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KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga prosiding Seminar Nasional yang 

mengangkat tema “Optimalisasi Fungsi Rumah Ibadah di Lingkungan Sekolah dan Kampus 

Sebagai Laboratorium Rohani dalam Pembinaan Karakter” tahun 2015 dapat terselesaikan. 

Seminar Nasional ini diselenggarakan menimbang generasi muda merupakan calon 

pemimpin potensial di masa yang akan datang (syubbanul yaum, rijalul ghadd). Mereka 

merupakan sumber daya manusia yang perlu ditempa dengan sebaik-baiknya, tidak hanya 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya an sich, namun juga pembinaan mental dan 

spiritualnya. 

Ironisnya, jumlah jam pelajaran Pendidikan Agama di sekolah, termasuk Satuan 

Kuliah Semester (SKS) Pendidikan Agama di kampus, relatif minim dan terbatas. Kondisi ini 

diperparah oleh kelangkaan nilai-nilai keteladanan yang dapat diperoleh peserta didik dari 

lingkungan tinggal dan belajarnya. 

Dalam konteks ini, rumah ibadah di lingkungan sekolah dan kampus (masjid, 

mushalla, gereja, Vihara, Pura) sangat potensial untuk mengisi kekosongan ini, antara lain 

untuk kegiatan mentoring, sebagai laboratorium rohani, rumah bina karakter, dan 

semacamnya. Sayangnya, civitas akademik banyak yang belum menyadari dan memahami 

peran sentral rumah ibadah di lingkungan sekolah dan kampus sebagai pusat segala aktivitas, 

termasuk fungsi edukasinya. 

Menimbang perlunya rumusan konsep dan program yang jelas untuk mewujudkan 

peran dan fungsi rumah ibadah di lingkungan sekolah dan kampus sebagai the center of 

excellence, semua pihak perlu diajak memikirkan dan menformulasikan model 

pengelolaannya. Urun rembug dan sumbangsih pemikiran itulah yang dituangkan dalam 

prosiding ini. 

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi pada 

kegiatan seminar nasional ini, baik sebagai panitia, pemakalah, peserta maupun sebagai tim 

penyusun prosiding ini. Semoga prosiding ini bermanfaat bagi para dosen, guru, peneliti, 

peserta didik dan semua pihak yang membutuhkan-Nya. Dan, semoga rumah-rumah ibadah 

di lingkungan sekolah dan kampus semakin fungsional dalam mengemban tugasnya sebagai 

laboratorium rohani pendidikan karakter.  

 

 

Malang, 10 November 2015  

Kepala P2KB 

 

 

Dr. Yusuf Hanafi, S.Ag., M.Fil.I. 
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MASJID DAN MADRASAH: SEJARAH TRANSFORMASI 

RUMAH IBADAH MENJADI LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL 

Oleh Yusuf Hanafi 

(Universitas Negeri Malang, e-mail: sufi_rmi@yahoo.com) 

Abstrak 

Pendidikan Islam muncul dan bertumbuh-kembang seiring dengan 

kemunculan Islam itu sendiri. Awalnya, pendidikan Islam 

diselenggarakan di masjid yang dikenal dalam bentuk halaqah 

(lingkaran belajar). Kebangkitan madrasah merupakan tonggak awal 

dari upaya pelembagaan pendidikan Islam secara formal. Tulisan ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan institusi pendidikan 

Islam, mulai dari masjid, sebagai rumah ibadah, hingga bertransformasi 

menjadi madrasah, sebagai representasi lembaga pendidikan Islam 

formal. Melalui tulisan ini, penulis ingin menunjukkan bahwa rumah 

ibadah itu memiliki peran strategis. Rumah ibadah tidak hanya sebagai 

laboratorium rohani dan karakter, tetapi juga sebagai pusat 

pengembangan intelektualitas umat Islam. 

 

Kata-kata kunci: 

Masjid, madrasah, rumah ibadah, pendidikan formal. 

 

Prolog 

Pendidikan Islam, dalam pengertian luas, dapat dikatakan muncul dan 

bertumbuh-kembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Kala itu, 

pendidikan Islam diselenggarakan di rumah-rumah sahabat. Tempat pendidikan 

paling terkenal saat itu adalah Dar al-Arqam. Nama ini merupakan derivasi 

langsung dari sang pemilik rumah, yakni al-Arqam ibn Abi al-Arqam (al-Abrashi, 

1964: 47). Kemudian, seiring dengan perkembangan Islam dan terbentuknya 

masyarakat muslim, pendidikan Islam diselenggarakan di masjid-masjid yang 

dikenal dalam bentuk halaqah, yang bermakna “lingkaran belajar” (Azra, 1999: 

vii). Kebangkitan madrasah merupakan awal dari upaya pelembagaan pendidikan 

Islam secara formal. 

 Hal penting lain ialah bahwa institusi pendidikan Islam itu mengalami 

perkembangan, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kebutuhan 

masyarakat Muslim ketika itu. Konsentrasi kaum Muslim pada masa awal Islam 

lebih terpusat kepada pengkajian al-Qur`an daripada hal-hal lain, termasuk 

keterampilan membaca dan menulis. Ibn Khaldun mencatat bahwa pada masa awal 

kedatangan Islam, orang-orang Quraisy yang pandai baca-tulis itu hanya berjumlah 

17 orang, semuanya laki-laki. Pada masa Umaiyah, masyarakat muslim telah 

banyak yang memperhatikan al-‘Ulum al-Naqliyyah, yaitu ilmu-ilmu yang 

berkaitan dengan al-Qur‟an dan Hadis, seperti: al-Tafsir, al-Qira’at, Musthalah 

al-Hadits dan Ushul al-Fiqh; dan al-‘Ulum al-Lisaniyyah, seperti: ’Ilm al-Lughah, 

al-Nahw, al-Bayan dan al-Adab. Sedangkan pada masa „Abbasiyah, sangat 
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mungkin masyarakat muslim pada saat itu, mulai berhubungan dengan al-‘Ulum 

al-‘Aqliyyah, seperti: Filsafat, Kedokteran dan Matematika (Maksum, 1999: 

53-54). 

 Perkembangan institusi pendidikan Islam selain dipengaruhi oleh faktor 

kemajuan ilmu, seperti diuraikan di atas, juga disebabkan oleh peningkatan 

kebutuhan. Pada masa awal, yang menjadi kebutuhan utama ialah mendakwahkan 

Islam. Karena itu, obyek bidikan utamanya adalah kalangan orang dewasa. Tetapi 

ketika situasi dan kondisi semakin kondusif, penganut Islam semakin banyak dan 

mapan kehidupannya, muncullah kebutuhan untuk menyediakan pendidikan bagi 

anak-anak. Selanjutnya timbul kebutuhan untuk pendidikan guru, pengembangan 

ilmu, dan kebutuhan masyarakat yang lebih maju lainnya, termasuk di dalamnya 

mempersiapkan pegawai pemerintah (Maksum, 1999: 56-57). 

 Sebagai implementasi kongkret dari upaya mengantisipasi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat muslim itu, ialah pendirian lembaga 

pendidikan formal, yaitu madrasah. Satu hal yang menarik untuk ditelaah lebih 

lanjut, terdapat hubungan amat erat antara pendidikan dan politik, terutama ketika 

pendidikan formal dalam Islam itu muncul. Fakta ini misalnya, dapat dilihat dari 

pendirian banyak madrasah di Timur Tengah yang disponsori oleh penguasa politik 

(Nashabe, 1989: 8). Contoh paling populer dari kasus ini adalah madrasah 

Nizhamiyah di Baghdad yang didirikan oleh Nizham al-Mulk, perdana menteri dari 

Sultan Saljuk, Alp Arselan dan Malik Syah di tahun 459 H / 1076 M (Nasution, 

1985: 113).  

 Dalam analisa Nashabe, pendirian madrasah oleh Nizham al-Mulk tersebut, 

di samping bertujuan untuk menjadikannya sebagai pusat institusi pendidikan 

Islam bagi pengembangan pemikiran muslim mutakhir, ternyata juga memiliki 

interest politis dan ideologis lain. Di antaranya adalah hasrat untuk melanggengkan 

dominasi Sunni yang dalam konteks ini, sejak semula, madrasah Nizhamiyah 

memiliki misi untuk mengajarkan dan mempertahankan yuridis-teologis yang 

dimiliki Sunni. Pendirian madrasah tersebut juga dapat dibaca sebagai reaksi 

terhadap perkembangan Syi’ism atau faham Syi‟ah. Sebab, sejak abad IV H/ X M, 

Syi‟ah berjaya di mana-mana yang dipelopori oleh Dinasti Fatimiyah di Mesir 

(Nashabe, 1989: 8-9). 

 Tulisan ini tidak akan mengulas lebih tajam hubungan politik dengan 

pendidikan Islam. Tetapi lebih berupaya mendeskripsikan perkembangan institusi 

pendidikan Islam, mulai dari masjid, sebagai rumah ibadah, hingga bertransformasi 

menjadi madrasah, sebagai representasi lembaga pendidikan Islam formal. Melalui 

tulisan ini, penulis ingin menunjukkan bahwa rumah ibadah itu memiliki peran 

strategis, tidak hanya sebagai laboratorium rohani dan karakter, tetapi juga sebagai 

pusat pembangunan intelektualitas. 

 

Transformasi Pendidikan Islam dari Masjid ke Madrasah 

 Mengenai proses transformasi dari masjid ke madrasah, berkembang 

beberapa teori yang sepintas berbeda satu sama lain. Di antara teori yang ingin 

penulis kemukakan pada bagian ini adalah pendapat George Makdisi. Dalam 

sejumlah karya kesejarahannya, ia berkesimpulan bahwa perpindahan lembaga 

pendidikan Islam dari masjid ke madrasah terjadi secara evolutif dan gradual. 
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Transformasi ini berlangsung melalui tahapan perantara, yaitu Masjid-Khan. Teori 

ini agaknya menarik, karena mempertimbangkan lembaga Masjid Khan sebelum 

lembaga-lembaga madrasah berkembang secara luas pada abad pertengahan. Teori 

Makdisi ini akan penulis coba sandingkan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Ahmad Shalabi (Maksum, 1999: 53-54). 

 

1. Tahapan-tahapannya        
 Dalam kajiannya yang lebih terfokus pada madrasah Nizhamiyah periode 

pertengahan di Baghdad, Makdisi mengajukan teori bahwa asal-muasal 

pertumbuhan madrasah merupakan proses tiga tahap: tahap masjid, tahap Masjid 

Khan, dan tahap madrasah (Maksum, 1999: 56-57).  

Tahap masjid berlangsung terutama pada abad VIII dan IX. Masjid dalam 

konteks ini bukanlah masjid yang berfungsi sebagai tempat jamaah shalat bagi 

seluruh penduduk kota, yang biasa dikenal dengan sebutan masjid jami’ (masjid 

raya atau Cathedral Mosque atau Congregatual Mosque). Masjid seperti ini 

biasanya diatur oleh negara dan tidak terbuka untuk pendidikan agama bagi umum. 

Masjid yang dimaksud sebagai tempat pendidikan adalah masjid biasa, atau masjid 

college, yang di samping untuk tempat jamaah shalat, juga untuk majlis ta’lim atau 

pengajian. Di berbagai tempat yang menyebar di Baghdad pada masa itu, terdapat 

beribu-ribu masjid jenis terakhir ini. Para penguasa seperti Adud al-Daulah (w. 

965), al-Shahib ibn ‘Abbad (w. 995) dan Di’lil al-Sijistani (w. 965) merupakan 

pelopor yang mendukung perkembangan masjid untuk pendidikan ini. 

 Tahap kedua adalah lembaga Masjid Khan, yaitu masjid yang dilengkapi 

dengan bangunan khan (asrama, pemondokan) yang masih bergandengan dengan 

masjid (al-Abrashi, 1964: 52). Berbeda dengan masjid biasa, Masjid Khan 

menyediakan tempat penginapan yang cukup representatif bagi para pelajar dari 

berbagai kota. Tahap ini mencapai perkembangan pesat pada abad ke-10. Menurut 

Makdisi, Badr ibn Hasanawaih al-Kurdi (w. 1015) yang menjadi gubernur di 

beberapa wilayah di bawah kekuasaan Adud al-Daulah mendirikan sekitar 3.000 

Masjid Khan. Abu Ishaq, guru pada Nizhamiyah Baghdad, pernah aktif di Masjid 

Khan yang ditempati oleh sekitar sepuluh atau duapuluh murid yang berguru 

kepadanya.  

 Setelah dua tahap perkembangan di atas barulah muncul madrasah yang 

khusus diperuntukkan sebagai lembaga pendidikan. Madrasah dengan demikian 

menyatukan kelembagaan masjid biasa dengan Masjid Khan. Komplek madrasah 

terdiri dari ruang belajar, ruang pemondokan dan masjid. Menurut Makdisi, 

perkembangan madrasah dalam polanya yang utuh dan konkret dipelopori oleh 

Nizham al-Mulk. Kurikulum Madrasah Nidzamiyah kala itu cenderung berorientasi 

kepada studi-studi teologis (lahut). Ruben Levy menyatakan, “Universitas- 

universitas Eropa yang kemudian bermunculan banyak yang meniru kurikulum 

Madrasah Nidzamiyah”. Al-Ghazali tercatat sebagai salah seorang staf pengajar di 

Madrasah Nidzamiyah selama 4 tahun (Syarif, 1975: 89-96). 

Namun perlu dicatat di sini, hal tersebut tidak lantas bermakna bahwa 

Nizham al-Mulk, dengan madrasah Nizhamiyah-nya yang berdiri tahun 1076 M, 

adalah orang pertama yang mendirikan madrasah dalam sejarah Islam Abad 

Pertengahan. Apa yang menjadikan ia berjasa dalam pengembangan madrasah, 
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sehingga namanya tercatat dalam sejarah, adalah bahwa ia mempopulerkan 

pendidikan madrasah bersamaan dengan reputasinya sebagai wazir rezim Malik 

Syah dalam kekuasaan Saljuk (Maksum, 1999: 58). 

 Selain Makdisi, sarjana yang memberikan perhatian terhadap sejarah 

transformasi masjid, yang sebelumnya sebagai rumah ibadah an sich, menjadi 

madrasah, sebagai lembaga pendidikan formal, adalah Ahmad Shalabi. 

Menurutnya, perkembangan dari masjid ke madrasah terjadi secara langsung, tidak 

memakai lembaga perantara (Shalabi, 1954: 257-259). Perkembangan madrasah 

dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis dari semakin ramainya kegiatan 

pengajian di masjid, yang fungsi utamanya adalah tempat ibadah. Agar tidak 

mengganggu kekhusyukan beribadah di masjid, kegiatan pendidikan dibuatkan 

tempat khusus yang dikenal dengan madrasah.  

Akan tetapi masjid yang dimaksudkan oleh Ahmad Shalabi ini kelihatannya 

merupakan masjid yang telah mengalami modifikasi. Bangunannya telah 

dilengkapi dengan serambi-serambi belajar dan tempat-tempat pemondokan bagi 

mereka yang datang dari jauh. Gambaran masjid seperti ini, menyerupai apa yang 

disebut Makdisi sebagai Masjid Khan. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

dimasukkannya Jami’ Damaskus yang didirikan oleh al-Walid ibn „Abd al-Malik 

dalam kategori masjid secara umum, padahal masjid tersebut memiliki sifat Masjid 

Khan (Shalabi, 1954: 107-109). Jika demikian, tidak ada perbedaan prinsip antara 

kedua pendapat itu. Perbedaan hanyalah pada rincian pentahapannya. Sepertinya, 

Ahmad Shalabi tidak begitu membedakan jenis-jenis masjid. 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi pendidikan dari masjid ke 

madrasah 

 Jika diamati lebih lanjut, sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, 

ternyata tempat-tempat pendidikan di atas, kecuali madrasah, bukan tempat yang 

dipersiapkan khusus untuk pendidikan. Data ini dapat kita peroleh dari penuturan 

Ahmad Shalabi berikut, “Masyarakat muslim pada masa-masa awal telah 

memperluas fungsi masjid. Mereka menjadikan masjid sebagai tempat untuk 

ibadah, lembaga pengajaran, rumah pengadilan, aula pertemuan bagi asykar 

(tentara/militer), dan rumah penyambutan para duta” (Shalabi, 1954: 102).  

 Fungsi masjid sebagai tempat pendidikan dalam perkembangannya 

dipertimbangkan kembali sehingga mendorong dibukanya lembaga-lembaga 

pendidikan baru. Berkenaan dengan hal ini, terdapat sejumlah teori yang 

menjelaskan alasan dipertimbangkannya kembali masjid sebagai tempat 

pendidikan, sehingga terjadi transformasi lembaga pendidikan dari masjid ke 

bentuk lainnya. 

 Beberapa alasan yang menjadikan penyelenggaraan pendidikan di masjid 

dipertimbangkan lagi. Pertama, kegiatan pendidikan di masjid dianggap telah 

mengganggu fungsi utama lembaga itu sebagai sarana ibadah. Dengan jelas Ahmad 

Shalabi (1954: 113)mengatakan: 

      Sejak masa awal Islam, banyak orang berminat untuk mempelajari Islam. 

Bertambah tahun, semakin banyak orang menghadiri pertemuan untuk 

belajar ilmu (halaqah ‘ilm). Dari setiap grup pertemuan terdengar suara dari 

seorang guru yang memberikan pelajarannya dan dari suara-suara peserta 
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didik yang bertanya dan berdiskusi. Maka timbullah suara-suara keras dari 

beberapa grup pertemuan itu. Sedikit banyak hal itu mengakibatkan gemuruh 

yang mengganggu pelaksanaan ibadah sebagaimana mestinya. Jelaslah 

masjid menjadi sulit untuk dijadikan tempat ibadah dan tempat belajar 

sekaligus.  

Al-Abrashi (1964: 52) memiliki pandangan tidak jauh berbeda dengan Shalabi. 

Menurutnya, anak-anak kecil yang belajar di masjid kurang menjaga diri dari najis 

dan kotoran, padahal menjaga kebersihan masjid (tanzih al-masajid) merupakan 

salah satu aspek yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW.  

 Kedua, berkembangnya kebutuhan ilmiah sebagai akibat dari 

perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, 

semakin banyak disiplin ilmu yang bermunculan. Dalam kaitan ini, Ahmad Shalabi 

menyatakan bahwa “ilmu berkembang dengan berkembangnya zaman. 

Pengetahuan pun menjadi lebih maju lagi” (Shalabi, 1954: 113). Situasi demikian 

dapat dimengerti, sebab pada abad IV Hijriyah, waktu yang dekat dengan 

berdirinya madrasah, gerakan pemikiran tengah berkembang dengan pesat. 

Termasuk dalam kategori ini ialah penejelasan Adam Metz bahwa pendirian 

madrasah berkaitan dengan diketemukannya metode pengetahuan (Abd al-„Al, 

1978: 182 dan 212). Dampaknya, masjid kurang dipertimbangkan sebagai tempat 

utama pendidikan. 

 Ketiga, timbulnya orientasi baru dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Sebagian guru mulai berpikir untuk mendapatkan rezeki melalui kegiatan 

pendidikan. Dikatakan, ada di antara pengajar yang pekerjaannya sepanjang hari 

memang mengajar. Karena itu, dia berusaha untuk memperoleh penghasilan dari 

sumber lain. Untuk menjamin hal tersebut, dibangunlah lembaga-lembaga lain, 

yaitu madrasah, karena jaminan seperti itu tidak mungkin diperoleh di masjid 

(Shalabi, 1954: 114).   

 Pengungkapan teori-teori di atas, atau potensi adanya teori lain, bukan 

untuk diperdebatkan. Hal yang ingin penulis hadirkan di sini adalah terjadinya 

perkembangan kebutuhan dan ilmu pengetahuan dalam masyarakat Islam di masa 

dinasti „Abbasiyah pada abad IV Hijriyah, sehingga masjid tidak lagi dianggap 

cocok untuk tempat pendidikan, setidaknya dalam batas tertentu. Namun, satu hal 

yang perlu dicatat ialah bahwa dengan berdirinya madrasah tidak berarti kegiatan 

pendidikan di tempat-tempat lain, termasuk masjid, berhenti atau tergantikan. 

Semuanya tetap berjalan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing.  Di 

samping itu, majlis-majlis pribadi ulama dan guru sufi dalam melakukan aktivitas 

pendidikan di rumah kediaman mereka tetap berlangsung, bahkan hingga masa 

sekarang ini.  

 

Madrasah Sebagai Awal Pelembagaan Pendidikan Islam Secara Formal 

 Seperti yang telah penulis singgung di atas, madrasah merupakan prestasi 

abad V Hijriyah (XI Masehi). Madrasah pertama yang didirikan itu adalah 

madrasah Nizhamiyah pada tahun 457 H oleh Nizham al-Mulk. Akan tetapi, 

banyak bukti signifikan justru menunjukkan bahwa madrasah telah berdiri sejak 

abad IV H, dan dikaitkan dengan penduduk Naisabur.  
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Hasan Abd al-„Al yang secara khusus melakukan kajian mengenai 

pendidikan Islam pada abad tersebut, memperkuat temuan tersebut dengan 

mengajukan data-data berdasarkan karya penulis-penulis abad IV H sendiri. 

Beberapa sumber yang dikutipnya, antara lain: Ahsan al-Taqasim fi Ma’rifat 

al-Aqalim karya Muqrizi (w. 378 H), Tabaqat al-Syafi’iyyah al-Kubra karya 

al-Subki (316-388 H) dan al-Rasail karya Badi‟ al-Zaman al-Hamadani (w. 398 H). 

Bahkan al-Hakim al-Naisaburi (w. 406 H.) pengarang Tarikh Naisabur 

menyebutkan bahwa Abu Ishaq al-Isfirayini (w. 418 H) adalah orang pertama yang 

mendirikan madrasah di Naisabur (Maksum, 1999: 60).  

 Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa pengaruh Madrasah 

Nizhamiyah melampaui pengaruh madrasah-madrasah yang didirikan sebelumnya. 

Sehingga tidak berlebihan, jika pendirian Madrasah Nidzamiyah dipandang sebagai 

pembatas, untuk membedakannya dengan era pendidikan Islam sebelumnya. 

 Sebagai suatu ide, madrasah mempunyai pengaruh yang luas dan 

monumental. M.M Syarif (1975: 89-96) dalam karyanya Muslim Thought: Its 

origin and achievement mengatakan, “Pendirian madrasah-madrasah di Barat itu 

terinspirasi dan dipengaruh oleh munculnya Madrasah (Nizhamiyah)”. Hal ini 

dibuktikan bahwa tradisi akademik Barat secara historis banyak mengambil 

keuntungan dari tradisi madrasah.  

 Berbicara tentang pendidikan madrasah, keterlibatan pemerintah tidak 

dapat diabaikan. Beberapa pejabat pemerintah yang sering disebut memiliki kaitan 

dengan ide dan penyebaran madrasah adalah: Nizham al-Mulk (456-485 H), Nur 

al-Din Zanki (541-569 H), Shalah al-Din al-Ayyubi (564-589 H) dan al-Mustansir 

bi Allah (623-640 H) (Maksum, 1999: 75-76). 

 Demikianlah, madrasah tetap eksis dan hidup hingga era modern ini. 

Namun demikian eksistensinya menjadi dipertanyakan ketika kurikulumnya masih 

dimonopoli oleh al-‘Ulum al-Naqliyyah (Islamic Sciences). Karena posisi 

madrasah yang menaruh jarak dengan sains modern itulah, maka madrasah sering 

disebut lembaga tradisional. 

 

Epilog 

 Institusi pendidikan Islam memiliki sejarah amat panjang. Secara evolutif 

dan gradual, institusi tersebut tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin 

majunya ilmu pengetahuan dan meningkatnya kebutuhan kaum muslim. Dimulai 

dari kajian keilmuan yang diselenggarakan di masjid, lembaga pendidikan Islam 

akhirnya menemukan bentuknya pada masa „Abbasiyah dalam wujud madrasah. 

Akhirnya, ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama, bagaimanakah format 

lembaga pendidikan Islam paling ideal untuk menjawab tantangan zaman ke depan. 
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REVITALISASI PERAN MASJID SEBAGAI LABOLATORIUM ROHANI 

PEMBINAAN KARAKTER MAHASISWA MELALUI INTENSIFIKASI 

BIMBINGAN BACA AL-QUR’AN (BBQ) BERBASIS PEER TEACHING 

M. Alifudin Ikhsan 

 (Universitas Negeri Malang, e-mail: um.alifudin93@gmail.com) 

 

Abstrak 

Mahasiswa adalah sekelompok pemuda yang berjiwa kritis dan 

ilmiah. Inilah yang membedakan antara mahasiswa dan pemuda pada 

umumnya. Shubbanul Yaum Rijalul Ghath, begitu besar harapan 

bangsa yang ditumpukan kepada mahasiswa. Mereka kelak menjadi 

pemimpin dan penerus bangsa serta penentu ke arah mana bangsa ini 

dibawa. Namun, dewasa ini mahasiswa cenderung memisahkan antara 

tradisi keilmuan Islam dengan framework keilmuan umum yang 

dipelajarinya. Akibatnya, kajian agama yang notabennya harus 

dipelajari di mana saja dan kapan saja hanya berorientasi pada 

pendidikan pesantren atau pendidikan klasikal yang cenderung 

normatif. Begitu halnya dengan pembinaan Al-Qur‘an yang telah 

dianggap final di Taman Pendidikan Al-Qur‘an (TPQ). Padahal jika 

diamati, tidak semua mahasiswa mampu membaca Al-Qur‘an dengan 

baik dan benar. Sebagai salah satu contoh fenomena kemampuan 

membaca Al-Qur‘an mahasiswa baru Universitas Negeri Malang 

tahun akademik 2015/2016 masih sangat rendah. Hal ini terbukti 

dengan hasil pre-test kemampuan baca Al-Qur‘an semester ganjil 

2015/2016 oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Al-Qur‟an Study 

Club (ASC) yang menunjukkan lebih dari 82% mahasiswa baru belum 

bisa membaca Al-Qur‘an sesuai kaidah ilmu tajwid dan sekitar 34% 

diantaranya belum mengenal huruf-huruf Al-Qur‘an. Masjid kampus 

terkadang juga cenderung mendoktrin model-model kajian Islam 

ekslusif, radikal dan fundamentalis yang menjadi salah satu 

permasalahan tersendiri. Melihat fenomena ini, urgensi revitalisasi 

masjid sebagai salah satu pusat bimbingan baca tulis Al-Qur‘an di 

kampus sangatlah tepat. Bimbingan baca Al-Qur‘an (BBQ) dikemas 

dalam satu metode intensifikasi pembinaan Al-Qur‘an oleh kelompok 

sebaya (peer teaching). Pembinaan (mentoring) sebaya dilakukan 

dengan tujuan lebih mendekatkan pembina dengan objek didik demi 

tercapainya tujuan pembelajaran dan penanaman karakter religius. 

 

Kata Kunci:  

Revitalisasi peran masjid, Labolatorium rohani, Bimbingan baca Al-

Qur‟an, Peer Teaching  
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Pendahuluan  

Mahasiswa adalah sekelompok pemuda yang berjiwa kritis dan ilmiah. 

Jiwa inilah yang membedakan antara mahasiswa dan pemuda pada umumnya. 

Begitu besar harapan bangsa yang ditumpukan kepada para mahasiswa yang kelak 

akan menjadi pemimpin dan penerus generasi bangsa dan penentu ke arah mana 

bangsa ini akan dibawa. Pendidikan Karakter memiliki esensi dan makna yang 

sama dengan pendidikan budi pekerti dan pendidikan akhlak. Secara yuridis, 

komitmen negara dalam menerapkan pendidikan karakter terlihat dalam Undang-

undang nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Prantiasih, 

2013).  

Salah satu fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampu-

an dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka men-

cerdaskan kehidupan bangsa (Hamid, 2009). Selaras dengan misi pendidikan 

tinggi Indonesia, yaitu untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, konprehensif dan 

kompetitif diperlukan adanya keseimbangan antara prestasi akademik dan 

kematangan dalam bersikap yang dilandasi oleh nilai-nilai agama. Masjid adalah 

bagian dari proses pendidikan karakter atau pendidikan akhlak sehingga Masjid 

bisa dianggap sebagai etalase karakter bangsa. 

Masjid kampus dalam hal ini, merupakan sarana yang efisien untuk 

penyelenggaraan pendidikan karakter bangsa. Sejak awal keberadaannya, Masjid 

kampus selain memiliki tugas ilahiyah juga memiliki peran sebagai labolatorium 

rohani mahasiswa. Masjid sebagai pusat kebudayaan untuk melakukan segala 

kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas mahasiswa (Ikhsan, 2014). Berbagai 

kegiatan akademik bisa diselenggarakan di Masjid seperti, Musabaqah Tilawatil 

Quran Mahasiswa, kajian Islam, peringatan hari-hari besar keagamaan dan lain 

sebagainya. Namun, mirisnya saat ini kita sering mendengar masjid kampus 

berafiliasi dan condong ‗dikuasai‘ oleh kaum ekstrimis yang membawa visi untuk 

menggemakan khilafah Islamiyah. Kondisi seperti ini dirasa kurang tepat karena 

sejatinya, masjid adalah tempat untuk mengadu dan mencurahkan segala 

kerinduan terhadap Allah SWT. 

Sebagai bagian dari labolatorium pendidikan karakter bangsa, masjid 

harus memiliki program dalam pembinaan mental spiritual mahasiswa. Salah satu 

hal wajib yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah mampu membaca al-

Qur‘an dengan baik dan benar. Penghayatan dan pemaknaan al-Qur‘an serta nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya mampu membawa setiap manusia menuju 

jalan yang dikehendakinya. Tidak dapat dibantah lagi, al-Qur‘an adalah petunjuk 

dan pedoman hidup umat manusia khususnnya bagi yang mengimaninya.  

Kemampuan mahasiswa dalam membaca al-Qur‘an juga harus 

diperhatikan sebagai salah satu wujud penanaman nilai-nilai religi. Kebanyakan 

kita menganggap bahwa pembelajaran al-Qur‘an hanya dilakukan di waktu kecil. 

Kondisi ini terbukti dengan sangat jarang mahasiswa yang belajar al-Qur‘an di 

usia relatif berumur. Rasa ‗gengsi‘ dan ‗sok suci‟ biasanya terucap dari mahasiswa 

yang hendak belajar al-Qur‘an. Anggapan bahwa ia sudah mampu dan mahir 

membaca al-Qur‘an juga turut mendukung ‗gagalnya‘ pendidikan al-Qur‘an di 

kampus.  



10 
 

Semua hal di atas ternyata berbalik dengan fakta dan realita yang ada. Data 

pre-test kemampuan membaca al-Qur‘an yang dilakukan oleh lembaga al-Qur‘an 

kampus Universitas Negeri Malang menyebutkan setidaknya 82% mahasiswa 

baru pengampu matakuliah Pendidikan Agama Islam angkatan 2015/2016 belum 

dapat membaca al-Qur‘an dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. 

Sementara 34% diantaranya tidak mengenal huruf dan kesulitan membaca al-

Qur‘an (Statistik laporan pre-test BBQ, 2015). 

Kondisi ini dikarenakan mahasiswa cenderung memisahkan antara tradisi 

keilmuan Islam dengan framework keilmuan umum yang dipelajarinya. 

Akibatnya, kajian agama yang notabennya harus dipelajari di mana saja dan 

kapan saja hanya berorientasi pada pendidikan pesantren atau pendidikan klasikal 

yang cenderung normatif. Mengatasi problematika ini, penulis menggagas upaya 

revitalisasi peran masjid sebagai pusat pembinaan dan bimbingan baca al-Qur‘an 

mahasiswa di lingkungan kampus.  

Model pembelajaran yang dilakukan yakni menggunakan metode peer 

teaching dengan harapan bahwa hasil yang diperoleh dalam tujuan pembelajaran 

tersebut dapat maksimal. Intensifikasi bimbingan baca al-Qur‘an ini mengambil 

studi lapangan di Masjid al Hikmah Universitas Negeri Malang sebagai salah satu 

lembaga pendidikan yang berhasil menerapkan program ini. Harapannya, tulisan 

ini dapat menjadi spirit motivasi untuk mengembangkan dan merevitalisasi 

kembali peran Masjid kampus dalam pengembangan pendidikan karakter bangsa. 

 

Pembahasan 

Membaca Al-Qur’an antara Kesempatan dan Kebutuhan 

 Al-Qur‘an merupakan kitabullah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Membaca Al-Qur‘an menjadi 

bagian dari ibadah walaupun hanya satu ayat. Sebagaimana telah dikatakan oleh 

al-Qattan (2012) ―Al-Qur‘an adalah Kalam atau firman Allah yang diturunkan 

kepada Muhammad SAW yang pembacaannya merupakan suatu ibadah‖. Dari 

pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa al-Qur‘an merupakan Kalam Allah 

yang mempunyai keistimewaan dan kemulyaan dibandingkan dengan tulisan 

lainnya.  

Sebagai seorang muslim dan kaum akademisi, membaca merupakan salah 

satu kebutuhan yang harus melekat di dalamnya. Dengan membaca kita dapat 

mengetahui dan menguasai ilmu pengetahuan. Perintah membaca juga termaktub 

dalam QS. Al-Alaq: 1—5 berikut, 

ِعلمِا ِ  ِالذي ِاألكرم. ِوربك ِاقرأ ِعلق. ِاإلنسانِمن ِخلق ِخلق. ِالذي ِربك ِابسم قرأ
ِ(5-1ابلقلم.ِعلمِاإلنسانِماِملِيعلم.ِ)العلق:ِ

“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptkan. Dia menciptakan 

manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha 

pemurah. Yang mengajarkan (manusia) dengan perantara kalam. Dia 

mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya‖ (Q.S. al-‗Alaq 

(96) : 1-5). 
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Di samping itu, membaca mempunyai banyak manfaat. Salah satunya, 

dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan. Seorang professor 

pendidikan, Cunningham menulis jurnal penelitian dan menemukan bahwa 

membaca dapat membantu mengingat untuk masa depan. Sadar atau tidak, 

membaca membuat kita menumpuk persediaan pengetahuan di otak, yang suatu 

saat akan kita akan butuhkan (al-Qattan, 2012). 

Menurut Cristel Russell, (Hamid, 2009) menyatakan bahwa a behavioral 

is researcher, yakni membaca membantu kita menghadapi stress atau masalah 

dalam hidup. Dalam laporan sebuah penelitian yang disampaikan dalam 

Konferensi Kedokteran Islam Amerika Utara pada tahun 1984, disebutkan oleh 

para pakar kedokteran bahwa al-Qur‘an terbukti mampu mendatangkan 

ketenangan bagi mereka yang membaca dan mendengarkannya sampai 87%. (al-

Qattan, 2012). 

Penelitian ini dilakukan sebanyak 210 kali terbagi menjadi dua sesi, yakni 

membacakan al-Qur‘an dengan tartil dan membacakan bahasa Arab yang bukan 

dari al-Qur‘an. Kesimpulannya, responden mendapatkan ketenangan sampai 75% 

ketika mendengarkan bacaan al-Qur‘an dan mendapatkan ketenangan hanya 35% 

ketika mendengarkan bahasa Arab yang bukan dari al-Qur‘an (al-Kaheel, 2011). 

Itu artinya bacaan al-Qur‘an memberikan pengaruh besar bagi kehidupan jasmani 

dan rohani kita. Jika mendengarkan musik klasik dapat memengaruhi kecerdasan 

intelektual (IQ) dan kecerdasan emosi (EQ) seseorang. Maka bacaan Al-Qur‘an 

lebih dari itu. Selain memengaruhi IQ dan EQ, bacaan al-Qur‘an memengaruhi 

kecerdasan spiritual SQ, sebagaimana firman Allah – yang artinya: “Dan apabila 

dibacakan Al-Qur‟an, simaklah dengan baik dan perhatikanlah dengan tenang 

agar kamu mendapat rahmat” (QS. al-A‘araf (7) : 204). 

Berbagai penelitian dan fakta ilmiah terhadap al-Qur‘an juga telah 

dilakukan. Namun, intensifikasi pembudayaan membaca al-Qur‘an masih relatif 

kurang. Kalau diibaratkan setiap hari dan setiap waktu mahasiswa memegang 

handphone, lalu berapa sering kita memegang al-Qur‘an (Syafaat, 2013). 

Relitanya, mahasiswa lebih menganggap bahwa al-Qur‘an hanya dibaca jika 

memiliki kesempatan waktu bukan sebagai kebutuhan hidup. Pembiasaan dan 

penanaman nilai-nilai al-Qur‘an pada mahasiswa harus dilakukan dengan cara 

yang menyenangkan seperti metode peer teaching. Dalam metode ini, teman 

sebaya menjadi patner dalam pembelajaran. 

 

Realitas Empiris Kemampuan Membaca al-Qur’an Mahasiswa 

Seperti telah dipaparkan diawal, kemampuan membaca al-Qur‘an bagi 

mahasiswa masih sangat kurang. Kurangnya minat mahasiswa dalam mempelajari 

al-Qur‘an khususnya di kampus, disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya; 

(1) tidak adanya fasilitas pendidikan al-Qur‘an di kampus; (2) orientasi pemikiran 

mahasiswa hanya pada pengembangan ilmu pengetahuan bukan pada 

pengembangan spiritual; (3) tidak adanya wadah bagi mahasiswa untuk 

mengembangkan bakat di bidang keal-Qur‘anan. Kondisi seperti ini berpotensi 

tidak dijumpai di kampus-kampus Islam, namun di juga kampus-kampus umum. 

Sebagai sebuah perbandingan, Universitas Negeri Malang yang memang bukan 

kampus berbaground Islam tetapi mempunyai semangat dan spirit untuk 
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membumikan al-Qur‘an di kampus juga memiliki tugas yang berat dalam upaya 

pembelajaran al-Qur‘an.  

Pembinaan karakter mahasiswa sejatinya menjadi tanggungjawab semua 

pihak. Masjid sebagai Islamic Centre di kampus mempunyai peran yang sangat 

besar dalam mengembangkan budaya moral religius mahasiswa. Sebagai pusat 

pendidikan agama, masjid juga harus berperan sebagai tempat berkumpul dan 

bertukar informasi keilmuan agama, termasuk saling belajar Al-Qur‘an. Pasalnya, 

sedikitnya 34% mahasiswa baru yang mengampu matakuliah Pendidikan Agama 

Islam semester ganjil 2015/2016 ternyata belum mengetahui huruf-huruf hijaiyah 

dan sangat sulit mengucapkan ayat-ayat Al-Qur‘an (Statistik laporan pre-test 

BBQ, 2015). Secara lebih rinci, berikut merupakan data hasil pre-test baca al-

Qur‘an mahasiswa pengampu matakuliah Pendidikan Agama Islam tahun 2013 

dan 2014. 

 

Tabel 01. Data Pre-Test Kemampuan Membaca al-Quran Mahasiswa 

 

No. 

Jumlah Mahasiswa yang 

Menerima Matakuliah PAI 

Klasifikasi Nilai Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an Mahasiswa 

Semester Jumlah A B C D E 

1. Genap 2013/2014 3895 123 764 986 998 1024 

2. Gasal 2014/2015 3173 131 402 708 987 947 

Total 7068 254 1166 1694 1985 1971 

           (Sumber: UKM Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang) 

Tabel 02. Kriteria Pembagian Kelas 

No. Kelas Pembinaan Rentan Nilai 

 )النتيجة(

Perolehan 

 )الدرجة(

1. A 90 – 100 ممتاز 

2. B 80 – 89 جيد جدا 

3. C 70 – 79 جيد 

4. D 60 – 69 مقبول 

5. E < 59 راشب 

           (Sumber: UKM Al-Qur‘an Study Club Universitas Negeri Malang) 

Dari data di atas dapat terlihat, masih banyak mahasiswa yang belum dapat 

membaca al-Qur‘an dengan baik dan benar. Hal ini menunjukkan bahwa 

bimbingan baca Al-Qur‘an (BBQ) perlu dilaksanakan dengan teratur dan 

sistematis. Hasil yang diperoleh dari pembinaan ini diharapkan agar mahasiswa 

kembali mengenal Al-Qur‘an lebih dekat (Syafaat, 2013). 

 

Masjid Sebagai Labolatorium Bimbingan Baca al-Qur’an Mahasiswa 

Masjid merupakan pusat gerakan dakwah. Karena itulah, masjid kampus 

harus dapat berfungsi sebagai pusat pembinaan akidah civitas akademika kampus. 
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Kata ‗masjid‘ terulang sebanyak 28 kali dalam Al-Qur‘an. Hal ini menunjukkan 

fungsi dan keutamaan Masjid yang sangat mulia (Nurwahidin, 2014). Masjid 

adalah institusi pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid 

digunakan sebagai tempat menyelenggarakan pendidikan, musyawarah, dakwah, 

hingga pusat pemerintahan (Shahih, 2009). 

Zakky Mubarrak (2010) menyebutkan masjid sebagai tempat pusat ibadah, 

dakwah dan peradaban Islam dalam sejarahnya yang panjang, mengalami 

berbagai macam perubahan dan pergeseran. Dari perubahan yang positif sampai 

pergeseran yang negatif. Pergeseran dalam arti ini adalah pergeseran fungsi 

masjid yang selama ini untuk pendidikan kepribadian hanya menjadi sebuah 

tempat suci yang hanya dikunjungi saat waktu-waktu tertentu saja. 

Masjid sebagai labolatorium pendidikan karakter berarti menjadikan 

masjid sebagai pusat pengembangan kepribadian, pusat dakwah islamiyah, pusat 

peradaban Islam dan pusat ilmu pengetahuan agama. Masjid dalam konteks ini 

dijadikan sebagai pusat bimbingan baca al-Qur‘an mahasiswa. Bimbingan baca al-

Qur‘an sejatinya ditempatkan di tempat yang mulia seperti masjid. Konsep 

bimbingan baca Al-Qur‘an (BBQ) yang memiliki sasaran utama civitas 

akademika kampus ini memiliki peran yang vital dalam pengenalan jati diri Islam 

yang sesungguhnya. Ketidakmampuan membaca al-Qur‘an dapat dibimbing dan 

diarahkan untuk lebih baik tentu dengan mengunakan berbagai metode 

pembelajaran al-Qur‘an baik modern ataupun tradisional (salafiyah). Dalam 

mempelajari al-Qur‘an diperlukan seorang guru yang sudah paham dan kompeten 

dalam ilmu keal-Qur‘anan (Mudzakir, 2012). 

Metode membaca al-Qur‘an dikalangan mahasiswa tentu berbeda dengan 

metode yang dilakukan oleh anak-anak biasa. Mahasiswa cenderung lebih agresif 

dan ingin menguasai sendiri maka cara mengajarinya pun juga harus disesuaikan. 

Metode peer teaching dipilih dikarenakan dengan metode ini, mahasiswa akan 

merasa nyaman dalam belajar al-Qur‘an. Diharapkan dengan metode peer 

teaching ini, mahasiswa yang belajar Al-Qur‘an lebih cepat dalam penyerapan 

ilmu-ilmu tajwid serta ulumul quran yang disampaikan. Berikut merupakan skema 

bimbingan baca Al-Qur‘an (BBQ) berbasis Peer Teaching. 
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Dari konsep tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Dosen Pendidikan Agama Islam yang biasanya terkumpul dalam asosiasi 

pendidik Pendidikan Agama Islam memberikan kepercayaan terhadap lembaga 

keal-Qur‘anan kampus untuk mengelola bimbingan baca al-Qur‘an (BBQ); 

2. Lembaga keal-Qur‘anan kampus akan membentuk tim Ahli yang bertugas 

merumuskan konsep dan metode bimbingan serta bahan ajar yang akan 

digunakan dalam proses kegiatan belajar dan mengajar; 

3. Mahasiswa pengampu matakuliah Pendidikan Agama Islam wajib mengikuti 

segala rangkaian bimbingan baca al-Qur‘an. Untuk efektifitas dan efisiensi 

pembinaan dilakukan di masjid pada hari libur perkuliahan (sabtu/ahad). 

Pemilihan Masjid sebagai lokasi pembinaan dikarenakan sebagai salah satu 

bentuk syiar keislaman; 

4. Mahasiswa yang telah terdaftar di Daftar Hadir Kuliah (DHK) mengikuti pre-

test (tes awal) untuk menentukan kelas mereka. Kelas A diperuntuk-kan bagi 

mahasiswa yang mendapat nilai 90—100 poin. Dan kelas B jika mendapatkan 

nilai kurang dari 90 poin; 

5. Mahasiswa yang berada di kelas A akan kembali diadakan tes ulang dengan 

materi yang lebih besar untuk menentukan apakah ia layak sebagai pengajar 

atau tidak. Mahasiswa yang telah lulus ujian pengajar nantinya akan menjadi 

tutor sebaya bagi temannya (peer teaching), dan mahasiswa yang tidak lulus 

tes pengajar wajib mengikuti program tahfidzul Quran. 

Mahasiswa 

Pengampu 

Matakuliah PAI 

Dosen PAI  
Lembaga 

Kealquranan 

Kampus 

Pre-test 

Kalasifikasi Kelas 

Kelas A 

Kelas B 

Pengajar 

Tahfidz 

Post-test 
SERTIFIKAT BISA 

BACA ALQURAN 
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Pelaksanaan BBQ terintegrasi secara langsung dengan matakuliah 

Pendidikan Agama Islam. Posisi ini dianggap penting dikarenakan BBQ harus 

mendapat masukan dan arahan dari dosen PAI. BBQ diselenggarakan selama satu 

semester dengan 16 kali pertemuan. Luaran yang diharapkan dari program ini 

adalah mahasiswa dapat membaca Al-Qur‘an dengan baik dan benar sesuai 

dengan kaidah ilmu tajwid.  

Mahasiswa yang sudah mampu membaca al-Qur‘an tidak dilepaskan 

begitusaja. Namun, setelah BBQ selesai, mahasiswa diberikan keleluasaan untuk 

memilih berbagai program pembinaan Al-Qur‘an yang ada di masjid mulai dari 

(1) Tilawatil Quran (Seni membaca Al-Qur‘an dengan variasi lagu); (2) Tartilil 

Quran (Seni baca Al-Qur‘an dengan nada mujawwad); (3) Tahfidul Quran 

(Hafalan Al-Qur‘an); (4) Tahsinul Qiroah (Pembagusan bacaan Al-Qur‘an); (5) 

Khattul Quran (Kaligrafi Al-Qur‘an); (6) Fahmul Quran (Pemahaman isi dan 

nilai-nilai kandungan Al-Qur‘an); (7) Karya Tulis Ilmiah Al-Qur‘an. Semua 

kegiatan tersebut berpusat di masjid dengan harapan masjid kampus tidak selalu 

dianggap sebagai tempat suci yang jarang dikunjungi, namun menjadikan masjid 

lebih hidup dan makmur. Sebagaimana anjuran Rasulullah tentang memakmurkan 

masjid.  

 

Penutup 

Masjid merupakan pusat gerakan dakwah. Karena itu, masjid kampus 

harus dapat berfungsi sebagai labolatorium pendidikan karakter umat khususnya 

civitas akademika kampus. Berbagai cara untuk menyemarakkan masjid 

diantaranya membangkitkan kembali majelis ta‟liim, kegiatan pendidikan al-

Qur‘an, kajian keislaman, mengelola perpustakaan masjid dengan sistematis, 

menjadikan masjid sebagai pusat informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. 

Dalam konteks ini, masjid sebagai pusat bimbingan baca al-Qur‘an merupakan 

salah satu bentuk revitalisasi peran masjid dalam pembangunan generasi 

berkarakter. 

Bimbingan baca al-Qur‘an (BBQ) dengan metode pembelajaran tentor 

sebaya (peer teaching) diharapkan mampu mewujudkan genarasi qurani dalam 

kampus. Metode peer teaching dipilih dengan harapan bahwa mahasiswa yang 

belajar al-Qur‘an mendapatkan kesempatan belajar tanpa „canggung‟ dengan 

gurunya. Bimbingan baca al-Qur‘an ini dilaksanakan untuk mengatasi 

problematika mahasiswa yang belum dapat membaca al-Qur‘an dengan baik dan 

benar. Intensifikasi bimbingan baca tulis Al-Qur‘an dirasa sangat perlu untuk 

dikembangkan dalam dunia kampus. 

Urgensi pendidikan karakter bangsa melalui revitalisasi peran masjid 

kampus dan sekolah menjadi wacana yang serius untuk dikembangkan. Oleh 

karena itu, melalui paper ini diharapkan menjadi salah satu terobosan baru dalam 

menyemarakkan masjid sebagai pusat peradaban Islam di masa kini dan masa 

yang akan datang. 

 



16 
 

Daftar Rujukan 

Al-Kaheel, Abduldaem. 2011. Al-Quran The Healing Book. Jakarta: Tarbawi 

Press  

Al-Qattan, Manna‘ Khalil. 2012. Mabahis Fi „Ulumil Quran (Ed. Revisi 2). 

Riyadh : Mansyurat al-‗Asr al-Hadis. 

Hamid, Darmadi. 2009. Dasar Konsep Pendidikan Moral. Bandung : Aksara. 

Ikhsan, dkk. 2014. Millenium Development Goals dan Pendidikan Multiple 

Inteligent dalam Bingkai Pendidikan Karakter. Malang : (Makalah 

disampaikan dalam senimar nasional Pendidikan Karakter di Gedung 

AG3.05 tanggal 03 Nopember 2014) 

Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya: Al-Mubin. Jakarta: Pustaka 

Al-Mubin. 

Mubarak, Zakky. 2010. Menjadi Cendekiawan Muslim. Jakarta: Bintang Mas. 

Mudzakir, AS. 2012. Studi Ilmu – Ilmu Quran. Bogor: Litera Antar Nusa. 

Nurwahidin, 2014. Fungsi Masjid di Zaman Rasulullah. Jakarta: Direktorat 

Jendral Pendidikan Tinggi. 

Prantiasih, Arbaiyah. 2013. Model Habituasi Dalam Melaksanakan Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter Bangsa. Malang: (Prosiding disampaikan dalam 

pendampingan MGMP Pendidikan Kewarganegaraan SMA pada bulan 

Maret sampai dengan Mei 2013) 

Shahih As-Saldan. 2009. Masjid dan Pengaruhnya dalam Dunia Pendidikan. 

Pascasarjana Universitas Al-Imam Muhammad bin Su‘ud Al Islamiyyah. 

Syafaat, 2013. Motivasi Menghafal Al-Qur‟an. UKM Al-Qur‘an Study Club 

Universitas Negri Malang. 

Tim Penyusun. 2013. Pendidikan Islam Transformatif Menuju Perkembangan 

Pribadi Berkarakter. Malang : Gunung Samudra. 

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

UKM Al-Quran Study Club. 2015. Data Perkembangan Hasil Pre-Test 

Bimbingan Baca Al-Qur‟an (BBQ) Semester Gasal Tahun Akademik 

2015/2016. Malang: Universitas Negeri Malang. 



17 
 

PENGELOLAAN MASJID SEBAGAI LABORATORIUM ROHANI 

DALAM PEMBINAAN KARAKTER MAHASISWA DI UNIVERSITAS 

MERDEKA MALANG 

Oleh Kasuwi Saiban 

(Universitas Merdeka Malang, e-mail: kasuwi.saiban@gmail.com) 

 

Abstrak 

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kegiatan-kegiatan 

pembinaan karakter mahasiswa di masjid Unmer Malang, (2) 

Kebijakan Rektor yang terkait dengan kegiatan pembinaan karakter 

mahasiswa di masjid Unmer Malang, (3) Respon mahasiswa terhadap 

kegiatan pembinaan karakter di masjid Unmer Malang, (4) Respon 

orang tua mahasiswa terhadap kegiatan pembinaan karakter di Masjid 

Unmer Malang. Data yang diperlukan untuk mendiskripsikan 

permasalahan di atas diperoleh melalui teknik observasi, dokumentasi, 

wawancara, dan angket. Informan kunci dalam pengumpulan data 

tersebut adalah para mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Setelah data 

terkumpul maka penulis menganalisisnya dengan teknik deskriptif 

kualitatif; mendiskripsikan data yang ada, menganalisis, dan 

menyimpulkannya. Adapun temuan dari penelitian ini adalah : (1) 

Kegiatan-kegiatan pembinaan karakter mahasiswa di masjid Unmer 

Malang yang dilakukan pada setiap hari Jum’at adalah: Shalat Dhuha, 

kuliah Dhuha, belajar al-Qur’an, shalat Jum’at, shalat Ashar, kuliah 

Ashar, dan shalat Maghrib berjama’ah. Adapun kegiatan yang 

dilakukan setiap hari adalah mentoring oleh mahasiswa senior yang 

hafal al-Qur’an. (2) Kebijakan Rektor sangat mendukung Kegiatan 

Pembinaan Karakter Mahasiswa di Masjid Unmer Malang. Hal ini 

terbukti adanya SK Rektor Nomor : Kep.120/UM/II/1987, SK Rektor 

Nomor: Kep. 008/UM/I/2015, SE Rektor yang dkeluarkan pada setiap 

awal kegiatan MABA, dan kebijakan Rektor memberi beasiswa 

terhadap mahasiswa hafidz al-Qur’an. (3) Respon Mahasiswa terhadap 

Kegiatan Pembinaan Karakter di Masjid Unmer Malang sangat bagus. 

Hal ini terbukti dengan pernyataan mahasiswa yang sangat responsif 

terhadap kegiatan tersebut. (4) Respon Orang Tua Mahasiswa 

terhadap Kegiatan Pembinaan Karakter di Masjid Unmer Malang 

sangat bagus. Hal ini terbukti dengan jawaban surat yang dikirim para 

orang tua mahasiswa yang hampir semua menginginkan kegiatan 

tersebut ditingkatkan. 

 

Kata-Kata Kunci:  

Masjid, Pembinaan Karakter, Unmer Malang 

 

 

mailto:kasuwi.saiban@gmail.com
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Pengantar 

Masjid merupakan sarana umat Islam untuk membina ketaqwaan dalam 

rangka mensucikan diri agar senantiasa dekat kepada Allah SWT, sebagaimana 

firman Allah pada ayat 108 surat at-Taubah : 

ُرو  بُّوَن َأْن يَ َتَطهَّ ِل يَ ْوٍم َأَحقُّ َأْن تَ ُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل ُيُِ ْقَوى ِمْن أَوَّ َس َعَلى الت َّ بُّ َلَمْسِجٌد أُسِّ ا َواَّللَُّ ُيُِ
رِيَن ]التوبة/  [101اْلُمطَّهِّ

 “....sesungguhnya masjid didirikan atas dasar taqwa, sejak hari pertama adalah 

lebih patut kamu shalat di situ, di dalamnya adalah orang-orang yang ingin 

membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih” (QS. 9 : 108). 

Di antara indikasi yang paling penting dari ketaqwaan seseorang adalah al 

akhlaq al karimah yang merupakan inti dari misi Rasulullah SAW diutus, 

sebagaimana yang beliau tegaskan dalam salah satu hadis riwayat Imam Ahmad : 

 )رواه اإلمام أمحد (إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق 
“Sesungguhnya saya diutus adalah untuk menyempurnakan al akhlak al 

karimah” (HR Imam Ahmad dan al Hakim).  

Karena ketaqwaan merupakan target capaian didirikannya masjid dan 

berujung pada pembinaan akhlaqul karimah yang identik dengan character 

building, maka di antara fungsi masjid yang paling penting adalah sebagai sarana 

pembinaan karakter.  

Terkait dengan fungsi masjid sebagai sarana pembinaan karakter, masjid-

masjid di kampus semarak mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan baik 

intrakurikuler maupun ekstrakulrikuler. Salah satu di antaranya yang sangat giat 

mengadakan kegiatan tersebut adalah masjid al-Huda Universitas Merdeka 

Malang. Lokasi ini menarik untuk diteliti karena pembinaan karakter di tempat 

tersebut dilakukan secara intense sejak tahun 1987 dengan istilah Pembinaan 

Watak. Di samping itu mahasiswa yang masuk di lembaga tersebut sangat 

hetrogen, mulai dari yang hafal al-Qur’an sampai mereka yang sama sekali tidak 

mengerti agama, bahkan ada mahasiswa yang pertama kali mengikuti pembinaan, 

masuk masjid tanpa melepas sepatunya.  

Atas dasar uraian di atas maka kajian ini mengambil judul “Pengelolaan 

Masjid Sebagai Laboratorium Rohani Dalam Pembinaan Karakter Mahasiswa Di 

Universitas Merdeka Malang”. 

Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui: (1) Kegiatan yang 

dilakukan dalam pembinaan karakter mahasiswa di masjid Unmer Malang; (2) 

Kebijakan rektor terkait kegiatan pembinaan karakter mahasiswa di masjid Unmer 

Malang; (3) Respon mahasiswa terhadap kegiatan pembinaan karakter di masjid 

Unmer Malang; (4) Respon orang tua mahasiswa terhadap kegiatan pembinaan 

karakter di Masjid Unmer Malang. 

 

Metode 

Penelitian ini berupa field research dengan pendekatan kualitatif dan 

mengambil lokasi di masjid Universitas Merdeka Malang. Lokasi ini menarik 

karena Unmer Malang merupakan perguruan tinggi umum yang mahasiswanya 
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terdiri dari berbagai macam agama yang diakui di Indonesia. Sementara itu 

pembinaan karakter di tempat tersebut dilakukan secara intense sejak tahun 1987 

dengan istilah Pembinaan Watak. Di samping itu mahasiswa muslim yang masuk 

di lembaga tersebut sangat hetrogen, mulai dari yang sama sekali tidak mengerti 

Ilam sampai ada di antara mereka yang hafal al-Qur’an. Permasalahan yang 

muncul dalam penelitian ini adalah: Apa saja kegiatan pembinaan karakter 

mahasiswa di masjid Unmer Malang?, bagaimana kebijakan rektor terkait 

kegiatan pembinaan karakter mahasiswa di masjid Unmer Malang?, bagaimana 

respon mahasiswa terhadap kegiatan pembinaan karakter di masjid Unmer 

Malang?, dan bagaimana respon orang tua mahasiswa terhadap kegiatan 

pembinaan karakter mahasiswa di masjid Unmer Malang? 

Data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan di atas diperoleh 

melalui teknik observasi, dokumentasi, wawancara, dan angket. Observasi 

dilakukan terutama untuk mencari data tentang kegiatan pembinaan karakter, dan 

dokumentasi terutama untuk mencari data tentang kebijakan rektor. Sementara itu 

angket dan wawancara dipergunakan terutama untuk mencari data yang terkait 

dengan respon mahasiswa dan orang tua tentang pembinaan karakter yang 

dilakukan di masjid Unmer Malang. Informan kunci dalam pengumpulan data 

tersebut adalah para mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Agar data yag 

diperoleh mengena pada perkembangan akhir, maka informan mahasiswa dibatasi 

pada angkatan 2014/2015 dan 2015/2016. Setelah data terkumpul maka penulis 

membahas dan menganalisisnya dengan teknik deskriptif kualitatif; 

mendiskripsikan data yang ada, menganalisis, dan menyimpulkannya. 

 

Pembahasan 

Kegiatan pembinaan karakter mahasiswa di masjid Unmer Malang 

Pembinaan karakter di masjid Unmer Malang dilakukan secara intens dan 

terprogram secara terstruktur sejak tahun 1987. Hal yang menarik bahwa 

sekalipun perguruan tinggi tersebut tidak berbasis agama namun kegiatan 

pembinaan karakter di masjid dikaitkan secara terpadu dengan matakuliah 

Pendidikan Agama Islam intra kurikuler di kelas, dengan bobot 50 %. Oleh karena 

itu mahasiswa yang tidak mengikuti pembinaan karakter di masjid secara otomatis 

tidak akan lulus matakuliah Pendidikan Agama Islam.  

Adapun kegiatan pembinaan tersebut berupa berdasarkan observasi yang 

penelitian lakukan adalah: Shalat dhuha, Kuliah dhuha, Belajar al Qur’an, 

Bimbingan shalat, Shalat Jum’at, Shalat Ashar, Kuliah Ashar, dan Shalat Maghrib 

berjama’ah. 

Kegiatan tersebut dipandu oleh para dosen dan dilakukan secara rutin pada 

setiap hari Jum’at selama masa perkuliahan. Adapun pada hari-hari selain Jum’at 

ada kegiatan mentoring yang dilakukan mahasiswa senior yang hafal al-Qur’an 

berupa bimbingan baca al-Qur’an.  

Shalat Dhuha dilakukan di saat mahasiswa sudah berkumpul sebelum 

memulai kuliah Dhuha. Dengan dipimpin seorang imam shalat tersebut dilakukan 

sebanyak empat rakaat dan diakhiri dengan doa Dhuha.  
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Kuliah dhuha dilakukan setelah shalat dhuha berlangsung. Kuliah 

disampaikan oleh seorang dosen dengan metode ceramah dan tanya jawab. Tema 

yang diusung dalam kegiatan tersebut adalah masalah-masalah kontemporer yang 

sedang banyak dialami oleh mahasiswa. Misal tentang tata cara pergaulan muda 

mudi menurut Islam dan pemuda sebagai calon pemimpin. Setelah dosen 

menyampaikan materi ceramah kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Materi 

yang dibahas dalam kuliah dhuha tersebut dicatat dalam buku resume yang 

disediakan ta’mir. 

Usai kuliah Dhuha kegiatan dilanjutkan dengan bimbingan baca al-Qur’an. 

Kegiatan ini dilakukan secara kelompok yang masing-masing kelompok dipandu 

oleh seorang dosen. Mengingat kemampuan mahasiswa dalam menguasai bacaan 

al-Qur’an bervariasi maka kegiatan tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori, 

yaitu kategori dasar dengan modul buku jilid I, kategori menengah dengan modul 

buku jilid II, dan kategori atas denga modul buku jilid III. Kegiatan bimbingan 

baca al-Qur’an ini dirangkai dengan kegiatan bimbingan shalat yang materinya 

menyatu dalam buku modul tersebut. 

Kegiatan selanjutnya adalah shalat Jum’at. Semua mahasiswa semeter I 

yang beragama Islam wajib bergabung dalam kegiatan tersebut dengan mencatat 

isi khutbah di buku resume yang telah disediakan. Bagi mahasiswa puteri yang 

kebetulan berhalangan (haidh) difasilitasi satu ruangan khusus untuk mengikuti 

pembinaan keputerian dengan seorang dosen puteri. Acara tersebut diisi ceramah 

dan diskusi tentang masalah-maslah kewanitaan. 

Selanjutnya bagi para mahasiswa yang pagi hari ada kegiatan lain 

sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan pembinaan tersebut diberi wakt sore hari 

mulai dari shalat Ashar, kuliah Ashar, pembinaan baca al-Qur’an, pembinaan 

shalat, dan diakhiri dengan shalat Maghrib berjama’ah di masjid Unmer Malang. 

Kegiatan sore hari ini bobot materinya sama dengan kegiatan pagi hari. 

 

Kebijakan Rektor Terkait Kegiatan Pembinaan Karakter Mahasiswa di 

Masjid Unmer Malang 

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa kegiatan 

pembinaan karakter di Universitas Merdeka Malang sangat didukung kebijakan 

rektor. Hal ini terbukti adanya Surat Keputusan Rektor Nomor: 

Kep.120/UM/II/1987, tanggal 23 April 1987 tentang Program Pembinaan Watak 

di Universitas Merdeka Malang. Melalui Surat Keputusan tersebut Rektor 

UNMER Malang sangat mendukung kegiatan pembinaan karakter bagi para 

mhasiswa. Bahkan dalam Surat Keputusan tersebut mahasiswa diwajibkan 

mengikuti pembinaan di samping di tempat ibadah juga di kelas yang disebut 

dengan Pendalaman Agama sebagai kegiatan ekstrakurikuler non SKS yang 

diberi bobot secara integral dengan kuliah intrakurikuler pendidikan agama Islam 

di kelas. Untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut dr. Wahjoetomo (Rektor 

Unmer Periode 1986-1994) menulis buku yang berjudul “VALUE EDUCATION” 

yang diterbitkan Grasindo.  

Di samping Surat Keputusan tentang Pembinaan Watak tersebut rektor 

juga mengeluarkan Surat Keputusan yang mendorong pembinaan karakter di 
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lembaga ini secara intens yaitu SK Nomor: Kep. 008/UM/I/2015 tentang Penataan 

Beban SKS Matakuliah Pengembangan Kepribadian pada Kurikulum Inti dan 

Pendalaman Agama di Lingkungan Universitas Merdeka Malang. Dalam Surat 

Keputusan tersebut ditegaskan bahwa kegiatan pembinaan karakter di masjid yang 

berupa ekstrakurikuler (resume) diposisikan sebagai tugas terstruktur matakuliah 

Pendidikan Agama semester I dan II. Dengan demikian kegiatan pembinaan 

karakter di masjid Unmer Malang mendapat posisi yang sangat terhormat, karena 

tanpa mengikuti pembinaan tersebut mahasiswa tidak akan lulus matakuliah 

pendidikan agama Islam. 

Selain dua Surat Keputusan tersebut, dalam rangka mendukung kegiatan 

pembinaan karakter di Unmer rektor juga mengeluarkan Surat Edaran yang 

dibagikan kepada seluruh mahasiswa baru yang berisi tentang macam-macam 

kegiatan pembinaan karakter di tempat ibadah (masjid). Selain berisi tentang 

kewajiban mahasiswa mengikuti pembinaan di masjid, Surat Edaran tersebut juga 

berisi kewajiban mahasiswa semester VII untuk mengikuti kegiatan pendalaman 

agama sebagai syarat untuk mengikuti yudisium, sehingga bagi mereka yang tidak 

mengikuti kegiatan tersebut tidak diizinkan untuk mengikuti yudisium. 

Satu lagi kebijakan rektor yang sangat berani, yaitu memberi beasiswa full 

bahkan memberii uang saku setiap bulan kepada mahasiswa yang hafal al-Qur’an. 

Mereka yang hafal al-Qur’an ini kemudian di tempatkan di kamar sebelah masjid 

dan disuruh membina para mahasiswa secara rutin setiap hari. 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa kebijakan rektor sangat mendukung 

kegiatan pembinaan karakter mahasiswa di masjid Unmer Malang. 

 

Respon mahasiswa terhadap kegiatan pembinaan karakter di masjid Unmer 

Malang 

Untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap kegiatan pembinaan 

karakter di masjid Unmer Malang dapat kita lihat dari antusias mereka dalam 

mengikuti kegiatan tersebut. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan selama 

kegaiatan tersebut berlangsung setiap semester memang para mahasiswa sangat 

antusias dalam mengikuti pembinaan ini. Bahkan melalui wawancara mereka 

menginginkan kegiatan seperti ini terus ditingkatkan volumenya tidak hanya 

berlaku semester I dan II saja namun semua semeter, sebagaimana dapat kita lihat 

dari isi wawancara sebagai berikut :  

“Pada prinsipnya saya sangat setuju dengan kegiatan pembinaan 

karakter yang dilaksanakan di masjid Unmer Malang ini karena bisa 

menambah semangat saya untuk mengamalkan ajaran-ajaran syariat 

Islam baik yang terkait dengan “hablum minallah maupun hablum 

minannas”. Bahkan menurut saya kegiatan seperti ini seharusnya 

diberlakukan bagi mahasiswa semua semeter, tidakhanya semester I 

dan II saja, dan tidak perlu diabsen biar para mahasiswa 

mengikutinya secara ikhlas bukan karena absensi”. (wawancara 

dengan mahasiswa jurusan teknik mesin, pada tanggal 20 Oktober 

2015). 
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“Saya sangat setuju dengan kegiatan pembinaan karakter yang 

dilaksanakan di masjid Unmer Malang karena bisa menambah 

silaturahmi dan lebih memperdalam tentang ajaran Islam sebagai 

bekal saya untuk mengamalkan ajaran Islam. Harapan saya ke depan 

kegiatan seperti ini harap lebih ditingkatkan, tidak hanya pada hari 

Jum’at saya, tapi bisa ditambah pada hari Sabtu atau Minggu” dan 

diberlakukan bagi semua mahasiswa tidak hanya semester I dan II 

saja”. (wawancara dengan mahsiswa Ekonomi dan Bisnis pada 

tanggal 20 Oktober 2015). 

  

“Saya sangat mendukung kegiatan pembinaan karakter yang 

dilakukan di masjid Unmer Malang ini, karena bisa memberi 

semangat untuk lebih beramal shalih dalam aktivitas sehari-hari 

sehingga saya termotivasi untuk senantiasa berbuat baik kepada 

semua manusia. Harapan saya ke depan kegiatan seperti ini semakin 

ditingkatkan dan diberlakukan bagi semua mahasiswa untuk memberi 

bekal kepada mereka dalam beraktivitas baik di kampus maupun di 

masyarakat luas” (wawancara dengan mahasiswa fakultas hukum 

pada tanggal 21 Oktober 2015). 

  

“Saya sangat setuju dengan kegiatan pembinaan karakter yang 

berupa teori dan praktek keagamaan seperti yang saya ikuti di masjid 

Unmer Malang selama ini. Kegaiatan seperti ini ke depan harus 

ditingkatkan, tidak hanya untuk semester I dan II saja namun 

dilanjutkan sampai mahasiswa menyelesaikan studinya di Unmer 

Malang” (wawncara dengan mahasiswa fakultas ISIP pada tanggal 22 

Oktober 2015). 

   

“Saya sangat senang dengan kegiatan pembinaan karakter yang 

dilakukan di masjid Unmer ini, karena bisa menyadarkan saya bahwa 

agama itu sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam kegiatan 

sehari-hari. Harapan saya kegiatan pembinaan seperti ini harus lebih 

ditingkatkan lagi untuk semua mahasiswa terutama masalah praktek 

ibadah.” (wawancara dengan mahasiswa fakultas psikologi pada 

tanggal 22 Oktober 2015). 

   

“Kegiatan pembinaan karakter di masjid Unmer ini sangat 

bermanfaat bagi saya karena bisa mendorong saya untuk beramal 

shalih. Oleh karena itu saya harap kegiatan pembinaan ini agar lebih 

ditingkatkan lagi di masa yang akan datang dan diberlakukan kepada 

semua mahasiswa tidak hanya semester I dan II saja biar para 

mahasiswa bisa mewarnai semua aktivitas mereka dengan nilai-nilai 

keagamaan.” (wawancara dengan mahasiswa informatika pada 

tanggal 22 Oktober 2015). 

Dari hasil observasi dan wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa 

semua mahasiswa merespon sangat setuju. Mereka sekaligus mengharap agar 
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kegiatan pembinaan karakter di masjid Unmer Malang lebih ditingkatkan lagi dan 

diberlakukan kepada semua mahasiswa, tidak hanya semeter I dan II sebagaimana 

yang berjalan selama ini. 

Selanjutnya terkait respon mahasiswa terhadap pembinaan karakter ini 

peneliti juga mencari data lewat catatan buku resume tahun lalu (angkatan 2014-

2015). Setelah dilihat dari semua mahasiswa yang memberi catatan berjumlah 233 

orang, ternyata semuanya merespon positif terhadap kegiatan tersebut bahkan 

mereka mengharap agar kegiatan tersebut lebih ditingkatkan lagi. Dengan 

demikian para mahasiswa baik angkatan tahun 2015-2016 tahun ini maupun 

angkatan 2014-2015 tahun lalu semuanya merespon positif terhadap kegiatan 

pembinaan karakter di masjid Unmer Malang dan berharap agar kegiatan tersebut 

semakin ditingkatkn. 

 

Respon Orng Tua Mahasiswa terhadap Kegiatan Pembinaan Karakter di 

Masjid Unmer Malang 

Para orang tua mahasiswa ketika menjatuhkan pilihan untuk menitipkan 

putera puteri mereka di sebuah lembaga di samping kepercayaan terhadap prestasi 

akademik tentu mereka juga mempertimbangkan terhadap pembinaan yang 

dilakukan lembaga tersebut, terutama pembinaan karakter yang akan mewarnai 

putera puteri mereka setelah tamat dari lembaga tersebut. Termasuk ketika mereka 

menjatuhkan pilihan untuk menitipkan putera puteri mereka ke Unmer Malang 

tentu tidak lepas dari pertimbangan adanya pembinaan karakter di lembaga 

tersebut yang sudah berlangsung lama sejak 1987, sebagaimana tertuang dalam 

Surat Keputusan Rektor Nomor: Kep.120/UM/II/1987, tanggal 23 April 1987 

tentang Program Pembinaan Watak.  

Beragam respon orang tua terhadap kegiatan pembinaan tersebut, tapi 

secara umum mereka semua menyetujui bahkan berharap untuk meningkatkan 

kegiatan pembinaan karakter terebut. Data tentang respon orang tua mahasiswa 

diperoleh dari jawaban surat yang dikirim ta’mir masjid al Huda Unmer malang 

sebagai berikut: 

 

Nomor    : B. 27/TM/UM/VI/2015                                25 Juni 2015  

Lamp.    : - 

H a l     : Kegiatan Pembinaan Watak di Masjid Unmer Malang 

            

Kepada  : Yth. Orang Tua/Wali Mahasiswa 

          Universitas  Merdeka  Malang 

          Di t e m p a t 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh 
Dalam rangka mewujudkan generasi muslim yang berakhlakul karimah 

(berkarakter), Universitas Merdeka Malang telah menyusun suatu 

program pembinaan yang dikenal dengan Program Pembinaan Watak 

(Value Education) sesuai dengan surat keputusan Rektor Universitas 
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Merdeka Malang Nomor : Kep/129/UM/IV/1987 tanggal 23 April 1987 

tentang Program Pembinaan Watak di Universitas Merdeka Malang 

yang realisasinya antara lain dengan melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler pendidikan agama di tempat-tempat ibadah sesuai 

dengan agama masing-masing. 

Bagi yang beragama Islam kegiatan tersebut dilaksanakan dalam 

bentuk pembinaan yang dilaksanakan di masjid yang terdiri : 

1. Shalat Dhuha                      5. Shalat Jum’at  

2. Kuliah Dhuha                     6. Shalat berjamaah Ashar  

3. Belajar Baca-Tulis Al-Qur’an        7. Kuliah Ashar 

4. Pembinaan Shalat                 8. Shalat Berjamaah Maghrib 

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan ini 

diinformasikan bahwa putera/puteri Bapak/Ibu telah mengikutinya 

secara aktif. Selanjutnya agar putera/puteri Bapak/Ibu dapat sukses 

meraih gelar sarjana yang sujana (shalih/shalihah), maka kami 

bermaksud membina mereka dalam kegiatan pendalaman agama pada 

semester VII mendatang (untuk program S1) dengan mendiskusikan 

masalah-masalah keagamaan yang aktual. 

Kami menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan program pembinaan 

tersebut sangat tergantung pada peran Bapak/Ibu, karena itu melalui 

kesempatan ini mohon perkenan Bapak/Ibu dapatnya selalu 

memberikan motivasi kepada putera/puterinya untuk lebih aktif dalam 

pelaksanaan aktivitas keagamaan. 

Selanjutnya, dimohon tanggapan/saran dari Bapak/Ibu tentang 

kegiatan pembinaan tersebut melalui surat balasan dengan alamat 

“KANTOR TA’MIR MASJID AL-HUDA UNIVERSITAS MERDEKA 

MALANG” {Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang 65146, telp. (0341) 

568395}.   

Demikian atas kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih. 

 Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh                                                              
Ketua Ta’mir 

Ttd. 

Prof . Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag 

 

 Tembusan : Yth.                                           

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang 

2. Rektor Universitas Merdeka Malang 

 

Dari surat yang dikirim kepada semua orang tua mahasiswa tersebut 

kemudian ta’mir mendapat balasan surat yang sekaligus merupakan data tentang 

respon mereka terhadap kegiatan pembinaan yang telah berlangsung. 

Adapun sample balasan surat tersbut bisa dilihat di bawah ini : 
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1. Surat dari orang tua mahasiswa yang berdomisili di Banjarmasin 

 

Kepada Yth : Ketua Ta’mir Masjid al Huda Unmer Malang 

   Jl Terusan Raya Dieng 62-64 Malang 

   

   Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 Menindak lanjuti surat ketua ta’mir Nomor: B.27/TM/UM/VI/2015 tertanggal 25 

Juni 2015 tentang Kegiatan Pembinaan Watak di Masjid Unmer Malang, maka 

dengan ini kami selaku orang tua sangat setuju dan mengucapkan ribuan terima 

kasih atas pembinaan terhadap putri kami yang bernama Siti Aisyah; Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis. Semoga ketulusan Bapak/Ibu dalam membina puteri kami 

mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.  

  Selanjutnya kami berharap agar pembinaan tersebut lebih ditingkatkan 

lagi, tidak hanya bagi semeteri I dan II, tapi dilanjutkan sampai mereka 

menyelesaikan studi di Unmer. 

  Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan ribuan 

terima kasih. 

  Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Banjarmain, 25 Juli 2015  

 ttd 

Abd. Rohim 

 

2. Surat orang tua mahasiswa yang berdomisili di Mojokerto  

 

“Kepada Yth : Ketua Ta’mir Masjid al Huda Unmer Malang 

    Jl Terusan Raya Dieng 62-64 Malang 

   

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

  Setelah kami menerima surat ketua ta’mir Nomor: B. 27/TM/UM/VI/2015 

tertanggal 25 Juni 2015 tentang Kegiatan Pembinaan Watak di Masjid Unmer 

Malang, maka dengan ini kami menyampaikan terima kasih atas pembinaan 

yang telah dilakukan ta’mir terhadap putra kami atas nama Febriyanto; 

Fakultas Hukum. Semoga keikhlasan Bapak/Ibu dalam membina putera kami 

dicataat sebagai amal shaleh di sisi Allah SWT.  

  Selanjutnya terkait dengan kegiatan tersebut kami merespon positif 

dengan catatan kegiatan tersebut tidak berbenturan dengan kegiatan 

intrakurikuler yang telah dijadwalkan fakultas. 

  Akhirnya semoga Allah senantiasa membimbing dan meridhoi semua 

aktivitas kita. Amin. 

  Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Mojokerto, 20 Juli 2015  

ttd 

Mujianto 
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Jawaban surat yang diterima ta’mir masjid Unmer dari para orang tua 

mahasiswa dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yang terwakili dari dua 

sample surat di atas, yaitu: (1) Mereka sangat menyetujui kegiatan pembinaan 

karakter di masjid Unmer Malang bahkan mereka berharap agar kegiatan tersebut 

diberlakukan bagi semua mahasiswa, tidak hanya mahasiswa semester I dan II 

saja. (2) Mereka menyetujui kegiatan pembinaan tersebut asal tidak mengganggu 

kegiatan intrakurikuler yang dijadwalkan masing-masing fakultas.  

Dari 31 surat jawaban orang tua mahasiswa, 28 diantaranya masuk 

kategori jawaban kelompok pertama; yaitu sangat setuju dan berharap untuk 

ditingkatkan, sedangkan 3 (tiga) surat yang lain termasuk kategori jawaban 

kelompok kedua; yaitu setuju dengan catatan tidak mengganggu kegiatan 

intrakurikuler yang telah dijadwalkan oleh fakultas. Hal yang menarik ternyata 

tidak satu pun orang tua mahasiswa yang menolak kegiatan pembinaan tersebut. 

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa respon sebagian besar orang tua 

mahasiswa terhadap kegiatan pembinaan karakter di masjid Unmer Malang adalah 

sangat positif. 

 

Simpulan 

 Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan berapa hal berikut. Pertama, 

kegiatan pembinaan karakter mahasiswa di masjid Unmer Malang yang dilakukan 

pada setiap hari Jum’at adalah: Shalat Dhuha, Kuliah Dhuha, belajar al-Qur’an, 

pembinaan shalat, shalat Jum’at, shalat Ashar, kuliah Ashar, dan shalat Maghrib 

berjama’ah. Kegiatan ini dikaitkan langsung dengan penilaian matakuliah 

Pendidikan Agama Islam, sehingga mereka yang tidak mengikuti pembinaan 

karakter tersebut tidak lulus dalam matakuliah Pendidikan Agama Islam. Adapun 

kegiatan yang dilakukan setiap hari adalah mentoring oleh mahasiswa senior yang 

hafal al-Qur’an.  

Kedua, kebijakan rektor sangat mendukung kegiatan pembinaan karakter 

mahasiswa di masjid Unmer Malang. Hal ini terbukti adanya Surat Keputusan 

Rektor Nomor : Kep.120/UM/II/1987, tanggal 23 April 1987 tentang Program 

Pembinaan Watak di Universitas Merdeka Malang, Surat Keputusan Rektor 

Nomor: Kep. 008/UM/I/2015 tentang Penataan Beban SKS Matakuliah 

Pengembangan Kepribadian pada Kurikulum Inti dan Pendalaman Agama di 

Lingkungan Universitas Merdeka Malang, Surat Edaran Rektor yang dkeluarkan 

pada setiap awal kegiatan mahasiswa baru, dan kebijakan memberi beasiswa 

terhadap mahasiswa hafidz al-Qur’an, yang semuanya mendorong terlaksananya 

pembinaan karakter di masjid Unmer Malang. Bahkan semua dana yang 

dibutuhkan untuk kegiatan pembinaan karakter tersebut dianggarkan secara rutin 

setiap tahun. 

Ketiga, respon mahasiswa terhadap kegiatan pembinaan karakter di masjid 

Unmer Malang sangat bagus. Hal ini terbukti dengan pernyataan mahasiswa yang 

sangat responsif terhadap kegiatan tersebut baik melalui wawancara maupun 

lembar saran yang mereka serahkan ke ta’mir masjid.  

Keempat, respon orang tua mahasiswa terhadap kegiatan pembinaan 

karakter di masjid Unmer Malang sangat positif. Hal ini terbukti dengan jawaban 
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surat yang dikirim para orang tua mahasiswa yang hampir semua menyatakan 

sangat setuju dan menginginkan kegiatan tersebut lebih ditingkatkan lagi.  
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PEMANFAATAN MASJID KAMPUS SEBAGAI SARANA IBADAH DAN 

LABORATORIUM INTELEKTUAL MAHASISWA DI KAMPUS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

Oleh Abdul Aziz Muslimin 

(Universitas Muhammadiyah Makassar, e-mail: aziz_sniper@yahoo.com) 

 

 

Latar Belakang  

Agama merupakan pegangan bagi manusia dalam menjalani fitrahnya sebagai 

manusia di bumi ini, dan bagi yang meyakininya maka dia beragama. Setiap orang 

mempunyai kebebasan memeluk suatu agama dan menjalankan ibadat menurut agama 

dan kepercayaan yang diyakininya. Kita tidak dibenarkan memaksakan suatu agama 

kepada orang untuk memeluk atau meyakininya. Seseorang memutuskan untuk 

memeluk suatu agama atas dasar kemerdekaan pribadi yang dijamin dengan undang-

undang. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 29 ayat 2 tentang agama 

dinyatakan sebagai berikut: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu”. 

Aplikasi dari konsep di atas adalah bagaimana menjalankan syariat dan norma-

norma sosial dalam beragama, seperti beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-

masing. Selain itu, konsep tersebut dapat diaplikasikan dengan merefleksikan norma-

norma sosial dalam kehidupan di masyarakat seperti bersedeqah kepada fakir miskin 

ataupun orang-orang di sekitar kita yang secara fisik tidak mampu bekerja.  

Aktivitas manusia senantiasa bergerak seiring langkah dan detak jam 

mengiringi aktivitasnya sesuai dengan profesi yang digelutinya. Rutinitas tersebut 

pada waktu-waktu tertentu akan berhenti sejenak untuk digunakan istirahat, shalat dan 

makan. Bagi yang merasa capek, maka akan beristirahat dan yang merasa lapar, maka 

akan mencari makanan. Adapun yang menjalankan syariat agama Islam dengan baik, 

maka akan bergegas ke mushallah ataupun masjid. 

Dari masjid kampus, khususnya di Perguruan Tinggi Umum dirancang khusus 

untuk mendidik kader-kader bangsa. Masjid kampus, sebagaimana masjid-masjid 

lainnya yang berada di tengah-tengah masyarakat, dinilai strategis dalam penciptaan 

suasana religius di kampus. Sekurang-kurangnya masjid kampus ini dapat mewadahi 

sivitas akademika yang berlatar belakang religius dan memiliki keinginan kuat untuk 

tegaknya syi`ar Islam. Menciptakan kader bangsa yang religius akan sangat efektif dan 

efisien dengan menyentuhkan nilai-nilai keislaman pada masyarakat kampus, 

khususnya penyediaan masjid yang representatif bagi dosen dan mahasiswa untuk 

melakukan aktivitas ibadah dan pendalaman studi keislaman secara komprehensif. 

Harapannya, akan hadir kaum terpelajar yang bukan sekedar berilmu pengetahuan, tapi 

juga perilaku beragamanya baik dan sempurna. 
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Namun jika masjid kampus hanya digunakan sebagai sarana ibadah berarti 

hanya menyentuh aspek ibadah, padahal yang diharapkan adalah lahirnya ilmuan-

ilmuan yang berkaliber “besar” dengan latar belakang banyak berinteraksi di masjid. 

Sadar dan yakin mereka yang melalui penggodokan di masjid-masjid kampus diyakini 

memiliki sikap yang agak bisa mensinergikan ilmu dan agama.  

Jika hanya berinteraksi dengan masjid tanpa berupaya melakukan pengakajian-

pengkajian keilmuan ataupun mahasiswa dan dosen yang tidak memaksimalkan 

potensi dirinya. Mc Clelland dalam Suwarso (1991) menegaskan bahwa fenomena 

tersebut menunjukkan motivasi berprestasi yang sangat rendah untuk bagaimana 

melihat kehidupan sebagai tantangan. Setiap manusia memiliki waktu luang. Jika 

seseorang menggunakan waktu luangnya untuk kenikmatan hidup, seperti tidur dan 

bersenang-senang, maka orang tersebut memiliki motivasi berprestasi yang amat 

rendah. Namun jika seseorang menghabiskan waktunya untuk lebih banyak 

mengenang teman-temannya, keluarganya ataupun kegiatan sosial, berpesta dan lain-

lain, maka orang tersebut memiliki kebutuhan berprestasi yang sangat rendah. 

Namun, jika seseorang berpikir bagaimana meningkatkan situasi sekarang ke 

arah lebih baik, dan hendak melaksanakan tugas-tugas yang dihadapinya dengan cara 

yang lebih baik, maka orang terebut dikategorikan memiliki kebutuhan berprestasi 

yang amat kuat. Inilah yang ditekankan dalam teori motivasi berprestasi terkait dengan 

historis kapitalisme yang diuraikan oleh Weber, bahwa orang protestan bekerja lebih 

keras dan lama, menabung untuk masa depan, dan berlomba untuk mencapai 

kesuksesan. Ajaran Calvinisme telah menginspirasi penganut Protestan untuk hidup 

hemat, sebaliknya mereka tidak merasa rasional jika tidak mengerjakan sebuah 

pekerjaan dengan baik dan inilah substansi dari ide motivasi berprestasi. 

 Perilaku seperti itu yang bisa diadopsi dari interaksi mahasiswa dengan masjid 

tentunya melahirkan ilmuan yang selalu sadar bahwa ada “kekuasaan” yang Maha 

Besar, sehingga sikap individualis akan tergerus dengan sikap tawadhu’. Mahasiswa 

dan dosen yang sadar sebagai insan akademis akan selalu menundukkan kepala kepada 

sang Khalik. Hal itu ia lakukan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan 

berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan. Namun bagi yang tidak demikian, biasanya 

akan menjadi orang yang sombong. Ia selalu merasa lebih pintar dan melihat orang 

lain sebagai saingan ataupun lawan. 

Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah yang tertuang di dalam perundang-

undangan itu, aspek religi dan nilai-nilai moral masih terpinggirkan. Unsur 

pendidikannya terlepas dari unsur pengajaran ilmu dan teknologi. Hal ini masih dapat 

ditoleransi jika terjadi keseimbangan antara unsur pendidikan dengan unsur 

pengajaran. Akan tetapi dengan melihat jumlah SKS mata kuliah agama dan moralitas 

(baca: di PTU, MKPK) dengan jumlah SKS mata kuliah disiplin ilmu terjadi 

kesenjangan yang sangat lebar. Di PTU, mata kuliah agama, moralitas, dan 

kebangsaan hanya 6-8 SKS (atau sekitar 5%) dari total SKS S1 yang 144-160 SKS. 

Pendidikan agama diberikan 2 SKS setiap semesternya atapun satu pertemuan 

perpekan yang tentu saja tidak dapat menutupi kebutuhan spiritual civitas akademika, 

khususnya mahasiswa 
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Jika mengacu ke Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan 

nasional kita seharusnya sarat dengan pembelajaran yang berdimensi religius dan 

moralitas. Untuk itu perlu dicari solusi bagaimanakah mendekatkan praktik pendidikan 

dengan perundang-undangan. Jangan sampai praktik pendidikan itu mengkhianati 

amanat perundang-undangan. Memang cukup berat tugas dan tantangan pendidikan 

agama dan dosen agama di Indonesia. Islam diyakini sebagai sebuah agama yang 

memiliki ajaran yang lengkap dan sempurna. Tapi pendidikan formal kita tidak 

mungkin mampu menjelaskan ”kelengkapan” dan ”kesempurnaan” agama Islam 

karena bobot SKS pendidikan agama dalam kurikulum nasional kita sangat terbatas 

(SD s.d. SMA hanya 2 jam perminggu, sementara di universitas hanya 2-4 SKS dari 

total SKS). Bandingkan dengan di negara muslim lainnya. Tidaklah aneh jika Tilaar 

menyebut pendidikan agama dalam kurikulum nasional kita hanya sebagai 

"penggembira" saja, sekadar tidak dikritik pendidikan sekuler oleh kalangan ulama. 

Praktik pendidikan di Indonesia sebenarnya tidak jauh berbeda dengan di Barat yang 

mengejar ilmu dengan asumsi bahwa ilmu itu bebas nilai (value free).  

Memahami masjid secara universal berarti juga memahaminya sebagai sebuah 

instrumen sosial masyarakat Islam yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam 

itu sendiri. Secara khusus, masjid terutama di kampus-kampus jika dimaknai secara 

luas bukanlah hanya sebagai tempat ibadah. Beragam aktivitas dapat dilakukan sebagai 

upaya pengembangan keintelektualan dari pengajaran di kampus-kampus yang masih 

sangat dominan dengan sistem selama ini. Harapan ini meniscayakan optimalisasi 

fungsi masjid sebagai sarana ibadah, laboratorium intelektual dan beragam kegiatan-

kegiatan berdimensi sosial. 

Pengelolaan masjid membutuhkan keahlian (skill) yang tidak sekedar cukup 

saja, tetapi mesti dilaksanakan secara maksimal sebagai implementasi dari dakwah bi 

ahsan al-„amal (melakukan perubahan dengan mengerahkan segenap kemampuan). 

Dengan pemahaman semacam ini, masjid dapat dimaknai sebagai instrumen atau 

sarana ibadah universal. Tidak hanya ibadah mahdhah (mikro) saja, tetapi juga ibadah 

ghayr mahdhah (makro). Sehingga, masjid kembali lagi pada fungsinya sebagaimana 

zaman Nabi Muhammad SAW dahulu. Masjid saat itu menjadi pusat pendidikan Islam 

yang berupaya menjadikan agama Islam atau ajaran Islam menjadi way of life 

(pandangan dan sikap hidup) seseorang. 

Kenyataannya miris dengan tingkat pembangunan masjid yang cukup 

banyak, namun berbading terbalik dengan volume jamaah yang hadir. Namun bagi 

masjid di kampus-kampus tertentu dengan kegiatan-kegiatan aktivitas mahasiswanya 

selain ibadah diharapkan tetap semangat dengan beragam kegiatan-kegiatan yang 

dapat mengarah peningkatan kapasitas diri sebagai calon-calon pemimpin masa depan. 

 

Defenisi Masjid 

M. Quraish Shihab (1996:459) mengemukakan bahwa, “Pengertian sehari-hari, 

masjid merupakan bangunan tempat shalat kaum muslimin. Tetapi karena akar katanya 

mengandung makna tunduk dan patuh, hakekat masjid adalah tempat melakukan 
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segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah semata”. Karena itu al-

Qur’an surah Al-Jin (72:18) misalnya, menegaskan bahwa“Sesungguhnya masjid-

masjid itu adalah milik Allah, karena itu janganlah kamu menyembah sesuatupun 

selain Allah.”  

Kata “Masjid” berasal dari akar kata bahasa Arab yang berarti membungkuk 

dengan hormat dalam posisi sujud pada waktu sholat” (Kamus al-Munawwir, 

1984:650). Dari akar kata tersebut berubah menjadi “masjid” yang merupakan kata 

benda yang menunjukkan arti tempat sujud (isim “Makan” dari Fi‟il “Sajada”). Masjid 

berarti tempat untuk bersujud. Secara terminologis diartikan sebagai tempat beribadah 

umat Islam, khususnya dalam menegakkan shalat. Masjid sering disebut Baitullah 

(rumah Allah), yaitu bangunan yang didirikan sebagai sarana mengabdi kepada Allah. 

Sujud adalah merupakan perbuatan shalat yang paling mulia, yaitu agar 

seorang hamba mendekatkan diri kepada Tuhannya, maka isim “makan: (kata benda 

yang menunjukkan tempat untuk shalatpun diambil dari kata sujud yang kemudian 

berubah bentuknya menjadi masjid. Masjid tidak dikatakan dengan “marka” (tempat 

ruku’) atau kata lain dari bagian penting dalam kegiatan sholat. 

 Seringkali di beberapa areal kampus dijadikan sebagai areal tempat shalat 

(mushalla) oleh beberapa komunitas pencinta mushalla sebagai alternative jauh atau 

tidak adanya sarana ibadah di sebuah kampus. Berdasarkan kategori besar kecilnya 

tempat shalat itu, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Masjid, bangunan cukup besar dan kapasitasnya dapat menampung ratusan bahkan 

ribuan jamaah yang bisa dipakai untuk melaksanakan shalat jumat atau kegiatan 

Agama Islam. 

2. Langgar, sebuah bangunan tempat ibadah, bangunan cukup besar, kapasitas jamaah 

menampung maksimal lima puluh jamaah, namun tidak bisa dipakai untuk 

melaksanakan shalat jumat, namun uuntuk kegiatan peringatan hari besar Islam 

dapat dilaksanakan di langgar ini. 

3. Mushalla, sebuah bangunan tempat ibadah yang bangunannya tidak terlalu besar, 

dapat menampung jamaah maskimal seratus jamaah, bangunan dilengkapi atribut 

kubah, hiasan-hiasan kaligrafi dan lain-lain. Mushalla ini sering dibangun di 

tempat-tempat umum seperti di pasar, terminal dan tempat strategis lainnya. 

Masjid sebagai areal pembinaan dua kepribadian, intelektual (aqidah) dan hati 

(qalbu) keduanya harus seimbang dalam pembinaannya. Jika tidak manusia akan 

terjerembab ke nestapa kemodrenaan (bergelimang materi tetapi gersang spiritual) 

keseimbangan itu diandaikan berbasis masjid. Sebagai pusat pendidikan, sebab masjid 

merupakan corak pertama dari sekolah Islam, di mana muslimin belajar, membaca dan 

menulis berbagai disiplin ilmu pengetahuan didalamnya. 

Namun, apapun jenis dari ketiga kategori tempat ibadah di atas, substansinya 

adalah bagaimana sarana tersebut dapat dijadikan sebuah sarana untuk berinteraksi 

dengan Tuhan/ sang Khalik. Selanjutnya, sarana tersebut dimanfaatkkan untuk mengisi 

bathin dan rohani dalan aktivitas sehari-hari di luar rumah. Dampak yang diharapkan 

adalah bagaimana menjadi orang lebih baik dari orang lain sebagai buah dari interaksi 

dengan Tuhan/ sang Khalik. 
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Masjid Sebagai Sarana Ibadah dan Laboratorium intelktual 

Adapun kesimpulan dalam interksi peneliti di lapangan dengan para mahasiswa 

dan dosen, maka disimpulkan sebagai berikut: 

1. Volume mahasiwa di Universitas Muhammadiyah Makassar sangat besar sehingga 

shalat jamaah seringkali dilakukan dengan dua tahap atau lebih, sehingga 

mahasiswa yang mau memanfaatkan masjid untuk kepentingan lain menjadi 

terhambat.  

2. Masjid difungsikan sebagai sarana pengembangan keintelektualan. Aktivitas 

ibadah berjalan dan pemanfaatan masjid kampus cukup dirasakan sebagai sebuah 

upaya memacu diri untuk mendapatkan ilmu di luar kelas. 

3. Kehadiran dan Intergrasi Ma’had al-Birr memberikan pengaruh besar kepada 

volume jamaah masjid, apalagi pasca shalat rata-rata para hafidz berdiam diri 

menghapal ataupun ber-tadarrus. 

4. Seringkali dimanfaatkan oleh dosen-dosen yang mengalihkan jam mengajarnya 

dari lantai (3,4,5,6,7, 8 dan 9 gedung menara Iqra) ke areal masjid.  

5. Kelompok kajian yang sering diskusi di masjid yaitu IMM, HTI, Wahdah, HMI. 

6. Seringkali dimanfaat oleh para aktivis lembaga terutama organisasi atau lembaga 

kampus dijadikan sebagai tempat kegiatan besar seperti diadakan dialog kader dan 

kebangsaan, seminar, dan debat Islam. 

Namun yang menjadi catatan terhadap eksistensi masjid kampus Universitas 

Muhammadiyah Makassar, yaitu: 

1. Design masjid hanya untuk ibadah, sehingga aktivitas diskusi dan kajian-kajian 

keilmuan terkadang terkesan mengganggu. 

2. Seyogyanya pengelola Masjid menghadirkan penceramah-penceramah khutbah 

Jum’at adalah mereka yang berlatar belakang akademik 

3. Tidak adanya teras masjid sebagai transit awal sebelum beribadah ataupun sebagai 

tempat belajar/ diskusi.  

4. Perlu ditambahkan fasilitas colokan listrik, agar para mahasiswa dapat mencash 

handphone dan lap topnya. 

5. Perlu penambahan whiteboard di areal-areal yang sering di jadikan “kelas 

pengganti” ataupun diskusi kelompok-kelompok kajian, agar lebih baik hasilnya.  
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OPTIMALISASI FUNGSI RUMAH IBADAH DI SEKOLAH SEBAGAI 

LABORATORIUM ROHANI DALAM PEMBINAAN KARAKTER 

Oleh Moh. Sulthon 
(Kepala SMAN 8 Kota Malang, e-mail: sulthon58@yahoo.com) 

Abstrak 

Rumah ibadah di sekolah merupakan salah satu sarana bernilai sakral 

dan fundamental. Alasannya, rumah ibadah dapat memberikan andil 

besar terhadap terjadinya transformasi nilai-nilai dalam kehidupan 

peserta didik. Fenomena perilaku menyimpang peserta didik yang 

semakin bermacam-macam, di antaranya dapat disembuhkan atau 

dikendalikan melalui fungsionalisasi rumah ibadah di sekolah. Bukan 

hanya oleh sekolah, masyarakat, orang tua (keluarga), tetapi juga bagi 

pemerintah, eksistensi rumah ibadah diidealisasikan mampu 

menunjukkan fungsinya secara optimal. Terdapat tantangan perubahan 

gaya hidup, khususnya dalam hal pola pergaulan dan “invasi budaya” 

bersifat global yang semakin gencar. Hal itu harus selalu dijawab 

dengan cara memperkuat dan mengembangkan proses pembelajaran di 

sekolah dengan cara melakukan optimalisasi fungsi rumah ibadah. 

Optimalisasi ini menjadi wujud deskripsi dari berbagai upaya 

pengembangan atau peningkatan fungsi rumah ibadah dalam 

membentuk atau membina karakter peserta didik. Harapannya, mereka 

dapat menjadi sumberdaya manusia andal di bumi pertiwi ini. Hal ini 

menunjukkan, rumah ibadah di sekolah bukanlah kebutuhan formal. 

Namun keberadaannya merupakan kebutuhan moral dan spiritual 

sebagaimana dicita-citakan oleh pendidikan nasional Indonesia. 

 

Kata-kata Kunci:  

Peserta didik, karakter, rumah ibadah, optimalisasi. 

 

Prolog 

“Anak, meskipun ia berstatus pelajar, jangan dibiarkan liberal membentuk 

dirinya sendiri. Jangan dibebaskan dibentuk lingkungan pergaulannya, atau 

jangan diliberalisasikan memilih apa saja yang disukainya. Karena ia bisa 

terjerumus menjadi anak-anak kriminal.” (Fadilah Utami, 2007). 

 

Ungkapan di atas tampaknya tidak berlebihan. Anak, termasuk peserta 

didik, yang dibentuk oleh lingkungan buruk, dapat menjadikannya bersikap dan 

berperilaku buruk. Selain itu, ia dapat melakukan perbuatan yang bertentangan 

dengan norma agama, kesusilaan, dan hukum yang berlaku. 

Kasus pelanggaran moral yang dilakukan oleh anak atau peserta didik di 

tengah masyarakat tidak sedikit berkategori memilukan dan memalukan. 

Perbuatan itu sekaligus menampar muka orang tua, sekolah, dan identitas sebagai 
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masyarakat beragama. Berbagai jenis kasus pelanggaran moral ini menjadi 

sorotan istimewa. Hal itu biasanya dikaitkan dengan realitas bahwa krisis moral 

sedang atau telah melanda anak-anak atau peserta didik. 

Kalangan peserta didik semestinya berperilaku mulia, bersikap empati 

pada sesama, dan mewujudkan keadaban di muka bumi, setidaknya di lingkungan 

pergaulannya. Namun harapan ideal itu dikalahkan oleh perilaku bercorak homo 

homini lupus (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya). Perilaku tersebut 

dapat dijumpai misalnya pada peserta didik yang suka berkelahi atau terlibat 

tawuran massal, atau perbuatan-perbuatan bercorak anarkis. 

Hal ini membenarkan asumsi, ada gejala kurang baik, kotor, atau bercorak 

dursila yang sedang menimpa anak-anak di bawah umur. Mereka terbentuk 

menjadi serigala yang tega memangsa temannya. Fenomena ini sekaligus 

mengesankan bahwa dirinya sedang mengidap krisis sebagai sosok penyayang, 

dan sebaliknya melekat watak serigala dan perusak (penghancur). 

Mereka memang layak dipersalahkan jika benar-benar secara hukum sudah 

dibuktikan bersalah. Namun dengan usia yang masih dini ini, kesalahan layak 

ditimpakan atau dilamatkan kepada pihak lain. Pepatah menyebut “evil causis-

evil vallacy”, atau sesuatu yang buruk terjadi adalah disebabkan oleh hal-hal 

buruk yang mempengaruhinya (Abdul Wahid, 2010). Pihak lain yang dapat 

digugat tanggungjawabnya ini diantaranya adalah lembaga pendidikan (sekolah). 

Lembaga pendidikan belum memainkan perannya secara optimal, padahal yang 

dihadapinya adalah gelombang revolusi perilaku di kalangan peserta didik. 

Secara umum, revolusi perilaku itulah yang seringkali kurang terbaca 

dengan cermat oleh pilar-pilar pendidikan, seperti orang tua (keluarga), sekolah 

(guru), dan pemerintah. Mereka lebih sering “terkejut” setelah sebagian peserta 

didik terseret cukup jauh dalam gelombang perubahan yang membuka kran 

penghalalan gaya hidup seperti dalam pola pertemanan maupun pengadopsian 

perubahan budaya. 

Negara menginginkan setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab 

sebagai kader penerus. Oleh karena itu, ia perlu mendapat kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental 

maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan serta 

untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap 

pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi; 

Tuntutan pada pembentukan pribadi berakhlak mulia itu menunjukkan, 

tanggungjawab memperhatikan pertunbuhan anak-anak atau peserta didik baik 

secara fisik maupun non-fisik mutlak tidak boleh diabaikan. Mengabaikan 

pembentukan dimensi moral dalam kehidupan peserta didik, berarti menyiapkan 

lobang menganga untuk mengubur masa depannya. Jika anak-anak tidak lagi 

punya masa depan yang baik berarti pertanda kehancuran bangsa tidak bisa 

dihindari (Muchsin, dkk, 2011). 

Pembentukan atau penguatan moral terhadap peserta didik itu tidak lepas 

dari proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sekolah merupakan institusi 

yang mendapatkan amanat untuk membentuk karakter peserta didik. Kemudian 

sekolah memproduk berbagai upaya guna mewujudkannya. Salah satu upaya yang 

dilakukannya adalah dengan mendirikan rumah ibadah. 
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Ketika rumah ibadah di sekolah sudah terbentuk, sementara kondisi 

perkembangan kehidupan peserta didik, ternyata masih juga menunjukkan kondisi 

paradoksal atau keprihatinan akibat banyaknya peserta didik yang terseret dan 

terlibat perbuatan melanggar norma moral hingga norma yuridis, maka logis jika 

timbul pertanyaaan, masihkah rumah ibadah di sekolah itu ada manfaatnya? 

Dengan kata lain, masih urgensikah kehadiran rumah ibadah di sekolah? 

 

Rumah Ibadah di Sekolah 

Eksistensi rumah ibadah di sekolah merupakan hak bagi setiap komunitas 

pembelajar, termasuk peserta didik. Mereka mempunyai hak untuk beragama dan 

menjalankan serta mengembangkan ajaran agamanya. Rumah ibadah di sekolah 

merupakan sarana yang dibutuhkannya untuk menjalankan kewajiban agamanya. 

Hubungan antara rumah ibadah di sekolah dengan hak peserta didik dalam 

beragama menjadi relasi istimewa. Alasannya, jika peserta didik mendapatkan 

kesempatan menjalankan agamanya dengan baik, benar, dan kondusif, maka 

bukan hanya haknya saja yang berhasil dipenuhi. Secara lebih luas, kondisi 

tersebut dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di sektor-sektor 

lainnya, yang dipengaruhi oleh agama yang berhasil dijalankannnya. 

Sudah banyak terbukti dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, 

agama mempunyai pengaruh besar. Masyarakat akan terkena atau mengalami 

problem sangat serius dan bermacam-macam jika dalam konstruksi kehidupannya 

tidak didasarkan pada agama. 

Di semua sektor apapun, kekacauan dan penyakit-penyakit sosial, budaya, 

ekonomi, hukum, dapat terjadi dan berkembang pesat, bilamana agama tidak 

ditempatkan sebagai pijakan utama atau pegangan hidup manusia. Manusia 

menghadapi krisis serius dan bahkan terseret dalam kehancuran mengerikan, 

bilamana agama tidak dijadikan pijakan utama kehidupannya. 

Benjamin Franklin menyatakan, jika manusia masih tetap jahat dengan 

adanya agama, bagaimana lagi jika tiada agama? Artinya agama (Islam) 

sebenarnya sudah memberikan doktrin mengenai cara hidup yang baik, bekerja 

dengan benar, bergaul yang tepat, atau membangun kehidupan berkeadaban. 

Namun manusia mempunyai kemauan bermacam-macam. Akibat kemauannya ini 

tidak dikendalikannya dengan benar, berbagai bentuk kerugian dialaminya 

(Muslim Ramadan, 2011). Tidak sedikit di antara manusia ini yang terseret dalam 

gaya hidup yang bercorak memberhalakan berbagai hal di luar Tuhan (Allah), 

yang oleh Mohammad Imaduddin Abdurrahim (1999) disebut pemberhalaan 

“tuhan triple ta” (tuhan tahta, tuhan wanita, dan tuhan harta). Hal ini tidak lepas 

dari pola hidup manusia yang semakin lama semakin “kehilangan” agamanya. 

Mereka mempunyai rumah ibadah dimana-mana, tetapi kehidupan kesehariannya 

telah menghilangkan tuhan sejatinya. 

Dalam Deklarasi HAM Islam yang dikenal dengan Cairo Declaration 

pasal 9 sub b, disebutkan: “Setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan 

dua hal: agama dan dunia pendidikan dari berbagai lembaga pendidikan dan 

bimbingan, di dalam keluarga, sekolah, universitas, media, dan Iain-lain. Semua 

itu dipadukan dan diseimbangkan caranya untuk mengembangkan 

kepribadiannya, memperluas ketakwaan kepada Tuhan dan meningkatkan 
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penghargaan untuk membela hak dan kewajibannya.” 

Dalam deklarasi itu jelas disebutkan, agama dan dunia pendidikan itu 

mempunyai hubungan kuat yang saling menentukan. Agama menjadi pembentuk 

utama kepribadian manusia, yang ditransformasikan ke dalam diri manusia 

melalui proses pendidikan (Idham Khalid, 2012). 

Ketentuan dalam Deklarasi Cairo itu sejalan dengan Universal 

Declaration of Human Rights (UDHR) pasal 26 ayat 2, bahwa “pendidikan harus 

diarahkan kepada perkembangan kepribadian manusia dan untuk memperkuat 

penghormatan akan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. 

Pendidikan harus meningkatkan saling pengertian, toleransi dan persaudaraan 

antar bangsa, ras, atau kelompok-kelompok agama 

Kedua Deklarasi HAM itu setidaknya menunjukkan aspek strategisnya 

pendidikan yang beridealisme pembentukan dan pengembangan kepribadian 

manusia, termasuk kepribadian anak. Setiap penyelenggaraan sistem pendidikan 

harus punya tujuan, yang salah satunya diarahkan untuk mendukung pertumbuhan 

daya nalar, emosional, dan spiritual anak-anak. 

Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” 

Dengan fungsi pendidikan tersebut, idealnya anak-anak bukan hanya 

sekedar mengasah dan meningkatkan produktifitas intelektualnya. Lebih dari itu, 

mereka juga menguatkan komitmen kebertuhanan, moral, kemanusiaan, dan 

kebangsaannya. Pasalnya, dalam dunia pendidikan, seorang peserta didik akan 

mendapatkan transfer ilmu pengetahuan yang membuat dirinya punya 

kematangan emosi, kemapanan status sosial, dan ketahanan beragamanya. 

Ilmu pengetahuan yang ditransformasikan pada peserta didik itu kemudian 

diperkuat dengan sarana lain yang mendukungnya. Peserta didik mendapatkan 

transformasi pengetahuan mengenai moral (etika) dan agama. Transformasi ini 

diikuti dengan pembelajaran empirik yang mengarahkan pada pembentukan 

kepribadiannya. Rumah ibadah yang disediakan oleh lembaga pendidikan 

(sekolah) merupakan realisasi pembelajaran empirik keagamaan yang 

diidealisasikan untuk mewujudkan sinerginya transformasi ilmu pengetahuan 

agama dengan pengaplikasian agama.  

 

Laboratorium Rohani dan Pembinaan karakter 

Rumah ibadah di sekolah merupakan laboratorium rohani bagi peserta 

didik maupun para guru dan pihak-pihak lain yang menggunakannya. Sebagai 

laboratorium, rumah ibadah di sekolah didirikan bukan sebagai alat kelengkapan 

dari bangunan sekolah atau dunia pendidikan. Secara khusus, rumah ibadah 

memang berfunsgi sebagai “rumah” bagi kalangan peserta didik untuk 

membentuk atau mewarnai rohaninya. 

Ketika kesucian akal peserta didik dikalahkan oleh naluri hewaninya, 



37 
 

maka dirinya tak ubahnya menjadi obyek yang diperbudak oleh penyakit yang 

bercorak kebinatangan. Demikian pula apabila akalnya difokuskan untuk 

merekayasa praktik-praktik gaya bergaul, atau berhubungans sek bebas dan 

berganti-ganti pasangan, yang jelas-jelas bertentangan dengan harkat 

kemanusiaandan norma agama. 

Menurut A. Hasyim Muzadi (2007), bangsa Indonesia sedang menghadapi 

problem kegelisahan batin di kalangan anak muda. Tidak sedikit darinya yang 

sedang kesulitan memisahkan dirinya dari berbagai bentuk gaya bergaul yang 

tidak benar dan potensial menghancurkan. Hal ini sejalan yang disampaikan oleh 

Mohammad Tholhah Hasan (2006 dan 2007), bahwa kecenderungan yang sangat 

kuat di era globalisasi informasi ini adalah fenomena maraknya anak-anak muda 

dari kalangan pelajar yang terseret dalam penyimpangan etika. Akhlak tidak 

dijadikan sebagai panduan etis berperilakunya di jalan yang benar. Mereka larut 

dalam euforia gaya bergaul yang asal menyenangkan, dan bukan sebagai 

pembangun kehidupan berkeadaban. 

Kemampuan akal atau rasionalitas peserta didik yang merupakan modal 

besarnya haruslah diimbangi dengan kekuatan spiritualitas, supaya semuanya 

kembali ke “rumah ibadah”. Kalau hanya akal yang diasah dan dikembangkan, 

ditakutkan mereka akan mengalami kehancuran total, akibat berbagai bentuk 

tuntutan akal atau keinginan-keinginannya. 

Bila tidak mempunyai benteng etika atau akhlak, peserta didik dengan 

mudah takluk, menyerah, dan tidak berdaya melawan desakan nafsu hewaninya. 

Nafsu hewani dibiarkan tampil menjadi pemenang dan menjerumuskannya ke 

dalam perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat kemanusiaannya. Citra 

masyarakat terpuji hanya dapat ditentukan oleh akhlak terpuji yang berhasil 

ditegakkannya. 

Pesan cendekiawan muslim Baqir Al-Sadr (1980) layak disimak. 

Menurutnya, manusia itu pelaku yang menciptakan sejarah. Gerak sejarah adalah 

gerak menuju atau tujuan. Tujuan tersebut berada di hadapan manusia, berada “di 

masa depan”. Sedangkan masa depan yang bertujuan harus tergambar dalam 

benak manusia. Dengan demikian, benak manusia merupakan langkah pertama 

dari gerak sejarah, atau dengan kata lain, “dari terjadinya perubahan” (Ahmad 

Syafi'i Ma'arif, 1995). 

Dalam pesan tersebut terdapat peringatan yang ditujukan pada sepak 

terjang manusia, khususnya kalangan anak didik. Warna sejarah merupakan 

deskripsi perilaku anak didik. Saat dalam benak anak didik hanya menghidupkan 

nafsu hewani seperti memuaskan hobi bertualang secara seksologis dengan cara 

promiskuitas atau eksperimentasi pola-pola berhubungan seks, barangkali yang 

akan mewarnai sejarah masa depan bangsa ini adalah identitas sebagai 

“masyarakat berbudaya asusila”. 

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa (kaum), 

sehingga bangsa itu merubah nasibnya sendiri” (QS. 13: 11), adalah penegasan 

dari Tuhan yang menunjuk peserta didik sebagai subyek utama yang menentukan 

warna sejarah peran-perannya di muka bumi. Peran ini hanya dapat dijalankan 

dengan maksimal bila peserta didik mempunyai modal akhlak memadai. Peserta 

didik akan mampu menjadi pengubah sikap dan perilaku buruknya, bila mereka 
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secara terus menerus diajari untuk menjadi pembentuk dirinya dalam ranah 

revolusi mentalitas dan spiritualitas. 

Al-Ghazali menyatakan bahwa cara mendidik anak termasuk hal paling 

penting. Anak-anak itu merupakan amanat, khususnya, di tangan orang tuanya. 

Hati sucinya merupakan permata tak ternilai harganya. Anak dapat menerima 

segala macam ukiran dan bentukan, serta condong pada setiap yang diajarkan dan 

dicondongkan kepadanya. Jika dibiasakan dengan kebaikan, maka ia akan 

menjadi dewasa dan bahagia. Namun jika dibiasakan dalam berbuat jahat, maka ia 

akan sengsara dan binasa. 

Dalam uraian filosof dan pakar pendidikan tersebut dapat dipahami 

tentang kedudukan anak sebagai amanat yang haras dijaga oleh orang tuanya. 

Ketika anak-anak Indonesia banyak terjerumus dalam sikap dan perilaku asusila, 

kriminalitas, atau perbuatan-perbuatan menyimpang, tentulah negara, keluarga, 

sekolah, dan masyarakat yang haras menunjukkan komitmen edukasinya. Mereka 

inilah yang haras menjaga agar permata hati (peserta didik) itu tetap berkilau dan 

memberikan cahaya pencerahan bagi masa depan Indonesia. 

Sekolah melalui sarana rumah ibadah, menjalankan kewajibannya untuk 

membina atau membentuk karakter peserta didik. Rumah ibadah harus dijadikan 

dan dikembangkan oleh sekolah. Tempat tersebut harus menjadi tempat mengasah 

keperkasaan spiritualitas atau menguatkan karakter peserta didik supaya menjadi 

sosok berkepribadian tangguh. 

Kilauan “permata hati” yang bernama peserta didik merupakan harapan 

besar bagi bangsa ini. Pada setiap peserta didik itulah kita percayakan 

tanggungjawab masa depan Indonesia. Harapan ini akan terkabul jika proses 

pendidikan yang dilaksanakan untuk peserta didik itu tidak bersifat darurat, tetapi 

memang benar-benar sistem pendidikan yang berbasis futuristik dan humanistik, 

serta religiusitas. Artinya, penyelenggaraan pendidikan yang mempertimbangkan 

kepentingan masa depan dan pemanusiaan peserta didik, serta aspek keagamaan 

dalam dirinya. 

Kepentingan religiusitas mencakup di dalamnya aspek pembentukan atau 

penguatan sisi keagamaan dan kebertuhanan dalam diri peserta didik. Ketika di 

dalam dirinya terus meneras atau tumbuh berkembang nilai-nilai keagamaan atau 

kebertuhanan, maka tidak perlu khawatir ketika mereka diserahkan ke tengah-

tengah keluarga atau masyarakat. 

Doroty Law Nolte mengungkapkan rasa kasihnya pada anak-anak lewat 

sajaknya yang berjudul “Children Learn at They Live”. Maksudnya, jika 

dibesarkan dengan celaan, anak belajar memaki. Jika dibesarkan dengan 

permusuhan, anak belajar berkelahi. Jika dibesarkan dengan cemoohan, anak 

belajar rendah diri. Jika dibesarkan dengan dorongan, anak belajar percaya diri. 

Jika dibesarkan dengan pujian, anak belajar menghargai. Jika dibesarkan dengan 

sebaik-baik perlakuan, anak akan belajar keadilan. Jika dibesarkan dengan rasa 

aman, anak belajar menaruh kepercayaan. Jika dibesarkan dengan kasih sayang 

dan persahabatan, anak belajar menemukan cinta dalam kehidupan. (M. Bashori 

Muchsin,dkk, 2011). 

Untaian kata bersayap itu menunjukkan, dalam hidup ini anak 

membutuhkan suatu “dunia” edukatif-progresip yang dapat mengembangkan 
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dirinya. Dunia itu dikenal dengan jagad pendidikan. Melalui dunia ini, anak dapat 

belajar banyak tentang makna tanggungjawab hidup sebagai individu, anggota 

masyarakat, dan pilar-pilar negara. 

Instrumen pendidikan yang berkedudukan strategis untuk membentuk 

peserta didik adalah rumah ibadah. Tempat ini dapat dijadikan sebagai sistem 

membentuk atau membina pribadi peserta didik supaya menjadi anak-anak 

Indonesia yang hebat di ranah kepribadian. 

Rumah ibadah di sekolah memberikan peluang bagi peserta didik untuk 

belajar memahami makna dirinya sebagai wakil Allah di muka bumi (khalifah fi 

al-ardl) yang mempunyai peran mencerahkan kehidupan bermasyarakat dan 

berbangsa. Ketika mendapatkan pencerdasan di rumah ibadah, dirinya dituntut 

melanjutkan perannya secara progresif. Peran secara progresif ini secara tidak 

langsung disebut oleh Sahal Mahfud (1994) sebagai bentuk pendidikan yang 

memanusiakan manusia atau mengagamakan agama manusia. Artinya meskipun 

sudah beragama, tetapi mereka dididik secara terus menerus agar dirinya semakin 

paham dengan agama yang dipeluknya, semakin meyakini agama yang 

diiikutinya, dan semakin giat mengamalkan doktrin agamanya.  

 

Optimalisasi Fungsi Rumah Ibadah 

Pertama, kepala sekolah atau para guru, khususnya guru agama memberi 

teladan dengan cara memanfaatkan rumah ibadah sebagai rumah menjalankan 

aktifitas spiritualitas. Kegiatan ini tidak terbatas dengan menjalankan shalat 

Zhuhur atau Ashar, tetapi juga aktifitas spiritualitas pada hari atau waktu-waktu 

tertentu yang sudah dijadwal. 

Kedua, organisasi kesiswaaan, terutama bidang atau seksi keagamaan 

menjadikan rumah ibadah sebagai salah satu program kegiatannya, diantaranya 

dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti pengajian dan 

pengkajian. Kegiatan iniyang dapat menciptakan atmosfir keberagamaan yang 

kondusif di kalangan peserta didik. 

Ketiga, sekolah dapat menjalin hubungan kemitraan dengan lembaga-

lembaga sosial-keagamaan yang dapat diajak menggerakkan kegiatan-kegiatan 

keagamaan dengan cara memanfaatkan rumah ibadah. Tidak sedikit lembaga-

lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, yang mempunyai proram-

program penyebaran fatwa yang bisa diinformasikan kepada publik, khususnya 

kalangan peserta didik. 

Keempat, mengajak orang tua dari kalangan peserta didik untuk sesekali 

berkumpul di rumah ibadah, baik mendiskusikan atau membahas problem 

perkembangan peserta didik zaman sekarang. Selain itu, kegiatan ini juga untuk 

memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menjalankan program 

keagamaan tertentu yang dapat dijalankan bersama-sama antara sekolah, orang 

tua, dan peserta didik. 

Epilog 

Revolusi atau perubahan gaya hidup, khususnya dalam hal pola pergaulan 

dan “invasi budaya” yang bersifat global, tidak bisa tidak harus selalu dijawab 
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dengan cara memperkuat dan mengembangkan proses pembelajaran di sekolah 

dengan cara melakukan optimalisasi fungsi rumah ibadah. Rumah ibadah menjadi 

laboratorium yang menentukan rohani peserta didik. Berfungsinya rumah ibadah 

di sekolah menjadi kunci utama penyelenggaraan pendidikan yang berbasis 

moralitas-spiritualitas. 

Semakin optimal fungsionalisasi rumah ibadah dalam membina karakter 

peserta didik akan berpengaruh besar terhadap kualitas sumberdaya manusia 

andal di bumi pertiwi ini. Optimalisasi rumah ibadah di sekolah dewasa ini 

merapakan realitas kebutuhan moral dan spiritual sebagaimana yang dicita-

citakan oleh pendidikan nasional Indonesia dalam membentuk peserta didik yang 

tangguh. 
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Abstrak 

Pembinaan karakter dari masjid dapat dilakukan dengan hal-hal yang 

mudah lagi bermanfaat. Program Cinta Masjid yang penulis 

canangkan memuat program yang bertujuan untuk memakmurkan 

masjid oleh mahasiswa. Mahasiswa dalam sebulan sekali mendapat 

undangan untuk melakukan bersih masjid dan mengikuti kajian di 

masjid kampus tersebut. Hakikatnya, manusia akan sulit untuk merasa 

memiliki jika tidak berhubungan secara langsung dengan sesuatu 

tersebut.  Dengan program cinta masjid, diharapkan mahasiswa 

semakin dekat dengan masjid dan mengambil sebanyak-banyaknya 

manfaat  dan memberi manfaat bagi masjid kampus. Diharapkan 

dengan pembinaan karakter mahasiswa melalui masjid, akan 

menciptakan kebiasaan yang baik bagi mahasiswa, selain itu dengan 

melakukan kajian dimasjid, tentunya dapat menambah nilai keimanan 

dan ketakwaan mahasiswa. Untuk merealisasikan program ini, perlu 

adanya kerja sama dengan fakultas dan bagian rektorat. 
 

Kata Kunci:  

Pembinaan karakter, Cinta masjid, Mahasiswa. 

 

Prolog 

Karakter merupakan watak atau sifat batin seseorang yang mempengaruhi 

segenap pikiran, sikap dan tingkah laku seseorang yang membedakan satu dengan 

lainnya (Laraswati, 2013). Perkembangan karakter pada individu dipengaruhi oleh 

faktor bawaan (nature) dan lingkungan (nurture) dimana individu tersebut 

tumbuh dan berkembang. Pembentukan karakter seseorang merupakan hasil 

daripada proses pendidikan yang melibatkan keluarga, pihak sekolah muapun 

masyarakat.  

Membentuk karakter anak bangsa menjadi manusia yang bertaqwa lagi 

berakhlak mulia adalah hakikat pendidikan yang sesungguhnya. Pembangunan 

moral dan karakter lebih efektif melalui pengalaman langsung. Karakter tidak 

dapat diajarkan, akan tetapi dapat diperoleh dari pelatihan ataupun pengalaman 

seseorang. Oleh karenanya diperlukan wadah yang mendukung untuk 

memperoleh pengalaman tersebut. Diharapkan dari pengalaman inilah seseorang 

mendapatkan sebuah nilai pengajaran ataupun hikmah yang menjadi suatu 

kebiasaan baik yang mencirikan karakter individu itu.  

mailto:si.nurwahida@gmail.com
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Pembentukan karakter dalam dunia pendidikan merupakan proses yang 

dilakukan dengan tujuan agar setiap individu menuju ke arah yang lebih baik 

sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Namun tidak dapat dipungkiri pendidikan 

yang difokuskan sekarang lebih dominan dalam mengembangkan kemampuan 

kognitif siswa/mahasiswa saja. Individu dinilai berdasarkan hasil yang dia capai 

dengan beberapa kategori A, B, C, D atau E. Perubahan kurikulum terkini 

menjanjikan penilaian tidak hanya berdasarkan hasil namun juga proses yang 

dilalui siswa/mahasiswa tersebut, tapi dilapangan hal ini masih belum sepenuhnya 

dapat terlaksana. Sejatinya, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi 

belumlah cukup menjadikan anak bangsa menjadi sumber daya manusia terbaik. 

Pendidikan moral dan spiritual hendaknya mendapat porsi yang sama jika 

menginginkan manusia yang berkualitas lahir batin. 

Masjid merupakan sekolah yang telah meluluskan para ulama dan 

pemimpin dari kalangan salafus shalih. Sejarah mengisahkan bahwa Rasulullah 

mendidik para sahabatnya yang mulia di masjid. Rumah ibadah ini tidak sekedar 

sebagai tempat untuk melakukan shalat lima waktu, tetapi lebih dari itu ia adalah 

sebuah kampus, tempat kaum Muslimin mempelajari ajaran-ajaran Islam dan 

menerima pengarahan-pengarahan. Masjid sekaligus menjadi tempat bertemu dan 

bersatunya seluruh komponen beragam suku setelah sekian lama dijauhkan oleh 

konflik-konflik dan peperangan Jahiliyyah. Bahkan masjid menjadi pangkalan 

untuk mengatur semua urusan dan bertolaknya pemberangkatan serta parlemen 

untuk mengadakan sidang-sidang permusyawaratan dan eksekutif. 

Jauh sebelum diperkenalkannya sistem belajar-mengajar di kelas yang  

kita dapat dari bangsa Eropa, masjid telah mengambil posisi terdepan sebagai 

kampus pendidikan. Begitupun tokoh-tokoh agama kita terdahulu di Indonesia, 

K.H Ahmad Dahlan misalnya, yang kerap menggunakan fasilitas masjid sebagai 

tempat untuk membina karakter dan berbagi ilmu dengan santrinya. Masjid 

menjadi sekolah spiritual yang menghasilkan pemuda yang tangguh lagi beriman 

Diperlukannya program yang mendukung eksistensi masjid dalam 

kehadirannya di dunia pendidikan modern. Mengoptimalkan fungsi masjid tidak 

cukup hanya menjadikannya  tempat untuk menunaikan shalat berjamaah namun 

juga memberi konstribusi penting dalam membentuk karakter mahasiswa islami. 

Menghidupkan masjid dengan kajian-kajian rohani, mengadakan pelatihan di 

dalamnya, melengkapi sarana dan prasarana masjid seperti perpustakaan masjid 

dan badan usaha masjid yang dapat membuat masjid mandiri secara finansial.  Ke 

depan, masjid tidak lagi tergantung pada sedekah atau dana amal masjid namun 

sebaliknya masjidlah yang kemudian memberikan sedekah atau beasiswa kepada 

mahasiswa yang membutuhkan atau memberikan dana untuk pembangunan/ 

perbaikan fasilitas kampus. 
 

Keutamaan dan Keberkahan Masjid 

 Berikut penulis jabarkan mengenai urgensi masjid dan hakikat-hakikat 

fungsinya yang komprehensif serta faedah dalam merealisasikannya yang diambil 

dari buku Tabarruk Memburu Berkah Sepanjang Masa di Seluruh Dunia Menurut 
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al-Quran dan as-Sunnah, karya DR. Nashir bin Abdurrahman bin Muhammad al-

Judai’. 

1. Masjid adalah rumah Allah S.W.T di bumi, seperti sabda Rasulullah S.A.W:  

“Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah  dari rumah-rumah Allah...”. 

Karena inilah, masjid adalah tempat yang paling mulia dan utama, 

sebagaimana disebutkan dalam Shahih Muslim, dari Abu Hurairah RA, 

Rasulullah S.A.W bersabda: “Bagian negeri yang paling dicintai Allah adalah 

masjid-masjidnya...”  

2. Ummat Islam menunaikan shalat fardhu berjamaah setiap harinya di masjid. 

Demikian pula sebagian shalat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, 

seperti shalat Gerhana dan shalat tarawih. Bahkan yang dilaksanakan secara 

sendiri-sendiri, seperti shalat Tahiyatul Masjid dan shalat sunnah antara adzan 

dan iqamat (shalat sunnah rawatib), serta shalat-shalat sunnah lainnya. Tidak 

dipungkiri lagi bahwa menunaikan shalat berjamaah di dalam masjid 

memiliki beberapa manfaat yang bersifat agamawi dan duniawi. 

3. Banyak ibadah badaniyyah (yang dilakukan anggota badan) dan qalbiyah 

(yang dilakukan hati) yang dikerjakan di masjid, yang mendatangkan balasan 

yang besar dan pahala yang berlimpah. Di antara ibadah-ibadah tersebut 

adalah berdzikir kepada Allah S.W.T, sebagaimana yang Allah S.W.T 

firmankan: 

 

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

dimuliakan dan disebut nama-Nya didalamnya, pada waktu pagi dan waktu 

petang, orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual 

beli dari mengingat Allah, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. 

Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari 

kiamat)”. (QS. An-Nur: 36-37) 

 

Beri’tikaf di masjid-masjid, khususnya pada sepuluh hari terakhir bulan 

Ramadhan, adalah termasuk ibadah. Adzan, shalat jenazah, mendengarkan 

khutbah Jum’at, mendengarkan ceramah agama, dan ibadah-ibadah serta 
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amal-amal shalih lainnya yang dapat dilaksanakan di masjid-masjid, juga 

termasuk ibadah.  

4. Keutamaan berjalan menuju masjid dan berdiam diri di dalamnya, serta 

pahala besar yang diperoleh karena itu. dalam Shahih Muslim disebutkan, 

dari Abu Hurairah RA, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda – yang artinya: 

“Barang siapa bersuci (berwudhu) dari rumahnya, kemudian berjalan menuju 

salah satu rumah Allah untuk menunaikan satu dari kewajiban-kewajiban 

Allah, maka salah satu dari kedua langkahnya itu akan menghapus satu 

kesalahan, sementara langkah lainnya akan meninggikan derajatnya.” 

 

5. Hampir semua urusan kaum Muslimin ditunaikan di dalam masjid. Bangunan 

ini menjadi sekolah yang telah meluluskan para ulama dan pemimpin dari 

kalangan salafus shalih. Masjid juga digunakan sebagai tempat untuk 

berfatwa, mahkamah untuk mengadili, dan ribath (panti sosial), sehingga 

orang-orang yang memerlukan sesuatu pergi kepadanya. Dari masjidlah, 

kaum muslimin bertolak untuk berjihad, berdakwah, menyebarkan agama, 

dan masih banyak lagi fungsi-fungsi lainnya. Sebagaimana diketahui, 

Rasulullah SAW segera memulai pembangunan masjid setelah sampai di 

Madinah ketika beliau hijrah dari Makkah. Ini merupakan dalil yang 

menunjukkan betapa pentingnya masjid dalam Islam. 
 

Program Cinta masjid 

Dalam makalah ini penulis mengusulkan program cinta masjid. Program 

ini diharapkan menjadi sarana dalam pembinaan karakter mahasiswa ke depannya. 

Sasaran program ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Malang. Waktu 

pelaksanaannya dapat dilakukan di hari Sabtu atau Ahad, dengan harapan 

mahasiswa dapat melaksanakannya secara optimal. Tujuan program ini adalah 

untuk menumbuhkan kecintaan dan rasa peduli mahasiswa kepada masjid yang 

kemudian akan membentuk karakternya sebagai seorang mahasiswa beriman dan 

berakhlak mulia.  

Berikut kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam program cinta masjid.  

Waktu Durasi  Kegiatan 

08.00 – 08.20 20 menit - Briefing oleh takmir/ penanggung jawab 

program 

- Mahasiswa bergabung dalam kelompoknya 

08.20- 09.50 90 menit - Kegiatan bersih-bersih masjid 

- Kegiatan menanam tumbuhan/ bunga di halaman 

sekitar masjid 

- Kegiatan mengecat masjid (jika diperlukan) 

09.50-10.00 20 menit - istirahat  

10.00-11.10 70 menit - kajian islam/ seminar/ pelatihan shalat dsb. 

 

Tentunya dalam hal ini, beberapa pihak hendaknya terlibat aktif untuk 

lancarnya program cinta masjid. Pihak fakultas mengirimkan data kepada pihak 

takmir/ pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program ini. Pihak 
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takmir selanjutnya membagi mahasiswa dalam kelompok-kelompok kecil yang 

akan mendatangi masjid pada hari Sabtu dan Ahad untuk berpartisipasi dalam 

program cinta masjid. Idealnya, dalam satu bulan sekali mahasiswa diundang 

untuk mengikuti program ini. Mahasiswa yang terpilih kemudian diundang secara 

resmi melalui selembar undangan. Dalam hal ini undangan dapat kembali 

diberikan ke pihak fakultas untuk diserahkan kepada mahasiswa.   

 

Epilog 

 

Pembinaan karakter merupakan bagian penting dari proses pendidikan 

yang tidak dapat dipisahkan. Pembinaan karakter diperlukan untuk pengembangan 

kepribadian seseorang menuju arah yang lebih positif dan lebih baik. 

Sesungguhnya dari hal yang mudah dan sederhana, mahasiswa bisa mendapatkan 

pengalaman yang akan membentuk karakternya kemudian. Masjid kampus 

hendaknya mengambil peran untuk menjadi wadah yang dapat memberikan 

pengalaman dalam membina karakter mahasiswa. Masjidlah yang seyogyanya 

mengambil peran sentral dalam memberikan nilai-nilai rohani, yang mana hal ini 

banyak ditinggalkan oleh pendidikan modern saat ini. Minimnya pendidikan 

agama yang diterima mahasiswa di kampus, kelangkaan nilai-nilai keteladanan, 

mengharuskan masjid mengambil posisi terdepan dalam memberikan jawaban 

ataas permasalahan umat kini khususnya dalam dunia kampus. Dengan 

mengadakan berbagai program yang menarik dan mendukung  seperti halnya 

program cinta masjid, diharapkan masjid akan menjadi laboratorium rohani yang 

sesungguhnya dalam pembinaan karakter bagi mahasiswa. 
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IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBELAJARAN ASISTENSI 

MATAKULIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (AMKAI) DI 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

Oleh Abdul Gafur 

(FKIP Universitas Sriwijaya, e-mail: abdulgfr15@gmail.com) 

 

Abstrak 

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan manajemen 

pembelajaran Asistensi Mata Kuliah Agama Islam (AMKAI) atau 

kegiatan Mentoring di Universitas Sriwijaya Inderalaya. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, 

tetapi tidak menutup kemungkinan menggunakan metode yang 

digunakan oleh penelitian kuantitatif. Dalam penelitian eksplanatory 

peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk 

menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan rinci. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan manajemen pembelajaran Asistensi Mata Kuliah Agama 

Islam itu mulai dari merencanakan (planning) program kegiatan 

AMKAI, mengorganisasikan (organizing), menggerakkan (aktuanting) 

dan mengevaluasi kegiatan AMKAI tersebut, serta untuk mengetahui 

factor-faktor penghambat dan pendukung dari kegiatan pembelajaran 

AMKAI tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 

prinsipnya kegiatan ini telah menerapkan prinsip manajemen 

pembelajaran yang telah baik, walaupun masih mengalami kendala. 

Hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan yang disusun oleh 

kepengurusan AMKAI ini misalnya bagaimana mereka merencanakan 

kegiatan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan AMKAI ini 

berlangsung mulai perekrutan tutor, pelatihan tutor, penentuan 

kegiatan apa saja dilakukan dan lain-lain. Kemudian 

mengorganisasikan dan menggerakkan kegiatan tersebut supaya 

berjalan sebagaimana mestinya serta mengadakan evaluasi terhadap 

program tersebut apakah berjalan atau belum misalnya melihat 

kegiatan bagaimana kendala kemungkinan ada mahasiswa dan 

mahasiswi yang belum ikut dan sebagainya. 
 

Kata-kata Kunci:  

Manajemen, Pembelajaran, AMKAI. 

 

Pendahuluan 

Pendidikan Agama merupakan salah satu Matakuliah yang wajib diikuti 

oleh semua mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Matakuliah 

Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi. Abd. Rachman Assegaf 

mailto:abdulgfr15@gmail.com
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(2005: 2) menjelaskan visi PAI adalah menjadikan Islam sebagai sumber nilai dan 

pedoman yang menghantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan 

kepribadian islami. Misinya adalah terbinanya mahasiswa yang beriman dan 

bertaqwa, berilmu dan berakhlak mulia, serta menjadikan ajaran Islam sebagai 

landasan berfikir dan berprilaku dalam pengembangan profesi. 

Pendidikan Agama Islam sangat berperan bagi warga negara karena 

melalui pembelajaran PAI tersebut akan memberi keseimbangan pembangunan 

dimensi fisik-material dengan mental-spiritual. Muchisn dan Wahid (2009: 10) 

menekankan PAI bertujuan untuk menjadikan Islam sebagai way of life 

(pandangan hidup dan sikap hidup). Ini berarti menjadikan Islam sebagai dasar 

tolok ukur bagi pandangan, prilaku, dan tuntuan seluruh kehidupan.  

Salah satu problem yang dihadapi dalam pembelajaran PAI di Perguruan 

Tinggi Umum yaitu materi PAI merupakan gabungan dari bidang ibadah-syari’ah, 

akidah-akhlak, tafsir-hadist dan sejarah kebudayaan Islam. Materi-materi tersebut 

harus ditempuh dalam jangka waktu satu semester atau maksimal 16 kali 

pertemuan dengan 2 sks. Hal tersebut juga terjadi di Universitas Sriwijaya. 

Namun problem tersebut dapat dicari alternatif pemecahannya dengan cara 

mengadakan program pendampingan bagi peserta Matakuliah Pengembangan 

Kepribadian Pendidikan Agama Islam (MPK PAI) di lingkungan Universitas 

Sriwijaya yang dikenal dengan nama AMKAI (Asistensi Matakuliah Agama 

Islam ) atau Mentoring Agama Islam. 

Mentoring Agama Islam adalah forum pengkajian agama Islam secara 

lebih mendalam dengan pokok bahasan fokus pada masalah akidah, akhlak, dan 

ibadah. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena dapat melatih diri untuk selalu 

melakukan perbaikan diri pada beberapa aspek seperti: perbaikan bacaan Al 

Qur'an, penambahan jumlah hafalan Al Qur'an, melatih berkomunikasi dalam 

penyampaian suatu hal dan melatih berkomunikasi dalam diskusi. 

Tanggal 4 Februari 2010 UKM Nadwah Unsri memperingati Milad (hari 

Lahir) yang ke-9 tahun. Kegitan AMKAI merupakan salah satu menjadi isu 

penting yang dibicarakan karena, keinginan yang besar untuk memperluas dakwah 

sampai ke Unsri ekstension yang kampusnya berada di Palembang telah dibuka 

lebar oleh pihak rektorat tapi dikarenakan sistem yang ada masih belum mampu 

berjalan dengan baik sehingga membuat kesulitan dalam mengambil kebijakan, 

sehingga berakibat kepada tidak maksimalnya AMKAI di Unsri ekstension. 

’Legalisasi’ AMKAI yang sampai saat ini masih sebatas perkataan tanpa ada 

kesepakatan hitam di atas putih membuat legalisasinya masih dipertanyakan 

keabsahannya.  Adanya dosen MKU Agama Islam yang tidak mau menerima nilai 

AMKAI dan tidak mau tahu menahu tentang AMKAI merupakan kondisi nyata 

saat ini. Buku AMKAI yang tujuannya bisa membantu pendanaan dalam 

pelaksanaan AMKAI itu sendiripun malah membuat Nadwah (BSOM-red) malah 

merubah fokusnya yang seharusnya membahas pelaksanaan dan follow up 
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AMKAI secara baik dan tekendali malah menjadi mencari dana untuk 

mengembalikan pinjaman yang jumlahnya tidak sedikit. Belum lagi evaluasi 

kualitas dan kuantitas tutor yang masih belum memadai. Tutor yang berkaliber 

murabbi yang didengung-dengungkan selama ini pun terkesan hanya sebatas 

wacana, dan tutor yang seharusanya menjadi ajang ’curhat’ dalam pembelajaran 

menjadi seorang tutor pun tidak berjalan maksimal.  

Pada kepengurusan tahun 2011-2012 ini belum memberikan laporan baik 

secara lisan apalagi secara tertulis tentang pelaksanaan Mentoring Amkai di 

Universitas Sriwijaya ini, walaupun ada yang memberikan laporan hanya sebatas 

penilaian untuk akhwat dari FKIP saja. 

Istilah manajemen berasal dari kata “management” (bahasa Inggris), 

turunan dari kata “to manage“ yang artinya mengurus atau tata laksana atau 

ketatalaksanaan. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara manajer 

(orangnya) mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi 

pembantunya agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya (www.edukasi.Net). Dan bila didekati dari istilah bahasa 

Arab “yudabbiru” diartikan “mengarahkan”, mengelola, melaksanakan, mengatur 

atau mengurusi. Asal katanya dari “dabbara”, yang artinya “mengaturkan” dan 

“mudabbir” artinya “orang yang pandai mengatur” atau “pengatur” dan 

“mudabbar” yang “diatur” (Yunus: 1973:     ). 

 Menurut Georgy R.Terry (1987:5) dalam buku dengan judul “”Principles 

of Management”, manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan pelaksanaan dan pengawasan, 

dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen juga merupakan proses bekerja 

sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai 

tujuan organisasi sebagai aktivitas manajemen (Hersey, Blanchard, 1988:4). 

Dengan demikian manajemen merupakan suatu proses pengaturan dan 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para 

anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien.  

Manajemen diterapkan bertujuan untuk mencapai hasil yang efektif dan 

efisien yang mengacu pada planning, organizing, actuanting dan controlling. 

Namun untuk mendapatkan tujuan yang efisien dan efektif, harus didasarkan pada 

prinsip-prinsip manajemen (Syafaruddin, 2005:39), karena Hendri Fayol 

(www.edukasi.Net) mengemukakan prinsip-prinsip manajemen terdiri dari empat 

belas macam, sebagai berikut : 1)  Pembagian kerja yang berimbang, 2)  

Pemberian kewenangan dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas, 3)   

Disiplin, 4)  Kesatuan Perintah, 5)  Kesatuan arah, 6)  Mendahulukan kepentingan 

umum di atas kepentingan pribadi, 7)  Penggajian, 8)  Pemusatan wewenang 

(sentralisasi), 9)  Jenjang jabatan (hirarki), 10) Tata tertib, 11) Keadilan, 12) 

Pemantapan jabatan, 13) Prakarsa, 14) Solidaritas atau rasa setiakawan. 

http://www.edukasi.net/
http://www.edukasi.net/
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Prinsip-prinsip manajemen adalah suatu cara untuk menempatkan posisi 

sebagaimana tugas dan wewenang masing-masing dalam suatu organisasi. Namun 

untuk mencapai tujuan dari prinsip-prinsip manajemen tersebut perlu didukung 

oleh unsur-unsur pelaksanaan manajemen itu sendiri menurut Winardi (1990:7), 

yaitu 1) Men (Manusia), 2) Materials (bahan-bahan), 3) Machines (mesin-mesin), 

4)Methode (metode-metode), 5)Money (uang) dan 6) Market (pasar). Dan untuk 

mencapai sasaran-sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen, 

maka enam “M” (Men, Materials, Machines, Methode, Money dan Market) harus 

direncanakan, diorganisasikan, diarahkan dan diawasi. 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif, akan tetapi tidak menutup kemungkinan menggunakan cara 

cara yang digunakan oleh penelitian secara kuantitatif. Dalam melakukan 

penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriftif, yang menggunakan 

metode Pengamatan, wawancara dan menelaah Dokumentasi. Dan Lokasi 

penelitian adalah lembaga pendidikan Universitas Sriwijaya Indralaya khususnya 

pengurus kegiatan Asistensi Mata Kuliah Agama Islam, sedangkan data yang 

diperoleh dari responden yaitu pejabat di Universitas Sriwijaya bidang akademik, 

dosen Agama Islam, pengurus Nadwah Unsri. Dan data sekunder diperoleh dari 

dokumen seperti peraturan Perundang-undangan laporan kegiatan AMKAI pada 

tahun sebelumnya. 

Temuan Penelitian 

Asistensi Mata Kuliah Agama Islam yang disingkat dengan kata AMKAI 

merupakan suatu kegiatan yang dirancang dengan menggunakan pendekatan 

“Experiential Learning” guna menjamin transformasi proses belajar mengajar 

yang optimal pada peserta secara akademis (Laporan 2010 AMKAI UNSRI 

2009). Kegiatan ini juga disebut dengan Mentoring yang merupakan kombinasi 

dari kegiatan antara indoor dan outdoor supaya memberikan wawasan kepada 

peserta tentang pemahaman Islam sehingga dapat membantu mempraktekkan 

perubahan tingkah laku dalam kegiatan sehari-hari.  

Secara teknis, mentoring ini merupakan jenis kegiatan kajian serta diskusi 

yang dalam prosesnya terjadi interaksi aktif antara pementor dan peserta mentor. 

Sedangkan secara akademis, mentoring ini merupakan suatu kegiatan 

intrakurikuler bagi peserta mata kuliah Pendidikan  Agama Islam (PAI), dengan 

demikian mentoring ini merupakan kegiatan legal yang statusnya berkaitan 

dengan akademis (Keputusan Rektor Unsri, No. 225/UN9/KM.Kep/2012 tentang 

system Asistensi dalam Perkuliahan Mata Kuliah Agama Islam di Lingkungan 

Universitas Sriwijaya). 

Adapun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh BSOM (diambil dari 

proposal AMKAI), antara lain:  
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1. Menyelenggarakan sarasehan dan workshop dengan MPK Agama.  

2. Pembinaan BPMF (Badan Pelaksana Mentoring Fakultas). Kegiatan ini 

berbentuk pelatihan Manajemen Administrasi Online dan jaulah BPMF. 

3. Pembinaan tutor.  

4. Menyusun kurikulum AMKAI.  

5. Rekayasa finansial.  

6. Grand Opening Asistensi Matakuliah Agama Islam (GO AMKAI) di tingkat 

Universitas dan masing-masing fakultas. 

7. Bina Kader (Binder). 

8. Amal Khidamy Akbar.  

9. Agenda pendukung mentoring. 

10. Penutupan AMKAI Universitas 

 

Administrasi AMKAI 

 Adminstrasi kegiatan AMKAI yang meliputi sistem pengelompokkan, 

sistem evaluasi dan sistem penilaian.  

Sistem Pengelompokkan 

 Sistem pengelompokkan yaitu cara pembagian kelompok peserta AMKAI 

untuk kegiatan dinamika kelompok, dimana setiap kelompok maksimal orang 

yang disesuaikan dengan fakultas masing-masing dengan tujuan agar peserta 

AMKAI lebih terfokus pembinaannya dan penciptaan lingkungan kecil yang 

ilmiah dimana terdapat hubungan aktif antara peserta dan tutor. 

Sistem Evaluasi 

 Sistem evaluasi dalam kegiatan ini merupakan tata cara pengevaluasian 

tingkat pencapaian tujuan AMKAI bagi peserta. Karena tujuan secara umum yaitu 

terevaluasinya hasil-hasil pencapaian tujuan AMKAI bagi peserta untuk 

direkomendasikan ke pembinaan keilmuwan lebih lanjut dan terwujudnya 

parameter pengevaluasian AMKAI. 

Sistem Penilaian 

 Unsur-unsur dalam penilaian ini, yaitu: kehadiran peserta (25%), 

penugasan (30 %), Ujian Akhir (45%). 

Tutor dan kurikulum 

 Tutor merupakan mahasiswa/I yang direkomendasikan oleh BPMF dan 

telah mengikuti tahapan penyeleksian mulai dari studi kelayakan yang 

dilaksanakan BSOM serta dinyatakan layak untuk mengelola kelompok 

mentoring. 
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Hasil dan Pembahasan 

1. Perencanaan (Planning) 

Pelaksanaan perencanaan (Planning) dalam pembelajaran AMKAI sudah 

cukup baik, hal ini dapat dilihat dari langkah-langkah yang perencanaan yang 

dilakukan dalam kegiatan tersebut dituntut untuk merencanakan arah dan tujuan 

mulai dari: a) visi dan misi, b) tujuan, c) kurikulum, d) pengelolaan, e) 

peningkatan kualitas (tutor). 

2. Penentuan visi dan misi 

Visi Mentoring PAI adalah mewujudkan masyarakat kampus yang 

bernurani, cendekia, dan mandiri, melalui pengelolaan tutorial yang professional.  

Misi Mentoring PAI: (a) Membentuk pribadi muslim yang memiliki 

kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual; (b) Meningkatkan 

profesionalisme dalam pengelolahan tutorial; (c) Membentuk lingkungan kegiatan 

tutorial yang kondusif bagi peserta tutorial; (d) Meningkatkan kualitas dan 

kuantitas sumber daya tutor; (e) Mewujudakan mahasiswa yang berprestasi dan 

mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Islam. 

3. Tujuan 

Adapun kegiatan ini bertujuan: (a) Membentuk mahasiswa yang tidak 

hanya cerdas secara intelektual tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual; 

(b) Membantu penguasaan baca tulis al-Qur’an; (c) Membantu penguasaan dan 

penyempurnaan amalan bersuci dan sholat; (d) Membantu perbaikan akhlak dan 

moral mahasiswa; (e) Membantu dan memotivasi mahasiswa agar mampu 

berprestasi sesuai dengan bakat dan minatnya namun tetap berpegang teguh pada 

ajaran Islam; (f) Mendukung perwujudan misi UNSRI guna menciptakan manusia 

yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahas Esa, Berkualitas, berakhlak mulia, 

berbudaya, bersemangat ilmiah, dan menguasai serta mampu mempergunakan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Dan harapan dari kegiatan ini: (a) Peserta AMKAI cerdas Intelektual, 

emosional dan Spiritual; (b) Peserta AMKAI dapat membaca dan menulis al-

Qur’an yang baik dan benar; (c) Peserta AMKAI dapat melaksanakan ibadah 

praktis dengan baik dan benar; (d) Peserta AMKAI memiliki karakter atau 

kepribadian yang unggul serta sesuai dengan nilai-nilai Islam; (e) Peserta AMKAI 

mampu membantu menjalankan misi UNSRI 
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4. Kurikulum 

Penetapan kurikulum merupakan salah satu kebijakan yang diambil untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan dan kurikulum tersebut sesuai dengan 

satuan acara perkuliahan mata kuliah Agama Islam. 

5. Pengelolaan 

Dalam hal pengelolahan AMKAI dalam hal ini juga terdapat pembagian 

tugas (kerja) dan tanggung jawab bersama melalui penunjukkan pimpinan yang 

diatur dalam rapat bersama. Dan pembagian kerja dan tugas dari unit-unit kerja 

pada umumnya sudah jelas. 

6. Peningkatan kualitas tutor 

Dalam hal peningkatan kualitas tutor dalam kegiatan AMKAI 

dilaksanakan penyusunan perencanaan yang meliputi peningkatan kualitas tutor 

itu sendiri.  

7. Pengorganisasian (Organizing) 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengorganisasian, antara 

lain : (a) Perincian pekerjaan yang merupakan untuk menentukan tugas-tugas apa 

yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif; (b) 

Merincikan pembagian kerja apa yang akan dilakukan, mengatur pembagian tugas 

dan wewenang yang disertai dengan tanggung jawab; (c) Menggabungkan 

pekerjaan dengan para anggota saling berkaitan; (d) Menempatkan mekanisme 

kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis; (e) 

Melakukan monitoring dan penyesuaian untuk mempertahankan dan 

meningkatkan efektivitas. 

Kesemuanya itu dalam menetapkan dan memutuskan serta menjalankan 

peranan tersebut dilakukan dengan sistem musyawarah dan tanggung jawab sesuai 

dengan tugas dalam bidangnya masing-masing.  

 Mencermati sistem pengorganisasian dalam bagan tersebut merupakan 

realitas sistem pengorganisasian yang dilakukan pada pembelajaran AMKAI 

dijalankan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada, yaitu melakukan 

perincian pekerjaan sehingga setelah itu dibentuk pembagian kerja atau tugas dan 

wewenang masing-masing. Kemudian  dilakukan menggabungkan pekerjaan 

secara efisien sehingga terkoordinasi pekerjaan dalam satu kesatuan yang 

harmonis dan langkah terakhir melakukan monitoring dan mengambil langkah-

langkah penyesuaian untuk mempertahankan sehingga berkelanjutan. Dengan 

demikian akan terjadi kesinergian, sehingga problema-problema dapat 

terselesaikan dengan mudah.  
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8. Penggerakan (Actuating) 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menggerakan roda 

kepemimpinan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: internal, hal ini berkaitan 

dengan tutor. Sedangkan eksternal berkaitan dengan mahasiswa dan mahasiswi. 

Penggerakan kepada mahasiswa dan mahasiswi, berupa penggerakan agar mereka 

kelak hidup dengan rajin menjaga kebersihan dan kerapian  dan lain-lain. 

Maka secara singkat dalam penggerakan (Actuating) kegiatan AMKAI ini 

telah dilakukan walaupun belum maksimal karena terbatas pada tutor dan 

mahasiswa/i, belum kepada yang lain misalnya masyarakat ataupun pemerintah. 

Namun paling tidak kepada pihak akademik dalam hal ini Unsri sendiri. 

9. Pengawasan (Controlling) 

Kaitannya dengan pengawasan yang ada dalam kegiatan ini baik melalui 

wawancara, bahwa ketua sebagai pimpinan melakukan pengawasan terhadap 

semua aktivitas dan kinerja yang dilakukan oleh tutor, apakah telah mencapai 

sesuai dengan tujuan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak dengan 

menetapkan standar pelaksanaan pekerjaan bagi semua aktivitas dan kinerja 

tersebut. Pengawasan ini dilakukan secara kontinyu terhadap program yang telah 

ditetapkan.  

Dengan demikian pada umumnya bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi 

manajemen dalam kegiatan AMKAI ini telah mengacu pada prinsip-prinsip 

pelaksanaan manajemen dengan melakukan apa yang dinamakan dengan planning 

(perencanaan), organizing (pengorganisasian) actuating (penggerakan), dan 

controlling, sebagaimana disingkat dengan istilah POAC. Walaupun dalam hal 

penggerakan terbatas pada mahasiswa dan mahasiswi begitu juga pengontrolan 

atau pengevaluasian dari program kegiatan ini belum bisa dievaluasi secara 

keseluruhan karena kegiatan AMKAI sendiri berakhir sampai Desember 2012 

sementara masa penelitian ini telah berakhir. 

 

Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan  Pembelajaran AMKAI 

Adapun penghambat terhadap pembelajaran AMKAI ini, antara lain: 

1. Adanya kesulitan dalam hal meramalkan, termasuk juga proses berfikir untuk 

meramalkan kemungkinan-kemungkinan kejadian masa datang. 

2. Masih adanya mahasiswa maupun mahasiswi yang sering tidak hadir dalam 

kegiatan mentoring tersebut.  

3. Masih kurang adanya komunikasi antara ketua Mentoring Universitas dengan 

pengurus mentoring yang ada di fakultas. Dan komunikasi antara pengurus 

mentoring fakultas dengan pembina masing-masing fakultas. 

4. Masih adanya pementor yang tidak hadir tanpa alasan. 
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5. Jadwal di perkuliahan sering kali berubah dari dosennya sendiri sehingga 

mahasiswa yang jadwal mentoring sudah berjalan terpaksa berubah sehingga 

akan menyulitkan kembali untuk membuat jadwal baru untuk mentoring 

tersebut. 

Pihak rektorat sangat mendukung kegiatan ini sehingga dikeluarkan 

keputusan rektor Universitas Sriwijaya tentang sistem asistensi dalam perkuliahan 

mata kuliah Agama Islam di lingkungan Universitas Sriwijaya, yang salah satu 

point isi dari surat tersebut adalah himbauan terhadap seluruh mahasiswa baru 

muslim Universitas Sriwijaya jenjang S1 dan D3 untuk mengikuti kegiatan 

AMKAI dan presentase nilai AMKAI terhadap nilai mata kuliah agama Islam 

adalah 25 % untuk kelas Indralaya. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Pelaksanaan POAC yang dilakukan dalam pembelajaran Asisitensi Mata 

Kuliah Agama Islam (AMKAI) Universitas Sriwijaya di Indralaya sudah cukup 

baik walaupun masih banyak kekurangan dan perlu perbaikan kembali dan perlu 

penelitian lebih lanjut lagi. 

 Persoalan manajemen yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini, 

disadari belum sanggup mengungkapkan hal-hal yang mendalam dan lebih 

spesifik mengenai praktek manajemen yang diterapkan dalam penelitian ini. Hal 

ini semata-mata merupakan keterbatasan penulis, baik berupa bekal pengetahuan 

teoritis maupun analitis. Oleh karena itu diharapkan akan ada sesuatu penelitian 

lain yang mampu mengungkapkan variable yang lebih spesifik lagi dari kegiatan 

pembelajaran Asistensi Mata Kuliah Agama Islam (AMKAI) ini.  
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Abstrak 

Universitas Padjadjaran saat ini merupakan salah satu Perguruan Tinggi  

Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Berdasarkan Peraturan Rektor Unpad 

No. 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Pengelola  

Universitas Padjadjaran maka masjid Unpad adalah salah satu lokomotif 

dalam mewujudkan Unpad Ngahiji Unpad Kahiji. Unpad Ngahiji artinya 

seluruh komponen Unpad bersinergi memperkaya kemampuan Unpad di 

segala bidang, sedangkan Unpad Kahiji adalah buah dari kerja sama yang 

harmonis sehingga menghasilkan prestasi terbaik untuk Unpad. Masjid Raya 

Unpad bertugas dalam menjaga iklim akademis religius yang menghormati 

keberagaman berlandaskan Pola Ilmiah Pokok Statuta Unpad: Bina Mulia 

Hukum dan Lingkungan Hidup. Penelitian telah dilakukan menggunakan 

metode deskriptif untuk mengetahui implementasi kebhinekaan di Masjid 

Raya Universitas Padjadjaran.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kebhinekaan di Masjid Raya Universitas Padjadjaran saat ini dapat berjalan 

baik yakni terbuka, non partisan, non-ormas, dan tidak berafiliasi kepada 

ideologi keagamaan tertentu. Hal ini tercermin dari seluruh kegiatan dakwah 

kampus di Unpad melibatkan semua pemahaman Islam yang ada sehingga 

terbentuk semangat saling menghormati, menghargai perbedaan dan saling 

bekerja sama dalam kebaikan serta menjunjung tinggi persatuan dan 

kesatuan bangsa. Kondisi ini dapat terwujud berkat kerja sama yang 

harmonis seluruh pemangku kepentingan serta adanya kemauan politik yang 

sangat bagus dari rektor Unpad saat ini yang menjadikan Masjid Raya 

Unpad sebagai pusat peradaban dan pembinaan kualitas sumber daya 

manusia Universitas Padjadjaran. Seluruh elemen dakwah kampus telah 

bersatu padu (ngahiji) dalam ikatan persaudaraan, bersinergi mewujudkan 

dakwah yang berkualitas (kahiji) di Kampus Unpad. 

 

Kata-kata kunci:  

Kebhinekaan, Masjid Unpad, Unpad Ngahiji, Unpad Kahiji. 
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Pendahuluan 

Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 18: “Yang 

memakmurkan masjid-masjid Allah SWT hanyalah orang-orang yang beriman 

kepada Allah SWT dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan 

zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah SWT, maka 

merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk”. Ayat al-Quran tersebut 

menugasi umat Islam untuk memakmurkan masjid sehingga kehadiran masjid di 

lingkungan jama’ah merupakan suatu kemaslahatan yang dapat memberikan 

kenyamanan, ketenangan, dan kebahagian bagi para jama’ahnya.  

Masjid Unpad memiliki jamaah yang di dalamnya terdapat perbedaan-

perbedaan baik dari sisi pengetahuan, pemahaman, tingkat religiusitas, status 

sosial, dan latar belakang budaya, maka  diperlukan adanya pemersatu yang dapat 

menyatukan persepsi diantara para jama’ah. Hal ini sejalan dengan pendapat Azra, 

dkk. (2015) bahwa kebhinekaan umat merupakan suatu hikmah yang dapat saling 

mengisi dan bersinergi sehingga mengokohkan kebersamaan dalam 

memakmurkan masjid, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 

 Dalam al-Qur’an istilah masjid disebutkan sebanyak dua puluh delapan kali, 

dan fungsi masjid tersebut antara lain adalah: (1) Fungsi teologis yaitu fungsi 

yang menunjukkan tempat untuk melakukan segala aktivitas ketaatan kepada 

Allah SWT; (2) Fungsi peribadatan yaitu fungsi untuk membangun nilai-nilai 

taqwa; (3) Fungsi etik, moral dan sosial dan (4) Fungsi keilmuan dan pendidikan. 

Oleh karena itu Roqib (2005) menyatakan bahwa  masjid merupakan tempat 

mendorong lahirnya aktivitas yang dapat menghasilkan kepatuhan kepada Allah 

SWT. 

Rasulullah SAW memberikan teladan yang indah dalam implementasi 

fungsi masjid yakni  tidak sekedar sebagai tempat shalat, tetapi masjid dijadikan 

pusat pembinaan umat sehingga fungsi masjid berkembang menjadi pusat 

peradaban Islam. Kesuksesan Rasulullah SAW dalam mengembangkan masjid 

antara lain disebabkan oleh tercapainya kesamaan visi, misi dan hati antara 

Rasulullah SAW dan jama’ahnya untuk membangun semua sendi kehidupan.   

Saat ini, masjid Unpad berikhtiar sekuat tenaga meneladani ajaran Rasulullah 

SAW dalam memfungsikan masjid sebagai laboratorium pembangunan karakter 

civitas akademika Unpad dan masyarakat lingkungan kampus. 

Metodologi 

Penelitian menggunakan metode diskriptif, pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi  dan studi dokumentasi aktivitas masjid yang dilakukan untuk 

periode kepengurusan BKMR Unpad 2014-2105. Analisis data menggunakan 

analisis kualitatif deskriptif. 
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Pembahasan 

Masjid Raya Universitas Padjadjaran yang baru berada di kampus Unpad 

Jatinangor dan diresmikan oleh Rektor Unpad pada hari Jum’at tanggal 14 

Februari 2014.  Masjid ini memiliki struktur bangunan yang terdiri dari 3 lantai 

dan 1 ruangan basement dibangun di atas lahan seluas 2700 meter persegi 

sehingga mampu menampung sekitar 3000 jamaah.  Pada tahun 2015 Universitas 

Padjadjaran merupakan salah satu Perguruan Tinggi  Negeri Berbadan Hukum 

(PTNBH). Berdasarkan SK Rektor Unpad No. 70 Tahun 2015 tentang organisasi 

dan tata kerja  pengelola Universitas Padjadjaran maka masjid Unpad adalah salah 

satu lokomotif dalam mewujudkan Unpad Ngahiji Unpad Kahiji yang 

pengelolaanya berada di bawah manajemen Unit Pelaksana Teknis Pengeloaan 

Masjid Unpad. Masjid Raya Unpad selanjutnya memiliki struktur organisasi tata 

kelola yang dinamakan Badan Kemakmuran Masjid Raya (BKMR) Unpad, yang 

tugas pokoknya adalah mengimplementasikan amanat Rektor Unpad yakni masjid 

sebagai pusat pembangunan karakter religius yang terbuka, non partisan, non-

ormas, dan tidak berafiliasi kepada ideologi keagamaan tertentu. 

 Unpad memiliki  16 Fakultas dengan jumlah mahasiswa aktif sekitar 39 ribu 

mahasiswa yang dikelola oleh sekitar 4 ribu orang tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan. Sekitar 98 persen warga Unpad beragama Islam dengan latar 

belakang pemahaman agama yang cukup beragam. Sarana ibadah berupa masjid 

dan atau mushala terdapat di seluruh Fakultas di lingkunagan Unpad yang 

penggunaanya melibatkan seluruh kaum muslimin civitas akademika Unpad 

bersama warga masyarakat sekitar kampus. 

Terdapat 22 masjid dan mushala di lingkungan Universitas Padjadajaran 

dengan rincian yaitu sebuah Masjid Raya yakni Masjid Raya Unpad 

berkedudukan di kampus Jatinangor yang merupakan induk dari seluruh masjid, 6 

buah  Masjid Jami dan sisanya adalah mushala yang tersebar di sejumlah fakultas 

di lingkungan kampus Unpad Jatinangor maupun Bandung. Semua kepengurusan 

masjid dan mushala di Unpad merupakan representasi dari tenaga pendidik, 

tenaga kependidikan dan mahasiswa yang saling bersinergi dalam memakmurkan 

masjid dan atau mushala. Tujuan melibatkan ketiga unsur civitas kampus Unpad 

adalah dalam rangka mewujudkan prinsip “ngahiji” yakni bersatu padu dalam 

ikatan persaudaraan tanpa syarat.  Melalui ikatan persaudaraan tanpa syarat maka 

keberagaman faham dianggap sebagai kekuatan dan kekayaan   dalam 

memakmurkan masjid Unpad. Hal ini sejalan dengan amanat hasil rapat kerja 

masjid Unpad yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Ramadhan 1436 H yakni 

seluruh kegiatan masjid dan mushala di lingkungan kampus Unpad tidak boleh 

mengambil salah satu aliran dan atau faham tertentu yang bertentangan dengan 

semangat kebhinekaan. 

Implementasi kebhinekaan  di Masjid Raya Unpad dilakukan dalam 

pelaksanaan ibadah mahdlah dan ghair mahdlah.  Implementasi pada ibadah 

mahdoh antara lain pada pelaksanaan sholat fardu lima waktu, sholat jum’at dan 
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sholat iedul fitri, iedul adha serta sholat istisqa.  Imam pada sholat fardu lima 

waktu melibatkan ketiga komponen civitas Unpad tanpa memandang mazhab 

yang dianut sehingga semua komponen umat Islam di Masjid Unpad yang telah 

memenuhi syarat untuk menjadi imam sholat fardu memiliki kesempatan yang 

sama untuk dapat menjadi imam sholat. Penerapan kebijakan ini memberikan 

dampak yang sangat positif yakni tidak terbentuknya dominasi salah satu aliran 

dan atau mazhab di masjid Unpad. Jamaah masjid Unpad dikondisikan untuk 

tumbuh dan berkembang dalam suasana saling menghormati dan menghargai 

kebhinekaan yang ada.  

Imam dan khatib pada pelaksanaan ibadah sholat jum’at di masjid Unpad 

terdiri atas imam dan khatib yang beragam profesi, umur, ormas Islam dan 

mazhab yang diyakininya. Imam dan khatib tersebut berasal dari kalangan tenaga 

pendidik dan atau tenaga kependidikan Unpad  dan non Unpad, alim ulama dari 

pesantren dan lingkungan masyarakat sekitar kampus, serta tokoh dan atau 

pengurus ormas dan pergerakan  Islam. Mekanisme penerapan imam dan khatib 

seperti ini telah dapat memperkaya khazanah ilmu keislaman jamaah masjid 

Unpad serta sebagai ikhtiar menghilangkan dominasi salah satu aliran dan atau 

paham keislaman tertentu. Buah dari keberagaman imam dan khotib yang 

bertugas di masjid Unpad, maka saat ini jamaah masjid “Unpad ngahiji” tidak 

terkotak-kotakan atas aliran atau faham keagamaan tertentu. Jamaah masjid 

Unpad sudah terbiasa dengan perbedaan cara pandang dan cara berfikir dalam 

mencerna dan atau memahami ajaran Islam yang dilandasi oleh sikap yang sangat 

mulia, yakni pandangan sesama kaum muslimin adalah saudara.  

Implementasi kebhinekaan di Masjid Unpad dalam ibadah mahdlah lainnya 

adalah pelaksanaan ibadah sholat sunnah tarawih dan iedul adha pada tahun 1436 

H. Pelaksanaan ibadah sholat sunnah tarawih di Masjid Unpad mengikuti apa 

yang dilakukan oleh imam yang bertugas pada waktu itu. BKMR Unpad tidak 

menentukan bahwa batasan jumlah rakaat yang berlaku tetap, melainkan fleksibel 

bergantung pada imam yang bertugas saat itu. Hal ini bertujuan untuk 

menghormati dan memberikan ruang dan waktu bagi pihak-pihak yang berbeda 

dalam hal kebijakan ibadah yang diyakininya. Buah dari pelaksanaan ibadah 

shalat sunnah tarawih seperti ini antara lain adalah terbentuknya semangat saling 

menghargai dan menghormati tanpa adanya gesekan sehingga tidak menimbulkan 

konflik.  Jamaah dapat terkondisikan dengan baik dan dapat menyadari akan 

adanya kebhinekaan di dalam Islam sehingga tidak terjadi suatu pemaksaan 

kehendak dari aliran tertentu. 

Wujud nyata Unpad “ngahiji” yang lain adalah pelaksanaan ibadah shalat 

Istisqa dan shalat iedul Qurban 1436 H yang melibatkan seluruh civitas Unpad 

bersama masyarakat se-kecamatan Jatinangor. Momentum sholat istisqa yang 

dilaksanakan di lapangan GOR Jati Unpad Jatinangor pada tanggal 19 Sepetember 

2015 yang lalu merupakan wujud kebersamaan umat dalam memohon ampun 

pada sang khalik seraya memohon diturunkannya air hujan yang sangat 

diperlukan seluruh makhluk.  Seluruh umat Islam di Jatinangor ikut berperan serta 
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dalam pelaksanaan shalat istsiqa tersebut dimana BKMR Unpad bertindak sebagai 

penyelenggara dan fasilitator yang merekatkan ikatan persaudaraan sesama kaum 

muslimin. Ormas-ormas Islam yang hadir antara lain kaum Nahdliyin, warga 

Muhammadiyah dan Persis, Ikatan Pemuda NU, Badan Eksekutif Mahasiswa, 

Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Mahasiswa, pihak KUA Jatinangor, pamong 

Kecamatan, Polsek dan Koramil Jatinangor, LSM Jatinangor Peduli serta seluruh 

masyarakat muslim yang memiliki keleluasaan waktu pada hari itu. Selepas shalat 

istisqo Rektor Unpad mengadakan audiensi bertempat di ruang executive lounge 

Rektorat bersama  50 orang tokoh masyarakat Jatinangor dengan topik sinergitas 

umat Islam Jatinangor bersama Unpad dalam wujud nyata Unpad ngahiji 

membangun peradaban yang mulia. Hasil audiensi disepakati bahwa kaum 

muslimin wal muslimat seputar kampus diperbolehkan untuk menggunakan 

seluruh fasilitas masjid Unpad dan Lapangan Gor Jjati dalam kegiatan dakwah 

Islam. 

Suasanan kebatinan “Unpad ngahiji” terasa pada pelaksanaan iedul Qurban 

1436 H yakni tanggal 10 dan 12 Dzulhijjah (hari Kamis dan Sabtu). Pada tanggal 

10 Dzulhijjah selepas sholat Iedul Adha, rektor Unpad melalui BKMR Masjid 

Unpad membagikan sebanyak  12 ekor  sapi potong kepada 12 desa se-kecamatan 

Jatinangor. Hal ini sebagai wujud nyata “Unpad nyaah” ka Jatinangor yakni suatu 

momentum bahwa Unpad sangat memperhatikan kawasan Jatinangor agar 

Jatinangor menjadi kecamatan termaju dan terbaik di Indonesia. Keduabelas ekor 

sapi tersebut sebagai simbol kesetiakawanan sosial warga Unpad dengan kaum 

muslimin sekitar kampus. Pada tanggal 12 Dzulhijjah 1436 H dilakukan 

penyembelihan hewan qurban sebanyak 4 ekor sapi potong jenis sapi Bali dan 2 

ekor domba Garut di Laboratorium Ternak Potong Fakultas Peternakan Unpad.  

Tujuan penyembelihan hewan qurban di  di Laboratorium Ternak Potong Fakultas 

Peternakan Unpad tersebut adalah sebagai edukasi kepada kaum muslimin bahwa 

penyembelihan hewan qurban harus memenuhi kriteria ASUH yakni aman, sehat, 

utuh dan halal yang dilakukan pada tempat serta sarana dan peralatan yang sesuai 

dengan standard nasional Indonesia  (SNI).  Dampak dari kegiatan ibadah kurban 

1436 H adalah adanya persuadaraan yang kuat antar civitas Unpad bersama kaum 

muslimin Kecamatan Jatinangor yang diikat oleh semangat Ukhuwah seiman dan 

seIslam tanpa membedakan aliran.  Oleh karena itu pada perayaan Iedul Qurban 

1436 H seluruh elemen keormasan Islam yang ada di Jatinangor bersatu padu 

menyukseskan acara tersebut secara sukarela yang dipelopori oleh BKMR Unpad. 

Implementasi kebhinekaan di masjid Unpad dalam pelaksanaan ibadah ghair 

mahdlah antara lain adalah pada kegiatan dakwah Lembaga Dakwah Fakultas 

(LKDF) serta kegiatan dakwah yang dikelola oleh BKMR Unpad. LKDF yang 

tersebar pada 16 Fakultas di lingkungan Unpad yang kepengurusannya didominasi 

oleh mahasiswa memiliki keragaman kegiatan dakwah yang cukup banyak.  

Garapan dakwah LKDF antara lain adalah kajian bidang muslimah yang diisi oleh 

nara sumber dari berbagai disiplin dan profesi baik dari intern Unpad maupun 

ormas Islam lainnya.  Tujuannya antara lain menyiapkan wanita muslimah Unpad 

yang unggul sebagai penerus dakwah Islamiyah yang toleran akan kebhinekaan 
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umat. LKDF Unpad berhimpun dalam suatu wadah yang disebut degan FKDF 

yakni Forum Komunikasi Dakwah Fakultas.  Melalui FKDF dapat tercipta 

sinergitas antar LKDF yang ada sehingga menguatkan kebhinekaan dakwah di 

BKMR Unpad.    

Pemateri kajian yang dilakukan FKDF sangat beragam yakni melibatkan 

semua unsur komponen ormas Islam dan atau aliran mazhab yang berkembang di 

masyarakat kampus.  Melalui mekanisme kajian seperti ini, ahmadulillah kegiatan 

dakwah kampus dapat terhindar dari bentuk “pemaksaan kehendak” dominasi 

aliran tertentu saja.  Hal lain yang sangat menggembirakan bahwa sejak tanggal 

28 Oktober 2015 tata kelola masjid Unpad diwadahi oleh suatu Unit Pelaksana 

(UPT) Pengelolaan Masjid Unpad.  Melalui UPT ini ke depan kebhinekaan 

dakwah di BKMR Unpad akan lebih terjamin sehingga cita-cita “Unpad ngahiji  

Unpad kahiji” akan terwujud dalam waktu dekat. 

Mayoritas jamaah masjid Unpad adalah mahasiswa yang merupakan 

generasi muda harapan bangsa. Oleh karena itu kegiatan dakwah di masjid Unpad 

bersifat tematik terkini yang sesuai dengan jiwa kawula muda.  BKMR Unpad 

berusaha semaksimal mungkin melakukan kegiatan dakwah tematik interaktif 

memanfaatkan teknologi informasi.  Data menunjukkan bahwa partisipasi dan 

motivasi mahasiswa jamaah masjid Unpad dalam kegiatan dakwah kampus telah 

terjadi peningkatan sampai dengan tahun 2015 ini. Hal ini cukup menggembirakan 

sebagai wujud nyata dalam pembinaan generasi muda dalam merespons ayat al-

Quran [QS: 4:9] yang berbunyi: “Hendaklah takut kepada Allah SWT orang-

orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, 

yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka”. 

Simpulan 

Masjid Unpad saat ini telah berkarya nyata dalam mewujudkan Unpad 

Ngahiji Unpad Kahiji melalui implementasi kebhinekaan umat dalam pelaksanaan 

dakwah kampus. Capaian ini diperoleh berkat kerjasama yang harmonis antar 

semua pemangku kepentingan yakni rektor, pengurus BKMR  dan LDF, 

mahasiswa dan masyarakat kaum muslimin seputar kampus Unpad.  
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Abstrak 

Implementasi Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi negeri 

menghadapi tantangan besar pada era globalisasi saat ini. Filterisasi 

pengaruh negatif seperti sekulerisme, sinkritisme, bahkan atheisme  

yang menyebabkan maraknya kerusakan kepribadian mahasiswa 

dewasa ini. Filterisasi melalui perkuliahan agama Islam hanya 

berjumlah 2 sks dalam 1 semeter adalah tindakan belum cukup 

menjawab tantangan ini. Salah satu model pembelajaran efektif untuk 

membentuk kepribadian Islam mahasiswa adalah mentoring yang 

berbasis Masjid Kampus. Mengingat fungsi masjid bukan hanya 

sebagai tempat ibadah melainkan juga sebagai tempat pembinaan 

umat. Mentoring berbasis masjid kampus merupakan model 

pembelajaran pembinaan Islam sebaya di luar perkuliahan kelas 

dengan jumlah peserta didik 3-10 orang dengan seorang mentor yang 

terkualifikasi sesuai syarat-syarat tertentu, dengan waktu dua jam 

selama seminggu yang berpusat di masjid kampus. Materi mentoring 

adalah materi dasar Islam (aqidah dan syariah) dan materi 

kontempoter untuk menjawab problematika kehidupan dalam bidang 

studinya masing-masing. Penelitian ini berbasis kuisioner dengan 

random sampling mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Timur. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivasi mentoring agama 

berbasis masjid kampus sebagai model pembelajaran efektif terhadap 

kepribadian Islam mahasiswa yang sangat positif (diperlukan) yang 

ditandai dengan total tingkat kontribusi tertinggi sebesar 89%. Model 

pembelajaran mentoring sudah lama diperkenalkan dalam Islam, Nabi 

Muhammad SAW dan para Khulafa' Rasyidin menjadikan Masjid 

Nabawi sebagai tempat halaqah ilmu (mentoring). Melalui sinergitas 

mahasiswa (Lembaga Dakwah Kampus), dosen agama, dan takmir 

Masjid Kampus merupakan benteng kokoh dalam menjawab 

tantangan globalisasi yang sesuai tujuan Pendidikan Keagamaan 

Direktur Departemen Nasional Pendidikan Tinggi nomor 43 / DIKTI / 

Kep/2006. 

 

Kata-kata Kunci:  

Mentoring agama Islam, masjid kampus, pendidikan agama Islam, 

perguruan tinggi negeri, kepribadian Islam. 
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Pendahuluan 

Mahasiswa identik dengan pemuda yang merupakan poros perubahan 

menuju masa depan. Di tangan pemudalah baik-buruknya suatu negeri.  Sejarah 

telah mencatat kiprah pemuda-pemuda yang tidak kenal waktu yang selalu 

berjuang dengan penuh semangat meskipun jiwa raga menjadi taruhannya. Salah 

satu bukti di Indonesia adalah perjuangan pemuda-pemuda(santri) Surabaya yang 

dipimpin olen Bung Tomo dalam revolusi Jihad melawan Belanda saat itu. 

Mengigat pentingnya peran pemuda, Presiden Jokowi baru-baru ini memutuskan 

tanggal 1 Muharam adalah Hari Santri Nasional sebagai wujud urgensi pemuda 

muslim dalam perjuangan negeri Indonesia.   

Di dalam Islam, pemuda memegang posisi yang sangat penting dalam 

kemajuan Islam. Pemudalah yang dominan dalam perjuangan dakwah Rasulullah  

SAW. Misalnya Usamah bin Zaid bin Haritsah pada usianya belum sampai 20 

tahun ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi komando pasukan perang 

menghadapi pasukan Romawi dan qadarullah memenangkan peperangan.  

Contoh lain adalah Muhammad Al Fatih, seorang  sosok pemuda gagah, shalih 

dan cerdas, berusia 23 tahun sebagai panglima terbaik karena kegigihan dan 

keberhasilannya menaklukan Konstantinopel. Sosok lain pemuda yang patut 

dijadikan sebagai contoh dalam menuju perubahan adalah dari Ashabul Kahfi. 

Mereka adalah para pemuda gagah berani, yang dengan lantang menyuarakan 

kebenaran di tengah-tengah kezaliman penguasa . Mereka tahu ancaman serius 

ketika menyuarakan kebenaran pada saat itu. Namun karena keyakinan yang kuat 

terhadap Allah SWT, ketakutan pun tidak lagi mereka hiraukan.  Al-Quran 

mencatat kisah pemuda pemberani ini: Sesungguhnya mereka adalah pemuda-

pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Kami menambah pula untuk 

mereka petunjuk. Kami meneguhkan hati mereka pada waktu mereka berdiri (QS 

al-Kahfi [18]: 13-15). Kepercayaan diri seorang Usamah bin Zaid, ketawadlu’an 

seorang pemimpin muda ahlu bisyarah seperti Muhammad al-Fatih, ditambah 

dengan keberanian menyampaikan kebenaran seperti sosok pemuda Ashbul Kahfi 

adalah kombinasi lengkap yang seharusnya dimiliki oleh pemuda untuk 

menyongsong perubahan masa depan lebih baik. 

 

Potret Kehidupan Mahasiswa Modern 

Potret kehidupan mahasiswa saat ini semakin banyak menyita perhatian 

media. Pemberitaan tentang kerusakan mahsiswa  lebih mendominasi dapai pada 

prestasi yang diukir. Mengingat pada era globalisasi, pengaruh baik(good 

influenze)  dan buruk(bad influenze) semakin tersebar tanpa batas di segala sektor 

melalui berbagai  media cetak , media elektronik, teman, maupun media yang lain.  

Pengaruh tersebut dapat merubah kepribadian (pola pikir dan pola sikap) 

mahasiswa. Jika pengaruh baik maka pola pikir dan pola sikap mahasiswa 

menjadi baik pula, namun sebaliknya jika pengaruh buruk maka akan merusak 

http://hizbut-tahrir.or.id/2014/12/07/bolehkah-mengkritik-penguasa-di-muka-umum/
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pola pikir dan pola sikap mahasiswa menjadi rusak seperti hewan bahkan lebih 

buruk lagi.  

Naiknya grafik jumlah kenakalan/kriminalitas mahasiswa setiap tahun 

menunjukkan permasalahan pemuda cukup kompleks. Ini tidak hanya diakibatkan 

oleh satu perilaku menyimpang, tetapi akibat berbagai bentuk pelanggaran 

terhadap aturan agama, norma masyarakat atau tata tertib kampus. Berikut 

beberapa bentuk kerusakan mahasiswa sering mendominasi pemberitaan media 

massa.   

Pertama, penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan 

mahasiswa makin menggila. Penelitian yang pernah dilakukan Badan Narkotika 

Nasional (BNN) menemukan bahwa 50 – 60 persen pengguna narkoba di 

Indonesia adalah kalangan pelajar dan mahasiswa. Total seluruh pengguna 

narkoba berdasarkan penelitian yang dilakukan BNN dan UI adalah sebanyak 3,8 

sampai 4,2 juta. Di antara jumlah itu, 48% di antaranya adalah pecandu dan 

sisanya sekadar coba-coba dan pemakai. Demikian seperti disampaikan Kepala 

Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) BNN, Kombes Pol Sumirat 

Dwiyanto seperti dihubungi detikHealth, Rabu (6/6/2012).  

Kedua, akses media porno. Pornografi dan pornoaksi yang tumbuh subur 

di negeri kita memancing remaja untuk memanjakan syahwatnya, baik di lapak 

kaki lima maupun dunia maya. Zoy Amirin --pakar psikologi seksual dari 

Perguruan Tinggi Indonesia-- mengutip Sexual Behavior Survey 2011 

menunjukkan 64 persen anak muda di kota-kota besar Indonesia 

‘belajar’ seks melalui film porno atau DVD bajakan. Akibatnya, 39 persen 

responden ABG usia 15-19 tahun sudah pernah berhubungan seksual, sisanya 61 

persen berusia 20-25 tahun. Survei yang didukung pabrik kondom Fiesta itu 

mewawancari 663 responden berusia 15-25 tahun tentang perilaku seksnya di 

Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Bali pada bulan Mei 2011.  

Ketiga, seks bebas. gerakan moral Jangan Bugil di Depan 

Kamera (JBDK) mencatat adanya peningkatan secara signifikan 

peredaran video porno yang dibuat oleh anak-anak dan remaja di Indonesia. Jika 

pada tahun 2007 tercatat ada 500 jenis video porno asli produksi dalam negeri, 

maka pada pertengahan 2010 jumlah tersebut melonjak menjadi 800 jenis. Fakta 

paling memprihatinkan dari fenomena di atas adalah kenyataan bahwa sekitar 90 

persen dari video tersebut, pemerannya berasal dari kalangan pelajar dan 

mahasiswa. Sesuai dengan data penelitan yang dilakukan oleh Pusat Studi 

Kependudukan dan Kebijakan Perguruan Tinggi Gadjah Mada (UGM) 

Yogyakarta (Okezone.com, 28/3/2012).  

Keempat, aborsi. Gaya hidup seks bebas berakibat pada kehamilan tidak 

dikehendaki yang sering dialami remaja putri. Karena takut akan sanksi sosial dari 

lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat sekitar, banyak pelajar hamil yang 

ambil jalan pintas: menggugurkan kandungannya. Base line survey yang 

http://hizbut-tahrir.or.id/tag/anak/
http://hizbut-tahrir.or.id/2013/10/30/darurat-seks-bebas-remaja/
http://hizbut-tahrir.or.id/2013/10/30/darurat-seks-bebas-remaja/
http://hizbut-tahrir.or.id/category/video/
http://hizbut-tahrir.or.id/tag/anak/
http://hizbut-tahrir.or.id/tag/anak/
http://hizbut-tahrir.or.id/category/video/
http://hizbut-tahrir.or.id/category/video/
http://hizbut-tahrir.or.id/2013/10/30/darurat-seks-bebas-remaja/
http://hizbut-tahrir.or.id/tag/keluarga/
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dilakukan oleh BKKBN LDFE UI (2000), di Indonesia terjadi 2,4 juta kasus 

aborsi pertahun dan sekitar 21% (700-800 ribu) dilakukan oleh remaja.  

Kelima, prostitusi. Selain aborsi dan penularan penyakit menular seksual, 

gaya hidup seks bebas juga memicu pertumbuhan pekerja seksual remaja yang 

sering dikenal dengan sebutan ‘cewek bispak’. Sebuah penelitian mengungkap 

fakta bahwa jumlah anak dan remaja yang terjebak  dunia prostitusi di Indonesia 

semakin meningkat dalam empat tahun terakhir ini, terutama sejak krisis moneter 

terjadi. Setiap tahun sejak terjadinya krismon, sekitar 150.000 anak di bawah usia 

18 tahun menjadi pekerja seks. Menurut seorang ahli, setengah dari 

pekerja seks di Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Sedangkan 50.000 di  

antaranya belum mencapai usia 16 tahun  (http://www.gelombangotak. 

net/pages/artikel-terkait-16/prostitusi-di-kalangan-remaja—200.html, 4/5/12). 

 

Tantangan Pendidikan Islam 

Implementasi Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi negeri 

menghadapi tantangan besar pada era globalisasi dalam membentuk kepribadian 

Islam mahasiswa. Upaya pendidikan karakter sebagai upaya filterisasi pengaruh 

negatif seperti sekulerisme, sinkritisme, pluralisme bahkan atheisme  yang 

menjadi penyebab dominan kerusakan kepribadian mahasiswa harus mendapat 

perhatian serius. Filterisasi melalui perkuliahan agama Islam yang berjumlah yang 

hanya 2 sks dalam 1 semeter saja adalah sesuatu upaya yang belum cukup 

menjawab tantangan ini. Hal ini ditunjukkan, kerusakan mahasiswa Indonesia 

yang diharapkan sebagai poros perubahan semakin meluas baik kualitas maupun 

kuantitasnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendidikan karakter yang terus 

menerus kepada mahasiswa. Mengingat pendidikan merupakan proses 

pembentukan kepribadian(pola fikir dan pola sikap) seseorang. Menyadari 

kebutuhan mereka akan ilmu, para sahabat pun terus-menerus belajar tanpa 

mengenal usia. Al-Bukhari meriwayatkan, bahwa para sahabat Rasulullah SAW 

terus-menerus belajar, meski di usia mereka yang sudah senja (al-Bukhari, Shahih 

al-Bukhari, Juz I/26). Demikian pula bagi para sahabat yang masih belia, mereka 

juga tidak mau ketinggalan. Ali bin Abi Thalib, yang disebut oleh Nabi SAW 

sebagai pintu kota ilmu (babu Madinah a-Ilmi), dan Ibn Abbas yang disebut 

sebagai penafsir Alquran (turjuman al-Qur'an) sama-sama telah belajar sejak usia 

7 atau 8 tahun. Sayyidina 'Ali menuturkan,"Belajar di waktu kecil seperti 

memahat di atas batu" (al-Kattani, at-Taratib al-Idariyyah, Juz II/162). Salah satu 

model pembelajaran efektif untuk membetuk kepribadian Islam mahasiswa adalah 

mentoring yang berbasis Masjid.  

Pendidikan merupakan pondasi pembentuk kepribadian seseorang. Inovasi 

pendidikan yang berbasis masjid harus terus diupayakan dalam membentuk pola 

pikir dan pola sikap pemuda Islam sehingga Islam telah menjadikan pendidikan 

sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat, bersama kesehatan dan keamanan. 

Nabi bersabda, "Tuntutlah ilmu meski sampai ke Cina. Karena, menuntut ilmu 

http://hizbut-tahrir.or.id/2013/10/30/darurat-seks-bebas-remaja/
http://hizbut-tahrir.or.id/tag/anak/
http://hizbut-tahrir.or.id/tag/anak/
http://hizbut-tahrir.or.id/2013/10/30/darurat-seks-bebas-remaja/
http://hizbut-tahrir.or.id/2013/10/30/darurat-seks-bebas-remaja/
http://www.gelombangotak/
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hukumnya fardhu bagi setiap orang Muslim." (al-Khathib al-Baghdadi, ar-Rihlah 

fi Thalab al-Hadits; as-Suyuthi, Jami' al-Masanid wa al-Marasil, Juz I/463). 

Artinya, mengutip penjelasan al-'Allamah al-Munawi, betapapun jauhnya tempat 

ilmu itu berada, maka kita diperintahkan untuk mencarinya. Sebab, mencari ilmu 

hukumnya adalah fardhu (al-Munawi, Faidh al-Qadir, Juz I/543). Pendidikan 

agama Islam adalah usaha membina peserta didik agar mengetahui Islam secara 

menyeluruh , menghayati tujuan, sehingga dapat diamalkan dan menjadikan Islam 

sebagai pandangan hidup (Majid .2012:11). Dari sini, bisa disimpulkan bahwa 

kewajiban menuntut ilmu tidak mengenal batas teritorial. Selain tidak mengenal 

batas teritorial, menuntut ilmu juga tidak mengenal batas waktu, sebagaimana 

yang dipraktikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Mereka menuntut ilmu 

hingga wafat. Menuntut ilmu merupakan kewajiban, di mana pendidikan 

merupakan proses ilmu tersebut ditransformasikan kepada masyarakat, maka 

kebutuhan akan pendidikan merupakan keniscayaan. Karena itu, negara wajib 

menjamin tersedianya layanan pendidikan untuk seluruh rakyatnya. Ini 

ditunjukkan dengan kebijakan Nabi SAW ketika menjadi kepala negara, saat 

menjadikan kaum kafir Quraisy sebagai tawanan, maka tebusan pembebasan 

mereka adalah dengan mengajari kaum muslim baca tulis (Ibn Hisyam, as-Sirah 

an-Nabawiyah, Juz I/). 

Mentoring berbasis masjid kampus merupakan model pembelajaran 

pembinaaan Islam sebaya di luar perkuliahan kelas dengan jumlah peserta didik 3-

10 orang di bawah pengajar seorang mentor yang terkualifikasi sesuai syaat-syarat 

tertentu, dengan waktu dua jam selama seminggu selama bestatus sebagai 

mahasiswa yang berpusat di Masjid Kampus. Melalui sistem pembelajaran 

tersebut, mentoring bukan hanya berjumlah 2 sks bahkan dapat melebihi jumlah 

mata kuliah yang lainnya dan waktu yang efektif di luar perkuliahan tidak akan 

menganggu studi mahasiswa. Materi mentoring adalah materi dasar Islam (aqidah 

dan syariah) dan materi kontempoter untuk menjawab problematika dalam 

kehidupan dalam bidang studinya masing-masing (ekonomi Islam, sains dan 

teknologi Islam, dan lain-lain). Sintaks model pembelajaran dan peraga mentoring 

bervariatif sehingga tidak membuat jenuh mahasiswa. Prinsip mentor bukan 

sebagai dosen namun sebagai abun wa akhun (bapak dan saudara). 

Mentoring berbasis masjid sudah lama diperkenalkan oleh Islam. Pada 

zaman Nabi SAW dan para Khulafa' Rasyidin setelahnya, masjid Nabawi telah 

dijadikan sebagai tempat belajar. Nabi membentuk halaqah ilmu, demikian juga 

para sahabat. Al-Imam al-Yusi, dalam kitabnya, al-Qanun, menuturkan bahwa 

model penyampaian ilmu seperti sekarang sebenarnya bersumber dari praktik 

Nabi  SAW yang dilakukan kepada para sahabat di majelis-majelis ilmu. Ketika 

itu, masjid menjadi pusat belajar-mengajar. Umar menuturkan, "Barangkali orang 

yang masuk masjid, bisa diumpamakan sebagai kuda yang berhamburan. Jika dia 

melihat majelis kaumnya dan melihat orang yang dia kenal, maka dia duduk 

bersamanya." (al-Kattani, at-Taratib al-Idariyyah, Juz II/152).  
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Fungsi Masjid juga mendapat posisi strategi dalam perkembangan 

pendidikan. Pada zaman Abbasiyah, al-Kuttab (sekolah dasar) banyak didirikan 

oleh Khilafah, menyatu dengan masjid. Di sana juga dibangun perpustakaan. 

Pendidikan tinggi pertama pada zaman itu adalah Bait al-Hikmah, yang didirikan 

oleh al-Ma'mun (830 M) di Baghdad. Selain berfungsi sebagai pusat 

penerjemahan, juga digunakan sebagai pusat akademis, perpustakaan umum dan 

observatorium (Philip K Hitti, History of the Arabs, 514-515). Setelah itu, baru 

muncul Akademi Nidzamiyyah yang dibangun  antara tahun 1065-1067 M. 

Akademi yang kemudian dijadikan oleh Eropa sebagai model perguruan tinggi 

mereka (Reuben Levy, A Baghdad Chronicle, Cambridge: 1929, 193). Di 

Cordoba, Spanyol, pada zaman itu juga telah berkembang Le Mosquet yang 

asalnya merupakan gereja, kemudian dialihfungsikan sebagai masjid, lengkap 

dengan madrasah, dengan berbagai fasilitas pendidikan lainnya. Lembaga 

pendidikan telah menelorkan ulama sekaliber al-Qurthubi, as-Syathibi, dan lain-

lain. Tidak hanya ahli tafsir dan usul, akademi pendidikan di era Khilafah juga 

berhasil melahirkan para pakar di bidang kedokteran seperti Ali at-Thabari, ar-

Razi, al-Majusi dan Ibn Sina; di bidang kimia seperti Jabir bin Hayyan; astronomi 

dan matematika, seperti al-Hajjaj bin Mathar, Hunain bin Ishaq, Tsabit bin 

Qurrah, Ali bin Isa al-Athurlabi dan lain-lain; geografi seperti Yaqut al-Hamawi 

dan al-Khuwarizmi; historiografi seperti Hisyam al-Kalbi, al-Baladzuri, dan lain-

lain.  

Fungi masjid menurut Mustaming (2015), antara lain: pertama, fungsi 

persatuan dan Ukhuwah Islamiyah, maksudnya adalah dengan berkumpulnya 

umat Islam dalam rangka melaksanakan shalat jama’ah di masjid akan 

mengarahkan segenap muslimin dan muslimat untuk semakin memperkokoh 

keutuhan persatuan dan persaudaraan (Ukhuwah Islamiyah). Kedua, fungsi masjid 

sebagai pewaris nilai – nilai ajaran agama Islam, dengan memposisikan masjid 

menjadi tempat pengajaran, pendidikan Islam dan pengembangan ilmu. Ketiga, 

fungsi dakwah, yakni masjid dapat dimanfaatkan para da’i  untuk memberikan 

fatwa atau nasehat agama kepada segenap umat Islam di sekitarnya. Keempat, 

sebagai penghimpun khasanah ilmu pengetahuan dengan menempatkan sarana 

perpustakaan. Kelima, masjid dapat berfungsi sebagai tempat bermusyawarah 

terhadap berbagai persoalan umat. 

Berdasarkan pembahasan diatas model pembelajaran mentoring yang 

diintegrasikan dengan masjid kampus adalah solusi yang diharapkan mampu 

memberikan pendidikan karakter sehingga membentuk kepribadian Islam 

mahasiswa yang kokoh. Kami tertarik untuk meneliti tentang aktivasi mentoring 

berbasis masjid kampus sebagai studi kasus pendidikan agama Islam di perguruan 

tinggi negeri. 

Temuan Penelitian  

Untuk mengetahui aktivasi mentoring berbasis masjid kampus sebagai 

studi kasus pendidikan agama Islam di perguruan tinggi negeri, dilakukan 
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kuisioner dengan metode random sampling mahasiswa yang telah aktif mengikuti 

mentoring di beberapa perguruan tinggi negeri Jawa Timur. Kuisoner berisi daftar 

chekk list dengan skala likert terhadap tanggapan atas pernyataan yang telah 

dibuat peneliti mengenai tema yang diangkat beserta alasan mereka. Data 

responden sebagai berikut: 

Tabel 1 - Jumlah Responden Mahasiswa  

Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Timur 

 

Nama Universitas Jumlah Responden 

(Mahasiswa) 

Universitas Brawijaya (UB) 10 

Universitas Negeri Malang (UM) 11 

Universitas Negeri Surabaya (UNESA) 2 

Universitas Airlangga (UNAIR) 7 

Universitas Negeri Jember (UNEJ) 3 

Total 33 

  

Hasil dari kuisioner tanggapan mahasiswa di beberapa perguruan tinggi 

negeri Jawa timur tersebut dengan skala likert dengan ketentuan 1(tidak setuju), 2 

(kurang setuju), (3) setuju, dan (4) sangat setuju. Tanggapan mahasiswa tentang 

aktivasi mentoring agama berbasis masjid kampus sebagai model pembelajaran 

efektif terhadap kepribadian Islam mahasiswa adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2 - Tanggapan Mahasiswa tentang Aktivasi Mentoring Agama 

Berbasis Masjid Kampus sebagai Model Pembelajaran Efektif  

terhadap Kepribadian Islam Mahasiswa 

No Pernyataan  

Kriteria Persentase Jawaban(%) Persentase 

Kontribusi 

Tertinggi* 
1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 

Kepribadian mahasiswa Islam 

mengalami kemerosotan saat 

ini 

 2 11 20 0 6,1 33,3 60,6 89% 

2 

Gencarnya pengaruh buruk(bad 

influenze) globalisasi dan 

kurangnya pengetahuan Islam 

sangat mempengaruhi 

kemerosotan kepribadian  

mahasiswa Islam saat ini 

  10 23 0 0 30,3  92% 

3 

Kurangnya perkuliahan agama 

Islam di kampus merupakan 

salah satu penyebab kurangya 

pengetahuan agama mahasiswa 

 4 14 15 0 12,1 42,4  83% 

4 

Perlu solusi untuk penambahan 

pembinaan Islam bagi 

mahasiswa di kampus 

  9 24 0 0 27,3  93% 
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No Pernyataan  

Kriteria Persentase Jawaban(%) Persentase 

Kontribusi 

Tertinggi* 
1 2 3 4 

1 2 3 4 

5 

Masjid Kampus adalah 

pusat(center pernyatant) 

pembinaaan Islam mahasiswa  

1 2 11 19 3 6,1 33,3  86% 

6 

Mentoring berbasis Kampus 

adalah solusi efektif dalam 

membangun kepribadian Islam 

mahasiwa 

 2 13 18 0 6,1 39,4  87% 

7 

Pembelajaran mentoring 

menarik dan perlu diterapkan di 

kampus-kampus 

  15 18 0 0 45,4  89% 

8 

Materi yang diajarkan dalam 

mentoring terkait aqidah, 

syariah, dan baca tulis Al 

Qur’an 

  9 24 0 0 27,3  93% 

9 

Materi mentoring berisi tentang 

bagaimana Islam menjawab 

permasalahan 

kontemporer/sesuai zaman dan 

bidang studi yang digeluti. 

1  13 19 0 0 39,4  88% 

10 
Mentoring tidak menggangu 

perkuliahan di kampus 

 3 12 18 0 9,1 36,4  86% 

 Total  2 13 117 198     89% 

*Persentase Kontribusi Tertinggi adalah persentase kontribusi terhadap tanggapan 

sangat setuju . 

 

Pembahasan  

Berdasarkan hasil kuisoner mahasiswa pada pernyataan (1) kepribadian 

Mahasiswa Islam mengalami kemerosotan saat ini. Pernyataan ini bertujuan untuk 

menilai tanggapan mahasiswa terhadap kondisi mahasiswa saat ini. Mahasiswa 

menanggapi kurang setuju(6,1%) , setuju(33,3%) dan sangat setuju(66,6%) 

dengan tingkat kontibusi tertinggi sebesar 89% menegaskan bahwa kondisi 

mahasiswa saat ini mengalami kemerosotan. Alasan mahasiswa antara lain terjadi 

kemerosotan moral yang tidak sesuai hati nurani, tingkah laku yang tidak sesuai 

nilai-niai Islam , modernitas yang melupakan agama, hedonisme, banyak yang 

tidak belajar Islam, apatis agama, menjadikan Islam sebagai simbol penampilan 

terbuka dan seks bebas. 

Hasil kuisoner mahasiswa pada pernyataan (2) Gencarnya pengaruh 

buruk(bad influenze) globalisasi dan kurangnya pengetahuan Islam sangat 

mempengaruhi kemerosotan kepribadian  mahasiswa Islam saat ini. Pernyataan ini 

bertujuan untuk menilai tanggapan mahasiswa terhadap factor-faktor penyebab 
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kerusakan kondisi mahasiswa saat ini mahasiswa menanggapi setuju(30,3%) dan 

sangat setuju(69,7%) dengan tingkat kontibusi tertinggi 92% menegaskan bahwa 

gencarnya pengaruh buruk(bad influenze) globalisasi dan kurangnya pengetahuan 

Islam sangat mempengaruhi kemerosotan kepribadian  mahasiswa Islam saat ini. 

Alasan mahasiswa antara lain pengaruh negatif gobalisasi yang besar seperti 

konten internet lebih banyak situs negatif yang dapat diakses siapapun dan 

dimanapun, kurangnya preventif orang tua, isu Islam yang negatif, budaya barat 

sebagai sumber media, dan mahasiswa kurang memahami Islam serta terlalu 

mengabaikan agama.   

Hasil kuisoner mahasiswa pada pernyataan (3) Kurangnya perkuliahan 

agama Islam di kampus merupakan salah satu penyebab kurangnya pengetahuan 

agama mahasiswa. Pernyataan ini bertujuan untuk menilai tanggapan mahasiswa 

terhadap faktor kurangnya pengetahuan agama  mahasiswa saat ini. Mahasiswa 

menanggapi kurang setuju (12,1%)  dengan  alasan mempelajari Islam bukan 

hanya di kampus , adanya Lembaga dakwah Kampus (LDK) dan perkuliahan di 

kampus UNAIR  terdapat pendidikan agama  1 dan pendidikan agama 2. 

Sedangkan mahasiswa yang menanggapi setuju(42,4%) dan dan sangat 

setuju(45,5%) dengan tingkat kontibusi tertinggi 83% menegaskan bahwa 

kurangnya perkuliahan agama Islam di kampus merupakan salah satu penyebab 

kurangnya pengetahuan agama mahasiswa dengan alasan mahasiswa antara lain  

perkuliahan Pendidikan Agama yang 2 sks, tidak semua mahasiswa 

berlatarbelakang santri, materi yang kurang dalam perkuiahan, adanya pembinaan 

Islam akan menambah pengetahuan Islam, materi perkuliahan yang sulit 

berhubungan dengan agama, dan Pendidikan Agama merupakan pendidikan 

karakter mahasiswa. 

Hasil kuisoner mahasiswa pada pernyataan (4) Perlu solusi untuk 

penambahan pembinaan Islam bagi mahasiswa di kampus,  mahasiswa 

menanggapi setuju(27,3%) dan sangat setuju(72,7%) dengan tingkat kontribusi 

tertinggi 93% menegaskan bahwa sangat diperlukan penambahan pembinaan 

Islam bagi mahasiswa di kampus. Alasan mahasiswa antara lain agar mengetahui 

aqidah Islam, solusi pembinaan Islam dengan mentoring, melawan pengaruh 

negatif, menambah pengetahuan haq dan batil, meningkatkan moral mahasiswa, 

kuliah agama dan dakwah tidak seimbang,dan solusi kemerosotan mahasiswa. 

Pernyataan ini bertujuan untuk menilai tanggapan mahasiswa terhadap solusi yang 

ditawarkan. 

Hasil kuisoner mahasiswa pada pernyataan (5) Masjid kampus adalah 

pusat(center pernyatant) pembinaaan Islam mahasiswa. Mahasiswa menanggapi 

tidak setuju(3%) dan kurang setuju (6,1%)  dengan  alasan jika tidak ada tempat 

pembinaan di kampus.Sedangkan mahasiswa yang menanggapi setuju(33,3%) dan 

sangat setuju(57,6%) dengan tingkat kontibusi tertinggi 86% menegaskan bahwa 

masjid kampus adalah pusat(center pernyatant) pembinaaan Islam mahasiswa 

dengan alasan antara lain  masjid adalah rumah Allah SWT, mulia, suci, kondusif 

dan efektif. Sebenarnya jika dipahami dari alasan mahasiswa yang kurang setuju , 
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mereka setuju harus ada tempat pusat pembinaan Islam namun harus disediakan 

oleh kampus selain di masjid. 

Hasil kuisoner mahasiswa pada pernyataan (6) Mentoring berbasis kampus 

adalah solusi efektif dalam membangun kepribadian Islam mahasiwa. Mahasiswa 

menanggapi kurang setuju(6,1%)  dengan  alasan mentoring tidak diminati 

mahasiswa. Sedangkan mahasiswa yang menanggapi setuju(39,4%) dan sangat 

setuju(54,5%) dengan tingkat kontibusi tertinggi 87% menegaskan bahwa 

mentoring berbasis kampus adalah solusi efektif dalam membangun kepribadian 

Islam mahasiswa, dengan alasan antara lain  mentoring menerangkan akhlak dan 

tingkah laku baik, lebih kondusif dan efektif mengingat berjumlah 3-5 orang, 

dilakuakn oleh sebaya sehingga lebih mudah saling mengerti, dan waktu yang 

fleksibel.  

Hasil kuisoner mahasiswa pada pernyatan (7) Pembelajaran mentoring 

menarik dan perlu diterapkan di kampus-kampus. Mahasiswa menanggapi 

setuju(45,5%) dan sangat setuju(54,5%) dengan tingkat kontibusi tertinggi 89% 

menegaskan bahwa pembelajaran mentoring menarik dan perlu diterapkan di 

kampus-kampus seluruh Indonesia. Berikut alasan mahasiswa antara lain 

mentoring sangat banyak manfaatnya, membentuk kepribadian Islam yang 

merosot, terhindar dari pergauan bebas, banyak ilmu yang didapat, ikut 

berpartisipasi dalam dakwah, dan jika semua kampus menerapkan maka akhlak 

mahasiswa menjadi sangat baik.  

Hasil kuisoner mahasiswa pada pernyataan (8) Materi yang diajarkan 

dalam mentoring terkait aqidah, syariah, dan baca tulis al Al Qur’an.  Mahasiswa 

menanggapi setuju(27,3%) dan sangat setuju(72,7%) dengan tingkat kontribusi 

tertinggi 93% menegaskan bahwa materi yang diajarkan dalam mentoring terkait 

aqidah, syariah, dan baca tulis al Al Qur’an adalah materi yang sangat sesuai. 

Berikut alasan mahasiswa antara lain memahami Islam secara utuh, penting bagi 

kehidupan, pondasi iman dan Islam belum kokoh, dan mahasiswa memiliki 

pengetahuan yang luas.  

Hasil kuisoner mahasiswa pada pernyatan (9) Materi mentoring berisi 

tentang bagaimana Islam menjawab permasalahan kontemporer/sesuai zaman dan 

bidang studi yang digeluti. Mahasiswa menanggapi setuju(39,4%) dan sangat 

setuju(57,6%) dengan tingkat kontibusi tertinggi 88% menegaskan bahwa materi 

mentoring dapat berisi tentang bagaimana Islam menjawab permasalahan 

kontemporer/sesuai zaman dan bidang studi yang digeluti. Berikut alasan 

mahasiswa antara lain sanagat diperlukan penyesuain zaman sehingga tidak 

tertinggal, mahasiswa lebih tertarik, melatih berfikir kritis, mamahami Islam 

mengatasi masalah kontemporer, mengerti  lebih mendalam tentang Islam, dan 

materi tidak bertolakbelakang dengan realita.  

Hasil kuisoner mahasiswa pada pernyatan (10) Mentoring tidak 

menggangu perkuliahan di kampus. Mahasiswa menanggapi kurang setuju(9,1%)  
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dengan  alasan mentoring terkadang menggangu kuliah. Sedangkan mahasiswa 

yang menanggapi setuju(36,4%) dan sangat setuju(54,5%) dengan tingkat 

kontribusi tertinggi 86% menegaskan bahwa mentoring tidak menggangu 

perkuliahan di kampus. Beberapa alasan mahasiswa antara lain waktu mentoring 

fleksibel, disesuaikan dengan jadwal kuliah, waktu sangat diatur, di luar jam 

kuiah, bisa dilakukan di malam hari, dan bisa dilakukan jam 6 pagi sampai waktu 

mulai kuliah pagi. Jika dilihat alasan mahasiswa yang kurang setuju yaitu 

terkadang mengganggu perkuliahan , sebenarnya tidak selalu menggangu kuliah 

sehingga hanya membutuhkan managemen waktu mentoring saja. 

Berdasarkan hasil keseluruhan 10 pernyataan yang diajukan peneliti 

didapatkan tanggapan yang sangat positif(sangat diperlukan) yang ditandai 

dengan total tingkat kontribusi tertinggi sebesar 89%  terhadap aktivasi mentoring 

agama berbasis masjid kampus sebagai model pembelajaran efektif terhadap 

kepribadian Islam mahasiswa. Hal ini diperkuat Munip (2008) bahwa  kegiatan 

Pendidikan Agama Islam dalam bentuk mentoring pada dasarnya memiliki 

dampak yang positif dalam mewarnai kehidupan keislaman di kampus. Penelitian 

Khusna(2014) bahwa peran mentoring agama Islam dapat meningkatkan 

penanaman nilai-nilai Islam. Peneliti juga meminta saran mahasiswa bagi 

pengembangan mentoring agar lebih baik lagi, antara lain: 

1. Mentoring berbasis masjid kampus layak disosialisasikan kepada kampus-

kampus di seluruh Indonesia sebagai mode pembelajaran efektif terhadap 

kepribadian Islam mahasiswa. 

2. Pembelajaran mentoring lebih variatif dengan penambahan game, aplikasi 

media, dan lain-lain. 

3. Materi mentoring membahas perkembangan kekinian(up to date) dalam 

kehidupan kampus, masyarakat, dan negara. 

4. Memilih masjid sebagai center pernyatant pembinaan Islam sehingga 

mahasiswa sering berkunjung ke masjid. 

5. Mentoring berbasis kampus lebih intensif  dan tepat waktu 

6. Manageman waktu sehingga tidak menggangu perkuliahan 

7. Mentor harus memiliki kecakapan, menarik, berkomitmen dan ikhlas. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Aktivasi mentoring agama berbasis masjid kampus merupakan model 

pembelajaran efektif terhadap kepribadian Islam mahasiswa sangat diperlukan 

pada saat ini di tengah-tengah pengaruh arus globalisasi dan minimnya 

perkuliahan agama di perguruan tinggi negeri. Mentoring berbasis kampus 

terbukti dinilai mahaiswa sangat baik mulai dari materi(aqidah , syariah, baca tulis 

Al qur’an, bagaimana Islam menjawab permasalahan kontemporer/sesuai zaman 

dan bidang studi yang digeluti) sampai waktu yang tidak menggangu perkuliahan. 

Saran dari peneliti, hendaknya mentoring berbasis kampus dapat 

dilaksanakan di seluruh perguruan tinggi Indonesia dengan bekerjasama baik 
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dengan lembaga-lembaga internal dakwah kampus(LDK) perguruan tinggi 

maupun jejaring lembaga dakwah di Indonesia, salah satunya Badan Koordinasi 

Lembaga dakwah Kampus( BKLDK). Melalui mentoring berbasis kampus, 

pendidikan karakter terus digalakkan yang diharapkan kepribadian Islam 

mahasiswa dapat kokoh. Selain itu, perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam 

lagi tentang penelitian seperti ini dengan perluasan objek mahasiswa dan masalah 

yang diangkat. 
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PEMBINAAN KARAKTER DAN KEPRIBADIAN ANAK USIA DINI 

MELALUI PEMBELAJARAN ONE DAY IN MY GOD’S HOUSE 

Nurwahida 
(Universitas Negeri Malang, e-mail: si.nurwahida@gmail.com) 

 

Abstrak 

Makalah ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam program 

pembinaan karakter yang ditanamkan pada anak sejak usia dini. 

Generasi muda sekarang telah didesain sedemikian rupa agar kelak 

saat dewasa mereka dapat menjadi Einsten-Einsten muda yang 

berbakat dan mempunyai otak yang cemerlang. Namun sayang, hal ini 

tidak diimbangi dengan pembinaan spiritual mereka, jika hal ini terus 

menerus dibiarkan maka beberapa tahun kemudian kita hanya akan 

melihat generasi-generasi muda berotak Einsten tanpa karakter dan 

mental spiritual yang baik. Agar hal ini tidak terjadi, perlu diadakan 

pembinaan karakter dan kepribadian anak sejak usia dini sebagai 

modal saat dewasa nanti. Hal ini dapat direalisasikan dengan program 

pembelajaran “One Day in My God’s House”, dimana anak-anak TK 

atau RA satu hari dalam seminggu melakukan pembelajaran di rumah 

ibadah. Selama satu hari tersebut, anak-anak diberikan pembinaan 

karakter dan kepribadian mereka. Saat berada di rumah ibadah anak-

anak diharapkan dapat berlaku sopan-santun, berbicara dengan pelan 

dan lembut, bersosialisasi dengan orang-orang atau pengurus-

pengurus rumah ibadah dengan baik. Jika hal ini terus dilakukan, 

maka diharapkan ini akan menjadi kebiasaan yang baik bagi anak, 

selain itu dengan melakukan pembelajaran di rumah ibadah, tentunya 

diharapkan dapat menambah keimanan dan ketakwaan anak terhadap 

Tuhan. Untuk merealisasikan program ini, perlu adanya kerja sama 

sekolah-sekolah dan pihak instansi-instansi terkait. 

 

Kata-kata Kunci:  

Pembinaan karakter anak, One Day in My God’s House. 

 

Pendahuluan 

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat penting. 

Pendidikan anak usia dini tidak sekedar berfungsi untuk memberikan pengalaman 

belajar kepada anak, tapi juga berfungsi untuk membentuk karakter dan 

kepribadian mereka sehingga kelak mereka dapat menjadi manusia yang bermoral 

dan dapat diandalkan. 

Pembentukan karakter dan kepribadian anak dipengaruhi oleh dua hal yaitu 

bawaan dari dalam diri anak sejak dilahirkan dan lingkungan yang diterima anak 
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seperti pengetahuan, pengalaman, bimbingan, contoh, pengarahan, dan interaksi 

anak dengan orang tua dan orang lain (masyarakat). 

Pembinaan anak untuk mengantar mereka menjadi manusia seeutuhnya 

merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. 

Penanaman karakter dan kepribadian ini dilakukan melalui teladan dan 

pembiasaan hal baik dan positif, karena pada dasarnya anak lebih mudah belajar 

dan mencontoh sesuatu melalui pengamatannya terhadap orang lain dan 

lingkungannya. Selanjutnya anak dapat menerapkan kebiasaan yang baik tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu media penanaman karakter dan 

kepribadian tersebut melalui rumah ibadah. Selain sebagai tempat melakukan 

ibadah ritual, rumah ibadah dapat menjadi tempat pembentukan karakter dan 

kepribadian anak yang ditanamkan pada anak sejak dini oleh lembaga-lembaga 

seperti TK ataupun RA. 

Berkaitan dengan hal di atas, penulis memfokuskan rumasan masalah 

sebagai berikut (1) mengapa penanaman karakter perlu ditanamkan pada anak 

sejak dini; (2) bagaimana cara menanamkan karakter anak sejak dini melalui 

rumah ibadah sebagai pencegahan degradasi moral. Adapun tujuan yang hendak 

dicapai yaitu (1) mendeskripsikan pentingnya penanaman karakter pada anak 

sejak dini; (2) mendeskripsikan cara menanamkan karakter anak sejak dini 

melalui rumah ibadah untuk mencegah degradasi moral. 

 

Pentingnya Pendidikan Karakter pada Anak 

Pendidikan karakter berasal dari dua kata yaitu pendidikan dan karakter. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar “didik” 

(mendidik), yaitu memelihara dan memberi latihan (ajaran pimpinan) mengenai 

akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian 

proses pengubahan dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perluasan, 

dan cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai upaya 

untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan 

kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan 

masyarakatnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) 

karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak dan budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lain. Oleh karena itu, karakter adalah nilai 

baik yang unik dan terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku 

(Kemendiknas, 2010). 

Menurut T. Ramli (2003), pendidikan karakter memiliki esensi dan makna 

yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah 

membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, 

dan warga negara yang baik. Pendidikan karakter adalah  ialah suatu usaha untuk 

membina kepribadian, akhlak, atau budi pekerti manusia agar sesuai dengan nilai 

dan norma yang berlaku dalam masyarakat. 



76 
 

Pendidikan karakter dapat terealisasi dengan baik, apabila berpijak pada 

nilai-nilai karakter dasar. Menurut para ahli psikolog, beberapa nilai karakter 

dasar tersebut adalah: cinta kepada Allah  SWT dan ciptaan-Nya (alam dengan 

isinya), tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, dan 

kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan 

kepemimpinan; baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan cinta persatuan. 

Usia 0-6 tahun merupakan usia emas, usia ini merupakan usia yang tepat 

untuk mendidik dan menanamkan nilai-nilai yang baik dalam diri anak agar selalu 

tertanam dalam diri mereka hingga dewasa nanti. Rangsangan-rangsangan awal 

pada masa kanak-kanak yang diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang 

sangat besar manfaatnya di kemudian hari.  

Pada usia yang disebut sebagai masa-masa emas anak (golden age) 

hendaknya ditanamkan pendidikan karakter yang baik sehingga saat dewasa nanti 

pendidikan karakter ini dapat selalu tertanam dalam diri mereka sehingga mereka 

kelak akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang baik. 

Pembentukan karakter pada anak memerlukan waktu. Meskipun otak 

mereka cepat menyerap dan menerima segala informasi yang diberikan, namun 

pembentukan karakter yang baik ini perlu dibiasakan pada anak terus-menerus 

sehingga karakter yang tercipta dalam diri anak akan menjadi sebuah kebiasaan 

yang melekat kuat yang jika mereka langgar akan mendatangkan perasaan 

bersalah bagi mereka, misalnya seorang anak yang dibiasakan berkata jujur, saat 

mereka berbohong maka mereka akan merasa bersalah dan mengakui 

kesalahannya. 

Melalui pendidikan karakter yang ditanamkan pada anak sejak dini ini, 

generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi manusia-manusia yang hanya 

berkualitas intelektualnya, tapi juga berkualitas emosional dan spiritualnya. 

Sehingga mereka akan tumbuh menjadi manusia-manusia yang cerdas baik secara 

intelektual maupun emosional dan spiritual, dan mempunyai akhlak mulia dan 

budi pekerti yang baik. 

 

Penanaman Karakter Melalui Rumah Ibadah 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagamannya, seperti 

keberagaman budaya, adat-istiadat, maupun agama. Indonesia merupakan negara 

yang menghormati hak dalam memeluk agama apapun, baik itu agama Islam, 

Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, maupun Kong Hu Cu. Setiap 

agama tentu memiliki rumah ibadahnya masing-masing. Rumah ibadah adalah 

sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut 

ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.  

Rumah ibadah memiliki dua fungsi utama yaitu pertama sebagai tempat 

melaksanakan ibadah ritual seperti sholat bagi umat Islam, sembahyang bagi umat 

Hindu, atau beribadah bagi umat Kristen. Fungsi kedua yaitu, fungsi sosial seperti 

penerimaan, penampungan, dan pengelolaan dana zakat dalam Islam atau bakti 

sosial yang dilakukan gereja-gereja menjelang paskah atau natal. 
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Rumah ibadah pun dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan umat 

yang berorientasi pada pengembangan karakter. Program pembinaan karakter 

anak sejak dini yang penulis ajukan ialah one day in my God’s house. Dalam 

program ini anak-anak TK atau RA satu hari dalam seminggu melakukan 

pembelajaran di rumah ibadah. Anak-anak diberikan pembinaan karakter melalui 

kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam rumah ibadah.  

Saat berada di rumah ibadah, anak-anak dapat mengamati kegiatan-

kegiatan yang sedang berlangsung di dalam rumah ibadah tersebut. Dari 

pengamatan tersebut anak akan mencontoh perilaku atau perbuatan orang-orang 

yang sedang berada di dalam rumah ibadah tersebut. Guru juga dapat 

mengajarkan nilai sopan santun kepada anak saat mereka berada di dalam rumah 

ibadah seperti berbicara dengan lembut dan pelan, berkata jujur, menjaga tata 

krama, dsb. 

Anak juga dapat bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di dalam 

rumah ibadah tersebut, seperti pengurus-pengurus masjid ataupun pengunjung-

pengunjung masjid, hal ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak dan sikap 

aktif anak, anak akan lebih terbuka pada lingkungannya dan melihat secara 

langsung kegiatan peribadatan. 

Selain hal-hal di atas, manfaat pembinaan karakter melalui rumah ibadah 

juga diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak kepada 

Tuhan, sehingga mereka merasa dekat dengan Tuhan dan senantiasa menjauhi 

larangan Tuhan karena anak-anak sadar bahwa Tuhan selalu mengawasi gerak-

gerik mereka. Pembinaan karakter di rumah ibadah ini dilakukan secara terus-

menerus satu hari dalam seminggu, sehingga ini akan menjadi kebiasaan yang 

baik bagi anak, dan membekas di dalam diri mereka. 

 

Kesimpulan 

Pembinaan karakter anak yang ditanamkan sejak dini amatlah penting, 

karena pada usia tersebut anak sangat mudah menerima dan menyerap informasi 

yang diberikan sehingga jika hal ini disalahgunakan maka anak akan tumbuh 

menjadi pribadi yang tidak bermoral. Untuk itu pembinaan karakter pada anak 

sejak dini sangat perlu untuk membekali anak dengan karakter-karakter yang baik 

dan positif untuk mereka saat dewasa nanti. 

Salah satu cara pembinaan karakter bagi anak melalui peran rumah ibadah, 

program yang diajukan penulis yaitu One Day in My God’s House. Dimana pada 

program ini, anak melakukan pembelajaran di dalam rumah ibadah satu hari 

dalam seminggu. Selama satu hari tersebut, anak-anak diberikan pembinaan 

karakter mereka. Saat berada di rumah ibadah anak-anak diharapkan dapat berlaku 

sopan-santun, berbicara dengan pelan dan lembut, bersosialisasi dengan orang-

orang atau pengurus-pengurus rumah ibadah dengan baik. Jika hal ini terus 

dilakukan, maka diharapkan ini akan menjadi kebiasaan yang baik bagi anak, 
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selain itu dengan melakukan pembelajaran di rumah ibadah, tentunya diharapkan 

dapat menambah keimanan dan ketakwaan anak terhadap Tuhannya. 

Untuk merealisasikan hal ini dibutuhkan kerjasama antara pihak-pihak 

yang terkait. Kerjasama antara pihak sekolah dan pengurus rumah ibadah 

sangatlah penting agar program ini dapat berjalan dengan baik. 
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Abstrak 

Masjid tidak hanya sebagai tempat untuk beribadah, tetapi dapat pula 

dioptimalkan untuk pengembangan keilmuan agama dan menjadi pusat 

rujukan. Terlebih bagi masjid yang terletak di perguruan tinggi yang 

seharusnya tidak hanya sebagai tempat beribadah tetapi seyogyanya lebih 

dari itu. Oleh karenanya  diperlukan perpustakaan masjid kampus yang 

mumpuni, menyediakan bahan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan 

pengguna/civitas akademika serta sesuai dengan perkembangan jaman. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan strategi membangun 

perpustakaan masjid dan bagaimana melakukan pengembangan koleksi 

perpustakaan masjid di era digital saat ini. Dari hasil tulisan ini didapatkan 

strategi membangun perpustakaan masjid kampus yaitu menjabarkan dengan 

jelas visi dan misi, kerjasama, pengembangan koleksi dan diseminasi 

koleksi. Serta pengembangan koleksi ditempuh dengan merekam dalam 

bentuk audio video kegiatan taklim atau pengajian kemudian menjadikan 

hasil rekaman tersebut sebagai bentuk koleksi digital perpustakaan masjid. 

  

Kata-Kata Kunci:  

Perpustakaan masjid kampus, pengembangan koleksi, masjid, tempat ibadah 

 

 

Pendahuluan 

Masjid memiliki fungsi utama sebagai tempat shalat. Akan tetapi 

Rasulullah kala itu membangun Masjid Nabawi yang difungsikan tidak hanya 

untuk keperluan shalat tetapi lebih dari itu. Beliau menjadikan Masjid Nabawi 

juga sebagai tempat untuk membina masyarakat yang terdiri dari multi ras, multi 

etnis dan multi agama. Masyarakat islam yang dibina oleh Rasulullah kala itu 

berhasil dengan baik, sehingga menjadi suatu tempat yang dikagumi oleh kawan 

maupun lawan dan menjadi pemimpin dunia pada masanya (Basit, 2009). Ada dua 

aspek utama pembinaan umat yang dilaksanakan oleh Rasulullah, pertama yaitu 

aspek spiritual dan kedua aspek kemasyarakatan. Seperti yang diketahui aspek 

spiritual berhubungan dengan ibadah sebagai hamba kepada Allah, aspek 

kemasyarakatan berkaitan dengan hubungan kita kepada sesama manusia 

termasuk didalamnya silaturahmi, berdiskusi, pengembangan perekonomian, 

pendidikan, strategi perang. Aspek kemasyarakatan seperti pendidikan 

menjadikan masjid sebagai pusat peradaban dimana literasi informasi diterapkan 

bagi ummat yang tidak mengetahui baca tulis menjadi masyarakat yang 

mengetahui huruf dan membaca. 

mailto:syafii@gmail.com
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Perkembangan umat ini tentu harus terus didorong dengan 

mengoptimalkan fungsi masjid. Sepeninggal Rasulullah, fungsi masjid mulai 

dikembangkan dengan menambah bangunan-bangunan di sekitar masjid seperti 

Masjid Al Azhar di Mesir yang sekaligus sebagai universitas, Zaintunah di 

Tunisia dan Qurawiyin di Maghrib (Qaradhawi, 2000). Di masa dinasti Abbasiyah 

kehidupan intelektual dan perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju. Selain 

adanya bangunan berupa madrasah, ini dibuktikan dengan adanya proyek 

penerjemahan naskah-naskah berbahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa arab, 

pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan serta terbentuknya madzab-

madzab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berfikir. 

Di masa dinasti Abbasiyah, Bayt al-Hikmah (house of wisdom) merupakan 

perpustakaan umum pertama di Baghdad. Tugas besar yang dilakukan kala itu 

ialah penerjemahan manuskrip ke dalam bahasa arab. Kegiatan penerjemahan 

marak dilakukan pada masa Abassiyah dan Umayyah (Eberhart, 2006). Tercatat 

khalifah yang memegang peran kala itu ialah Khalid bin Yazid, Al Mansur, Harun 

Al Rashid dan Al Ma’mun (Young, 1990).  

Dari perpustakaan inilah berkembang ilmu pengetahuan baik tentang 

agama islam atau ilmu pengetahuan umum yang bersumber dari berbagai belahan 

dunia termasuk manuskrip dari Yunani dan Persia. Sehingga di masa itu 

muncullah para ilmuwan islam seperti al Khawarizmi, al Kindi, al Farabi dll. 

Menurut Abdullahi (2009) saat ini terdapat 33 perpustakaan masjid di Iraq yang 

secara resmi di bawah pengelolaan negara. Untuk karya Syaikh Abdulqadir Al 

Jilani terdapat 1700 manuskrip dan 41.000 eksemplar yang masih tersimpan di 

perpustakaan masjid. Perkembangan ilmu pengetahuan yang tercatat rapi tersebut 

secara naluri dikumpulkan dalam satu gedung yang dikenal sekarang sebagai 

gedung perpustakaan. Selain itu di Makkah juga terdapat perpustakaan masjid 

(Masjidil Haram) yang bernama Alharam Almakki. 

Melihat kejayaan islam dan transfer ilmu pengetahuan masa lampau, dapat 

disimpulkan bahwa kala itu ilmu pengetahuan berkembang karena usaha 

penerjemahan manuskrip yang didapat dari berbagai sumber untuk kemudian 

dapat dimanfaatkan oleh bangsa arab saat itu. Konsep ini sebenarnya dalam dunia 

ilmu perpustakaan dikenal sebagai pengembangan koleksi (collection 

development). 

Qaradhawi (2000) menekankan bahwa perpustakaan perlu dibangun 

sebagai pelengkap masjid. Ini artinya sama dengan Bayt al Hikmah sebagai 

perpustakaan sebuah negara, sedangkan perpustakaan di masjid bisa disebut 

perpustakaan masjid. Perpustakaan masjid memiliki peran yang besar ketika 

berada di kampus atau perguruan tinggi karena segmen pengguna perpustakaan 

ialah mahasiswa. Jadi sangat tepat bila masa pencarian jati diri dilimpahi dengan 

banyaknya pengaruh positif agama. Dengan derasnya informasi yang masuk 

melalui berbagai media saat ini, perlu untuk memberikan informasi yang akurat 

dan autentik. Apalagi dalam hal agama, mudah sekali bagi mereka untuk mengaji 

melalui mesin pencari dan menelan mentah-mentah semua materi yang didapat. 

Perpustakaan masjid kampus datang dengan memberikan alternatif sumber 

informasi yang akurat, valid sesuai dengan visi misi masjid kampus. Oleh 

karenanya perlu dibangun perpustakaan masjid kampus yang akan menjadi pusat 
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informasi islam dan menjadi tempat untuk mendidik mahasiswa qurani cerdas 

intelektual matang dalam spiritual (Abu Bakar, 2005). Rumusan masalah dalam 

tulisan ini bagaimana strategi membangun perpustakaan masjid kampus dan 

bagaimana melakukan pengembangan koleksi perpustakaan masjid kampus di era 

digital saat ini.  

 

Pembahasan 

Perpustakaan masjid kampus masuk dalam kategori perpustakaan khusus. 

Karena menurut Sulistyo-Basuki (1992) perpustakaan khusus menyediakan 

informasi guna membantu tujuan badan induknya. Masjid kampus difungsikan 

tidak hanya sebagai tempat untuk beribadah tapi juga dijadikan sebagai pusat 

informasi agama islam. Di sinilah peran perpustakaan masjid kampus yang 

dianggap khusus untuk melayani penggunanya. Pengguna perpustakaan masjid 

kampus tentu boleh siapa saja, tetapi untuk keperluan peminjaman tentu hanya 

civitas akademika yang diperbolehkan. Untuk sampai kepada proses peminjaman 

tentu perpustakaan masjid kampus harus ada terlebih dahulu dan siap untuk 

melayani. Untuk sampai tahap itu maka dibutuhkanlah strategi dalam membangun 

perpustakaan masjid kampus. 

 

 
 

Gambar 1. Strategi membangun perpustakaan masjid 

 

Berikut ini strategi yang dapat ditempuh: 

1. Menjabarkan dengan jelas visi dan misi 

Setiap organisasi tentu memiliki perencanaan yang akan dikerjakan. Ini 

biasanya disebut sebagai business plan  atau strategic plan. Setiap perencanaan 

harus selalu mengedepankan siapa yang kita layani dan bagaimana cara 

organisasi untuk melayani. Bila ini ditarik dalam perpustakaan masjid, maka 

wujud dari perencanaan itu ialah visi dan misi. Menurut Matthews (2005) visi 

ialah apa yang akan diharapkan organisasi di masa yang akan datang, 

sedangkan misi menjabarkan apa yang dikerjakan organisasi untuk menuju 

visi. Dewan masjid atau pengurus masjid harus berkumpul untuk menentukan 

visi dan misi. Dari visi misi tersebut akan diturunkan menjadi program-

program dan arah kebijakan perpustakaan masjid (Martin, 2012). Menurut Yap 

(2015) perpustakaan akan dapat bermanfaat dengan baik jika memiliki visi, 

misi dan tujuan yang jelas. Karena perpustakaan masjid kampus berada dalam 

lingkup perguruan tinggi, maka visi misi yang akan disusun merupakan 

turunan dari visi misi perguruan tinggi tersebut (Evans, 2012). Seumpama 

perguruan tinggi tempat bernaung perpustakaan masjid merupakan bagian dari 

organisasi masyarakat islam, seperti NU atau Muhammadiyah, maka visi misi 

yang dimiliknya tentu harus turunan dari nilai-nilai ke-Muhammadiyah-an atau 

ke-NU-an. Hendaknya visi misinya tidak bertentangan namun lebih spesifik 
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pada pemenuhan sumber informasi. Kenapa visi misi begitu penting, karena 

dengan visi misi tersebut akan menjadikan perpustakaan masjid kampus fokus 

pada kegiatan yang mendukung visi misinya. Dari visi misi dapat diturunkan 

menjadi program-program kerja.  

Menurut Evan dalam Yap (2015) ada hal catatan yang harus diketahui 

tentang visi yaitu : 

a. Hendaknya visi menjabarkan apa yang akan dicapai perpustakaan masjid 

kampus ke depan atau sekian tahun tertentu. 

b. Visi merupakan pedoman dan inspirasi terhadap apa yang akan hendak 

dicapai perpustakaan masjid kampus dalam 5 dan/atau 10 tahun 

mendatang. 

c. Visi merupakan pijakan bagi pustakawan masjid kampus agar memahami 

apa yang dikerjakannya dan dapat berkontribusi dengan berpijak pada visi. 

d. Hendaknya visi ditulis secara ringkas untuk diingat terus menerus sebagai 

penyemangat pustakawan masjid dalam melayani. 

Kemudian misi memiliki dua ciri penting yang tentunya harus 

mengandung: 

a. Menjabarkan kondisi saat ini dan apa yang akan dikerjakan dalam 

menggapai visi 

b. Harus dapat menjawab pertanyaan tentang mengapa perpustakaan masjid 

harus ada. 

Sudut pandang lain tentang misi dikutip dari Matthews (2005) yaitu : 

a. Menjabarkan apa yang dikerjakan perpustakaan dan yang tidak dikerjakan. 

b. Apa yang menjadi keunikan dari perpustakaan saat ini. 

c. Spesifik kepada pengguna jasa perpustakaan. 

d. Mengidentifikasi manfaat menggunakan perpustakaan. 

e. Fokus pada pelayanan saat ini. 

Untuk visi oleh Matthews (2005) menyarankan agar ditulis secara singkat 

dan mudah diingat. Berbeda dengan misi yang memang diperbolehkan detail 

dan panjang. Dari berbagai pandangan teori tentang visi dan misi maka dapat 

dicontohkan visi dan misi perpustakaan masjid kampus seperti berikut : 

Visi : 

Mencetak generasi mahasiswa qurani yang cerdas spiritual dan cendekia 

intelektual 

Misi  : 

a. Menjadi pusat rujukan sumber informasi islam dari imam 4 madzab 

b. Pemenuhan kebutuhan informasi keagamaan sesuai kurikulum pendidikan 

c. Benteng ahlussunnah wal jamaah dari paham radikal 

Sekali lagi yang perlu digarisbawahi dalam penentuan visi misi ialah harus 

sejalan dengan visi misi organisasi diatasnya, begitu juga perpustakaan masjid 

kampus, maka visi misinya merupakan integral dari visi misi perguruan tinggi 

yang menaunginya. 

 

2. Kerjasama 

Kerjasama perpustakaan masjid dengan berbagai pihak akan memperkuat 

fungsi perpustakaan dan kedudukan perpustakaan masjid. Menurut Donnelly 
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(2015) kerjasama akan memperbesar akses perpustakaan dan memperkaya 

sumberdaya yang akan dimiliki. Kerjasama merupakan strategi yang tepat 

untuk mulai membangun perpustakaan masjid dan memperkuat hubungan 

antara perpustakaan masjid dan penggunannya. Dengan siapa bekerjasama 

akan memberikan nilai lebih dan tambahan amunisi untuk keberlangsungan 

perpustakaan masjid.  

Berikut ini serangkaian pihak yang dapat diajak bekerjasama : 

a. Pusat Komputer 

Perpustakaan masjid kampus bekerjasama dengan Pusat Komputer kampus 

setempat untuk mengatur tentang jaringan komputer dan sistem informasi 

perpustakaan yang digunakan. Perpustakaan masjid kampus bisa juga 

mendapatkan hibah komputer dari pusat komputer  untuk digunakan 

sebagai server dan satu untuk OPAC (Online Public Access Catalog). Oleh 

pihak Pusat Komputer, jaringan komputer perpustakaan masjid dapat 

dihubungkan dengan jaringan internet kampus. Salah satu manfaat yang 

penting yaitu database perpustakaan masjid akan dapat diakses dari 

seluruh area kampus atau bahkan dari internet. Sehingga perpustakaan 

masjid kampus kedudukannya dapat setara dengan perpustakaan pusat atau 

fakultas. Dengan adanya koneksi internet tentu ini sangat menguntungkan 

karena pustakawan masjid kampus dapat melakukan copy cataloging dan 

memperluas akses untuk mendapatkan informasi. Strategi ini mutlak harus 

terjalin karena nanti dari kerjasama ini akan dapat terbentuk koleksi digital 

yang menjadi strategi selanjutnya bagi perpustakaan masjid. 

b. Perpustakaan Pusat 

Perpustakaan pusat memiliki sumberdaya yang mumpuni untuk mengolah 

bahan pustaka. Pustakawan sudah dibekali pendidikan formal untuk 

mengelola perpustakaan. Untuk itu perlu adanya kerjasama dalam hal 

pelatihan tenaga pustakawan dan kerjasama dalam pengadaan bahan 

koleksi. Agar perpustakaan masjid menjadi perpustakaan yang profesional, 

ahli dalam pengelolaan perpustakaan maka tenaga pustakawan yang 

bekerja di situ merupakan tenaga pustakawan yang memang terdidik. 

Sebagai langkah awal, pustakawan di perpustakaan pusat dapat diberi 

tugas untuk sementara membina perpustakaan masjid. Untuk bahan 

koleksi yang diakuisisi oleh perpustakaan pusat, sebisa mungkin tidak 

tumpang tindih dengan perpustakaan masjid. Malah keduanya harus saling 

bekerjasama dalam pemilihan judul-judul buku yang akan diakuisisi. 

Perpustakaan pusat juga dapat dimintai bantuan untuk menginstall sistem 

informasi perpustakaan yang digunakan ke dalam komputer server 

perpustakaan masjid. Atau dimungkinkan untuk membuat akun khusus 

untuk perpustakaan masjid kampus dengan sistem informasi yang menyatu 

dengan milik perpustakaan pusat. Hanya lokasi bukunya saja yang berada 

pada rak perpustakaan masjid. Ini tentu kerjasama yang sangat 

menguntungkan bagi perpustakaan masjid. 

c. Dosen 

Untuk menguatkan peran perpustakaan masjid, dosen agama perlu 

dilibatkan dalam pembelian buku. Dosen yang mengajar matakuliah 
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agama dapat memberikan judul buku sebagai sumber rujukan yang 

digunakan untuk bahan kuliah. Dengan berbekal kurikulum tersebut akan 

mempermudah perpustakaan masjid kampus untuk mendata buku apa saja 

yang harus diakuisisi (Blevin, 2014). Sehingga kekhususan perpustakaan 

masjid menjadi benar-benar khusus pada buku dengan subjek agama islam 

yang lengkap untuk sumber rujukan perkuliahan tentunya. 

d. Lembaga Keagamaan 

Strategi selanjutnya untuk memperluas akses dan memperbanyak buku 

ialah bekerjasama dengan lembaga keagamaan di dalam atau di luar 

kampus selama itu sesuai dengan visi dan misi serta disetujui oleh 

pengurus masjid. Contoh dari kerjasama ini misal perguruan tinggi di 

bawah satu lembaga ormas, tentu perpustakaan masjid boleh mengadakan 

kerjasama dengan lembaga ormasnya secara langsung. Sebagai contoh 

kampus di bawah organisasi Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, tentu 

perpustakaan masjid kampus boleh saja bekerjasama langsung dengan 

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama atau berafiliasi dengan lembaga lain 

yang sudah bekerjasama dengannya. Bentuk kerjasama ini selain 

membantu dalam pengadaan koleksi berupa buku, bisa juga dalam hal 

pelatihan-pelatihan pustakawan, membentuk jejaring perpustakaan masjid. 

 

3. Pengembangan Koleksi (Collection Development) 

Johnson (2014) menjabarkan pengembangan koleksi sebagai proses yang 

mencakup seleksi, penjabaran tentang kebijakan seleksi, evaluasi kebutuhan 

pengguna, anggaran, perencanaan berbagi sumberdaya (resource sharing) dan 

juga review terhadap kontrak berlangganan e-resource. Sedangkan menurut 

Evans (2012) dalam pengembangan koleksi terdapat faktor yang 

mempengaruhi yaitu : 

a. Batasi subjek koleksi yang akan diakuisisi 

Karena ini untuk perpustakaan masjid kampus, maka semua koleksi harus 

merupakan perwujudan dari visi dan misi perpustakaan masjid. Tidak 

boleh ada koleksi diluar ketentuan. Subjek buku yang paling banyak 

diakuisisi tentu berhubungan dengan subjek agama. Kalaupun 

perpustakaan masjid ingin mengakuisisi subjek selain agama tentu harus 

mendapatkan persetujuan bersama. 

b. Bagaimana pengguna dapat memanfaatkan koleksi 

Perpustakaan masjid kampus tidak hanya menggunakan buku tercetak 

sebagai koleksi utama tetapi sesuai dengan karakteristik penggunanya, 

dapat menggunakan koleksi digital untuk dilayankan. Koleksi digital ini 

akan menjadi kelebihan tersendiri bagi perpustakaan masjid. Dan dalam 

tulisan ini koleksi digital merupakan bagian strategi. 

c. Alokasi dana yang mencukupi kebutuhan 

Dukungan organisasi terhadap perpustakaan masjid tentu akan menjadi 

salah satu titik tolak keberhasilan. Karena semakin banyak dukungan 

dalam bentuk pendanaan, akan semakin banyak buku yang akan diakuisisi. 

Tetapi jika tidak ada pendanaan yang mencukupi, maka ada strategi lain 

dalam pengembangan koleksi, yaitu memanfaatkan koleksi digital. 
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d. Koleksi harus sesuai dengan kurikulum dan tidak bertentangan 

dengan visi dan misi 

Pustakawan perpustakaan masjid harus berhati-hati dalam mengeluarkan 

daftar buku yang akan dibeli. Harus diperhatikan dengan benar apakah 

judul buku, pengarang dan penerbit serta isi sudah sesuai dengan 

kurikulum dan sesuai dengan visi dan misi. 

 

Dalam tulisan ini, ada pengembangan koleksi yang mudah dilakukan oleh 

pustakawan perpustakaan masjid yaitu dengan beralih ke digital. Setiap ada 

taklim atau ceramah harus direkam dalam bentuk audio visual untuk kemudian 

disimpan. Setelah disimpan diberi watermark nama perpustakaan masjid, dapat 

ditata koleksinya dengan perangkat lunak video sharing atau diunggah di 

Youtube agar dapat dinikmati oleh semua orang atau setidaknya pengguna jasa 

perpustakaan masjid kampus. Untuk sampai ke tahap tersebut perpustakaan 

masjid harus mempersiapkan hal-hal berikut : 

a. Bekerjasama dengan takmir masjid, agar pustakawan perpustakaan masjid 

mendapatkan jadwal taklim atau pengajian. 

b. Tema-tema pengajian dapat disesuaikan dari masukan berbagai pihak 

termasuk dari pengguna perpustakaan.  

c. Untuk menjadi koleksi digital tentu harus mempersiapkan perangkat seperti 

handycam atau camera digital, laptop atau komputer, TV Tunner atau TV 

Capture. Perangkat tersebut digunakan untuk merekam pengajian atau 

taklim kemudian disimpan di komputer atau laptop. Hasil video tersebut 

dapat menjadi koleksi digital perpustakaan masjid. Proses ini bagian dari 

pengembangan koleksi digital. Jika perpustakaan masjid secara terus 

menerus merekam setiap ada pengajian, kemudian setiap rekaman dapat 

dinikmati secara luas dan jumlahnya lebih banyak daripada koleksi tercetak, 

maka perpustakaan masjid kampus bisa dianggap sebagai perpustakaan 

digital (Arulanatham, 2013). 

 

4. Diseminasi koleksi 

a. Penggunaan perangkat lunak (Software) 

Koleksi digital ialah salah satu bagian dari perpustakaan digital yang 

terdiri dari tiga komponen utama yaitu koleksi digital itu sendiri, objek 

digital dan metadata (Arulanatham, 2013). Objek digital yang sudah 

direkam dalam bentuk audio maupun video harus diolah untuk dapat 

diakses secara luas. Pustakawan dapat menggunakan perangkat lunak 

(software) perpustakaan seperti SLIMS Senayan atau Koha atau aplikasi 

yang lain. Kalaupun diunggah di Youtube pun tergantung kebijakan 

masing-masing. Semakin luas penikmat koleksi digital perpustakaan akan 

semakin luas dakwah perpustakaan masjid. Tetapi sebelum koleksi digital 

tersebut diunggah hendaknya diberi watermark identitas perpustakaan 

masjid dan deskripsi koleksi tersebut. 
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b. Media Sosial 

Media sosial sudah bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Terbukti 

sampai saat ini Indonesia menempati urutan kelima jumlah pengguna 

internet terbesar di dunia dan Jakarta pernah menempati kota urutan 

pertama yang warganya paling aktif di twitter. Media sosial yang lazim 

digunakan oleh perpustakaan ialah Facebook dan Twitter. Kedua media 

sosial tersebut mayoritas digunakan sebagai alat promosi dan akses untuk 

berkomunikasi dengan pengguna. Berikut hal-hal yang harus diketahui 

ketika akan membuat media sosial untuk perpustakaan masjid kampus : 

a. Pilih nama akun sesuai dengan nama perpustakaan masjid kampus. Beri 

nama sejelas mungkin beserta info perpustakaan masjid. 

b. Buat visi dan misi khusus penggunaan media sosial untuk perpustakaan 

(Steiner, 2012) agar lebih terarah.  

c. Gunakanlah bahasa formal dan foto formal yang sesuai. 

d. Tentukan untuk apa media sosial digunakan sehingga itu dijadikan 

fokus dan tupoksi pustakawan. 

e. Kerjasama dengan akun resmi media sosial kampus, untuk saling 

mention atau retweet. Sehingga akan menambah kepercayaan pengguna 

tentang keaslian akun. 

f. Rutin untuk memperbaharui status setiap hari agar tetap dikunjungi oleh 

pengguna. 

g. Secepatnya untuk membalas setiap pesan, setiap komentar yang 

membutuhkan jawaban. 

 

Kesimpulan 

Perpustakaan dalam sejarah islam telah menjadi rumah ilmu pengetahuan. 

Peradaban beranjak maju dengan adanya transfer ilmu pengetahuan dari 

perpustakaan ke masing-masing individu. Kini perpustakaan masjid kampus akan 

menjadi tempat dimana para mahasiswa memuaskan dahaga spritualnya. Dengan 

serangkaian strategi yaitu penjabaran visi dan misi dengan jelas, kerjasama, 

pengembangan koleksi dan diseminasi koleksi akan mampu menjadikan 

perpustakaan masjid kampus menjadi sumber rujukan utama. Di sisi lain 

perpustakaan masjid kampus dapat menjadi perpustakaan digital dengan merekam 

setiap taklim atau pengajian untuk kemudian disimpan, diolah dan disebarkan 

secara resmi oleh perpustakaan masjid kampus. Tentu ini sejalan dengan 

perkembangan teknologi dan karakteristik pengguna perpustakaan masjid kampus.  
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PROGRAM BASE CAMP KHALIFAH SEBAGAI LABORATORIUM 

ROHANI DALAM PEMBINAAN KARAKTER MAHASISWA 

Oleh Muhammad Ilyas 

(Universitas Negeri Malang, e-mail: muhammad.ilyas.sidar@gmail.com) 

 

Abstrak 

Banyaknya waktu luang mahasiswa selepas kuliah, terkadang 

membuat mahasiswa bingung hendak melakukan apa. Sebagian 

mahasiswa berinisiatif mengikuti unit kegiatan mahasiswa atau 

organisasi mahasiswa baik yang ada di kampus maupun di luar 

kampus, bahkan sebagian mahasiswa yang lain sudah mulai bekerja. 

Namun sayangnya, tidak semua mahasiswa mempergunakan 

waktunya dengan baik, adapula mahasiswa yang hanya menganggap 

tugasnya hanya untuk kuliah saja tanpa mengambil manfaat lain dari 

kampusnya. Selayaknya, mahasiswa harus mempersiapkan dirinya 

sebaik mungkin untuk mengambil posisi terdepan dalam memimpin 

masyarakat kelak. Program Base Camp Khalifah yang dicanangkan 

penulis merupakan program yang tepat untuk mencetak syubban al-

yaum/ generasi muda yang bermutu secara fisik maupun rohani. 

Program yang diselenggarakan oleh masjid kampus ini mendidik 

mental mahasiswa melalui pendidikan karakter  tadabbur 'alam, 

berpanah, berkuda, kuliah umum parenting dan lain sebaginya. Begitu 

pula untuk mahasiswi diadakan kuliah umum atau pelatihan singkat 

bermanfaat yang kemudian akan menjadi modal baginya sebagai 

muslimah sejati al-madrasah al-ula bagi anaknya kelak. Diharapkan 

dengan program  Base Camp Khalifah ini, akan memberikan 

pengalaman dan pembinaan mental dan spiritual bagi mahasiswa, 

sehingga kampus tidak hanya menjadi tempat untuk menuntut ilmu 

dunia saja namun lebih dari itu untuk persiapan kehidupan hakiki 

setelah mati. 

Kata-kata kunci: 

Base Camp Khalifah, Masjid, Mahasiswa. 

Pemuda merupakan aset terpenting dalam kehidupan sebuah bangsa. 

Pemudalah yang kelak akan mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan suatu 

negara, termasuk negara ini. Negara membutuhkan sosok pemuda yang 

berkarakter luhur dan mementingkan bangsanya di atas kepentingan pribadinya. 

Tidak hanya negara, agama Islam pun merindukan sosok pemuda yang siap untuk 

menegakkan panji-panji Islam yang sesungguhnya, yang siap mengorbankan 

segenap pemikiran dan tenaganya demi kemaslahatan ummat dan demi 

tersyiarnya dakwah. 

Namun dibalik itu semua, kita dapat melihat apa yang terjadi pada pemuda 

di era sekarang ini. Kebanyakan para pemuda dalam hal ini mahasiswa hanya 

mailto:muhammad.ilyas.sidar@gmail.com
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mementingkan diri dan egonya sendiri tanpa melihat ummat dan bangsanya. 

Kebanyakan dari mahasiswa sekarang ini berlomba-lomba untuk meraih nilai 

yang baik, IPK yang tinggi, dan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang 

semata-mata untuk kehidupan pribadinya saja tanpa memperhatikan nasib bangsa 

dan umat. Selain itu banyaknya waktu luang mahasiswa selepas kuliah, terkadang 

membuat mahasiswa bingung hendak melakukan apa. Sebagian mahasiswa 

berinisiatif mengikuti unit kegiatan mahasiswa atau organisasi mahasiswa baik 

yang ada di kampus maupun di luar kampus, bahkan sebagian mahasiswa yang 

lain sudah mulai bekerja. Namun sayangnya, tidak semua mahasiswa 

mempergunakan waktunya dengan baik, adapula mahasiswa yang hanya 

menganggap tugasnya hanya untuk kuliah saja tanpa mengambil manfaat lain dari 

kampusnya. Dari hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa sebagian besar 

pemuda/mahasiswa di zaman sekarang ini sedang mengalami krisis karakter. 

Karakter sejatinya merupakan sifat yang bisa dibentuk tetapi memerlukan 

proses dan lingkungan yang mendukung. Lingkungan merupakan tempat 

berkumpul dan bersosialisasi dengan orang lain seperti itu sahabat, teman maupun 

kerabat yang mana dampaknya sangat berpengaruh pada pembentukan karakter 

seseorang. Dalam sebuah hadits Rasululah shallallahu „alaihi wa sallam 

menjelaskan tentang peran dan dampak seorang teman, dalam sabda beliau : 

“Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual 

minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan 

memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan 

kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan 

pandai besi, bisa jadi (percikan apinya) mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak 

engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap.” (HR. Bukhari 5534 dan 

Muslim 2628). Dari penjelasan hadist tersebut menjelaskan pentingnya kita 

mencari teman ataupun perkumpulan yang baik yang bisa membentuk karakter 

dan kepribadian kita menjadi pribadi seorang pemuda/mahasiswa yang baik dan 

bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama, serta senantiasa mementingkan kepentingan 

bangsa dan ummat di atas kepentingan pribadi dengan selalu mendekatkan diri 

kepada Allah SWT. 

Program Base Camp Khalifah merupakan program yang penulis usulkan 

dengan mengumpulkan beberapa perwakilan mahasiswa dari setiap fakultas untuk 

membentuk karakter pemuda/mahasiswa menjadi sosok pemuda yang dirindukan 

ummat, yaitu pemuda yang Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tablight sesuai 

dengan sifat dan karakter Nabi Muhammad SAW. Program Base Camp Khalifah 

dikemas dalam bentuk menginap di area masjid pada hari libur perkuliahan 

(sabtu-ahad), dimana di dalam program tersebut mahasiswa mendapatkan 

pelatihan tentang kepemimpinan, fisik, mental, berkuda, memanah, berenang dan 

yang lebih penting yaitu mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan tentang Islam 

secara lebih mendalam yang mungkin tidak di dapatkan di dunia perkuliahan. Hal 

ini bertujuan untuk memberikan pengalaman baru kepada mahasiswa guna 

membentuk generasi muda mahasiswa muslim yang berkarakter Islami dan dapat 

menjadi pemimpin yang shiddiq, amanah, fathanah, dan tablight dimasa depan. 

Aamiin yaa robbal alamiin. 
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Pembahasan 

Menjadi Pemimpin Yang Berkarakter Islami 

 Islam merupakan agama yang Rahmatallil-alamin yang mana keseluruhan 

dari hidup ini ada aturannya yang mana aturan itu menandakan betapa 

sempurnanya agama ini. Dari bangun tidur hingga tidur kembali semua kegiatan 

tersebut memiliki aturan dan aturan tersebut berdampak positif bagi manusia baik 

secara jasmani maupun rohani. Aturan-aturan semacam ini membentuk karakter 

seseorang menjadi lebih disiplin jika kita mentaati dengan hati yang ikhlas karena 

Allah SWT.  

 Aturan-aturan Islam juga berlaku dalam hal menjadi seorang pemimpin. 

Dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 30 Allah SWT berfirman : 

 

  

 

 

 

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak 

menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak 

menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan 

kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, 

“Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” 

 Dalam hal ini Allah memberi kita amanah untuk menjaga bumi Allah 

sebagaimana yang telah orang-orang terdahulu melakukannya. Namun 

kebanyakan dari manusia malah melakukan sebaliknya, seperti menumpahkan 

darah, merusak alam, dan lain sebagainya yang itu malah merugikan manusia itu 

sendiri. Oleh karena itu kita sebagai khalifah baiknya memiliki sifat-sifat berikut 

ini sebagai pendukung tujuan kita dalam menjaga bumi Allah SWT. Berikut ini 

adalah sifat-sifat yang harusnya dimiliki oleh setiap pemimpin karena sifat-sifat 

ini merupakan sifat yang terdapat pada diri Rasulullah SAW. 

1. Shiddiq 

Shiddiq artinya benar. Bukan hanya perkataannya yang benar, tapi juga 

perbuatannya juga benar. Sejalan dengan ucapannya. Beda sekali dengan 

pemimpin sekarang yang kebanyakan hanya kata-katanya yang manis, namun 

perbuatannya berbeda dengan ucapannya. 
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2. Amanah 

Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan 

kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW dijuluki oleh 

penduduk Mekkah dengan gelar “al-Amin” yang artinya terpercaya jauh 

sebelum beliau diangkat jadi Nabi. Apa pun yang beliau ucapkan, penduduk 

Mekkah mempercayainya karena beliau bukanlah orang yang pembohong. 

3. Fathanah 

Artinya Cerdas. Mustahil Nabi itu bodoh atau jahlun. Dalam 

menyampaikan 6.236 ayat Al Qur’an kemudian menjelaskannya dalam 

puluhan ribu hadits membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Nabi harus 

mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya sehingga mereka 

mau masuk ke dalam Islam. Nabi juga harus mampu berdebat dengan orang-

orang kafir dengan cara yang sebaik-baiknya. Apalagi Nabi mampu mengatur 

umatnya sehingga dari bangsa Arab yang bodoh dan terpecah-belah serta saling 

perang antar suku, menjadi satu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan 

dalam 1 negara yang besar yang dalam 100 tahun melebihi luas Eropa. Itu 

semua membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. 

4. Tabligh 

Tabligh artinya menyampaikan. Segala sesuatu yang berkaitan mengenai 

kemaslahatan ummat hendaknya di sampaikan dan jangan di tutup-tutupi. 

Selain itu menyampaikan kebenaran juga mutlak harus dilakukan seorang 

pemimpin kepada rakyatnya walaupun itu pahit kenyataannya. Dalam hal ini 

mental seorang pemimpin harus selalu siap dalam keadaan dan kondisi apapun. 

Seperti halnya Rasulullah yang menyampaikan wahyu dari Allah SWT dan 

mendapat tentangan dari kaumnya sendiri. 

 

Program Base Camp Khalifah 

Adapun program yang penulis canangkan dalam program Base Camp 

Khalifah adalah suatu kegiatan dimana para pemuda/mahasiswa berkumpul dalam 

suatu camp yakni Masjid untuk melakukan berbagai kegiatan positif seperti solat 

malam, tadarrus Al-Qur’an, mempelajari Islam baik dari segi sejarah, ilmiah, dan 

memperdalam akidah, berkuda, memanah, dan berenang. Tentu saja hal ini 

bertujuan untuk membentuk karakter pemuda/mahasiswa agar memiliki semangat 

untuk menjadi seorang pemimpin sejati seperti Rasulullah saw dan para 

sahabatnya. 
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 Kata-kata Base Camp mungkin terdengar seperti pelatihan militer dan 

pelatihan fisik sebagainya, namun program yang penulis buat merupakan camp 

tempat menimba ilmu dan wawasan yang dikonsep secara islami. Di dalam base 

camp khalifah pun akan di ajarkan bagaimana cara berkuda, memanah, dan 

berenang oleh para praktisi yang ahli dibidangnya. Hal inilah yang akan membuat 

program Base Camp Khalifah berbeda dengan program lain. 

 Kegiatan seperti ini merupakan kegiatan yang akan membangun karakter 

mahasiswa baik secara spiritual maupun secara emosional dan baik secara jasmani 

maupun secara rohani. Program ini terinspirasi oleh hadist Nabi Muhammad 

SAW, yaitu: “Ajarkan putera-puteramu berenang dan memanah” (HR. Ath-

Thahawi); “Setiap sesuatu yang tidak termasuk mengingat Allah, ia merupakan 

permainan yang sia-sia kecuali empat hal ; seorang lelaki berjalan di antara dua 

tujuan (untuk memanah), melatih berkuda, bermesraan dengan keluarga, dan 

mengajarinya berenang” (Hadis Riwayat At-Thabrani) 

 Adapun manfaat dari program tersebut adalah: 

1. Meningkatkan iman dan taqwa mahasiswa kepada Allah SWT 

2. Menjalin tali silaturrahmi dengan mahasiswa/pemuda lainnya 

3. Melatih fisik dan mental dengan beberapa olahraga yang disarankan oleh 

Rasulullah seperti memanah, berenang, dan berkuda. 

4. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman baru seputar Islam 

5. Membina karakter mahasiswa melalui beberapa kegiatan yang bermanfaat di 

Base Camp Khalifah 

 

Simpulan 

 Melalui program Base Camp Khalifah diharapkan para mahasiswa akan 

mendapatkan pengalaman baru seputar Islam, olahraga yang disarankan oleh 

Rasulullah saw dan menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. 

Diharapkan pula dengan mengikuti Base camp Khalifah para pemuda/mahasiswa 

akan lebih senantiasa mencintai masjid sebagai Center Of Excelent yang 

sesungguhnya karena sejatinya masjid bukan hanya tempat untuk beribadah, tetapi 

juga tempat untuk menjalin silaturrahmi dan tempat untuk mencerdaskan ummat. 
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KONTEN MENTORING AGAMA ISLAM DAN MODEL 

PENANGANANNYA 

Oleh Hazbini 

(Universitas Padjadjaran Bandung, e-mail: hazbini@gmail.com) 

 

Abstrak 

Kebutuhan akan pentingnya mentoring bagi mahasiswa perguruan 

tinggi umum tidak hanya didorong oleh bobot SKS yang kurang bagi 

Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Pendidikan Agama Islam (PAI), 

tapi juga oleh keragaman modal dasar yang dimiliki oleh para 

mahasiswa; baik yang menyangkut dengan pengetahuan keagamaan 

maupun pengalaman  keberagamaan mereka. Keragaman ini dapat 

diakibatkan oleh pendidikan atau pembinaan keagamaan yang 

didapatkan oleh mereka (baik secara formal, informal, maupun non-

formal) tidak sama. Atas dasar hal yang disebutkan terdahulu maka 

tulisan ini diarahkan pada tujuan pemilihan dan penyusunan konten 

mentoring dan model penanganannya yang sesuai dengan situasi dan 

kondisi para mahasiswa dan kampus tempat mereka kuliah serta 

masjid yang terdapat di dalam kampus tersebut. Urgensi pembahasan 

ini juga dilandasi oleh pengalaman dan pelaksanaan mentoring telah 

lalu, agar kiranya didapatkan pengembangan ke arah yang lebih baik 

dan sesuai dengan situasi dan kondisi serta dapat meminimalisasi 

ekses yang kontra-produktif dengan tuntutan dan kebutuhan yang 

nyata. Jika dikaitkan dengan pilihan sub-tema seminar maka tulisan 

ini merujuk pada dua sub-tema, yaitu “Mentoring agama, model 

pendekatan pembinaan moral religious yang efektif melalui kelompok 

sebaya dan Masjid di lingkungan sekolah dan kampus sebagai pusat 

bina baca tulis al-Qur’an”. 

 

Kata-kata kunci: 

Konten, model, ekses, kontra-produktif 

 

Tulisan ini bukan berasal dari hasil penelitian ilmiah, hanya catatan yang 

disusun dari pengalaman pribadi dan pengamatan sepintas atas aktifitas mentoring 

agama Islam (selanjutnya disebut mentoring) yang dilaksanakan di Universitas 

Padjadjaran dalam rentang waktu tahun 1980-an hingga 2015. Pasang surut 

penyelenggaraan mentoring sepanjang waktu tersebut dapat dijadikan bahan 

evaluasi, perbaikan, dan pengembangan ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan 

dasar pemikiran dan tujuannya. 

Pengalaman pertama kali menjadi mentor pada tahun 1982/1983, istimewa 

karena sebelumnya tidak pernah menjadi peserta mentor atau pelatihan. Saat itu 

penulis memang sudah mengikuti kuliah Agama Islam selama dua semester 

dengan bobot  satu SKS per semester. Selain itu hanya ada pengalaman 

berkegiatan keagamaan dalam kepengurusan masjid kampus saat itu. Tapi dugaan 
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penulis bahwa tentu saja panitia penyelenggara memiliki dasar pertimbangan dan 

penilaian dalam penyelengaraan kegiatan tersebut. 

Bertolak dari pengalaman sederhana sebagaimana dikemukan terdahulu 

maka pertanyaan yang sertamerta muncul seputar masalah apa syarat atau siapa 

yang dapat menjadi mentor dan tentu akan muncul juga sejumlah persoalan yang 

terkait dengan penyelenggaraan mentoring sebagaimana dijelaskan pada paparan 

selanjutnya. Hal ini didasarkan pula pada fenomena yang muncul dalam 

perjalanan mentoring selanjutnya, yaitu seperti ketika mentoring dalam satu 

fakultas harus ditiadakan akibat kewenangan mentor lebih menentukan nilai 

mahasiswa daripada kewenangan dosen PAI.  

Tujuan pembahasan masalah ini secara teoretis diharapkan didapatkan 

landasan konseptual tentang mentoring yang sekaligus pula kemudian dapat 

dituangkan dalam bentuk model penyelengaraannya agar sampai pada 

kegunaannya yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan PAI sesuai dengan regulasi 

yang sudah ada serta dapat meminimalisasi ekses yang kontra-produktif dalam 

penyelenggaraannya.  

Sejumlah permasalahan yang perlu dirumuskan seputar mentoring di 

antaranya dapat diidentifikasikan sebagai berikut: terminologi mentoring, konten 

(isi materi) mentoring, tujuan atau sasaran atau luaran mentoring, persyaratan, 

kewajiban, dan wewenang mentor, dan siapa dan bagaimana mekanisme 

penyelenggaraan mentoring. 

 

Pembahasan  

Terminologi mentoring perlu dirumuskan, dengan pengertian ta’rif  

(bahasa Arab) agar dapat dipahami dan tidak disalahartikan setidak-tidaknya oleh 

seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, dan sebagai hadd/tahdid agar diketahui 

batasan-batasan ruang lingkupnya sehingga tidak terjadi over-lapp (tumpang 

tindih) atau melampaui batas bahkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk pribadi, kelompok maupun golongan yang kontra-produktif 

dengan visi, misi, tujuan dan sasaran PAI yang termasuk ke dalam kelompok 

Mata kuliah Pengembangan Kepribadian.  

Dalam rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan 

kepribadian di perguruan tinggi tercantum :  

Visi kelompok MPK di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan 

pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraanprogram studi 

guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai 

manusia Indonesia seutuhnya (Keputusan Direktur Jendral Pendidikan 

Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 

43/ Pasal DIKTI/KEP/2006).  

Adapun misi kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian, yaitu:  

Membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara 

konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan 

kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat 

dalam menguasai, menerapkandan mengembangkan ilmu 
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pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa 

tanggung jawab (Pasal 2 Keputusan Direktur Jendral Pendidikan 

Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 

43/DIKTI/KEP/2006). 

Sedangkan tujuan dan sasaran PAI dalam bentuk kompetensi adalah  

Menjadi ilmuwan dan profesional yang beriman dan bertaqwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan memiliki etos 

kerja, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan 

(Pasal 3 ayat 2 (a) Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 

43/DIKTI/KEP/2006). 

Selain dalam bentuk kompetensi seperti disebutkan terdahulu, secara rinci 

dalam lampiran Permendikbud dicantumkan sejumlah sikap yang harus melekat 

pada lulusan akademik, vokasi, dan profesi sebagai berikut : 

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius,  

2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral dan etika,  

3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila,  

4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa,  

5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, 

6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan,  

7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,  

8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik,  

9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri, dan  

10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

(Lampiran Permendikbud No 49 Tahun 2014 Tentang SNPT). 

 

Konten mentoring  atau materi yang harus disampaikan kepada peserta 

harus disusun secara jelas sehingga seluruh pihak yang terlibat dapat 

menguasainya, terutama bagi para mentor tidak hanya merupakan bahan yang 

harus dikuasai untuk disampaikan kepada peserta, tapi juga agar menjadi panduan 

dan rambu-rambu yang membatasi ruang lingkup materi pembahasan. Bahkan 

yang lebih penting yaitu agar materi yang sudah tersusun rapi dan sudah dikuasai 

oleh para mentor akan dapat menjaga keterarahan mentoring serta tidak akan 

terjadi penyelipan muatan-muatan yang justru bertentangan dengan muatan utama 

yang harus disampaikan kepada para peserta.  
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Dalam kaitannya dengan konten materi mentoring ini ada beberapa 

kemungkinan kasus yang terjadi terutama ketika tidak tersedia bahan yang sudah 

tersusun rapi dan telah ditetapkan penggunaannya, bahkan selayaknya sudah 

dilakukan pelatihan kepada para calon mentor. Di antara kasus yang perah terjadi: 

1. kekurangsiapan mentor, 

2. ketidakseragaman materi, 

3. pemanfaatan kesempatan oleh oknum mentor yang membawa kepentingan 

pribadi atau golongan, dan 

4. tumpang tindah  antara materi yang telah disampaikan di dalam perkuliahan di 

kelas dengan yang disampaikan dalam mentoring, bahkan terjadi ketidak 

selarasan atau saling bertentangan. 

Dari keempat kasus yang disebutkan terdahulu, kasus yang nomor tiga 

adalah kasus yang paling berbahaya dampak negatifnya. Tapi sesungguhnya ada 

satu hal yang tidak kurang ekses negatinya dalam penyelenggaraan mentoring, 

meskipun tidak menyangkut secara khusus kepada konten atau materi, yaitu 

masalah batas kewenangan mentor untuk memberikan nilai kepada para peserta. 

Kasusnya terjadi ketika porsi bobot nilai dari mentoring menjadi penentu dan 

dapat menggugurkan komponen-komponen nilai yang diperoleh mahasiswa dalam 

berbagai aktifitas mahasiswa dalam proses perkuliahan dan ujian tengah semester 

maupun akhir semester yang diberikan oleh dosen.  

Dalam ungkapan yang lebih gamblang jangan sampai gara-gara tidak ikut 

mentoring mahasiswa tidak lulus PAI. Namun tentu saja akan menjadi dilema jika 

kegiatan mentoring tidak ada porsi nilainya maka mahasiswa tidak akan 

mementingkannya. 

 Kembali kepada permasalahan konten mentoring, menurut hemat penulis, 

pokok persoalan mengenai mentoring harus dirujukkan kepada “asbab al-wurud” 

dan “konsideran” yang mendasari pemikiran untuk diselenggarakannya, yaitu 

sebagai solusi atas keterbatasan jatah waktu atau SKS bagi PAI. Maka batasan 

ruang lingkup konten materi mentoring sejatinya hanya berkisar pada baca tulis 

al-Qur’an, bimbingan bacaan shalat, praktik ibadah mahdhah, dan pendampingan 

praktik ibadah-ibadah ghair mahdhah (kesalehan sosial) serta konsultasi tentang 

hal-hal mendasar yang mungkin enggan ditanyakan di dalam ruang kuliah juga 

untuk peningkatan frekuensi pengalaman keagamaan dalam bentuk ibadah 

berjamaah. Dengan demikian pula maka penilaian pun secara sederhana dan lebih 

ditekankan pada keseriusan mahasiswa mengikuti mentoring. 

 Permasalahan yang menyangkut model penanganan mentoring meskipun 

sifatnya institusional yang disesuaikan dengan lokalitas Organisasi Tata Kelola 

(OTK) satu perguruan tinggi atau satu masjid kampus, namun diperlukan pula hal-

hal umum yang dapat dirumuskan secara nasional merupakan satu pedoman yang 

bersesuaian dengan regulasi yang berlaku. 

 Penanganan mentoring PAI sebagai MPK dalam Keputusan Dirjen Dikti 

Tahun 2006 pada pasal 12 sebagai berikut : 

Penyelenggaraan pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan 

Kepribadian dan kegiatan akademik lainnya yang relevan dikelola 

oleh Universitas dalam satu unit bersama dengan kelompok Mata 

kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (Pasal 12 Keputusan Direktur 
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Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor : 43/DIKTI/KEP/2006). 

Berkaitan dengan fasilitas pembelajaran MPK dalam pasal 11 disebutkan : 

Perguruan tinggi mengupayakan terwujudnya suasana lingkungan kampus yang 

kondusif dan tersedianya fasilitas yang mampu menumbuhkan interaksi akademik 

lintas agama yang religius untuk seluruh sivitas akademika. b. Sarana fisik yang 

diperlukan antara lain berupa perpustakaan dengan literature berbagai agama 

daam judul dan jumlah yang memadai, serta ruang serbaguna untuk kegiatan 

akademik secara kelompok dan/atau bersama. Sarana non-fisik yang diperlukan 

berupa adanya peraturan yang mengantar sistem interaksi akademik (Pasal 11 

Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor : 43/DIKTI/KEP/2006).   

 Khusus yang berkaitan dengan masjid kampus, Asosiasi Masjid Kampus 

dalam draft keputusan sidang komisi organisasi yang diselenggarakan di Jakarta 

pada tanggal 9 Agustus 2015 dirumuskan: “menyarankan kepada pemerintah agar 

rumah ibadah / Masjid Kampus dijadikan salah satu institusi/lembaga strategis 

untuk di-ikutsertakan dalam pelaksanaan program revolusi mental/pembentukan 

karakter bagi sivitas akademika, khususnya bagi para mahasiswa. Disarankan 

kepada pimpinan perguruan tinggi baik negeri maupun  swasta agar turut serta 

memakmurkan Masjid Kampus dan menetapkan  Masjid Kampus   sebagai rumah 

ibadah milik  semua golongan, bersifat netral, independen dan tidak dikuasai oleh 

kelompok / golongan tertentu. 

 

Simpulan dan Saran 

Mentoring sebagai satu solusi atas keterbatasan porsi SKS yang diberikan 

bagi PAI di perguruan tinggi umum sangat penting dan strategis dalam kerangka 

pencapaian visi, misi, dan tujuan serta sasaran penyelenggaraan PAI. Dua hal 

yang penting pula dipersiakan sebelum penyelenggaraannya adalah penyusunan 

konten dan model penanganannya. Masjid kampus adalah sarana yang tepat 

sebagai pusat pengelolaan kegiatan mentoring. Oleh karenanya maka dari forum 

seminar ini diharapkan akan dapat terhimpun berbagai gagasan dan hasil 

pemikiran yang akan dapat ditindaklanjuti sebagai pengembangan dalam 

penyelenggaraan mentoring.  
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MENTORING AGAMA: SEBUAH BENTUK PEMBINAAN GENERASI 

MUDA SEBAGAI UPAYA MENGATASI DEGRADASI MORAL 

 

Bayu Ariawan 

(Guru SMK-PP N Kupang, Mahasiswa Pascasarjana UM, 

e-mail: bayumutihan@gmail.com) 

 

Abstrak 

Pendidikan diselenggarakan dengan tujuan untuk untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab. Manusia yang bermoral merupakan salah satu ciri dari 

tujuan pendidikan yang ingin dicapai pemerintah. Namun demikian, sistim 

pendidikan yang diselenggarakan pemerintah saat ini masih ditemukan 

berbagai macam kekurangan. Diantaranya terlalu terfokusnya pendidikan 

pada pemahaman pengetahuan (kognitif) saja dan melupakan aspek perilaku. 

Fenomena ini semakin diperparah dengan hanya sedikitnya porsi pelajaran 

yang membahas terkait keagamaan dan moral. Salah satu akibatnya yaitu 

mulai merosotnya moral warga masyarakat indonesia saat ini khususnya 

generasi muda.  

Oleh karena itu diperlukan segera sebuah solusi format pendidikan baru 

yang tidak sekedar bertujuan pada pemahaman dari segi pengetahuannya  

saja, namun  lebih menekankan pada aspek moral atau bahkan sampai 

terciptanya karakter pada diri manusia. Melalui pengumpulan dan 

pengkajian data-data sekunder baik dengan sumber data literatur yang ada 

dalam buku, majalah, makalah, artikel surat kabar, dan pengamatan, perlu 

adanya sebuah format bentuk pendidikan atau pembinaan yang 

memfokuskan pada peningkatan moral karena sistim pendidikan formal yang 

ada saat ini belum menunjukkan hasil capaian sesuai dengan harapannya. 

Maka dimunculkan format baru pembinaan moral melalui model mentoring. 

 Melalui telaah lebih lanjut, disimpulkan bahwa mentoring agama 

dapat digunakan sebagai salah satu alternatif cara mengurangi kemerosotan 

moral karena memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan 

pendidikan formal pada umumnya. Karakteristik tersebut diantaranya peran 

pembina yang tidak sebatas sebagai guru saja, jumlah peserta yang terbatas, 

waktu dan tempat yang fleksibel, posisi duduk yang melingkar, cakupan 

materi yang luas, titik tolak keberhasilan yang tidak sebatas pada penguasaan 

keilmuan saja melainkan juga pada perilaku dan keberhasilan peserta dilihat 

dari pencapaian perilaku (muwashofat) tidak dari perolehan nilai semata. 

Disamping karakteristik tersebut pelaksanaan mentoring yang cukup integral 

mampu menutup kekurangan yang ada pada pendidikan formal saat ini. 

Prinsip pembelajaran yang berupa learning to do, learning to live together, 

learning to be muncul didalamnya. Peran pembina yang tidak sebatas 

transfer of knowledge saja melainkan juga transfer of value dan transer of 

experience. 

 

Kata-kata kunci: 

Mentoring, moral, pendidikan, karakter, muwashofat 
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Berdasarkan UU no. 20/2003 bahwasanya pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensai dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan dilakukan dengan tujuan untuk mencetak siswa yang bertaqwa, cerdas 

dan terampil. Generasi bertaqwa yang giat beribadah kepada Tuhannya, berakhlaq 

mulia, berbudi pekerti yang luhur. Generasi  yang cerdas yang memiliki ilmu 

pengetahuan  dan intelektual yang tinggi, serta generasi yang memiliki 

ketrampilan hidup yang cukup. 

Jika kita melihat kondisi pendidikan saat ini, hampir setiap institusi 

pendidikan Indonesia saat ini lebih banyak fokus pada pengembangan kecerdasan 

intelektual saja. Diantaranya ditandai dengan sedikitnya porsi pendidikan moral 

dan Pendidikan Agama yang diberikan kepada siswa yaitu 2 Jam/Minggu. 

Menurut Ratna Megawangi (2002) terlalu terfokusnya pendidikan pada masalah 

ilmu pengetahuan atau kognitifnya dan melupakan bahkan kurang 

mempertimbangkan masalah tingkah lakunya. Inilah mungkin yang menjadi salah 

satu penyebab menurunnya moral dan akhlaq generasi muda saat ini.  

Kondisi menurunnya moral dan akhlaq ini ditandai dengan begitu 

banyaknya penyelewengan - penyelewengan dan tindakan – tindakan amoral 

seperti  pembunuhan, minum minuman keras, pelacuran, narkoba, obat – obatan 

terlarang, pergaulan bebas, korupsi, kolusi dan nepotisme. Praktek korupsi sudah 

melanda diberbagai lembaga atau institusi mulai institusi pendidikan (18,1%), 

kesehatan (21,2%), bahkan lembaga keagamaan tidak luput dari korupsi (27,7%) 

(Kompas, hlm. 8, 17 September 2001). Tindakan amoral lainnya seperti pelacuran 

dan narkoba juga mulai merajalela. Ditemukan ada sekitar 200-300 perempuan 

dipekerjakan dalam bisnis seks dan lebih dari setengahnya adalah anak-anak 

berusia berkisar 15-17 tahun di salah satu daerah di Sumatra Utara (Fokus, 9-15 

Desember 1998).  

Pada tahun 2000  lalu sekitar 70% dari 4 juta pecandu narkoba (narkotik 

dan obat-obatan berbahaya) tercatat sebagai anak usia sekolah, antara 14-20 tahun 

(National Drug Abuse Prevention Center,Depdiknas). Data Kanwil Depdiknas 

DKI Jakarta selama tahun 1999/2000 sebanyak 1.015 siswa di 166 SLTA terlibat 

tindak pidana narkoba dan 1.369 siswa siswa SLTA terlibat tawuran. Intensitas 

tawuran dan perkelahian antar siswa semakin tinggi, pemakaian obat-obat 

terlarang semakin menghawatirkan dan munculnya generasi muda yang 

kehilangan identitas. Berbagai tindakan tidak bermoral tersebut apabila tidak 

segera diatasi akan semakin bertambah.. 

Kondisi pendidikan di Indonesia yang begitu parah seperti saat ini 

dibutuhkan ide dan cara baru sebagai pembinaan generasi muda yang harapannya 

dapat memperbaiki akhlak, budi pekerti dan moral rakyat Indonesia khususnya 

para generasi mudanya. Allah SWT juga mengingatkan kita didalam al Qur’an 

surat Maryam ayat 59:“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) 

yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, Maka mereka 

kelak akan menemui kesesatan” (Q.S. 19:59). 
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Muncullah ide baru pembinaan generasi muda yang diberi nama 

mentoring. Mentoring merupakan sebuah perangkat pendidikan dan pembinaan 

yang memiliki kekhasan yang berbeda dengan pendidikan formal saat ini. Model 

pembinaan secara mentoring diharapkan menjadi salah satu solusi untuk 

memperbaiki moral generasi muda Indonesia saat ini. 

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah mengkaji lebih lanjut 

tentang karakteristik dan mekanisme pelaksanaan mentoring sebagai salah satu 

perangkat pembinaan generasi muda saat ini sehingga mampu digunakan sebagai 

salah satu alternatif guna mengurangi dan mencegah kemerosotan moral generasi 

muda Indonesia.. 

 

Pengertian, Fungsi dan Tujuan Pendidikan 

Menurut Ki Hajar Dewantoro dalam Sumitro (2002:17-18) pendidikan 

adalah tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya 

pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu 

agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Beberapa unsur yang 

esensial yang tercakup dalam pengertian pendidikan meliputi: (1) dalam 

pendidikan terkandung pembinaan kepribadian dan pengembangan potensi, (2) 

dalam pendidikan terjalin hubungan antara pendidik dan peserta didik, (3) 

pendidikan adalah proses sepanjang hayat, dan (4) Aktivitas pendidikan dapat 

berlangsung dalam keluarga, sekolah atau masyarakat.  

Sumitro (2002:59) menjelaskan bahwa fungsi pendidikan adalah (1) 

menyiapkan sebagai manusia, 2) menyiapkan tenaga kerja (3) menyiapkan warga 

negara yang baik. Manusia muda yang masih tumbuh dan berkembang, 

dipersiapkan dan ditumbuh kembangkan menjadi manusia. Menurut UU RI no.20 

tahun 2003 pasal 3 dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat , berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan bertanggungjawab.  

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar untuk mempersiapkan peserta 

didik melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan untuk meningkatkan 

peranannya di masa yang akan datang. Proses pendidikan yang sepanjang hayat 

membuat transfer pengetahuan, nilai, dan ketrampilan semakin banyak.  Dengan 

demikian harapan keluaran dari proses pendidikan adalah terbentuknya manusia 

yang  bermoral tinggi. 

 

Komponen – Komponen Pendidikan 

Dalam pendidikan terdapat komponen – komponen pendidikan yang secara 

terpadu saling berinteraksi dalam suatu rangkaian kesatuan dalam mencapai 

tujuan. Komponen – komponen pendidikan tersebut adalah  tujuan pendidikan, 

peserta didik, pendidik, isi pendidikan, metode pendidikan, alat pendidikan, dan 

lingkungan pendidikan (Sumitro,2002:29). Sedangkan menurut Hartati (2002:71) 
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menjelaskan bahwa komponen penting dari pendidikan dan latihan meliputi siswa 

(peserta didik), kurikulum, tenaga pengajar (pendidik) dan sarana dan prasarana. 

Seseorang akan menjadi pendidik apabila ia mempunyai atau merasa 

mempunyai tugas mendidik. Tugas mendidik adalah tugas mulia atas dasar 

panggilan yang amat suci (Sumitro,2002:68-68). Bagian penting yang lain dalam 

proses pendidikan adalah kurikulum. J. Galen sailor dan William dalam Nasutiuon 

(2001:4) mengartikan kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk 

mempengaruhi anak belajar apakah didalam kelas, dihalaman sekolah atau diluar 

sekolah. 

   Pendidikan memiliki beberapa komponen yang saling terpadu satu dengan 

yang lain. Komponen tersebut adalah  tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, 

isi pendidikan, metode pendidikan, alat pendidikan, lingkungan pendidikan. 

Selain itu juga dibutuhkan suatu rancangan kurikulum yang baik. Kurikulum yang 

baik akan membawa hasil atau output yang baik pula. Perbaikan terhadap 

kurikulum senantiasa dilakukan guna meningkatkan mutu pendidikan. 

 

Moral dan Indikasi Terjadinya Degradasi Moral 

Moral berasal dari bahasa latin yaitu mos jamaknya mores yang juga 

berarti kebiasaan atau adat. Moral menurut kamus besar bahasa indonesia adalah 

ajaran baik atau buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, 

kewajiban, akhlaq, budi pekerti, susila dan lain sebagainya. Orang yang bermoral 

adalah orang yang mempunyai pertimbangan baik atau buruk dan berakhlaq 

mulia.  

Beberapa akibat degradasi moral menurut Harun Yahya ( 2002:83-98 ) 

adalah indoktrinasi kemaksiatan, kesusahan yang dialami orang tua, terdorong 

untuk bermaksiat, konsumsi obat – obatan terlarang, merebaknya pelacuran dan 

perjudian. Kemaksiatan begitu merajalela bahkan dilakukan secara terbuka 

dihadapan umum. Menurut Drs I Putu Sutama (Tabloid Ge, 11 September 2003) 

menjelaskan bahwa krisis moral adalah degradasi moral ke titik terendah yang 

menyebabkan hilangnya etika, budi pekerti, sopan santun, serta kaburnya nilai-nilai 

agama dan kebenaran. Nilai – nilai estetika sekedar sebagai bahan pelajaran yang 

tidak diamalkan.  

 

Pentingnya Pendidikan Moral dan Pendidikan Karakter 

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi degradasi moral 

menurut Eny Prihtiyani (Pikiran Rakyat,Jumat,17 Januari 2003) adalah Pertama, 

memperbaiki sistem pendidikan sebagai pranata pembentukan dan pengembangan 

nilai-nilai moral. Kedua, mengembalikan sistem hukum yang bermoral. Ratna 

Megawangi (2002) menjelaskan cara menjadikan manusia bermoral dapat 

dilembagakan melalui peraturan dan undang-undang yang ditunjang oleh berbagai 

program "pendidikan moral".  

  Pendidikan moral saja belumlah cukup sebelum dilanjutkan dengan 

pendidikan karakter. Karakter (watak) adalah istilah yang diambil dari bahasa 

Yunani yang berarti "to mark" (menandai), yaitu menandai tindakan atau tingkah 

laku seseorang. Seseorang dapat disebut sebagai "orang yang berkarakter" (a 
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person of character) apabila tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral. 

Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang 

melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata 

seseorang, yaitu tingkah laku yang baik (Thomas Lickona dalam Ratna M,2002).  

 Pendidikan moral dan karakter menjadi sebuah solusi yang harus 

segera ditindaklanjuti karena moral generasi muda indonesia saat ini yang sudah 

jauh menurun. Pendidikan hendaknya tidak sebatas pada pemahaman kognitif saja 

melainkan juga sampai pada pengamalan dalam tingkah laku kehidupannya 

sehari-hari. 

 

Mentoring Agama 

 Menurut Dwi Kurniawan, dkk (2001) mentoring merupakan sebuah 

model pembinaan generasi muda muslim yang telah tersebar secara luas di 

sekolah-sekolah dan dikampus-kampus. Namun demikian, pelaksanaan mentoring 

tidak hanya dilaksanakan di kampus atau sekolah saja melainkan juga di 

perkampungan, masjid, perusahaan atau tempat yang lainnya. Mentoring  

merupakan bentuk pembinaan yang memiliki keunggulan-keunggulan di 

antaranya : (1) pemantauan yang lebih intensif dan melekat, (2) Lebih 

mendalamnya pengenalan terhadap peserta mentoring, 3) Terbangunnya ukhuwah 

yang lebih kokoh, dan (4) Lebih dimungkinkannya pembinaan dapat berlangsung 

secara kontinu. 

          Sebagaimana pendidikan formal, mentoring juga memiliki tujuan akhir 

pembinaan yang ingin dicapai. Menurut Dwi Kurniawan, dkk (2001) setelah 

mengikuti proses pembinaan dalam mentoring, peserta diharapkan memiliki 

pribadi yang hanif dan bersedia mendengarkan da’wah, memiliki kecenderungan 

untuk mengubah diri dan mengubah orang lain, memiliki potensi tertentu yang 

dapat bermanfaat bagi agama, melaksanakan ibadah-ibadah wajib maupun sunah, 

dan simpati kepada persoalan keislaman. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusunlah panduan materi yang 

harus diajarkan oleh pembina mentoring pada setiap pekannya. Setiap sekali 

pertemuan diberikan sebuah materi yang berlanjut mulai dari materi-materi dasar 

keagamaan. Menurut Novi Hardian (2003) pada setiap materi idealnya 

diterangkan hal-hal berikut: pengantar, tujuan, pokok bahasan, metode,  media, 

waktu, proses, dan referensi. 

Terdapat beberapa alasan mengapa mentoring harus dilakukan pada 

generasi muda saat ini. Diantaranya menurut Tim Iqro’ Club Jakarta (2002) yaitu: 

(1) mensiasati keterbatasan jumlah jam pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

hanya 2 Jam / Minggu, (2) materi muatan Kurikulum yang Luas, (3) hasil 

penilaian pendidikan formal yang masih menekankan unsur kognitif dan nilai, (4) 

Menciptakan tutor sebaya sehingga konsep pendidikan agama islam lebih akrab 

dengan siswa, dan (5) menyikapi situasi dan kesan masyarakat bahwa kenakalan 

& tawuran pelajar sulit diatasi. 
 

Pentingnya Pembinaan Moral dan Agama bagi Generasi Muda 

Kondisi pemuda saat ini akan sangat menentukan keadaan suatu bangsa 

dimasa yang akan datang. Hal ini dikarenakan generasi muda memiliki beberapa 



103 

 

peran penting diantaranya yaitu: (1) sebagai agen perubahan (Agen of change). 

Keinginan untuk berubah ke arah lebih baik selalu muncul dalam diri seorang 

pemuda, (2) cadangan keras (iron Stock). Pemuda adalah generasi penerus yang 

harus ditempa dan diasa, (3)  motivator (penggerak). Pemuda adalah motor 

penggerak dari setiap kegiatan. Berawal dari posisi yang sangat penting dan 

strategis tersebut, membuat para pemuda harus hati – hati dan waspada dalam 

menentukan langkah kedepannya. Dibutuhkan pembinaan moral, karakter dan 

agama agar generasi muda mampu menghadapi tantangan ke depan. 

 

Karakteristik dan Mekanisme Pelaksanaan Mentoring 

Mentoring merupakan salah satu bentuk pembinaan khususnya bagi 

generasi muda untuk membentengi diri dari pegaruh – pengaruh buruk yang dapat 

merusak moralnya. Tujuan mentoring yaitu terciptanya manusia yang memiliki 

kepribadian mulia, akhlaq yang baik dan budi pekerti yang luhur. Pelaksanaannya 

dapat dilakukan diberbagai tempat mulai perkotaan, lingkungan suatu desa, 

sekolah, perkantoran, instansi atau lembaga apapun dan lain sebagainya. 

Pelaksanaan mentoring agak berbeda dengan pendidikan formal yang sering kita 

temui di indonesia. Perbedaan tersebut terlihat dari beberapa aspek seperti: 

 

1. Peran pembina sebagai seorang guru, orang tua, syeikh, dan pemimpin 

Pembina dalam sebuah mentoring disebut sebagai mentor. Peran mentor 

dalam mentoring sangatlah penting, karena baik buruk jalannya mentoring 

ditentukan olehnya. Termasuk perkembangan dan kualitas dari peserta mentoring. 

Menurut Dwi Kurniawan, dkk (2001) seorang mentor harus memiliki seperangkat 

hiasan pribadi yang spesifik, memiliki shibghoh Islami dalam segala aspeknya 

Sehingga dibutuhkan seorang mentor yang memiliki profil sebagai berikut: 

memiliki kepribadian, akhlak dan perilaku yang baik, memiliki pemahaman yang 

benar tentang hakikat dan tujuan mentoring, memiliki tsaqofah atau pengetahuan 

yang cukup, memiliki kepribadian membimbing, membantu dan mempunyai pola 

hubungan sosial yang baik 

      Kompetensi diatas sangat diperlukan karena seorang mentor dalam 

mentoring memiliki beberapa peranan sekaligus, yaitu: (1) seorang orang tua yang 

mencurahkan kasih sayang kepada seluruh peserta mentoring ibarat sang orang 

tua mencurahkan kasih sayangnya pada sang anak, (2) Seorang Syaikh yang 

senantiasa menjadi contoh dan panutan umat, (3) Seorang Guru yang diharapkan 

memberikan segenap ilmu – ilmunya untuk senantiasa diamalkan oleh para 

anggotanya, dan (4) Seorang Pemimpin yang harus ditaati oleh peserta. 

Peran mentor tidaklah sebatas transfer materi semata melainkan juga 

transfer nilai kepada semua peserta. Adab, perilaku, sopan santun, akhlaq, budi 

pekerti juga merupakan salah satu lahan garap yang harus senantiasa diperhatikan. 

Tugas pembina tidak berhenti ketika penyampaian materi telah selesai, melainkan 

terus memantau perkembangan peserta apakah sudah melakanakan dan 

mengamalkan materi tersebut dengan benar atau belum.   Tugas mendidik adalah 

tugas mulia atas dasar panggilan yang amat suci (Sumitro, 2002:68-68). Seorang 

mentor harus memiliki keikhlasan dalam berjuang karena dalam pelaksanaan 

mentoring guru atau pembina tidak mendapat gaji.  
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Seorang mentor memiliki keyakinan bahwa pendidik akan mendapat 

pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT di akhirat nanti,  sekalipun pahala 

secara materi didunia tidak ia dapat. Sebagaimana hadist Nabi, ”Bagi siapa yang 

menunjukkan kebaikan , maka baginya pahala seperti orang yang 

mengerjakan”(HR. Bukhori ). 

 

2. Kurikulum yang terpadu 

    Gordon Dryden lewat Sri Widayati,dkk (2002) menyatakan bahwa sekolah 

masa depan perlu menyajikan model untuk kurikulum empat bagian yang terpadu 

yang terdiri dari: (1) kurikulum pengembangan diri, seperti rasa bangga diri dan 

pembentukan keyakinan diri, (2) kurikulum ketrampilan hidup, seperti 

menyelesaikan masalah secara kreatif dan manajemen diri, (3) kurikulum belajar 

untuk belajar  dan belajar untuk berfikir dalam suasana gembira (fun), (4) 

kurikulum isi, seperti pada umumnya dengan penyajian berdasarkan tema – tema 

terpadu. 

    Kurikulum mentoring berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

isi dan bahan bidang study serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan mentoring yang berkaitan dengan waktu dan tingkatan 

mentoring. Pada akhir pelaksanaan  mentoring dilakukan evaluasi sebagai alat 

untuk mengukur keberhasilan pembinaan. Bahan study yang diajarkan meliputi 

dasar – dasar keagamaan, pengembangan diri dan ketrampilan, sosial 

kemasyarakatan, akhlaq, perilaku dan budi pekerti yang luhur. Setiap materi yang 

akan diajarkan terinci dalam tujuan yang akan dicapai, titik tekan materi yang 

disampaikan, pokok – pokok materi dan sumber bacaan yang dapat digunakan.   

    Mentoring memiliki keterpaduan kurikulum yang baik. Dalam kurikulum 

mentoring materi dijabarkan sesuai dengan kebutuhan peserta mentor. Materi 

wajib merupakan materi yang harus dipelajari oleh setiap peserta. Selain itu juga 

ada materi pengembangan sesuai dengan kebutuhan dari peserta. Dalam 

mentoring juga terdapat suplemen kegiatan tambahan yang dapat digunakan juga 

sebagai sarana dalam mendidik peserta. Semua kegiatan juga dirinci berdasarkan 

periode waktu kegiatan. 

 

3. Jumlah peserta yang terbatas 

   Dari segi jumlah peserta, mentoring jauh lebih sedikit dibandingkan 

pendidikan formal yang sudah ada sekarang. Jumlah peserta mentoring dibatasi 

paling banyak dua belas orang. Hal ini dilakukan agar pembina mampu 

melakukan kontrol secara penuh terhadap semua peserta dan memberikan 

perhatian sepenuhnya kepada semua peserta. Jumlah yang sedikit ini pula 

membuat pembina mudah menghafal pesertanya. Hafal tidak hanya dari nama saja 

melainkan juga sifat, kegemaran, kelebihan dan kelemahan, potensi, karakteristik 

dan kepribadian masing - masing peserta. Seorang pembina atau murabbi 

diharapkan juga harus mengetahui kondisi dan keadaan keluarga peserta 

mentoring. Jumlah yang sedikit juga membuat penyampaian materi sangat efektif 

untuk sampai kepada semua peserta. 
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4. Waktu dan tempat pelaksanaan yang fleksibel 

   Beberapa hal lain yang berkaitan dengan proses pelaksanaan mentoring 

yang membedakan dengan pendidikan formal pada umumnya adalah masalah 

tempat dan waktu. Tempat pelaksanaan mentoring tidak menetap pada suatu ruang 

tertentu saja. Terkadang dilakukan di ruangan, di rumah salah satu peserta, di 

halaman rumah, di teras, di kebun atau mungkin di tempat – tempat yang 

memungkinkan lainnya. Pemilihan tempat disepakati bersama pada pertemuan 

sebelumnya atau menyesuaikan keadaan peserta. Tempat yang mungkin berpindah 

ini membuat peserta tidak bosan mengikuti mentoring. Lingkungan yang 

mendukung ini pula yang membuat peserta mentoring akan merasa senang dan 

mudah menerima materi yang disampaikan. 

Waktu pelaksanaan mentoring adalah sekali dalam satu pekan dan setiap 

pertemuan antara satu sampai dua jam tergantung kebutuhan dan agenda pada 

setiap pertemuan. Hari dan waktu pelaksanaan ditentukan dan disepakati bersama 

antara peserta mentoring dan peserta. Dengan demikian diharapkan dapat 

ditentukan waktu yang paling longgar sehingga semua peseta dapat meluangkan 

dan menghadirinya tanpa mengganggu aktivitas lainnya. Kesepakatan ini pula 

yang membuat munculnya komitmen antar semua peserta untuk menepati 

komitmennya untuk menghadiri dan menepati kesepakatan yang telah disepakati 

bersama.  

 

5. Proses pembelajaran  

Dalam proses pembelajaran posisi duduk dalam pelaksanaan mentoring 

juga berbeda dengan pendidikan formal pada umumnya. Posisi duduk disusun 

melingkar sehingga seorang mentor langsung berhadapan langsung dengan semua 

peserta dan tidak ada istilah duduk dibelakang. Pembina dapat memperhatikan dan 

mengontrol dengan jelas semua peserta dan mengetahui secara langsung keadaan 

dan kondisi semua peserta. Dalam setiap pertemuan beberapa agenda yang harus 

ada didalamnya adalah pembukaan, pembacaan kitab suci, materi, sharing 

permasalahan, dan tanya jawab dan penutup.  

Contoh pembagian waktu dalam setiap pertemuan mentoring yang hanya 

berkisar antara satu sampai dengan dua jam adalah sebagai berikut : 

Langkah Uraian Waktu 

Pembukaan Mentor membuka pertemuan dan menyampaikan tujuan   5 menit 

Game  (optional) Mentor melakukan simulasi sebagai pengantar materi 10 menit 

Ceramah  Mentor menyampaikan isi materi 40 menit 

Diskusi Berdiskusi dan tanya jawab 10 menit 

Penutup Mentor menyimpulkan isi materi dan menutup dengan 

do’a 

 5 menit 

              Tabel 2. Pembagian waktu mentoring Forkom Alim SMUNSA dan ILNA learning center  

 

Agenda – agenda yang lain seperti diskusi, bedah buku, study kasus, 

permainan, kultum dapat ditambahkan agar hasil yang ingin dicapai bisa lebih 

optimal. Suplemen tersebut diberikan tanpa melupakan agenda pokok yang harus 

ada setiap pertemuan. Waktu masing – masing agenda menyesuaikan situasi, 

keadaan dan kebutuhan. 
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6. Titik tolak keberhasilan tidak sebatas pada pemahaman materi 

Proses pembelajaran dalam mentoring tidak sekedar agar siswa 

mengetahui suatu materi saja tetapi juga bagaimana mengamalkan dari materi 

tersebut. Materi yang diperoleh diharapkan juga dapat menubuhkan produktifitas 

peserta mentoring. Peserta mentoring juga diajak agar bisa hidup bersama dalam 

kebhinekaan yang ada dalam kelompok. Menurut Sri Widayati,dkk (2002:28) 

menyatakan bahwa pendidikan yang dilakukan manusia era global tidak terbatas 

pada mengetahui bagaimana (knowing how) atau mengetahui apa (knowing what), 

tetapi hendaknya belajar dengan strategi sebagai berikut: belajar untuk 

mengetahui (learning to know), belajar untuk melakukan (Learning to do), belajar 

untuk menjadi (learning to be) dan belajar untuk hidup bersama (Learning to live 

together).  

Dalam pelaksanaan mentoring, setiap peserta memiliki kewajiban untuk 

senantiasa saling nasehat – menasehati diantara sesama. Budaya saling 

mengontrol inilah membuat seseorang akan malu berbuat kejelekan karena merasa 

selalu diawasi oleh temannya disamping oleh pembinanya. Diantara peserta juga 

memiliki keawajiban untuk saling memotivasi bersama untuk terus maju, tidak 

mudah menyerah, optimis, dan pantang mundur. Selain itu pula terdapat lembar 

kontrol (mutaba’ah) setiap amal kebaikan yang dilakukan sebagai aplikasi dari 

pelaksanaan materi yang sudah diberikan. 

Kelompok mentoring adalah ibarat sebuah satu kesatuan yang saling 

terkait. Agar lebih jelas fungsi dan peranan masing  - masing peserta dan lebih 

mengoptimalkan hasil yang dicapai perlu dibentuk struktur dalam mentoring 

tersebut. Struktur meliputi ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa bidang. 

Ketua bertugas mengkoordinir semua anggota yang ada dan bertanggung jawab 

terhadap kesolidan dan kekompakan semua peserta. Sekretaris bertugas dalam hal 

administrasi dan keseretariatan, bendahara bertanggung jawab dalam hal 

keuangan.. 

Sebagai suplemen tambahan mentoring dilakukan mabit (menginap 

bersama satu kelompok mentoring) sebagai wahana untuk merasakan 

kebersamaan dan lebih jauh mengetahui karakteristik peserta lain. Agenda mabit 

terdiri dari muhasabah, tilawah al qur’an, sholat tahajud, kajian umum dan lain 

sebagainya. Suplemen lain yaitu rekreasi sebagai wahana penyegaran kembali 

otak dengan mengunjungi tempat-tempat wisata. Selain itu juga ada kursus atau 

seminar sebagai wahana mempertinggi  pengetahuan peserta, pelatihan – pelatihan 

dan lain sebagainya. Suplemen tambahan tersebut dilakukan sesuai dengan 

kondisi dan kesepakatan bersama. 

Indikator keberhasilan mentoring tercatat dalam muwashofat yang ingin 

dicapai. Muwasofat adalah kriteria – kriteria yang harus dimiliki peserta 

mentoring pada tahapan tertentu. Muwashofat tersebut berkenaan dengan akhlaq, 

perilaku, dan budi pekerti yang sudah dicapainya. Apabila seorang peserta 

mentoring telah memenuhi muwasofat yang ada dan dikatakan berhasil, maka 

kemudian peserta akan naik pada tahapan muwashofat berikutnya. Menilai dan 

mengetes keberhasilan pencapaiaan muwashofat setiap peserta dilakukan oleh 

mentor yang bersangkutan.  
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Karakteristik mentoring yang cukup unik inilah yang membuat mentoring 

dapat menjalankan fungsinya dengan baik guna mencapai tujuan yang ingin 

dicapainya. Beberapa keistimewaan yang ada dapat menjadi kelebihan model 

mentoring dibandingkan model pendidikan formal pada umumnya. Model yang 

demikian dapat digunakan  sebagai salah satu cara membentengi diri dari segala 

hal yang dapat merusakkan moral manusia. 

 

Simpulan 

Mentoring merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi kemerosotan 

moral generasi muda karena memiliki beberpa karakteristik khusus diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Peran pembina yang tidak sebatas sebagai guru yang hanya sekedar 

menyampaikan materi saja melainkan juga menjalankan peran sebagai orang 

tua, syaikh dan pemimpin. 

2. Jumlah peserta yang terbatas membuat pembina mudah dalam mengenal 

peserta tidak hanya dari nama saja bahkan sampai mengenal karakteristik, 

kelebihan dan kelemahan tiap peserta, mudah melakukan kontrol dan 

pengawasan kepada semua peserta, mudah melakukan pembinaan, memberikan 

perhatian cukup besar kepada peserta, dan penyampaian materi yang efektif. 

3. Waktu dan tempat mentoring yang fleksibel sehingga mengurangi kejenuhan 

peserta. Posisi duduk yang melingkar membuat perhatian pembina dapat 

diberikan kepada semua peserta tanpa ada yang terhalangi. Posisi ini juga 

membuat pembina mudah melakukan kontrol dan menguasai forum. 

4. Fokus materi yang diberikan yang cukup luas cakupannya mulai dari 

keagamaan, pengembangan potensi diri, akhlaq, budi pekerti, adab atau sopan 

santun dan tidak sebatas materi keilmuan saja. 

5. Titik tolak keberhasilan tidak sebatas pada penyampaian materi yang selesai 

atau dengan kata lain sekedar memahami materi saja melainkan juga 

pengamalannya dalam perilaku yang senantiasa dikontrol dan diawasi oleh 

pembina. Sehingga lebih menekankan pada amal perbuatan atau perilakunya 

dalam kehidupan sehari - hari. 

6. Pencapaian hasil tidak dilihat dari tinggi rendahnya nilai yang diperoleh lewat 

ujian melainkan berdasar pencapaian muwashofa, yaitu kriteria-kriteria yang 

harus dimiliki peserta berkenaan dengan akhlaq, ibadah, amal, tingkah laku, 

budi pekerti dan sopan santun yang sudah ditetapkan. 

7. Prinsip pembelajaran dalam mentoring yang melatih siswa untuk belajar untuk 

mengetahui (learning to know), belajar untuk melakukan (Learning to do), 

belajar untuk menjadi (learning to be) dan belajar untuk hidup bersama 

(Learning to live together) 

Beberapa karakteristik inilah yang membuat mentoring dapat kita gunakan 

sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemerosotan moral di indonesia. 

 

Saran 

Pelaksanaan mentoring akan berjalan lebih baik apabila juga dimasukkan 

sebagai salah satu bagian dari perangkat pendidikan formal yang sudah ada 
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sehingga setiap orang yang menempuh pendidikan formal maka secara otomatis 

mereka juga diwajibkan mengikuti pelaksanaan mentoring sebagai upaya 

membentengi diri dari kemerosotan moral.  

Mentoring hanyalah salah satu cara alternatif  dalam upaya mengurangi 

kemerosotan moral bangsa. Dibutuhkan cara–cara yang lain agar kemungkinan 

keberhasilan pencapaian tujuan semakin besar. 
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Abstrak 

 Masjid berasal dari akar kata sajada yang secara sempit berarti sujud 

dan secara luas berarti berbagai aktivitas ibadah penuh ketundukan 

kepada Allah SWT. Fakta empiris bahwa fungsionalisasi masjid 

sebagai tempat shalat dan kajian keilmuan semata, belum layak dinilai 

meliputi totalitas pengertian sujud tersebut. Oleh sebab itu, penting 

untuk diadakan revitalisasi fungsi masjid sebagai pusat kegiatan ke-

Islam-an sebagaimana masa Rasulullah SAW, di mana masjid bukan 

sekedar menjadi pusat ibadah ritual, melainkan juga pusat pendidikan, 

ekonomi, kesehatan, sosial, komunikasi hingga seni-budaya umat 

muslim.  Makalah ini bertujuan memformulasikan peran-peran masjid 

yang relevan dengan perintah memakmurkan masjid dalam pengertian 

yang luas. Formulasi tersebut didasarkan pada hasil penelitian tafsir 

tematik al-Qur‟an yang mengacu pada langkah-langkah metodologis-

aplikatif tafsir maudhu’i yang digagas Abdul Hayy al-Farmawi, 

disertai dengan penerapan dua teknik analisis, yaitu analisis 

kebahasaan dan analisis isi. Temuan penelitian ini adalah: Masjid 

sebagai pusat ibadah kepada Allah SWT dapat diwujudkan dengan 

tujuh peran yang selaras dengan kebutuhan umat muslim 

kontemporer, yaitu masjid sebagai pusat ibadah ritual, pendidikan 

Islam, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pelayanan 

sosial, informasi dan komunikasi serta wisata religi yang seluruhnya 

bertujuan untuk kemaslahatan umat muslim di dunia dan akhirat.  

 

Kata Kunci:  

 Masjid, Pusat Ibadah, Tafsir Tematik. 

 

 Masjid berasal dari akar kata sajada yang secara sempit berarti sujud dan 

secara luas berarti berbagai aktivitas ibadah penuh ketundukan kepada Allah 

SWT. Fakta empiris bahwa fungsionalisasi masjid sebagai tempat shalat dan 

kajian keilmuan semata, belum layak dinilai meliputi totalitas pengertian sujud 

tersebut. Oleh sebab itu, penting untuk diadakan revitalisasi fungsi masjid sebagai 

pusat kegiatan ke-Islam-an sebagaimana masa Rasulullah SAW, di mana masjid 

bukan sekedar menjadi pusat ibadah ritual, melainkan juga pusat pendidikan, 

ekonomi, kesehatan, sosial, komunikasi hingga seni-budaya umat muslim. 

 Data historis menunjukkan bahwa tujuan Rasulullah SAW membangun 

masjid, bukan sekadar menyiapkan tempat shalat, karena seluruh persada bumi 

telah dijadikan Allah SWT sebagai arena untuk shalat dan mengabdi kepada-Nya. 

Tujuan beliau adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat muslim. 
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Oleh sebab itu, fungsi-fungsi masjid sangat luas. Misalnya Masjid Nabawi 

memiliki beberapa fungsi berikut: sebagai tempat bermusyawarah dan diskusi 

guna menyelesaikan problem umat, arena latihan bela negara dan pengobatan 

kaum muslim, bahkan menjadi tempat tahanan. Serambi masjid digunakan 

menjadi semacam guest house dan tempat penampungan Ahl al-Shuffah, yaitu 

sekelompok kaum fakir miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Di samping 

masjid, dibangun juga rumah buat Nabi Muhammad SAW (Shihab, 2011:511-

512). Pandangan ini juga disepakati oleh ilmuwan Barat, Philip K. Hitti, yang 

menyatakan bahwa Masjid Jamik lebih dari sekedar tempat ibadah; ia berperan 

seperti sebuah ruang pertemuan besar, juga sebagai forum politik dan ruang 

pendidikan (Hitti, 2013:334).  

 Dalam Muktamar Risalatul Masjid pada 1975, hal ini telah didiskusikan dan 

disepakati, bahwa suatu masjid baru dapat dikatakan berperan secara baik apabila 

memiliki ruangan, dan peralatan yang memadai untuk: (1) ruang shalat yang 

memenuhi syarat-syarat kesehatan, (2) ruang-ruang khusus wanita yang 

memungkinkan mereka keluar masuk tanpa bercampur dengan pria, baik untuk 

shalat maupun untuk Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), (3) ruang 

pertemuan dan perpustakaan, (4) ruang poliklinik, serta ruang untuk memandikan 

dan mengkafani mayat, (5) ruang bermain, berolahraga dan berlatih bagi remaja 

(Shihab, 2014:611-612).
 
Atas dasar itu, penulis tertarik untuk mengkaji ayat-ayat 

al-Qur‟an dengan tujuan utama memformulasikan peran-peran masjid yang 

relevan dengan perintah memakmurkan masjid dalam pengertian yang luas.  

  

Masjid 

 Kata masjid terambil dari akar kata sujud yang berarti taat, patuh dan tunduk 

dengan penuh hormat. Meletakkan dahi, kedua telapak tangan dan jari-jari kaki 

adalah bentuk lahiriah yang paling nyata dari makna-makna di atas. Dari sini, 

bangunan yang secara umum digunakan untuk sujud, shalat dan mengabdi kepada 

Allah SWT, dinamai masjid. Selain itu, masjid bukan hanya berfungsi sebagai 

tempat sujud, tetapi juga tempat melakukan aktivitas yang mengandung makna 

kepatuhan kepada Allah SWT atau paling tidak, tempat mendorong lahirnya 

kepatuhan kepada-Nya. Di sini bertemu kata sujud dan masjid serta terpadu antara 

aktivitas sujud –yakni kepatuhan kepada Allah SWT– dengan fungsi dan peranan 

masjid. Jadi, semua yang dapat mengantar manusia kepada kepatuhan kepada 

Allah SWT merupakan bagian dari aktivitas kemasjidan (Shihab, 2011:246-247).  

 

Kegiatan-Kegiatan Keislaman di Masjid  

 Masjid pertama yang dibangun Rasulullah SAW adalah Masjid Quba‟, 

kemudian disusul Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Nabawi di Madinah telah 

menjabarkan fungsinya sehingga lahir peranan masjid yang beraneka ragam. 

Sejarah mencatat tidak kurang dari sepuluh peranan yang diemban oleh Masjid 

Nabawi, yaitu sebagai: (1) tempat ibadah (shalat, zikir), (2) tempat konsultasi dan 

komunikasi (masalah ekonomi-sosial budaya), (3) tempat pendidikan, (4) tempat 

santunan sosial, (5) tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya, (6) tempat 

pengobatan para korban perang, (7) tempat perdamaian dan pengadilan sengketa, 
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(8) aula dan tempat menerima tamu, (9) tempat menawan tahanan, (10) pusat 

penerangan atau pembelaan agama (Shihab, 2014:609-610).  

 Agaknya masjid pada masa silam mampu berperan sedemikian luas, 

disebabkan antara lain oleh: (1) keadaan masyarakat yang masih sangat berpegang 

teguh kepada nilai, norma dan jiwa agama, (2) kemampuan pembina-pembina 

masjid menghubungkan kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan uraian dan 

kegiatan masjid, (3) manifestasi pemerintahan terlaksana di dalam masjid, baik 

pada pribadi-pribadi pemimpin pemerintahan yang menjadi imam atau khatib 

maupun di dalam ruangan-ruangan masjid yang dijadikan tempat-tempat kegiatan 

pemerintahan dan syura (musyawarah) (Shihab, 2014:611).  

 Pada masa kini, peran-peran tersebut masih eksis. Hal ini tampak dari hasil 

penelitian yang dilakukan Abdul Fikri Abshari. Misalnya Masjid Raya Pondok 

Indah memiliki fasilitas berupa: (1) ruang ibadah utama yang berkapasitas kurang 

lebih 1200 orang, (2) aula serbaguna yang dapat menampung sekitar 1000 orang, 

(3) kantin, (4) lahan parkir yang berasuransi, (5) penyewaan kios yang digunakan 

para pedagang untuk menjual aneka dagangan, mulai dari minyak wangi, 

kerudung dan pakaian, makanan dan minuman, dan sebagainya, (6) perpustakaan 

yang memiliki koleksi buku-buku keIslaman dan pengetahuan umum, (7) klinik 

yang bernama Pos Sehat Masjid Raya Pondok Indah (MRPI) yang memberikan 

layanan kesehatan gratis, khususnya bagi jamaah yang tidak mampu, bahkan 

dikatakan bahwa kurang lebih 20 pasien berobat tiap hari, sehingga pasien yang 

terjaring mencapai angka 1000 pasien, (8) BMT (Baitul Maal wa Tamwil) yang 

merupakan lembaga keuangan mikro berbasis Syariah (Abshari, 2015)  

 

Penelitian Terdahulu 

 Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa kata “masjid” disebut 

sebanyak 28 kali, 22 di antaranya berbentuk tunggal dan 6 kali berbentuk jamak. 

Dari data tersebut, 15 kali membicarakan “Masjid al-Haram”, baik yang berkaitan 

dengan kesejarahannya maupun motivasi pembangunan, posisi dan fungsi yang 

dimilikinya, serta etika memasuki dan menggunakannya. Banyaknya penyebutan 

Masjid al-Haram dalam al-Qur‟an mengindikasikan bahwa norma standar masjid 

seharusnya merujuk pada norma-norma yang berlaku di Masjid al-Haram 

(Syafe‟i, 2015).  Adapun penelitian ini difokuskan pada telaah peran masjid yang 

terdapat dalam 28 ayat yang memuat term masjid, baik secara tersurat maupun 

tersirat.  

 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini berupa studi pustaka (library research) dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Adapun langkah-langkah 

metodologis-aplikatif yang penulis tempuh dalam penyusunan artikel ini adalah:  

1. Memilih atau menetapkan masalah al-Qur‟an yang dikaji secara tematik, 

yaitu peran masjid sebagai pusat kegiatan ke-Islam-an berbasis al-Qur‟an. 

2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang 

ditetapkan; kemudian menentukan kategori ayat-ayat Makkiyah dan 

Madaniyah. Dalam konteks ini, penulis menghimpun ayat-ayat yang 
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berhubungan dengan masjid dalam al-Qur‟an, tepatnya 28 ayat dengan 

perincian 22 ayat menyebut masjid dalam bentuk tunggal dan 6 ayat 

menyebut masjid dalam bentuk jamak (al-Baqi, 1996:345).  

3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa 

turunnya, disertai pengetahuan Asbab al-Nuzul (al-Wahidi). Penulis 

memanfaatkan software zekr dalam menyusun ayat-ayat al-Qur‟an secara 

kronologis. 

4. Mengetahui korelasi (Munasabah) ayat-ayat tersebut dalam masing-masing 

suratnya. Rujukan penulis adalah Tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab. 

5. Menyusun tema bahasan di dalam outline yang pas, sistematis, sempurna 

dan utuh. Poin ini disesuaikan dengan rumusan masalah. 

6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan Hadis, bila dipandang perlu, 

sehingga penjelasan menjadi semakin sempurna dan jelas. Penulis 

memanfaatkan software al-Maktabah al-Syamilah dalam menelaah kitab-

kitab hadis yang relevan dengan topik bahasan. 

7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara 

menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, 

mengompromikan antara ‘Am dan Khas, Muthlaq dan Muqayyad, 

mensinkronkan ayat-ayat yang tampaknya kontradiktif, menjelaskan nasikh-

mansukh, sehingga semua ayat bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan 

dan kontradiksi atau tindak pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada 

makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.  

 Setelah melalui langkah-langkah di atas, penulis menerapkan dua analisis, 

yaitu analisis kebahasaan (lughawi) dan analisis isi (tahlili). Lebih jelasnya, 

analisis kebahasaan dimaksudkan  agar memperoleh pengertian secara etimologis 

dan terminologis. Dalam hal ini, penulis akan merujuk pada kitab yang secara 

khusus membahas pengertian suatu term beserta derivasinya dalam al-Qur‟an, 

yaitu Mu’jam Tafsir Mufradat Alfazh al-Qur’an al-Karim karya Samih ‟Athif al-

Zain. Sedangkan analisis isi didasarkan pada sumber data primer tulisan ini, yaitu 

Rawai’ al-Bayan karya Muhammad Ali al-Shabuni, Tafsir al-Munir karya 

Wahbah al-Zuhaily, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibn „Asyur dan Tafsir al-

Mishbah karya M. Quraish Shihab. 

 

Pembahasan 

 Hakikat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas manusia yang 

mencerminkan kepatuhan kepada Allah SWT semata. Jadi, masjid menjadi 

pangkal tempat muslim bertolak, sekaligus pelabuhan tempatnya bersauh (Shihab, 

2014:606-607). Oleh sebab itu, wajar jika al-Qur‟an memerintahkan umat muslim 

agar memakmurkan masjid dengan berbagai aktivitas yang mencerminkan 

ketakwaan. 

 Abu Hayyan  menyatakan bahwa perintah memakmurkan masjid meliputi 

meramaikan masjid, memperbaiki bagian masjid yang rusak, membersihkan, 

memuliakan dan membiaskan diri untuk menjadikan masjid sebagai tempat 

ibadah dan dzikir, termasuk dalam kategori dzikir adalah mempelajari ilmu; serta 

menjaga masjid dari hal-hal yang tidak relevan dengan masjid, misalnya 

berdiskusi panjang lebar tentang masalah-masalah dunia. Dalam sebuah Hadis 
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dinyatakan: “Apabila kalian melihat seorang laki-laki membiasakan diri ke 

masjid, maka saksikanlah keimanannya” (al-Shabuni, 2001:453-454). Hemat 

penulis, fungsi-fungsi yang dikemukakan Abu Hayyan tersebut harus diperbarui 

sesuai dengan tuntutan dinamika ruang dan waktu. Untuk itu, penulis mengajukan 

gagasan tujuh fungsi masjid yang terkategorikan sebagai aktivitas “memakmurkan 

masjid” dalam konteks kekinian. Berikut adalah penjelasan detail ketujuh peran 

tersebut: 

 

1. Masjid sebagai Pusat Ibadah Ritual 

 Fungsi utama masjid adalah sebagai pusat ibadah ritual. Fungsi ini selaras 

dengan kandungan Surat al-Jin: 18, “Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah 

kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya 

di samping (menyembah) Allah. 

 Di antara ibadah ritual yang perlu mendapatkan prioritas di masjid adalah 

shalat, al-Qur‟an dan i’tikaf. Shalat yang diutamakan adalah shalat lima waktu 

secara jama‟ah, namun tetap memberikan kesempatan para jama‟ah yang 

terlambat untuk menunaikan shalat secara sendirian. Membaca al-Qur‟an dapat 

dijadikan sebagai agenda rutin harian sebagaimana amaliah tadarus di bulan 

Ramadhan. Sedangkan i‟tikaf dapat diisi dengan memperbanyak dzikir kepada 

Allah SWT, muhasabah (evaluasi) terhadap diri sendiri hingga tafakkur 

(merenung) terkait alam semesta. 

 

2. Masjid sebagai Pusat Pendidikan Islam 

 Di antara tujuan utama masjid sebagai pusat pendidikan Islam adalah 

membina generasi muslim yang memiliki khasyyah kepada Allah SWT, seperti 

yang diisyaratkan oleh Surat al-Taubah: 18, “Hanya yang memakmurkan masjid-

masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, 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.” 

 Kata Khasyyah dalam Surat al-Taubah: 18 dipahami oleh al-Thabathaba‟i 

dalam arti ketakutan yang mendorong seseorang melaksanakan ibadah, bukan 

dalam arti takut yang bersumber dari naluri manusia, karena sangat sulit bagi 

seseorang menghilangkan segala macam rasa takut pada dirinya terhadap segala 

sesuatu sehingga menjadikan ia tidak takut kecuali kepada Allah SWT (Shihab, 

2011:44).  

 Wujud konkretnya berupa penyelenggaraan pendidikan formal, non formal  

dan informal. Pendidikan formal dapat berbentuk Sekolah Dasar (SD) 

sebagaimana Masjid Sabilillah Malang yang memiliki SDI Sabilillah. Pendidikan 

non formal dapat berupa TPQ sebagaimana Masjid Al-Hikam Malang yang 

memiliki ALQEC (Al-Hikam Qur’anic Education Center). Sedangkan pendidikan 

non formal dapat berupa perpustakaan yang representatif seperti yang terlihat di 

Masjid Istiqlal Jakarta yang memiliki perpustakaan dengan total koleksi buku 

14.945 judul (29.142 eksemplar). 
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3. Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi Umat 

 Peran masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat setidaknya 

terinspirasi dari kandungan Surat al-A‟raf: 31, “Hai anak Adam, pakailah 

pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan 

janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berlebih-lebihan.” 

 Menurut Wahbah al-Zuhaily, Surat al-A‟raf: 31 ini memerintahkan umat 

muslim untuk memakai pakaian yang bagus, minimal pakaian yang menutupi 

aurat. Pakaian merupakan cerminan peradaban yang unggul. Oleh sebab itu, 

perintah memakai pakaian dan menutup aurat merupakan bagian dari keindahan 

ajaran Islam. Islam lah yang mengantarkan suku-suku Arab dan suku-suku 

lainnya dari keterbelakangan dan ketertinggalan menuju pada peradaban dan 

kebudayaan (yang unggul)” (al-Zuhaily, 1991:182-183). Meskipun demikian, 

secara kontekstual, ayat ini dapat dijadikan sebagai inspirasi peran masjid sebagai 

pusat pemberdayaan ekonomi umat muslim, terutama melalui usaha sandang dan 

pangan. 

 Pemberdayaan ekonomi umat setidaknya dapat dilakukan melalui tiga 

program, yaitu kewirausahaan (entrepreneurship), magang (internship) dan 

pasar. Kegiatan kewirausahaan telah dilakukan oleh sejumlah masjid, misalnya 

Masjid Jami‟ Malang yang memiliki usaha air mineral berlabel Q-Jami‟. 

Sedangkan masjid yang memberikan peluang magang (internship) memang masih 

minim. Dalam kaitannya dengan pasar, ada kalanya berupa pasar yang dikelola 

bersama dengan pengelolaan masjid, dan ada kalanya berupa pasar yang lokasinya 

berdekatan dengan masjid. Fenomena ini terlihat jelas di masjid-masjid besar, 

seperti Masjid Akbar Surabaya, Masjid Istiqlal Jakarta hingga Masjid Nabawi dan 

Masjidil Haram di Saudi Arabia.   

 Sejarah mencatat bahwa lokasi masjid agung di Fez berdekatan dengan 

sekolah-sekolah dan jaringan pasar, yang dijaga pada malam hari dengan gerbang, 

tempat disimpan dan dijual rempah-rempah, emas dan perak, serta barang-barang 

logam, bahan-bahan pakaian yang diimpor dan sepatu-sepatu kulit yang 

merupakan program khas kota. Jadi, masjid agung dan pasar induk sebuah kota 

adalah titik-titik sumber pancaran kekuasaan budaya dan politik, tetapi kekuasaan 

penguasa kedudukannya di tempat lain (Hourani, 2004:262).  

 Dalam konteks pemberdayaan ekonomi ini, masjid dapat membangun aula 

yang diperuntukkan bagi berbagai aktivitas, baik yang diselenggaraakan oleh 

takmir masjid, maupun oleh pihak luar yang menyewanya. Kegiatan takmir 

masjid yang memakai aula bisa berupa bedah buku, diskusi publik, pelatihan, 

musyawarah besar, dan sebagainya. Sedangkan pihak luar dapat menyewa aula 

untuk keperluan mereka, seperti untuk mengadakan walimah al-‘urs (resepsi 

pernikahan) atau walimah al-safar (pelepasan haji). Meski aula boleh disewa, 

namun pihak penyewa harus tetap memperhatikan aturan Syariat Islam, misalnya 

acara tidak mengandung kemaksiatan (al-Faruq, 2010:138).  

 

4. Masjid sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Umat 

 Peran masjid sebagai pusat pelayanan kesehatan umat selaras dengan 

kandungan Surat al-Taubah: 108, “Janganlah kamu mendirikan shalat dalam 
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masjid itu selama-lamanya. Sesungguh-nya masjid yang didirikan atas dasar 

taqwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di 

dalamnya. di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan 

diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.” 

 Ayat ini menegaskan pentingnya kebersihan bagi orang-orang yang 

beraktivitas di masjid. Sudah maklum jika kebersihan identik dengan kesehatan. 

Oleh sebab itu, masjid dapat memainkan peranan yang lebih luas dalam konteks 

kesehatan. Wujudnya bisa berupa penyediaan fasilitas olahraga seperti lapangan 

yang dapat digunakan untuk berbagai macam olahraga, seperti bulu tangkis, 

sepakbola, dan lain-lain. Selain itu, masjid juga menyediakan fasilitas berupa 

apotek dan poliklinik sebagai bentuk pelayanan kesehatan terhadap umat yang 

sewaktu-waktu membutuhkannya.  

 Dalam Hadis disebutkan bahwa Nabi SAW mengajak sayyidah „Aisyah RA 

untuk melihat orang-orang Habasyah bermain-main dengan tombak di dalam 

masjid pada hari raya. Permainan ini merupakan bentuk olahraga. Jadi, dalam hal 

ini Rasulullah SAW telah menumbuhkan minat olahraga untuk melatih kekuatan 

fisik, keberanian dan kepercayaan diri (Wanili, 2008:199-200).  

 

5. Masjid sebagai Pusat Pelayanan Sosial Umat 

 Peran masjid sebagai pusat pelayanan sosial umat didasarkan pada prinsip 

kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana yang digariskan dalam 

Surat al-Ma‟idah: 2, “Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu 

kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu 

dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah.” 

 Pelayanan sosial masjid dapat diwujudkan melalui implementasi BAZIS 

(Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah) yang secara periodik melakukan 

kegiatan santunan untuk anak-anak yatim dan kaum fakir miskin. Bahkan dapat 

diperluas pada pemberian beasiswa bagi generasi muda yang tidak mampu. Selain 

itu, masjid juga harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang ramah bagi orang-orang 

yang berkebutuhan khusus. Misalnya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh para 

penyandang cacat, para lansia hingga kaum wanita. Termasuk juga menyediakan 

penginapan atau area istirahat bagi para musafir yang akhir-akhir ini semakin 

banyak jumlahnya. Pelayanan sosial lain yang jarang mendapatkan perhatian 

adalah penyediaan ruangan khusus untuk konsultasi tentang problem-problem 

yang dialami umat muslim terkait masalah-masalah keIslaman. Bentuk ruangan 

tersebut bisa berupa kantor takmir masjid maupun rumah takmir masjid yang 

lokasinya berdekatan dengan masjid. 

 Hal itu selaras dengan catatan sejarah Islam bahwa pada zaman dulu, 

masjid-masjid berdiri di pusat seluruh sistem bangunan-bangunan keagamaan; 

rumah tempat qadhi menjalankan keadilan; hotel-hotel bagi para musafir atau 

peziarah; dan rumah-rumah sakit bagi yang sakit (Hourani, 2004:129). Ini semua 

menunjukkan fungsi sosial yang diemban oleh masjid. 

 Lebih dari itu, apabila masjid dituntut berfungsi membina umat, tentu sarana 

yang dimilikinya harus tepat, menyenangkan dan menarik semua umat, baik 
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dewasa, kanak-kanak, tua, muda, pria, wanita, yang terpelajar maupun tidak, sehat 

atau sakit, serta kaya dan miskin (Shihab, 2014:611).
  

 

6. Masjid sebagai Pusat Informasi dan Komunikasi Umat 

 Peran masjid sebagai pusat informasi dan komunikasi umat dapat dikaitkan 

dengan kandungan Surat al-A‟raf: 29, “Katakanlah: "Tuhanku menyuruh 

menjalankan keadilan". dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap 

shalat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. 

sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah 

kamu akan kembali kepadaNya)". 

 Peran pusat informasi dan komunikasi yang diemban masjid meliputi peran 

sosialisasi, musyawarah dan silaturrahim. Masjid dapat menjadi tempat sosialisasi 

program-program resmi maupun tidak resmi yang bersangkut-paut dengan 

kemaslahatan umat muslim. Selain itu, secara berkala masjid dapat menjadi 

tempat musyawarah untuk memecahkan problematika aktual yang sedang 

dihadapi umat muslim. Demikian halnya, masjid menjadi tempat yang nyaman 

bagi umat muslim untuk menjalin silaturrahim dengan sesama jamaah masjid. 

 Menurut Philip K. Hitti (2013:321), dalam sebuah masjid kita menemukan 

representasi sejarah peradaban Islam, yang menunjukkan hubungan antar-ras dan 

hubungan internasionalnya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa arsitektur 

masjid merupakan contoh yang lebih jelas untuk melukiskan perpaduan budaya 

antara Islam dan budaya daerah sekitarnya.  

 

7. Masjid sebagai Pusat Wisata Religi 

 Di tengah maraknya gaya hidup traveling di kalangan umat muslim, 

masjid perlu menyambutnya dengan memperbaiki segi estetikanya, sehingga 

memicu umat muslim untuk menjadikan masjid sebagai salah satu destinasi 

traveling. Hal ini selaras dengan kandungan Surat al-Isra‟:, “Maha suci Allah, 

yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram 

ke Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan 

kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya Dia 

adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” 

 Masjidil Haram dan Masjid al-Aqsha adalah contoh masjid yang dijadikan 

sebagai destinasi wisata religi yang dilakukan umat muslim. Untuk itu, masjid 

perlu dibangun dengan arsitektur yang bercita-rasa estetika tinggi, dilengkapi 

dengan taman yang dapat menunjang panorama indah. Bahkan bisa menyediakan 

tempat pameran hasil seni budaya Islam, seperti seni kaligrafi. 

 Hal tersebut wajar mengingat begitu banyaknya destinasi wisata religi yang 

tersebar di sekitar Masjid al-Aqsha sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn „Asyur 

bahwa area sekitar Masjid al-Aqsha dipenuhi keberkahan. Adapun sebab-sebab 

keberkahan Masjidil Aqsha itu banyak sekali. Antara lain: Orang yang pertama 

kali membangunnya adalah Nabi Ibrahim AS [kemudian dilanjutkan oleh Nabi 

Sulaiman AS]; menjadi tempat shalat para nabi dan rasul yang berasal dari Bani 

Isra‟il; menjadi tempat dakwah Nabi „Isa AS; berdekatan dengan makam para 

nabi dan rasul dari Bani Isra‟il, misalnya makam Nabi Daud AS dan Nabi 

Sulaiman AS; serta menjadi salah satu tempat persinggahan Nabi Muhammad 
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SAW ketika melakukan Isra‟ dan Mi‟raj, bahkan beliau menjadi imam shalat bagi 

para nabi di Masjid al-Aqsha tersebut.
 
 

 Konsep masjid wisata ini dapat dipilah menjadi dua kategori. Pertama, 

masjid yang memang sengaja atau tidak, terletak di kawasan wisata. Kedua, 

masjid yang dikunjungi sebagai wisata, obyek wisatanya adalah masjid itu sendiri. 

Meskipun demikian, fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah mahdhah tetap 

harus menjadi tujuan utama masjid wisata (Rifa‟i & Fakhruroji, 2005:95-96).
 
 

 Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan pengamatan para 

pakar terhadap sejarah umat muslim yang menunjukkan bahwa perhatian yang 

berlebihan terhadap nilai-nilai arsitektur dan estetika suatu masjid sering ditandai 

dengan kendangkalan, kekurangan bahkan kelumpuhan dalam pemenuhan fungsi-

fungsinya. Seakan-akan nilai arsitektur dan estetika dijadikan kompensasi untuk 

menutup-nutupi kekurangan tersebut (Shihab, 2014:612).  

 

Penutup 

 Masjid sebagai pusat ibadah kepada Allah SWT dapat diwujudkan dengan 

tujuh peran yang selaras dengan kebutuhan umat muslim kontemporer, yaitu 

sebagai pusat ibadah ritual, pendidikan Islam, pemberdayaan ekonomi, pelayanan 

kesehatan, pelayanan sosial, informasi dan komunikasi dan wisata religi yang 

seluruhnya bertujuan untuk kemashlahatan umat muslim di dunia dan akhirat.  
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GOOD PRACTICE MANAJEMEN MASJID SEKOLAH DALAM 

MEMBANGUN KARAKTER SISWA: KASUS MASJID AL-WALADUSH 

SHOLIH 

Oleh Imron Arifin 

(Universitas Negeri Malang, e-mail: karamaarifin.psi@gmail.com) 
 

 Diberlakukan kurikulum 2013, secara implikatif diberlakukan pula 

pendidikan berbasis karakter. Pendidikan karakter identik dengan pendidikan budi 

pekerti atau pendidikan watak. Pendidikan yang membangun kepribadian, sosial, 

spiritual, dan berbudaya sehat. Sekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA atau 

yang sederajat pada umumnya menggunakan rumusan 18 karakter yang 

dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan. Di antara 18 karakter 

adalah karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, bersahabat/komunikasi, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 

peduli sosial, dan tanggungjawab. 

Dalam implementasi pendidikan karakter, ditemukan sekolah-sekolah 

tertentu yang memiliki karakter unik, seperti sembilan karakter Heritage 

Foundation Jakarta, atau Panca Karakter Anak Saleh. Pada tahun 2013,  Anak 

Saleh berkesempatan menjadi juara 1 Sekolah Karakter dalam Widya Pakarti 

Nugraha Provinsi Jawa Timur. Prestasi ini dilatari salah satunya adalah karakter 

unik Anak Saleh yang terdiri dari Karakter personal, sosial, intelektual, 

kebangsaan, dan kealamiahan.  

Penerapan panca karekater anak saleh dalam membangun atau membentuk 

karakter siswa salah satunya melalui prasarana dan kegiatan masjid sekolah. 

Masjid sekolah tidak hanya menjadi center of spiritual, tetapi juga menjadi media 

peduli sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejarahan, dan 

intelektual.  

 

Manajemen Peribadatan  

1. Ibadah Sholat Wajib Dhuhur dan Ashar 

 Ibadah shalat wajib dilaksanakan setiap hari pada jam efektif sekolah dan 

yang dilakukan siswa adalah ibadah shalat dhuhur dan shalat ashar. Dalam 

peribadatan ini diajarkan dan dilaksanakan 12 adzab shalat di masjid: (1) 

kebiasaan untuk antri dalam bermudhu; (2), berbudaya tertib, dan mengikuti 

aturan yang berlaku seperti tata cara memasuki masjid dengan kaki kanan dahulu 

disertai do’a masuk masjid, tata cara duduk di masjid dan merapikan shaf; (3) 

shalat sunnah tahiyah al-masjid dan sunnah rowatib qobliyah dhuhur; (4) 

pembiasaan baca al-Qur’an ketika menunggu waktu shalat (antara adzan dan 

iqamah), termasuk tata cara mengambil dan meletakkan kembali kitab al-quran; 
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(5) berlatih dan menjalankan peran sebagai muadzin, yakni siswa yang bertugas 

mengumandangkan adzan dan iqamah; (6) melaksanakan ibadah shalat sebagai 

makmum yang shaf-nya rapat, rapi, dan lurus (yang bertindak sebagai imam shalat 

adalah guru agama); (7) bersalaman kanan-kiri antar jama’ah seusai salam shalat 

sebagai ikatan saling do’a dan ikatan hati antar muslim beriman; (8)  berdzikir dan 

berdo’a seusai shalat berjama’ah  yang dipimpin siswa yang bertugas memimpin 

dzikir, sedangkan do’a dipanjatkan guru sebagai imam; (9) mendengarkan kultum 

(kuliah tujuh menit) yang disampaikan imam, pendidikan agama dan karakter 

disampaikan imam melalui tausiah tujuh menit, dalam tausiah diselipkan materi 

panca karakter anak saleh; (10) kegiatan sikap hormat dengan cium tangan imam 

sebagai tanda tawadhuk wal barokah, disertai pembacaan shalawat ala nabiyullah 

Muhammad Saw.;(11) khusus shalat dhuhur diakhiri dengan shalat sunnah 

rawatib ba’da dhuhur, sedangkan pada shalat ashar tidak ada 

(dilarang/diharamkan) shalat sunnah ba’diyah; dan (12) keluar masjid dengan 

tertib dengan kaki kiri dahulu disertai  berdo’a (keluar masjid).  

 Dalam mengawal keterlaksanaan 12 adzab shalat di masjid ini telah diatur 

dalam pedoman “tata cara shalat wajib di sekolah” yang menjadi SOP (standard 

operating prosedure) dilakukan kontrol melekat yang dilaksanakan oleh “guru” 

dan “penegak budaya sekolah” (penjelasan lebih lanjut pada bagian “Penegak 

Budaya Sekolah”).  

2. Ibadah Shalat Wajib Jum’ah 

 Ibadah Shalat Jum’at dilaksanakan sebagai pengganti shalat Dhuhur, 

perbedaannya untuk imam dan khotib tidak hanya diisi guru, tetapi juga 

mubaligh/khotib dari luar sekolah yang sudah terjadwal selama 1 tahun di masjid. 

Ada tiga hal yang menjadi ciri pada pelaksanaan kegiatan Jum’at. Pertama, 

dilaksanakan Jum’at Bersih, di mana semua siswa berkewajiban melaksanakan 

ro’an (kerja bakti) selama 30-45 menit untuk turut membersihkan kelas dan teras 

kelas, dan sebagian membantu petugas kebersihan (janitor) membersihkan masjid. 

Kedua, shalat jum’at dengan diawali dengan shalat sunnah tahiyatul masjid dan 

qobliyah jum’at, kemudian mendengarkan kotbah jumat dan shalat jumat dengan 

diakhiri dzikir dan do’a bersama. Ketiga, amal jum’at, di mana setiap siswa 

dikuatkan untuk beramal jum’at yang besar nominalnya tidak ditentukan, hampir 

semua siswa akan memberikan amalnya, dan tiap-tiap kelas akan diumumkan 

jumlah perolehannya.       

3. Ibadah Shalat Sunnah Dhuha 

 Tata cara shalat dhuha diatur seperti tata cara shalat wajib, perbedaannya 

dilakukan secara bertahap, untuk kelas 3 dimulai jam 08.00-08.30, kelas 4, 08.45-

09.15, kelas 5, 09.15-09.45, kelas 6, 09.45-10.15. Dalam pelaksanaan shalat 

dhuha ditekankan pada: (1) menghafal surat-surat al-Qur’an dalam juz amma; 

seusai shalat tahiyatul masjid (2) mendengarkan tausiyah keislaman dan panca 

karakter anak saleh; (3) dzikir bersama dan do’a ba’da shalat dhuha. Kegiatan 

shalat dhuha dilaksanakan setiap hari. 
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4. Ibadah Shalat Wajib dan Sunnah Tarawih 

 Khusus bulan Ramadhan, para siswa secara bergilir sesuai dengan jenjang 

kelas dibina dalam kegiatan “Pondok Ramadhan” selama tiga hari dua malam. 

Para siswa menginap di kelas-kelas yang telah disediakan alas tempat tidur. 

Kegiatan pondok ramadhan meliputi: (1) shalat wajib lima waktu, shalat sunnah 

rawatib, shalat sunnah dhuha, dan shalat sunnah tarawih dan witir; (2) tadarus al-

Qur’an; (3) mendengarkan tausiah dan kultum setiap selesai shalat; (4) makan 

sahur dan buka puasa; (5) berpuasa; (6) membaca buku agama di perpustakaan 

masjid; (7) buka puasa bersama anak yatim; (8) membagi ta’jil on the road; (9) 

melihat film-film keagamaan seperti the Message, the Moses, the Lion of Desert, 

Khulafaur Rasyidin, Wali Songo, the Prophet histories, the Hajj and Umroh, dan 

lain-lain; (10) bermain games keagamaan; (11) ramadhan motivation training dan 

Ramadhan parenting; dan (12) bersadaqah dan membayar zakat fitrah (dan zakat 

mal bagi yang menghendaki).     

 

Hari Raya Islam Bangun Kesalehan Sosial 

    Di Masjid al-Waladush Sholih, hari raya Islam ada 3, yaitu hari raya 

fiqiyah yang disebut Idain yang terdiri atas Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal dan 

Hari Raya Idul Adha, 10 Dzulhijjah. Sedangkan hari raya yang lain adalah 

peristiwa tahun baru Islam yang jatuh pada 1 Muharram dan 10 Muharram 

(Asyuro). Para siswa diajarkan untuk berpuasa yaitu puasa wajib Ramadhan 

selama 1 bulan dan puasa sunnah Syawal bagi yang mampu. Karakter yang 

dijarkan pada saat Ramadhan dan Syawal adalah berbagi dengan membayar 

dzakat, bersedekah dan berbuka bersama fakir miskin dan anak yatim piatu 

dengan memberi sadaqah.  

Pada saat Id al-Adha para siswa diajarkan puasa sunnah Arafah (9 

Dzulhijjah), shalat Id al-Adha dan menyembelih qurban dengan cara setiap kelas 

mengumpulkan dana untuk qurban yang nilainya setara kambing atau sapi. Masjid 

biasanya menyembelih sekitar 3 sapi dan puluhan kambing. Para siswa kelas 5 

dan 6 biasanya turut membantu penyembelihan dan membagikan pada para fakir 

miskin dan anak yatim serta tetangga, di mana kupon pengambilan sudah 

dibagikan sebelumnya.  

Pada saat tahun baru Islam, diajarkan pada siswa untuk berdzikir dan 

berdo’a akhir tahun (akhir Dzulhijjah) dan awal tahun (1 Muharram). Kegiatan 

puasa sunnah diajarkan untuk dilakukan pada yaumul tasuah wa asyuro (9-10 

Muharram). Kegiatan diakhiri dengan Tabligh Akbar Masjid Al-Waladush Sholih 

yang diisi ceramah agama, gelar seni anak saleh dan berbagi bagi sesama dengan 

memberi tali asih pada anak yatim piatu serta sumbangan sosial, misalnya 

sumbangan korban perang Palestina yang terkumpul dana 30 juta (2014), dan 

sumbangan korban Asap di Sumatera dan Kalimantan terkumpul dana 13 juta 

(2015).  
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Hari-Hari Besar Islam      

Masjid Al-Waladush sholih melakukan peringatan pada hari-hari besar 

Islam, di antaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Peringatan Isro’ 

wa Mi’roj, dan Peringatan Nuzul al-Qur’an. Peringatan Maulid dilakukan para 

siswa dengan memakai busana muslim dan muslimah yang serba putih dan para 

siswa membawa makanan atau kue atau buah-buahan untuk saling tukar sesama 

teman yang pengelolaannya dilakukan oleh guru. Dalam peringatan Maulid, 

dibacakan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan perjuangannya dalam 

bahasa Arab dengan lagu-lagu yang khas. Para siswa selanjutnya mendengarkan 

tausiyah tentang hikmah kelahiran Nabi SAW, mereka kemudian menyaksikan 

pemutaran film The Message yang menceritakan tentang kelahiran Nabi sampai 

peristiwa Fath al-Makkah dan Haji Wada’ (haji perpisahan atau pamitan Nabi 

SAW). Para siswa selanjutnya ditugasi untuk membuat rangkuman, komentar, 

refleksi, dan catatan khusus tentang Maulid Nabi. Pendeknya berbagai kegiatan 

dilakukan dengan dibungkus tema “Mahabatur Rasul Muhammad SAW”. 

Peringatan Isro’ wa Mi’roj diperingati dengan pengajian umum yang 

diadakan untuk itu, sebelumnya dimeriahkan pula dengan berbagai lomba yang 

terkait dengan kaifiyatush sholat, adzan wa iqomah, qiro’atul Qur’an dan 

mengarang cerita tentang Isro’ wa Mi’roj. Sedangkan peringatan Nuzul al-Qur’an 

diadakan terintegrasi dengan pondok Ramadhan dan shalat tarawih berjama’ah, 

dengan diadakan tausiah, renungan, dan menyimak al-Qru’an. 

 

Pensyahadatan 

 Di sela-sela kegiatan masjid adalah pensyahadatan, para siswa berperan 

sebagai pembaca al-Qur’an (qori’), dan sebagian yang lain menjadi jamaah yang 

menyaksikan prosesi pensyahadatan. Sebelum pensyahadatan dilakukan, biasanya 

penuntun syahadat memberi tausiah dan kisah-kisah seputar pensyahadatan pada 

masa Rasulillah dan para shahabat, serta jaminan keselamatan dunia akhirat bagi 

pensyadat. Mereka mendengarkan tausiyah penuntun syahadah, turut beristighfar 

dan menyaksikan ketika calon muallaf dituntun mengucapkan dua kalimah 

syahadah, serta mengucapkan amin ketika do’a dipanjatkan. Pada saat pemberian 

ucapan selamat pada mualaf, ada di antara para siswa yang membawa hadiah dan 

diberikan kepada muallaf yang bersyahadah. Penuntun syahadah biasanya 

dilakukan oleh ketua takmir masjid dengan tiga orang saksi laki-laki.  

 Peristiwa pensyahadatan yang dilakukan di masjid ini sangat berarti bagi 

siswa karena membangun jiwa syiar wa dakwah dalam turut menyebarkan agama 

Islam. Mereka tidak hanya mendengar cerita tetapi menyaksikan langsung prosesi 

pensyahadatan yang sangat monumental tersebut sebagai proses pembelajaran. 
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Perpustakaan Masjid 

 Perpustakaan masjid berupa etalase yang berisi buku-buku dan CD. Di 

antara buku-buku terdiri atas: (1) al-Qur’an; (2) al-Qur’an dan terjamah; (3) kitab-

kitab hadits; (4) sejarah kebudayaan Islam; (5) Kisah para shahabat dan khulafaur 

rasyidin; (6) fiqih ibadah; (7) sejarah NU dan Muhammdiyah; (8) do’a, dzikir, 

tahlil, dan Majemuk Syarif; (9) tokoh-tokoh Islam; (10) Atlas Walisongo; (11) 

ensiklopedi anak muslim dan ensiklopedi Islam; (12) kamus bahasa Arab dan 

Inggris; (13) kumpulan buletin jum’at; (14) kitab dan bacaan akhlak; (15) komik 

anak muslim; dan lain-lain. Sedangkan CD berisi film-film Islam dan Alam 

Semesta Anugerah Tuhan, dan lain-lain. 

 Pemanfaatan perpustakaan dilakukan siswa pada jam-jam yang diprogram 

untuk baca buku perpustakaan masjid, dan jam-jam istirahat bagi siswa yang 

berminat. Di antara koleksi perpustakaan masjid yang paling sering digunakan 

kitab al-Qur’an, karena setiap kegiatan shalat, para siswa membaca al-Qur’an, 

akibatnya terdapat satu-dua al-Qur’an yang sampulnya rusak.  

 

Penegak Budaya Sekolah  

Setiap hari ditunjuk setiap kelas sejumlah siswa untuk bertugas harian 

sebagai “petugas penegak budaya”. Para petugas ini mengenakan rompi hitam 

yang bertuliskan “Penegak Budaya Sekolah Anak Saleh”.  Para petugas budaya 

sekolah memiliki peran yang sudah dibagi, di antaranya: (1) mengawasi siswa lain 

yang melanggar aturan, pelanggaran akan dicatat seperti buang sampah tidak pada 

tempatnya, meludah tidak pada tempatnya, membuat gaduh, tidak tertib di masjid, 

tidak mengembalikan buku/al-Qur’an dengan rapi di tempatnya; berkata-kata 

tidak sopan dan santun, dan segala pelanggaran tata tertib sekolah, dan lain-lain; 

(2) mengawasi ketertiban dalam wudlu, tidak boleh rebutan dan harus antri, tidak 

boleh bergurau atau berbicara ketika sedang wudlu, dan mematikan kran air 

setelah digunakan; selanjutnya ada petugas di masjid yang menjaga pintu masuk 

masjid untuk memperhatikan pelaksanaan tata cara masuk masjid dengan antri 

dan tertib serta berdo’a ketika akan masuk masjid, menggunakan kaki kanan 

terlebih dahulu, dan tertib di dalam masjid. Jika ada siswa yang belum lancar atau 

hafal doa masuk masjid, maka petugas akan menuntunnya, demikian pula ketika 

usai shalat, dzikir, dan berdo’a, petugas mengontrol ketertiban keluar masjid. 

Para petugas penegak budaya dilengkapi kertas dan alat tulis guna 

mencatat siswa yang melanggar atau tidak tertib serta melanggar tata tertib 

sekolah termasuk tata tertib di masjid. Bagi siswa yang melanggar akan 

dilaporkan pada guru/wali kelas untuk dilakukan pembinaan. Para petugas 

penegak budaya sekolah ini berbentuk tim dan bergantian setiap hari, sehingga 

setiap siswa pasti akan mendapat giliran menjadi petugas. Karena pernah menjadi 

petugas, maka akan tahu segala aturan dan tata tertib serta norma dan budaya 

sekolah yang harus ditegakkan. Intinya, budaya sekolah disepakati, dilaksanakan, 

diawasi dan dijalankan oleh siswa sendiri, sehingga budaya sekolah menjadi 
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bagian pelajaran nonkurikuler yang dilaksanakan melalui pembiasaan dan 

pembudayaan karakter bagian kesalehan personal dan sosial. 

 

Rekonstruksi Manajemen Masjid Sekolah 

 Berdasarkan uraian manajemen masjid dalam pelaksanaan dan 

pengawasan kegiatan yang mengarah pada pembentukan karakter melalui penegak 

budaya sekolah, maka dapat dikonstruksi secara teoretik substantif dalam gambar 

berikut:  
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Gambar 1 - Manajemen Masjid Sekolah dalam Pendidikan Karakter Siswa 
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Penutup 

 Berdasarkan uraian dan rekonstruksi manajemen masjid sekolah al-

Waladush Sholih di lingkungan SD Anak Saleh di Kota Malang, maka dapat 

disimpulkan bahwa masjid dan perpustakaan masjid sebagai sarana dan prasarana 

dapat dikelola dengan baik melalui berbagai kegiatan sosial-keagamaan dan 

psiko-spiritual yang dapat membangun karakter siswa sebagai hasil belajar, 

terutama dalam rana afektif (sikap), yaitu transfer and shape of socio-psicho-

spiritual siswa.   

 Good practice di lingkungan masjid al-waladush sholih di bawah naungan 

Lembaga Pendidikan Anak Saleh tentu mengemban amanah untuk turut 

mengimplementasikan karakter khas lembaga yaitu Panca Karakter Anak Saleh. 

Sehingga dapat dipahami bahwa Masjid Sekolah dapat menjadi sarana dan 

prasarana untuk pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran karakter bagi para 

siswanya.                 
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PERAN KOMUNIKASI ORGANISASI MASJID KAMPUS 

DALAM MEMBANGUN BUDAYA KETERBUKAAN PEMIKIRAN 

ISLAM MAHASISWA: STUDI KASUS MASJID KAMPUS UNIVERSITAS 

PADJADJARAN 

Oleh Hadiyanto A. Rachim 

(Universitas Padjajaran, e-mail: hrachim@yahoo.co.id) 

 

Pendahuluan 

Konsep adanya masjid kampus sesungguhnya diawali oleh adanya 

pemikiran M. Natsir dalam menjalankan implementasi konsep dakwah strategis 

dalam masyarakat , ketika beliau dan tokoh-tokoh Islam nasional saat itu 

mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Beliau menyatakan bahwa 

keberhasilan dakwah di masyarakat hanya akan efektif apabila melibatkan sarana 

masjid di tiga (3) ranah sumber perubahan dalam masyarakat, yaitu : 1) masjid di 

lingkungan masyarakat; 2) masjid kampus; dan 3) pesantren. Sebagai faktanya, 

maka di Bandung berdiri Masjid Salman ITB tahun 1964 (walaupun berdiri di luar 

kampus ITB) yang langsung diprakarsai M. Natsir dan mendapat dukungan 

Presiden Ir. Soekarno. Menyusul Universitas Padjadjaran diawali dari pendirian 

musholla kecil tahun 1964 dan kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Masjid 

Al-Jihad Unpad serta berdirinya Masjid Al-Furqon IKIP Bandung (UPI saat ini), 

untuk memberi citra kampus yang relijius, intelek, dan edukatif. 

Seiring dengan perjalanan waktu, maka peran terbesar dalam 

memakmurkan masjid kampus adalah mahasiswa. Dengan segala perbedaan latar 

belakang mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi dan memiliki minat untuk 

aktif di masjid, maka kemudian corak dan arah pembinaan karakter melalui 

masjid menjadi sangat bervariasi terutama dari segi pemkirannya. Keadaan seperti 

ini semakin kuat, ketika peran pengambil keputusan di kampus kurang hirau 

dengan masjid yang justru sangat penting sebagai sarana pembangun karakter 

mahasiswa yang lebih relijius. Kasus kongkrit yang terjadi di Kampus Universitas 

Padjadjaran dimana penulis mengalami secara langsung adanya konstelasi variasi 

pemikiran gerakan dakwah Islam di kampus sejak tahun 1980-an. Sebagai Ketua 

DKM sekitar tahun 1990 saat itu sudah disibukan dengan bagaimana 

mengintegrasikan berbagai perbedaan latar belakang pemikiran tersebut yang 

dapat konstruktif melaksanakan dakwah di kampus secara bersama. Alih-alih 

menjalankan program dakwah ke luar, pada kurun waktu tersebut sampai akhir 

2010-an, masjid kampus dan kelompok-kelompok dakwah lain di kampus yang 

tidak terakomodasi melalui masjid, lebih banyak berperan bagi jamaah dan 

kelompok pemikirannya saja ketimbang bagi sivitas kampus secara keseluruhan. 

Dakwah di kampus saat itu lebih banyak bersaing memperebutkan mahasiswa 

agar mau masuk ke dalam kelompok atau jamaah pemikiran tertentu. Lagi-lagi 

peran pengambil keputusan di kampus hampir dikatakan tidak care dengan 

gejolak adu rebut lapak dakwah di kampus oleh mahasiswa. Dampaknya 

kelompok-kelompok dakwah tersebut bersaing pula merebut simpati dari para 

pengambil keputusan di kampus terutama wakil rektor bidang kemahasiswaan 

mailto:hrachim@yahoo.co.id
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bahkan rektor itu sendiri. Penulis boleh menyatakan bahwa kurun 1990-2010 

dakwah di kampus melalui masjid sebagai periode dakwah eksklusif dan introvert. 

Energi habis terbuang di dalam dan tidak memberi dampak maslahat bagi 

masyarakat di luar kampus. 

Baru pada paruh waktu 2010 ke 2015 di Universitas Padjadjaran melalui 

kebijakan rektor untuk menata dan membangun sarana masjid terutama di kampus 

Jatinangor, maka sedikit demi sedikit mulai terjadi komunikasi antar elemen 

dakwah di kampus yang berbeda dalam pemikiran dakwahnya walaupun belum 

signifikan mampu menyatukan keberagaman tersebut. Tahun 2014 mulai terjadi 

proses integrasi dimana elemen dakwah yang sebelumnya tidak dapat menikmati 

sarana masjid sebagai sarana bersama beraktivitas mulai terasa ada pembauran. 

Terpilihnya Prof. Dr. Med. dr. Tri Hanggono Achmad sebagai Rektor Universitas 

Padjadjaran 2015-2020 memiliki dampak yang sangat signifikan bagi optimalisasi 

masjid kampus sebagai sarana pengintegrasi, inklusif, dan memberi kemaslahatan 

bagi masyarakat sekitar kampus. Penulis boleh juga menyatakan bahwa periode 

ini adalah momentum kebangkitan masjid kampus yang inklusif dan ekstrovert 

memberi dampak kemaslahatan bagi masyarakat sebagai sarana perekat antara 

kampus dan masyarakat. Kampus tidak lagi menjadi menara gading. Tapi kampus 

harus terasa kehadiran dan kemanfaatannya bagi masyarakat, terutama melalui 

peran sentral masjid kampus. 

 

Konsep Masjid dalam Membangun Budaya Keterbukaan 

 

1. Masjid Sarana Membina Ketaqwaan 

Konsep masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW sebagaimana 

tercantum dalam Al-Quran Surah. Surah At-Taubah : 108, “Janganlah kamu 

bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya  mesjid yang 

didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut 

kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin 

membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bersih”. 

Adalah ditujukan untuk membangun nilai-nilai ketaqwaan kepada Allah 

SWT. Dalam Al-Quran Surah Al-Hajj : 32, juga Allah SWT berfirman : 

“Demikianlah (perintah Allah). dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, 

Maka Sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati”. Karena itu orientasi 

memakmurkan masjid sesungguhnya bukan karena faktor sosial atau teknis tetapi 

semata-mata karena Alloh SWT, seperti tersebut dalam al-Quran,  

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah 

kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah" 

[Al-Jin : 18] 

Konsep taqwa sendiri dalam Al-Quran bersifat universal selama ditujukan 

semata-mata pengabdian itu kepada Alla SWT. Al-Quran Surah Al Baqarah 

menyatakan : “ Wahai manusia sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu 

dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa “. Karena itu pemanfaatan 

masjid oleh siapapun selama ditujukan dalam rangka ketaqwaan kepada Allah 

SWT adalah kedudukan yang harus diambil perannya oleh masjid. Sebaliknya 
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penguasaan masjid oleh sekelompok orang tertentu dengan tidak memberi akses 

kepada yang lainnya adalah bertentangan dengan misi masjid yang dibangun oleh 

Rasulullah SWT. 

 Maka atas dasar itu Universitas Padjadjaran memprakarsai pertemuan 

semua pengurus masjid yang ada di Universitas berangkat dari harapan dan 

arahan Rektor Universitas Padjadjaran pada tanggal 15 Juni 2015 di hadapan 

pengurus masjid terutama masjid jami’ Al-Jihad di kampus Unpad Dipatiukur dan 

masjid jami’ pusat BKMR Padjadjaran kampus Jatinangor, yang menghendaki 

pengelolaan masjid di lingkungan Universitas Padjadjaran dalam satu kesatuan 

tata kelola dengan landasan ukhuwwah islamiyah dan dengan moto Unpad 

Ngahiji, Unpad Kahiji. Berangkat dari arahan rektor tersebut melalui 

penyelenggaraan Rapat Kerja Masjid Universitas Padjadjaran yang dilaksanakan 

pada tanggal 27-28 Juni 2015 bertepatan dengan tanggal 10-11 Ramadhan 1436 

H, dihasilkan sebuah Khittah Pembinaan Masjid Kampus Universitas 

Padjadjaranyang isinya antara lain menyataakan :  

“Masjid sebagaimana fungsinya menurut ketentuan agama adalah 

merupakan sarana  ibadah Hablumminalloh dan juga sekaligus sebagai 

sarana Hablumminannas dalam bentuk interaksi melalui berbagai 

aktivitas kaum muslimin dan sarana pemersatu umat yang dapat 

mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia dan lingkungannya”.  

Secara khusus misi masjid yang dikembangkan Universitas Padjadjaran dalam 

khittah tersebut bahwa masjid dinyatakan sebagai :  

“Fungsi Masjid Universitas Padjadjaran yang akan diwujudkan adalah 

sebagai masjid intelektual yang dapat menjadi rujukan pemikiran 

ilmiah berdasarkan nilai-nilai keislaman serta memberikan 

kemanfaatan bagi masyarakat luas sebagai wujud dari Islam 

Rahmatan lil „Alamin”. 

Dengan demikian sangat jelas saat ini bahwa fungsi sesungguhnya masjid 

yang dikembangkan oleh Universitas Padjadjaran sudah sejalan dengan dasar-

dasar agama Islam dan tidak terjebak kepada pemanfaatan masjid bagi segolongan 

atau sekelompok warga kampus yang eksis dalam menjalankan dakwah di 

kampus. Universitas Padjadjaran kini menjadi play-maker bagi berjalanannya 

pembinaan karakter bangsa melalui optimalisasi sarana masjid yang ada di 

kampus dan bersifat terbuka bagi semua warga kampus dan warga masyarakat di 

luar kampus, sehingga berdampak kemaslahatan bagi lingkungan sekitar. 

Berbagai latar belakang gerakan pemikiran Islam yang ada di Universitas 

Padjadjaran dari mulai yang bercorak tradisionalis, modernis, bahkan sampai ke 

ideologis melalui konsep Unpad Ngahiji tersebut diharapkan mampu membuka 

cakrawala corak pemikiran-pemikiran keislaman yang dampak utamanya adalah 

memberi penguatan citra kampus Unpad yang bersinergi dan bermanfaat bagi 

masyarakat.  

 

2. Komunikasi Organisasi Pengelola Masjid Kampus 

Konsep dasar sebagai rujukan komunikasi organisasi yang memungkinkan 

memberi peluang besar dalam menciptakan budaya keterbukaan melalui sarana 

pembinaan masjid terutama dalam kasus pembinaan bagi mahasiswa yang 
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memiliki variasi pemikiran yang berbeda dalam konsep gerakan dakwah di 

kampus adalah komunikasi organisasi dengan pendekatan interaksionisme 

simbolik. Pendekatan ini dibangun  melalui tiga (3) asumsi dasar yaitu 

memandang komunikasi organisasi sebagai : 1) Proses penciptaan makna atas 

interaksi yang merupakan organisasi; 2) Proses penciptaan makna atas interaksi 

yang terjadi,  dapat menciptakan, memelihara, dan mengubah organisasi; 3) 

Proses mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan komunikasi 

yang memungkinkan organisasi berfungsi; 4) Organisasi hanya dapat eksis 

apabila diciptakan dan ditafsirkan oleh orang-orang. 

Menurut Deddy Mulyana (2002:230-231) dengan merujuk kepada 

pandangan-pandangan Mead (1931), Rose (1962), Blumer (1969), Felson (1981), 

dan Goffman (1959), premis-premis perspektif interaksi simbolik adalah sebagai 

berikut : Pertama, individu merespons situasi simbolik. Mereka merespons 

lingkungan berdasarkan makna yang dimiliki komponen-komponen lingkungan 

bagi mereka sebagai individu. Ketika mereka menghadapi suatu situasi, respons 

mereka tidak mekanis, atau ditentukan oleh faktor-faktor eksternal, melainkan 

bergantung pada bagaimana mereka mendefinisikan situasi yang mereka masuki 

dalam interaksi sosial. Jadi individu sangat menentukan lingkungan mereka 

sendiri. 

Kedua, individu membayangkan atau merencanakan apa yang akan 

mereka lakukan. Mereka membayangkan bagaimana orang lain merespons 

tindakan mereka sebelum mereka sendiri bertindak. Proses pengambilan peran 

(taking the role of the other) tersembunyi ini sangat penting, meski tidak dapat 

diamati. Jadi interaksi mengakui tindakan dalam dan tindakan luar, menganggap 

tindakan luar sebagai lanjutan tindakan dalam. Namun, tindakan luar tidak 

otomatis menunjukkan tindakkan dalam, karena tindakan luar mungkin hanya 

merupakan pengelolaan kesan (impression management) untuk menyenangkan 

khalayak tertentu, atau untuk memenuhi tuntutan tertentu yang bersifat sosial, 

politis, ekonomi, dan sebagainya. 

Ketiga, karena makna adalah produk interaksi sosial, makna ini mungkin 

berubah lewat interpretasi individu ketika situasi yang ditemukan dalam interaksi 

sosial juga berubah. Konsekuensinya, perilaku mungkin berubah, karena makna 

sebagai basis perilaku juga berubah. 

Berdasarkan asumsi-asumsi dan pemikiran-pemikiran yang mendasarinya 

tersebut, secara terinci pemahaman tentang komunikasi organisasi dari pandangan 

interaksi simbolik sebagai bagian dari pendekatan interpretif dapat dikaji dari 

beberapa pendapat, seperti yang dikemukakan Pace dan Faules, editor Dedy 

Mulyana (2000 : 33) :  

“ Komunikasi organisasi adalah proses penciptaan makna  atas 

interaksi yang merupakan organisasi. Proses organisasi tersebut tidak 

mencerminkan organisasi. Komunikasi organisasi adalah “perilaku 

pengorganisasian” yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat 

dalam proses itu bertransaksi dan memberi makna atas apa yang 

sedang terjadi “  

Melalui pemahaman tersebut maka realitas organisasi adalah sebuah 

konstruksi subyektif dimana komunikasi organisasi adalah sebagai proses 



132 

 

penciptaan makna atas interaksi yang menciptakan, memelihara, dan mengubah 

organisasi. Jika pandangan obyektif lebih menekankan pada aspek struktur, maka 

pandangan subyektif lebih menekankan pada aspek proses. Sehingga dengan 

demikian, organisasi lebih dari sekedar alat, ia adalah cara berpikir. (2000 : 33) 

Konsep penciptaan makna dalam komunikasi organisasi lebih ditekankan 

dari bagaimana penerima pesan menafsirkan pesan tersebut. Dapat pula dikatakan 

bahwa makna sebuah pesan dinegosiasikan diantara para peserta dan terbangun 

melalui proses interaksi yang berlangsung. Perspektif subyektif tentang 

komunikasi organisasi juga menekankan peranan orang-orang dan proses  dalam 

menciptakan makna, artinya makna tidak hanya terdapat pada orang, akan tetapi 

muncul dalam proses transaksi diantara orang-orang dalam organisasi. 

Melalui pengertian tersebut, maka dalam pandangan subyektif, 

komunikasi organisasi adalah proses menciptakan pesan, menafsirkan, dan 

mencipta ulang pesan tersebut dalam sebuah proses yang berkelanjutan. Dengan 

demikian komunikasi organisasi  tidak akan eksis sehingga ia diciptakan dan 

ditafsirkan oleh orang-orang. Morgan (dalam Mulyana, 2003:88) mengatakan 

bahwa perspektif interpretif  berpendapat bahwa dunia sosial tidak eksis dalam 

pengertian yang kongkrit, akan tetapi dibangun melalui interaksi dan pengesahan 

secara konsensus para individu. 

Keluarnya Peraturan Rektor Unpad Nomor 70 Tahun 2015 tentang Tata 

Kelola Unpad sebagai konsekuensi Unpad  PTNBH, adalah sebagai bukti aplikasi 

konsep komunikasi organisasi pendekatan interaksionisme simbolik guna 

membuka ruang bagi optimalisasi masjid kampus yang lebih kuat, integratif, dan 

bermaslahat bagi lingkungan sekitar. Karena itu  Khittah Pembinaan Masjid 

Kampus yang telah diinisiasi oleh Rektor Unpad adalah : 

“ Berpedoman kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta Pola Ilmiah 

Pokok (PIP) Universitas Padjadjaran yaitu Bina Mulia Hukum dan 

Lingkungan Hidup dalam Pembangunan, maka fungsi Masjid 

Universitas Padjadjaran yang akan diwujudkan adalah sebagai masjid 

intelektual yang dapat menjadi rujukan pemikiran ilmiah berdasarkan 

nilai-nilai keislaman serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat 

luas sebagai wujud dari Islam Rahmatan lil „Alamin. Berdasarkan 

pemikiran-pemikiran dasar tersebut, maka pengelolaan Masjid 

Universitas Padjadjaran harus dilaksanakan secara profesional ke 

dalam tata kelola yang komprehensif dan terintegrasi dalam semangat 

Unpad Ngahiji Unpad Kahiji, guna memenuhi kebutuhan pembinaan 

dan pengembangan insan akademik yang berkarakter untuk menjawab 

berbagai perubahan masyarakat yang semakin kompleks dan cepat “.  

Komitmen akan adanya implementasi bagi optimalisasi peran masjid 

kampus yang bersifat terbuka dan memberi kemaslahatan bagi masyarakat seluas-

luasnya dapat terlihat secara jelas dalam rumusan Kerangka Dasar Program 

Pembinaan Masjid Kampus Universitas Padjadjaran yang dihasilkan melalui rapat 

kerja seluruh pengurus masjid di lingkungan Universitas Padjadjaran atas inisiasi 

Rektor Unpad. Rumusan kerangka dasar program pembinaan tersebut yaitu 

sebagai berikut: 
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Kerangka Dasar Program Masjid Kampus Universitas Padjadjaran disusun 

berdasarkan Khittah Pembinaan Masjid Kampus Universitas Padjadjaran yang 

bertumpu kepada 4 (empat) pilar pokok yaitu : 

1. Fungsi masjid menurut ketentuan agama Islam sebagai sarana 

Hablumminalloh  dan Hablumminannas serta sebagai sarana pemersatu umat; 

2. Tujuan pendidikan nasional yang sangat sejalan dengan peranan masjid dalam 

membangun karakter bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Mahaesa dan berakhlak mulia;  

3. Tridharma Perguruan Tinggi dan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas 

Padjadjaran yang berimplikasi kepada penerapan ajaran Islam sebagai 

Rahmatan Lill „Alamien yang memberi kemaslahatan bagi masyarakat luas; 

dan  

4. Konsep tata kelola masjid  yang komprehensif dan terintegrasi berdasar 

filosofi Unpad Ngahiji, Unpad Kahiji.  

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka dasar program pembinaan masjid 

kampus Universitas Padjadjaran terdiri dari : 

1. Program yang berorientasi kepada pelayanan ibadah sivitas akademika unpad  

dan warga masyarakat sekitar kampus; 

2. Program yang berorientasi kepada pembinaan dan kaderisasi  yang dapat  

membangun karakter warga kampus yang ilmiah bersendikan nilai-nilai Islam; 

3. Program yang berorientasi kepada implementasi Tridharma Perguruan Tinggi 

dan PIP Unpad, melalui penguatan disiplin ilmu berbasis nilai-nilai Islam;   

4. Program yang berorientasi kepada syiar Islam yang dapat membangun 

ukhuwwah Islamiyah inter dan antar masjid kampus serta penguatan interaksi 

kampus dan masyarakat. 

 

Penutup  

Pendekatan formal dan kreatif yang diambil pengambil keputusan tertinggi 

di perguruan tinggi dalam rangka menatakelola sarana masjid di kampus,  menjadi 

sangat fundamental dan strategis bagi optimalisasi masjid dalam mewadahi 

sekaligus menciptakan budaya keterbukaan melalui berbagai corak warna 

pemikiran keagamaan sivitas kampus terutama kalangan mahasiswa, sebagai 

modal sosial guna mewujudkan peran masjid kampus yang inklusif dan dapat 

memberikan kemaslahatan bagi lingkungan sekitaran dan masyarakat pada 

umumnya.  

Pendekatan seperti ini yang kemudian dikatakan sebagai pelaksanaan 

peran komunikasi organisasi yang tidak hanya berpijak pada aspek normatif, akan 

tetapi perlu dituntut kreatif merupakan faktor determinan yang akan menjadikan 

masjid kampus sebagai sarana dakwah yang efektif karena secara langsung dan 

sinergis dapat menggabungkan berbagai tujuan dan kepentingan serta memenuhi 

tuntutan tercapainya harapan tujuan pendidikan nasional, misi perguruan tinggi 

melalui Tridharma perguruan tinggi serta program universitas dalam membangun 

pendidikan karakter dan link and match perguruan tinggi dan masyarakat. 
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Peran Masjid Manarul Ilmi ITS Surabaya dalam Pembinaan Karakter 

Mahasiswa Muslim  

Oleh Choirul Mahfud 

(Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, e-mail: 

choirul_mahfud@yahoo.com) 

 

Abstrak 

Dari Aceh sampai Papua, bisa dipastikan semua perguruan tinggi di 

Indonesia banyak yang memiliki masjid, termasuk di Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Membahas peran 

utama masjid kampus Manarul Ilmi ITS Surabaya tentu saja sangat 

penting dan menarik, utamanya terkait fungsinya selain sebagai 

tempat ibadah, juga sebagai pusat pembinaan karakter mahasiswa 

muslim. Pasalnya, ada sebagian umat yang berpandangan bahwa 

masjid kampus seolah hanya untuk tempat ibadah. Padahal, ada juga 

masjid digunakan sebagai aktivitas pendidikan dan pembinaan 

jamaahnya, termasuk untuk mahasiswa muslim. Tentu saja, 

membicarakan fungsi dan peran masjid dalam pembinaan karakter 

mahasiswa muslim saat ini perlu kembali dilihat secara komprehensif, 

sehingga tidak terjadi salah paham dan menyebarkan paham yang 

salah dalam rangka optimalisasi fungsi masjid kampus. Harapan 

idealnya tentu saja, masjid kampus seperti masjid Manarul Ilmi ITS 

Surabaya juga bisa selalu menjadi pusat kegiatan pembinaan akhlak 

dan karakter mahasiswa muslim, selain fungsinya sebagai tempat 

ibadah. Dalam konteks inilah, penelitian ini bersifat kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif analitis dan menggunakan metode dokumentatif 

didukung wawancara. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apa dan bagaimana peran masjid Manarul Ilmi ITS 

Surabaya dalam pembinaan karakter mahasiswa muslim? Apa saja 

tantangan, kendala dan solusinya dalam pembinaan karakter 

mahasiswa melalui masjid Manarul Ilmi ITS Surabaya?  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa peran masjid Manarul Ilmi ITS 

Surabaya sangat signifikan dalam pembinaan karakater mahasiswa 

muslim yang cerdas, amanah dan kreatif melalui berbagai kegiatan, 

pelatihan, forum diskusi, kajian rutin dan lomba. Tantangan dan 

kendala yang dihadapi diantaranya terkait dengan minimnya jumlah 

takmir masjid dan silih bergantinya mahasiswa yang diantisipasi 

dengan solusi penguatan takmir masjid berbasis partisipasi mahasiswa 

muslim, selain juga dosen dan karyawan tetap di kampus ITS 

Surabaya. 

  

Kata-Kata Kunci:  

Masjid Manarul Ilmi, Fungsi Masjid dan Karakter Mahasiswa Muslim  
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Pendahuluan 

 Membahas peran masjid Manarul Ilmi Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember (ITS) Surabaya dari masa ke masa sangat menarik perhatian publik. 

Tidak sedikit publik kampus ITS bila ditanya tentang ikon ITS, maka salahsatu 

jawabannya adalah keberadaan masjid Manarul Ilmi. Hal ini pernah disurvey oleh 

stasiun televisi ITS (ITSTV) bahwa survey menunjukkan satu dari sepuluh ikon 

terkenal di kampus ITS adalah masjid Manarul Ilmi. 

 Beberapa waktu lalu, masjid Manarul Ilmi ITS Surabaya menjadi pusat 

perhatian, karena melakukan gebrakan program sholat shubuh berjamaah yang 

diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 

Surabaya beserta sivitas akademika dan pimpinan rektor. Dari sinilah, peran 

sentral masjid Manarul Ilmi ITS sangat luarbiasa. 

 Perjalanan sejarah berdiri dan peran masjid Manarul Ilmi ITS tentu saja 

tidak bisa lepas dari sejarah berdirinya masjid dan fungsinya di periode awal 

kelahiran dan perkembangan Islam di masa Rasululullah SAW. Abdullah Ibn 

Mas‟ud r.a. berkata: “Saya melihat semua kami (para shahabat) menghadiri 

jama‟ah. Tiada yang ketinggalan menghadiri jama‟ah, selain dari orang-orang 

munafiq yang telah nyata kemunafiqannya, dan sungguhlah sekarang di bawa ke 

Masjid dipegang lengannya oleh dua orang, seorang sebelah kanan, seorang 

sebelah kiri, sehingga didirikannya ke dalam shaff.” (HR: Al Jamaah selain 

Bukhory dan Turmudzy). Berkaitan dengan pahala bagi yang berjamaah di masjid 

diungkap Ibnu Umar r.a. berkata: “Bersabdalah Rasulullah s.a.w.: “Shalat 

berjama‟ah melebihi shalat sendiri dengan dua puluh tujuh derajad.” (HR: 

Bukhory dan Muslim). 

Di dalam al-Qur‟an ditegaskan bahwa identitas seorang muslim bisa 

dilihat dari perannya dengan masjid. “Sesungguhnya 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) 

Bagi yang berkontribusi dalam pembangunan masjid juga dibahas dalam 

Islam. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa "Barangsiapa yang membangun 

masjid karena Allah, maka Allah bangunkan untuknya rumah disyurga" (QS. HR. 

Muslim). Tidak hanya itu, Imam Ahmad pernah meriwayatkan bahwa barangsiapa 

yang masuk masjidku ini untuk mempelajari atau mengajarkan kebaikan, maka ia 

seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan barang siapa yang masuk untuk 

selain itu, maka ia seperti orang yang memandang kepada sesuatu yang tidak ada 

faidah baginya". Sementara itu, Imam Muslim juga menyatakan bahwa "Tidaklah 

satu kaum di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, yang mereka membaca 

kitab Allah dan mempelajarinya diantara mereka kecuali ketenangan turun atas 

mereka, rahmat Allah meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka dan Allah 

menyebutkan mareka di sisi orang yang di sisi-Nya".  

Sejarah panjang dan berliku tersebut bisa ditangkap makna dan 

inspirasinya bagi pengembangan peran dan fungsi masjid Manarul Ilmi di ITS 
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hingga saat ini dan nanti, bahwa masjid merupakan pesan suci ilahi dalam makna 

yang tersurat maupun tersirat. Sebagaimana diberitakan Republika 24/2/2015 lalu, 

Imam Masjid al-Istiqlal Jakarta, Ali Mustafa menyatakan terdapat lima fungsi 

Masjid pada zaman Rasulullah SAW., yakni masjid berfungsi sebagai tempat 

ibadah dan pembelajaran. Selain itu, Masjid juga berfungsi sebagai tempat 

musyawarah, merawat orang sakit, dan asrama. Dalam hal ini, lima fungsi itu 

dapat membantu Masjid menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan. 

 Penjelasan Ali Mustafa terkait dengan fungsi masjid sebagai tempat ibadah 

tentu saja banyak sekali yang setuju. Hal itu diperkuat dengan banyaknya 

argumentasi tekstual bahwa istilah masjid diambil dari bahasa Arab yang berarti 

tempat sujud. Dalam konteks inilah, fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah 

shalat. Lebih dari itu, fungsi Ibadah selain berkaitan dengan hubungan manusia 

dengan Allah (habluminallah) juga ada kaitannya dengan ibadah yang 

berhubungan manusia dengan sesama manusia (habluminannas).  

Dalam konteks inilah, Sidi Gazalba dalam buku “Masjid: Pusat Ibadat 

dan Kebudayaan Islam”, menjelaskan bahwa ada dua sisi peran masjid bagi umat 

Islam di seluruh dunia, yaitu sisi ibadah dan sisi benteng tradisi kebudayaan 

Islam. Selain itu, masjid juga diungkap memiliki fungsi sebagai pusat dakwah 

Islam yang diorganisasikan secara modern. Aktivitas dakwah dianggap perlu dan 

penting untuk diatur sedemikian rupa melalui masjid. Masjid menjadi tujuan 

untuk saling mengajak kebaikan sekaligus mencegah kemungkaran. Dalam hal ini, 

fungsi masjid bisa untuk saling silaturahim dan pembinaan jamaah sekaligus 

penguatan basis pengetahuan dan keilmuan umat dan jamaah. 

 Khairudddin Wanili dalam buku “Ensiklopedi Masjid” menjelaskan bahwa 

masjid adalah tempat suci bagi umat Islam yang berfungsi untuk melaksanakan 

shalat dan berbagai macam ibadah lainnya. Di samping itu, menurutnya, masjid 

juga berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain, seperti 

penyelenggaraan majlis taklim, tempat bermusyawarah dan sebagainya, sehingga 

masjid mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslim. 

Untuk itu, menurut Wanili, sudah semestinya umat Islam memahami hal-hal dan 

hukum-hukum seputar masjid, sehingga ketika mereka bermaksud untuk 

memakmurkan masjid, tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan yang justru 

bertentangan dengan syariat Islam. Namun,  Wanili mengungkap fakta bahwa 

masih ada sebagian kaum muslimin yang kurang memahami hal ini, baik dalam 

hal memakmurkan masjid, pembangunan masjid, ataupun yang lainnya. Dengan 

adanya pemahaman yang benar tentang tata cara pengelolaan masjid, dan juga 

peran fungsi masjid, menurutnya Insya Allah akan tercipta suasana masjid yang 

sejuk dengan berbagai macam ibadah dan aktivitas yang bermanfaat bagi umat 

Islam. 

 Budiman Musthofa dalam bukunya berjudul Manajemen Masjid 

menyatakan bahwamengelola masjid itu agenda mendesak dan manfaatnya 

banyak untuk memaksimalkan fungsi-fungsi utama masjid dalam membina 

ummat dan bahkan bangsa. Ayub dkk dalam buku “Manajemen Masjid: Petunjuk 

Praktis bagi Para Pengurus”, menjelaskan bahwa manajemen masjid memang 

selalu diperlukan bagi para pengurus untuk memberikan pelayanan terbaik kepada 

para jamaahnya. 
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 Secara rinci, Ahmad Yani dalam buku “Panduan Memakmurkan Masjid” 

juga mengungkapkan bahwa di berbagai negara, baik yang minoritas maupun 

mayoritas penduduknya Muslim, jumlah masjid mengalami pertambahan yang 

amat pesat. Ini disebabkan oleh jumlah kaum Muslimin yang semakin banyak, 

baik karena faktor kelahiran maupun banyaknya kalangan non-Muslim yang 

masuk Islam. Apalagi di negeri kita, menurut Yani, masjid-masjid juga didirikan 

di kantor-kantor, sekolah, kampus, terminal, stasiun, bandar udara, pelabuhan, 

rumah sakit, perumahan-perumahan baru dan sebagainya.  

 Di Indonesia jumlah masjid dan mushalla tercatat tidak kurang dari 

700.000 an. Dalam hal ini, menurut Yani, sudah seharusnya kaum muslimin 

berpikir dan berperilaku dengan sistem manajemen dan organisasi masjid yang 

baik dan bagus, baik berkaitan dengan personalia pengurus takmir masjid, variasi 

kegiatan masjid, keuangan masjid, manajemen penceramah masjid dan lain 

sebagainya.  

Hal berbeda tetapi senada diungkap oleh Asadullah Al-Faruq dalam buku 

Panduan Lengkap Mengelola dan Memakmurkan Masjid menjelaskan bahwa 

masjid merupakan pusat kegiatan kaum muslimin. Menurutnya, dari masjid  

seharusnya kaum muslimin merancang masa depannya, baik dari lini din (agama), 

ekonomi, politik, sosial dan seluruh sendi kehidupan, sebagaimana para 

pendahulunya memfungsikan secara maksimal. Asadullah Al-Faruq juga sedikit 

memberi kritikan bahwa hari ini peran masjid mulai bergeser. Masjid, 

menurutnya, hanya identik dengan tempat shalat, tidak lebih dari itu. Bila ada, 

ungkapnya, maksimal hanya event-event seremonial tahunan. Padahal, 

menurutnya, masjid bisa dikelola dengan "resep manjur" mengelola masjid, di 

antaranya terkait manajemen takmir dan organisasi masjid yang efektif dan 

efisien, manajemen sarana dan prasarana masjid, pengelolaan keuangan masjid, 

pengelolaan kegiatan ibadah, manajemen dakwah dan tarbiyah di masjid. Dalam 

konteks inilah, peran dan fungsi masjid Manarul Ilmi ITS juga perlu dimafhumi 

dalam konteks kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan dan kerahmatan. 

 

Pembahasan  

Keberadaan masjid Manarul Ilmi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

(ITS) Surabaya lebih dari sekadar sebagai “tanda” bahwa ada tempat ibadah umat 

Islam di kampus perjuangan ini. Seperti layaknya di kampus lain yang memiliki 

masjid kampus, masjid Manarul Ilmi di ITS selain sebagai tempat ibadah, juga 

menjadi pusat pembinaan karakter mahasiswa muslim. Dalam konteks inilah, 

penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan 

menggunakan metode dokumentatif didukung wawancara. Tujuan umum 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana peran masjid Manarul 

Ilmi ITS Surabaya dalam pembinaan karakter mahasiswa muslim? Apa saja 

tantangan, kendala dan solusinya dalam pembinaan karakter mahasiswa melalui 

masjid Manarul Ilmi ITS Surabaya?   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masjid Manarul Ilmi ITS 

Surabaya sangat signifikan dalam pembinaan karakater mahasiswa muslim yang 

cerdas, amanah dan kreatif melalui berbagai kegiatan, pelatihan, forum diskusi, 

kajian rutin dan lomba. Sebagaimana dimafhumi bahwa masjid Manarul Ilmi 
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memiliki nama yang penuh makna. Manarul berarti menara, dan ilmi adalah ilmu. 

Jadi bisa dimaknai bahwa manarul ilmi berarti menara ilmu. Dalam konteks 

inilah, nama masjid manarul ilmi bukan sekadar nama, namun juga mengandung 

doa dan harapan yang selalu mengutamakan kebaikan dan kemanfaatan berbasis 

kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kampus, masyarakat, umat dan 

bangsa. 

Dari masa ke masa, peran sentral masjid Manarul Ilmi seperti masjid pada 

umumnya memang sebagai tempat ibadah, namun lebih dari itu, masjid Manarul 

Ilmi terus dioptimalkan sebagai tempat pembinaan karakter mahasiswa muslim di 

ITS. Berbagai kegiatan kemahasiswaan untuk kebaikan dan kemandirian 

dilakukan. Bahkan kaderisasi dan pembiasan tradisi yang baik diutamakan dalam 

kegiatan masjid Manarul Ilmi di kampus ITS ini. 

Penguatan karakter mahasiswa muslim melalui masjid Manarul Ilmi ini 

diarahkan sesuai dengan karakter yang menjadi ciri khas ITS, yaitu mahasiswa 

yang berkarakter cerdas, amanah dan kreatif. Pertama, karakter cerdas. Di sini 

karakter cerdas artinya mahasiswa muslim diajari bagaimana berpikir dan 

bertindak dengan menggunakan kemampuan akal dengan sepenuh hati. Karakter 

cerdas juga selalu bertumpu pada kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, dan 

kecerdasan spiritual. Keceradasan intelektual mahasiswa muslim ditempa dalam 

masjid Manarul Ilmi melalui program mentoring mahasiswa dengan mengkaji 

berbagai khazanah ilmu keislaman, sains dan teknologi. Kecerdasan sosial 

ditandai dengan pembiasaan berorganisasi menemukan masalah, menghadapi dan 

berusaha memecahkannya bersama melalui berbagai program dan agenda 

keseharian dalam Jamaah Masjid Manarul Ilmi sebagai organisasi lembaga 

dakwah kampus mahasiswa muslim di ITS. Tidak lupa terkait kecerdasan spiritual 

diperlukan mahasiswa dalam berbagai agenda kajian dan pengajian yang 

dijadwalkan secara rutin. 

Kedua, karakter amanah. Mahasiswa muslim di ITS melalui masjid 

Manarul Ilmi dilatih dengan metode pembiasaan untuk bersifat amanah dalam 

mengemban tugas baik sebagai mahasiswa maupun aktivis kampus. Hal itu 

ditandai dengan indikator perlunya mahasiswa tetap berprestasi dalam dunia 

akademik sekaligus juga aktif dalam berpartisipasi di sejumlah kegiatan kampus 

ITS. 

Ketiga, karakter kreatif. Peran masjid Manarul Ilmi ITS juga berusaha 

memberikan ruang kreatif bagi mahasiswa muslim untuk melakukan aktualisasi 

sekaligus berekspresi. Sebagaimana diketahui bahwa hari ini adalah era generasi 

Y, yaitu generasi anak muda kreatif, inovatif dan partisipatif. Oleh karena itu, 

masjid Manarul Ilmi ITS juga menyadari dengan membuat sejumlah program 

yang berbasis pada pelibatan peran mahasiswa muslim di kampus ITS. 

Tantangan dan kendala yang dihadapi diantaranya terkait dengan 

minimnya jumlah takmir masjid dan silih bergantinya mahasiswa yang 

diantisipasi dengan solusi penguatan takmir masjid berbasis partisipasi mahasiswa 

muslim, selain juga dosen dan karyawan tetap di kampus ITS Surabaya. Selain itu 

juga, banyaknya jumlah jamaah dari hari ke hari terutama dalam agenda ibadah 

jumatan membuat rencana pengembangan masjid rasanya tidak bisa dielakkan. 
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Penutup 

 Akhirnya, pembahasan peran masjid Manarul Ilmi ITS dari masa ke masa 

sesungguhnya bersifat berkelanjutan (continuity) dan mengikuti perubahan 

(change). Berkelanjutan artinya bahwa fungsi dan peran masjid Manarul Ilmi ITS 

tidak lepas dari sejarah. Sejarah di sini bukan saja bersifat terbatas dalam lingkup 

kampus ITS, namun juga bersifat luas terhitung sejak kelahiran Islam bahwa 

masjid merupakan pusat ibadah dan kegiatan umat Islam sejak masa nabi 

Muhammad SAW. Sedangkan, dikatakan mengikuti perubahan artinya bahwa 

masjid Manarul Ilmi tidak anti perubahan. Justru setiap ada perubahan, masjid 

Manarul Ilmi memberikan respons yang baik dan proporsional sesuai dengan 

perkembangan zaman dengan mengutamakan kebaikan, kemanfaatan dan 

kemaslahatan. Hanya saja memang diakui dan disadari adanya kendala sekaligus 

kekurangan tidak dipungkiri selalu ditemui dengan terus diberi solusi terbaik demi 

mendapat ridho ilahi. 
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GOOD PRACTICE PENGELOLAAN TEMPAT IBADAH DI 

LINGKUNGAN SEKOLAH  SEBAGAI LABORATORIUM ROHANI 

DALAM PEMBINAAN KARAKTER SISWA: KAJIAN TENTANG 

PERKEMBANGAN MUSHOLA DI SMA LABORATORIUM UM 

MALANG 

Oleh Solikha 

(SMA Lab UM Malang, e-mail: smalabum@yahoo.com) 

Abstrak   

Berdirinya sebuah lembaga formal seperti sekolah, khususnya SMA 

Lab UM  Malang  tentu akan mengalami perubahan seiring waktu dan 

kebutuhan masyarakat sebagai  stakeholder. Demikian pula dengan 

sarana dan prasarana pendukungnya mulai dari kebutuhan utama 

ruang belajar, ruang lab, ruang kepala sekolah, dan lain-lain. Sejak 

berdiri pada tahun 1994 SMA Lab UM yang saat itu bernama  SMA 

Bhineka Karya hingga sekarang, tempat ibadah juga mengalami 

perubahan  tempat  dan  organisasinya. Di awal  sekolah ini berdiri 

belum terpikirkan untuk membuat tempat khusus seperti mushola, 

karena belum banyak siswanya dan saat itu jam sekolahnya masih 

siang  sehingga diharapkan anak-anak yang jumlahnya hanya 24 orang  

dapat melakukan ibadah di rumah, baru pada tahun ketiga ketika 

jumlahnya sudah  lebih dari seratus dan jadwal kegiatan jam reguler 

dan ektra mulai banyak, barulah kami memikirkan tempat ibadah. 

Pemanfaatan satu ruang untuk kegiatan keagamaan tidak semudah 

membalikkan tangan, kami memerlukan diskusi dan perdebatan yang 

cukup intens, salah satu sebabnya  karena di belakang sekolah ada 

masjid besar ( Masjid Khodijah di Jalan Arjuna) dan menyediakan 

ruang khusus yang berfungsi sebagai masjid atau laboratorium agama. 

Dari  satu ruang ke ruang yang lain  yang hanya dapat dipakai untuk 

sholat sekitar 3-5 orang  hingga sekarang dapat dipakai untuk sholat 

lebih dari 250 orang  sekali berjamaah memerlukan  waktu dan tenaga 

serta dana  cukup banyak. Dari kegiatan  hanya sholat saja  hingga 

sebagai tempat PBM dan kadang juga share berbagai masalah siswa  

dengan komponen sekolah lain terjadi di musholla yang sekarang 

belum diberi nama.   

Kata-kata kunci:   

Sejarah pembangunan tempat ibadah, perkembangan kegiatan. 

 

Pengantar 

SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang  adalah sebuah lembaga 

pendidikan menenngah  yang sekarang menjadi salah satu sekolah tujuan atau 
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sekolah favorit setelah sekolah tugu kota Malang. Dalam perjalanan dan 

perkembangannya mengalami perubahan-perubahan mulai dari nama hingga 

bangunan di dalamnya. 

Di awal berdirinya pada tahun 1994 bernama SMA IKIP Malang di bawah 

yayayan Bhineka Karya IKIP Malang, menempati gedung bekas SPG Negeri 

Malang yang beralamat di jalan Bromo 16 Malang, dengan jumlah murid 

sebanyak 54 yang sebagian besar gurunya adalah dosen-dosen yang di tugaskan 

membangun sekolah menengah atas dengan tujuan utama menampung anak – 

anak dosen dan pegawai IKIP Malang yang tidak tertampung di sekolah negeri. 

Seiring perkembangan pendidikan di kota Malang, SMA Lab IKIP juga 

merasakan perubahan tersebut.  

  Pada tahun 1998 IKIP Malang berubah nama menjadi Universitas Negeri 

Malang, Yayasan Bhineka Karya IKIP Malang juga mengalami perubahan 

menjadi Yayasan Pendidikan Universitas negeri Malang demikian pula SMA Lab 

IKIP Malang berubah menjadi SMU Laboratorium UM. Dan pada tahun 2003 

SMU LAB UM berubah menjadi SMA Lab UM karena perubahan penyebutan 

nama sekolah oleh Departemen Pendidikan Nasional. 

Pada tahun 2006 Universitas Negeri Malang mendirikan unit fungsional 

sebagai pelaksana pengembangan dan pengelolaan sekolah-sekolah di bawah 

yayasan pendidikan UM yang bernama Unit Pengembangan Sekolah 

Laboratorium (UPSL). UPSL bertugas mengembangkan sekolah-sekolah di 

bawah yayasan dari TK, SD, SMP, SMA dan Autis mulai dari pengembangan 

sarana prasarana, peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan sampai 

pengembangan media, metode dll. Ketika UM menerima kerjasama dengan 

Jepang melalui JICA, maka SMA Lab mendapat kesempatan pertama yang 

mengikuti pelatihan meskipun hanya bagi guru MIPA saja, baru pada periode 

berikutnya buru-guru non MIPA diikutsertakan dalam pelatihan, seminar dan 

workshop yang bekerjasama dengan JICA dengan sistem pembelajaran Lesson 

Study yang sekarang menjadi salah satu kegiatan wajib bagi mahasisiwa yang 

sedang menjalani PPL.  

Pada tahun 2010 berdasarkan keputusan Menkumham Republik Indonesia 

Nomor AHU.2753.AH 01.04 tahun 2010 tertanggal 12 Juli 2010 nama Yayasan 

Pendidikan UM berubah menjadi Yayasan Badan Pengembangan Laboratorium 

Pendidikan Universitas Negeri Malang. Yayasan secara hukum melakukan 

perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sekolah-

sekolah Laboratorium yang meliputi TK, SD,SMP,SMA dan Sekolah Autis di 

Malang dan Blitar Jawa Timur.  

        Masing-masing sekolah berjuang membesarkan, mempertahankan dan 

meningkatkan sekolah dengan berbagai macam strategi agar dapat bersaing 

dengan sekolah lainnya, khususnya sekolah negeri. Di saat Kementerian 

Pendidikan melakukan terobosan dengan mendirikan banyak SMK dengan jargon 

“SMK bisa”, ada sekolah yang berubah dari SMA ke SMK seperti SMAN 11 dan 

12 menjadi SMKN 11 dan 12. Dalam perekrutan siswa baru tidak dibatasi 
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jumlahnya  yang ternyata berimbas pada sekolah- sekolah swasta tidak kebagian 

murid,  sehingga banyak sekolah di Malang ini yang mengalami kemunduran 

terutama dari jumlah siswanya yang hingga sekarang belum dapat kembali berjaya 

seperti pada tahun delapan puluhan.  

        Patut disyukuri karena SMA LAB UM sampai sekarang masih dapat berdiri 

dengan kokoh, perkembangan yang signifikan sejak 2010 hingga sekarang baik 

dari jumlah siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, maupun sarana prasarana  

belajar yang mengalami banyak kemajuan. Semua itu tidak terlepas dari dukungan 

berbagai unsur, khususnya masyarakat yang mempercayakan putra-putrinya 

belajar di SMA Laboratorium UM Malang karena SMA Lab UM dikenal sebagai 

sekolah yang menjunjung tinggi disiplin dan kejujuran. Seleksi masuk yang 

memberikan bobot berimbang antara nilai NUN, raport SMP, test tulis dan 

wawancara calon siswa dan orangtua berdampak pada seleksi alamiah. 

 

Liku Liku Perjalanan Tempat Ibadah di SMA Lab. UM Malang  

           Dua puluh satu tahun perjalanan SMA LAB UM  bukan usia yang tua 

tetapi tidak dapat disebut masih muda,  ada banyak  suka dukanya  dalam 

perjalanan bersama dengan pengalaman berdirinya sebuah mushola sebagai 

laboratorium rohani bagi komponen sekolah  khususnya bagi peserta didik selama 

belajar di SMA Lab UM.   

            Ruang kosong yang belum difungsikan menjadi alternatif tempat sholat 

bagi penghuni sekolah apabila waktu sholat tiba. Dan dari ruang kecil tadi muncul 

ide- ide cemerlang dari anak-anak. Pernah di suatu saat ada ide dari siswa untuk 

mengadakan kegiatan yang berat  diwujudkan  yaitu mengadakan solat Jumat di 

sekolah padahal saat itu jumlah siswa belum  banyak, terjadilah perdebatan seru  

antara siswa dan kepala sekolah saat itu. Beberapa alasan yang muncul adalah : 

- Agar siswa dapat sholat bersama-sama di sekolah,  

- Memanfaatkan bapak-bapak guru untuk menjadi khatib agar siswa juga dapat 

melihat praktek khutbah, 

- Semangat keberagamaan yang sedang bagus jangan sampai dihentikan,  

- Kepala sekolah berpendapat tidak perlu diadakan di sekolah, karena di 

belakang ada masjid Khodijah yang besar, 

- Kepala sekolah juga berpendapat jika suatu tempat sudah dipakai untuk sholat 

Jumat maka harus dipakai terus, sementara sekolah ada masa liburan panjang. 

Dari hasil perdebatan tersebut akhirnya disepakati  hal hal sebagai berikut: 

- Sholat Jumat dilakukan di Masjid Khodijah  untuk mempermudah 

pengelolaaanya, 

- Sholat yang lain dilakukan di sekolah jika siswa masih di sekolah, 

- Kegiatan kegamaan diberi kesempatan untuk dikembangkan selama tidak 

mengganggu  waktu belajar siswa, 
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- Catatan penting lagi bahwa kegiatan tersebut tidak berafiliasi kepada 

organisasi yang bergaris keras atau ekstrim tetapi yang membawa rahmat bagi 

pesertanya. 

Mulai saat itu siswa yang tergabung dalam Badan Dakwah Islam ( BDI) 

SMA Lab menjadi motor penggerak  pengembangan keagamaan Islam. Dari  

ruang yang sempit para anggota BDI memulai kegiatan  sholat, kajian keislaman, 

rencana kegiatan insidental, persiapan peringatan hari-hari besar Islam ( PHBI), 

latihan al Banjari dan lain-lain. 

Saat yayasan merencanakan perluasan gedung, ada perubahan, 

penambahan fungsi ruang-ruang yang ada dan yang akan dibangun, hal ini juga  

berimbas kepada  pendirian masjid. Ketika ketua yayasan mengatakan bahwa akan 

dibangun  masjid di bagian depan sekolah , kami guru agama  dan kesiswaan saat 

itu sangat senang karena membayangkan masjid  di depan yang nyaman, indah 

dan  ramai. Rencana tersebut  terdengar oleh wali murid sampai-sampai ada 

seorang walimurid  bersedekah untuk pembangunan masjid  sebanyak 3 juta. 

Dengan modal awal seperti itu membuat anggota BDI  lebih semangat dalam 

berkegiatan dan promosi sekolah. Namun sayang rencana membangun masjid di 

depan terhalang  ijin  dari dinas terkait. “Pupus harapan kita”, begitu cerita anak-

anak yang tidak menemukan  gambar  masjid atau mushola di dalam maket 

bangunan. Namun para pembina BDI dan kesiswaan saat itu memberikan 

semangat untuk berkegiatan seperti biasa.   

Dan dari musholla kecil yang kemudian diberi nama “Nurul Huda” anak – 

anak merencanakan kegiatan antara lain: pelatihan dasar kepemimpinan, kegiatan 

rutin umum, kegiatan rutin khusus  kewanitaan, kegiatan peringatan hari-hari 

besar, kegiatan khusus ( pentas PAIS SMP/ MTS negeri dan swasta } tingkat kota 

Malang sampai tingkat  Malang Raya, kegiatan sosial berupa bakti sosial, 

pengumpulan zakat mal, zakat fitrah dan shodaqoh, penyembelihan hewan qurban 

dan pendistribusiannya, dan takjil Ramadlan.   

 Di awal kegiatan semua ditangani oleh siswa dengan segala keterbatasan 

yang ada, karena sekolah juga belum mampu sepenuhnya mendukung terutama 

kemampudanaan, dan ternyata keterbatasan yang ada membuat kreatifitas siswa 

bermunculan. 

Saat pembangunan tahap pertama dimulai  nyaris kegiatan keagamaan 

berhenti kecuali sholat, ada ruang kecil yang difungsikan sebagai mushola dan 

oleh anak-anak diberi nama ”Musholla Nurul  Huda“. Musholla tadi dapat 

menampung sholat berjamaah sekitar 20 – 25 orang. Pada hari Jumat anak-anak 

perempuan mendapat tambahan kegiatan kajian kewanitaan yang terjadwal diisi 

oleh beberapa guru seperti guru agama, biologi dan BK. Kemudian ada latihan 

terbang jidor sesudah jumatan. Ada kegiatan kajian kitab kuning pada hari jumat 

untuk guru yang dibimbing oleh guru agama. Ada Tahsinul Qur`an di setiap kelas 

yang include dengan  PBM.  
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Seiring dengan perkembangan jumlah siswa yang semakin banyak maka 

kegiatan keagamaan tidak hanya dilaksanakan oleh ekstra BDI tetapi diambil alih 

oleh OSIS di bawah bimbingan dan pengawasan waka kesiswaan. 

 

Kegiatan Keagamaan yang diadakan di SMA Lab UM    

1. Pesantren Kilat  

            Pada tahun 1997  atau tiga tahun  setelah berdiri, kami mempunyai 

kegiatan pesantren kilat yang dilaksanakan di pesantren  selama tiga hari. Para 

siswa hidup di pondok pesantren dan berpenampilan layaknya santri dan 

mengikuti kegiatan pesantren tersebut. Kegiatan ini bertujuan menambah 

wawasan keagamaan, sekaligus mengamalkannya  dan tujuan yang lebih jauh 

adalah siswa terbiasa mengamalkan ajaran  Islam dengan baik dan pada akhirnya 

dapat memberikan pengaruh positif kepada lingkungannya baik di rumah, di 

sekolah maupun dalam  pergaulan dengan teman-teman sekolah lainnya. Kegiatan 

ini berlangsung hingga sekarang  yang dilakukan setelah ujian akhir semester 

ganjil sebelum libur semester pertama. 

        Pesantren yang pernah bekerjasama dengan SMA Lab UM antara lain : PP 

Ishlahiyah Singosari, PP Bungkuk Singosari, PP Nurul Ulum  Kacuk, PP An Nuur 

Bululawang, PP Biharu Bahri `Ashali Fadloilirrohmah Turen, PP Modern 

Darussalam Lawang, PP Nurul Huda Mergosono, dan PP Nurul Islam Sawojajar. 

        Secara garis besar materi yang diberikan adalah: Fiqih ( pendalaman materi 

wudlu, sholat),  pengamalan sholat sunnah khususnya Rowatib, Dluha dan sholat 

malam, praktek wudlu yang benar, sholat yang benar, praktek dzikir, doa dan 

istighosah, pendalaman materi al Qur`an dengan tajwid dan tahsin serta 

pengenalan tafsir, hafalan surat-surat pendek, hafalan alala, renungan malam di 

akhir kegiatan, ESQ, dan kegiatan sosial di lingkungan pondok. 

 

2. Bakti Sosial Keagamaan  

Pada bulan Romadlon, Kesiswaan dan OSIS melakukan kegiatan sosial 

berupa: pembagian zakat fitrah dan mal, pembagian parcel, pembagian takjil 

gratis, dan peringatan Nuzulul Qur`an.  

  Daerah sasaran bakti sosial ada beberapa model, yaitu:  

- Melalui bapak, ibu guru dan tenaga kependidikan serta siswa yang 

mengajukan permintaan kepada panitia dan selanjutnya akan didistribusikan 

kepada orang yang berhak menerima seperti saudara, tetangga atau daerah 

binaan. 

- Pembagian melalui kupon yang disebarkan kepada lingkungan sekolah dan 

tetangga sekolah, seperti siswa yang tidak mampu, tukang becak, tukang sapu 

jalan, dan tetangga seperti di jalan Simpang Arjuna, di pinggir kali, di sekitar 

jalan Welirang, di daerah Kelud, dll. 
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- Siswa langsung terjun menyisir daerah yang dianggap tidak mampu, mereka 

membagi ke dalam empat daerah sasaran.  

- Melalui proposal yang masuk dari yayasan, panti Asuhan, masjid atau 

mushola.  

3.  Pengajian umum 

Dalam rangka peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra’ 

Mi`raj, Muharam, Nuzulul Qur`an, Syawal dengan mengundang ustad atau kyai 

yang diikuti oleh seluruh unsur sekolah.  

4. Kegiatan Ramadlan  

 SMA Lab pernah menggunakan tipe A,B,C  seperti yang diatur dalam 

edaran Kementerian Agama sesuai dengan kondisi dan situasi, juga mendatangkan 

ustad  dari beberapa pondok pesantren untuk mengisi materi, termasuk 

bekerjasama dengan dosen-dosen PAI dari UM Malang. 

5. Gebyar Muharam atau Festival Maulid  

 Kegiatan yang dilakukan dengan menyesuaikan kalender pendidikan 

dengan mengadakan lomba-lomba tingkat SMP/Mts Negeri Swasta se Malang 

Raya dengan memperebutkan piala dari Rektor dan uang pembinaan.  

6. Bekerjasama dengan Pondok Pesantren Nurul Islam dalam memperbaiki 

perilaku siswa terkena masa pembinaan khusus  dengan memperbanyak amalan 

tengah malam dan renungan. 

 

Mushola SMA Lab UM Sekarang  

Setelah pembangunan terakhir tetapi belum berakhir, SMA Lab 

mempunyai Mushola sebesar dua ruang kelas yang mampu menampung lebih dari 

300 siswa dengan tempat wudlu yang cukup banyak membuat siswa dan guru 

dapat melaksanakan sholat dengan nyaman,  baik sholat wajib  maupun sholat 

Dluha.  

Pelaksanaan kurikulum 2013 yang ada penambahan satu jam pada mata 

pelajaran PAI membuat mushola semakin sering dipakai untuk PBM, 

pemanfaatan ruang untuk PBM terutama untuk pembiasaan ibadah seperti sholat 

dan qiroatul Qur`an. Juga sebagai tempat siswa kadang konsultasi masalah yang 

dihadapi, kadang sebagai tempat latihan terbang jidor yang alatnya juga tersimpan 

di situ, kadang sebagai tempat  mengerjakan tugas sambil santai. 

Demikian sekilas tentang perkembangan tempat ibadah dan kegiatan yang 

mengiringinya. Perjalanan SMA Lab UM selalu beriring dengan input siswa 

sehingga terjadi naik turunnya kegiatan yang ada, ketika input siswanya semangat 

maka semangatlah kegiatannya dan sebaliknya.  
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Kesimpulan 

Mushola atau masjid di sekolah akan selalu mengalami perubahan seiring 

dengan perubahan dan pergantian siswa yang masuk dan keluar juga dipengaruhi 

oleh adanya perubahan kurikulum dan kebijakan-kebijakan pemerintah maupun 

yayasan yang mengiringinya.  
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