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ABSTRAK

Amrullah : Fungsi Masjid Raya At-Taqwa Dalam Kegiatan Dakwah Islamiyah 
Bagi Masyarakat Kota Cirebon Tahun 2000-2007

Masjid Raya At-Taqwa Cirebon merupakan masjid yang berada di samping 
alun-alun Kejaksan Kota Cirebon. Masjid Raya At-Taqwa Cirebon memiliki tiga 
lembaga dalam satu komando yakni DKM Masjid Raya At-Taqwa Cirebon, 
Islamic Centre, dan Laziswa (Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Wakaf At-
Taqwa) dan juga memiliki beberapa kegiatan yang menjadikan masjid tersebut 
makmur, salah satunya TPA, pengajian tiap hari, pengajian bulanan, peringatan 
hari besar Islam, pengajian Akbar, pengajian taklim, kegiatan-kegiatan tersebut 
pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi masyarakat yang selanjutnya 
menjadi landasan meningkatkan kesadaran beribadah masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah Masjid Raya At-Taqwa 
Cirebon dan juga untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
pengurus DKM Masjid Raya At-Taqwa, baik kegiatan yang berhubungan dengan 
Allah (hablumminallah), serta kegiatan yang berhubungan dengan manusia 
(hablumminannas).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, 
yaitu model penelitian yang mempelajari peristiwa atau kejadian di masa lampau 
berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan. Metode ini dilakukan melalui empat 
tahapan, yaitu heuristik (pengumpulan sumber-sumber primer dan skunder), kritik 
(intern dan ekstern), interpretasi (menafsirkan dan menguraikan sumber-sumber 
sejarah), dan historiografi (penulisan sejarah). Teori yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Teori Sistem yang digagas oleh Talcott Parsons menyatakan 
bahwa terdapat fungsi-fungsi dan kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus 
dipenuhi oleh setiap system yang hidup demi kelestariannya. Teori ini 
menyatakan bahwa setiap sitem itu mempunyai dua pokok penting yaitu: 
Pertama, sumbu eksternal-internal. Kedua, sumbu instrumental-consommatory.

Berdasarkan penelitian dapat simpulkan bahwa fungsi Masjid Raya At-Taqwa 
dalam kegiatan dakwah islamiyah bagi masyarakat Kota Cirebon tahun 2000-
2007 sangat baik. Faktor pendukung tersedianya masjid sebagai sarana 
keagamaan yang sangat baik dilengkapi dengan sarana dan  prasarana penunjang 
kenyamanan para jama’ah masjid, tersususnya program kegiatan untuk 
menyelesaikan permasalahan umat yang sangat baik, bekerjasamanya masyarakat 
dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pengurus DKM Masjid, banyak 
mualaf yang bersyahadat yang dituntun oleh pengurus DKM Masjid. Karena 
pengurus DKM Masjid mempunyai prinsip “melayani umat secara optimal, 
karena tamu masjid merupakan tamu Allah” 


