
 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Islam dibangun di atas lima pilar: kesaksian Iman (syahadat), ibadah wajib 

salat, membantu orang yang berkebutuhan yaitu zakat, berpuasa selama bulan 

Ramadan dan haji yang merupakan ziarah ke Mekah dan Masjidil Haram sekali 

seumur hidup bagi mereka yang mampu. Menurut Sa’id bin Ali bin Wahf al-

Qahthani berpendapat bahwa masjid adalah tempat untuk dipakai bersujud. 

Setelah itu maknanya meluas menjadi bangunan yang dikhususkan menjadi 

tempat untuk orang-orang berkumpul dan menunaikan shalat berjemaah (Suharto, 

2014). Suatu saat ketika hamba Allah bersujud adalah perbuatan yang sangat 

mulia ketika salat, dikarenakan kedekatan hamba Allah kepada Tuhannya di 

dalam bersujud, dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa tempat untuk 

melaksanakan salat berasal dari kata sajada, sujudan, yasjudu. Setelah itu lambat 

laun kalimat masjad berubah menjadi masjid, yang secara istilah berarti bangunan 

yang dikhususkan dan disediakan demi melaksanakan salat lima waktu. Selain 

masjid juga ada musala yang berasal dari kata yushalli, sholli yang berarti tempat 

untuk salat, nama lain dari musala di Indonesia adalah tajug, langgar, atau surau 

(Muslim, 2004). 

Memakmurkan masjid didefinisikan sebagai aktivitas membangun dan 

mendirikan masjid, mengisi dan menghidupkannya dengan berbagai ibadah dan 
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ketaatan kepada Allah SWT, berasal dari kata memakmurkan dalam bahasa. 

Allah Ta’ala berfirman: 

َكاَة َوَلْم يَ  ََلَة َوآتَى الزَّ ِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر َوأََقاَم الصَّ ِ َمْن آَمَن ِباَّللَّ ْخَش ِإَّلَّ إِنََّما يَْعُمُر َمَساِجَد َّللاَّ

َ َفَعَسى  أُوَلئَِك أَْن َيُكونُوا ِمَن اْلُمْهتَِدينَ َّللاَّ    

“Hanyalah 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 [9]: 18). 

 

Dalam sejarah Islam atau sirah nabawiyah pada tahun 622 Masehi Nabi 

Muhammad SAW dan pengikutnya merasa Mekah menjadi terlalu berbahaya. 

Kaum Muslimin dipukuli dan kelaparan. Mereka menjadi sasaran boikot dan 

dalam beberapa kasus mereka bahkan terbunuh oleh kaum kafir Quraisy. 

Akibatnya Rasulullah mulai mencari tempat yang aman di kota Madinah yang 

suku-sukunya dapat menawarkan perlindungan dari Quraisy. Akhirnya kota 

Madinah setuju untuk memberikan perlindungan bagi umat Islam. Masjid Nabawi 

dibangun ketika Rasulullah tiba pertama kali di Madinah, di tempat unta 

tunggangan Rasulullah menghentikan perjalanannya. Lokasi itu awalnya 

merupakan tempat untuk menjemur buah kurma milik anak yatim dua bersaudara 

bernama Sahl dan Suhail bin Amr, yang kemudian dibeli oleh Rasulullah untuk 

dibangunkan masjid dan tempat kediamannya (Collins, 2011). 

Masjid baru ini memenuhi kebutuhan religius komunitas Muslim di 

Madinah, yang terdiri dari imigran Mekah yang disebut sebagai Muhajirin dan 

masyarakat setempat di Madinah yang menerima Muhajirin yang disebut sebagai 

Ansar. Meskipun sederhana Masjid Nabawi menjadi pusat beribadah dan tempat 

http://bangka.tribunnews.com/tag/rasulullah
http://bangka.tribunnews.com/tag/madinah
http://bangka.tribunnews.com/tag/rasulullah
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di mana orang-orang miskin di Madinah dapat datang untuk menerima makanan 

dan sedekah. Selain menjadi tempat doa dan amal, Masjid Nabawi memiliki 

berbagai fungsi di banyak bidang salah satunya hukum syariat Islam pertama kali 

dibuat di sini. Selain itu, Masjid Nabawi menjadi pusat atau tempat pelatihan 

tentara yang  dididik dengan kedisiplinan tinggi dan kepatuhan pada Allah SWT 

dan Rasul-Nya. Delegasi dari berbagai suku dan negara asing diterima di sini, 

Sekolah Islam Darul Qurra yang dikenal sebagai madrasah pertama kali dibentuk 

di kota ini. Rasulullah juga mengadakan pengadilan di sini, dan mendengar dan 

memutuskan perselisihan. Masjid Nabawi mengakomodasi tidak hanya kebutuhan 

religius dari komunitas baru, melainkan juga administrasinya, kebutuhan 

pendidikan, militer, dan yudisial. Berbagai macam fungsi dari masjid ini 

membuktikan bahwa masjid dimaksudkan untuk bukan hanya menjadi pusat 

kegiatan religius semata,  namun juga mengenai hal-hal yang bersifat sosial. 

Menurut Rasulullah, Masjid Nabawi dimaksudkan untuk menjadi pusat tidak 

hanya komunitas tetapi keluarga (Collins, 2011). 

 Masjid yang penting dalam Islam lainnya adalah Masjidil Haram atau 

lebih dikenal sebagai kakbah yang berada di kota Mekah. Pada 628 M saat 

peristiwa Fathul Makkah, yaitu penaklukan kota Mekkah bahwa Rasulullah dan 

para shahaba (penganut Islam dan pengikut Rasulullah di masa awal dakwah 

Rasulullah) ketika memasuki kota Mekkah membebaskannya dari kekuasaan 

kaum kafir Quraisy. Kakbah menjadi masjid terpenting dalam Islam, dan menjadi 

kiblat umat Islam di seluruh dunia. Penting untuk dicatat bahwa pentingnya 

kakbah bukan hanya ketika penaklukan Mekah. Dalam Al-Quran bahwa kakbah 
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dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan niat bahwa itu akan berfungsi sebagai 

baitullah atau “Rumah Tuhan” (Collins, 2011). 

 Di Indonesia sendiri ketika zaman walisongo atau sembilan wali oleh 

mereka masjid tidak luput dari salah satu strategi dakwah. Setelah kejatuhan 

Majapahit maka Raden Patah, yang merupakan cucu dari Brawijaya V 

mendeklarasikan berdirinya kesultanan Demak. Hal yang pertama yang dilakukan 

Raden Patah atas saran dari walisongo adalah mendirikan Masjid Agung Demak 

yang akan digunakan selain sebagai tempat beribadah tetapi juga pusat kajian 

ekonomi, politik, strategi dakwah, serta tempat lokasi persiapan perang yang 

dibahas oleh walisongo. Arsitektur Masjid Agung Demak yang memiliki struktur 

unik dan berbeda dari masjid pada umumnya merupakan salah satu strategi 

dakwah yang dilakukan oleh walisongo (Kurniawan, 2014). 

Pada awal abad ke 20 pemikir islam seperti Muhammad Abduh, Rasyid 

Ridha, Jamaludin Al-Afghani menyuarakan perlunya membangkitkan kembali 

Islam yang mengalami kemerosotan. Hal tersebut diakibatkan banyaknya umat 

Islam tidak terlalu memahami ajaran agamanya, perilaku yang terlalu patuh atau 

fanatik pada satu ulama, dan praktik bidah yang merupakan praktik ibadah yang 

dianggap melenceng dari ketentuan hukum Islam, merusak ajaran Islam membuat 

rasa prihatin banyak ulama serta pemikir Islam (Ngadhimah, 2008). Kekhalifahan 

adalah negara yang berdasarkan hukum Islam dan pemimpinnya yaitu khalifah 

merupakan penerus kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad. 

Keruntuhan Kekhalifahan Turki Usmani pada tahun 1922 dengan berdirinya 

Republik Turki dan diabdikasinya Abdul Mecid II menimbulkan keterkejutan di 
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umat Islam (Collins, 2011). Keruntuhan Kekhalifahan Turki Usmani membuat 

Universitas Al-Azhar mengadakan konferensi Kairo dan Mekah tahun 1926 untuk 

menunjuk khalifah baru tapi hasilnya nihil menimbulkan ketidakpuasan di bangsa 

Arab juga umat Islam di seluruh dunia membuat munculnya organisasi bernama 

Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan Al Banna tahun 1928 di Mesir. 

Pada tahun 1931 di kota Yerussalem diadakan konferensi serupa oleh Mufti 

(ulama pemberi fatwa hukum Islam tertinggi) besar Yerussalem, Haj Amin Al-

Hussaini tetapi hasilnya sama saja dengan dua konferensi sebelumnya (Hossein, 

2016). 

Dengan meningkatnya semangat kebangkitan pemikiran Islam di jazirah 

Arab akhirnya sampai di Indonesia ditandai dengan berdirinya Muhammadiyah 

oleh K.H Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama oleh K.H Wahid Hasyim serta 

berbagai macam organisasi massa Islam lainnya membawa semangat tersebut di 

Indonesia salah satunya bagaimana menjadikan masjid sebagai pusat dakwah bagi 

para kyai, ustad atau ulama (Suharto, 2014). Pada era modern ini fungsi masjid 

mulai terdistorsi. Tidak seperti ketika masa Nabi Muhammad SAW hidup menjadi 

pusat seluruh kegiatan umat Islam, tapi saat ini fungsi masjid hanya sebatas 

tempat salat saja (Kurniawan, 2014). 

Banyak cara untuk memakmurkan masjid kembali adalah dengan  

menjalankan program-program yang menjangkau umat Islam salah satunya 

dengan inovasi sosial. Tentunya kita perlu untuk mengetahui pengertian dari 

inovasi sosial, yaitu kombinasi baru atau konfigurasi baru praktik sosial dengan 

tujuan yang lebih baik yang memuaskan atau menjawab kebutuhan dan masalah 
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yang mungkin didasarkan pada praktik yang ditetapkan (Franz, Horgener, & 

Howaldt, 2012). Inovasi sosial dapat merujuk pada modal sosial sebagai sumber 

daya untuk kreativitas, pembelajaran dan keterampilan, pertukaran ilmu 

pengetahuan, dan pengembangan kapasitas sebuah organisasi yang tangguh 

terhadap lingkungan eksternal yang berubah dengan cepat. Konsep inovasi sosial 

juga digunakan untuk struktur manajemen penelitian dan untuk mengeksplorasi 

bentuk-bentuk baru hubungan klien dan pengembangan model bisnis kooperatif 

dan bersama (Grimma, Foxa, Baines, & Albertson, 2014).  

Dengan berbagai variasi dari inovasi sosial yang dapat diterapkan maka 

inovasi sosial dalam masjid dapat dilakukan seperti munculnya beberapa gerakan 

memakmurkan masjid dipelopori baik individu atau organisasi seperti Rijalul 

Ansor Nahdlatul Ulama di Kaliwungu membuat gerakan “resik-resik masjid” 

(Muiz, 2018).  Bank Muamalat bekerja sama dengan MUI dan pengurus masjid di 

seluruh Indonesia membuat smart masjid yang mengatur soal mobile banking bagi 

individu yang akan membayar zakat, infak, dan sedekah yang dikelola pengurus 

masjid (Aldilla, 2018). Tidak hanya dilakukan organisasi tetapi dilakukan juga 

oleh jajaran pemerintahan. Sandiaga Uno yang merupakan Wakil Gubernur DKI 

Jakarta ketika bulan Ramadan tiba beliau menganjurkan warga DKI Jakarta untuk 

sahur di dalam masjid (Liana, 2018), menggelorakan gerakan sholat subuh (Hadi, 

2018), ceramah mengenai ekonomi (Viva, 2018), dan sebagai pusat tempat 

edukasi pencegahan terorisme (Shelmi, 2016). Selain Sandiaga Uno juga ada 

Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil melakukan sholat subuh berjamaah 

mengundang imam besar masjid Al–Ikhlas Arab Saudi (Pikiran Rakyat, 2017), 
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melakukan subuh keliling (Kelana, 2018), dan pembangunan masjid tanpa kubah 

Al–Safar rancangan Ridwan Kamil (Firdaus, 2018). 

Tetapi itu belum cukup, diperlukannya gerakan secara masif, terorganisasi 

dan terstruktur agar dakwah untuk memakmurkan masjid bisa berjalan dengan 

baik. Masjid mempunyai potensi besar karena masjid memiliki fungsi ideal 

sebagai pusat ibadah dan kebudayaan umat Islam serta mempunyai jumlah kurang 

lebih 900.000 unit (Hentika, Suryadi, & Rozikin, 2013) yang tersebar di seluruh 

Indonesia. Salah satu yang akan diteliti adalah Masjid Al-Falah Surabaya. Masjid 

ini berlokasi di Jalan Raya Darmo 137A terletak di kompleks Taman Mayangkara 

bagian timur. Diresmikan pada tanggal 27 September 1973, bertepatan dengan 

tanggal 1 Ramadan 1393 Hijriyah (Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya, 2008). 

Yayasan Masjid Al-Falah baru dibentuk pada tanggal 17 Maret 1976 dan resmi 

menjalankan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi 

Da’wah Islam Perwakilan Jawa Timur tertanggal 27 Rabi’ul Akhir 1396 Hijriyah 

atau 27 April 1976 Nomor 04/KPTS/YPTDI.  Dalam perjalanan Masjid Al-Falah 

selama 43 tahun banyak kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh Masjid Al-

Falah yang memiliki dampak sosial dari yang rutin seperti pelaksanaan salat dan 

pengajian. Pengurus Masjid Al-Falah juga memiliki bagian Lembaga Kursus Al-

Falah (LKF) yang mengurusi kursus bahasa arab, bacaan Al-Quran, dan fikih 

(hukum Islam). Selain LKF juga ada Lembaga Pendidikan Al-Falah (LPF) 

menangani pendidikan dari PAUD hingga SMP (Yayasan Masjid Al-Falah 

Surabaya, 2008).  
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Salah satu yang akan diteliti adalah Bagian Pelayanan Sosial Al-Falah 

dengan  membuka poliklinik  didirikan pada tahun 1986 oleh dr.Tarjono dan 

beberapa dokter lainnya sedangkan poligigi didirikan pada tahun 2006. Jadi 

dengan didirikannya bagian Pelayanan Sosial  oleh Yayasan Masjid Al-Falah 

yang didalamnya terdapat poliklinik dan poligigi maka sangat layak jika Masjid 

Al-Falah dijadikan sebagai tempat penelitian mengenai inovasi sosial. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut peneliti merumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut: bagaimana poliklinik dan poligigi Masjid Al-Falah menerapkan 

inovasi sosialnya? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih dalam penerapan 

inovasi sosial dalam poliklinik dan poligigi Masjid Al-Falah yang bertujuan untuk 

memakmurkan masjid. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Dalam setiap penelitian pasti mempunyai manfaat berupa manfaat teoritis 

dan praktis. Berikut ini manfaat yang dimiliki penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Mampu menambah wawasan keilmuan di bidang ilmu komunikasi lebih 

khususnya bidang inovasi sosial menggunakan penelitian di poliklinik dan 
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poligigi Masjid Al-Falah dan diharapkan mampu memberikan pemikiran atau 

sudut pandang baru dalam inovasi sosial. 

 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi edukasi atau pemahaman 

pentingnya memakmurkan masjid terutama Masjid Al Falah dan khususnya 

poliklinik dan poligigi Masjid Al-Falah sebagai subyek penelitian tidak hanya 

sebagai tempat ibadah tetapi fungsi lainnya seperti pusat pembelajaran ilmu 

agama, tempat dakwah ajaran agama Islam, dan kesehatan umat Islam. Bagi 

peneliti manfaat yang didapat adalah menambah wawasan keilmuan lebih dalam 

mengenai inovasi sosial. Dari Yayasan Masjid Al-Falah diharapkan menjadi 

bahan pertimbangan atau evaluasi terhadap agenda yang berkaitan dengan inovasi 

sosial salah satunya adalah poliklinik dan poligigi. Semoga menjadi rujukan bagi 

penelitian selanjutnya yang mengangkat topik inovasi sosial. 

 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini melingkupi praktik inovasi sosial dan dampaknya bagi 

masyarakat yang dilakukan oleh poliklinik dan poligigi Masjid Al Falah. Lokasi 

Masjid Al Falah yang bertempat di Jl. Raya Darmo No.137A, Darmo, 

Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Penelitian ini untuk mendapatkan data 

menggunakan metode wawancara dan observasi non partisipatif. Waktu penelitian 

berlangsung dari Januari 2019 sampai Agustus 2019. 

  


