
 

 

ABSTRAK 
 

 

JAMALUDIN : “Fungsi Sosial Masjid Terhadap Masyarakat (Kajian di 

Masjid Al-Anshari Desa Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung)” 
 

Skripsi ini berjudul “Fungsi Sosial Masjid Terhadap Masyarakat (Kajian 

di Masjid Al-Anshari Desa Cipadung, Cibiru, Bandung)” ini dirasa menarik oleh  
penulis karena berbeda dengan fokus permasalahan sosial yang menjadi teman-
teman sosiologi yang lain. Pembahasannya juga berbeda dan menarik karena 
skripsi ini bertemakan Islam yang kemudian dibahas menggunakan keilmuan 

barat.  
Masjid merupakan tempat yang sangat penting bagi umat Islam, sebab 

masjid berfungsi sebagai pusat kegiatan umat Islam. Masjid pada masa 

Rasulullah memiliki beberapa fungsi seperti tempat ibadah, pengembangan 

agama Islam, pusat dakwah dan pelayanan sosial. Seiring berjalannya waktu 

fungsi masjid mulai berubah. Pada masa sekarang banyak masjid yang hanya 

berfungsi sebagai tempat shalat jamaah saja.  
Ketertarikan penulis untuk meneliti fungsi sosial masjid karena saat ini 

bagi sebagian masyarakat masjid hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja. 

Kenyataan tersebut tentu berbanding terbalik dengan sejarah pada zaman 

Rasulullah yang mencatat bahwa masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah saja 

tetapi juga sebagai pusat kegiatan masyarakat seperti pendidikan, sosial, dan 

ekonomi. Selain itu masjid juga merupakan tempat menyelesaikan masalah sosial 

yang ada. Maka dari itu, penulis mengambil Masjid Al-Anshari Cipadung 

sebagai tempat penelitian yang juga mempunyai program untuk masyarakat.  
Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana fungsi sosial masjid al-

anshari terhadap masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan 

fungsi sosial Masjid Al-Anshari terhadap masyarakat. Sedangkan jenis penelitian 

ini adalah penelitian lapangan yang dilaksanakan di Masjid Al-Anshari 

Cipadung. Sedangkan pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan 

sosiologis. Data dari penelitian ini diperoleh melalui intreview, observasi, dan 

dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif.  
Masjid Al-Anshari berdiri pada tahun 1982 yang beralamatkan di Jalan 

Desa Cipadung Gang Pelita III No.69A Rt03/Rw03 Kelurahan Cipadung, 

Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.  
Masjid Al-Anshari memiliki beberapa kegiatan, baik yang bersifat rutin seperti 

shalat jamaah lima waktu maupun yang insidental. Jenis-jenis kegiatan itu berupa 

dalam aspek dakwah seperti pengajian masjlis taklim, dalam aspek pendidikan 

seperti Tpq dan Mda, dan dalam aspek sosial seperti penyaluran bantuan bagi korban 

bencana alam dan santunan sosial bagi warga yang kurang mampu dan anak yatim. 

Adapun fungsi sosial Masjid Al-Anshari terhadap masyarakat, yang pertama, dapat 

meningkatkan interaksi sosial antarwarga, yang selama ini kurang karena kesibukan 

masing-masing melalui kegiatan seperti shalat berjamah dan pengajian majlis taklim 

dan yang kedua, dapat meningkatkan rasa solidaritas sosial, dengan diadakannya 

kegiatan penyaluran bantuan korban bencana alam dan 



 

 

 
 
 
 

kegiatan yang lainnya menunjukan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut berupaya untuk 

masyarakat lebih meningkatkan rasa solidaritas kepada yang membutuhkan.  
Kesimpulan dari penelitian ini bahwasannya Masjid Al-Anshari Cipadung 

berfungsi sebagai tempat ibadah, menuntut ilmu agama, pusat dakwah dan pelayanan 

masyarakat, sedangkan fungsi sosial masjid ini terhadap masyarakat adalah dengan 

kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al-Anshari Cipadung dapat meningkatkan 

interaksi sosial antarwarga dan dapat meningkatkan rasa solidaritas. 
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