di kalangan umat islam. 

 

Pada masa awal sejarah islam, masjid menjadi lembaga pendidikan utama. 

Pada saat itu masjid, dengan segala perengkapan yang ada di pergunakan 

sebagai sarana mendidik umat muslim. Inilah yang dilakukan Rasulullah 

SAW di masjid Nabawi.  

Idi dan Suharto (2006 :81 ) menjelaskan : 

Rasulullah di masjid tersebut mendidik umat Islam dari segala usia 

dan jenis kelamin : dewasa, remaja, anak-anak, baik laki-laki maupun 

perempuan. Bagi orang dewasa mereka memanfaatkan masjid untuk 

tempat belajar Al-Qur‟an, hadits, fikih, dasar-dasar agama,bahasa dan 

sastra Arab. Sementara bagi wanita, mereka mampelajari Al-Qur‟an, 

hadits, dasar-dasar agama Islam dan ketrampilan menenun atau 

memintal, dengan frekuensi seminggu sekali. Sementara anak-anak 

belajar di serambi masjid dengan materi Al-Qur‟an, agama, bahasa 

Arab, berhitung, keterampilan berkuda, memanah dan berenang. 

 

Pada mulanya Rasulullah SAW  memerintahkan untuk mendirikan masjid-

masjid untuk meempelajari Kitab Allah dan menjalankan salat didalamnya 

pada masa awal-awal Islam. setelah itu masjid-masjid menjadi lembaga 

pendidikan dan pengajaran, diamana guru menetap di masjid dan 

mengajari siapapun yang datang kesana.  

Ahamad Syalabi  (1983) dalam bukunya mengemukakan fungsi Masjid di 

Masa Rasulullah, : 



 
 

a) Tempat Ibadah 

b) Tempat Musyawarah 

c) Pusat Pendidikan dan memberi fatwa 

d) Sebagai tempat pengadilan 

e) Sebagai tempat penyambutan utusan 

f) Sebagai pusat pejagaan dan pengembangan kehidupan sosial 

g) Sebagai tempat akad nikah 

h) Sebagai pusat pelatihan perang 

i) Sebagi tempat pengobatan orang sakit 

 

Dalam analisis Quraish Shihab, fungsi dan peran masjid bukan hanya ada 

pada masa Rasulullah, namun juga pada masa-masa sesudahnya dalam era 

keemasan Islam. terutama untuk masjid besar (Shibab, 1996: 462). 

Fungsi-fungsi majid menurut „Abd Al-Rahman Al-Nahlawi (Idi 

dan Sukarto, 2009: 80-81) secara lengkap dapat diruntutkan sebagai 

berikut : 

a) Fungsi Edukatif (markaz tarbawi ), untuk mendidik umat manusia dan 

mengentaskan kebodohan mereka; 

b) Fungsi sosial, terutama untuk membahas dan memecahkan berbagai 

persoalan hidup secara komuna-sosial; 

c) Fungsi ibadah atau „ubudiyyah, spiritual dan nutrisi hati, 

d) Fungsi sebagai markas besar militer, termasuk latihan tentara; 

e) Fungsi sebagai pusat gerakan pembebasan umat dari penghambaan 

kepada selain Allah; 

f) Fungsi sebagai pusat gerakan penyebaran akhlak yang mulia dan 

karakter yang baik; 

g) Fungsi sebagai media komunikasi dan konsultasi berbagai urusan 

umat; 

h) Fungsi sebagai tempat perlindungan; 

i) Fungsi strategis dalam peperangan dan perdamaian atau fungsi 

revolisioner; 

j) Fungsi sebagai tempat pengobatan dan pemberian bantuan; dan 

k) Fungsi sebagai lembaga penerangan dan pembelaan Isam. 

 

Menurut Shihab , mestinya sekarang pun, khususunya masjid besar 

harus mampu menerapkan peran masjid seperti yang disebutkan diatas. 



 
 

 
 

Untuk itu masjid agung / besar di tuntut untuk memiliki sarana yang 

memadai, menarik perhatian dan menyenangkan umat dari semua 

kalangan (Shihab, 1996: 463). Menutut peruntukannya masjid tidak hanya 

berfungsi tempat ibadah, khusus shalat dan segala rangkaiannya, namun 

masjid juga berbfungsi sosial – seperti pendidikan, pengajian dan kegiatan 

sosial lainnya (Ensiklopedia Hukum Islam, 2000: 1120). 

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa fungsi 

masijd adalah sebagai tempat ibadah, pendidkan dan muamalah. Fungsi-

fungsi tersebut telah diaktualisasikan dengan kegiatan oprasional yang 

sejalan dengan  program-program yang ada. Dari berbagai fungsi tersebut  

diharapkan masjid mampu menjadi pusat kegiatan dalam menanamkan 

nilai eligius serta pembinaan terhadap masyarakat untuk mewujudkan 

insan kamil, dan tatanan sosial yang baik.  

4. Pendidikan Keagamaan Masyarakat 

Pendidikan keagamaan merupakan salah satu jenis pendidikan 

yang memiliki peran sangat penting dalam konteks kehidupan berbangsa 

dan bernegara.  Pemerintah Indonesia telah menetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia ( PPRI ) No. 124, 2007 tentang 

pendidikan. Agama. Keagamaan. Rumah Ibadah. Ditetapkan dalam 

beberapa bab, diantarnya yang berbunyi sebagai berikut : 

BAB I Pasal 1 :  

1. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan 

pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan 

keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran 

agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui 



 
 

mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan. 

2. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang 

mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan 

peran yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang 

ajaran agama dan/atau menjadi imu agama dan 

mengamalkan ajaran agamanya. 

 

BAB III Pasal 8 : 

1. Pendidikan Keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta 

didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan 

mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi 

ahli ilmu agama 

2. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta 

didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran 

agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan 

luas, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa 

dan berakhlak mulia. (Pemerintah Republik Indonesia, 2007) 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ( PPRI ) 

No. 124, 2007 tentang pendidikan. Agama. Keagamaan. Rumah Ibadah, 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan 

yang mengajarkan materi sesuai dengan pemeluk agama dan keyakinan 

yang dianutnya, dengan tujuan mengoptimalkan pemahaman dan 

keterampilan dalam bidang ilmu agama. 

Menurut Psikolog R.Stark dan C.Y Glock dalam karyanya tentang 

dimensi-dimensi keagamaan yang dikutip oleh Djamaludin Ancok, 

keagamaan berarti ketaatan atau komitmen kepada agama yang meliputi 

banyak unsur yaitu keanggotaan majlis, keyakinan terhadap doktrin 

agama, etika hidup, kehadiran dalam peribadatan, pandangan-pandangan 

dan banyak lagi tingkat yang menunjukan ketaatan beragama. 



 
 

 
 

(Djamaluddin, 2001: 26). Dimensi-dimensi yang mendasari pengertian 

dimensi-dimensi keagamaan yaitu sebagai berikut: 

a. Dimensi Keyakinan Agama 

Berkenaan dengan kepercayaan yang memberikan “premis 

eksistensial” untuk menjelaskan Tuhan, alam, manusia dan hubungan 

antar mereka. Kepercayaan dapat berupa makna yang menjelaskan 

tujuan Tuhan dan peranan manusia daam mencapai tujuan itu 

(purposive belive). Kepercayaan yang terakhir, dapat berupa 

pengetahuan tentang sperangkat perilaku yang baik yang dikehendaki 

oleh agama. 

b. Dimensi Praktek Agama 

Dimensi ini mengacu pada pengetahuan agama yang harus diketahui 

seseorang tentang ajaran-ajaran agamanya. Mengacu pada harapan 

seseorang yang beragama minimal memiliki sejumlah pengetahuan 

mengenai dasar keyakinan, kitab suci, dan hukum agama, seseorang 

dapat memiliki keyakinan kuat terhadap agama, apabila seseorang 

sudah melakukan segala praktek agama serta memahami makna 

ataupun arti dari praktek tersebut. (Djamaluddin, 2001: 295) 

c. Dimensi Pengalaman Agama 

Dimensi ini memuat tentang bagian keagamaan yang bersifat efektif, 

yaitu melibatkan sisi emosional dan sentimental pada pelaksana ajaran 

agama yang merupakan perasaan keagamaan (religius feeling) 

sehingga dapat bergerak dalam empat tingkat konfirmatif (merasakan 



 
 

kehadiran Tuhan), estetik (merasakan hubungan yang akrab terhadap 

Tuhan) dan partisipatif (merasakan menjadi hamba terhadap Tuhan) 

atau wali Tuhan-nya. 

Pengalaman keagamaan ini muncul dalam arti seseorang dekat dengan 

tingkat keagamaan yang tinggi. Dalam Islam pola keagamaan dapat 

dibedakan dari paling rendah yaitu syari‟ah, thariqah dan derajat 

tinggi adalah haqiqah. ((Djamaluddin, 2001: 296) 

d. Dimendi Pengetahuan Doktrin Keagamaan 

Dimensi ini menunjuk pada aspek ritualitas keagamaan yang 

dianjurkan oleh agaman dan dilaksanakan oleh para pengikutnya. 

Dimensi ini meliputi pedoman pokok pelaksanaan ritus. Pelaksanaan 

ritus tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan mencangkup pemujaan, 

ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan untuk menunjukan komitmen 

terhadap agama yang dianutnya.  

e. Dimensi Konsekuensi Agama 

Dimensi Konsekuensi Agama ini meliputi segala aplikasi sosial dan 

pelaksanaan agama. Konsekuensi komitmen agama berbeda dengan 

ketiga dimensi agama diatas. Dimensi ini mengaca pada identifikasi 

akibat keyakinan praktek, pengalaman dan pengetahuan seseorang 

dari hari ke hari, walupun agama banyak menggariskan bagaimana 

pemeluknya seharusnya berfikir dan bertindak dalam kehidupan 

sehari-hari. (Roland, 1993: 29) 

 



 
 

 
 

Pendidikan Islam menonjolkan kesatuan iman dan amal dalam 

kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam membentuk dan  

mengembangkan kesalehan individu sekaligus kesalehan sosial. 

Pendidikan Islam menjadi lanadasan moral dan etika dalam pengembangan 

iptek dan budaya serta aspek-aspek kehidupan masyarakat ukhuwa 

Islamiyah. 

Koentajaraningrat (2009 :116) menjelaskan : 

Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari kata 

latin socius, berarti “kawan”. Istilah masyarakat berasal dari bahasa 

arab “syaraka” yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat 

adaah sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau istilah ilmiah 

saling “berinteraksi”.  

 

Manusia adalah makhluk sosial. Ayat ke dua dari wahyu pertama 

yang diterima Nabi Muhammad SAW dapat di pahami sebagai salah satu 

ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut dalam Al-Qur‟an. Dalam Q.S 

Al-Alaq ayat 2, Allah berfirman : 

         

 

“Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.” (Al-Qur‟an Al 

Karim, 2015) 

 

Dalam Q.S Al-Alaq ayat 2 bukan hanya diartikan sebagai 

“menciptakan manusia dari segumpal darah”  atau “sesuatu yang 

menempel di dinding rahim” tetapi dapat di pahami sebagai “diciptakan di 

dinding rahim yang selalu bergantung kepada pihak lain (Ibu) dan tidak 

dapat hidup sendiri.Ayat Al-Qur‟an pada Q.S Al Hujarat ayat 13 : 



 
 

 

                         

                         

 

Artinya : 

“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 

paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal.” (Al-Qur‟an Al-Karim, 2015) 

 

Dalam ayat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa manusia 

telah Allah ciptakan dalam keadaan dua jenis, yaitu laki-laki dan 

perempuan, dari banyak macam suku-suku, agar saling mengenal. Dalam 

hal ini dapat dikatakan sebagaimana di dalam Al Qur‟an, secara fitrah 

manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat dan tidak 

dapat hidup sendiri.  

Masyarakat mempunyai peran yang besar dalam pelaksanaan 

pendidikan seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa 

masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang 

mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. peran 

tersebut anatara lain : (1) ikut menyelenggarakan pendidikan non 

pemerintah atau swasta; (2) membantu pengadaan tenaga pendidik; (3) 

membantu pengadaan tenaga, biaya, sarana dan prasarana pendidikan; dan 

(4) menyediakan lapangan pekerjaan.  



 
 

 
 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori dihubungkan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai 

hal yang penting. (Sugiono, 2011: 60). Dengan demikian kerangka berpikir 

adalah sebuah pembahasan yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya. 

Sebuah pemahaman paling mendasar yang menjadi pondasi bagi setiap 

pemikiran atau suatu bentuk proses keseluruhan dari bentuk peneitian yang 

akan dilakukan. 

Pendidikan merupakan sarana pengembangan diri dari aspek ilmu 

pengetahuan, perbaikan moral dan etika, serta potensi keterampilan. Oleh 

karenanya pendidikan harus mampu mengintegralkan nilai-niai karakter 

dalam setiap ilmu yang di pelajari, mengingat potensi manusia bukan hanya 

dari aspek ilmu pengetahuan saja namun aspek sikap dan perilakunya. 

Manusia yang handal adalah manusia yang cakap secara intelekstual, cakap 

dalam perbuatan dan anggun dalam moralitasnya. 

Penelitian yang akan dilakukan, menganalisis masjid dengan 

penanaman konsep pendidikan Islam di dalamnya sebagai salah satu upaya 

untuk memberikan solusi tentang permasalahan yang terdapat di masjid 

masjid saat ini dan lingkungan sekitarnya, salah satu permasalahnnya adalah 

pemakmuran masjid yang belum optimal. Dan masyarakat lingkungan masjid 

yang masih kurang dalam pendidikan keagamannya.Masjid yang di fungsikan 

hanya untuk temapat ibadah, rasanya kurang tepat karena ketika zaman 



 
 

Rasulullah masjid adalah pusat pendidikan dan ilmu, tempat beribadah 

sekaligus tempat menuntut ilmu pengetahuan. 

Berdasarkan uaraian diatas, kiranya dapat dirumuskan kerangka pikir 

penelitian sebagai sebuah pijakan dalam meakukan penelitian ini. Adapun 

skemanya dapat di gambarkan dengan gambar di bawah ini : 

 

Gambar 2.1 

Peneliti dapat menjelaskan gambar di atas bahwa, Impilikasi Konsep 

Pendidikan Islam berbasis Masjid dalam meningkatkan Pendidikan Keagamaan 

dapat menjadikan masyarakat menjadi manusia Rahmatan lil alamin. 

 

 



 
 

 
 

BAB III 

PROFIL MASJID AGUNG JAWA TENGAH ( MAJT ) 

 

A. Profil Masjid Agung Jawa Tengah  

1. Letak Geografis 

Masjid Agung Jawa Tengah berada dikawasan Semarang timur, 

tepatnya berlokasi di Jalan Gajah Raya Kelurahan Sambirejo, Kecamatan 

Gayamsari, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Telp (024) 6725412. 

Masjid Agung Jawa Tengah. Di bangun di areal seluas kurang lebih 10 

hektar, dengan luas bangunan induk seluas 7.669 M2. Mampu 

menampung 8.000 orang jama‟ah. ( Bapak Beny Arief Hidayat, S.PI, 

M.Agri selaku Kabag Humas dan pemasaran Masjid Agung Jawa 

Tengah) 

2. Sejarah Berdirinya Masjid Agung Jawa Tengah 

Masjid Agung Jawa Tengah terletak di Jalan Gajah Semarang, 

yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2001 telah di resmikan oleh 

Presiden Republik Indonesia H. Susilo Bambang Yudhoyono pada 

tanggal 14 November 2006. (Tim Peneliti MAJT, 2008: 1). 

Sejarah Masjid Agung Jawa Tengah tak bisa lepas dari Masjid 

Agung Kauman Semarang, karena Masjid Agung Jawa Tengah ada 

karena Masjid Agung Kauman Semarang. Masjid Agung Kauman di 

Jalan Alon-alon Barat Kauman Semarang mempunyai tanah Banda 

Masjid seluas 119,1270 Ha yang dikelola oleh Badan Kesejahteraan 



 
 

Masjid (BKM), organisasi bentukan Bidang Urusan Agama Islam (Urais) 

Departemen Agama. Dengan alasan tanah seluas 119,1270 itu tidak 

produktif oleh BKM ditukar guling (ruislag) dengan tanah seluas 250 

hektare di Kabupaten Demak lewat PT. Sambirejo. Dari PT. Sambirejo 

kemudian berpindah kepada PT. Tens Indo Tjipto Siswojo. Singkat cerita 

proses ruilslag itu tidak berjalan mulus, tanah di Demak itu ternyata ada 

yang sudah jadi laut, sungai, kuburan dan lain-lain. Alhasil Tanah Banda 

Masjid Agung Kauman Semarang hilang, raib akibat dikelola oleh 

manusia-manusia jahat dan tidak amanah. Lewat jalur hukum dari 

Pengadilan Negeri Semarang hingga Kasasi di Mahkamah Agung, 

Masjid Agung Kauman (BKM) selalu kalah. Akhirnya sepakat dibentuk 

Tim Terpadu yang dimotori oleh Badan Koordinasi Stabilitas Nasional 

Daerah (Bakorstanasda) Jawa Tengah / Kodam IV Diponegoro. Pada 

waktu itu Pangdam IV / Diponegoro dijabat Mayjen TNI Mardiyanto 

(yang akhirnya menjadi Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Menteri 

Dalam Negeri). Tim ini awalnya dipimpin Kolonel Bambang Soediarto, 

kemudian dilanjutkan oleh Kolonel Art Slamet Prayitno, Kepala Badan 

Kesbanglinmas Provinsi Jawa Tengah pada waktu itu. 

Pada Jumat Legi 17 Desember 1999, usai shalat Jumat di Masjid 

Agung Kauman, ribuan umat Islam bermaksud memberi pressure kepada 

Tjipto Siswoyo agar menyerahkan tanah-tanah itu kembali kepada 

masjid. Mereka melakukan longmarch dari Masjid Agung Kauman 

menuju rumah Tjipto Siswoyo di Jalan Branjangan 22-23, kawasan Kota 



 
 

 
 

Lama Semarang. Akhirnya, melalui proses panjang yang berbelit-belit 

dan melelahkan, Tjipto Siswoyo mau menyerahkan sertifikat tanah-tanah 

itu kepada masjid. Meskipun ketika dia menyerahkan, Tjipto mengaku 

bukan karena tekanan dari siapa pun, tetapi masyarakat sudah terlanjur 

meyakini Tjipto menyerahkan harta bendanya karena pressure 

masyarakat Jumat legi 17 Desember itu. Kemudian dibentuk Tim 

Terpadu dengan Ketua Kolonel Bambang Soediarto (dari Kodam 

IV/Diponegoro) dan Sekretaris Slamet Prayitno (Kepala Badan 

Kesbanglinmas Jawa Tengah). 

Tokoh-tokoh yang paling intens mengupayakan proses 

pengembalian tanah banda masjid yang hilang ini antara lain; KH. MA 

Sahal Mahfudh (waktu itu Ketua Umum MUI Jawa Tengah), Drs. H. Ali 

Mufiz MPA (waktu itu Ketua MUI Jawa Tengah/Dosen Fisip Undip 

Semarang, Dr. H. Noor Achmad, MA (anggota DPRD Jawa 

Tengah/waktu itu Ketua Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid 

Indonesia BKPRMI Jateng), dan Drs. HM. Chabib Thoha MA (Sekretaris 

Umum MUI Jawa Tengah). Mereka hampir setiap hari berkumpul di 

Kantor MUI Jawa Tengah (sebelah utara Masjid Raya Baiturrahman) 

Simpanglima Semarang. Pada waktu itu Agus Fathuddin Yusuf sebagai 

wartawan dan mendapat tugas untuk terus mempublikasikan gerakan 

umat dalam upaya mengembalikan banda masjid yang hilang. 

Alhamdulillah seluruh aktivitas itu bisa kami rekam dalam bentuk buku 



 
 

“Melacak Banda Masjid yang Hilang” ( Djamil dan Muhtarom, 2008: 

100-112). 

Kembalinya banda wakaf Masjid Besar Kauman Semarang 

tersebut menjadi latar belakang sejarah pendirian Masjid Agung Jawa 

Tengah. Terdapat dua versi awal pendirian masjid kebanggan masyarakt 

Jawa Tengah tesebut, versi pertama menytakan bahwa ide pertama 

pendirina Masjid Agung Jawa Tengah berasal dari KH. Toyfoer, kyai 

karismatik. Ide tersebut tercetus dalam sebuah diskusi antara kyai KH. 

Toyfoer dengan Drs. H. Istajib AS, salah seorang aktifis PPP, sehari 

setelah penyerahan banda wakaf oleh Tjipto Siswoyo. Pada mulanya, KH 

Toyfoer menganggap perlu didirikannya sebuahmasjid besar, semacam 

Islamic Center,  yang lebih memadai, karena Islamic  Center di 

Semarang kurang memadai untuk skala Jawa Tengah. Oleh KH Toyfoer 

ide pendirian masjid tersebut kemudian di diskusikan dengan H. 

Mardiyanto Gubernur Jawa Tengah, dalam sebuah acara bersama. (Tim 

Peneliti MAJT, 2008 :101) Sedangkan versi kedua menyatakan bahwa 

ide pendirian Masjid Agung Jawa Tengah berasal dari H.Mardiyanto, 

Gubernur Jawa Tengah. Dr.H. Noor Ahmad,MA, salah seorang 

mengemukakan  versi kedua ini, menyatakan bahawa gagasan awalnya 

memang berasal dari gubernur yang kemudian di sampaikan kepada para 

anggota DPRD Jawa Tengah dalam sebuah pertemuan.( Tim Peneliti 

MAJT, 2008 : 101) 



 
 

 
 

Gagasan pendirian Masjid Agung Jawa Tengah terlontar pada 

saat acara tasyakuran dan istighosah di halaman Masjid Besar Kauman 

Semarang yang diselenggarakan pada tanggal 10 September 2000. Pada 

kesempatan tersebut H. Mardiyanto melontarkan gagasan untuk 

mendirikan masjid yang dinamakan Masjid Agung Jawa Tengah. H. 

Mardiyanto memandang bahwa pendirian masjid tersebut sebagai rasa 

syukur atas kembalinya banda wakaf Masjid Besar Kauman Semarang. 

(Tim Peneliti MAJT, 2008 : 102). 

Ide pendirian masjid pun bergulir dengan ceapat dan banyak 

kalangan yang semula berkeberatan dengan ide pendirian masjid tersebut 

pun akhirnya ikut mendukung. Apalagi kesediaan Gubernur Jawa Tengah 

untuk mendirikan masjid tersebut di dorong oleh para tokoh masyarakat, 

seperti KH. Toyfoer, Drs. H. Noor Ahmad, MA, Drs. H. Masruhan 

Syamsuri, Drs. H. Hisyam Ali dan lain-lain (Tim Peneliti MAJT, 2008 : 

104) Setelah apresiasai dari berbagai pihak mengalir, pada tanggal 6 Juni 

2001 Gubernur Jawa Tengah membentuk Tim Koordinasi Pembangunan 

Masjid Agung Jawa Tengah yang terdiri atas unsur Pemerintah Provinsi, 

Majlis Ulama Indonesia, Masjid Besar Kauman Semarang, Departemen 

Agama, Departemen Pendidikan Umum, Organisasi Kemasyarakatan 

Islam, Pemerinth Kota dan Cendekiawan. (Propinsi Jawa Tengah, 2006 : 

36) tim ini dikenal sebagai Panitia MAJT. Bulan September 2001 

diadakan saembara arsitektur Masjid Agung Jawa Tengah, Gubernur 

Jawa Tengah, Walikota Semarang dan Prof . Ir. Eko Budihardjo, M.Sc 



 
 

sebagai juri kehormatan yang akhirnya apada 20 November 2001 dewan 

juri kehormatan mengukuhkan “Gelagah Wangi” sebagai pemenang 

saembara dan langsung ditugasi untuk mengembangkan desainnya. 

Dengan demikian PT. Atelier Enam Mekar Bangun, yang menjadi nama 

samaran menjadi pnsultan utama.  

Mengawali pelaksanaan pembangunan masjid tersebut, pada hari 

Senin Wage tanggal 17 Jumadil Akhir 1423 H bertepatan dengan tanggal 

26 Agustus 2002 pada pukul 08:21 WIB dilakukan pengukuran arah 

kibalat dengan theodolit dan GPS dilikasi rencana pembangunan Masjid 

Agung Jawa Tengah di Jl. Gajah Kelurahan Sambirejo Kecamatan 

Gayamsari Semarang. Pengukuran arah kiblat tersebut dilaksnakan oleh 

Ahli Hisab Fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo Semarang, Drs. H. Slamet 

Hambali dan Ahmad Izzuddin, M.Ag dengan disaksikan KH. Masykuri 

(wakik Ketua PWNU Jawa Tengah ), Dr. H. Ahmad Rofiq,MA (Dekan 

Fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo), Drs. H. Agus Fathuddin Yusuf 

(Wartawan Suara Mersdeka),Heru Djatmiko (PT. Hutama Karya) dan Ir. 

Sigit Krida Hariono,M.Si (Staf Subdin Bangunan dan Jasa Konstruksi 

Diskimtaru Jawa Tengan) dan lain-lain (Tim Peneliti MAJT, 2008 : 18) 

Pembangunan masjid tersebut di mulai pada hari Jum‟at, 6 

September 2002 yang di tandai dengan pemasangan tiang pancang 

perdana yang dilakukan Menteri Agama RI, Prof. Dr.H. Said Agil Husen 

al-Munawar, KH.MA Sahal Mahfudz dan Gubernur Jawa Tengah, H. 

Mardiyanto. Pemasangan tiang pancang pertama tersebut juga dihadiri 



 
 

 
 

oleh tujuh duta besar dari negara-negara sahabat, yaitu Arab Saudi, Uni 

Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Mesir Palestina Abu Dabi. Dengan 

demikian mata dan perhatian dunia pun ikut mendukung dibangunnya 

Masjid Agung Jawa Tengah tersebut. Sebelum dilakukan pemasangan 

tiang pacang tersebut, dilaksanakan pengajian dan mujahadah oleh kyai-

kyai karismatik seperti KH. Munif Zuhri fari Giringkusumo, KH. Baqoh 

Arifin dari Kajoran, KH. Habib Luthfi dari Pekalongan, dan lain-lain. 

(Tim Peneliti MAJT, 2008 : 109) 

Meskipun telah secara matang direncanakan, pembangunan 

Masjid Agung Jawa Tengah yang saat itu sedang berjaan bukannya tanpa 

hambatan sama sekali. Dengan rahmat Allah Akhirnya, umat Islam di 

Jawa Tengah patut bangga bahwa pada akhirnya mereka dapat memiliki 

masjid agung yang megah dan indah, sarat keistimewaan di banding 

masjid-masjid yang lain yakni, terletak di Jl. Gajah Raya Kelurahan 

Sambirejo di Kota Semarang. Masjid Agung Jawa Tengah diresmikan 

pada tanggal 14 Novembr 2006 oleh Presiden RI Susilo Bambang 

Yudoyono. Masjid dengan luas area tanah 10 hektare dan luas bangunan 

induk untuk shalat 7.699 meter persegi tersebut bergaya arsitekstkur 

perpaduan antara Jawa, Timur Tengah dan Yunani. Gaya Timur Tengah 

terlihat dari kubah dan empat minaretnya. Gaya Jawa tampak pada 

bentuk tajuan dibawah kubah utama. Sedang gaya Yunani tampak pada 

25 pilar-pilar kolosium yang dipadu dengan kaligrafi indah. (Tim Peneliti 

MAJT, 2008 :112) 



 
 

3. Visi Misi Masjid Agung Jawa Tengah 

Visi Masjid Agung Jawa Tengah adalah “Menyebarkan Islam 

secara damai”. Sedangkan Misi dari Masjid Agung Jawa Tengah sebagai 

berikut: 

1) Sebagai tempat peribadatan umat Islam dengan menggunakan 

fasilitas modern. 

2) Sebagai tempat transit wisata ziarah 

3) Sebagai tempat dakwah Islam 

4) Sebagai tempat pusat belajar (Wawancara dengan Bapak Beny 

Arief Hidayat, S.PI, M.Agri  selaku Kebag Humas & Pemasaran 

Masjid Agung Jawa Tengah Pada Hari Kamis, Tanggal 21 Mei 

2020). 

4. Kepengurusan Badan Otonom Masjid Agung Jawa Tengah 

Kepengurusan Badan Otonom Masjid Agung Jawa Tengah 

Periode 2019-2023 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor: 450/107 Tahun 2019. Tentang Pengangkatan Dewan Penasehat, 

Dewan Pengawas dan Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah 

Priode Tahun 2019-2023. Dengan susunan Keanggotaan Dewan 

Penasehat, Dewan Pengawas dan Pelaksana Pengelola Masjid Agung 

Jawa Tengah Priode Tahun 2019-2023 sebagai berikut : 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 1.1. 

Tabel Keanggotaan Dewan Penasehat, Dewan Pengawas dan Pelaksana 

Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah Priode Tahun 2019-2023 

 

No INSTANSI / JABATAN 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

1 2 3 

  I. PEMBINA   

1 Gubernur Jawa Tengah Pembina 

2 Wakil Gubernur Jawa Tengah Pembina 

  II. DEWAN PENASEHAT   

1 Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Ketua 

2 
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  

Sekertaris 
Profinsi Jawa Tengah 

3 
Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia 

Anggota 
Profinsi Jawa Tengah 

4 
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama 

Anggota 
Jawa  Tengah 

5 
Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah 

Anggota 
Jawa  Tengah 

6 
Ketua Pengurus Wilayah Dewan Masjid 

Anggota 
Indonesia Jawa Tengah 

7 
Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 

Anggota 
Jawa  Tengah 

8 H. Maryanto Anggota 

9 H. Bibit Waluyo Anggota 

10 Drs. H. AliMufiz, MPA Anggota 

11 Drs. KH. Achmad Anggota 

12 Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA Anggota 

13 H. Slamet Prayitno Anggota 

14 Drs. KH. Dzikron Abdullah Anggota 

15 Drs. KH. Amjad A-Hafidh, B.Sc, M.Pd Anggota 

16 Prof. Dr. Hj Sri Suhanjati Anggota 

17 Drs. KH. Musman Tholib, M.Ag Anggota 

  III. DEWAN PENGAWAS   

1 Dr. KH Ahmad Darodji, M.Si Ketua 

2 

Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan 

Sekertaris Rakyat Sekertaris Daerah Provinsi Jawa 

Tengah 

3 Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Anggota 



 
 

Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Tengah 

4 Instruktur Provinsi Jawa Tengah Anggota 

5 
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Anggota 
Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah 

6 H. Hasan Thoha Putra, MBA Anggota 

  IV. PELAKSANA PENGELOLA   

1 Prof. Dr. H. Noor Ahmad, MA Ketua 

2 Prof. Dr. Ir. H. Edi Noersasongko, M.Kom Wakil Ketua I 

3 KH. Hanief Ismail, Lc Wakil Ketua II 

4 Drs. H. Ahyani, M.Si Wakil Ketua III 

  V. SEKERTARIAT   

1 Drs. H. Mahyiddin, M.Ag Sekertaris 

2 Drs. H. Aufarul Marom Wakil Sekertaris I 
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B. Pendidikan Keagamaan di Masyarakat sekitar MAJT 

Kualitas suatu masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan para 

anggotanya. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan terutama 

pengetahuan keagamaan masyarakat adalah dengan cara meningkatkan 

kualitas pendidikan keagamaan masyarakat itu sendiri.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa Masjid Agung Jawa 

Tengah merupakan masjid yang tidak hanya digunakan sebagai tempat 

beribadah tetapi di juga sebagai wadah pendidikan Islam yang dapat 

membangun pendidikan keagamaan di masyarakat. Peneliti tersebut didukung 

dengan hasil wawancara dengan pengurus Masjid Agung Jawa Tengah  

Bapak Beny Arief Hidayat, S.PI, M.Agri selaku Kabag Humas dan 

pemasaran Masjid Agung Jawa Tengah, beliau mengatakan bahwa: 

“Masjid Agung Jawa Tengah memiliki banyak program dalam 

membangun pendidikan di masyarakat., walaupun bukan pendidikan 

formal akan tetapi secara informal kami memiliki banyak program 

kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan tersebut  meliputi 

program  rutin harian, mingguan dan tahunan. Program program 

tersebut seperti kajian-kajian bakda maghrib, ahad pagi, dan 

peringatan hari besar Islam. ” (wawancara 12-02-2020) 

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penuturan dari salah satu pengurus 

RISMA_JT Nanang yang menjabat sebagai sekertaris RISMA_JT (Remaja 

Masjid MAJT). Beliau mengatakan bahwa : 



 
 

 

“ Masjid Agung Jawa Tengah dalam program Pendidikan Islam 

memang sangat beragam, dan memiliki cakupan yang luas untuk 

berbagai kalangan. Banyak program pendidikan Islam yang di 

naungi oleh RISMAJT, seperti kajian-kajian kitab kuning, sampai 

acara NGOPI (Ngobrol seputar Islami)” . (wawancara 09/07/2020) 

 

Hal yang selaras di katakan oleh salah satu Penyiar Radio DAIS, Eko Ananto 

nama siar Konan yang mengatakan bahwa :  

“Masjid Agung Jawa Tengah memiliki terbagi program pendidikan 

Islam dengan berbagai media dakwah, salah satunya Radio DAIS. 

Untuk program pendidikan Agama Islam terbagi  beberapa target 

audiens, untuk anak-anak, untuk kalangan remaja, dewasa dan 

orangtua di jadikan satu.” (Wawancara 25/8/ 2020) 

 

Prodeser dan Pelaksana Produksi Dadang Supriyatna juga mengatakan : 

 

“Secara nyata Masjid Agung Jawa Tengah dengan media MAJTTV 

dapat dikatakan memang programyang di tayangkan sangat 

mendidik karena deskriptif yang di sampaikan.Dalam artian 

pesantren yang di-TV-kan karena hampir setiap hari ada kajian yang 

di tayangkan”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang peneliti 

lakukan, maka peneliti menemukan bahwa Masjid Agung Jawa Tengah 

(MAJT) telah memerankan fungsinya dalam pelaksanaan dan pengembangan 

pendidikan Islam, di buktikan dengan adanya kegiatan –kegiatan pendidikan 

Islam lengkap dengan programnya yang diperankan oleh masjid Agung Jawa 

Tenagh (MAJT) mulai dari subuh sampai malam hari setiap hari, pekan, 

bulan dan tahunnya. Dimana pendidikan Islam yang diberikan waktu harian 

adalah pendidikan tauhid dan tahmid,  kultum subuh, dan kajian rutin pada 

waktu bakda maghrib dengan pengampu dan kitab yang dikaji berbeda- beda.  

Pendidikan Islam mingguan berupa kajian kitab kuning untuk remaja, kajian 



 
 

 
 

Ahad Wage, pengajian ibu-ibu majlis ta‟lim, dan kajian bakda isya, dan untuk 

kegiatan yang mengandung pendidikan Islam pada skala bulanan dan tahunan 

adalah peingatan Isra‟ Mi‟raj dan Maulid Nabi. Disamping itu kegiatan-

kegiatan tahunan lainnya adalah kegiatan Islami di bulan Ramadhan dan juga 

pelaksanaan shalat Ida‟in (Idul Adha dan Idul Fitri). 

Hal ini dilakukan agar masyarakat aktif dalam mengikuti program 

kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh MAJT serta mendapatkan 

pengarahan dan bimbingan yang terus menerus dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Masjid sebagai Pusat 

Pendidikan keagamaan itu sangat penting dalam mencerdaskan masyarakat 

seperti anak-anak dalam usia dini, remaja maupun dewasa untuk 

menambahkan pengertian tentang ilmu agam, sehingga dapat terwujud 

kehidupan keluarga dan masyarakat yang berakhlak mulia (insan kamil) dan 

di ridhoi Allah Swt, dan menjadi Islam yang Rahmatal lil „alamin. Berikut 

adalah progam kegiatan-kegatan yang dilakukan di MAJT : 

1. Pembinaan dan Pendidikan Remaja 

Pembinaan dan pendidikan untuk remaja di Masjid Agung Jawa 

Tengah (MAJT) di naungi oleh Remaja Islam Masjid Agung Jawa 

Tengah atau sering di sebut dengan Risma_JT. Kumpulan remaja yang 

mendedikasikan dirinya dalam agama Islam ini latar belakang pendidikan 

yang berbeda-beda, bersatu dalam wadah Risam_JT dengan tujuan agar 

kalangan remaja dapat mengelola dirinya untuk tetap berjalan pada jalan 



 
 

yang di Ridhoi Allah Ta‟ala. ( Wawancara dengan Nanang Aji Saputro 

sebagai sekertaris Risma_JT ). 

Pendidikan Islam yang dinaungi oleh Risma_JT  ini meliputi 

program kajian harian, mingguan, bulanan dan tahunan.  Kegiatan ini 

dilakukan pada setiap setelah shalat maghrib dan isya. Pada setiap 

harinya terdapat pembelajaran Tajwid dn Tauhid ( membaca Al-Qur‟an, 

pembinaan ibadah qauliyah),  dan pembinaan akhlak remaja dalam 

keluarga dan masyarakat.Setiap Selasa bakda isya KH. Ubaidillah 

Shodaqah, pengasuh Ponpes Al-Itqon Bugen Semarang selalu menemani 

dalam kajian kitab Kitab Mauidhotul Mu'minin Min Ihya‟ Ulumuddin. 

Kecintaan terhadap Baginda Rasuullah SAW tercermin dalam kegiatan 

Maulid Nabi dilanjutkan dengan diskusipermasalahan seputar Islam juga 

sesalu di lakukan untuk menambah wawasan para remaja  yang rutin di 

laksanakan setiap Rabu  malam bakda Isya yang di hadiri oleh para 

kalangan remaja .  

Kajian mingguan yang dinaungi oleh Risma_JT ini meliputi; 

kajian remaja  mingguan  yang dilaksanakana tiap dua minggu sekali 

dengan pengampu dan tema yang berbeda-beda setiap pertemuannya. 

Ustadz H. M Rohani mengampu pelajaran Seni Baca Al-Qur‟an atau 

Tilawatil Qur‟an yang di gemari oleh kalangan anak-anak sampai dengan 

remaja. 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 2.1 

Kegiatan Rutin Harian MAJT 

No 
Jenis 

Kegiatan 

Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Pengampu 

1 2 3 4 5 

1 Harian Bakda Maghrib Tadarus Al-Qur‟an Remaja 

2 Mingguan 

Selasa malam 

Rabu 

Kitab Mauidhotul 

Mu‟minin  
KH. 

Ubaidillah 

Shodaqah 
19.00 WIB 

Selesai Min Ihya‟ Ulumuddin 

Rabu malam 

Kamis Maulid Nabi & diskusi  Remaja 

Bakda Isya tentang Islam 

Rabu Malam 

Kamis  

Karim (Kajian Remaja 

Islam Mingguan  * 

Jum‟at Malam 

Sabtu 

Ngaji Tajwid Kitab 

Tahfatul Athfal 

Ustd. Adip 

Cgusnul 

Ma‟arif 

2 minggu sekali Kajian Remaja * 

Ahad Wage Pengajian Rutin 

Habib Umar 

Muthohar * 

 

Tilawatil Qur‟an 

Ustadz H. 

M Rohani 

Bakda Isya 
NGOPI (Ngaji Online * 

Perkara Islam   

   
  *Bergiliran sesuai Jadwal yang di tentukan 

 

2. Pengajian dan Kultum 

Pengajian yang dilaksanakn di Masjid Agung Jawa Tengah 

terbagi menjadi  3 yaitu, kajian-kajian kitab / tafsir, pengajian ibu-ibu 



 
 

majlis ta‟lim , dan pengajian akbar pada hari-hari besar Islam. Kajian –

kajian kitab/tafsir rutin di laksanakan setiap hari bakda sholat maghrib,  

setiap hari Senin kajian Kitab Durotun Nashihin dengan pengampu KH. 

Dzikron Abdullah, hari Rabu Tafsir Al Qur‟an dengan pengampu KH. 

Hadlor Ihsan, Kamis Tafsir Hadits dengan pengampu Habib Jakfar Al 

Musawwa, Jum‟at  Tasawwuf dengan pengampu Prof. KH. Amin 

Syukur, Sabtu Maulid Berjanjibersama-sama jamaah, dan Ahad kajian 

Fiqih dengan pengampu KH. Shodiq Hamzah. 

Kajian mingguan yang dilaksankan di MAJT berupa kajian 

Jamiatul Quro yang diampu Ustad Rohani & Ustad Hasanuddin di 

laksanakan setiap Kamis bakda isya. Pada malamnya pukul 23.00 WIB 

rutin pelaksanaan Mujahaddah Asmaul Husna yang di pimpin oleh KH. 

Amdjad AH. Bakda sholat Jum‟at masih ada kajian rutin Tafsir tematik 

dengan pengampu oleh KH. Ahmad Saefudin. 

Pengajian ibu-ibu majlis ta‟lim yang bisa disembut dengan 

JAMILAH ( Jamaah Mingguan Muslimat ) dilaksanakan pada setiap hari 

Ahad sore dengan kajian rutin “Fiqh Muslimah” kitab Attadhib, yang di 

ampu oleh Ustadzah Dzurwatul Muna. Serta tema-tema Islam lainnya 

yang berbeda-beda dan Ustad / Ustadzan yang beragam setiap 

pertrmuannya . Pengajian Ahad Pagi di ampu oleh KH. Ahmad Hadlor 

Ihsan, dengan tema yang beragam meliputi fiqih, aqidah, akhlak, ghorib 

dan tema Islam kontemporer. Pengajian akbar dilaksnakan  pada hari-hari 

besar Islam seperti pada bulan Rabi‟ul awal, buan Rajab dan juga awal 



 
 

 
 

bulan Muharram.Kegiatan kultum dilaksanakan pada setiap selesai shalat 

subuh. Kultum setelah subuh sangat sederhana namun bermakna luas, 

dimana materi yang disampaikan adalah hadits-hadits yang berkenaan 

dengan kehidupan sehari-hari.   

 

Tabel 3.1 

Kajian Rutin Masjid Agung Jawa Tengah 

 

No Kegiatan Waktu Kitab Pengampu 

1.  

Kajian 

Rutin 

Bakda 

Maghrib 

Senin Kitab Durotun Nashihin KH. Dzikron 

Abdullah 

Rabu Tafsir Al Qur‟an  KH. Hadlor Ihsan 

Kamis Tafsir Hadits Habib Jakfar Al 

Musawwa 

Jum‟at Tasawwuf Prof. KH. Amin 

Syukur 

Sabtu Maulid Berjanji  

Ahad Fiqih KH. Shodiq 

Hamzah 

2.  Bakda 

Shalat 

Jum‟at 

Kajian Tafsir Tematik KH. Ahmad 

Saefudin 

3.  Kamis 

bakda 

Isya 

Kajian Jamiatul Quro  Ustad Rohani & 

Ustad Hasanuddin 

4.  Kamis 

Malam 

Juma‟at 

pukul 

23.00 

WIB 

Mujahaddah Asmaul 

Husna 

KH. Amdjad AH 

5. Bakda 

Ashar 

Ahad Fiqih Muslimah (Kitab 

Attadhib) 

Ustadzah 

Dzurwatul Muna 

6.  Ahad 

Pagi 

 * 

7. Pengajian 

Akbar hari 

besar 

Islam 

Hari, 

hari 

besar 

Islam 

* * 

 



 
 

3. Dakwah Online 

a. Radio Dakwah Islam ( DAIS) FM Semarang 

Radio DAIS merupakan sebuah media dakwah Islamiyah 

yang berada di Semarang. Radio DAIS dengan frekuensi 107.9 FM, 

berokasi di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah tepatnya di Menara 

Al-Husna atau sering disebut Al-Husna Tower lantai 1. Radio DAIS 

berada di bawah naungan Masjid Agung Jawa Tengah, memiliki 

spesifikasi khusus yaitu seluruh isi siarannya berupa dakwah dan 

nada yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik muslim 

Jawa Tengah. Radio DAIS menyajikan bukan hanya hiburan tetapi 

pendidikan Islam dan Informasi dalam format Islami. Dalam 

penyiarannya DAIS memiliki keunggulan yaitu adanya dialog 

interaktif mengenai agama Islam yang sangat di butuhkan setiap 

manusia, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah 

SWT.  

Stasiun Radio DAIS diresmikan pada tanggal 22 September 

2006 oleh Gubernur Jawa Tengah dengan misi “ Melayani 

Kabutuhan Rohani Umat Islam dan Melakukan Pelayanan Kepada 

Masyarakat Secara Umum”. Misi tersebut selaras dengan salah satu 

tujuan didirikannya Radio DAIS yaitu “ Membantu Pemerintah 

Mencerdaskan Anak Bangsa Yang Memiliki Sifat Akhlakul 

Karimah” . 



 
 

 
 

Saat mengudara Radio DAIS selalu mengemas programnya 

dengan unsur pendidikan, namung yang benar-benar murni diberikan 

porsi 70% dari keseluruhan program Radio DAIS tersebut. Materi 

siaran pendidikan menitik beratkan pada pendidikan Islam, seperti 

membaca kitab kuning, interaktif agama, serta meneladani ilmu 

tasyawuf dan lain-lain. Selain memiliki program tersendiri Radio 

DAIS juga mensukseskan program relay yang di ambil langsung dari 

ruang tengah Masjid Agung Jawa Tengah. (Wawancara dengan 

Konan).  

Radio DAIS memiliki pendengar dengan bearagam usia, dari 

kalangan anak-anak, remaja serta dewasa, oleh karena itu program 

kegiatan Radio DAIS terbagi menjadi dua kelompok pendengar 

untuk kalangan anak - anak DAIS menyajikan materi tentang Cerita 

Islami, untuk kalangan remaja serta dewasa di sajikan Kajian-kajian 

kitab kuning, pengetahuan seputar Islam, serta dialog interaktif yang 

diampu oleh para Ustadz dan kyai ternama dikota Semarang dan 

sekitarnya.  

Keterangan tersebut di perkuat dengan hasil wawan cara 

dengan salah satu Penyiar Radio DAIS, Eko Ananto nama siar 

Konan yang mengatakan bahwa : 

“ Sesuai dengan take lineyaitu terdepan dalam dakwah dan 

nada, dalam dakwah kita memiliki dua audiens / pendengar, 

yaitu kalangan anka-anak, dan kalangan remaja sampai 

dewasa. Pada kalangan anak-anak programnya adalah cerita 

Islam, untuk kalangan remaja dan dewasa ada kajian-kajian 

kitab kuning yang di bawakan oleh para kyai, biasa disebut 



 
 

dengan program jendela hati, ada kajian interaktif yaitu 

kajian sore dengan para ustad yang ada di kota semarang 

dan sekitarnya. “ 

 

Berikut deskripsi acara unggulan Radio DAIS 107.9 FM : 

1) Jendela hati 

Setiap Hari :  05.00 – 6.00 WIB 

Acara :  Kajian Kitab Kuning 

2) Kajian Sore 

Setiap Hari :  16.30 – 7.30 WIB 

Acara :  Dialog Interaktif mengenai kitab kuning (diampu 

oleh kyai) 

3) Kajian Petang 

Rabu, Jum‟at, Ahad:  18.00 – 18.45 WIB 

Acara :  Pembahasan Kajian Islam live dari MAJT_TV 

4) Kajian Ahad Pagi 

Ahad  :  07.00 – 08.00 

Acara :  Pembahasan Kajian Islam live dari MAJT 

 

b. Masjid Agung Jawa Tengah TV ( MAJT TV ) 

Sejak mengudara dari 27 Mei 2017 bertepatan 1 Ramadhan 

1438 H, akhirnya Masjid Agung Jawa Tengah TV ( MAJT TV ) 

diresmikan pada 14 Februari 2018 dengan acara pemotongan 

tumpeng oleh Dr. KH. Noor Ahmad, MA selaku Ketua DPP MAJT 

diserahkan kepada Direktur MAJT TV Dr. Guruh Fajar Shidik 



 
 

 
 

S.Kom, M.Cs. Terselenggaranya MAJT TV merupakan hasil 

kerjasama Udinus dan TVKU Semarang. Studio MAJT TV 

Semarang terletak di Menara Al-Husna atau sering disebut Al-

Husna Tower lantai 1.  

MAJT TV merupakan stasiun televisi dibawah naungan 

Masjid Agung Jawa Tengah, dan menjadi televisi dakwah masa 

kini,  dengan struktural keorganisasian MAJT TV Prof. Dr. KH. 

Noor Achmad, MA dan Prof. Dr. Ir. Edi Noer Sasongko, M.Kom 

sebagai Penanggung Jawab (Ketua DPP MAJT), Kabag. Humas & 

Pemasaran oleh Beny Arief Hidayat, S.Pi., M. Agri, Direktur Radio 

DAIS & MAJT TV  oleh Dr. Guruh Fajar Shidik, S.Kom., M.Cs, 

Sekretaris Radio DAIS dan MAJT TV oleh Fajar Tri Utami, 

S.Kom, Koordinator MAJT TV oleh Hery Pamungkas, S.S., 

M.I.Kom, dengan Produser Dadang Supriatna, Kreatif oleh Ghinari 

Oryza Sativa Putri, Editor oleh Firyal Almira S, S.Sos, dan Teknik 

& IT di pegang oleh Muhammad Syamsul Ma'arif.  

MOTTTO : 

TELEVISI DAKWAH MASA KINI 

VISI: 

"Menjadi Pionir Perkembangan Media Televisi Yang Fokus 

Pada Dakwah Islam" 

MISI: 



 
 

1. Memperkokoh misi utama MAJT sebagai pusat peradaban 

Islam yang moderat atau wasathiyah. 

2. Menyajikan program yang berkualitas, edukatif, dan 

berkarakter bernafaskan ajaran islam yang rahmatan lil' alamin. 

3. Menyajikan informasi, Hiburan dan Kontrol sosial melalui 

televisi berkarakter yang berbasis pengembangan dakwah 

Islam. 

4. Sebagai media dakwah yang edukatif, ilmiah, rasional dan 

religius dalam membentuk kepribadian generasi bangsa. 

5. Sebagai Media syiar Islam dalam menyuarakan islam rahmatan 

lilalamin yang penuh kedamaian. 

6. Sebagai mitra promosi dan pemasaran yang efektif, 

profesional, dan terpercaya. 

7. Memakmurkan Masjid Agung Jawa Tengah. 

MAJT TV menayangkan berbagai program-program 

unggulan yang selaras pendidikan Islam. Program - program 

tersebut meliputi kajian hadits, kajian tasyawuf, kajian tafsir Al-

Qur‟an, dan ulama menyapa.Keterangan tersebut di kuatkan oleh 

Prodeser dan Pelaksana Produksi Dadang Supriyatna juga 

mengatakan : 

“ Program MAJT_TV sangat mendidik, karena hampir setiap 

hari ada kajian yang kami tayangkan. Kami menayangkan 

kajian-kajian yang ada pada aula utama Masjid Agung Jawa 

Tengah. Kami juga memiliki program radio on TV yaitu 

kerjasama anatara radio DAIS dan MAJT_TV.”  

 



 
 

 
 

Program kajian rutin di siarkan langsung setiap harinya dari 

aula utama Masjid Agung Jawa Tengah. Penayangan kajian ini 

bekerja sama dengan takmir Masjid Agung Jawa Tengah, dengan 

penayangannya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.  

Selain program kajian yang disiarkan langsung dari aula 

utama Masjid Agung Jawa Tengah, MAJT_TV juga bekerja sama 

dengan radio DAIS dalam program Radio on TV. Dalam program 

ini MAJT_TV menayangkan siaran kajian yang di lakukan di 

studio Radio DAIS. Hal ini bertujuan agar program kajian lebih 

menarik dan dapat di nikmati oleh berbagai kalangan. 

MAJT_TV dan Risma_JT mengadakan program kerjasama 

unggulan. Program ini diberinama NGOPI (Ngaji Online Perkara 

Islami) yang di tayangkan setiap Selasa malam pukul 19:00 WIB 

dengan mengusung tema yang menarik, interaktif dan berfarian 

setiap pertemuannya. Ditemani oleh host dari Risam_JT dan 

narasumber ustadz / kyai yang ahli dibidangnya. Program acara 

NGOPI diusung dengan konsep santai, hingga masyarakat awam 

dapat mengikutinya dengan mudah.   

Program Acara MAJT TV : 

1) Kajian Tematik Al-Qur‟an 

2) Kajian Kitab kuning 

3) Kajian Fikih 

4) Kajian Hadits 



 
 

5) Kajian Tasawuf 

6) Kajian Tafsir 

7) Radio on MAJT TV 

8) Ulama Menyapa 

9) NGOPI ( ngaji online perkara Islmami ) 

Pendidikan Islam yang dilakukan di MAJT bukan hanya 

secara tatap muka tetapi juga virtual dengan berbagai media, 

seperti Radio DAIS, MAJT TV, instagram, twiter dan facebook. 

Kajian-kajian Islam yang di kemas dengan apik dan menarik untuk 

di tampilkan sebagai media pendidikan Islam bertujuan untuk 

meningkatkan keagamaan.  

 

Tabel4.1 

Dakwak online Masjid Agung Jawa Tengah 

 

No 
Jenis 

Kegiatan 

Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Pengampu 

1 2 3 4 5 

1 

Radio 

Dakwah 

Islam ( DAIS) 

FM Semarang 

Bakda 

Maghrib 

Ngaji Tajwid & 

Tauhid Remaja 

2 Mingguan 

Selasa malam 

Rabu 

Kitab Mauidhotul 

Mu‟minin  KH. Ubaidillah 

Shodaqah 19.00 WIB 

Selesai 

Min Ihya‟ 

Ulumuddin 

Rabu malam 

Kamis 

Maulid Nabi & 

diskusi  
Remaja 



 
 

 
 

Bakda Isya tentang Islam 

2 minggu 

sekali Kajian Remaja * 

Ahad Wage Pengajian Rutin 

Habib Umar 

Muthohar * 

 

Tilawatil Qur‟an 

Ustadz H. M 

Rohani 

Bakda Isya 

NGOPI (Ngaji 

Online * 

Perkara Islam   

   
   

C. Konsep Pendidikan Islam berbasis Masjid Agung Jawa Tengah 

Pendidikan Islam di Masjid Agung Jawa Tengah mencakup ketiga 

makna yaitu tarbiyah, ta‟lim, dan ta‟dib. Hal ini selaras dengan konsep 

pendidikan yang ada di terapkan di MAJT. Masjid Agung Jawa Tengah 

dalam pelaksanaan program kegiatannya selalu berperinsip dengan 3 hal 

tersebut, karena berkaitan dengan manusia, masyarakat, lingkungan dan Allah 

SWT. Makna-makna tersebut saling berhubungan dan melengkapi dimana 

Pendidikan Islam secara non formal maupin informal yang telah berjalan di 

lingkungan Masjid Agung Jawa Tengah.  

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pengurus Masjid 

Agung Jawa Tengah  Bapak Beny Arief Hidayat, S.PI, M.Agri selaku Kabag 

Humas dan pemasaran Masjid Agung Jawa Tengah, beliau mengatakan 

bahwa: 

“Masjid Agung Jawa Tengah memiliki banyak program dalam 

membangun pendidikan di masyarakat., walaupun bukan pendidikan 



 
 

formal akan tetapi secara informal kami memiliki banyak program 

kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan tersebut mengacu pada tiga 

perinsip tarbiyah, ta‟lim, dan tadib. ” (wawancara 12-02-2020) 

 

Hakikat Pendidikan Islam yang di kembangkan dari makna tarbiyah, 

ta‟lim, dan ta‟dib dalam Islam yang telah di terapkan pula pada program-

program pendidikan Islam di Masjid Agung Jawa Tengah, yaitu : 

1) Tarbiyah  

Merupakan proses persiapan dan pengasuhan pada fase pertama 

pertumbuhan, yang meliputi pencapaian ilmu pengetahuan dan ilmu 

berdasar pada imitasi dan peniruan dimana pengetahuan ini didapat 

dengan sekedar mengetahui.  

Kegiatan keagamaan di Masjid Agung Jawa Tengah hampir 

keseluruhan mencangkup konsep tarbiyah, dengan memelihara, 

mengarahkan fitrah manusia (jama‟ah) kearah kebaikan dan 

kesempurnaan hidup sebagai insan kamil hingga menempuh jalan yang 

Allah Swt Ridhoi. 

Kegiatan tersebut meliputi program pembinaan dan pendidikan 

remaja, yang di dalamya terdapat berbagai kegiatan Islami, seperti ngaji 

maknani kitab kuning, berjanji atau maulid Nabi, diskusi keagamaan, 

tadarus Al-Qur‟an dan ngaji tajwid. 

Hal tersebut dikuatkan oleh penuturan salah satu pengurus 

RISMA_JT Nanang Aji. S sebagai Wakil Ketua RISMA_JT, beliau 

mengatakan bahwa : 



 
 

 
 

“Ya, dalam program RISMA_JT konsep tarbiyah selalu ada dalam 

setiap kegiatannya. Seperti pada program kegiatan pembinaan dan 

pendidikan remaja, didalamnya terdapat berbagai kegiatan Islami, 

seperti  ngaji maknani kitab kuning, berjanji atau maulid Nabi, 

diskusi keagamaan, tadarus Al-Qur‟an dan ngaji tajwid”.  

 

Dalam percakapan lain, Nanang juga menjelaskan bahwasanya 

tujuan dari diadakannya berbagai kegiatan-kegiatan Islami di RISMA_JT  

ini adalah untuk mengarahkan para remaja muslim ke arah kebaikan, 

jalan yang lurus, kesempurnaan hidup sebagai insan kamil hingga 

menempuh jalan yang Allah Swt Ridhoi hingga menjadi remaja yang 

rahmatan lil „alami.  Seperti pada wawancara berikut : 

”RISMA_JT dengan program kegiatan Islam yang ada 

mengharapkan para remaja dapat menjadi terarah daam menjalani 

hidup, agar tidak berjalan di jalan yang salah. Sehingga para remaja 

muslim dapat berjalan ke arah kebaikan, jalan yang lurus, 

kesempurnaan hidup sebagai insan kamil hingga menempuh jalan 

yang Allah Swt Ridhoi hingga menjadi remaja yang rahmatan lil 

„alami”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan 

bahwa Pendidikan Islam di Masjid Agung Jawa Tengah dengan berbagai 

program keagamaannya selaras dengan konsep tarbiyah. 

2) Ta’lim  

Merupakan proses mengajarkan sesuatu melalui perenungan 

meliputi pemahaman, pengertian dan tanggung jawab, penanaman 

amanah, hingga mencapai ilmu pengetahuan melebihi peniruan 

mencakup aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang menjadi 

kebutuhan seseorang daam hidupnya serta pedoman perilaku yang baik 

untuk mengatur hidup dan perilakunya dimasa depan. 



 
 

Kajian-kajian Islam yang rutin dilakukan di Masjid Agung Jawa 

Tengah merupakan bentuk dari pendidikan Islam berbasis masjid, dengan 

konsep ta‟lim. Kajian tersebut meliputi kajian-kajian kitab kuning, tafsir 

al-Qur‟an, tasyawuf, kajian tematik, dan kajian harian lainnya. 

 Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan bapak Beny 

Arief Hidayat, S.PI, M.Agri selaku Kabag Humas dan pemsaran Masjid 

Agung Jawa Tengah, beliau mengatakan bahwa : 

“Kegiatan keagamaan tersbut meliputi program rutin harian,  

mingguan, dan tahunan. Program-program tersebut seperti kajian-

kajian bakda maghrib, ahad pagi dan peringatan hari besar Islam. 

Kajian harian seperti kajian kitab Durotun Nasihin, kajian 

tasyawuf, kajian fikih, tafsir al-Qur‟an dan Hadits, dan kajian 

lainnya yang semuanya didasarkan pada konsep ta‟lim”. 

 

Pernuayataan tersebut juga diperkuat dengan dokumen jadwal 

program-program keagamaan di Masjid Agung Jawa Tengah yang 

tersusun dengan baik, dan terlaksana dengan baik pada setiap program 

kegiatannya. 

3) Ta’dib 

Merupakan esensi makna dari Pendidikan Islam yang mencakup 

unsur-unsur pengetahuan („lim), pengajaran (ta‟lim), dan pengasuhan 

(tarbiyah). Ta‟dib dari segi semantiknya lebih dengan kepada 

pembentukan akhlak sehingga maertabat manusia menjadi meningkat. 

Konsep ta‟dib dalam program pendidikan Islam di Masjid Agung 

Jawa Tengah berkesinambungan dengan konsep tarbiyah, dan ta‟lim. 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, konsep ta‟dib terdapat 

dalam materi kajian-kajian yang disyiarkan di Masjid Agung Jawa 



 
 

 
 

Tengah, seperti pada kajian yang diampu oleh KH. Dzikron Abdullah 

dalam kitab Durotun Nasihin pada bab akidak (Rasulullah), terdapat pula 

pada kitab Mauidhotul Mu‟minin Min Ihya‟ Ulumuddin yang terdapat 

dalam rubu‟ kebiasaan yang di ampu oleh KH. Ubaidillah Shodaqoh, dan 

pada kajian-kajian lainnya. 

 

D. Implikasi Konsep Pendidikan Islam Berbasis Masjid dalam 

Meningkatkan Keagamaan Masyarakat 

Penggunaan kata implikasi umum di gunakan didalam sebuah bahasa 

penelitian. Maka dari itu sedikit orang yang mau untuk membahas kata 

implikasi itu sendiri. Namun jika mendengar kata implikasi, hal pertama yang 

dipikirkan pada kebanyakan orang mengenai kata implikasi itu sendiri adalah 

sebuah akibat atau suatu hal yang memiliki dampak secra langsung kepada 

hal lain. 

Pengertian implikasi menurut pakar belum ada yang dapat 

menjelaskan secara jelas, perihal cakupan makna implikasi yang sangat luas. 

Menurut para ahli, pengertian implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat 

langsung berasal dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Pengertian 

implikasi lainnya berasal dari suatu analisis atau hasil akhir temuan atas suatu 

penelitian. ( https://satujam.com/pengertian-implikasi/) 

Peneliti setuju bahwa pengertian implikasi adalah suatu konsekuensi 

atau akibat langsung dari hasil penemuan dari suatu penelitian ilmiah.  

https://satujam.com/pengertian-implikasi/


 
 

Pendidikan Keagamaan di Masjid Agung Jawa Tengah memberikan 

implikasi positif bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan 

masyarakat. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara pemuka agama yang 

bertempat tinggal di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah, Bapak Muhammad, 

beliau menyatakan bahwa : 

“ Masyarakat yang rutin datang pada pengajian-pengajian di Masjid 

Agung Jawa Tengah, rata-rata mereka jadi lebih tekun dalam 

beribadah, menjadi manusia yang baik dalam hal beribadah maupun 

bermasyarakat di lingkungan sekitar.” 

Hal tersebut diperkuat juga oleh salah satu warga sekitar masjid yang 

mengatakan bahwa pendidikan Islam di MAJT membawa pengaruh positif 

bagi anak-anak sekitar.  

Menurut Ibu Rahayu, selaku warga sekitar mengatakan bahwa : 

“Pengaruh positifnya untuk keluarga saya pada diri pribadi anak saya, 

saudara-saudara, anak saya jadi semakin sopan terhadap orang tua, 

tekun ibadahnya. Apalagi kalau bulan Ramadhan, anak saya jadi 

tambah rajin ngajinya, sholatnya. Dan pribadi saya sendiri merasakan, 

kita semakin bnayak mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Saya 

lihat di masyarakat sekitar ibu-ibu jadi rajin datang setiap ada 

pengajian. Pokonya banyak dampak positif yang dipatkanlah.” 

 

Dari ungkapan Ibu Rajayu, bisa kita ambi tanggapan dari beliau, 

bahwasanya pendidikan Islam yang tertuang dalam program-program 

keagamaan yang diselenggarakan oleh Masjid Agung Jawa Tengah sebagai 

pusat pendidikan Islam sangat bermanfaat khususnya bagi diri beliau, dan 

umumnya bagi saudara serta warga sekitar. 

Dari wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat di pahami 

bahwa pendidikan keagamaan di Majid Agung Jawa Tengah memberikan 

implikasi positif bagi masyarakat dalam berbagai hal : 



 
 

 
 

1. Kehidupan pribadi / individu 

Secara Individual dengan adanya Pendidkan Agama Islam di 

Masjid Agung Jawa Tengah menambah ilmu pengetahuan tentang Agama 

Islam, sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang 

dan menjadikan pribadi yang relijius /insan kamil. 

2. Kehidupan Keluarga 

Pendidikan keagamaan juga memberikan implikasi dalam 

kehidupan keluarga jama‟ah. Karena materi kajian-kajian yang disajikan 

berisi tentang kaidah kaidah kehidupan, dan bukan hanya sekedar tentang 

ilmu ibadah. Seperti pembentuk rumah tangga yang sakinah mawadah 

warahmah, adab-adab istri dan suami. 

3. Kehidupan Masyarakat 

Masjid Agung Jawa Tengah memberikan pengaruh positif dalam 

kehidupan keagamaan di masyarakat.Masyarakat menjadi rajin 

memakmurkan masjid, sehingga terciptalah masyarakat madani, yaitu 

masyarakat yang terbuka, toleran, dan menghargai hak-hak asasi manusia 

serta paham dengan ilmu agama hingga beradab dalam membangun dan 

mamkanai hidupnya. 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

IMPLIKASI KONSEP PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS MASJID 

DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN 

MASYARAKAT ( STUDI KASUS MASJID AGUNG JAWA TENGAH ) 

A. Analisa Konsep Pendidikan Islam Berbasis MAJT 

Agar lebih mengarah pada pokok pembahasan pengertian tentang 

konsep pendidikan Islam maka perlu dijelaskan terlebih dahulu makna dari 

konsep itu sendiri. Istilah konsep sering kita jumpai serta banyak digunakan 

dalam hal pendidikan. Namun jika kita kaji lebih dalam apa makna konsep 

itu, akan kita temukan arti yang lebih dalam pula dari makna kata tersebut. 

Banyak para ahli yang menafsirkan maka dari konsep itu sendiri menurut 

sudut pandang yang mereka anut. 

Menurut Singarimbun dan Effendi “Konsep adalah generalisasi dari 

sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk 

menggambarkan berbagai fenomena yang sama”. (Singarimbun dan Efendi, 

1989: 13).  Jadi yang saya maksudkan dengan konsep disini adalah sejumlah 

gagasan atau ide yang menjadi objek utama untuk memahami sebuah teori 

tertentu, konsep sangatlah penting dalam pendidikan karena pendidikan tanpa 

adanya konsep  maka pendidikan tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan 

yang di harapkan. 

  Setelah istilah konsep didefinisikan, kemudian peneliti akan 

mendefinisikan pendidikan Islam. setelah mendefinisikan pengertian 

pendidikan Islam, faktanya bahwa sering dijumpai kerancauan dalam 



 
 

 
 

penggunaan istilah “Pendidikan Islam” dan “Pendidikan Agama Islam”. 

Padahal apabila dikaitkan dengan kurikulum pada lembaga pendidikan formal 

ataupun non formal, pendidikan agama Islam hanya terbatas pada bidang 

studi agama seperti tauhid, fiqih, tarikh Nabi, membaca Al-Qur‟an, tafsir dan 

hadits. Sedangkan istiah pendidikan Islam tidak lagi hanya berarti pengajaran 

Al-Qur‟an, hadits, fiqih  tetapi memberi arti pendidikan disemua cabang ilmu 

pengetahuan yang diajarkan dari sudut pandang Islam (Achmadi,1992 :19-20) 

Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa 

secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta 

perkembangan fitrah (kemampuan sadar) anak didik melalui ajaran Islam ke 

arah titik maksimal pertumbuhan dan kekurangannya. ( M. Arifin, 2006: 22 ) 

Pendidikan Islam adalah proses pembimbingan terhadap pertumbuhan 

rohani dan jasmani menurut Islam dengan hikmah mengarahkan, 

mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi semua sesuai berlakunya 

ajaran Islam. ( M. Arifin, 2006: 14 ) 

Achmadi menjelaskan pengertian pendidikan Islam sebagai segala 

usaha untuk memlihara dan mengembangkan fitrah manusia serta 

sumberdaya insani yang ada padanya menuju terbentuknya manusia 

seutuhnya ( insan kamil ) sesuai dengan norma Islam. ( Achmadi, 1992 : 20 ) 

Dari kedua pengertian diatas yaitu pengertian konsep dan pengertian 

pendidikan Islam dapat diambil definisi bahwa konsep pendidikan Islam 

adalah prinsip hidup yang saling terkait yang berisi ajaran-ajaran guna 

memlihara dan mengembangkan fitrah manusia, serta sumberdaya manusia 



 
 

yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) 

sesuai dengan ajaran Islam (rohmatan lil „alamin). 

Masjid Agung Jawa Tengah sebagai pusat pendidikan Islam dan pusat 

peradaban  Islam merupakan terobosan dalam syiar agama Islam. Dari 

berbagai program kegiatan keagamaan yang diusung, masyarakat dapat 

dengan leluasa belajar tentang ilmu-ilmu Islam. Peneliti menganalisis dengan 

mengikuti program – program keagamaan yang ada di Masjid Agung Jawa 

Tengah dan mendapatkan hasil bahwa konsep pendidikan Islam disajikan 

begitu menarik dan beragam serta kaya akan ilmu keagamaan, bukan hnaya 

itu tetapi juga di kemas dengan apik sehingga masyarakat dari berbagai 

kalangan mampu menerima dengan baik. Konsep Pendidikan islam yang di 

usung oleh Masjid Agung Jawa Tengah diantaranya : 

1. Tarbiyah 

Tarbiyah merupakan proses pengembangan dan bimbingan jasad, 

akal dan jiwa yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga mutarabbi 

(anak didik) bisa lebih dewasa dan mandiri untuk hidup ditengah 

masyarakat. (Thabary, 1988 : 67).  

Tarbiyah adalah mendidik melalui penyampaian ilmu, 

menggunakan metode yang mudah diterima sehingga dapat mengamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari. (al-Ashqalany, 2010 : 243). 

Menurut Al-Attas (Naquib : 65), secara semantik proses tarbiyah 

tidak mencakup langsung keterlibatan ilmu. Tetapi konsep tarbiyah 

merupakan proses mengurus dan mengatur supaya perjalanan kehidupan 



 
 

 
 

berjalan secara lancar. Kata al-rabb juga berasal dari kata tarbiyah yang 

berarti mengantarkan sesuatu pada kesempurnaan secara bertahap.  

Sebagaimana terdapat QS al Syu‟ra : 18 yaitu, 

                        

Artinya : 

“Fir'aun menjawab: "Bukankah Kami telah mengasuhmu di antara 

(keluarga) Kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal 

bersama Kami beberapa tahun dari umurmu.” (Al-Qur‟an Al-Karim, 

2015) 

 

Dari hal tersebut menegaskan tarbiyah berada pada proses 

pengasuhan atau pembesaran. Proses tarbiyah tidak mencakup langsung 

keterlibatan ilmu, tetapi proses pengembangan (penumbuhan) diri sebagai 

pengembangan yang bersifat materi, pada dimensi biologis (matrialistik) 

dan bersifat kuantitatif (aturan, fasilitas dan kondisi). Dengan kata lain 

pendidikan Islam dalam konsep tarbiyah yaitu pengaturan diri individu 

dan masyarakat yang disiapkan untuk mengimani ajaran Islam dan 

mempraktikannya secara keseluruhan dalam kehidupan pribadi dan 

masyarakat. 

Kegiatan – kegiatan keagamaan di Masjid Agung Jawa Tengah 

hampir keseluruhannya mencakup konsep tarbiyah, dengan memelihara, 

mengarahkan fitrah manusia (jama‟ah) kearah kebaikan dan kesempurnaan 

hidup sebagai insan kamil hingga menempuh jalan yang di ridhoi Allah.    

Pembinaan dan pendidikan remaja merupakan salah satu program 

yang berkonsepkan tarbiyah di Masjid Agung Jawa Tengah. Dalam 

pembinaan dan pendidikan remaja Risma_JT berperan penting sebagai 



 
 

penaung dan motor penggerak dalam berbagai kegiatan keagamaan di 

dalamnya. Pembinaan dan Pendidikan remaja ini bertujuan agar para 

remaja dapat mengelola dirinya untuk tetap berjalan pada jalan yang di 

Ridhoi Allah SWT.  

Tadarus Al-Qur‟an dan ngaji tajwid menjadi rutinitas remaja yang 

dilakukan bakda maghrib setiap harinya.  Tadarus merupakah suatu bentuk 

pembiasaan yang baik di lakukan karena membaca Al-Qur‟an termasuk 

ibadah yang paling utama yang memiliki berbagai keutamaan. Bukan 

hanya pahala yang berlimpah yang akan di peroleh tetapi juga ketenangan 

hati dan jiwa, karena kitab Allah inilah yang menjadi pedoman hidup umat 

manusia di dunia. Allah berfirman dalam QS Al Israa : 9 yang berbunyi: 

                    

               

Artinya : 

“ Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang 

lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min 

yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang 

besar.” (Al-Qur‟an Al-Karim, 2015) 
 

Orang – orang yang membiasakan diri rutin membaca Al-Qur‟an 

tidak akan tersesat dan celaka. Sebagaimana firman Allah QS Thaahaa 

:123 yaitu, 

                       

               

 

 



 
 

 
 

Artinya : 

Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, 

sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang 

kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu Barangsiapa yang mengikut 

petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.” (Al-Qur‟an Al-

Karim, 2015) 
 

Kajian kitab Mauidhotul Mu‟minin Min Ihya‟ Ulumuddin yang 

diampu oleh KH. Ubaidillah Shodaqah juga merupakan kegiatan 

pembinaan dan pendidikan remaja  yang rutin di laksanakan pada setiap 

Selasa malam Rabu bakda isya pukul 19.00 WIB. Dalam kitab Mauidhotul 

Mu‟minin Min Ihya‟ Ulumuddin terdapat bab yang menerangkan tentang 

konsep tarbiyah yaitu rubu‟ Al-Muhlikat (Perbuatan membinasakan) dan 

rubu‟ Al-Munjiyat (perbuatan yang menyelamatkan). Hal yang dikaji 

dalam kedua rubu‟ tersebut yaitu: 

a. Rubu‟ Al-Muhlikat (Perbuatan membinasakan) 

Terdiri atas kitab keajaiban hati (menguraikan keajaiban hati), 

kitab bahaya nafsu (latihan diri/ jiwa), kitab bahaya syahwat (bahaya 

nafsu dan syahwat), kitab bahaya lidah, kitab bahaya marah, dendam 

dan dengki, kitab bahaya dunia (tercelanya dunia), kitab bahaya harta 

dan kikir (tercelanya harta dan kikir), kitab bahaya pangkat dan riya 

(tercelanya sifat suka kemegahan dan cari muka), kitab bahya takabur 

dan ujub (tercelanya sifat takabbur dan mengherani diri sendiri), kitab 

bahaya terpedaya (tercelanya sifat suka tertipu dengan kesenangan 

duniawi). 



 
 

Adapun rubu‟ hal-hal yang memusnahkan, didalam kitab 

Mauidhotul Mu‟minin Min Ihya‟ Ulumuddin menjelaskan setiap 

perilaku yang tercela yang mana Al-Qur‟an datang dengan 

menghilangkannya, mensucikan jiwa dan membersihkan hati dari 

padanya. Masing-masing dari akhlak itu menjelaskan batas dan 

hakikatnya. Kemudian disebutkan sebab yang dari padanya lahir 

akhlak itu, kemudian bahaya-bahaya yang mengikutinya, kemudian 

tanda-tanda yang dapat untuk mengetahuinya, kemudian cara 

mengobati yang dapat melepaskan dari padanya. Seluruhnya itu 

disertai syahid-syahid (dali-dalil) ayat, hadits dan atsar. 

Konsep tarbiyah didalam kitab Mauidhotul Mu‟minin Min 

Ihya‟ Ulumuddin pada Rubu‟ Al-Muhlikat (Perbuatan membinasakan) 

kitab tentang uraian keajaiban-keajaiban hati meliputi, penjelasan arti 

nafsu, ruh, akal dan apa yang dimaksud dengan nama-nama itu, 

penjelaskan tentara-tentara hati, penjelasan contoh contoh hati beserta 

tentara-tentara yang batin, penjelasan kekhususan hati manusia, 

penjelasan perkumpulan sifat-sifat hati dan contohnya, penjelasan 

contoh hati dikaitkan dengan ilmu-ilmu secara khusus, penjelasan 

keadaan hati dikaitakn dengan bagian-bagian ilmu akal, agama, dunia 

dan akhirat, penjelasan tentang perbedaan anatara ilham dan belajar, 

dan perbedaan antara jalan orang shufi dakam menyikap kebenaran 

dan jalan orang ahli teori, serta penjelasan tentang perbedaan anatara 

dua maqam dengan contoh yang dapat diketahui dengan panca indra. 



 
 

 
 

Konsep tarbiyah didalam kitab Mauidhotul Mu‟minin Min 

Ihya‟ Ulumuddin pada Rubu‟ Al-Muhlikat (Perbuatan membinasakan) 

kitab tentang tercelanya dengki, tentang hakikatnya, sebab-sebabnya, 

pengobatannya, dan tujuan kewajiban dalam menghilangkannya. 

b. Rubu‟ Al-Munjiyat (perbuatan yang menyelamatkan) 

Terdiri atas kitab taubat, kitab sabar dan syukur, kitab takut 

dan berharap, kitab fakir dan zuhud, kitab tauhid dan tawakal, kitab 

cinta, rindu, senang dan ridha, kitab niat, jujur dan ikhlas, kitab 

muraqabah dan muhasabah, kitab tafakur dan kitab mengingat mati. 

Adapun rubu‟ hal-hal yang menyelamatkan, didalam kitab 

Mauidhotul Mu‟minin Min Ihya‟ Ulumuddin menjelaskan setiap 

perilaku terpuji dan pekerti yang disukai dari pekerti orang-orang 

yang didekatkan kepada Allah dan orang-orang yang shiddiq (jujur) 

yang dengannya itu seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah 

SWT. Pada setiap  pekerti disebutkan batas, hakikat dan sebab yang 

menjadikan tertari, buahnya yang diambil faidah, tandanya yang 

dijadikannya dapat dikenali, dan keutamnaan yang menyebabkan 

disenanginya disertai syahid-syahid (dalil-dalil) syara‟ dan akal. 

Konsep tarbiyah didalam kitab Mauidhotul Mu‟minin Min 

Ihya‟ Ulumuddin pada Rubu‟ Al-Munjiyat (perbuatan yang 

menyelamatkan) kitab tentang takut dan harap, pembahsannya pada 

bab pertama tentang hakikat hidup, keutamaannya, obat harapan dan 

jalan yang dapat menarik harapan, serta bagian kedua tentang takut. 



 
 

Konsep tarbiyah didalam kitab Mauidhotul Mu‟minin Min 

Ihya‟ Ulumuddin pada Rubu‟ Al-Munjiyat (perbuatan yang 

menyelamatkan) kitab tentang mengingat kematian dan apa yang 

sesudahnya, pada bab pertama tentang keutamaan mengingat 

kematian dan anjuran kepada memperbanyak diri mengingat 

kematian, bab kedua tentang panjagnya angan-angan, keutamaan 

pendek angan-angan, sebab panjangnya dan cara pengobatannya, bab 

ketiga sakaratul maut, bab keempat tentang wafatnya Rasululah SAW, 

dan Khulafaurrasyidin sesudahnya, bab kelima  tentang perkataan 

orang-orang yang mendekati kematian dari para khalifah, amir dan 

orang-orang sholeh, bab keenam  tentang perkataan orang-orang yang 

ma‟rifat mengenai kubur dan hukum ziarah kubur, bab ketujuh tentang 

hakikat kematian dan apa yang meninggal dunia dalam kuburan 

sampai peniupan sangkala, bab kedelapan tentang yang diketahui dari 

hal ikhwal orang-orang yang meninggal dunia dengan makasyafah 

(tersingkap). 

 

Kegiatan remaja lainnya yang merujuk pada konsep tarbiyah 

adalah Maulid Nabi / berjanji yang rutin dilakukan oleh para remaja 

sebagai bentuk pembiasaan, pembinaan, serta pemupukan rasa cinta 

kepada Rasulullah Saw. Kegiatan tersebut dilaksanakan rutin setiap rabu 

malam kamis bakda isya.   



 
 

 
 

Kegiatan Maulid Nabi/ berjanji ini meiliki banyak keutamaan. 

Kautamaan Maulid Nabi juga terdapat dalam Al-Qur‟an QS Al-Ahzab ayat 

21 yang berbunyi : 

                       

         

Artinya : 

“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.” ( Al Qur‟an 

Al Karim, 2015) 
 

Ayat diatas menegaskan bahwa Rasulullah Saw adalah teladan 

terbaik yang harus diikuti oleh orang-orang beriman, sebagaimana orang-

orang beriman meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk selamat dunia 

akhirat hanya dengan mengikuti sunnah Rasulullah Saw. 

Maulid Nabi / berjanji dalam konsep tarbiyah salah satunya dengan 

meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw. Keteladanan sifat-sifat Rasulullah 

terdapat pula dalam QS al Fath ayat 29 yang berbunyi :  

                            

                        

                         

                         

                        

 



 
 

Artinya: 

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama 

dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih 

sayang sesama mereka. kamu Lihat mereka ruku' dan sujud mencari 

karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka 

mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat 

dan sifat-sifat mereka dalam Injil, Yaitu seperti tanaman yang 

mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu 

menjadi besarlah Dia dan tegak Lurus di atas pokoknya; tanaman itu 

menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak 

menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang 

mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang 

besar. (Al Qur‟an Al Karim, 2015) 

 

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa karakter nabi Muhammad 

Saw sangat patut menjadi teladan bagi umat, diantaranya ialah: 

a. Keras dan tegas terhadap orang-orang kafir (asyiddau „alal kuffah) 

Keras dan tegas disini kepada orang kafir yang memusuhi dan 

mengatur umat Islam. 

b. Berkasih sayang sesama umat Islam (ruhma‟u bainal muslimin) 

Setiap yang bersyahadat laa ilaaha illallah wa muhammad rasulullah 

adalah saudara. Persaudaraan yang tidak di dasarkan oleh perbedaan 

letak teritorial, bahasa, suku, kelompok, maupun golongan. Oleh 

karena itu sesama muslim hendaknya saling menyayangi, mencintai, 

melindungi, menutup aib, tidak menghina, mencemooh, menfitnah 

apalagi menumpahkan darah sesamanya. Serta menjaga persatuan di 

antara umat Islam sebagai wujud dalam kehidupan umat Islam. 

c. Senantiasa rukuk dan sujud (rukka‟an sujjada) 



 
 

 
 

Umat Nabi Muhammad Saw senantiasa menjada salat dengan baik. 

Menunaikannya dengan khusyu‟, menghayati maknanya, serta 

melaksanakan sesuai rukun dan syaratnya. Dengan melaksanakan 

sholat dengan benar akan menunjukan perilaku sosial perilakunya 

dengan kepedulian terhadap sesama dan memberikan manfaat bagi 

orang lain. 

d. Senantiasa mengharap ridha Allah SWT 

Orientasi hidup umat Islam adalah untuk Allah Swt. Dengan maksud 

lain, setiap hal yang dilakukan di dunia ini hanya untuk mengharapkan 

ridho Allah Swt. 

e. Disegani teman dan ditakuti lawan 

Karaker Umat Nabi Muhammad Saw adalah sejuk dipandang , kuat 

berwibawa. Oleh karena itu seharusnya umat Nabi Muhammad kuat 

dalam komitmen terhadap agamanya. 

Kegiatan remaja lainnya yang merujuk pada konsep tarbiyah 

adalah Kajian Remaja. Kajian remaja tematik dengan pengampu yang 

berbeda-beda di setiap kajiannya, dengan tema yang berbeda pula. 

Dibawakan dengan gaya kekinian dan mengangkat perkara-perkara yang 

sedang populer saat ini, dengan komposisi untuk para remaja. Kajian 

remaja ini bukan hanya bertujuan untuk penyampaian ilmu tetapi juga 

menjadi proses pengembangan, pemeliharaan, pemberi petunjuk, 

bimbingan, pada remaja untuk memiliki perasaan, baik jasad, akal, jiwa, 

bakat, potensi, perasaan, secara keberlanjutan dan bertahap, penuh kasih 



 
 

sayang, penuh perhatian, kelembutan hati, menyenangkan, bijak, mudah 

diterima sehingga membentuk kesempurnaan fitrah manusia, kesenangan, 

kemuliaan, dan mencapai ridho Allah SWT. 

JAMILAH (Jamaah Mingguan Muslimah) merupakan program 

yang diselenggarakan oleh Risma_JT ini adalah program kuhusus 

muslimah.  JAMILAH diampu oleh Ustadzah Dzurwatul Muna dengan 

mengkaji kitab At-Tadzib Fii Adillah Matn Al-Ghayah Wa At-Taqrib , 

Ustadzah Nur Chamidah, S.Sos.I, S.Pd dan Habib Abdurrahman Al 

Muntohhar dengan tema tematik. Pada kajian JAMILAH mengkaji 

berbagai permasalahan yang merujuk pada konsep tarbiyah. 

Pada kitab At-Tadzib Fii Adillah Matn Al-Ghayah Wa At-Taqrib 

yang diampu oleh Ustadzah Dzurwatul Muna berisis tentang kesimpulan-

kesimpulan hukum fikih yang ditulis dengan dalil sehingga memudahkan 

dalam memahaminya. Dalam hal Ustadzah Dzurwatul Muna hanya 

mengambil bab-bab tentang fikih wanita.  Pada kitab At-Tadzib Fii Adillah 

Matn Al-Ghayah Wa At-Taqrib banyak bab yang dikaji yang selaras 

dengan konsep tarbiyah. 

Karim (Kajian Remaja Islam Mingguan) merupakan kajian rutin 

yang dilaksanakan setiap Rabu malam pukul 19.30 dengan narasumber 

yang berbeda pada setiap kajiannya. Tema-tema Kajian Remaja Islami 

Mingguan banyak mengarah pada konsep tarbiyah yang bukan hanya 

bertujuan untuk penyampaian ilmu tetapi juga menjadi proses 

pengembangan, pemeliharaan, pemberi petunjuk, bimbingan, pada remaja 



 
 

 
 

sehingga membentuk kesempurnaan fitrah manusia, kesenangan, 

kemuliaan, dan mencapai ridho Allah SWT. 

Kajian Remaja Islami Mingguan dengan tema “Menjadi Pribadi 

Yang As Shofa, Al Jafa, Al Wafa dibulan Rajab” dengan pembicara Habib 

Hasan Al-Jufry dan Habib Abu Bakar Al Mutohhar. Tema tersebut 

mengangkat keutamaan dari sifat As Shofa, Al Jafa, Al Wafa yang dapat 

menjadi cerminan remaja muslim, terlebih lagi sifat-sifat tersebut yang 

diamalkan pada bulan Rajab. 

Kajian Remaja Islami Mingguan lain yang mengusung konsep 

tarbiyah adalah kajian dengan tema “Menjadi Umat Yang Memikat Sesuai 

Tuntunan Syari‟at” dengan pembicara Habib Muhammad Al Mutohhar 

dan Gus In‟amuzzahiddin. Tema tersebut mencontohkan kepribadian serta 

sifat Nabi Muhammad SAW serta nabi Ibrahim as dalam setiap harinya 

dalam memawa diri pada keluarga, umat, dan alam sekitar, dalam 

menghadapi permasalahan. Serta selalu mendoakan kebaikan pada orang 

lain, hingga Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim as menjadi icon 

bagi umat Islam menjadi uswatun hasannah. 

Tema lain pada Kajian Remaja Islam Mingguan yang mengusung 

konsep tarbiyah adalah “Dunia ditanganmu Akhirat dihatimu” dengan 

pembicara Gus In‟amuzzahiddin. Tema tersebut memberikan motivasi 

bahwa boleh kita mengejar dunia seperti kita akan hidup selamanya, dan 

mengejar akhirat seperti kita akan mati esok. Serta penempatan kehidupan 

bagi umat muslim, dengan menempatkan kehidupan dunia yang begitu 



 
 

gemerlap hanya sebatas pada genggaman tangan, tetapi akhirat tersimpan 

sampai ke hati, yang di artikan bahwa semua yang kita miliki didunia ini 

hanyalah titipan, dunia hanyalah tempat singgah sementara sebelum 

berpulang ke kehidupan kekal di akhirat kelak. Hal tersebut sesuai dengan 

konsep tarbiyah. 

Kegiatan remaja lainnya yang merujuk pada konsep tarbiyah 

adalah NGOPI (Ngaji Online Perkara Islam) ini adalah acara terbaru yang 

dirilis ketika masa pandemi. NGOPI adalah acara yang diusung dar ide 

cemerlang gabungan dari RISMA_JT dan MAJT_TV dengan tema ngobrol 

santai perkara Islam, ringan tapi mengena. Dengan tujuan agar dapat tetap 

berdakwah meski saat pandemi. 

Tayangan perdana NGOPI bertema “Menghidupkan Puasa bagi 

Kawula Muda” dengan narasumber Gus In‟amuzahidin  dan hots kang 

Otsman, merupakan tema kajian yang sangat mengena pada konsep 

tarbiyah, karena isi kajian tersebut dapat mengarahkan para remaja, 

pengembangan spiritual, pemeliharaan jiwa, penjagaan, pengurusan, serta 

bimbingan rohani para remaja. 

Tayangan lain NGOPI mengangkat tema “Islamku, Islammu, Islam 

kira” Ustd Rizka Chamami sebagai narasumber. Tema kajian tersebut 

sangat mengena pada konsep tarbiyah, dengan memahami Islam maka 

para remaja dapat diarahkan, dikembangan spiritualnya, dipelihara 

kesucian jiwanya, serta dibimbingan rohani untuk menjadi muslim yang 

kaffah.  



 
 

 
 

Program kajian NGOPI memang diperuntukan bagi kalangan 

remaja,  dengan tema-tema yang menarik dan berkonsepkan tarbiyah dapat 

menjadikan para rema tidak kehilangan arah dalam menjalani hidup 

beragaman dan bermasyarakat. 

Berdasarkan analisis kegiatan-kegiatan diatas pembinaan dan 

pendidikan remaja termasuk dalam konsep tarbiyah, karena peneliti 

menilai  kesesuaian antara konsep pendidikan Islam tarbiyah dengan 

kegiatan yang dilaksanakan. 

 

2. Ta’lim 

Abdul Datah Jalal, mendefinisikan ta‟lim  sebagai proses pemberi 

pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman 

amanah. (Jalal, 977 : 32). Ta‟lim menyangkut aspek pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidup serta pedoman 

perilaku yang baik. Ta‟lim merupakan proses yang terus menerus 

diusahakan semenjak dilahirkan, sebab manusia dilahirkan tidak 

mengetahui apa-apa, tetapi dia di bekali dengan berbagai potensi yang 

mempersiapkannya untuk meraih dan memahami ilmu pengetahuan serta 

memanfaatkannya dalam kedidupan. 

Menurut Rasyid Ridho, ta‟lim adalah proses transmisi berbagai 

ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan ketentuan 

tertentu.  Definisi ini berpijak pada Firman Allah dalam QS Al Baqarah:31 

yang berbunyi : 



 
 

                      

               

Artinya : 

“dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

mamang benar orang-orang yang benar!". (Al-Qur‟an Al-Karim, 2015) 
 

Penggunaan kata „allama-ta‟lim juga didapat pada hadits berikut 

yang artinya: 

“Barang siapa yang mengajarkan suatu ilmu maka dia memperoleh 

pahala orang yang mengamalkannya.” (HR. Ibn Majah) 

 

Berdasarkan ayat dan hadits diatas, ta‟lim menunjukan bahwa ilmu 

yang bisa untuk di alihkan meliputi semua ilmu. Sehingga ta‟lim lebih 

dekat dengan istilah pengajaran. Ilmu pengetahuan menurut Islam 

merupakan landasan bagi keimanan dan sekaligus pedoman amal dalam 

meningkatkan kualitas hidup manusia untuk memperoleh Ridha Allah 

ta‟ala.   

Konsep ta‟lim melekat pada kegiatan – kegiatan keagamaan di 

Masjid Agung Jawa Tengah berupa rangkaian kegiatan pengajian dan 

kultum. Kajian-kajian tersebut terbagi dalam kajian kitab / tafsir, 

pengajian umum / pengajian muslimat, dan pengajian pada hari-hari 

besar Islam. 



 
 

 
 

Dibawah ini beberapa kajian yang mengusung konsep ta‟lim  

yang telah berjalan rutin setiap minggunya, dengan waktu pelaksanaan 

bakda maghrib / bakda Isya : 

a) Kitab Durotun Nashihin diampu oleh KH. Dzikron Abdullah 

b) Kitab Mauidhotul Mu‟minin Min Ihya‟ Ulumuddin diampu oleh 

KH.Ubaidillah Shodaqoh 

c) Tafsir Al-Qur‟an diampu oleh KH Ahmad Hadlor Ihsan 

d) Tafsir Hadits diampu oleh Habib Jakfar Al Musawwa 

e) Kajian Tasyawuf diampu oleh Prof  KH Amin Syukur 

f) Kajian Fiqih diampu oleh KH Shodiq Hamzah 

g) Kajian Tafsir Tematik diampu oleh KH Ahmad Saefudin, dll 

Kajian kitab  Durotun Nashihin yang diampu oleh KH. Dzikron 

Abdullah selaras dengan konsep ta‟lim ialah dalam materi bidang ibadah 

meliputi sholat, puasa, zakat, serta amalan-amalan yang lain, sehingga 

diharapkan dalam segala segi kehidupan harus didasari dengan amalan-

amalan untuk beribadah kepada Allah SWT. 

Dalam kajian kitab Durotun Nashihin banyak sekali pembahasan 

tentang shalat, terutama bagaimana keutamaan shalat dan balasan bagi 

siapa saja yang meninggalkannya. Imam al-khaubaway mengutip hadits 

yang berbunyi : 

“Shalat adalah tiang agama, barangsiapa menegakan shalat ia telah 

menegakan agama dan barangsiapa meninggalkannya ia telah 

merobohkan agama” 

 



 
 

Berkenaan dengan shalat berjamaah, al-khaubawy mengutip hadits Nabi 

yang berbunyi : 

“Barangsiapa melakukan sembayang lima waktu berjamaah akan 

memperoleh lima perkata: pertama tidak akan mengalami kemiskinan 

didunia, kedua dibebaskan oleh Allah dari adzab kubur, ketiga menerima 

kitab catatan amal dengan tanagan kanan, keempat akan melalui sirath 

secepat kilat dan kelima akan dimasukan surga tanpa hisab dan adzab” 

 

Konsep ta‟lim juga terdapat pada kajian Kitab Mauidhotul 

Mu‟minin Min Ihya‟ Ulumuddin diampu oleh KH.Ubaidillah Shodaqoh 

yang di peruntukan untuk kalangan remaja. Dalam kajian kitab tersebut 

terdapat rubu‟ Ibadah yang terdiri atas kitab ilmu, kitab akidah, kitab 

taharah, kitab ibadah, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji, kitab tilawah 

qur‟an, kitab zikir dan doa, dan kitab wirid. Di dalamnya menjelaskan 

tentang kesopanan yang tersembunyi, detail-detail sunah-sunahnya, dan 

rahasia-rahasia pengertianyya (ma‟nanya), yaitu hal-hal yang sangat 

diperlukan oleh orang alim (pandai) yang mengamalkannya. Bahkan 

tidaklah menjadi ulama akhirat yang tidak melihatnya. Kebanyakan dari 

itu termasuk apa yang dilakukan dalam bidang fiqih. 

Kitab Mauidhotul Mu‟minin Min Ihya‟ Ulumuddin pada rubu‟ 

Ibadah, kitab Rahasia Zakat menjelaskan tentang macam-macam dan 

wajib zakat dengan memandang pada kaitan benda-benda yang dizakati 

itu ada 6 macam diantaranya (1) zakat ternak, (2) tanaman, (3) zakat 

emas dan perak, (4) zakat dagangan, (5) Rizak dan barang tambang, (6) 

zakat fitrah. Menjelaskan pemenuhan zakat dan syarat-syarat lahir dan 

batin, menjelaskan penerima zakat dan syarat-syarat lahir dan batin, 



 
 

 
 

menjelaskan zakat dan sebab-sebab ia berhak dan tugas-tugas penerima 

zakat, serta mengenai sedekah sunnah, keutamaannya, kesopanan 

mengambil dan memberinya. 

Tafsir Al-Qur‟an diampu oleh KH Ahmad Hadlor Ihsan terdapat 

beberapa ayat yang menjelaskan tentang konsep ta‟lim seperti pada QS 

Al Baqarah ayat 31 yang berbunyi : 

                      

            

Artinya : 

“dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

mamang benar orang-orang yang benar!" 

 

 

QS ar-Rahman ayat 2 dan 4 : 

                            

Artinya:  

“(Tuhan) yang Maha pemurah, yang telah mengajarkan Al Quran. Dia 

menciptakan manusia. mengajarnya pandai berbicara.  

 

Pada QS ar-Rahman ayat 2 dan 4 ditegaskan bahwa yang menjadi 

subjek pendidikan adalah seorang manusia yang merupakan makhluk 

ciptaan Allah yang paling sempurna karena diberikan olehnya sesuatu 

yang tidak diberikan kepada makhuk ciptaan lain yakni akal yang 

mengangkat derajat manusia. 

 

 

QS A-Alaq ayat 4-5 : 



 
 

                     

Artinya: 

“yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” 
 

 

3. Ta’dib 

Konsep ta‟dib adalah konsep pendidikan Islam yang komprensif, 

karena aspek-aspek ilmu dan proses pencapaiannya menti icapai dengan 

pendekatan tauhid dan objek-objeknya diteropong dengan pandangan 

hidup Islami (worldview Islam). (Al-Attas, 1995 : 2) 

Dari pengertian diatas dapat disimpukan, konsep ta‟dib dalam 

pendidikan Islam bertujuan menghasilkan individu beradab, yang mampu 

melihat segala persoalan dengan pandangan Islami. Mengintegraskan 

ilmu-ilmu sains dengan ilmu syariah. Sehingga apapun profesi keahlian, 

serta kedudukan dalam masyarakat syariat Islam dan pandangan hidup 

Islami tetap merasuk dalam dirinya sebagai parameter utama. Individu-

individu yang demikian ini adalah manusia pembentuk peradaban Islam 

yang beradab dan bermartabat.  

Konsep ta‟dib dalam pendidikan menjadi sangat penting mengingat 

semakin terlihatnya gejala keruntuhan akhlak dikalangan umat Islam 

bukan dikarenakan mereka tidak mempunyai ilmu pengetahuan, tetapi 

karena mereka kehilangan adab. 



 
 

 
 

Dibawah ini beberapa kajian yang di mengusung konsep ta‟dib  

yang telah berjalan rutin setiap minggunya, dengan waktu pelaksanaan 

bakda maghrib / bakda Isya : 

a) Kitab Durotun Nashihin diampu oleh KH. Dzikron Abdullah 

b) Kitab Mauidhotul Mu‟minin Min Ihya‟ Ulumuddin diampu oleh KH 

Ubaidullah Shodaqoh 

c) Tafsir Al-Qur‟an diampu oleh KH Hadlor Ihsan 

d) Tafsir Hadits diampu oleh Habib Jakfar Al Musawwa 

Sangat jelas di terangkan dalam Kitab Durotun Nashihin tentang 

pentingnya akhlak (adab) terutama akhlak Rasulullah SAW. Tentang 

pentingnya membaca sholawat kepada Nabi diterangkan dengan jelas pada 

Kitab Durotun Nashihin  halaman 39.  Selanjtnya tentang perilaku adil 

yaitu pentingnya perilaku keadilan, adil kepada Allah, adil dalam 

hubungan anatara dia dengan dirinya sendiri dan hubungan antara dia 

dengan sesama manusia.  

Dijelakan pula yang di maksud adil antara dia dan Tuhannya 

adalah dengan lebih mengutamakan hak Allah daripada dia sendiri, 

mendahulukan keRidhoan Allah daripada keinginannya sendiri, serta 

melakukan segala perintah Allah. Adil atara dia dengan dirinya sendiri 

ialah mencegah dari hal-hal yang mengakibatkan kebijaksanaannya. Dan 

adil dalam hubungan antara dia dengan sesama makhluk Allah ialah 

memberi nasihat, tidak berkhianat tentang hal yang sedikit maupun 

banyak, berperilaku seimbang terhadap mereka dengan cara apapun, dan 



 
 

tidak menyakiti kepada seorang pun, baik dengan perkataan perbuatan 

maupun kata hati. 

Pembahasan akhlak yang selanjutnya dalam kitab  Durotun 

Nashihin adalah tentang ihsan yaitu berbuat baik dan kebaikan, ihsan 

dalam arti kahlak mulia / berbudi luhur. keterangan ihsan juga terdapat 

dalam QS An Nahl ayat 90 : 

                      

                      

Artinya : 

“ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.´( Al-Qur‟an Al-Karim, 

2015) 

 

Dalam ayat diatas yang di maksud adil adalah tindakan yang 

mengatakan bahwa yang baik itu baik, dan buruk itu buruk. Tetapi 

disamping itu juga harus ada al-ihsan, yaitu mengakui kebaikan orang 

apabila orang tersebut benar-benar baik, dan dan tidak ada orang yang 

sepenuhnya buruh, sebagaimana tidak ada orang yang sepenuhnya baik. 

 Ta‟dib selanjutnya yang di bahas pada kitab Durotun Nashihin 

adalah berbuat baik kepada orangtua. Allah berfirman dalam QS An-Nisa 

ayat 36 : 

                          

                      



 
 

 
 

                       

       

Artinya : 

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan 

tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 

membangga-banggakan diri” (Al-Qur‟an Al-Karim, 2015) 
 

Setiap muslim tidak hanya di perintah untuk menaati dan berbuat 

baik terhadap otang tua. Keutamaan berbakti tersebut antara lain : 

Pertama, berbakti dengan orang tua setara jihad. Di suatu hadits dijeaskan 

bahwa berbakti kepada orangtua sama pentingnya dengan berjihad. Kedua, 

berbuat baik kepada orangtua adalah perbuatan yang dicintai Allah SWT. 

Ketiga, Ridho Allah bergabtung pada ridho orangtua. Keempat, 

dimudahkannya segala perkara. Kelima, diluaskan rizqinya dan 

dipanjangkan umurnya. 

Pembahadsan tentang akhlas selanjtnya adalah Istiqomah. 

Pembahasan tentang istiqomah dalam kitab Durotun Nashihin terdapat 

pada majlis ke 54 dengan judul “Fi Fadlilat al-Istiqomah”, dengan 

mengutip dalam al-Qur‟an QS Fushilat ayat 30 : 

                    

                      

Artinya : 

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" 

kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan 



 
 

turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan 

janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang 

telah dijanjikan Allah kepadamu". (Al-Qur‟an Al-Karim, 2015) 

 

Istiqomah adalah derajat, dengan istiqomah berbagai urusan 

menjadi sempurna dan berbagai kebaikan serta keteraturan dapat diraih. 

Barang siapa yang tidak istiqomah dalam kepribadiannya maka dia akan 

sia-sia dan gagal.  

Adab selanjutnya yang di bahas pada kitab Durotun Nashihin 

adalah Tawadhu atau rendah hati. Pembahasan konsep tawadhu dalam 

kitab Durotun Nashihin terdapat pada halaman 153 dengan judul “Fi 

Bayan al Tawadhu”  dengan mengutip ayat Al Qur‟an QS al-Furqan ayat 

63,  yang berbunyi : 

                   

            

Artinya : 

“dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang 

yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang 

jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang 

mengandung) keselamatan.”. (Al-Qur‟an Al-Karim, 2015) 

 

Dari ayat tersebut yang dimaksud dengan “orang-orang yang 

berjalan diatas  bumi dengan rendah hati” , yaitu dengan langkah yang 

tenang dan anggun, tidak sombong juga tidak angkuh. Orang yang 

memiliki sifat tawadhu akan menyadari bahwa semua kenikmatan yang 

didapatkannya bersumber dari Allah SWT. dengan pemahaman tersebut di 

dalam hatinya tidak ada sedikpun kesombongan dan merasa lebih baik dari 



 
 

 
 

orang lain, tidak merasa bangga dengan apa yang dia capai.  Dengan 

tawadhu ini orang akan bersifat tenang, sederhana dan sungguh-sungguh 

menjauhi sifat sombong. 

Pembahasan akhlak yang selanjutnya dalam kitab  Durotun 

Nashihin adalah tentang  toleransi.  Pembahasan ini dibahas pada halaman 

13-14.  Bahwa toleransi ialah tentang menghargai / menghormati orang 

lain yang berbeda kepercayaan / perbedaan agama. 

Dari paparan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa konsep 

ta‟dib yang bertujuan menghasilkan individu beradab, yang mampu 

melihat segala persoalan dengan pandangan Islami, terdapat dalam kajian 

kitab Durotun Nashihin 

Konsep ta‟dib juga terdapat pada kajian Kitab Mauidhotul 

Mu‟minin Min Ihya‟ Ulumuddin diampu oleh KH. Ubaidillah Shodaqoh 

yang di peruntukan untuk kalangan remaja. Dalam kajian kitab tersebut 

terdapat rubu‟ Adat Kebiasaan yang terdiri atas kitab adab makan, kitab 

adab pernikahan, kitab hukum berusaha, kitab halal dan haram, kitab adab 

berteman dan bergaul, kitab „uzlah, kitab bermusafir, kitab mendengar dan 

merasa, kitab amar ma‟ruf dan nahi mungkar, dan kitab akhlaq. 

Adapun rubu‟ adat, yang dijelaskan dalam Kitab Mauidhotul 

Mu‟minin Min Ihya‟ Ulumuddin menjelaskan rahasia pergaulan yang 

berlaku dikalangan manusia, dasar-dasar, detail-detail sunnah-sunnahnya, 

dan wara‟ yang tersembunyi dalam tempat-tempat berlalunya. Itu semua 

merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh orang yang beragama. 



 
 

Konsep ta‟dib Kitab Mauidhotul Mu‟minin Min Ihya‟ Ulumuddin 

pada rubu‟ adat, kitab Amar Ma‟ruf Nahi Munkar, menjelaskan tentang 

wajibnya amar ma‟ruf nahi mungkar dan keutamaannya, dan celaan dalam 

membiarkan serta menyia-nyiakannya, tentang rukun-rukun amar ma‟ruf 

nahi munkar, tentang kemakmuran-kemakmuran yang terbiasa pada adat 

kebiasaan, dan tentang amar ma‟ruf kepada para amir, serta nahi munkar 

dari para amir. 

Konsep ta‟dib Kitab Mauidhotul Mu‟minin Min Ihya‟ Ulumuddin 

pada rubu‟ adat, selanjutnya pada kitab tata kesopanan kehidupan dan 

akhak kenabian mengupas penjelasan tentang pengajaran tata kesopanan 

oleh Allah Swt kepada kekasih dan pilihannya Muhammad Saw dengn Al-

Qur‟an, penjelasan tentang sejumlah kebaikan akhlak Rasulullah Saw yang 

dikumpulkan oleh sebagian ulama‟ dan dipetiknya dari hadits-hadits, 

penjelasan tentang semulah lain dari tata kesopanan dan akhlak Rasulullah 

Saw, penjelasan tentang bicara dan tertawanya Rasuulah Saw, penjelasan 

tentang akhlak dan tata kesopanan Rasulullah Saw dalam hal makan, 

penjelasan tentang akhlak dan tata kesopanan Rasulullah Saw dalam hal 

berpakaian, penjelasan tentang pemaafan Rasuulah Saw dalam keadaan 

kuasa membalas, penjelasan tentang kemurahan dan kedermawanan 

Rasulullah Saw, penjelasan tentang Rasulullah Saw memejamkan mata 

terhadap sesuatu yang tidak beliau senangi, penjelasan tentang keberanian 

Rasulullah Saw, penjelasan tentang tawaduknya Rasulullah Saw, 

penjelasan tentang bentuk dan kejadian jasmani Rasulullah Saw, 



 
 

 
 

menjelaskan tentang mukjizat Rasulullah Saw dan menunjukan 

kebenarannya. 

 

Dari paparan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa konsep 

ta‟dib yang bertujuan menghasilkan individu beradab, yang mampu 

melihat segala persoalan dengan pandangan Islami, terdapat dalam kajian 

kitab Mauidhotul Mu‟minin Min Ihya‟ Ulumuddin. 

 

B. Implikasi Konsep Pendidikan Islam Berbasis Masjid dalam 

Meningkatkan Pendidikan Keagamaan Masyarakat  

Pendidikan Islam harus sesuai dengan ajaran Islam yakni menjadikan 

manusia sebagai abdullah dan khalifatullah. Sebagai abdullah, menjadi 

manusia yang selalu ingat dan beribadah kepada Allah SWT, dan sebagai 

khalifatullah, menjadi manusi yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan 

sikap yang mulia untuk mampu hidup mandiri, mampu mengadakan 

hubungan baik dengan alam, termasuk dengan sesama sehingga mampu 

membangun dunia sebagai tempat hidup bersma. (Kamrani, 2015 : 5) 

Bahwasanya pendidikan Islam mengembangkan seluruh potensi 

manusia menyangkut spiritual atau rohani manusia, cara pikir, rasa, imajinasi, 

intusi dan fisik manusia itu sendiri, sehingga tumbuh menjadi insan kamil. 

Pendidikan Islam mengatur seseorang menjadi saleh secara individual tetapi 

juga saleh secara sosial.   



 
 

Pendidikan Keagamaan masyarakat sekitar Masjid Agung Jawa 

Tengah sebagaimana telah diungkapkan dari hasil observasi dan wawancara 

yang menunjukan adanya sifat respon terhadap kegiatan-kegiatan yang sesuai 

dengan tuntutan agama yang dianut yaitu agama Islam, yang mana di Masjid 

Agung Jawa Tengah telah membentuk kegiatan keagamaan umat muslim. 

Seperti yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui implikasi dari konsep pendidikan Islam dalam 

peningkatan keagamaan masyarakat sekitar Masjid Agung Jawa Tengah. 

Menjawab persoalan tersebut data telah dikumpulkan dari tiga jenis 

instrumen yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara 

merupakan instrumen utama yang dilakukan kepada beberapa pengurus 

masjid, tokoh agama, serta masyarakat untuk mengetahui bagaimana konsep 

pendidikan islam dan pendidikan keagamaan masyarkat sekitar masjid. 

Pengumpuan data didukung adanya observasi  dan dokumentasi yang penulis 

kumpulkan untuk melengkapi perolehan data. 

Peningkatan pendidikan keagamaan yang tewujud dari perilaku 

masyarkat, merupakan bentuk perwujudan dari pengalaman dan penghayatan 

seseorang terhadap agama dan agama menyangkut persoalan batin seseorang, 

karena pendidikan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari seorang hamba. 

Pendidikan keagamaan diperoleh dari bimbingan dan pengembangan hidup 

beragama dari lingkungan. 

Demikian peneliti dapat memaparkan bahwa pendidikan keagamaan 

masyarakat sekitar Masjid Agung Jawa Tengah cukup tinggi, serta adanya 



 
 

 
 

pengaruh agama yang signifikan terhadap peningkatan keagamaan 

masyarakat dengans adanya kegiatan / program keagamaan yang 

diselenggarakan  oleh Masjid Agung Jawa Tengah. Dan hal tersebut dapat di 

buktikan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengurus masjid 

bahwa jamaah yang mengikuti kegiatan keagamaan terus meningkat, baik itu 

kegiatan rutin harian maupun mingguan, kegiatan keagamaan yang langsung 

di aula utama masjid, dan hasil wawancara dengan pengurus penyiaran masjid 

bahwasanya auduiens semakin mengalami peningkatan, baik kegiatan melalui 

radio_DAIS, TV MAJT, dan cenel youtub. Antusiasme dalam mengikuti 

kegiatan keagamaan juga di sampaikan oleh para jamaah dari hasil 

wawancara, yang menyatakan para jamaah semakin antusias dalam mengikuti 

berbagai kegiatan keagamaan di Masjid Agung Jawa Tengah. 

Masjid Agung Jawa Tengah memiliki peran besar bagi masyarakat, 

tidak hanya sebagai tempat ibadah, sejatinya masjid adalah pusat peradaban 

bagi umat Islam. Selain itu, masih banyak peran masjid dalam pemberdayaan 

umat Islam, baik secara individu, sosial maupun dalam hubungan dengan 

kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan dengan 

masyarakat, dapat di pahami bahwa pendidikan keagamaan di Majid Agung 

Jawa Tengah memberikan implikasi positif bagi kehidupan individu, 

kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat dalam berbagai hal : 

1. Implikasi bagi Kehidupan pribadi / individu 



 
 

Secara Individual dengan adanya Pendidkan Agama Islam di 

MAJT menambah ilmu pengetahuan tentang Agama Islam, sehingga dapat 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang dan menjadikan pribadi 

yang relijius /insan kamil. Hal tersebut terlihat jelas dari perilaku 

keagamaan setiap individu tersebut.  Seperti perilaku terhadap Allah dan 

Rasul_Nya, peilaku terhadap diri sendiri, perilaku terhadap keluarga, 

perilaku terhadap tetangga, dan perilaku terhadap mayarakat. 

a. Prilaku keagamaan  terhadap Allah dan Rasul_Nya tercermin dalam 

sikap taqwa yang memelihara diri dari siksa Allah SWT dengan 

mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. 

seperti melaksanakan sholat, berpuasa, mengeluarkan zakat, membaca 

al-Qur‟an dan lainnya, sehingga tercipta insan kamil yang senantiasa 

bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. 

b. Prilaku keagamaan terhadap diri sendiri tercermin dalam sikap jujur, 

disiplin dalam beribadah, pemaaf, dan hidup yang sederhana.  

c. Pendidikan keagamaan juga memberikan implikasi dalam kehidupan 

keluarga jamaah.Karena materi kajian-kajian yang disajikan berisi 

tentang kaidah kaidah kehidupan, dan bukan hanya sekedar tentang 

ilmu ibadah.Seperti pembentuk rumah tangga yang sakinah mawadah 

warahmah, adab-adab istri dan suami. Prilaku keagamaan tergadap 

keluarga tercermin dalam sikap menghormati kedua orangtua, berbakti 

terhadap orangtua, menaati perintahnya dan berbuat baik terhadapnya 

serta menyanyangi saudara. 



 
 

 
 

d. Prilaku keagamaan terhadap tetangga tercermin dalam sikap saling 

menghormati antar tetangga, gotong royong, dan toleransi yang tinggi. 

e. Perilaku keagamaan terhadap masyarakat tercermin dalam masyarakat 

menjadi rajin memakmurkan masjid, sehingga terciptalah masyarakat 

madani, yaitu masyarakat yang terbuka, toleran, dan menghargai hak-

hak asasi manusia serta paham dengan ilmu agama hingga beradab 

dalam membangun dan mamkanai hidupnya. 

2. Implikasi bagi Kehidupan Masyarakat 

Implikasi konsep pendidikan Islam berbasis masjid Agung Jawa 

Tengah dalam meningkatkan keimanan masyarakat dalam ketiga konsep 

Pendidikan Islam yaitu: 

a. Masyarakt menjadikan masjid sebagai tempat ibadah dan spritual. 

Masjid yang menjadi tempat sujud untuk beribadah karena kewajiban 

dasar manusia sebagai makhluk adalah beribadah. Tidak ada tanah 

terbaik di dunia ini, menurut sabda Nabi, yang melebihi kemuliaan 

masjid. Saat ini, porsi kegiatan ibadah yang bernuansa ritual, harus 

diperbanyak untuk membentengi masyarakat dari kemaksiatan. Selain 

shalat berjamaah, bisa ditambah dengan istighatsah, dzikir bersama, 

shalawat, khataman al-Qur'an, dan lain sebagainya.  

b. Masyarakat menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan dan 

pelatihan  masyarakat. Masjid Agung Jawa Tengah telah di lengkapi 

dengan lembaga pendidikan dengan manajemen yang baik, meskipun 

bukan lembaga formal tetapi Masjid Agung Jawa Tengah telah 



 
 

menjalankan program pendidikan keagamaan informal. karena masjid 

juga difungsikan sebagai tempat pengajian, majelis taklim, atau 

pesantren Ramadan yang khusus diselenggarakan di musim liburan. 

Bentuk lain dari aktivitas pendidikan yang dapat dilaksanakan di 

dalam Masjid Gung Jawa Tengah adalah seminar, diskusi, workshop, 

kursus, bimbingan belajar, dan sebagainya yang semua itu berbasis 

umat.  

Hal tersebut di selaras dengan hasil wawancara dengan 

pengurus Masjid Agung Jawa Tengah  Bapak Beny Arief Hidayat, 

S.PI, M.Agri selaku Kabag Humas dan pemasaran Masjid Agung 

Jawa Tengah, beliau mengatakan bahwa, Masjid Agung Jawa Tengah 

memiliki banyak program dalam membangun pendidikan di 

masyarakat., walaupun bukan pendidikan formal akan tetapi secara 

informal kami memiliki banyak program kegiatan keagamaan.. 

(wawancara 12-02-2020) 

Dakwah online menjadi salah satu terobosan dalam 

perkembangan Pendidikan keagamaan. Masjid Agung Jawa Tengah 

telah memiliki fasilitas beruapa penyiaran Radio DAIS dan 

MAJT_TV, yang semakin menambah luasnya jangkauan dakwah 

Islami. Dan semakin memudahkan masyarakat dalam belajar ilmu 

Islam . Kesadaran intelektual ini adalah kunci pertama menuju 

peradaban yang maju dan berkarakter, dan itu dapat dimulai dengan 

mudah dari masjid.  



 
 

 
 

c. Masyarakat menjadikan Masjid Agung Jawa Tengah sebagai pusat 

Kepustakaan. Perintah pertama Allah kepada Nabi Muhammad adalah 

"membaca", maka sudah sepatutnya umat Islam gemar membaca, 

dalam pengertian konseptual maupun kontekstual. Bukan rahasia lagi, 

jika saat ini hobi membaca sudah jarang dijumpai dari kalangan 

intelektual, apalagi masyarakat awam. Akibatnya, tidak aneh bila 

perkembangan peradaban keagamaan Islam semakin jauh tertinggal, 

khususnya di Indonesia. Jika semangat gemar membaca dapat 

diciptakan oleh masjid yang notabene-nya berbasis masyarakat, maka 

motivasi dan upaya untuk menciptakan masyarakat literal dapat 

terwujud secara bertahap. Karenanya, Masjid Agung Jawa Tengah  

mutlak memiliki perpustakaan sendiri. 

d. Masyarakat menjadikan masjid sebagai identitas dan bukti peradaban 

umat. Dalam catatan sejarah, masjid diakui sebagai bukti dari 

perabadan umat Islam. Berdirinya sebuah masjid selalu menyisakan 

sejarah perjuangan, mulai dari zaman dahulu hingga kini. Mengingat, 

masjid dibangun oleh dan dari masyarakat yang tentu saja melalui 

perjalanan heroik yang patut menjadi pelajaran bagi generasi 

sesudahnya. Selain itu, eksistensi masjid sebagai “milik Tuhan” yang 

dari waktu ke waktu menetap, jelas menegaskan kekuatan dan 

kekokohan masjid. Secara kuantitas, masjid menjadi barometer 

kekuatan umat dan kejayaan peradabannya. 

 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari Hasil Penelitian Implikasi Konsep Pendidikan Islam Berbasis 

Masjid Dalam Meningkatkan Pendidikan Keagamaan Masyarakat (Studi 

Kasus Masjid Agung Jawa Tengah) dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Pendidikan keagamaan Islam di masyarakat sekitar Masjid Agung Jawa 

Tengah semarak, karena di dukung dengan program pendidikan 

keagaamaan yang  dilaksanakan secara online dan offline sehingga 

implikasi pendidikan keagamaan  tidak hanya di peroleh  masyarakat 

sekitar tapi masyarakat umum secara luas. 

2. Masjid Agung Jawa Tengah memiliki berbagai macam kegiatan 

pendidikan Islam Kegiatan Pendidikan Islam dengan konsep tarbiyah, 

ta‟lim dan ta‟dib seperti bimbingan remaja dengan tema maknani kitab 

kuning, Pengajian dan kultum berupa kajian rutin harian, mingguan, 

kajian kitab kuning dan tafsir, tadarus Al-Qur‟an. Juga, dakwah Islam 

dengan berbagai media dakwah  seperti Radio DAIS dan MAJT_TV dan 

kegiatan tersebut memiliki implikasi dalam meningkatkan pendidikan 

islam di masyarakat. 

3. Masjid Agung Jawa Tengah  menjadi pusat pendidikan Islam. Dengan 

program pendidikan Islam yang terselenggara di Masjid Agung Jawa 

Tengah memberikan dampak positif, hingga dapat meningkatkan 



 
 

 
 

keimanan dan ketakwaan masyarakat, serta menjadikannya individu yang 

memiliki pribadi yang relijius (insan kamil).  Menjadikan masyarakatnya 

masyarakat yang rahmatan lil „alamin.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diungkapkan diatas, maka ada 

beberapa saran sebagai berikut  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahasan 

rujukan atau acuan dalam pengembangan penelitian yang hampir serupa 

bertemakan konsep pendidikan Islam berbasis masjid hingga mampu 

memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat khususnya pembaca hasil 

peneliti. 

Dengan beragamnya hasil penelitian, akan menambah wawasan dan 

pengetahuan yang akan dimiliki dengan didukung konsep, teori serta temuan-

temuan lain yang lebih kompleks. 
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