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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Konsep Global sudah dikemukakan berbagai kehebatan Masjid. Di 

antaranya Masjid sebagai sumber solusi. Kedahsyatan akan bertambah manakala 

dalam pengelolaannya menggunakan atau melaksanakan Manajemen Masjid. 

Bahkan dengan sentuhan beberapa aspek manajerial yang mapan, Insyaallah 

Masjid mampu membangun Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan 

kualitas SDM dan SDM Unggul.
1
 Masjid adalah rumah tempat ibadah umat 

Muslim. Masjid artinya tempat sujud dan Masjid berukuran kecil juga disebut 

musholla, langgar atau surau. Selain tempat ibadah Masjid juga merupakan pusat 

kehidupan komunitas muslim. Kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian 

agama, ceramah dan belajar al-Qur'an sering dilaksanakan di Masjid. Bahkan 

dalam sejarah Islam, Masjid turut memegang peranan dalam aktivitas sosial 

kemasyarakatan hingga kemiliteran. 

Dalam manajemen Masjid yang harus dipelajari yaitu meliputi manajemen 

fisik Masjid (building management), meliputi ibadah sosial, pendidikan, 

pengajian, komunikasi antar pengurus dan anggota jama’ah, perpustakaan Masjid, 

manajemen pelatihan dan lain-lain.
2
 

Adapun karakteristik seorang pengurus Masjid yang digambarkan dalam al-

Qur’an Sebagaimana Allah Subhanahu wata‟ala berfirman : 

                                                             
1
 Herman Suherman, Manajemen Masjid Kiat Sukses Meningkatkan SDM Melalui 

Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas  (Bandung : Alfabeta. 2012) h 59 
2
Ayub. dkk, Manajemen Masjid (Jakarta : Gema Insani Press. 1996) h 29 

https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim
https://id.wikipedia.org/wiki/Musholla
https://id.wikipedia.org/wiki/Langgar
https://id.wikipedia.org/wiki/Surau
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Artinya :“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah  orang-orang 

yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan 

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

kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk 

golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS : at-Taubah :18)
3
 

Masjid adalah suatu sarana dan prasarana tempat aktivitas kegiatan jama’ah 

dalam meningkatkan ilmu pengetahuan agama Islam, Masjid memiliki fungsi dan 

peran yang dominan dalam kehidupan umat Islam yaitu sebagai tempat ibadah 

yang mana makna ibadah di dalam Islam adalah luas menyangkut segala aktivitas 

kehidupan yang ditunjukan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wata‟ala. 

Masjid juga berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu, khususnya ilmu agama yang 

merupakan fardhu ‟ain bagi umat Islam. Masjid juga berfungsi sebagai tempat 

pembinaan jama’ah, dengan adanya umat Islam disekitarnya, Masjid berperan 

dalam mengkoordinir jama’ah guna menyatukan potensi dan kepemimpinan umat. 

Selanjutnya umat yang terkoordinir secara rapi dalam organisasi Ta’mir Masjid di 

bina keimanan, ketaqwaan, ukhuwah Imamniyah dan dakwah Islamiyah sehingga 

menjadi basis umat yang kokoh. 

Fenomena yang sering terjadi  secara umum dalam sistem pengelolaan 

Masjid masih memprihatinkan dikarenakan dalam mengaktualisasikan fungsi dan 

peran Masjid di era modern. Keberadaan Masjid di suatu tempat mestinya bisa 

menjadi sarana perekat umat, tidak hanya sebagai tempat beribadah bagi umat 

                                                             
3
Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemah (Bandung : PT Syaamil Cipta Media) h 

189 
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Muslim saja. Seorang pengurus Masjid harus mampu dalam meningkatkan 

pengamalan agama jam’ah. Betapa banyak Masjid di desa-desa yang selalu 

bermasalah dengan permasalahan intern diantara pengurus Masjid disebabkan 

oleh berbagai keyakinan madzhab kelompok tertentu yang berkecimpung dalam 

kepengurusan untuk mengelola Masjid, sehingga berdampak kepada jama’ah itu 

sendiri. Hal ini memang selalu dipengaruhi oleh banyak faktor, yang mana faktor 

utamanya adalah sistem pengelolaan pengurusan Masjid dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan agama Islam bagi jama’ah. Maka bagaimana agar Masjid dapat 

menjadikan sentra aktivitas kehidupan umat dalam meningkatkan pemahaman-

pemahaman agama Islam bagi jama’ah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh 

Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersama para sahabatnya. 

Pengurus Masjid harus memiliki rasa kepeduliannya terhadap situasi 

keadaan lingkungan Masjid dalam mengetahui perkembangan dan permasalahan 

jama’ah harus mampu mengambil tindakan cepat. Dalam masyarakat sering 

terjadinya perbedaan dan perselisihan pengamalan agama sehingga terjadinya 

masalah interpretasi agama dan pengunaan simbol agama dalam kehidupan 

manusia sehingga  ini dapat diterapkan. Masjid Raya Al-Ittihad Kuok. 

Jama’ah dan masyarakat sangat membutuhkan tentang wawasan dan 

pengetahuan ajaran dasar-dasar pendidikan agama Islam, dengan adanya 

pendidikan islam melalui pengajian agama jama’ah, masyarakat mampu 

memahami tentang apa-apa saja yang dibolehkan dan apa-apa saja yang 

diharamkan dan bagaimana masyarakat atau jama’ah untuk bisa mengamalkan 
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suatu ibadah dalam sehari-hari hanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu 

wata‟ala. 

Pendidikan dan pengajian agama merupakan suatu aspek kebutuhan, dengan 

adanya ilmu pengetahuan agama yang dapat membentuk jiwa seseorang dalam  

berakhlak dan prilaku baik karena agama merupakan dorongan dan motivasi 

dalam kehidupan, maka dari itu pengurus Masjid mampu meningkatkan 

pemahaman dan pengamalam jama’ah sehingga terlahirnya sumber daya manusia 

yang berkualitas. 

Masjid merupakan suatu sarana dan pra sarana perekat umat, yang mana 

dalam suatu forum masyarakat, pengurus harus mampu menjaga komunikasi yang 

baik. Program kegiatan pendidikan pengajian agama yang diberikan pengurus 

Masjid Raya Kuok kepada jama’ah dinilai sudah efektif tetapi belum optimal. Hal 

ini terlihat dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap program 

pendidikan pengajian agama yang masih sekedar materi biasa dan bahasa yang 

disampaikan terlalu ilmiah, hal ini sesuai dengan observasi penulis dengan 

beberapa masyarakat. 

Berdasarkan fenomena maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dengan 

judul “Strategi Pengurus Dalam Meningkatkan Pengamalan Agama Jama‟ah Di 

Masjid Raya Al-Ittihad Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar” 
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B.  Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan penulis mengangkat penelitian dengan judul Strategi 

Pengurus Dalam Meningkatkan Pengamalan Agama Jama’ah Di Masjid Raya Al-

Ittihad Kec. Kuok Kab. Kampar ini adalah : 

1. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena berhubungan dengan sistem 

manajemen Masjid dan sesuai dengan jurusan penulis yaitu Manajemen 

Dakwah 

2. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini menurut pertimbangan 

kemampuan penulis dapat dilaksanakan. 

3. Memakmurkan Masjid merupakan suatu hal yang paling pokok terpenting 

dalam agama Islam. Masjid adalah pusat tempat aktivitas dan kegiatan 

sangat mampu dalam meningkatkan pemahaman-pemahaman agama bagi 

jama’ah. 

4. Melihat perkembangan zaman di era modern, sistem pengelolaan Masjid 

dalam membangun dan meningkatkan Kualitas SDM masih kurang optimal, 

sehingga hal ini perlu dikaji lebih mendalam. 

C. Penegasan Istilah 

Untuk memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini agar tidak bermakna 

ganda dan menghindari kesalahpahaman, maka penulis membuat penegasan 

istilah guna memberikan penjelasan tentang makna kata yang penulis maksud. 

Berikut beberapa istilah yang akan penulis jelaskan : 
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1. Strategi 

Strategi berasal dari bahasa Yunani “Strategos” yang berarti komando 

militer. sehingga strategi diartikan sebagai ilmu kejenderalan atau ilmu 

kepanglimaan. Strategi dalam pengertian kemiliteran ini berarti cara penggunaan 

seluruh kekuatan militer untuk mencapai tujuan perang.
4
 Pengertian strategi dari 

Alfared Chandler yaitu strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka 

panjang suatu perusahaan atau organisasi dan alokasi sumber daya untuk 

mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Kenichi Ohmae, Strategi adalah 

keunggulan bersaing guna mengubah kekuatan perusahaan atau organisasi 

sehingga menjadi sebanding atau melebihi kekuatan pesaing dengan cara yang 

paling efesien.
5
 

2. Pengurus Masjid 

Pengurus adalah orang yang mengelola dan mengatur dalam sebuah 

organisasi yang terdiri dari beberapa orang atau lebih. Pengurus merupakan salah 

satu hal yang berperan sangat terpenting dalam suatu organisasi, karena tidak 

adanya pengurus dalam suatu organisasi maka tidak akan terlaksanakanya semua 

kegiatan dan program-program secara efesien. 

Masjid adalah merupakan salah satu sarana pembinaan ummat untuk 

beribadah kepada yang maha kuasa, sebagai muslim semestinya kita memiliki 

perhatian dan kencintaan kepada  Masjid.
6
 

Masjid bagi umat Islam memiliki makna yang besar dalam kehidupan, baik 

makna fisik maupun makna spiritual. Kata Masjid itu sendiri berasal dari kata 

                                                             
4
Gulo, W.Strategi Belajar Mengajar (Jakarta : Grasindo. 2008) h 1 

5
Senja Nilasari, Manajemen Strateg(Jakarta Utara : Dunia Cerdas. 2014) h 3 

6
Ahmad Yani, Mencintai Masjid.(Jakarta: Mutiara Qolbu, 1992) h 9 
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sajadah-yasjuduh-sujudan-masjidan (tempat sujud). Masjid adalah rumah Allah 

Subhanahu wata‟ala, di sanalah umat-Nya disarankan untuk mengingat (dzikir), 

mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wata‟ala dan menyembah dengan 

khusyu‟ serta memakmurkannya. Masjid lebih berperan dalam berhubungan 

dengan sang Khalik, peran spiritualnya lebih menonjol dibandingkan dengan 

peran dunia fisiknya. Lebih banyak orang berbondong-bondong mendatangi 

Masjid pada bulan Ramadhan dibandingkan pada bulan-bulan biasa untuk bisa 

melakukan shalat fardhu dan terawih secara berjama’ah.
7
 Pengurus Masjid juga 

diartikan dengan Takmir Masjid yang artinya sekumpulan orang yang mempunyai 

kewajiban memakmurkan Masjid. 
8
 

3. Pemahaman Agama Islam 

Pemahaman merupakan proses berpikir dan belajar. Dikatakan demikian 

karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan 

berfikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami. 

Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu 

memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya.
9
 

Pemahaman Agama adalah kekuatan gaib yang diyakini berada kekuatan 

manusia di dorong oleh kelemahan dan keterbatasannya manusia merasa berhajat 

akan pertolongan dengan cara menjaga dan membina hubungan baik dengan 

                                                             
7
 Kerjasama : FOKKUS BABINROHIS Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kado 

Anak Muslim. Pedoman Manajemen Masjid. h 3-4 
8
Imam Mawardi, https://kuaimogiri.wordpres.com/2012/01/16/peran-dan-fungsi-takmir-

masjid (diakses, 04 juni 2016, pukul 18.07 WIB) 
9
 Rahmat Yusuf, http://rahmatyusuf00.blogspot.co.id/2013/12/15/makalah-pemahaman-

pendidikan.html?m=1 (diakses, 10 oktober 2016 pukul 06.51 WIB) 

https://kuaimogiri.wordpres.com/2012/01/16/peran
http://rahmatyusuf00.blogspot.co.id/2013/12/15/makalah-pemahaman-pendidikan.html?m=1
http://rahmatyusuf00.blogspot.co.id/2013/12/15/makalah-pemahaman-pendidikan.html?m=1


 

8 

 

kekuatan gaib tersebut. Sebagai realisasinya adalah sikap patuh terhadap perintah 

dan larangan kekuatan gaib tersebut.
10

 

Secara sederhana, pengertian agama dapat dilihat dari sudut keabsahan 

(etimologis) dan sudut istilah (terminologis). Pengertian agama dari segi bahasa 

dapat kita ikuti antara lain uraian yang diberikan Harun Nasution. Dalam 

masyarakat Indonesia selain dari kata agama, dikenal pula kata addin dari bahasa 

Arab dan kata religi dalam bahasa Eropa. Menurutnya, agama berasal dari kata 

Sanskrit. Menurut satu pendapat, demikian Harun Nasution mengatakan, kata itu 

tersusun dari dua kata, A adalah tidak dan Gam adalah pergi, jadi agama artinya 

tidak pergi, tetap di tempat, di warisi secara turun temurun. Hal demikian 

menunjukkan pada salah satu sifat agama, yaitu diwarisi secara turun temurun dari 

satu generasi ke generasi lainnya. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa 

agama berarti teks atau kitab suci, dan agama–agama memang mempunyai kitab –

kitab suci. Dikatakan juga bahwa agama berarti tuntunan. Pengertian ini tampak 

menggambarkan salah satu fungsi agama sebagai tuntunan bagi kehidupan 

manusia.
11

 

Pemahaman agama Islam memiliki sistem hukum sendiri yang di kenal 

dengan sebutan dengan hukum Islam. Hukum Islam terdiri dari syariah, fikih, 

ushul fikih dan hukum Islam sendiri. Istilah syariah, fikih, dan hukum Islam 

sangat populer di kalangan para pengkaji hukum Islam di Indonesia. Pada 

prinsipnya hukum Islam bersumber dari wahyu Illahi, yakni al-Qur’an, yang 

                                                             
10

 Jalaludin, Psikologi Agama(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004) h 13 
11

 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. 2010) h 7-29 
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kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Nabi Muhammad shallallahu „alaihi 

wasallam melalui Sunnah dan hadisnya. 

4. Jama’ah 

Jama’ah sebagai yang warid menurut pengistilahan Ahli Sunnah wal-

Jamaah ialah: Makna Jama’ah di segi bahasa: Dari kata جمع. Dikatakan:  جمع

 Jama’ah“ الجماعة ضد الفرقة Menyatukan yang berpecah-belah”. Dan“ المتفرقة

lawannya berpecah-belah”. 

al-Jama’ah juga secara bahasa diambil dari kalimah (الجمع) al-Jam‟u yaitu : 

Pertama  : al-Jama‟ah bermaksud: 

1. Mengumpulkan atau menyatu-padukan yang berpecah-belah 

(bercerai-berai). 

2.  Bersatu dan lawannya berpecah-belah. 

3. Perkumpulan manusia yang bersatu untuk tujuan yang sama”.  

Kedua  :  Golongan yang terbesar atau yang paling ramai dari kalangan 

umat Islam. Termasuk juga para ahli ilmu, imam-imam mujtahid 

dan para awaliya. 

Ketiga  : Golongan para ulama yang mujtahid.  

Keempat : Setiap Umat Islam yang bersatu di bawah satu amir (pemerintah 

Islam).  

Kelima : Secara khususnya ialah para sahabat Nabi Muhammad 

sallallahu „alaihi wassallam. Pengertian ini diambil dari 
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sabdanya : “Hendaklah kamu kembali kepada sunnahku dan 

sunnah Khulafa ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk”.  

Keenam: Setiap mukmin yang mengikut kebenaran yang disampaikan oleh 

Nabi Muhammad walaupun seorang diri sebagaimana athar sahih di bawah ini: 

“al-Jama‟ah : yaitu yang serupa dengan apa yang ada pada diriku dan para 

sahabatku”.
12

 

D. Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah di atas, maka pokok permasalahan yang di bahas 

dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pengurus dalam meningkatkan 

pengamalan agama jama’ah di Masjid Raya Al-Ittihad Kec. Kuok Kab Kampar. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui 

Strategi Pengurus dalam meningkat pengamalan agama jama’ah di Masjid Raya 

Al-Ittihad Kec. Kuok Kab Kampar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

1. Untuk kepentingan akademis, melalui penelitian ini sebagai bahan ilmu 

pengetahuan. 

                                                             
12

Website:Abunamirahasna,https://abunamira.wordpress.com/2011/10/19/27-pengertian-al-

jamaah. (diakses, 22 desember 2016, pukul 15.40 WIB) 

https://abunamira.wordpress.com/2011/10/19/27-pengertian-al-jamaah.
https://abunamira.wordpress.com/2011/10/19/27-pengertian-al-jamaah.
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2. Untuk lebih maksimal keahlian penulis sabagai calon akademisi maka 

penulis menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah. 

3. Sebagai bahan informasi ilmiah tentang manajemen Masjid Raya Al-

Ittihad Kec. Kuok Kab. Kampar dalam meningkatkan pengamalan agama 

jama’ah. 

4. Sebagai bahan bacaan bagi jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi. 

b. Kegunaan praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengurus 

Masjid Raya Al-Ittihad Kec. Kuok Kab. Kampar dalam Meningkatkan 

Pengamalan Agama Jama’ah. 

2. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana stratara 

satu (S1) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dan untuk memeperoleh 

gelar Sarjana Sosial ( S.Sos ). Dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

F. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan digunakan dalam rangka menguraikan pembahasan 

masalah diatas. Maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara 

sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, serta tidak kalah 

penting adalah uraian-uraian yang disajikan nantinya mampu menjawab 

permasalahan yang telah disebutkan, sehingga tercapai tujuan-tujuan yang telah di 

tetapkan dengan sistematika sebagai berikut : 
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BAB I :  Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

alasan pemilihan judul, pengasahan istilah, rumusan 

permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan 

BAB II :  Kajian Teori dan Kerangka Pikir. Pada bab ini berisikan tentang 

jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, 

sumber data, dan teknik analisis data. 

BAB III :  Metodologi Penelitian.Pada bab ini berisikan tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, 

informasi penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, 

dan teknik analisis data. 

BAB IV :  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

BAB V :   Hasil Penelitian dan Pembahasan.  

BAB VI : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


