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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Agama Islam sangatlah penting bagi kita sebagai seorang 

muslim. Secara umum tujuan Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk 

meningkatakan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik 

tentang agama Islam, sehingga menjadi seorang muslim yang beriman dan 

bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, serta berakhlak mulia dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, 

pembelajaran pendidikan agama sangatlah penting mengingat bahwa pembelajaran 

agama sejatinya untuk membentuk perilaku keagamaan atau moralitas peserta 

didik, pada sehingga akhirnya terbentuk masyarakat beradab yang Islami. 

Di lingkungan sekolah Pendidikan Agama Islam sangatlah berpengaruh bagi 

perkembangan akhlak siswa karena melalui pembelajaran ini siswa akan dituntut 

untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas saja, akan tetapi banyak hal yang 

dapat di lakukan guru untuk dapat memaksimalkan Pendidikan Agama Islam di 

sekolah, salah satunya dengan mengoptimalkan fungsi masjid yang berada di 

lingkungan sekolah tersebut. 

Keberadaan masjid bagi umat Islam sangat memberikan pengaruh penting, 

karena masjid merupakan pusat dari segala aktivitas umat Islam. Sebagai seorang 

yang beragama Islam memakmurkan masjid merupakan salah satu kewajiban yang 

tidak bisa kita tinggalkan. Kata masjid diulang sebanyak 28 kali di dalam Al 
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Qur’an.
1
 Dengan banyaknya ayat Al Qur’an yang menyinggung masalah tentang 

masjid secara langsung mejelaskan kepada kita bahwa keberadaan masjid bagi umat 

Islam sangatlah penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. 

Dari dulu hingga sekarang, masjid sangat berperan bagi peradaban umat 

Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekkah ke 

Madinah langkah pertama yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid, 

yaitu masjid Quba dan menjadi pusat dari segala aktivitas kaum muslimin saat itu, 

begitulah pentingnya masjid bagi umat Islam yang tidak hanya sekedar bangunan 

megah saja, akan tetapi sebagai Islamic Centre bagi umat Islam. 

Masjid merupakan tempat sujud atau tempat menyembah Allah Subhanahu 

Wa Ta’ala. Bumi yang kita tempati adalah masjid bagi kaum muslimin. Setiap 

muslim boleh melaksanakan shalat di wilayah manapun di bumi ini, terkecuali di 

atas kuburan, di tempat yang najis, dan tempat-tempat yang menurut ukuran syariat 

Islam tidak sesuai untuk dijadikan tempat shalat.
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Jadi setiap tempat yang ada di bumi ini dan kita gunakan sebagai tempat 

sujud kepada Allah atau melaksanakan shalat maka bisa dikatakan masjid,  ketika 

kita melaksanakan shalat di pasar, lapangan, padang dan sebagainya, maka itu dapat 

dikatakan sebagai masjid, karena masjid disini diartikan sebagai tempat sujud atau 

tempat melaksanakan shalat saja. 

Pengertian masjid secara bahasa memang sebagai tempat sujud, tentu masjid 

yang dimaksud tidak itu, karena mengacu pada masjid yang di bangun Rasulullah 
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 Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa dahulu tidak hanya digunakan 

sebagai tempat shalat saja akan tetapi memiliki multi fungsi. Senada dengan itu 

Eman Suherman menyatakan bahwa, 

masjid berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata “sajadah, yasjudu, 

sajdan” kata sajada artinya bersujud, patuh, taat, serta tunduk dengan penuh 

hormat dan ta’dzim. Untuk menunjukkan suatu tempat, kata sajada diubah 

menjadi “masjidan” (isim makan) artinya tempat sujud menyembah Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala.
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Dengan demikian masjid merupakan suatu bagunan suci bagi umat Islam 

untuk melaksanakan sholat, dan melaksanakan seluruh aktivitas ibadah yang 

mengandung makna kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala. 

Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masjid memiliki multi 

fungsi, selain sebagai tempat shalat lima waktu juga mempunyai fungsi-fungsi yang 

lain yaitu sebagai berikut: 

1. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadat dan mendekatkan diri 

kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. 

2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri’tikaf, membersihkan diri, 

mengembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman 

batin/keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta 

keutuhan kepribadian. 

3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan 

persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat 
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4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-

kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan 

5. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jama’ah dan kegotong-royongan 

didalam mewujudkan kesejahteraan bersama 

6. Masjid dengan majelis ta’limnya merupakan wahana untuk meningkatkan 

kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin. 

7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin 

umat 

8. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannnya 

9. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.
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Jadi fungsi masjid tidak hanya sebatas tempat sujud saja melainkan banyak 

hal yang bisa dilaksanakan di dalam masjid mengacu pada fungsi masjid pada masa 

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menjadi kewajiban bagi kita umat 

Islam untuk memakmurkan dan mengoptimalkan fungsi-fungsi masjid tersebut. 

Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala:  

                            

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

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

petang.” (Q.S An Nur [24]: 36) 
5
 

 

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa sebagai seorang muslim kita 

hendaknya memakmurkan masjid setiap waktu, baik waktu pagi maupun sore hari 
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dan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat, dan menjadikan masjid 

sebagai Islamic Centre bukan sekedar bangunan yang indah. 

Optimalisasi fungsi masjid merupakan bagaimana menjadikan masjid dapat 

berfungsi secara optimal (terbaik) dan berfungsi secara maksimal sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Tentu pengoptimalan fungsi masjid ini sangat diperlukan 

agar masjid bisa berfungsi sesuai dengan tujuan utama dibangunnya masjid. 

Di lingkungan sekolah keberadaan masjid tentu akan memberikan dampak 

yang positif baik bagi sekolah maupun bagi masjid itu sendiri, akan banyak opsi 

yang dapat dilakukan oleh guru untuk mendukung proses pembelajaran terutama 

pembelajaran agama Islam dengan adanya bangunan masjid dilingkungan sekolah. 

Dan bagi masjid itu sendiri tentu akan berpeluang besar dalam pengoptimalan 

fungsi masjid. 

Salah satu fungsi masjid yang berada di lingkungan sekolah adalah sebagai 

majelis ta’lim yaitu wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan 

muslimin. Senada dengan itu Achmad Subianto memaparkan: 

Fungsi masjid sebagai tempat untuk melakukan pendidikan keagamaan, 

pendidikan keagamaan banyak diselenggarakan di masjid-masjid, jika  

masyarakat di sekitar masjid belum memiliki lembaga pendidikan secara 

khusus. Di masjid-masjid, setelah ba’da maghrib, sering diselenggarakan 

pengajian untuk anak remaja.Pada malam jum’at, umumnya 

diselenggarakan pengajian orang-orang tua.
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Selanjutnya, Erman Suherman menyatakan mengenai fungsi masjid sebagai 

lembaga pendidikan,  

Masjid yang memiliki fungsi salah satu fungsi penting sebagai tempat 

(Lembaga) Pendidikan, akan sangat dimungkinkan terjadi proses 
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 pendidikan yang unggul. Mulai dari melakukan penggandaan pendidik 

yang mempuni sampai interaksi yang harmonis tentunya akan mudah 

terjadi. Sebab di masjid akan selalu berdasar syari’at Islam.
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Dengan demikian salah satu fungsi masjid adalah sebagai wadah untuk 

menuntut ilmu agama sesuai dengan fungsi masjid padam zaman Rasulullah 

bahwasannya Rasul menjadikan masjid sebagai tempat para sahabat untuk 

menuntut ilmu syar’i.  

Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Benai merupakan sekolah yang 

cukup beruntung, karena meskipun sekolah ini termasuk sekolah umum, tetapi 

dengan keberadaan masjid di lingkungan sekolah menjadikan sekolah ini lebih 

agamis. Keadaan masjid yang berada di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 1 Benai sudah dapat dikatakan memadai, dapat dilihat dari sarana dan 

prasarana yang ada di masjid tersebut, seperti adanya microfon, karpet, mimbar dan 

lainnya. Kemudian ukuran masjid yang luas dan mampu menampung jama’ah 

hingga ratusan orang dan susasana masjid yang bersih dari sampah-sampah serta 

suasana masjid yang dingin sehingga membuat siswa nyaman ketika berada di 

dalam masjid.  

Melihat keadaan masjid di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Benai 

yang cukup memadai, sehingga pihak sekolah terutama guru tertarik untuk 

mengadakan program-program penguatan materi Pendidikan Agama Islam dalam 

rangka Optimalisasi fungsi masjid di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Benai 

Kuantan Singingi.  
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Mengacu pada teori di kemukankan Oleh Achmad Subiantodan Eman 

Suherman di atas, bahwasannya salah satu fungsi masjid adalah sebagai tempat 

melaksanakan pendidikan keagamaan, di lingkungan sekolah pendidikan 

keagamaan sangatlah penting dan tentu diharapkan seluruh siswa dapat 

mengikutinya dengan baik. 

Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Benai Kuantan Singingi telah 

dilaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti, sholat zuhur berjamaah, 

berzikir bersama, praktek sholat jenazah, praktek ceramah, pembelajaran Al Quran, 

pusat oraganisasi rohis, dan memperingati hari-hari besar Islam. kegiatan ini 

dilakukan guru dalam rangka optimalisasi fungsi masjid sebagai penguatan materi 

Pendidikan Agama Islam, dan mengacu pada kegiatan-kegiatan tersebut maka 

siswa diharapkan dapat mengikutinya dengan baik, namun yang penulis temukan di 

lapangan bertolak belakang, yang mana siswa belum memberikan respon positif 

terhadap kegitan-kegiatan tersebut sebagaimana gejala-gejala yang penulis 

temukan:  

1. Masih ada sebagaian siswa yang di kantin ketika sholat dzuhur berjamaah 

sedang dilaksanakan 

2. Masih ada sebagian siswa yang masih terlambat datang kemasjid ketika kegiatan 

memperingati tahun baru Islam. 

3. Masih ada sebagian siswa yang masih di dalam kelas ketika kegiatan 

muhadharah dilakukan di masjid 

4. Masih ada sebagian siswa yang terlihat ribut ketika kegiatan tahsin Al Quran 

diadakan di masjid 
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Beradasarkan gejala-gejala tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Penguatan Materi 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Benai 

Kuantan Singingi 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami judul penelitian 

ini sebagaimana landasan bagi penulis untuk memecahkan masalah yang diteliti, 

maka perlu adanya penegasan istilah yang terdapat didalam judul sebagai berikut: 

1. Optimalisasi Fungsi Masjid 

Optimalisasi  adalah  suatu  tindakan,  proses,  atau  metodologi  untuk  

membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi 

lebih/sepenuhnya   sempurna, fungsional, atau lebih efektif.
8
 

Optimalisasi fungsi masjid merupakan bagaimana menjadikan masjid 

dapat berfungsi secara optimal (terbaik) dan berfungsi secara maksimal sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. 

2. Penguatan Materi 

Penguatan atau positive   reinforcement yaitu   stimulus   yang   

pemberiannya  terhadap operan behavior menyebabkan   perilaku   tersebut   

akan   semakin  diperkuat atau dipersering kemunculannya.
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Penguatan materi yang dimaksud adalah berhubungan dengan materi 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
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3. Pendidikan Agama Islam 

 Pendidikan Islam adalah rangkaian proses sistematis, terencana, dan 

komprehensif dalam upaya mentransfer nilai-nilai kepada para peserta didik 

serta mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka sehingga mampu 

melaksanakan tugasnya di muka bumi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

nilai-nilai Ilahiah yang didasarakan pada Al-Quran dan hadits disemua dimensi 

kehidupan.
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 Pendidikan Islam yang penulis maksud adalah mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang terdapat pada kurikukulum sekolah.  

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, 

pokok dari judul penelitian ini yaitu Optimalisasi Fungsi Masjid sebagai 

Penguatan Materi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 1 Benai Kuantan Singingi, maka persoalan yang mengitari kajian ini 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

a. Upaya guru untuk mengoptimalkan fungsi masjid di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 1 Benai Kuantan Singingi 

b. Upaya guru dalam menguatkan/memantapkan materi Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Benai Kuantan Singingi 

c. Optimalisasi fungsi masjid sebagai penguatan materi Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Benai Kuantan Singingi 
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d. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi fungsi masjid sebagai 

penguatan materi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 1 Benai Kuantan Singingi 

2. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya kajian yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini 

dan terbatasnya kemampuan penulis, maka penulis membatasi masalah dalam 

penelitian ini hanya terfokus mengenai Optimalisasi fungsi masjid sebagai 

penguatan materi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 1 Benai Kuantan Singingi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya diatas 

maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah Optimalisasi Fungsi Masjid sebagai penguatan materi 

Pendidikan Agama Islamdi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Benai 

Kuantan Singingi 

b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Optimalisasi Fungsi Masjid 

sebagai penguatan materi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 1 Benai Kuantan Singingi 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas 

adalah: 
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a. Untuk mengetahui Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Penguatan Materi 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Benai 

Kuantan Singingi 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Optimalisasi Fungsi 

Masjid Sebagai Penguatan Materi Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 1 Benai Kuantan Singingi. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program Strata Satu (SI) pada 

fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau sekaligus syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) 

b. Sebagai bahan informasi dan menambah wawasan pengetahuan mengenai 

optimalisasi fungsi masjid sebagaipenguatanmateri Pendidikan Agama Islam 

di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Benai Kuantan Singingi 

c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi kepada 

pelaksanaan pendidikan khususnya guru-guru di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 1 Benai sehingga dapat mengoptimalkan fungsi masjid sebagai 

penguatan materi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri  1 Benai Kuantan Singingi. 


