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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

a. Profil Yayasan Al-Istiqomah 

Nama Lembaga    :  AL ISTIQOMAH 

NSPN     :  69792050 

Alamat :  Jl. Ili No. 83 RT.001/09 Kel. Jatirangga 

Kec. Jatisampurna Kota Bekasi 17434 

Telp     :  082114773996 

Pengelola     :  Swasta 

Nama Pengelola    :  Hj. Hanifah 

Nama Kepala Sekolah   :  Hidayat, S.kom 

No Izin Penyelenggaraan   :  421.1/Kep.50-Disdik/IV/2013 

Nomor Akta Notaris   :  10 Tanggal 28 April 2006 

Nomor NPWP    :  02.602.611.2-432.000 

1) Visi  

1. Membentuk anak usia dini  yang cerdas, sehat, dan ceria. 

2. Membentuk kepribadian anak usia dini yang jujur, bertanggung jawab, 

dan berakhlak mulia 

3. Memberikan anak usia dini inspirasi, motivasi, dan kekuatan untuk 

mencapai cita – cita. 
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2) Misi 

1. Mengadakan kegiatan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan 

berkualitas. 

2. Menanamkan nilai – nilai agama dan moral di kegiatan pendidikan 

usia dini. 

3. Memberikan inspirasi dan motivasi untuk meningkatkan daya 

kreativitas anak usia dini. 

Yayasan Al-Istiqomah merupakan sebuah nama lembaga sosial non 

pemerintah yang bergerak pada pemberdayaan masyarakat perkampungan 

khususnya pada masyarakat yang berada disekitar lingukungan Yayasan Al-

Istiqomah.. Fokus yayasan ini pada masyarakat yang belum mengenal dengan 

ajaran-ajaran Pendidikan Agama Islam. Yayasan Al-Istiqomah ini terletak di 

Jl. Ili 1 01/09 Jatirangga Jatisampurna Bekasi.  

Yayasan A-Istiqomah didirikan pada tanggal 14 Februari 2010, namun 

mulai aktif dijalankan pada awal tahun 2011. Meskipun yayasan ini adalah 

lembaga baru, namun orang-orang yang pertama terlibat di dalamnya adalah 

orang-orang dari yayasan saja. Mendirikan Yayasan Al-Istiqomah ini dengan 

tujuan mengabdi pada masyarakat demi mendapat ridho Allah SWT, dan 

memberikan semua yang telah didapat pada masyarakat yang tentunya belum 

mengerti dengan apa itu Pendidikan Agama Islam.
1
 

                                                           
1
 Observasi kegiatan Yayasan Al-istiqomah, tanggal 27 Oktober 2018 di Yayasan Al-

Istiqomah, pukul 17:00-18:00 WIB. 
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Sebagaimana wawancara penulis kepada informan selaku pemilik 

Yayasan Al-istiqomah terkait arti kata istiqomah dan mengapa yayasan ini di 

namakan Yayasan Al-Istiqomah: 

“Kata Al-Istiqomah yang menjadi nama dari yayasan ini dapat 

diartikan sebagai sesuatu yang terus beristiqomah dengan apa yang 

telah dibuat. Hal ini diharapkan dapat sesuai dengan Yayasan yang 

terus memberi dan mengayomi para masyarakat yang belum mau 

mengerti dengan apa itu Pendidikan Agama Islam, seberapa 

pentingnya Pendidikan Agama Islam didalam kehidupan sehari-hari 

yang kita jalani”.
2
 

“Maka dari itu mengapa yayasan ini dinamakan Yayasan Al-

Istiqomah agar kita dan para masyarakt yang mendukung terus ber 

Istiqomah mengembangkan Yayasan ini untuk kedepan nya agar 

menjadi lebih baik”.
3
 

Yayasan Al-Istiqomah ini dari aspek ekonominya dari hasil sendiri dan 

sebagian dari sumbangan dari masjid dan sebagian dari masyarakat. Mungkin 

hal ini yang membuat Yayasan Al-Istiqomah belum bisa berkembang secara 

luas karena kurangnya bantuan dari para pendonasi dan juga dari pemerintah. 

Tapi secara tidak langsung berharap dengan hal-hal tersebut  

b. Tujuan Yayasan Al-Istiqomah  

Tujuan lembaga pendidikan Islam (madrasah) maka tidak 

terlepas dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Tujuan pendidikan 

Islam digali dari nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-

Qur’an dan Hadits. 

                                                           
2
 Wawancara dengan Ketua Yayasan  tanggal 30 Oktober 2018 di Masjid Al-Istiqomah, 

pukul 13:00-13:15 WIB.  
3
 Wawancara dengan Ketua Yayasan  tanggal 30 Oktober 2018 di Masjid Al-Istiqomah, 

pukul 13:00-13:30 WIB. 
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Sebagaimana wawancara penulis kepada informan selaku 

pemilik Yayasan Al-istiqomah terkait Tujuan didirikan nya Yayasan 

Al-Istiqomah: 

 “Tujuan saya membangun Yayasan Al-Istiqomah ini sebagai 

bentuk pengabdian saya kepada masyarakat, kita sebagai 

pendidik terus mendidik kepada masyarakat yang belum 

mengetauhi apa itu Pendidikan Agama Islam dan apa itu 

Pendidikan Islam, dan dihadist pun ada yg mengatakan 

“Sebaik-baiknya kalian yang belajar Al-Quran dan 

mengamalkan nya”. Dan saya sebagaian dari orang yang 

mengamalkan hadist itu, dan saya berharap Yayasan Al-

Istiqomah ini terus berkembang kedepan nya.
4
 

 

“Pada intinya kita terus memberikan ilmu kepada seluruh 

Masyarakat yang belum mengetauhi tentang ajaran-ajaran 

Pendidikan Agama Islam, dan tentunya semuanya ini karna 

Allah SWT”.
5
 

 

Tujuan yayasan yang harus benar-benar diperhatikan dalam 

membangun suatu lembaga pendidikan, yaitu : 

1. Meningkatkan SDM dan fasilitas pendidikan demi tercapainya 

upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran. 

2. Mengembangkan dakwah Islamiyah di masyarakat demi 

terciptanya manusia muslim yang taqwa, berbudi luhur, 

berpengetahuan sempurna, cakap dan terampil serta 

bertanggung jawab terhadap agama,  bangsa dan negara. 

3. Merevitalisasi kebudayaan Islam di wilayah Yayasan demi 

membendung kebudayaan asing yang bertentangan dengan 

syari’at Islam atau kepribadian bangsa Indonesia. 

                                                           
4
Wawancara dengan Ketua Yayasan  tanggal 30 Oktober 2018 di Masjid Al-Istiqomah, 

pukul 13:00-13:40 WIB. 
5
Wawancara dengan Ketua Yayasan  tanggal 30 Oktober 2018 di Masjid Al-Istiqomah, 

pukul 13:00-1:40 WIB. 
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4. Membantu pemerintah dalam memberikan santunan kepada 

anak yatim-piatu, fakir miskin 

 

Lembaga pendidikan Islam mempunai tujuan untuk 

mengembangkan semua potensi yang dimiliki manusia itu, mulai dari 

tahapan kognisi, yakni pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap 

ajaran Islam, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan afeksi, 

yakni terjadinya prosesinternalisasi ajaran dan nilai agama ke dalam 

diri siswa, dalam arti menghayati dan meyakininya. Melalui tahapan 

efeksi tersebut diharapkan bertumbuh motivasi dalam diri siswa dan 

bergerak untuk mengamalkan dan menaati ajaran Islam ( tahap 

psikomotorik) yang telah di internalisasikan dalam dirinya. Dengan 

demikian, akan terbentuk manusia muslim yang bertakwa dan 

berakhlak mulia. 

c. Program kerja Yayasan Al-Istiqomah 

a. Ketua Yayasan 

1. Mengkoordinir penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi program yayasan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.  

2. Mengkoordinir seluruh kegiatan bidang-bidang secara 

harmonis dan sistimatis dalam rangka mencapai tujuan 

yayasan.  

3. Mengoptimalkan peluang dan tantangan yang bersifat eksternal 

yayasan datam rangka mencapai tujuan yayasan.  
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4. Mengkoordinir penyusunan laporan tahunan yayasan (laporan 

keadaan dan kegiatan serta hasit.yang dicapai) dan (laporan 

keuangan ying terdiridariposisiakhirkeuangan, aktivitas, arus 

kas dan catatan laporan keuangan) 

5. Memperhatikan dengan sungguh-iungguh nasihat dan 

peringatan dari pembina dan pengawas. 

b. Sekertaris  

1. Membantu ketua dan wakirketua daram usaha mencapai tujuan 

yayasan.  

2. Membantu ketua daiam penyelenggaraan tugas-tugas 

kesekretariatan yang meliputi : penyusunan program, surat 

menyurat, kearsipan, pembuatan laporan tahunan, pembuatan 

perjanjian dalam segala bidang  serta penyiapan  data baik  

internal maupun external. 

c. Bendahara  

1. Membantu ketua dalam usaha mencapai tujuan yayasan. 

2. Membantu ketua dalam penyelenggaraan tugas-tugas 

kebendaharaan yang meliputi penyusunan : RAT yayasan, 

laporan posisi keuangan pada akhir tahun, laporan aktiviias, 

laporan arus kas, catatan laponan keuangan, penyimpanan 

dana, dan peryanjian dalam bidanq keuangan. 
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B. Bentuk-Bentuk Ativitas Yayasan Al-Istiqomah Pada Masyarakat  

 

Sebagaimana diketahui partisipasi masyarakat dalam pendidikan 

dapat terwujud dalam berbagai pendekatan dan bentuk, sesuai dengan 

kondisi sosiokultural masyarakat itu sendiri. Bentuk partisipasi masyarakat 

tersebut dapat berupa pemberian sumbangan atau bantuan material, 

sumbangan tenaga, maupun sumbangan pemikiran atau gagasan. Makin 

maju lingkungan masyarakatnya maka bentuk partisipasinya cenderung 

pada sumbangan nonfisik, berupa sumbangan pemikiran atau gagasan 

selain materi dan tenaga.  

Peneliti mengamati bahwasanya di Yayasan Al-Istiqomah, Masjid 

merupakan tempat berkumpulnya tempat segala macam bentuk aktivitas-

aktivitas kegiatan Pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan oleh 

yayasan dan awal mula semua kegiatan dilaksanakan di Masjid Al-

Istiqomah ini, karena kemauan masyarakat dan juga bantuan dari kepala 

RT dan juga kepala RW. 

Sebagaimana wawancara penulis kepada informan selaku pemilik 

Yayasan Al-istiqomah terkait dalam segi apa masyarakat mendukung Yayasan 

Al-Istiqomah: 

“yang selama ini terjadi di lapangan bagi Yayasan Al-Istiqomah, 

bentuk partisipasi masyarakat baru sebatas kombinasi dua bentuk 

yakni materi dan tenaga. Lebih jauh dijelaskan bahwa partisipasi 

masyarakat dalam bentuk ide atau gagasan masih sangat sedikit 

bahkan dapat dikatakan tidak ada”.
6
 

 

                                                           
6
 Wawancara dengan Ketua Yayasan  tanggal 30 Oktober 2018 di Masjid Al-Istiqomah, 

pukul 13:30-14:00 WIB. 
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“Tapi bagaimanapun juga ada sebagaian para ustad yang berada 

dilingkungan Yayasan Al-Istiqomah membantu dari segi 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam”.
7
 

 

Yayasan Al-Istiqomah mengadakan aktivitas tahunan dengan 

tujuan, untuk membangun suatu kebersamaan yang searah dan satu tujuan 

utama agar terbentuknya lingkungan pendidikan Agama Islam. dan semua 

kegiatan yang dilaksanakan dimasjid Yayasan Al-Istiqomah. 

Sebagaimana wawancara penulis kepada informan selaku pemilik 

Yayasan Al-istiqomah terkait kegiatan-kegiatan Yayasan Al-Istiqomah 

pada masyarakat: 

“Kegiatan-kegiatan Yayasan Al-Istiqomah banyak sekali dari 

kegiatan tahunan,harian dan bulanan, dan seluruh kegiatan 

tentunya tidak lepas di dalamnya dari ajaran-ajaran Pendidikan 

Agama Islam”.
8
 

 

Dan dari hasil wawancara di atas penulis akan menjabarkan hasil 

wawancara penulis dengan pemilik Yayasan Al-Istiqomah selaku pemilik 

Yayasan terkait kegiatan-kegiatan Yayasan Al-Istiqomah pada Masyarakat 

sekitar. 

Maka dari itu dibuatlah aktivitas-aktivitas kegiatan islami dari 

mulai tahunan, mingguan dan harian nya. Dan disini dibagi menjadi 3 

yaitu : 

 

                                                           
7
 Wawancara dengan Ketua Yayasan  tanggal 30 Oktober 2018 di Masjid Al-Istiqomah, 

pukul 13:30-14:00 WIB. 
 

 
8
 Wawancara dengan bapak Maskan Syarif selaku pemilik Yayasan Al-Istiqomah pada 

pukul 13:00-14:20 tanggal 30 Oktober 2018. 
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1. Aktivitas Harian  

a. Kegiatan TPA di Masjid Al-Istiqomah. 

Kegiatan TPA ini dibagi menjadi dua yaitu: 

a) Kegiatan TPA pada pagi hari. 

Kegiatan TPA pada pagi hari ini 

dilaksanakan karena untuk mengantisipasi 

para siswa dan siswi yang masuk sekolah nya 

siang hari, karena mereka tidak bisa mengikuti 

kegiatan TPA yang sore hari maka dibuat lah 

kegiatan TPA pagi hari pukul 09:00 sampai 

dengan pukul 10:00. 

Dan jumlah siswa dan siswi yang 

mengukuti kegiatan TPA pada pagi hari 

berjumlah 15 orang, karena siswa dan siswi 

yang masuk sekolahnya pada siang hari 

berjumlah sedikit.
9
 

b) Kegiatan TPA pada sore hari. 

Kegiatan TPA pada sore hari lebih 

banyak mengikuti dari siswa dan siswi karena 

para siswa dan siswi lebih cinderung banyak 

yang masuk sekolah nya pada pagi hari. 

Kegiatan TPA ini dilaksnakan pada pukul 

                                                           
9
 Observasi kegiatan Yayasan Al-istiqomah, tanggal 27 Oktober 2018 di Yayasan Al-

Istiqomah, pukul 17:00-18:00 WIB. 
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17:00 sampai dengan pukul 18:00, sampai 

adzan berkumandang dan para siswa dan siswi 

melakukan sholat berjam`ah di masjid.
10

 

Dan jumlah siswa dan siswi yang 

mengikuti kegiatan TPA pada sore hari lebih 

banyak dibadningkan pada pagi hari yaitu 

berjumlah 35 orang, dan ini dibagi menjadi 2 

agar pembelajaran lebih efektif dan agak tidak 

terjadinya keributan yang tidak diinginkan. 

b. Kegiatan membaca Al-qu`an di Masjid Al-Istiqomah 

setelah Isya. 

Kegiatan membaca Al-Qur`an setalah sholah 

Isya ini mungkin tidak banyak melainkan ada sebagian 

dari para Bapak-bapak, Remaja dan Anak-anak. Tapi 

kegiatan ini rutin setiap hari ada sebagian masyarakat 

yang mengikutinya.  

Sebagaimana wawancara penulis kepada 

informan selaku Tak`mir Masjid Yayasan Al-Istiqomah 

terkait kegiatan ini: 

“kegiatan ini ada dikarenakan untuk 

melancarkan para masyarakat yang belum 

lancar dalam membaca Al-Qur`an, dan ada 

juga yang ingin ber Itikaf di masjid, ya 

                                                           
10

 Observasi kegiatan Yayasan Al-istiqomah, tanggal 27 Oktober 2018 di Yayasan Al-

Istiqomah, pukul 17:00-18:00 WIB. 
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walaupun tidak lama,tapi kegiatan ini sangat 

bagus sekali untuk masyarakat”.
11

 

 

Peneliti juga mengamati kegiatan ini benar 

efektif dan sangat sekali membantu para masyarakat 

mungkin yang belum puas dengan bacaan Al-Qur`an 

nya, dan ini juga membantu meramaikan masjid dengan 

kegiatan-kegiatan yang Islami.
12

 

2. Aktivitas Mingguan 

a. Kegiatan pengajian untuk para Ibu-Ibu di Masjid Al-

Istiqomah. 

Kegiatan ini dilaksanakan setiap sabtu, ibu-ibu 

di Jl.Ili 1 Jatirangga Jatisampurna selalu mengadakan 

pengajian, bertempat di Masjid Al-Istiqomah. Pengajian 

ini biasa dimulai pada pukul 13.30 s.d. 15.00. dan ketua 

pengajian, Bu Hj. Hanifah, sudah mengingatkan 

masyarakat dengan sholawatan sejak pukul 13.00. Hal 

tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat bersiap-

siap dulu sebelum pengajian. 

Setelah pukul 13.30, pengajian pun dimulai. Dan 

kegiatan pengajian tersebut mempunyai rangkaian 

formal, seperti pembukaan, pembacaan ayat suci 

                                                           
11

 Wawancara dengan Tak`mir Masjid  tanggal 26 Oktober 2018 di Masjid Al-Istiqomah, 

pukul 19:15-19:30 WIB. 
12

 Observasi kegiatan Yayasan Al-istiqomah, tanggal 26 Oktober 2018 di Masjid Al-

Istiqomah, pukul 19:00-19:30 WIB. 
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Alquran, salawat bersama, ceramah, lalu doa dan 

penutup. 

Penceramahnya sendiri tidak didatangkan dari 

tempat jauh, melainkan ketua yayasan Al-Istiqomah dan 

juga ibu-ibu pengajian sendiri, tetapi sesekali atau jika 

ada halangan, tugas tersebut diserahkan pada orang lain. 

Pengajian ibu-ibu ini menjadi ajang silaturahmi 

bagi para ibu-ibu di Jl.Ili 1 Jatirangga Jatisampurna. 

Mereka yang biasanya sibuk membantu suami dan 

mengurus urusan rumah akan dipertemukan dalam 

pengajian ini. Dengan adanya pengajian ini, bukan 

semata kehidupan individu dan keluarganya saja yang 

penting, tetapi juga kehidupan sosial di lingkungan 

tersebut.
13

  

Sebagaimana wawancara penulis kepada 

informan selaku guru TPA dan ketua pengajian terkait 

kegiatan ini: 

“Kegiatan pengajian Ibu-Ibu ini rutin sekali di 

laksanakan setiap sabtu sore, dan Ibu-Ibu yang 

mengikuti pengajian ini berjumlah 50 orang, 

dan tentunya pengajian ini dibuat dengan 

tujuan menambah ilmu kita serta mempererat 

silahturahmi kita”.
14

 

 

                                                           
13

 Observasi kegiatan Yayasan Al-istiqomah, tanggal 27 Oktober 2018 di Masjid Al-

Istiqomah, pukul 13:00-14:00 WIB. 
14

 Wawancara dengan Guru TPA dan Ketua Pengajian  tanggal 27 Oktober 2018 di 

Masjid Al-Istiqomah, pukul 16:00-16:30 WIB. 
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Peneliti juga mengamati kegiatan ini benar-

benar sangat sekali membantu para masyarakat  dari 

kegiatan ini para masyarakat mendapat dari segi 

silahturahmi nya dan juga dari segi Pendidikan Agama 

Islamnya.
15

 

b. Kegiatan membaca surat Yasin untuk para Bapak-

Bapak di Masjid Al-Istiqomah. 

Masyarakat Jatirangga RT 01/RW 09. Setiap 

malam Jum`at setelah sholat maghrib bapak-bapak dan 

anak-anak mengikuti pengajian rutinan dimasjid Al-

Istiqomah. 

Kegiatan ini tentunya sangat positif bagi 

masyarakat sekitar masjid Al-Istiqomah. Masyarakat 

tentunya jadi lebih tau tentang ilmu Agama , tentang 

cara bermasyarakat dengan baik , tentang fikih dan 

banyak lagi manfaat dari pengajian ini tentunya. 

Sebagaimana wawancara penulis kepada 

informan selaku Takmir Masjid terkait kegiatan ini: 

“Kegiatan Yasinan setelah sholat maghrib ini 

hingga sampe sholat isya, rutin dilaksnakan 

setiap minggu nya, dengan adanya kegiatan ini 

tentunya menambahkan ilmu dan membekali 

kita untuk di akhirat nanti, dan saya sebagai 

Takmir masjid di sini sangat mendukung sekali 

semua kegiatan yang islami saya akan selalu 

                                                           
15

 Observasi kegiatan Yayasan Al-istiqomah, tanggal 27 Oktober 2018 di Masjid Al-

Istiqomah, pukul 14:00-15:00 WIB. 
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membuakan pintu masjid untuk yang mau 

melakukan kegiatan yang islami”.
16

 

 

Peneliti juga mengamati kegiatan ini sangat 

ramai sekali dari bapak-bapaknya dan juga anak-

anaknya yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan 

kegiatan yasinan ini tentunya sangat membantu para 

masyarakat sekitar dalam menambah ilmunya.
17

 

3. Aktivitas Tahunan 

a. Kegiatan puasa dan buka bersama masyarakat dibulan 

Ramadhan di Masjid Al-Istiqomah. 

Kegiatan puasa ini merupakan kegiatan yang sangat 

ditunggu-tunggu kita sebagai umat muslin yaitu bulan 

Ramadhan bulan yang penuh dengan keberkahan 

didalamnya. 

Dan ini terjadi di lingkungan masyarakat Jatirangga 

Jatisampurna di mana pada bulan ini banyak sekali 

anak-anak yang mengikuti kegiatan sholat teraweh dan 

juga ikut beritikaf setelah sholat teraweh.
18

 

Sebagaimana wawancara penulis kepada 

informan selaku Takmir Masjid terkait kegiatan ini: 

                                                           
16

 Wawancara dengan Takmir Masjid  tanggal 26 Oktober 2018 di Masjid Al-Istiqomah, 

pukul 19:30-20:00 WIB. 
17

 Observasi kegiatan Yayasan Al-istiqomah, tanggal 26 Oktober 2018 di Masjid Al-

Istiqomah, pukul 18:30-19:00 WIB. 
18

 Wawancara dengan Takmir Masjid  tanggal 29 Oktober 2018 di Masjid Al-Istiqomah, 

pukul 16:00-17:00 WIB. 
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“Pada bulan Ramadhan kita mengadakan buka 

bersama yang cukup besar dua kali dalam satu 

bulan, kita mengundang ustad untuk 

memberikan kajian nya, dan juga pada hari-

hari biasa dari para masyarakat memberikan 

ta`jil yang itu tidak dijadwalkan tapi selalu ada 

untuk orang-orang yang berbuka puasa di 

masjid”.
19

 

 

Peneliti juga mengamati kegiatan ini merupakan 

kegiatan yang paling ramai sekali bahkan paling indah 

kalau kita lihat karna banyak sekali anak-anak yang 

ikut ber Itikaf di dalam masjid apa lgi dalam sepuluh 

hari terkahir di bulan Ramadhan, dan ini merupakan 

kegiatan yang sangat positif dan memberi pelajaran 

pada anak-anak mulai dari kecil hingga kedepan nya 

dapat menjadi lebih baik.
20

  

b. Kegiatan hari-hari besar Islam di Masjid Al-Istiqomah. 

Pada dasarnya Masjid yang berada sekarang di 

Yayasan Al-Istiqomah ini dulunya adalah hanya sebuah 

Mushola, tetapi dari masyarkat dan dari para Ketua RW 

dan Ketua RT meminta sendirinya untuk dijadikan 

sebuah Masjid yang mana bisa dilaksanakan Sholat 

Jum`ah. 

Dan dari sini lah awal mulanya semua kegiatan-

kegiatan Pendidikan Agama Islam dilaksanakan di 

                                                           
19

 Observasi kegiatan Yayasan Al-istiqomah, tanggal 26 Oktober 2018 di Masjid Al-

Istiqomah, pukul 18:30-19:00 WIB. 
20

 Observasi kegiatan Yayasan Al-istiqomah, tanggal 26 Oktober 2018 di Masjid Al-

Istiqomah, pukul 18:30-19:00 WIB. 
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Masjid Al-Istiqomah, dari mulai kegiatan Sholat 

Jum`at, Sholat Idul Fitri dan Idul Adha dan juga 

kegiatan seperti Maulid Nabi, kegiatan Isro Mi`roj. 

Sebagaimana wawancara penulis kepada 

informan selaku Takmir Masjid terkait kegiatan ini: 

“Kegiatan-kegiatan besar Islam di lakukan setiap tahun 

nya di Masjid Al-Istiqomah ini, dari kami pun 

membantu dari segi dana dan tenaga, dan dana kami 

dari GKM membuat propasal untuk mencari dana 

tersebut dari setiap kegiatan yang akan dilaksankan”.
21

 

 

Peneliti juga mengamati setiap kegiatan-

kegiatan Hari Besar Islam yang ada, para masyarakat 

sangat menyambut sekali dengan rasa ingin 

memeriahkan dari setiap kegiatan yang ada.
22

 

C. Peran Yayasan Al-Istiqomah Pada Masyrakat 

a. Membangun Lingkungan pendidikan Agama Islam 

 

1. Peranan Keluarga Sebagai Lembaga Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan adalah tugas utama didirikanya Yayasan Al-

Istiqomah. Yayasan Al-Istiqomah memiliki peran yang sangat 

besar bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan Agama Islam 

di Jatirangga Jatisampurna Bekasi. 

Awal mula pendidikan dimulai adalah keluarga, keluarga 

merupakan pendidikan pertama yang dilihat oleh anak-anak 
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bagaimana dia mencontoh bapak ibunya yang di kerjakan setiap 

harinya. 

Sebagaimana wawancara penulis kepada informan selaku 

Takmir Masjid terkait pendidikan keluarga ini: 

“Pendidikan Keluarga merupakan pendidikan yang paling 

utama yang dilihat anak-anak kita, pendidikan di 

lingkungan ini mugkin kurang karena faktor kurang nya 

ekonomi masyarakat sekitar, yang mereka beranggapan 

bahwasanya orang yang berpendidikan harus 

mengeluarkan uang yang cukup banyak, dari situ lah 

mereka kurang tertariknya dengan pendidikan”.
23

 

 

Dan peneliti juga mengamati bagaimana respwan 

masyarakat terhadap pendidikan, begitu penting nya kah 

pendidikan untuk mereka, apa sebaliknya tidak begitu penting nya 

pendidikan bagi mereka, karena adanya faktor ekonomi mereka 

yang kurang membantu untuk berpendidikan yang lebih tinggi. 

Tapi dengan adanya Yayan Al-Istiqomah ini yang 

menyelenggarakan seagala macam aktivitas Pendidikan Agama 

Islam untuk masyarakat seacara gratis. 

Sebagaimana wawancara penulis kepada informan selaku 

Guru TPA dan Ketua Pengajian Ibu-Ibu terkait Pendidikan 

Keluarga ini: 

“Selama ini mereka beranggapan bahwasanya Yayasan Al-

Istiqomah ini merupakan Lembaga pendidikan yang mahal, 

tapi kenyataan nya tidak semahal yang mereka bayangkan, 

Yayasan Al-Istiqomah sudah memberikan yang terbaik 

pada masyarakat agar mau berpartisipasi mengikuti 
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pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-

Istiqomah ini, kalau untuk warga asli sini mungkin sedikit 

dari mereka yang mau mengikuti dan kebanyakan dari 

orang-orang yang merantau dan menetap di lingkungan 

Yayasan saja, mungkin karena faktor ekonomi mereka yang 

takut akan mahalnya pendidikan yang mereka harus 

keluarkan”.
24

 

 

Dari pernyatan informan sudah dijelaskan bahwasannya 

masyarakat sekitar memang takut dengan pendidikan yang begitu 

mahalnya bagi mereka dikarenakan kondisi ekonomi mereka yang 

kurang memadai untuk menempuh pendidikan yang berlanjut 

untuk kedepan nya dan mereka berfikir pendidikan hanya sebatas 

pendidikan saja, mereka lebih mementingkan bekerja dari pada 

pendidikan. 

2. Peranan Dalam Bidang Ekonomi 

Masyarakat Jatirangga yang sebagian besar masyarakatnya 

masih bertaraf kehidupan rendah. Yayasan Al-Istiqomah ikut 

berperan aktif dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat 

Jatirangga. 

Dan juga dari sini banyak masyarakat yg terbantu dari segi 

ekonomi mereka, contohnya mereka dapat berjualan jajanan di 

sekitar lingkungan Yayasan Al-Istiqomah, dan juga mereka 

mendapatkan pekerjaan seperti membantu proyek pembangunan 

Yayasan dan ini tidak sering tapi setiap ada proyek pekerjaan 
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pembangunan disitu ada masyarakat yang terbantu dari segi 

ekonomi nya. 

 

3. Peranan Dalam Bidang Sosial 

Peranan Yayasan Al-Istiqomah sebagai lembaga sosial 

menunjukkan keterlibatan yayasan dalam menangani masalah-

masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Masalah-maslah 

sosial yang dimaksud disini adalah aspek kehidupan sosial yang 

berkaiatan dengan kehidupan keseharian masyarakat Jatirangga. 

Pada bulan Asyuro Yayasan Al-Istiqomah biasanya 

mengadakan pengajian. Dalam pengajian tersebut ada pemberian 

santunan terhadap anak yatim yag ada di Masjid Al-istiqomah. 

Bentuk dari kepedulian terhadap anak yatim dan sesama makhluk 

sosial yang hidup berdampingan. Yayasan Al-Istiqomah sabagai 

Lembaga Sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan tentunya 

bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan terutama 

bagi orang kurang mampu. Wujud dari perannya tersebut. 

Sebagaimana wawancara penulis kepada informan selaku 

Guru TPA dan Ketua Pengajian terkait kegiatan ini: 

“Setiap tanggal 10 Asyuro kami mengupulkan anak-anak 

yatim piatu, yang mana nanti kami akan berikan 

sumbangan kepada mereka, karena sebelumnya kami dari 

pengajian ibu-ibu selalu mengumpulkan uang yang mana 

nanti uang itu akan kami berikan kepada anak yatim piatu 

tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk membantu mereka ya 
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walaupun tidak banyak tetapi setidaknya kami bantu yang 

mana kami bisa bantu”.
25

 

 

Dan ketika Idul Adha Masyarakat Jatirangga pun turut 

membantu menyumbang dari segi tenaga maupun dari segi 

menyumbangkan hewan qurban seperti sapi dan juga kambing. 

Sebagaimana wawancara penulis kepada informan selaku 

Takmir Masjid terkait kegiatan ini: 

“Pada hari Idul Adha masyarakat Jatirangga turut 

membantu turun kelapangan, ada juga dari mereka yang 

saling mengumpulkan uang antar warga untung 

menyumbangkan hewan qurban nya, dan ada juga setiap 

keluarga yang menyumbangkan hewan qurban, dan kami 

disini lebih memprioritaskan orang yang sangat sekali 

membutuhkan sumbangan dari kegiatan ini, ketika semunya 

sudah mendapatkan baru lah kami membagikan nya kepada 

yang lain nya”.
26

 

 

Yayasan Al-Istiqomah sering melakukan bakti sosial di 

lingkungan Masyarakat Jatirangga, setiap hari minggu pagi 

menggadakan kerja bakti sosial yang mana didalamnya 

membersihkan lingkungan sekitar, masyarakat pada saat itu sangat 

antusias dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan tersebut. 

Dan setelah itu biasanya ada sebagian warga yang mau 

melanjutkan aktivitas nya seperti bersepeda bersama-sama. 

Dan dari segi politik nya pun Yayasan Al-Istiqomah dengan 

masyarakat selalu mengadakan istigosah bersamaan untuk 

menentukan yang terbaik, dari sini sudah terlihat ada kekompakan 
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antara Yayasan dengan masyarakat mengenai politik yang ada. 

Pada intinya masyarakat dan Yayasan saling berkumpul di masjid 

dan bermusyawarah tentang kegiatan-kegiatan politik yang ada dan 

menyatukan pemikiran mereka. 

b. Membangun Hubungan Antara Yayasan Dan Masyarakat 

1. Kegiatan Majlis Ta’lim 

 

Majlis Ta’lim merupakan lembaga pendidikan masyarakat 

yang tumbuh dan berkembang dari kalangan masyarakat Islam itu 

sendiri yang kepentingannya untuk kemaslahatan umat manusia. 

Pertumbuhan Majlis Ta’lim dikalangan masyarakat 

menunjukkan kebutuhan dan hasrat anggota masyarakat tersebut 

akan pendidikan agama.. Meningkatkan tuntutan jamaah dan 

peranan pendidikan yang bersifat nonformal, sehingga eksistensi 

dan peranan serta fungsi majlis ta’lim benar benar berjalan 

dengan baik. 

Sebagaimana wawancara penulis kepada informan selaku 

Takmir Masjid terkait kegiatan ini: 

“Kegiatan Majlis Ta`lim ini membantu sekali menjalin 

hubungan Yayasan Al-Istiqomah dengan Masyarakat sekita, 

karna didalam kegiatan ini banyak sekali para masyarakat yang 

sangat antusias berpartisi membantu dan segi materi dan ilmu, 

dan disini lah kita menjalin silaturahmi kita kepada 

masyarakat”.
27

  
 

Sebagaimana wawancara penulis kepada informan selaku 

Ketua  Yayasan Al-Istiqomah terkait kegiatan ini: 
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“kegiatan Majlis Ta`lim terdiri dari kegiatan pengajian 

ibu-ibu setiap minggunya, kegiatan fiqih untuk bapak-bapak dan 

anak-anak setiap malam senin abis sholat isya, kegiatan jama`ah 

tabligh yang sering juga datang ke masjid Al-Istiqomah untuk 

membantu memberikan Ilmu Pendidikan Agama Islam kepada 

masyarakat biasanya satu bulan sekali, dan juga setiap tanggal 

10 asyuro kami mengadakan sumbangan kepada anak yatim paitu 

dilingkungan masjid Al-Istiqomah dan semua dana yang masuk 

hasil dari DKM masjid dan juga sumbangan dari para ibu-ibu 

yang mengikuti pengajian”.
28

 

Dan peneliti juga mengamati dari kegiatan Majlis Ta`lim ini 

para masyarakat terbantu dan juga saling mendukung antara Yayasan 

dan Masyarakat sekitar, mungkin ada kendala pada kegiatan Jama`ah 

Tabligh karena ketika kegiatan itu ada sebagian masyarakat yang 

mungkin tidak mempunya waktu sehingga kurangnya para masyarakat 

dalam mengikuti kegiatan ini.
29

 

D. Perubahan pandangan Masyarakat Terhadapat Aktivitas Yayasan 

Al-Istiqomah  

a. Meningkatkan Minat Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat. 

 

Pada dasarnya Masyarakat Jl.Ili 1 Kecamatan Jatirangga, 

berminat terhadap kegiatan Pendidikan Agama Islam, hal ini dapat 

dilihat dari respon masyarakat yang berminat terhadap kegiatan 

tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat 

Jl.Ili Kecamatan Jatirangga terhadap kegiatan pendidikan agama 

Islam. 
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Ini dapat dilihat dari banyak nya masyarakat yang mulai satu 

persatu datang untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Yayasan 

Al-Istiqomah dan juga membantu meraimaikan kegiatan ini, dan juga 

ada sebagaian masyrakat yang belum mau mengikuti kegiatan ini 

dikarenakan belum teketuk hatinya untuk mengikuti kegiatan 

Pendidikan Agama Islam. 

Sebagaimana wawancara penulis kepada informan selaku 

Masyarakat sekitar terhadap kegiatan ini: 

“Pada awalnya saya belum mengerti betul dengan apa itu 

Sholat, bagaimana cara berwudhu, bagaimana cara adzan dan 

apa itu kegiatan Pendidikan Agama Islam yang lainnya, dan 

saya pun mulai mengikuti semua kegiatan ini dan mulai 

meminta bimbingan kepada ustad yang ada di Yayasan untuk 

mengajari saya, dan alhamdulillah sekarang mulai 

mengetauhi ajaran-ajaran Pendidikan Agama Islam satu 

persatu”.
30

 

 

Sebagaimana wawancara penulis kepada informan selaku 

Takmir Masjid terhadap kegiatan ini: 

“Pada awalnya saya pun juga belum mengerti betul belum 

paham betul dengan ajaran-ajaran Pendidikan Agama Islam, 

dan saya pun terus belajar kepada guru-guru saya sampai saat 

ini walaupun saya sudah tua karena ilmu ini tentang akhirat 

yang akan membawa kita nanti di dalam kubur”.
31

 

 

Bagaimana peneliti mengamati kegiatan ini dan dapat dilihat 

dari banyak nya masyarakat yang mulai satu persatu datang untuk 

mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Al-Istiqomah dan 
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juga membantu meraimaikan kegiatan ini, dan juga ada sebagaian 

masyrakat yang belum mau mengikuti kegiatan ini dikarenakan belum 

teketuk hatinya untuk mengikuti kegiatan Pendidikan Agama Islam.
32

 

Meningkatkan minat pendidikan Agama Islam ini selalu 

dikembangkan dan selalu beristiqomah agar para masyarakat yang 

belum terbuka pemikiran nya tentang ajaran-ajaran Pendidikan Agama 

Islam dan  yang belum mau mengikuti  segalam macam bentuk 

aktivitas-aktivitas Pendidikan Agama Islam agar kedepan nya semakin 

bertambah.  

Kita ketahui bahwasanya Allah SWT sudah mengutus kita ke 

muka bumi ini adalah kholifatul fil ardhi, dan itu lah Peran Yayasan 

Al-Istiqomah yang terus beristiqomah meningkatkan minat 

Masyarakat terhadap pendidikan Agama Islam. 

b. Meningkatkan Rasa Kepedulian Masyarakat Pada Pendidikan 

Agama Islam. 

 

Yayasan Al-Istiqomah mendapat kan tugas yang sangat 

penting dalam membangun lingkungan Pendidikan Agama Islam, 

Yayasan selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat, dan 

masyarakat pun mulai merasakan rasa kepeduliannya yang luar biasa 

yang awalnya tidak mau sekarang menjadi mau. 

Pada sekarang ini para masyarakat sekitar Yayasan Al-

Istiqomah di Jatirangga Jatisampurna Bekasi, terus membantu 
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mengembangkan Pendidikan Agama Islam untuk terus lebih maju, 

Arti kata Pendidikan Agama Islam sekarang ini bagi masyarakat 

sangatlah penting karna manusia tanpa ilmu bukan lah apa-apa, setiap 

manusia membutuhkan ilmu pengetahuan yang luas.
33

 

Sebagaimana wawancara penulis kepada informan selaku 

masyarakat dengan rasa kepedulian nya pada Pendidikan Agama 

Islam: 

“Pendidikan Agama Islam intinya sangat penting, Ilmu yang 

akan membantu kita nanti, saya pada belum mengetahui betul tentang 

Agama islam, dan dengan saya mengikuti, membaur dengan Yayasan 

ini sedikit-dikit saya menjadi tau tentang Ajaran Agama Islam. Dan 

Alhamdulillah saya akan terus beristiqomah untuk ke masjid untuk 

sholat berjama`ah yang dulu mungkin belum bisa sekarang saya akan 

mencoba untuk bisa. Semuanya akan saya lakukan selagi itu kebaikan 

bagi saya dan orang lain,  Dan saya akan sebisa saya untuk 

membantu semua kegiatan yang ada dari segi apapun yang bisa saya 

bantu saya akan bantu”.
34

 

 

Peneliti juga mengamati dari hasil wawancara tersebut 

bahwasanya masyarakat disini mulai bisa berfikir, tentang begitu 

penting nya Pendidikan Agama Islam bagi kehidupan sehari-hari 

mereka, dan juga bagi anak-anak mereka untuk kedepannya. Semakin 

berganti tahun masyarakat disekitar lingkungan Yayasan Al-Istiqomah 

semakin bertambah, bertambah dari rasa kepedulian mereka terhadap 

Pendidikan Agama Islam yang Yayasan Al-Istiqomah telah berikan 

kepada masyarakat. 
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