
 

 

ABSTRAK 

Lena Oktaviani : Aktivitas Sosial Keagamaan Di Masjid Agung Sumedang Tahun 2008-2015 

Aktivitas Masjid Agung Sumedang semakin meluas dan berkembang, yang semula hanya 

digunakan untuk shalat berjama’ah dan beristirahat para musafir dan orang-orang yang bekerja 

disekitar Masjid Agung Sumedang. Kini Masjid Agung Sumedang berperan sebagai tempat 

kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. 

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa masalah, sebagai berikut : Pertama, 

bagaimana gambaran umum Masjid Agung Sumedang tahun 2008-2015?. Kedua, bagaimana 

aktivitas social keagamaan di Masjid Agung Sumedang tahun 2008-2015?. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui gambaran umum Masjid Agung Sumedang tahun 2008-2012, dan 

mengetahui aktivitas social keagamaan di Masjid Agung Sumedang tahun 2008-2015. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah, yaitu model penelitian 

yang mempelajari peristiwa atau kejadian di masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang 

ditinggalakan. Model penelitian ini dilakukan melalui empat tahap, yaitu heuristic, kritik, 

interpretasi dan historiografi. 

Sebelum tahun 2008, kegiatan sosial keagamaan di Mesjid Agung Sumedang belum terlalu 

banyak program yang di jalankan, contohnya belum adanya pengajian rutin yang meluas, yang 

hanya diikuti oleh pengurus masjid dan warga sekitar Masjid Agung Sumedang saja. Berbeda 

dengan kepemimpinan-kepemimpinan selanjutnya yang kegiatan pengajiannya sudah meluas, 

banyak di datangi oleh Jemaah-jemaah dari berbagai daerah yang ingin mengikuti pengajian 

tersebut. Selama DKM Masjid Agung Sumedang di ketuai oleh H. M. Badar Muhyidin dan H. 

Donny Ahmad Munir, banyak program-program Masjid yang melibatkan langsung Masyarakat 

Sumedang dan sekitarnya, sehingga kondisi agama Islam lebih baik dari sebelumnya.  

Pada tahun 2008-2015 Masjid Agung Sumedang memiliki banyak aktivitas bagi umat 

Islam di Sumedang dan sekitarnya. Terutama dalam dakwah Islam, yaitu dengan 

dilaksanakannya pengajian rutinan, seperti pengajian Tahsin Al-Qur’an, pengajian Kuliah Subuh 

Ahad dan Sabtu, Pengajian Remaja Masjid, pengajian hari Rabu, hari Ahad ketiga dan Ahad 

sore. Adapun tahun 2012 diselenggarakannya pengajian Tarekat Qodariyah Naqsabandiyah dan 

pengajian NU. Selain itu, Masjid Agung Sumedang mulai tahun 2014 menyelenggarakan Pekan 

Festival Masjid Agung Sumedang, kegiatan ini merupakan dalam rangka memperingati Milad 

Masjid Agung Sumedang, dan bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur yang paling 

mendalam kepada Allah SWT yang telah mengaruniakan adanya Masjid Agung Sumedang. 

 


