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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIRAN 

A. Kajian Teori 

1. Strategi 

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, startegi adalah keunggulan bersaing guna mengubah kekuatan 

perusahaan atau organisasi sehingga menjadi sebanding atau kekuatan pesaing 

dengan cara yang paling efesien. 

Strategi terkadang sering disamakan dengan taktik padahal keduanya 

berbeda. Strategi lebih bersifat dinamis karena merupakan sebuah proses 

sehingga mengikuti perubahan yang terjadi. Taktik lebih bersifat tetap karena 

dilakukan pada suatu waktu saja. Selain itu strategi juga memiliki pilihan 

alternatif yang lebih banyak dari pada taktik.
13

 

Dalam buku yang berjudul Prinsip-Prinsip Manajemen karangan Geoger 

R. Terry, bahwasannya strategi merupakan kemampuan dalam mencapai 

sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Sasaran merupakan kepentingan di 

dalam manajemen, karena dapat memberikan tujuan dan arah yang akan 

ditempuh, sehingga manajemen dapat memberikan sesuatu yang betul-betul 

berarti. Sasaran tersebut harus ditetapkan dan diberitahukan sedemikian rupa 

sehingga dapat digunakan sebagai ukuran dari sukses atau gagal. 
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Target-target dan tujuan sering digunakan silih berganti sebagai 

pengganti kata sasaran. Ada yang berpendapat bahwa kata target berkonotasi 

dengan ukuran ukuran kuantitatif, tetapi defenisi tersebut tidak bersifat 

universal. 

Sasaran yang diketahui secara umum dan ditetapkan dengan baik diakui 

oleh sebagian besar manejer sebagai yang memiliki kemampuan motivasi 

didalam dan pada mereka sendiri. Sasaran tersebut melahirkan kegiatan, 

mengarahkan usaha-usaha manajemen secara efektif dan mengakhiri 

penghamburan energi untuk tugas-tugas yang tidak produktif dan pertentangan-

pertentangan pribadi. Menetapkan dan mengumumkan sasaran yang hendak 

dicapai merupakan sebuah tantangan besar. Semua pihak harus mengetahui 

tujuannya dan seluruh anggota manajemen harus bekerja sama menuju sasaran 

tersebut. Hal tersebut memang harus dilakukan demikian, tetapi seringkali 

sasaran tersebut dinyatakan agak samar-samar, sehingga diabaikan oleh 

manejer yang kemudian sesat di dalam problema. Jika sasaran-sasaran tersebut 

tidak dinyatakan dengan tepat, maka faktor kesempatan (bukan pengarahan 

dari manajemen) yang menetapkan arah tujuan dari kegiatan tersebut.
14

 

2. Strategi Dakwah 

Menurut Syaril Romli strategi yang disusun, dikonsentrasikan dan 

dikonsepsikan dengan baik dapat membuahkan pelaksanaan yang disebut 

Strategis. Menurut analisis Drs. Hisyam Alie, untuk mencapai strategi yang 

strategis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
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a. Strategu (kekuatan) yakni memperhitungkan kekuatan yang dimiliki 

yang biasanya menyangkut manusiawinya, dananya, beberapa piranti 

yang dimiliki. 

b. Weakness (kelemahan), yakni memperhitungkan kelemahan-

kelemahan yang dimilikinya, yang menyangkut aspek-aspek 

sebagaimana dimiliki sebagai kekuatan, misalnya kualitas 

manusianya, dananya,  sebagaimananya. 

c. Opportunity (peluang), yakni seberapa peluang yang mungkin 

tersedia di luar, hingga peluang yang sangat kecil sekalipun dapat 

diterobos. 

d. Theats (ancaman), yakni memperhitungkan kemungkinan adanya 

ancaman dari luar.
15

 

Asmuni menambahkan, bahwa strategi dakwah yang dipergunakan dalam 

usaha dakwah harus memperhatikan beberapa hal atau lebih tepatnya 

memperhatikan beberapa azas, antara lain 
16

: 

1. Azas filosofi, yaitu azas yang membicarakan tentang hal-hal yang erat 

hubungan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam proses dakwah, 

yaitu perencanaan dakwah itu sendiri. 

2. Azas psikologi, asas ini membahas masalah yang erat hubungnya 

dengan kejiwaan manusia, seorang da‟i adalah manusia. Begitupun 

sasaran dakwahnya yang memiliki karakter (kejiwaan) yang unik 
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yakni berbeda satu sama yang lain sehingga ketika terdapat hal-hal 

yang masih asing pada diri mad‟u tidak diasumsikan sebagai 

pemberontakan terhadap ajakan.  

3. Azas sosiologi, asas membahas masalah –masalah yang berkaitan 

dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Misal politik masyarakat 

setempat, filosofi sasaran dakwah, sosio-kultur dan lain sebagainya, 

diarahkan elemen dakwah, baik objek (mad‟u) maupun subjek 

(pelaku dakwah) 

4. Azas kemampuan dan keahlian (achievement and profetional).yaitu 

asas yang lebih menekankan pada kemampuan profesionalisme 

subjek dakwah dalam menjalankan misinya. Latarbelakang subjek 

dakwah akan dijadikan ukuran kepercayaan bagi mad‟u. 

5. Azas efektifitas dan efesiensi, yaitu asas yang menekankan usaha 

melaksakan kegiatan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan 

planning yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

Menurut samsul munir ada macam-macam metode dakwah yang dapat di 

aplikasi kepada masyarakat dan jama‟ah dam menyampaikan pesan-pesan 

dakwah. Apabila ditinjau dari sudut pandang yang lain, metode dakwah dapat 

dilakukan pada berbagai metode yang lazim dilakukan dengan pelaksanaan 

dakwah. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut.
17
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a. Metode Ceramah 

Metode ini dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan 

keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu kepada 

pendengar dengan mengunakan lisan. 

b. Metode Tanya Jawab 

Metode ini dilakukan dengan mengunakan tanya jawab untuk 

mengetahui sampai sejauh mana ingatan pikiran seseorang dalam 

memahami atau menguasai materi dakwah disampaikan. 

c. Metode Diskusi 

Metode diskusi dapat memeberikan peluang peserta diskusi untuk 

ikut memberi sumbangan pemikiran terhadap suatu masalah dalam materi 

dakwah. 

d. Metode Propaganda (Di‟ayah) 

Metode ini dapat digunakan untuk menarik perhatian dan simpatik 

seseorang. Kegiatannya dapat disalurkan melalui pengajian akbar, 

pertunjukan seni hiburan, pamflet, dan lain-lain. 

e. Metode Keteladanan 

Dakwah dengan mengunakan metode keteladanan atau demontrasi 

berarti suatu cara penyajian dakwah dengan memberikan keteladanan 

langsung sehingga mad‟u akan tertarik untuk mengikuti kepada apa yang 

dicontohkannya. 
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f. Metode Drama 

Dalam metode ini, materi dakwah disuguhkan dalam dalam bentuk 

drama yang berprofesi sebagai seniman.  

g. Metode Silaturahmi (Home Visit) 

Dakwah ini dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada suatu 

objek tertentu dalam rangka menyampaikan isi dakwah kepada penerima 

dakwah. 

Ketujuh metode dakwah di atas diaplikasikan oleh pengurus Masjid 

dalam meningkatkan pengamalan agama jama‟ah. 

1. Pendekatan Personal 

Pendekatan ini terjadi dengan cara individual yaitu da‟i dan mad‟u 

langsung melakukan tatap muka (face to face) sehingga materi yang 

disampaikan langsung diterima dan biasanya reaksi oleh mad‟u akan langsung 

diketahui. 

2. Pendekatan Pendidikan 

Pendidikan adalah merupakan materi pembahasan yang ada pada al-

Qur‟an dan sunnah sudah menjadi pedoman dalam mendidik sehingga dapat 

menjadikan manusia sebagai insan yang bertakwah. 

Dalam memberikan pendidikan kepada para sahabat, Rasulullah SAW 

telah menggunakan metode-metode pendidikan sebagai berikut : 

a. Graduasi (al-Tadarruj) penahapan, menghilangkan kepercayaan jahiliyyah 

secara bertahap. 
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b. Levelisasi (mura‟at al-Mustawayat) penyampaian materi dakwah yang 

disampaikan Da‟i sering berbeda antara orang yang satu dengan yang 

lainnya. Melihat tingkat kecerdasan mereka. 

c. Variasi (al-Tanwi‟ wa al-Taghyir) membuat variasi waktu dalam 

memberikan pelajaran kepada jama‟ahya. Hal ini dilakukan agar tidak jenuh 

dalam memberikan materi dakwah. 

d. Keteladanan (al-Uswah wa al-Qudwah) D‟ai memberikan contoh 

keteladanan Rasulillah SAW terlebih dahulu sebelum  menyuruh orang 

untuk melakukannya. 

e. Aplikatif (al-Tatbiqi wa al-„Amali) memberikan suri tauladan rasulullah 

dalam ajaran-ajaran islam sehingga apa yang disampaikan dipraktekkan dan 

diaplikasikan di dalam kehidupan mad‟unya. 

f. Mengulang-ulang (al-Takrir wa al-Muraja‟ah) mengulang-ngulang 

pelajaran sehingga dapat memahaminya lebih mendalam. 

g. Evaluasi (al-Taqyim) Rasulullah SAW tidak hanya memberikan pelajaran 

saja namun selalu memonitoring dan mengevaluasi mad‟unya setelah 

diberikan pembelajaran. 

h. Dialog (al-Hiwar) metode selanjutnya adalah metode dialog tanya jawab 

atau al-hiwar. Yang dilakukan sesudah pembelajaran 

i. Analogi (al-Qiyas) memberikan pelajaran dengan perumpamaan-

perumpamaan atau mencontohkan dengan istilah lainnya. 
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j. Cerita atau Kisah (al-Qishshah) untuk menanamkan ajaran-ajaran Islam 

yang sering menuturkan kisah orang-orang terdahulu, sebagai pelajaran atau 

ibrah dari cerita kisah dapat amil hal yang positif
18

 

3. Pendekatan Diskusi 

Adapun kata diskusi berasal dari bahasa latin „discutio‟ yang berarti 

memeriksa, memperbincangkan, menelaah, membahas. Kata diskusi masuk 

kedalam bahasa Indonesia, melalui bahasa Belanda „disccussie‟ yang artinya 

mufakat, perbicaraan, perbincangan, atau pertukaran pikiran.
19

 

Pendekatan diskusi pada era sekarang sering dilakukan lewat berbagai 

diskusi keagamaan, da‟i berperan sebagai narasumber, sedangkan mad‟u 

berperan sebagai audience. Tujuan dari diskusi ini adalah membahas dan 

menemukan pemecahan semua problematika yang ada kaitanya dengan 

dakwah sehingga apa yang menjadi permasalahan dapat ditemukan jalan 

penyelesaiannya.  

3. Bentuk-Bentuk Strategi Dakwah 

Menurut buku ilmu dakwah karangan Moh. Ali Aziz, dalam strategi 

dakwah menurut Al-Bayanuni membagai strategi dakwah dalam tiga bentuk :
20

 

a. Strategi Sentimental (al-manhaj al-athifi) 

Strategi Sentimental adalah dakwah yang memfokuskan aspek hati 

dan menggerakkan prasaan dan bathin mitra dakwah. Memberi mitra 

dakwah nasihat yang mengesankan, memanggil dengan kelembutan, atau 
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memberikan pelayanan yang memuaskan merupakan metode yang 

dikembangkan dalam strategi ini. Strategi ini sesuai untuk mitra dakwah 

yang terpinggirkan (marginal) dan dianggap lemah, seperti kaum 

perempuan, anak-anak, orang yang masih awam, para muallaf (imannya 

lemah), orang-orang miskin, anak-anak yatim dan lain sebagainya. 

Strategi sentimentil ini diterapkan oleh Nabi SAW saat menghadapi 

kaum musyrik Makkah. Tidak sedikit ayat-ayat Makkiyah (ayat yang 

diturunkan ketika Nabi di Mekah atau sebelum 

Nabi SAW hijrah ke Madinah) yang menekankan aspek kemanusiaan 

(humanisme), semacam kebersamaan, perhatian kepada fakir miskin, kasih 

sayang kepada anak yatim, dan sebagainya. Ternyata, para pengikut Nabi 

SAW pada masa awal umumnya berasal dari golongan kaum lemah. Dengan 

strategi ini, kaum lemah merasa dihargai dan kaum mulia merasa dihormati. 

b. Strategi Rasional (al-manhaj al-aqli) 

Strategi Rasional adalah dakwah dengan beberapa metode yang 

memfokuskan pada aspek akal pikiran. Strategi ini mendorong mitra 

dakwah untuk berpikir, merenungkan, dan mengambil pelajaran. 

Penggunaan hukum logika, diskusi, atau penampilan contoh dan bukti 

sejarah merupakan beberapa metode dari strategi rasional. Al-Qur‟an 

mendorong penggunaan strategi rasional dengan beberapa terminologi 

antara lain: tafakkur, tadzakkur, nazhar, ta‟ammul, i‟tibar, tadabbur, dan 

istibshar. Tafakkur adalah menggunakan pemikiran untuk mencapainya dan 

memikirkannya; tadzakkur merupakan menghadirkan ilmu yang harus 
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dipelihara setelah dilupakan; nazhar ialah mengarahkan hati untuk 

berkonsentrasi pada obyek yang sedang diperhatikan; taammul berarti 

mengulang-ulang pemikiran hingga menemukan kebenaran dalam hatinya; 

i‟tibar bermakna perpindahan dari pengetahuan yang sedang dipikirkan 

menuju pengetahuan yang lain; tadabbur adalah suatu usaha memikirkan 

akibat-akibat setiap masalah ; istibshar ialah mengungkap sesuatu atau 

menyingkapnya, serta memperlihatkannya kepada pandangan hati. 

c. Strategi Indrawi (al-manhaj al-hissy) 

Strategi ini juga dapat dinamakan dengan strategi eksperimen atau 

strategi ilmiah. Ia didefinisikan sebagai sistem dakwah atau kumpulan 

metode dakwah yang berorientasi pada panca indra dan berpegang teguh 

pada hasil penelitian dan percobaan. 

Di antara metode yang di himpun oleh strategi ini adalah praktik 

keagamaan, keteladanan, dan pentas drama. 

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.
21

 

Menurut buku karangan Ahmad Sutarmadi dalam buku Manajemen 

Masjid Konterporer ada beberapa hal materi pokok menegelolah Masjid 

sebagai berikut :
22
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a. Langkah-langkah Strategis 

Langkah-langkah strategis, yakni satu perencanaan program jangka 

panjang yang menuju sasaran yang jauh, mendalam dan meluas. Maka 

rencana strategis itu dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kemampuan ilmiah, meneganai agama dan 

teknologi. 

2. Mendidik dan melatih para pengurus ataupun pengeloalaan 

Masjid, dalam kemampuan menejerial dan kemampuan teknik. 

3. Membuat program kerja jangka pendek, sedang dan panjang. 

Harian, mingguan, bulanan. 

4. Menentukan imam, khotib, guru mengaji, penceramah, tenaga 

yang diperlukan, dan lain-lain. 

5. Menyelengarakan rapat anggota jama‟ah Masjid untuk bersama-

sama menilai pelaksanaan program para pengurus Masjid ataupun 

pengelola. 

6. Bekerjasama dengan institusi ataupun lembaga yang ada 

kaitannya dengan kegiatan Masjid. 

7. Mengangkat tenaga asli dan profesional, untuk mempelancarkan 

pelaksanaan program pengurus Masjid. 

8. Menyelenggarakan berbagai macam ibadah, untuk lebih 

meningkatkan amal dan menjaga keimanan dan ketakwaan 

anggota jama‟ah. 
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b. Menegelola Ibadah Sosial 

1. Pengertian Ibadah Ijtima‟iyah 

Pengertian Ibadah Ijtima‟iyah, atau sosial 

(kemasyarakatan), yaitu ibadah yang banyak berhubungan dengan 

umat, dengan masyarakat, meskipun tetapterkait dengan Allah 

SWT. seperti penyembelihan hewan kurban, yang dagingnya 

dibagi-bagi kepada yang memerlukan, sedangkan takwanya yang 

sampai kepada Allah SWT. 

2. Peningkatan Ibadah Ijtima‟iyah/Ibadah Sosial. 

Pola peningkatan sebaiknya dimulai dari program kerja 

pengelolaan Masjid yang menyangkut urusan ibadah ijtima‟iyyah 

itu. Misalnya  program meningkatkan ibadah zakat, infak 

shadaqah, kurban dan santunan. Tentu awali dengan membahas 

situasi kondisi umat yang ada, dengan meneliti secara sederhana 

kondisi umat yang ada, dengan meneliti secara sederhana kondisi 

anggota jama‟ah Masjid. 

3. Pendidikan dan Pelatihan Para Pengelola 

Para pengelola program ibadah ijtima‟iyyah memerlukan 

diklat yang memadai, untuk dapat menggerakkan potensi anggota 

jama‟ah Masjid. Kemudian mengelola potensi anggota jama‟ah 
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Masjid, untuk peningkatan kesejahteraan anggota jama‟ah Masjid 

lahir dan batin.
23

 

c. Mengelola  Pendidikan di Masjid 

1. Manajemen Pendidikan dan Pelatihan  Ilmu Kemasyarakatan 

Bagi Para Pengelola/Pengurus Masjid 

Para pengelola/pengurus Masjid perlu memahami dan 

memanfaatkan dengan baik, kesempatan anggota jama‟ah ketika 

berkumpul itu, kemudian mengelolanya menjadi suatu 

kesempatan emas membangun masyarakat muslim yang memilki 

wawasan keIslaman dan kebangsaan yang penuh dedikasi tinggi. 

Jarang ditemukan lembaga yang telah tersedia dan mantap dengan 

kegiatan-kegiatan yang bagus, seperti lembaga Masjid, tetapi 

sayang masih sangat terbatas kelompok masyarakat yang 

memahami, dan menggunakannya dengan baik. 

2. Apa yang Diperlukan Oleh Anggota Jama‟ah 

Pada saat pendidikan dan latihan, para tutor menyampaikan 

pengertian ilmiah tentang ilmu sosial, yang meliputi tiga aspek 

(gatra) sosial : struktur sosial, proses sosial dan perubahan-

perubahan sosial. Kemudian implementasinya, dalam 

bermasyarakat dan bangsa, serta bernegara, dapat memperhatikan 

apa yang terjadi dalam masyarakat, seperti gejolak orang ingin 

menyampaikan pemikiran dan usulnya dengan unjuk easa, 
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perebutan pengaruh antara eksekutif, legislatif dan yudikatif 

dalam kehidupan politik bangsa, adalah gejala sosial yang telah 

timbul, yang sedang timbul dan mencoba memprediksi gejala 

yang akan terjadi, atas dasar analisis yang terjadi dan yang  

berkembang di dalam masyarakat. Dengan pendekatan metode 

andragogi, yakni pendidikan bagi orang dewasa, maka para 

peserta diklat dapat membahasnya dengan baik. 

3. Kesadaran Berpolitik Bagi Anggota Jama‟ah Masjid 

Jumlah jama‟ah  Masjid dangat besar, disebabkan mayoritas 

bangsa Indonesia adalah beragama Islam, sehingga perlu 

diarahkan dan dibimbingan dengan tepat. Anggota jama‟ah 

Masjid diharapkan partisipasinya dalam politik bangsa. Politik 

berarti kesadaran untuk ikut serta dalam memikirkan dan bebruat 

untuk masyarakat dan bangsa, yang memerlukan juga kesadaran 

yang tinggi bagi kehidupan anggota jama‟ah Masjid itu sendiri 

sebagai bagian dari masyarakat pada umumnya. Berpolitik itu 

berarti juga ikut dan siap memilih dan dipilih sebagai anggota 

DPR, DPD, juga dalam jabatan politik yang lain, sesuai dengan 

peraturan-peraturan, seperti menjadi presiden, wakil presiden, 

gubernur, wakil gubernur dan seterusnya sampai jabatan duta 

besar, dan lain-lainya.
24
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d. Mengelola Pengajian di Masjid 

Pengajian di Masjid adalah salah satu bentuk dakwah 

Islamiyah. Dimulai dengan membaca ayat-ayat al-Qur‟an, biasanya 

di pilih beberapa surat yang telah menjadi kebiasan, seperti surat 

yasin, surat waqi‟ah, surat Tabarak dan lain-lain, membaca doa-doa, 

membaca tahlil, tahmid, tasbih dan baca-baca popular lainya, untuk 

mendapatkan pahala, mendapatkan ketenangan batin, mendoakan 

kepada kedua orang tua mereka, juga berdoa untuk ahli kubur 

mereka. 
25

 

e. Mengelola Komunikasi di Masjid 

Menurut  Carl I. Hovland, memberikan pengertian bahwa 

komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara 

tegas, asas-asas penyampaian informasi serta membutukan pendapat 

dan sikap. 

Para ahli komunikasi meyakini bila komunikasi tentang sikap, 

pendapat, perilaku disampaikan dengan cara yang komunikatif, maka 

upaya mengubah sikap, perilaku, pendapat bagi sasaran komunikasi, 

akan dapat berhasil dengan baik. 

Dengan menggunakan teori komunikasi di atas, kemudian 

disesuaikan dengan kondisi masyarakat Masjid dan dengan survei 

sederhana, maka para pengurus Masjid akan mampu mengubah 

behavior anggota jama‟ah Masjid, masyarakat Muslim di sekitar 
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Masjid dan juga pemerintahan menuju kepada keadaan yang 

diharapkan, yakni pengurus yang profesional, anggota jama‟ah 

Masjid yang aktif dan positif, juga pemerintah memberikan 

dukungnya, karena aktivitas Masjid manfaatnya adalah untuk 

membangun umat, masyarakat dan bangsa.
26

 

4. Pengelolaan Masjid 

Pengurus Masjid dipilih oleh jama‟ah dan dari jama‟ah secara 

demokratis. Mereka dianggap mampu mengembang amanah jama‟ah. Yakni, 

melaksanakan tugas dengan baik dan membuat laporan pertanggungjawaban 

kerja secara secara berkala. Lantaran harapan tidak selalu sama dengan 

kenyataan, jama‟ah dapat saja salah pilih. Muncullah pengurus tidak aktif, atau 

yang bersifat keluarga sentris, atau yang menerapkan corak kepemimpinan 

tertutup dalam hal program kegiatan Masjid dan keuangan.
27

 

Ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan pengurus Masjid 

dalam membina dan mengelola jama‟ah, yaitu : 

1. Mulailah dari yang dekat untuk menggapai yang jauh. 

Pengurus yang arif mestilah mengerti bahwa persetujuan jama‟ah atas 

program yang dirancang mestilah diawali dari yang dekat untuk mencapai 

tujuan dari perencana. Untuk itu, mulailah dari membina dan mengelola umat 

dengan sikap mengalah untuk menang. Mengalah yang dimaksud disini adalah 

bahwa pengurus lebih baik mengalah dalam merancang  berbagai kegiatan 
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dengan cara, menyerah kepada umat untuk berperan aktif di dalam merancang 

program.   

2. Peduli atau Empati itu tidak merugikan, malah menguntungkan. 

Peranan pemimpin atau pengurus masjid atau pengurus Masjid atau 

organisasi ikut berpengaruh dalam proses pemunculan kreatifitas anggota atau 

jamaah. Jika sikap pemimpin Negara, organisasi atau pengurus bagi suatu 

Masjid kurang mendukung pengurus bagi suatu Masjid kurang mendukung 

secara moril, maka daya kreatifitas setiap individu (orang lain). 

3. Bangun Komunikasi dengan Silaturrahmi. 

Komunikasi itu disamping menuntut umat Islam untuk memiliki 

kemampuan personal dalam seni hidup dan juga berarti simbol kemampuan 

umat Islam untuk memahami orang lain, bersedia dan siap untuk menjadi 

pendengar yang baik. Seandainya program seorang pengurus telah 

mendapatkan persetujuan oleh orang banyak, karena sudah berdasarkan 

musyawarah yang sehat, tetapi masih ada juga pihak-pihak tertentu yang tidak 

puas dengan penerapan program itu, maka dianjurkan sebaiknya umat Islam 

sebagai pemimpin mestilah bersikap lemah lembut dan kalau perlu kunjungilah 

yang bersangkutan dengan silaturrahmi. 

4. Keikhlasan yang kontinyu. 

Keikhlasan adalah momentum ajaran agama yang sangat besar peranya, 

untuk menentukan bagus (diterima) atau tidak-nya ibadah umat Islam. Sayang 

sekali masih banyak umat Islam jumpai orang yang belum mampu 

merefleksikan keikhlasan itu dibidang mu‟amalah sehari-hari. Pekerjaan di 



 

30 

 

lakukan dengan keikhlasan, sebenarnya adalah menjadi virus terhadap 

kesuksesan kita dalam menjalankan sesuatu rancangan di lapangan apa saja 

pun.
28

 

Dilihat dari segi harfiah, Masjid memanglah tempat sembahyang. 

Perkataan Masjid berasal dari bahasa arab. Kata pokoknya sujudan, fi‟il 

madinya sajada (ia sudah sujud). Fi‟il sajada diberi awalan ma, sehingga 

terjadilah isim makan. Isim makan ini menyebabkan perubahan bentuk sajada 

menjadi masjidu, masjid. Jadi ejaan aslinya adalah Masjid.
29

 

Fungsi utama Masjid adalah tempat sujud kepada Allah Subhanahu 

wata‟ala, tempat sholat, dan tempat beribadah kepadanya-Nya. Lima kali 

sehari semalam umat Islam dianjurkan mengunjungi Masjid guna 

melaksanakan shalat berjama‟ah. Masjid juga merupakan tempat yang paling 

banyak dikumandangkan nama Allah Subhanahu wata‟ala melalui azan, 

qamat, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar dan ucapan lain dianjurkan dibaca di 

Masjid. 

Drs. Moh. E. Ayub, mengemukakan paling sedikit ada sembilan fungsi 

yang dapat diperan oleh Masjid yakni : 

a. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadat dan mendekati diri 

kepada Allah Subhanahu wata‟ala. 

b. Masjid adalah tempat kaum muslimin untuk beri‟tikaf, membersikan diri, 

mengembleng bathin atau keagamaan sehingga selalu terpelihara 

keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian. 
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c. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan 

persoalan-persolanan yang timbul dalam masyarakat. 

d. Masjid adalah untuk tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan 

kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan. 

e. Masjid untuk tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan gotong royong 

didalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

f. Masjid dengan membina majlis taklimnya merupakan wahana untuk 

meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan. 

g. Masjid tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat. 

h. Masjid adalah tempat menghimpun dana, menyimpan dan membagikannya. 

i. Masjid adalah tempat melaksanakan pengaturan dan supervise social.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masjid merupakan 

tempat kegiatan-kegiatan sosial lainya. Dengan demikian, keberadaan masjid 

memberi manfaat bagi jamaah dan bagi masyarakat lingkunganya
30

 

Masjid sebagai sumber aktivitas dan pusat ibadah yang bersifat 

mukdhah/khusus, ibadah sosial  merupakan materi pokok dalam manajemen 

Masjid. Dalam ibadah sosial disebut juga dengan ijtima‟iyyah 

(kemasyarakatan), yaitu yang banyak berhubungan dengan umat, dengan 

masyarakat, meskipun tetap terkait dengan Allah Subhanahu wata‟ala. Ibadah 

ini ijtima‟iyyah seharusnya dapat ditumbuh kembangkan baik jenis maupun 

kadarnya, sehingga masyarakat dapat merasakan hasil dari ibadah ijtima‟iyyah 

atau ibadah sosial kemasyarakatan secara berhasil guna dan berdaya guna. 
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Dalam dunia internasional ibadah demikian itu sering disebut sebagai 

filantropi, perbedaanya adalah pada motivasinya, yakni terbatas karena dasar 

manusia. Lain halnya dengan ibadah ijtima‟iyyah, dasarnya adalah mencari 

ridha Allah Subhanahu wata‟ala, disamping atas dasar kemanusiaan.
31

 

5. Pembinaan Pengurus Kepadan Jama’ah 

a. Pembinaan Jama‟ah Masjid 

Setiap Masjid akan berdiri tegak apabila Masjid itu mempunyai 

jam‟ah, kesadaran kaum Muslimin, khususnya mereka yang sudah merasa 

terpanggil meningkatkan paham, pengertian dan ilmu-ilmu syariah Islam, 

sungguh patut di syukuri. Di beberapa tempat, jama‟ah Masjid 

mempergunakan kesempatan di luar kesibukannya mencari rezeki, 

berusaha dan bekerja dengan berbagai kegiatan :
32

 

1. Kuliah tujuh menit (Kultum) sebelum atau sesudah shalat Dzuhur dan 

shalat Ashar, atau pengajian antara shalat Magrib dan Isya‟; 

2. Kuliah subuh sesudah shalat subuh; 

3. Ceramah mingguan; 

4. Pengajian khusus untuk remaja Masjid; da 

5. Pengajian bulanan 

b. Peningkatan Kualitas Jama‟ah 
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Dengan kualitas jama‟ah yang bertambah baik dari waktu ke waktu, 

perbaikan kualitas dan kemakmuran Masjid pun bisa berjalan seiring. 

Langkah yang patut diperhatikan untuk mencapai sasaran itu adalah :
33

 

1. Kesiapan pengurus Masjid dalam meningkatkan kualitas jama‟ah 

melalui program kegiatan. 

2. Kesadaran pribadi jama‟ah 

3. Program Kegiatan yang teratur dan terarah 

c. Menumbuh Hidup Berjama‟ah 

1. Ciri Jama‟ah 

Menurut syariat jama‟ah mengandung beberapa pengertian :
34

 

a. Para penganut Islam apabila bersepakat atas suatu masalah dan para 

pengikut agama lain diwajibkan mengikuti mereka; 

b. Masyarakat umum dari penganut Islam; 

c. Kelompok ulama mujahidin; 

d. Jama‟ah Muslim apabila menyepakati seorang amir (pemimpin); 

dan 

e. Para sahabat dalam satu kelompok khas 

2. Aktivitas Hidup Berjama‟ah 

a. Taat kepada Allah dan rasul 

b. Tolong menolong, kasih sayang dan saling mencintai 

c. Menjaga persatuan dan kesatuan 
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d. Menjaga kehormatan 

e. Nasihat menasihati 

f. Ada pembagian tugas 

6. Memakmurkan Masjid 

Menelusuri sejarah Masjid sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada 

abad ke 7 Masehi, Masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan umat Islam dari 

segala macam kegiatan. Pada zaman Nabi, Masjid bukan sekedar tempat 

kegiatan keagamaan, tetapi sudah menjadi pusat kegiatan sehari-hari. Dari 

Masjid, Rasulullah membangun umat Islam dan mengendalikan 

pemerintahannya. 

Tingkat kemakmuran Masjid akan sangat dipengearuhi oleh pengurus 

Masjid (takmir). Tanpa takmir yang solid, maka Masjid nyaris sepi dari semua 

kegiatan ibadah. Masjid seringkali menjadi simbol kebesaran Islam, namun 

saat ini Masjid kerapkali jauh dari kegiatan-kegiatan untuk memakmurkannya, 

bahkan lebih sering sepi dari aktivitas. 

Memakmurkan Masjid memiliki arti yang sangat luas, yaitu 

menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bersifat ibadah, baik ibadah 

ukhrawi maupun duniawi.berbagai kegiatan yang memiliki arti luas dalam 

memakmurkan Masjid tersebut di antaranya :
 35 

a. Majelis Ta‟lim 

b. Taman Pendidikan al-Qur‟an 

c. Penyelenggaraan Haji dan Umroh 
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d. Remaja Masjid 

e. Perpustakaan Masjid 

f. Koperasi Masjid 

g. Poliklinik 

h. Konsultasi 

i. Pencarah Kerohanian Islam (Sy Syifa) 

Dalam buku karangan Manajemen Masjid petunjuk praktis bagi para 

pengurus, menurut Moh. E. Ayub. Dalam upaya memakmurkan Masjid, Masjid 

yang makmur adalah Masjid yang berhasil tumbuh menjadi sentral dinamika 

umat. Sehingga, Masjid benar-benar berfungsi sebagai tempat ibadah dan pusat 

kebudayaan Islam dalam arti luas adalah tugas dan tanggung jawab seluruh 

umat Islam memakmurkan Masjid yang mereka dirikan dalam masyarakat. 

Berbagai macam usaha berikut ini, bila benar-benar dilaksanakan, dapat 

diharapkan memakmurkan Masjid secara material dan spritual. Namun, 

kesemuanya tetap bergantung pada kesadaran diri pribadi muslim. Yakni :
36

 

1. Kegiatan Pembangunan 

2. Kegiatan Ibadah 

3. Kegiatan Keagamaan 

4. Kegiatan Pendidikan 

7. Pemahaman Agama Islam 

Pemahaman yaitu mengerti, menginterpretasikan, kembali dalam bentuk 

lain.
37

 Tingkat pemahaman ini lebih tinggi dari pada pengetahuan. Misalnya 
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menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri sesuatu yang di baca atau yang 

didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan atau 

mengunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. 

Pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu : terjemahan, 

penafsiran, dan ekstrapolasi.
38

 Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan 

dibawah ini : 

a. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan dalam arti yang 

sebenarnya, misalnya dari bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia, mengartikan iman, menerapkan prinsip jual beli dalam Islam. 

b. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan 

bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau 

menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, 

membedakan yang pokok. Menjelaskan suatu kandungan ayat al-Qur‟an 

merupakan salah satu contoh dari pemahaman penafsiran. 

c. Pemahanan tingkat ketiga adalah pemahan ekstrapolasi. Dengan 

ektrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, 

dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas 

persepsi dalam arti waktu dimensi kasus ataupun masalahnya. 

Jadi pemahaman agama yaitu pengertian dan pengetahuan yang di 

miliki seseorang setelah mendapat pengetahuan atau mengikuti proses belajar 

mengajar bidang pembelajaran pendidikan agama Islam. 
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Agama bukan hanya sebagai satu kepercayaan dan pengakuan terhadap 

Tuhan melalui upacara-upacara ritual yang lebih terfokus terhadap hubungan 

manusia sebagai individu terhadap Tuhannya, akan tetapi meliputi seluruh tata 

kehidupan manusia. 

Kata “Agama” menurut istilah al-Qur‟an disebut al-Din. Sedangkan 

secara bahasa, kata “Agama” ini diambil dari bahasa Sankrit (Sansekerta), 

sebagai pecahan dari kata-kata “A” artinya tidak dan “gama” artinya kacau. 

“Agama” berarti tidak kacau. 

Pengertian di atas mengandung makna bahwa Agama sebagai pedoman 

aturan hidup akan memberikan petunjuk kepada manusia sehingga dapat 

menjalani kehidupan ini dengan baik, teratur, aman, dan tidak terjadi 

kekacauan yang berujung pada tindakan anarkis.
39

 

Agama Islam di ambil dari kata “dinul Islam” (din al-Islam)terdiri atas 

dua kata, yaitu “ad-din” dan “al-Islam”. Secara etimologis din dalam bahasa 

Arab, ad-din atau dinnah, artinya menguasai, patuh, balasan, kebiasaan, dan 

utang. Menurut Adnan (1970) ad-din identik dengan kata “asy-syariah”, “ath-

thariqah”, dan “al-millah”, yang dapat diartikan sebagai “Peraturan dari Allah 

Subhanahu wata‟ala. untuk manusia yang berakal, untuk mencapai keyakinan 

dan mencapai jalan bahagia lahir batin, dunia akhirat, bersandar kepada wahyu 

Allah Subhanahu wata‟ala. yang terhinpun dalam kitab suci al-Qur‟an yang 

diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu „alaihi wassallam”. 
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Pada umumnya, ad-din diartikan sebagai agama atau religi. Seperti 

defenisi yang diungkapkan oleh Endang Saefuddin Anshari (1986) adalah satu 

sistema credo (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya sesuatu Yang 

Mutlak di luar manusia dan satu sistema ritus (tata peribadatan) manusia 

kepada yang dianggapnya Yang Mutlak itu serta sistema norma (tata kaidah) 

yang mengatur hubungan manusia dengan hubungan manusia dengan alam 

lainya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan 

termaksud. 

Pengertian agama menurut para ahli Al-Maududi dalam buku Studi 

Agama Islam ad-din karangan Ali Anwar Yusuf, mempunyai beberapa arti. 

Pertama, kehormatan pemerintahan, negara, kemaharajaan dan kekuasaan. 

Kedua, sangat bertentangan dengan arti pertama, yaitu ketundukan, kepatuhan, 

perbudakan, penghambaan dan penyerahan. Ketiga, adalah memperhitungkan, 

mengadili, memberi ganjaran dan hukuman atas perbuatan.
40

 

Sedangkan buku yang penulis baca dalam buku kawasan dan wawasan 

studi Islam. Bhawasannya pengertian agama menurut Sidi Gazalba bahwa 

istilah al-din lebih luas pengertiannya dari pada istilah agama atau religi. 

Agama dan religi hanya berisi hubungan manusia dengan Tuhan saja, 

sedangkan al-din berisi hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan 

manusia dengan manusia, sedangkan menurut Zainal Arifin Abbas, kata al-din 

(memakai awlan alta‟rif) hanya ditujukan kepada Islam saja dan selainnya 

tidak demikian. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 19, di 
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mana Allah Subhanahu wata‟ala hanya mengakui Islam sebagai agama yang 

sah, yaitu Inna al-din „inda Allah al-Islam (sesungguhnya agama yang diridhoi 

di sisi Allah Subhanahu wata‟ala hanya Islam).
41

 

Dalam meningkatkan pemahaman agama jama‟ah itu sendiri, penulis 

sangat tertarik untuk meneniliti program-program yang dilaksanakan oleh 

pengurus Masjid yang ditinjau dari segi pemahaman ilmu agama Islam, seperti 

adanya pengajian Ta‟lim yang membahas seputar ilmu fikih sehingga jama‟ah 

mampu memahami hukum syariat Islam yang secara khusus membahas 

persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, 

bermasyarakat maupun kehidup manusia dengan Allah  Subhanahu wata‟ala. 

Dalam cara memahami agama Islam secara menyeluruh, ada beberapa 

pedoman untuk menjadi sandaran, patokan atau petunjuk dalam memahami 

ajaran-ajaran Islam secara baik dan benar. Menurut buku yang penulis baca 

dalam karangan Ali Anwar Yusuf dalam karangan buku yang berjudul Studi 

Agama Islam mengatakan pedoman tersebut antara lain mencangkup : 

Pertama, Islam harus dipelajari dari sumbernya yang asli yaitu al-Qur‟an 

dan Sunnah Rasul, kemudian dihubungkan dengan kenyataan historis, empiris, 

sosiologis yang ada di masyarakat. Kekeliruan dalam memahami Islam, karena 

orang hanya mengenalnya dari sebagian ulama dan pemeluknya yang telah 

jauh dari bimbingan al-Qur‟an dan As-sunnah atau melalui pengenalan dari 

kitab-kitab fikih dan tasawuf yang semangatnya tidak lagi sesuaidengan 

perkembangan zaman. Mempelajari Islam dengan cara demikian akan 
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menjadikan orang tersebut sebagai pemeluk Islam yang sinkretisme yang telah 

tercampuri oleh hal-hal yang tidak Islami. 

Kedua, Islam harus dipelajari secara integral, tidak secara parsial atau 

terpisah-pisah. Artinya Islam dipelajari secara menyeluruh sebagai satu 

kesatuan yang bulat tidak secara sebagian saja. Sebab dengan memahami 

secara parsial akan menimbulkan skeptis, bimbang,dan penuh keraguan. 

Ketiga, Islam perlu dipelajari dari kepustakaan atau literaturan yang 

ditulis oleh ulama besar atau para sarjana yang benar-benar memiliki 

pemahaman Islam yang baik. Berkaitan dengan cara ketiga ini, timbul 

permasalahan di sekitar mempelajari Islam dari Literatur yang di tulis oleh 

kaum orientalis. Karena bagi mereka, Islam hanya sekedar dipahami yang 

kemudian dicari-cari kelemahannya. Berkenaan dengan hal tersebut hal 

tersebut, seseorang yang mempelajari Islam, hendaklah bersikap kritis, selektif, 

dan penuh kehati-hatian serta telah kuat dalam memahami dan menjalankan 

dasar-dasar keislamannya. 

Keempat. Kesalahan sementara orang mempelajari Islam adalah dengan 

jalan mempelajari kenyataan umat Islam sendiri, bukan agama Islam yang 

dipelajarinya. Sikap konservatif sebagian golongan Islam, keawaman, 

kebodohan, dan keterbelakangan itulah yang dinilai sebagai Islamnya sendiri. 

Padahal yang sebenarnya tidaklah demikian, Islam mengajarkan kesatuan dan 

persatuan, kebersamaan, saling menolong dan saling mengasihi.
42
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Dalam buku yang sama karangan Ali Anwar Yusuf bahwasannya ada 

ruang lingkup ajaran Islam. Allah Subhanahu wata‟ala mewahyukan agama 

Islam kepada kepada Nabi Muhammad shallallahu „alaihi wasallam dalam 

nilai kesempurnaan tertinggi. Kesempurnaan itu meliputi segi-segi fundamental 

tentang berbagai aspek kehidupan manusia berupa hukum dan norma, untuk 

mengantarkannya ke pintu gerbang kebahagian dunia dan akhirat. Oleh sebab 

itu, ajaran-ajaran Islam bersifat eternal dan universal sesuai dengan fitrah 

manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Norma-norma atau aturan-aturan 

tersebut secara garis besarnya, terhimpun, dan terklarifikasikan dalam tiga hal 

pokok yaitu : 

1. Akidah 

2. Syariah 

3. Akhlak 

Ketiga pokok tersebut sekaligus sebagai ruang lingkup dalam ajaran Islam. 

Semua unsur yang termasuk dalam ruang lingkup ajaran Islam tersebut tidaklah 

berdiri sendiri, tetapi menjadi satu membentuk kepribadian yang utuh pada diri 

seseorang Muslim (QS. Al-Baqarah : 208) antara akidah, syariah dan akhlak 

masing-masing saling berkaitan.
43

  

Adapun dalam pemahaman pendidikan agama Islam meliputi yaitu akhlak, 

pengajian ilmu fikih, dan akidah  : 
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1. Akhlak 

Pendidikan akhlak berkisar tentang persoalan kebaikan dan kesopanan, 

tingkah laku yang terpuji serta berbagai persoalan yang timbul dalam 

kehidupan sehari-hari dan bagaimana seharusnya seorang siswa bertingkah 

laku. 

Pendidikan akhlak didasarkan pada ayat-ayat al-Qur‟an dan Hadits Rasul, 

serta memberikan contoh-contoh yang baik yang harus diikuti. Kalau kita teliti 

isi al-Qur‟an, akan kita jumpai ajaran yang menyuruh berbuat baik dan 

mencegah perbuatan jelek. 

Sudah lama para filsuf juga mencoba memberikan pengertian tentang 

kebaikan dan kejahatan. Al-Qur‟an memberikan pengertian tentang kebaikan 

dan kejahatan sebagai berikut : 

“Kebaikan ialah setiap perintah Allah untuk mengerjakannya, 

sedangkan kejahataan ialah setiap larangan Allah untuk 

mengerjakannya” 

Allah tidak akan memerintahkan manusia kecuali hal-hal yang baik bagi 

mereka dan tidak akan melarang sesuatu kecuali ada hal-hal yang jelek bagi 

mereka.
44

 

Firman Allah Subhanahu Wata‟ala : 
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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.”(QS : 

an-Nahl : 90)
45

 

2. Fikih 

Pembahasan mengenai hukum Islam dan fiqh juga dikemukakan oleh 

Asaf Fyzee menyatakan bahwa Syariah dapat di artikan dalam bahasa Inggris 

sebagai Canon Law of Islam, keseluruhan perintah Allah. Perintah itu 

dinamakan Hukm (jamaknya, Ahkam). Sedangkah  fiqh atau ilmu hukum Islam, 

adalah pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang 

sebagaimana diketahui dalam al-Qur‟an dan Sunnah atau yang disimpulkan 

dari keduanya atau tentang apa yang telah disepakati oleh kaum cerdik pandai. 

Sementara menurut Abdul Ati hukum Islam memiliki fungsi ganda, yaitu 

fungsi syariah dan fungsi fiqh. Syariah merupakan fungsi kelembagaan yang 

diperintahkan Allah untuk dipatuhi sepenuhnya, atau sari pati petunjuk Allah 

untuk perseorangan dalam mengatur hubungannya dengan Allah, sesama 

Muslim, sesama manusia dan dengan makhluk di dunia ini. Sedangkan fiqh 

merupakan produk daya pikir manusia. Fiqh merupakan usaha manusia yang 

dengan daya inteletualnya mencoba menafsirkan penerapan prinsip-prinsip 

syariah secara sistematis. 
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Berkenaan dengan pandangan para pakar diatas, dalam tulisan ini fiqh 

diidentifikasi sebagai salah satu dimensi hukum Islam, yakni produk penalaran 

fuqaha yang dideduksikan dari al-Qur‟an dan Sunnah, yang secara empiris 

dijadikan hukum terapan oleh Muslim diberbagai kawasan.
46

   

3. Akidah 

Akidah Islam merupakan penutup akidah bagi agama-agama yang pernah 

diturunkan Allah sebelumnya. Bersama dengan diutusnya Nabi Muhammad 

sebagai Rasul Allah yang terakhir. Al-Qur‟an dan Sunnah telah menjelaskan 

hakikat akidah tersebut berikut prinsip-prinsipnya secera lengkap dan 

sempurna dalam bentuk keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab-

Nya, para Rasul-Nya, hari akhir dan ketentuan-Nya (qadha dan qadar) 

Akidah ini pada dasarnya merupakan hakikat abadi yang tidak akan 

pernah mengalami proses perubahan hingga akhir masa. Cakupan operasional 

meliputi akidah Allah Subhanahu wata‟ala. Dan hubungan-Nya dengan alami 

ini, tentang alam nyata yang diperhatikan kepada manusia dengan alam gaib 

yang tidak diperlihatkannya, tentang peran manusia dalam kehidupan ini dan 

hakikatnya kehidupannya. 

Ilmu-ilmu yang membahas tentang akidah Islam tersebut adalah : 

a. Ilmu Kalam, artinya ilmu yang membahas tentang keimanan 

terhadap kalam atau firman Illahi. 
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b. Ilmu aqad‟id, artinya simpul atau ikatan (buhuk), yaitu ilmu yang 

membahas tentang kepercayaan-kepercayaan kepada Allah yang 

tersimpul di dalam hati. 

c. Ilmu ushuluddin, yaitu ilmu yang membicarakan pokok-pokok atau 

dasar-dasar agama. 

d. Ilmu ma‟rifat, yaitu yang membahas tentang pengenalan atau 

penegtahuan tentang Allah. 

e. Ilmu haqiqah, yaitu ilmu yang membicarakan hakikat Allah dengan 

segala eksistensi dan kesempurnaan-Nya. 

f. Ilmu uluhiyah, ilmu yang membahas tentang aspek-aspek 

ketuhanan
47

 

Menurut Hasan al-Banna, sistematika ruang lingkup pembahasan akidah 

adalah: 

1. Ilahiyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan 

dengan Illahi seperti Wujud Allah dan sifat-sifat Allah, af‟al Allah 

dan lain-lain. 

2. Nubuwat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang 

Kitab-Kitab Allah, mu‟jizat, dan lain sebagainya. 

3. Ruhaniyat,yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat,jin, iblis, 

syaitan, roh dan lain sebagainya. 
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4. Sam‟iyyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa 

diketahui lewat sam‟i (dalil naqli berupa al-Qur‟an dan Sunnah) 

seperti alam barzakh, akhiratm azab kubur, tanda-tanda kiamat, 

surga neraka dan lainnya.
48

 

8. Jama’ah  

Pembinaan jama‟ah Masjid sangat perlu untuk dilakukan dalam rangka 

ukhwah islamiyah. Untuk membina jama‟ah Masjid, pengurus Masjid harus 

bersikap ramah dan senang melakukan silaturahmi di antara para jama‟ah, seperti 

yang dilakukan dalam peringatan hari besar Islam, pengajian, wirid dan 

semacamnya.
49

 

Perlu diketahui bahwa istilah “jama‟ah” dalam syariat memiliki dua 

pengertian : 

Pertama, jama‟ah badan atau fisik. Yang dimaksud dengan jama‟ah badan 

adalah hidup di bawah kepemimpinan seorang penguasa yang muslim. 

Kedua, jama‟ah agama atau non fisik. Inilah pengertian jama‟ah yang 

dimaksudkan oleh Ibnu Mas‟ud dalam perkataannya yaitu : jama‟ah adalah 

bersesuaian dengan kebenaran meski engkau sendirian dan inilah pengertian 

jama‟ah dalam hadits perpecahan umat. Nabi mengatakan, “Umatku akan 

berpecah menjadi 73 pecahan. Seluruhnya di neraka kecuali satu yaitu al 

Jama‟ah”. Yang dimaksud dengan al Jama‟ah di sini adalah jamaah adyan atau 

jama‟ah karena memegang kebenaran yang sama. 
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Sedangkan hadits Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam yang dikemukakan 

oleh Hudzaifah, “Komitmenlah dengan jama‟ah kaum muslimin dan 

penguasanya” jelas yang dimaksud dengan istilah jamaah di sini adalah jama‟ah 

badan. 

Pembagian makna untuk istilah jama‟ah dalam syariat sebagaimana di atas 

itu disampaikan oleh al Khathabi dalam bukunya al „Uzlah dan Ibnu Hibban 

dalam Hasyiah atau syarah beliau untuk kitab Raudhoh al Nazhir.
50

 

Jama‟ah yaitu kelompok kaum muslimin dari kalangan para sahabat, tabi'in 

dan orang-orang yang mengikuti jejak kebaikan mereka sampai hari kiamat; 

dimana mereka berkumpul berdasarkan al-Qur-an dan As-Sunnah dan mereka 

berjalan sesuai dengan yang telah ditempuh oleh Rasulullah shalallahu'alaihi 

wassalam baik secara lahir maupun bathin. 

Allah Subhanahu wata‟ala telah memeringahkan kaum Mukminin dan 

menganjurkan mereka agar berkumpul, bersatu dan tolong-menolong. Dan Allah 

melarang mereka dari perpecahan, perselisihan dan permusuhan. Allah 

Subhanahu wata‟ala berfirman: "Dan berpeganglah kamu semua kepada tali 

(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai." (QS. Ali Imran : 103).  

Dia berfirman, "Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang 

bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada 

mereka." (Ali Imran: 105).  
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Nabi shalallahu'alaihi wassalam bersabda, "Sesungguhnya agama ini akan 

terpecah menjadi tujuh puluh tiga (golongan), tujuh puluh dua tempatnya di 

dalam Neraka dan satu tempatnya di dalam Surga, yaitu „al-Jama'ah." (Shahih 

Sunan Abi Dawud oleh Imam al-Albani). (HR. Abu Dawud no. 4597, Ahmat 

(IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimi (II/241). Dishahihkan oleh al-Hakim dan 

disepakati oleh Imam adz-Dzahabi dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Dishahihkan 

pula oleh Syaikh al-Albani. Lihat Silsilatul Ahadadiitsish Shahiihah no. 203.204).  

Beliau juga bersabda, "Hendaknya kalian bersatu, dan janganlah bercerai-

berai. Karena sesungguhnya syaitan itu bersama seorang, dan dia dari dua orang 

lebih jauh. Barangsiapa menginginkan di tengah-tengah Surga, maka hendaknya 

ia berjama'ah (bersatu)!" (HR Ahmad, dalam Musnadnya, dan dishahihkan oleh 

Imam al-Albani dalam kitab Sunnah karya Ibnu Abi „Ashim). (HR. At-Tirmidzi 

no. 2165, Ahmad (I/18), lafazh ini milik at-Tirmidzi. Dishahihkan oleh Syaikh al-

Albani dalam kitab as-Sunnah karya Ibnu Abi „Ashim dan bersamanya kitab 

Zhilaalul Jannah fi Takhrij as-Sunnah no. 88).  

Seorang Sahabat yang mulia bernama „Abullah bin Mas'ud radhiallahu'anha 

berkata, "al-Jama'ah adalah yang mengikuti kebenaran walaupun engkau 

sendirian." (Diriwayatkan oleh al-Lalika-i dalam kitabnya, Syarah Ushul I'tiqaad 

Ahlus Sunnah wal Jama'ah). (Syarah Ushuulil I'tiqaad karya al-Lalika-i no. 160 
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dan al-Baa'its „alaa Inkaaril Bida' wal Hawaadits hal. 91-92, tahqiq oleh Syaikh 

Masyhur bin Hasan Salman).
51

 

5. Komunikasi Dakwah 

Dalam berdakwah, para dai atau mubalig umunya memanfaatkan 

kemampuan komunikasi yang dimilikinya. Dakwah bil-lisan seolah menjadi satu-

satunya saluran yang mereka pergunakan dalam menyampaikan pesan-pesan 

Tuhan untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan.
52

 

Pembinaan jama‟ah perlu adanya komunikasi dalam menyampaikan dakwah 

kepada jama‟ah, pengurus tentunya harus mengetahui bagaimana strategi 

komunikasi. Strategi komunikasi mencerminkan kebijaksanaan dalam 

merencanakan masalah yang dipilih dan kegiatan komunikasi yang akan 

dilakukan untuk memecahkan masalah.
53

 Dalam membina dan memberdayakan 

masyarakat atau jama‟ah dalam komunikasi dakwah bisa dilakukan secara 

berkesinambungan melalui lima tahap utama : 

a. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan 

pengalaman yang tidak memberdayakan (recall depowering and 

empowering axperiences). 
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b. Mendiskusi argument atau alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan 

pentidakberdayaan (discuss reasons for depowerment and 

empowerment). 

c. Mengidentifikasikan suatu masalah atau proyek pemberdayaan (identify 

one problem or project). 

d. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna bagi pemberdayaan 

(identify useful power bases). 

e. Mengembangkan rencana-rencana aksi pemberdayaan dan 

mengimplementasikannya (develop and implement action plans).
54

 

Komunikasi dakwah sangat menganjurkan metode partipatif dan aksi dalam 

bentuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat karena dalam kitab suci al-

Qur‟an penggunaan metode konvensional dalam bentuk ceramah atau kata-kata 

tidak cukup.
55

 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat 

posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah 

dilakukan.  Adapun kesamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi yang 

terdahulu. Beberapa judul penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini yang 

dilakukan oleh : 

1. Syukri Mahendra “Manajemen Masjid Raya Syuhada‟ Desa Rumbio Jaya 

Kec. Kampar Kab. Kampar” Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi tahun 2015 dengan kesimpulan perencanaan dilakukan 
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dengan mengadakan musyawarah sesama pengurus Masjid dengan tujuan 

membicarakan atau menentukan program yang akan dibuat dimasing-

masing bidang, pengorganisasi dilakukan dengan cara mengelompok dan 

membagi tugas dimasing-masing bidang sehingga terciptalah struktur 

orgnaisasi Masjid, pengerak dilakukan ketua Masjid dengan memberikan 

motivasi, bimbingan, menjalin hubungan baik dan komunikasi kepada 

anggotanya dalam bekerja, dan pengawasan dilakukan pengurus masjid 

dengan pengawasan langsung dan tidak langsung. 

2. Manzi Saputra “Manajemen Masjid Al-Muhajirin dalam Meningkatkan 

Imarah Masyarakat Desa Simalinyang” Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2016 dengan kesimpulan 

perencanaan manajemen Masjid al-Muhajirin dalam meningkatkan Imarah 

masyarakat sebuah terlaksana, namun belum semua kegiatan dapat berjalan 

dengan maksimal seperti; agenda rapat program kerja dan kurang aktif, 

manajemen Masjid ini sudah baik dalam menerapkan pengorganisasi, 

karena pengurus masjid Al-Muhajirin menetapkan berdasarkan kemampuan 

yang di miliki oleh anggota nya. 

Adapun perbedaan diantara kedua penelitian skripsi dengan penelitian ini 

yakni sasaran dan target, sistem strategi pengurus Masjid untuk mencapai suatu 

tujuan dalam meningkatkan pemahaman agama Islam bagi jama‟ah 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi 

pemahaman-pemahaman lainnya, pengurus Masjid merupakan hal terpenting 
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dalam mengelola atau mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan 

Masjid dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran Masjid yang dilakukan oleh 

pemimpin, pengurus Masjid bersama staf-staf dan jamaahnya melalui berbagai 

aktivitas yang dapat meningkatkan pemahaman agama Jama‟ah. 
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Strategi Pengurus Dalam 

Meningkatkan Pengamalan Agama 

Jama‟ah Di Masjid Raya Al-Ittihad 

Kec. Kuok Kab.  Kampar  

Sasaran 

Target 

1. Pendidikan Agama 

2. Pengajian Agama 

(Majelis Ta‟lim) 

3. Komunikasi antara 

pengurus dan 

jama‟ah 

1. Meningkatkan pemahaman para 

jama‟ah Masjid dan lingkungan 

masyarakat dalam peningkatan kualitas 

iman, amal dan akhlak. 

2. Penanaman pengetahuan agama yang 

harus dicerminkan dengan akhlak yang 

mulia sebagai sasaran akhir dari 

pendidikan agama. 

3. Memperbaiki diri dari perbuatan keji 

dan mungkar. 

4. Terciptanya jalinan komunikasi yang 

baik antara anggota jama‟ah Masjid dan 

masyarakat lingkungan Masjid.  

Tujuan 


