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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah berdiri masjid Al-Muthmainnah 

a. Sejarah mengenai Masjid Al-Muthmainnah, masjid ini  pertamakali di 

bangun pada tahun1994 dan baru di dirikan pondasinya saja, karena 

kekurangan dana,senhingga pembangunan masjid terkendala dan 

dilanjutkan pembagunan pada awal 2014 dan pada akhir 2014, bangunan 

masjid sudah pencapayan pemasangan dinding dan flapon, dan pada tahun 

2015 baguan masjid sudah hampir berdiri sempurna. 

b. Visi: Menjadikan masjid Al-Muthmainnah wadah untuk mengembangkan 

pendidikan dan dakwah sertabermafaat bagi masyrakt.
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Misi 

1. Mewujudkan pengelolaan masjis yang profesional dan bertanggung 

jawab 

2. Mewujudkan lingkungan masyrakat islami di lingkungan masjid dan 

masyrakat sekitar. 

3. Meneydiakan sarana dan prasaran untuk beribadah yang sesui standar. 

4. Mengembangkan program dan syiar islam. 

5. Program masjid ini yaitu yasinan dua kali dalam satu bulan 

 

B. Sejarah berdiri masjid Al-Hamdulillah 

a. Sejarah mengenai masjid Al-Hamdulillah, masjid ini didirikan pertamakali 

pada tahun 2004 dan baru didirikan pondasinya saja, dan pada tahun 2005 

dan 2006, masjid ini sudah bisa di mamfaatkan. Pada priode pertama ketua 
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. Informasi yang dapat dari ketua majid, dan gharim. 
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masjidn yaitu Bpk Muhammad Yusuf (Almarum),priode kedua yaitu Bpk 

Ali Mardi sampai saat ini, akhir jabatn belau April 2018, dan saat sekrang 

ini balm ada rapat untuk calon pengganti pada priode selanjutnya. 

b. Visi dan misis 

Ingin menjadikan anak-anak musil-musliah yang baik dan 

bujaksana, yaitu dgan cara membagun sekolah  MDA untuk tahap awal 4 

lokal lantai 2 tapi itu baru rncana sebab dana belum cair. Insyaalah siap 

lebaran barau memuali membagun MDA  

Program 

1. wirid pengajian 1 x dua minggu 

2. maghri mengaji yang brjumlah 25 orng  

3. PHBI ( Peringatan Hari Besar Islam, maulid dan isra`mi`raj  

4. Dan pada tanggal 1 muharam mengundng penceramah. 

 

C. Sejarah berdiri masjid Al-Hidayah 

a. Sejarah berdirinya masjid ini  

Masjid ini muali di dirikan sejak tahun 2014. Dan di bangun secara 

beransur dan pada 2018 ini masjid al-hidayah masih dalam tahap 

pembagunan untuk bagian dalam dan luar masjid. Di targetan pada tahun 

2018 akhir akan siap untuk bagunan dalam. 

b. Program untuk masijid ini yaitu pengajian setiap bulan 

 

 


