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FUNGSI MASJID DALAM 
ALQUR'AN

•  ِفي بُيُوٍت أَِذَن اهللَُّ أَْن تُرْفَعَ َويُذَْكَر ِفيَها اْسُمُه يَُسبِّحُ َلُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َواآلَصاِل (36) رَِجاٌل اَل تُْلِهيِهْم
الِة َوإِيتَاِء الزََّكاِة يََخافُوَن يَوًْما تَتََقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواألبَْصاُر (37)  ِتَجارَةٌ واَل بَيْعٌ َعْن ِذْكِر اهللَِّ َوإَِقامِ الصَّ

• Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk 
dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu 
petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh 
jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) 
membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan 
penglihatan menjadi guncang 



Masjid
• Masjid: tempat sujud, tempat 

beribadah kepada Allah. 

• Dari segi bahasa, kata masjid 
terambil dari akar kata sajada-sujud, 
yang berarti patuh, taat, serta tunduk 
dengan penuh hormat dan ta’dzim. 

• Rasululullah shallahu ‘alaihi 
wasallam bersabda, “Telah dĳadikan 
untukku (dan untuk umatku) bumi 
sebagai masjid dan sarana 
penyucian diri.” (HR Bukhari dan 
Muslim melalui Jabir bin Abdullah). 

• Rumah Allah, untuk mengadu 
kepada Allah. 

• Simbol solidaritas sesama Muslim.



Masjid-masjid Yang Pernah 
Dibangun Rasulullah

• Masjil Haram (Mekah) 

• Masjid Quba (tahun 1H) 

• Masjid Nabawi: sebelah timur rumah nabi, sebelah 
barat al-Suffah (ruangan khusus untuk orang miskin 
muhajirin). 

• Masjid Qiblatain (saat Rasul shalat Dhuhur menerima 
wahyu Q.S. Al-Baqarah (2): 144.



Adab Masuk Masjid

• Masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri 

• membaca doa;  

 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم؛ اللهم اغفر لي
 ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك

• Tidak berjual beli di dalam masjid 

• Shalat tahiyatul masjid



Fungsi Masjid di Madinah
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. 

8. Aula dan tempat menerima tamu. 

9. Tempat menawan tahanan. 

10. Pusat penerangan atau pembelaan agama.



Fungsi Masjid di Kampus

1. Media Pengembangan Karakter Mahasiswa melalui: 

• Pembinaan shalat wajib 5 waktu. 

• Pembinaan shalat jum'at. 

• Program tutorial atau mentoring keislaman 

• Unit kegiatan dakwah mahasiswa



2. Pencegah Radikalisme:  

KBBI:  

• Paham atau aliran yang radikal dalam politik. 

• Paham atau aliran yang menginginkan perubahan 
atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara 
kekerasan atau drastis. 

• Sikap ekstrem dalam aliran politik



Cara Mencegah Paham Radikalisme Pada Masjid di 
Kampus: 

• Penyiapan da’i yang arif: bersikap inklusif, bukan 
eksklusif 

• memilih materi dakwah yang menyejukkan 

• dakwah yang berorientasi transformasi sosio-kultural 
dengan pendekatan partisipatif dakwah



TUGAS
1. Sebutkan nama-nama masjid bersejarah di Indonesia, 

letaknya di mana, dan siapa yang membangun masjid 
tersebut. 

2. Sebutkan kegiatan sosial kemasyarakatan atau kegiatan 
kampus apakah yang pernah kalian ikuti, membahas 
tentang apa, dan kapan dilakukan. 

3. Tugas langsung ditulis di Siadin sebagai presensi 
perkuliahan kita hari ini. Tulis "hadir" pada kolom kehadiran 
mahasiswa. 

4. Terimakasih



Demikian Materi Kulon_6 Hari ini, segala kebaikan dari Allah, 
mohon maaf jika ada kesalahan

Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh


