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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Tidak

mengherankan jika tempat beribadah umat muslim banyak bertebaran di seantero

negeri ini, baik yang berukuran besar atau pun kecil. Tempat beribadah dalam

konteks tulisan ini ialah masjid. Masjid merupakan pranata keagamaan yang tidak

terpisahkan dari kehidupan spiritual, sosial dan kultur umat islam. Secara umum

masjid selain sebagai tempat ibadah juga memiliki banyak fungsi diantaranya ialah

bidang sosial, pendidikan dan pemersatu umat.

Surabaya selain kota terbesar kedua di Indonesia juga merupakan kota

dengan hampir 81% penduduknya beragama Islam (Kemenag, 2010). Dengan jumlah

mayoritas muslim, tidak mengherankan masjid begitu mudah ditemui di Surabaya.

Menurut data kementrian agama (kemenag) jumlah masjid di Surabaya berjumlah

1.052 dan terus tumbuh hingga 17% hingga 2010 (Kemenag, 2010).

Tabel 1.1: Jumlah Masjid di Kota Surabaya tahun 2006-2010

2006 2007 2008 2009 2010

Masjid 963 1.033 1.068 1.093 1.138

Sumber: Kantor Departemen Agama (Kemenag) kota Surabaya
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Secara teori-konseptual, masjid merupakan pusat kebudayaan Islam, dari

tempat inilah syiar keislaman yang meliputi aspek duniawi dan ukhrawi, material-

spiritual dimulai. Masjid menempati posisi yang istimewa dalam doktrin dan kultur

Islam. Hal ini dikarenakan masjid menjadi pilar spiritual yang menyangga kehidupan

duniawi umat. Masjid juga memiliki peranan strategis untuk kemajuan peradaban

umat Islam. Sejarah mencatat peranan multifungsi masjid tersebut (Gazalba,

1975:55).

Masjid dalam Al-Quran disebut sebanyak 28 kali (Shihab, 2000:9). Semua

kata masjid tersebut berintikan ketundukan insan pada Khalik-Nya. Ayat-ayat Al-

Quran yang berisikan kata masjid tersebut secara garis besar menerangkan dua hal.

Pertama, tentang fungsi teologis masjid, yaitu tempat untuk melakukan aktivitas yang

mengandung ketaatan, kepatuhan dan ketundukan kepada Allah SWT. Kedua, fungsi

peribadatan masjid yang menyatakan bahwa masjid ialah tempat untuk membangun

nilai taqwa (Roqib, 2005:73).

Realitas yang terjadi saat ini ialah bahwa semangat membangun masjid tidak

diikuti oleh kemauan untuk memakmurkan masjid. Semangat memakmurkan masjid

hanya terkesan pada bentuk bangunan dan kemegahan tidak dalam bentuk

menghidupkan kegiatan masjid baik yang berhubungan dengan kegiatan peribadahan

dan non peribadahan (Al-Farq, 2010: 71). Al-Quran menerangkan tentang

memakmurkan masjid pada surat At-Taubah ayat 18:
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innamā ya'muru masājida ’l-Lāhi man’āmana bi’l-Lāhi wālyawmi’l-akhiri 
wa’aqāma şalawāta wa’atā-zzakawāta walam yakhsya illā’l-Lāha fa'asā ulā’ika ‘an 
yakūnū mina’l-muhtadīna 

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:81)

Ayat tersebut menerangkan kriteria memakmurkan masjid. Kriteria tersebut

meliputi unsur beriman kepada Allah dan hari kiamat, mendirikan shalat, menunaikan

zakat dan tidak takut kepada selain Allah. Ayat tersebut tidak hanya ditujukan kepada

takmir masjid, melainkan kepada semua jamaan masjid dan umat Islam. Takmir

masjid ialah sekelompok orang dari jamaah masjid yang mengemban amanah dan

tanggung jawab terdepan dalam memakmurkan masjid (Al-Faruq, 2010:71).

Masjid yang secara umum dikenal sebagai pusat peribadatan memiliki potensi

pemberdayaan yang potensial. Tidak hanya pemberdayaan spiritual yang selama ini

dikenal, tetapi juga pemberdayaan materi berupa sosial-ekonomi bagi umat pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sejarah mencatat bagaimana masjid pada

masa nabi menjadi sentra kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan politk.
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Masih dapat ditemui masjid yang berdiri besar dan megah ditengah

pemukiman yang miskin. Islam sebagai agama yang menekankan kesetiakawanan

sosial menolak hal ini. Masjid yang megah haruslah membawa pengaruh yang positif

bagi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya tidak hanya sebagai bentuk monumen

mati. Peran masjid haruslah meniru teladan Nabi Muhammad dalam memakmurkan

Masjid Nabawi.

Masjid At-Taqwa Simorejo yang beralamat dijalan Simorejo Gang XIV

nomor 5 Surabaya merupakan masjid ditengah pemukiman yang cukup padat.

Masyarakat yang tinggal dalam pemukiman tersebut berasal dari berbagai strata

sosial. Meski begitu hampir sebagian besar masyarakat tersebut dapat bergaul dan

berinteraksi dengan baik, terutama saat peribadatan di Masjid At-Taqwa. Berdasarkan

pengamatan awal sirkulasi kegiatan di masjid ini cukup padat. Hal ini menandakan

bahwa Banyak kegiatan warga yang dilakukan di Masjid At-Taqwa .

Menilik pada pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti peran Masjid

At-Taqwa dalam pemberdayaan masyarakat sekitarnya. Penelitian ini mengambil

judul “Peran Masjid dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi

Kasus Di Masjid At-Taqwa Simorejo Surabaya).

1.2 Rumusan Masalah
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini ialah: Bagaimana peran masjid At-Taqwa Simorejo

Surabaya dalam memberdayakan sosial ekonomi masyarakat sekitar.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah, untuk mengetahui peran masjid dalam

memberdayakan sosial ekonomi masyarakat. Dalam penelitian ini dikhususkan pada

masyarakat di sekitar masjid At-Taqwa Simorejo Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan terkait dengan peranan

masjid bagi pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

2. Penelitian ini dapat menjadi pijakan guna penelitian selanjutnya terkait

dengan peranan masjid dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat

3. Penelitian ini dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan kebijakan terkait

peranan masjid dalam pemberdayaan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Penentuan sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah dalam

menyusun dan mempelajari bagian-bagian dari seluruh rangkaian penelitian skripsi.

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat secara garis besar hal-hal yang mengantar pada pokok

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu latar belakang
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masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika

penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang landasan teori yang telah diperoleh penulis

selama perkuliahan maupun dari literatur-literatur yang dijadikan pedoman

dan pembahasan dalam skripsi ini. Selain itu juga disampaikan penelitian-

penelitian sebelumnya dan kerangka berpikir dan proposisi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian,

jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian, data

penelitian, analisis hasil penelitian, interpretasi dari hasil penelitian, dan

keterbatasan penelitian.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini dimana terdiri

dari simpulan mengenai hasil dari penelitian dan saran yang berkaitan dengan

hasil pembahasan.
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