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ABSTRAK 

 

Motivasi berasal dari kata move yang artinya bergerak. Definisi motivasi masih 

sering diperdebatkan. Di antaranya berbunyi “motivasi adalah suatu yang 

menggerakkan atau mendorong seseorang atau kelompok orang, untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu . Seperti halnya yang terjadi di zaman sekarang 

masyarakat berbondong-berbondong melaksanakan akad nikah di Masjid, 

khususnya Masjid Agung Al-Makmur, untuk itu penulis ingin mengatahui 

motivasi masyarakat dalam melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-

Makmur dan untuk mengetahui apa saja hambatan dan tantangan yang di hadapi 

masyarakat dalam melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang menjadi tujuan penelitian, 

untuk mengetahui motivasi masyarakat dalam melaksankan akad nikah di Masjid 

Agung Al-Makmur. Penelitian bersifat deskriptif menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang Faktor-faktor yang motivasi masyarakat 

dalam melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur Lampriet Banda 

Aceh yang digerakkan dari berbagai faktor, diantaranya dari faktor keindahan 

masjid, faktor popularitas masjid dan faktor kenyamanan masjid. Hambatan dan 

tantangan yang dihadapi masyarakat melaksanakan akad nikah ialah biaya yang 

mana saat ini menjadi hambatan bagi masyarakat untuk melaksanakan akad nikah, 

masyarakat melihat bukan hanyak dari faktor keindahan masjid saja, popularitas 

masjid atau kenyamanan masjid, masyarakat juga melihat dari faktor biaya 

dimana biaya menjadi suatu hal yang diperhatikan bagi masyarakat untuk 

menentukan tempat yang mana harus dipilih. Tantangannya yang dihadapi 

masyarakat untuk melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur ialah 

Mental, karena kesiapan mental sangat penting untuk kelancaran akad nikah. 

 

Kata kunci: Motivasi, Faktor-faktor yang memotivasi masyarakat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masjid berasal dari bahasa Arab sajada yang berarti tempat sujud atau 

tempat menyembah Allah SWT.Bumi yang kita tempati ini adalah masjid bagi 

kaum muslimin. Setiap muslim boleh melakukan shalat diwilayah mana pun 

dibumi ini; terkecuali diatas kuburan, di tempat yang bernajis, dan di tempat-

tempat yang menurut ukuran syariat Islam tidak sesuai untuk dijadikan tempat 

shalat.
1
 

Masjid adalah tempat yang disediakan untuk shalat, dzikir, membaca 

alqur‟an, I‟tikaf, mengaji, memberi nasehat atau petunjuk, menyampaikan amar 

makruf nahi munkar, menyampaikan dan mendengarkan khutbah, memberi fatwa 

dan  sebagainya. Masjid juga tempat mendamaikan orang-orang yang sedang 

bertengkar, tempat pendidikan dan pengajaran, tempat yang terkadangpatutuntuk 

memutuskan perkara orang-orang yang sedang bersengketa, dan tempat 

menyatuni orang-orang miskin.
2
 

Nana Rukmana mengutibdari Sidi Gazalba bahwa masjid selain sebagai 

tempat shalat, shalat lima waktu, shalat jum‟at, shalat hari raya idul fitri dan idul 

adha, juga berfungsi sebagai tempat muslim berkumpul, tempat menumbuhkan 

keyakinan dan manifestasi hubungan manusia dengan Tuhan, serta sebagai 

sumber ijtihat. Masjid juga sumber hubungan masyarakat dengan kebudayaan, 

                                                             
1
Moh. E. Ayub, “Manajemen Masjid”, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm 1. 

2
Syaikh Hasan Ayyub, “Fikih Ibadah”, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2004), hlm 179. 
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ekonomi, politik, ilmu pengetahuan seni dan filsafat.Akhirnya konsep masjid 

dirumuskan dalam kesimpulan pendek, yaitu masjid itu bukan saja untuk sujud 

dan ibadah, tapi juga sujud dalam kebudayaan.Ia tempat sujud dalam kehidupan. 

Sujud bermakna mematuhi dan khidmat terhadap yang disujud.Tujuan sujud 

adalah Allah SWT, itulah tugas hakiki masjidyaitu tempat sujud dalam 

kehidupan.
3
 

Menurut Moh. E. Ayub masjid merupakan sentral umat Islam yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan spiritual, sosial dalam merealisasikandan 

mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Masjid 

merupakan simbol keislaman, dimana ada umat Islam di situ ada masjid dan 

dimana ada masjid pasti di situ disinyalir ada kehidupan umat Islam.
4
 

Demikian proses perkembangan fungsi masjid, mulai dari sujudan menjadi 

realita sentral ibadah dan kebudayaan sebagai projeksi keyakinan mewujudkan 

bentuk-bentuk syi‟ar dari Hablum Min-Allah dan Hablum Minan-Naas. Tuntutan 

kehidupan manusia terus berkembang baik kebutuhan dirinya, seperti kebutuhan 

bilogis, sehingga keturunan berkelanjutan menjadi kelompok-kelompok 

masyarakat terus bertambah sebagai kelompok-kelompok sosial yang bertarung 

dalam kehidupan menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan 

perkembangan zaman.
5
 

Masjid dijadikan tempat peribadahan spritual seperti shalat,zikir dan 

sebagainya, selain itu masjid juga dijadikan tempat melaksanakan akad nikah. 

Banyaknya di kota-kota besar sudah melaksanakan akad nikah dimasjid salah 
                                                             

3
Nana Rukmana D.W, “Masjid dan Dakwah”, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002), hlm 5. 

4
Moh. E. Ayub, “Manajemen Masjid”,….. hlm 131 

5
Moh. E. Ayub, “Manajemen Masjid”,…..hlm 140. 
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satunya adalah kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh yangpenduduknya masyarakat 

mayoritas muslim  saat ini berbondong-bondong melaksanakan akad nikah 

dimasjid-masjid ternama di Banda Aceh. 

Penulis melihat baru-baru ini masjid yang populer di Kota Banda Aceh 

dengan arsitektur masjidnya yang menarik membuat kalangan masyarakat tertarik 

untuk membuat sebagai background foto kenangan terutama masyarakat kalangan 

muda yang ingin hendak menikah. Di zaman milenial ini masyarakat Aceh bukan 

hanya menjadikan masjid tempat shalat, zikir, mengaji dan lain sebagainya, tetapi 

masjid juga bisa menjadi tempat melaksanakan akad nikah, bahkan masyarakat 

merasa lebih mewah melaksanakan akad nikah di masjid dari pada di KUA. 

Contohnya di Masjid Agung Al-Makmur.
6
 

Masjid Al Makmur Lampriet merupakan salah satu dari sekian masjid 

agung di Kota Banda Aceh. Masjid itu sudah didirikan pada 1979 oleh masyarakat 

setempat. Namun, ketika gempa dan Tsunami melanda Aceh di ujung tahun 2004, 

kondisi masjid tersebut minta diperbaiki. Perbaikan dan rehab kembali Masjid Al 

Makmur pascagempa dan tsunami dilakukan oleh Pemerintah Oman. 

Pascaperbaikan tersebut, masjid ini menjadi semakin dikenal dan megah. 

Ornamen bangunannya yang meniru corak luar negeri membuat masjid ini indah 

dipandang mata, dari sinilah Masjid Agung Al Makmur ini dikenal dengan nama 

Masjid Oman.
7
 

Tidak hanya dari segi ornamen saja yang membuat masyarakat termotivasi 

melaksanakan akad nikah di Masjid Agung-Al Makmur akan tetapi karena 

                                                             
6
Hasil Observasi Awal dari Penulis , tanggal 2 januari 2019 

7
Simas.kemenag.go.id,  diakses pada tanggal 8 januari 2019 
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populer, kepopuleranya menjadi daya tarik masyarakat untuk melaksanakan akad 

nikah di Masjid Agung Al-Makmur. Walaupun ada beberapa masjid lain yang 

tidak kalah bagus dari masjid ini. Ramainya peminat yang melaksanakan akad 

nikah di masjid tersebut merupakan suatu hal yang membuat mayarakat lain 

termoivasi untuk melaksanakan akad nikah dimasjid tersebut sehingga di 

harapkan minat dari masyarakat bukan karena kepopuleran ataupun tren tetapi 

sebagai wujud kecintaan terhadap masjid.  

Walaupun sudah dikatakan bagus Masjid AgungAl-Makmur masih 

mempunyai kendala dalam hal keluhan masyarakat yang terbiasa melakukan 

shalat dhuha. Hal ini disebab ketidak khusyu‟an masyarakat saat melaksanakan 

shalat dhuha karena kebisingan yang terjadi pada saat proses akad nikah.  

Permasalahannya adalah peran KUA tidak lagi berfungsi sebagaimana 

mestinya karena hampir semua masyarakat melaksanakan akad nikah di masjid, 

sehingga membuat KUA hanya sebagai badan pengawas padahal fungsi KUA 

tidak hanya sekedar mengawasi berlangsungnya akad.Akan tetapi seperti yang 

kita ketahui bahwa melaksanakan akad nikah di KUA lebih resmi dan biayanya 

lebih murah dari pada di masjid.
8
 

Ternyata disisi lain Masyarakat Banda Aceh melaksanakan akad nikah 

bukan hanya melihat dari tempatnya saja tetapi lebih melihat kepada mewahnya 

dan terkadang menghabiskan banyak biaya dengan suatu yang tidak bergitu perlu 

sebenarnya bisa juga dikatagorikan suatu pemborosan.Berkenaan dengan sifat 

boros Allah SWT berfirman dalam surah Al isra‟ ayat 27 : 

                                                             
8
Hasil Observasi Awal dari Penulis , tanggal  8 januari 2019 
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Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan 

dan syaitanitu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya".
9
 

Aceh adalah salah satu wilayah yang melangsungkan pernikahan 

berdasarkan asas hukum Islam, seperti menikah di masjid karena mereka 

mengikuti ajaran nabi Muhammad SAW dan berpegang pada konsep agama 

dalam kehidupan mereka.
10

 

 Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut diatas, menjadi daya 

tarik sendiri bagi penulis, untuk tertarik untuk melakukan penelitian sehingga 

penulis menetapkan judul: “Motivasi masyarakat dalam melaksanakan akad 

nikah di Masjid Agung Al-Makmur, Lampriet, Banda Aceh”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi  masyarakat untuk 

melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur? 

2. Hambatan dan tantangan apa saja  yang dihadapi masyarakat dalam 

melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat 

untuk melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur. 

                                                             
9
 Departemen Agama RI, Alqur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: PPPA Darul Qur‟an), 

2009  hlm 284. 
10

Muhazir, Tesis, “Pelaksanaan Akad Nikah diluar Kantor Urusan Agama(KUA)”, 

Malang:Uin Maulana Malik Ibrahim, 2014, hlm 2. 
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2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan tantangan yang di hadapi 

masyarakat dalam melaksanakan akad nikah diMasjid Agung Al-Makmur. 

D. Manfaat Penelitian 

 Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari segi Teotitis maupun 

Praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

 Manfaat secara teoritis yaitu Penelitian yang dilakukan di masjid Al-

Makmur Lampriet ini diharapkan dapat menjadi tambahan proposal, juga bantuan 

keilmuan dalam rangka memberi wawasan dan masukan kepada masyarakat. 

2. Manfaat secara praktis, yaitu: 

a. Penelitian ini digunakan sebagai salah satu usaha pengembangan 

potensi yang telah dimiliki penulis tentang metode berfikir ilmiah 

dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian ini 

diharapkan menjadi acuan dalam upaya menggunakan dakwah dalam 

kegiatan-kegiatan masyarakat. 

b. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan ikhtisar pengetahuan dan 

khazanah perpustakaan sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti-

peneliti berikutnya. 

E. Definisi Operasional 

1. Motivasi 

Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar 

atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, usaha 

yang dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tertentu bergerak 
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melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dihendakinya atau 

mendapat kepuasan dengan perbuatannya.
11

 

Kemudian pengertian lain juga menyatakan bahwaMotivasi merupakan 

sebuah ciri psikologikal manusia yang memberikan kontribusi kepada tingkat 

komitmen seseorang. Ia mencakup faktor-faktor yang menyebabkan, 

menyalurkan, dan mempertahankan prilaku manusia menuju kesuatu arah tertentu 

terhadap apa yang terkait untuk melakukannya.
12

 

2. Masyarakat 

Kata masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu syaraka atau musyarak 

yang berarti ikut serta, berpartisipasi atau berkawan. Sedangkan dalam bahasa 

inggris dipakai istilah “society” yang bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah 

“sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial dan mereka 

mempunyai kesamaan budaya, wilayah dan identitas.
13

Menurut Syamsuddin 

“Masyarakat adalah kesatuan hidup dari manusia-manusia yang terikat oleh satu 

sistem adat istiadat tertentu”.
14

 

3. Akad Nikah 

Akad atau al-‘aqd adalah perikatan, perjanjian dan permufakatan (al-

ittifaq). Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan 

                                                             
11

Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonsia Edisi ke V, 2016 
12

Winardi, “Motivasi &Pemotivasi Dalam Manajemen”, (Jakarta: PT Raja Grapindo 

Persada, 2004), hlm 66.   
13

Rohadi Abdul Fatah,”Sosiologi Agama”, (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 

2004), hlm 23. 
14

Syamsuddin, “Diklat Antropolog Budaya”, (Banda Aceh, Unsyiah, 1984), hlm 61. 
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penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek 

perikatan.
15

 

Akad nikah secara bahasa adalah mengimpun dan menyatuan.Sedangkan 

menurut syara‟ yang di maksud dengan akad nikah adalah sebuah akad 

(ikatan/kesepakatan) yang menyebabkan halalnya hubungan antara laki-laki dan 

perempuan sesuai dengan aturan yang digariskan oleh syara'.Akad nikah adalah 

sebuah akad yang asasnya adalah hubungan perasaan antara dua pasang manusia 

(suami dan istri). Hubungan ini disifati oleh Al-qur‟an sebagai hubungan 

mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang). Dasarnya adalah agama dan 

akhlak.
16

 

 Adapun pengertian lain menyatakan bahwa Akad nikah ialah pernyataan 

sepakat dari pihak calon suami dam pihak calon istri untuk mengikatkan diri 

mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah 

pihak telah rela dansepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti 

ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam 

berumah tangga.
17

 

4. Masjid 

Masjid menurut bahasa adalah tempat sujud.Dari makna tersebut telah 

dapat dipahami bahwa masjid tidak lain berfungsi sebagai tempat sujud seorang 

hamba sebagai bukti penyerahan diri kepada Sang Khaliq.Selain sebagai tempat 

                                                             
15

Muhammad, “Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah”, (Yogyakarta : UII 

Press Yogyakarta, 2009), hlm 18. 
16

Muhammad Nabil Kazhim, “Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan 

Sukses”, Solo: Samudera, 2007, Cet. 1, hlm 154. 
17

Kamal Muchtar, “Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan”, Jakarta: Bulan 

Bintang, 1974, Cet.1, hlm. 73. 
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sujud, masjid juga merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk kegiatan-

kegiatan yang berdimensi sosial yang melibatkan manusia dengan menjadikan 

masjid sebagai sentral kegiatan.
18

 

Secara umum masjid adalah tempat suci umat islam yang berfungsi 

sebagai tempat ibadah pusat kegiataan keagamaan dan kemasyarakatan yang harus 

dibina sehingga partisipasi dan tanggung jawab umat islam tarhadap 

pembangunan bangsa akan lebih besar.
19

Adapun masjid menurut istilah adalah 

ruang atau bangunan yang diperuntukkan dan dimulaikan oleh umat Islam 

menjadi tempat resmi untuk shalat,tempat ibadah kepada Allah SWT. Atau masjid 

adalah bangunan atau ruang muqaddas atau bangunan muharram,pusat 

pelaksanaan shalat wajib dan shalat sunat, serta ibadah lainnya, berfungsi sebagai 

pusat pendidikan keimanan, keislaman,syariah, mu’amalah, dan akhlaqul 

karimah, baik masjid yang berfungsi maupun yang terhenti fungsinya dalam 

cengkraman non muslim.
20

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar memudahkan pembahasan dan uraian yang menyangkut dengan 

masalah yang akan di bahas maka skripsi ini dibagi atas beberapa bab dan sub 

bab, yaitu: 

                                                             
18

Alim Puspianto, Tesis, “Strategi Dakwah Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dalam 

mempersatukan Umat Islam”,Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2014, hlm 56 
19

Sofyan Syafri Harahap, Manajemen Masjid…….. Hal.340 
20

 Syahruddin,Hanafie,Abdullah Abud s. Mimbar Masjid (Jakarta:Cv Haji Masa Ung 

1986),Hal.339 
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Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang didalamnya tercakup Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Definisi Operasional dan Sistematika Penulisan. 

Bab II menguraikan landasan teori atau pemikiran yang didalamnya  

mencakup tentang Pengertian Motivasi, Motivasi Menurut Para Ahli, Tipe-tipe 

Motivasi, Teori motivasi, pengertian Masyarakat, Masyarakat Menurut Para Ahli, 

pengertian Akad nikah dan pengertian Masjid. 

Bab III menguraikan tentang Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Lokasi 

Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data . 

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab V terdiri dari penutup dan kesimpulan serta ada beberapa saran-saran 

dalam penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Motivasi 

 Motivasi berasal dari kata move yang artinya bergerak. Definisi motivasi 

masih sering diperdebatkan. Di antaranya berbunyi “motivasi adalah suatu yang 

menggerakkan atau mendorong seseorang atau kelompok orang, untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu”. 
21

 

Selain itu Motivasi berasal dari kata Motive yang berarti dorongan atau 

bahasa inggrisnya to move.Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam 

diri organism yang mendorong untuk berbuat (driving force). Motif tidak berdiri 

sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik factor eksternal, 

maupun factor internal.
22

 

 Motivasi merupakan sebuah ciri psikologikal manusia yang memberikan 

kontribusi kepada tingkat komitmen seseorang. Ia mencakup faktor-faktor yang 

menyebabkan, menyalurkan, dan mempertahankan prilaku manusia menuju 

kesuatu arah tertentu terhadap apa yang terkait untuk melakukannya.
23

 

 Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar 

atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, usaha 

yang dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tertentu bergerak 

                                                             
21

Anton Irianto, “Born to Win kunci sukses yang tidak pernah gagal”, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 53 
22

Widayat Prihartanta, “Teori-Teori Motivasi”. Jurnal Adabiya, Vol. 1 No. 83, 2015, hlm 

2. 
23

Winardi, “Motivasi &Pemotivasi Dalam Manajemen”, (Jakarta: PT Raja Grapindo 

Persada, 2004), hlm 66.   
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melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dihendakinya atau 

mendapat kepuasan dengan perbuatannya.
24

 

Hal-hal yang mempengaruhi motif disebut motivasi.Menurut Widayat 

Prihartanta mengutip dari Michel J. Jucius menyebutkan bahwa motivasi sebagai 

kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk 

mengambil suatu tindakan yang dikehendaki.
25

 

 Menurut Stoner yang dikutip oleh Winardi dalam buku motivasi dan 

promotivasi dalam manajemen, mengemukakan bahwa motivasi merupakan salah 

satu diantara berbagai macam faktor yang masuk ke dalam kinerja seseorang. Hal 

yang lain juga tidak kalah pentingnya adalah faktor-faktor seperti kemampuan, 

sumber-sumber daya, dan kondisi-kondisi yang mana seseorang bekerja. Kita 

mungkin sangat termotivasi untuk mengikuti suatu karier, dimana kita membantu 

orang-orang sebagai seorang profesional medikal.
26

 

 Stanley Vance yang dikutip oleh Sudarwan Danim mengatakan bahwa 

pada hakikatnya motivasi adalah perasaan atau keinginan seseorang yang berada 

dan bekerja pada kondisi tertentu untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang 

menguntungkan dilihat dari perspektif pribadi dan terutama  organisasi.
27

 

 Adapun menurut G.R. Terry yang dikutib oleh Indri Dayana dan Juliaster 

Marbun menyatakan bahwa motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri 

seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. 

                                                             
24

Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonsia Edisi ke V, 2016 
25

Widayat Prihartanta, “Teori-Teori Motivasi”. Jurnal Adabiya, Vol. 1 No. 83, 2015, hlm 

3. 
26

Winardi, “Motivasi &Pemotivasi Dalam Manajemen”,,, hlm 67  
27

Sudarwan Danim, “Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok”, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2004),hlm 15  
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Motivasi itu tampak dalam dua sisi yang berbeda,
28

Pertama, kalau dilihat dari 

segi aktif/dinamis, motivasi tampak sebagai suatu usaha positif dalam 

menggerakkan, mengarahkan daya serta potensi tenaga kerja, agar secara 

produktif berhasil mencapai dan  mewujudkan tujuan yang ditetapkan 

sebelumnya.Kedua, jikadilihat dari segi pasif/statis, motivasi akan tampak sebagai 

kebutuhan sekaligus juga sebagai perangsang untuk dapat menggerakkan, 

mengarahkan, dan mengarahkan potensi serta daya kerja manusia tersebut ke arah 

yang diinginkan. Sedangkan Menurut penulis motivasi itu adalah keinginan, 

tindakan-tindakan atau dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu yang 

diinginkan untuk mencapai tujuan. 

Salah satu unsur dari motivasi adalah motif yaitu alasan atau sesuatu yang 

memotivasi. Motivasi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok eksternal dan 

internal. Sedangkan motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar diri, 

sedangkan  motivasi internal adalah motivasi dalam diri sendiri.
29

 

1. Tipe-tipe motivasi  

Motivasi merupakan fenomena hidup yang banyak corak dan ragamnya. 

Secara umum motivasi dapat di klasifikasikan ke dalam empat jenis, yaitu sebagai 

berikut:
30

 

 

 

                                                             
28

Indri Dayana dan Juliaster Marbun, “Motivasi Kehidupan: Menjalani proses kehidupan 

untuk kualitas hidup yang lebih baik”, (Bogor: Guepedia, 2018), hlm 10 
29

Anton Irianto, Born to Win kunci sukses yang tidak pernah gagal, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 53-54 
30

Sudarwan Danim, “Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok”, Jakarta: Rineka 

Cipta, 2004,  hlm 17-18 
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a. Motivasi Positif 

Motivasi positif didasari atas keinginan manusia untuk mencapai 

keuntungan-keuntungan tertentu. Menusia bekerja didalam organisasi jika 

dia merasakan bahwa setiap upaya yang dilakukan akan memberikan 

keuntungan tertentu, apakah besar atau kecil. Motivasi positif merupakan 

proses pemberian motivasi atau usaha membangkitkan motif, dimana hal 

itu diarahkan pada usaha untuk mempengaruhi orang lain agar dia bekerja 

secara baik dan antusias dengan cara memberikan keuntungan tertentu 

kepadanya. Jenis-jenis motivasi positif antara lain imbalan yang menarik, 

informasi tentang pekerjaan, kedudukan atau jabatan, perhatian atasan 

terhadap bawahan, kondisi kerja, rasa partisipasi, dianggap penting dan 

lainnya.
31

 

b. Motivasi Negatif 

Motivasi negatif sering dikatakan sebagai motivasi yang bersumber dan 

rasa takut. Misalnya, jika dia tidak bekerja akan muncul rasa takut 

dikeluarkan, takut tidak diberi gaji, dan takut dijauhi oleh rekan kerja. 

Motivasi negatif yang berlebihan akan membuat organisasi tidak mampu 

mencapai tujuan. Personalia organisasi menjadi tidak kreatif, serba takut 

dan serba terbatas geraknya. 

c. Motivasi dari dalam 

Motivasi dari dalam timbul dalam diri pekerja waktu dia menjalankan 

tugas-tugas atau pekerjaan dan bersumber dari dalam diri pekerja itu 

                                                             
31

Sudarwan Danim, “Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok”,…,  hlm 17 
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sendiri. Motivasi muncul dari dalam diri individu, karena memang 

individu itu mempunyai kesadaran untuk membuat. Baginya berbuat 

adalah suatu kewajiban, laksana makan sebagai kebutuhan, paksaan, 

ancaman, atau imbalan yang bersifat eksternal lainnya memang penting, 

akan tetapi tidaklah lebih penting ketimbang aspek-aspek non material. 

d. Motivasi dari luar 

Motivasi dari luar adalah motivasi yang muncul sebagai akibat adanya 

pengaruh yang ada diluar pekerjaan dan diluar diri pekerja itu sendiri. 

Motivasi dari luar biasanya dikaitkan dengan imbalan. Kesehatan, 

kesempatan cuti, program rekreasi perusahaan, dan lain-lain. Pada kontek 

ini manusia organisasional ditempatkan sebagai subjek yang dapat 

didorong oleh faktor luar. Manusia bekerja, karena semata-mata didorong 

oleh adanya sesuatu yang ingin dicapai dan dapat pula bersumber dari 

faktor-faktor diluar subjek. 

2. Teori Motivasi 

Manusia dimotivasi untuk memuaskan sejumlah kebutuhan yang melekat 

pada diri setiap manusia yang cenderung bersifat bawaan.Ada beberapa teori 

motivasi yang terdapat pada diri setiap manusia, yaitu teori hedonisne, teori 

naluri, teori reaksi yang dipelajari, teori daya pendorong dan kebutuhan.
32

Ada 

beberapa teori motivasi yang akan dibicara dalam pasal ini adalah:
33

 

 

                                                             
32

 Nurfajri, “Hubungan antara Motivasi Kunjungan Mahasiswa Starta Satu (S1) Uin Ar-

Raniry Dengan Ketersediaan Koleksi Di Perpustakaan Pasca Sarjana Uin Ar-Raniry”,…., hlm 10 
33

Ngalim Purwanto, “Psikologi Pendidikan”,  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 
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a. Teori Hedonisme 

 Hodone berasal dari bahasa yunani yang berarti kesukaan, kesenangan, 

atau kenikmatan.Hodonisme merupakan suatu aliran  didalam filsafat yang 

memandang bahwa tujuan hidup yang utama pada manusia adalah kesenangan 

(hedone) yang bersifat duniawi. Menurut pandangan hedonisme, manusia pada 

hakikatnya merupakan makhluk yang mementingkan kehidupan yang penuh 

kesenangan dan kenikmatan. Oleh karena itu, setiap menghadapi persoalan yang 

perlu pemecahan, manusia cenderung memilih altenatif pemecahan yang dapat 

mendatangkan kesenangan daripada  yang mengakibatkan kesukaran, kesulitan, 

penderitaan, dan sebagainya. Implikasi dari teori ini ialah adanya anggapan bahwa 

semua orang akan cenderung menghindari hal-hal yang sulit dan menyusahkan, 

atau yang mengandung resiko berat, dan lebih suka mendatangkan kesenangan 

baginya.
34

 

b. Teori naluri 

 Pada dasarnya manusia memiliki tiga dorongan nafsu pokok yang 

dalamhal ini disebut juga naluri yaitu: 

1) Dorongan nafsu (naluri) mempertahankan diri 

2) Dorongan nafsu (naluri) mengembangkan diri 

3) Dorongan nafsu (naluri) mengembangkan/mempertahankan jenis 

 Dengan dimilikinya ketiga naluri pokok itu, maka kebiasaan ataupun 

tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia yang diperbuatnya sehari-hari 

mendapat dorongan atau digerakkan oleh ketiga naluri tersebut. Oleh karena itu, 
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17 

menurut teori ini, untuk memotivasi seseorang harus berdasarkan naluri mana 

yang akan dituju dan perlu dikembangkan. 

c. Teori reaksi yang dipelajari 

 Teori ini berpandangan bahwa tindakan atau prilaku manusia tidak 

berdasarkan naluri-naluri, tetapi berdasarkan pola-pola tingkah laku yang 

dipelajari dari kebudayaan ditempat orang itu hidup. Orang belajar paling banyak 

dari lingkungan kebudayaan ditempatnya ia hidup dan dibesarkan.
35

 

d. Teori daya pendorong 

 Teori ini merupakan perpaduan antara “teori naluri” dengan “teori reaksi 

yang dipelajari”.Daya pendorong adalah semacam naluri, tetapi hanya suatu 

dorongan kekuatan yang luas terhadap suatu arah yang umum. 

e. Teori kebutuhan 

 Teori kebutuhan yang sekarang banyak dianut orang adalah teori 

kebutuhan.teori ini beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia 

pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik 

maupun kebutuhan psikis. Oleh karena itu, menurut teori ini, apabila seseorang 

pemimpin ataupun pendidik bermaksud memberikan motivasi kepada seseorang, 

ia harus berusaha mengetahui terlebih dahulu apa kebutuhan-kebutuhan orang 

yang akan dimotivasi. 

 Banyak ahli psikologi yang telah berjasa merumuskan kebutuhan-

kebutuhan manusia yang ditinjau dari sudut psikologi, salah satunya yaitu teori 

Abraham Maslow, sebagai seorang pakar psikologi, Maslow mengemukakan 
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adanya lima tingkatan kebutuhan pokok manusia, kelima tingkatan kebutuhan 

pokok inilah yang kemudian dijadikan pengertian kunci dalam mempelajari 

motivasi manusia. Adapun kelima tingkatan kebutuhan pokok tersebut yaitu: 

1) Kebutuhan fisiologis, kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar, yang 

bersifat primer dan vital, yang menyangkut fungsi biologis dasar dari 

organism manusia seperti kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, 

kesehatan fisik, kebutuhan seks, dan sebagainya. 

2) Kebutuhan rasa aman dan perlindungan (safety dan security) seperti 

terjamin keamanannya, terlindung dari bahaya dan ancaman penyakit, 

perang, kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil, dan sebagainya. 

3) Kebutuhan social (social needs) yang meliputi antara lain kebutuhan yang 

akan dicintai, diperhitungkan sebagai pribadi, diakui sebagai anggota 

kelompok, rasa setia kawan, kerjasama. 

4) Kebutuhan akan penghargaan (esteem needs), termasuk kebutuhan 

dihargai karena prestasi, kemampuan, kedudukan atau status, pangkat dan 

sebagainya. 

5) Kebutuhan akan aktualisasi diri (self actualization)nseperti antara lain 

kebutuhan mempertinggi potensi-potensi yang dimiliki, pengembangan 

diri secara maksimum, kreatifitas dan ekspresi diri.
36

 

3. Faktor- faktor yang mempengaruhi motivasi 

 Motivasi merupakan proses psikologi dalam diri seseorang dan sangat 

dipengaruhi olehberbagai faktor.Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 
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seseorang itu dapat muncul dari dalam (instrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik). 

Faktor instrinsik adalah faktor yang timbul dari dalam diri seseorang tanpa adanya 

rangsangan dari luar. Faktor instrinsik ini timbul karena adanya keinginan dalam 

diri seseorang. Sedangkan faktor ekstrinsik yaitu faktor yang dipengaruhi dari luar 

diri seseorang. Faktor ini dipengaruhi oleh lingkungan yang ada disekitar.
37

 

B. Pengertian Masyarakat 

 Kata masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu syaraka atau musyarak 

yang berarti ikut serta, berpartisipasi atau berkawan. Sedangkan dalam bahasa 

inggris dipakai istilah “society” yang bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah 

“sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial dan mereka 

mempunyai kesamaan budaya, wilayah dan identitas.
38

Menurut Syamsuddin 

“Masyarakat adalah kesatuan hidup dari manusia-manusia yang terikat oleh satu 

sistem adat istiadat tertentu”.
39

 

 Dilihat secara grafis, masyarakat akan tampak seperti kumpulan lingkaran 

yang tumpang tindih karena setiap orang dari masyarakat karena dapat 

digambarkan secara grafis dan dapat terlihat seperti sebuah lingkaran yang dibagi 

ke dalam kelompok-kelompok atau acuan yang berbeda. Adapun pengertian 

masyarakat menurut para ahli adalah sebagai: (1) Warren sebagaimana dikutip 

oleh F. Ellen Netting, dkk, menjelakan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat 

adalah sebagai “kombisi sistem dan unit sosial yang melakukan fungsi sosial 
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utama sesuai dengan kebutuhan orang-orang pada tingkat lokal.
40

(2) Menurut 

Suwari dan Anthon mengutip dari Paul B Horton dan C. Hun masyarakat 

merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam 

waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan 

yang samaserta melakukan sebagian besar kegiatan didalam kelompok/kumpulan 

manusia tertentu.
41

(3) Disisi lain Suwari dan Anthon juga mengutip dari Syaikh 

Taqyuddin An-Nabhani mendefinisikan masyarakat sekelompok manusia bisa 

disebut sebagai suatu masyarakat apabila mempunyai pemikiran, perasaan, serta 

system atau aturan yang sama. Dengan kesamaan itu, manusia lalu berhubungan 

saling berinteraksi antara sesama mereka berdasarkan kepentingan bersama.
42

 

 Berdasarkan beberapa pengertian masyarakat yang dikemukakan oleh para 

ahli sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan msyarakat adalah suatu golongan besar atau kecil yang terdiri dari 

beberapa manusia yang dengan karena sendirinya bertalian secara gelombang dan 

berpengaruh mempengaruhi satu sama lain. 

 Pengaruh dan pertalian yang terjadi dengan sendirinya, disi menjadi unsur 

yang harus ada bagi masyarakat. Masyarakat bukannya ada dengan ada 

menjumlahkan adanya orang-orang saja dan diantara mereka harus ada pertalian 

satu sama lain.Maka sedikitnya, setiap anggota sadar akan adanya anggota lain 

sehingga mau tidak mau ia memperhatikan adanya orang lain didalam setiap 
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langkahnya. Kalau cara memperhatikan itu telah menjadi adat, tradisi atau lebih 

lagi menjadi lembaga, maka perhatian itu tetap dipelihara sekalipun tidak ada 

seseorang didekatnya.
43

 

 Berdasarkan adat, sifat meniru dan sebagainya merupakan perasaan 

solidaritas dalam gelongan keluarga, suku bangsa, negara dan seterusnya yang 

akan menjadi kuat dan luas dan ikatan ini akan bertambah kuat dan luas dalam 

menghadapi bahaya apabila kita hidup bermasyarakat.
44

 

 Dari beberapa uraian diatas dapat penulis pahami bahwa, masyarakat 

adalah sekelompok orang atau anggota yang saling tergantung satu sama lain dan 

ikut terlibat dalam diskusi dan pembuat keputusan dan saling bertukar pikiran 

dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga 

masyarakat itu saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hidupnya. 

C. Pengertian Akad Nikah 

 Akad atau al-‘aqd adalah perikatan, perjanjian dan permufakatan (al-

ittifaq). Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan 

penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek 

perikatan.
45

 

 Sedangkan menurut Wardah Yuspin mengutip dari Ahmad Azhar Basyir 

akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan 

syara‟ yang menetapkan akibat-akibat hukum. Ijab adalah pernyataan pihak 
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pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, dan kabul adalah pernyataan 

pihak kedua untuk menerimanya.
46

 

 Sedangkan arti  akad nikah secara bahasa adalah mengimpun dan 

menyatuan. Sedangkan menurut syara‟ yang di maksud dengan akad nikah adalah 

sebuah akad (ikatan/kesepakatan) yang menyebabkan halalnya hubungan antara 

laki-laki dan perempuan sesuai dengan aturan yang digariskan oleh syara'.Akad 

nikah adalah sebuah akad yang asasnya adalah hubungan perasaan antara dua 

pasang manusia (suami dan istri). Hubungan ini disifati oleh Al-qur‟an sebagai 

hubungan mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang). Dasarnya adalah 

agama dan akhlak.
47

 

 Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dam pihak 

calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan 

pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan 

perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang 

berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga.
48

 

1. Dasar Hukum Akad Nikah 

 Dalam suatu pernikahan, akad nikah merupakan sesuatu yang wajib 

adanya. Karena ia adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Dasar hukum 

wajibnya akad nikah dalam suatu pernikahan yaitu Firman Allah SWT yang 

berbunyi: 
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Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanyaAllah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang 

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah 

kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling 

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”.(Q.S. An-

Nisa/4: 1).
49

 

Kemudian terdapat Firman Allah SWT padaQ.S. An-Nisa/4: 21 yang berbunyi: 

                           

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu 

telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan 

mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat” 

(Q.S. An-Nisa/4: 21).
50

 

 

2. Rukun akad nikah 

a. Rukun akad  

Akad memiliki tiga rukun, yaitu adanya dua orang atau lebih yang 

melakukan akad, objek akad, dan lafal (shighat) akad.
51
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1. Dua Pihak atau lebih yang Melakukan Akad 

Dua orang atau lebih yang melakukan akad ini adalah dua orangatau 

lebih yang secara langsung terlibat akad. Kedua belah pihak 

dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad 

sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Kelayakan 

terwujud dengan beberapa hal berikut: 

2. Objek Akad (Transaksi) 

Yakni benda yang menjadi objek akad, seperti barang yang dijual 

dalam akad jualbeli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa, 

yang dihibahkan dalam akadhibah, yang digadai dalam akad rahn dan 

lainlain.
52

 

3. Lafal (shighat) Akad 

Ijab kabul merupakan ungkapan yang menunjukkan 

kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/akad. Menurut 

Hanafiyah, ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh 

salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. Di mana ia 

menunjukkan maksud/kehendak dengan penuh kerelaan, baikdatangnya 

dari pihak penjual atau pembeli dalam jualbeli. Kabul adalah 

sebaliknya. 

Ijab kabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk (shighat) yang 

dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan ucapan, 

tindakan, isyarat, atau korespondensi. Ucapan dapat diungkapkan dalam 
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berbagai macam bentuk, yang terpenting dapat merepresentasikan maksud 

dan tujuannya. 

Syamsul Anwar menambahkan "tujuan akad" merupakan salah satu 

rukun yang harus ada dalam akad. Tujuan akad, yang merupakan rukun 

keempat menurut beberapa ahli hukum Islam kontemporer, dibedakan 

dengan objek akad, yang merupakan rukun ketiga akad. Objek akad adalah 

suatu yang karena itu berlaku akibat hukum pokok yang menjadi maksud 

para pihak. Dengan kata lain, objek akad merupakan tempat terjadinya 

akibat hukum, sedangkan tujuan akad adalah maksud para pihak yang bila 

terealisasi timbul akibat hukum pada objek tersebut.
53

 

Menurut Hana Ekawati yang dikutip al-Zarqa rukun yang membentuk 

akad adaempat, yaitu:  

1. Para pihak yang berakad 

2. Pernyataan kehendak para pihak  

3. Objek akad  

4. Tujuan akad 

a. Rukun nikah 

Didalam pernikahan kita mengenal rukun nikah. Apa itu rukun nikah? 

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu 

melangsungkan pernikahan. Rukun nikah merupakan bagian dari hakikat 
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pernikahan. Artinya jika salah satu dari rukun nikah tidak terpenuhi, 

pernikahan dianggap tidak sah dan statusnya batal demi hukum.
54

 

Apa saja yang termasuk rukun nikah? 

Rukun nikah terdiri dari: 

a. Calon Suami 

b. Calon Istri 

c. Wali Nikah 

d. Dua Orang Saksi  

e. Ijab dan qabul 

3. Syarat-syarat nikah 

Adapun Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah mengutip dari 

pernyataan As-Sayyid Sabiq yang berpendapat bahwa, akad nikah merupakan 

ijab qabul yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
55

 

a. Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan,yaitu berakal, 

balig, dan merdeka. 

b. Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuhuntuk 

melakukan akad. 

c. Qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali 

itumenguntungkan pihak yang berijab. 

d. Hendaknya kedua belah pihak yang berakad beradadalam satu majlis 

dan saling memahami ucapan lawan. 

                                                             
54

AdityaP. Manjorang, Intan Asitya, The Law of Love: “Hukum Seputar Pranikah, 

Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia”, 2015, hlm 59. 
55

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif 

Hukum Islam”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2004, hlm 291-292. 



27 

4. Syarat-syarat sahnya akad nikah 

a. Wanita yang dinikahi bukanlah wanita yang haram dinikahi (mahram) 

bagi laki-laki, baik kemahraman yang bersifat sementara ataupun yang 

semisal dengannya. 

b. Shighat lafal pernikahan itu adalah bersifat selamanya (bukan kontrak). 

c. Akad yang dilaksanakan harus disaksikan oleh dua orang saksi muslim 

yang adil. 

d. Kerelaaan dan pilihan dari kedua mempelai. 

e. Penentuan, identifikasi, dan penamaan masing-masing dari mempelai. 

f. Kedua mempelai, atau salah satunya tidak dalam keadaan ihram haji 

atau umrah. 

g. Pengumuman, yang berarti tidak menyetujui adanya penyembunyian 

pernikahan ini oleh saksi. 

h. Akad pernikahan itu tidak dilakukan dengan seorang laki-laki yang 

sedang sakit yang di mungkinkan membawanya kepada kematian. 

i. Disebutkan mahar secara jelas, atau bandingannya. 

j. Kerelaan wali, yaitu ayah, atau yang bisa mewakiinya pada saat tidak 

ada.
56

 

 

D. Pengertian Masjid 

 Masjid menurut bahasa adalah tempat sujud.Dari makna tersebut telah 

dapat dipahami bahwa masjid tidak lain berfungsi sebagai tempat sujud seorang 

hamba sebagai bukti penyerahan diri kepada Sang Khaliq.Selain sebagai tempat 
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sujud, masjid juga merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk kegiatan-

kegiatan yang berdimensi sosial yang melibatkan manusia dengan menjadikan 

masjid sebagai sentral kegiatan.
57

 

Secara umum masjid adalah tempat suci umat islam yang berfungsi 

sebagai tempat ibadah pusat kegiataan keagamaan dan kemasyarakatan yang harus 

dibina sehingga partisipasi dan tanggung jawab umat islam tarhadap 

pembangunan bangsa akan lebih besar.
58

Adapun masjid menurut istilah adalah 

ruang atau bangunan yang diperuntukkan dan dimulaikan oleh umat Islam 

menjadi tempat resmi untuk shalat,tempat ibadah kepada Allah SWT. Atau masjid 

adalah bangunan atau ruang muqaddas atau bangunan muharram,pusat 

pelaksanaan shalat wajib dan shalat sunat, serta ibadah lainnya, berfungsi sebagai 

pusat pendidikan keimanan, keislaman,syariah, mu’amalah, dan akhlaqul 

karimah, baik masjid yang berfungsi maupun yang terhenti fungsinya dalam 

cengkraman non muslim.
59

 

 Sedangkan secara istilah lainnya banyak ahli yang berpendapat tentang 

pengertian Masjid antara lain: 

a) Gazalba, berpendapat bahwa masjid yaitu sebagai tempat sembahyang saja 

tidak seluruhnya benar, karena bukankah Tuhan telah menjadikan seluruh 

jagad ini sebagai masjid (tempat sembahyang) maka apa bedanya seluruh 

bumi sebagai masjid dan gedung sebagai masjid?. 
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b) M. Quraish Shihab mengatakan bahwa masjid adalah tempat melakukan 

aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah semata. 

c) Nana Rukmana berpendapat masjid adalah suatu bangunan yang 

dipergunakan sebagai tempat mengerjakan shalat, baik untuk shalatlima 

waktu maupun shalat jum‟at, atau hari raya. 

d) Moh. E Ayub, menurutnya masjid tidak bisa dilepaskan dari masalah 

shalat, tetapi shalat juga bisa dilakukan dimana saja seperti di rumah, 

kebun, jalan dan di tempat lainnya. Selain itu, masjid merupakan tempat 

orang berkumpul dan melakukan shalat berjamaah, dengan tujuan 

meningkatkan solidaritas dan silaturrahmi di kalangan kaum muslimin.
60

 

e) Sedangkanmenurut Ahmad Sutarmadi, masjid bukan sekedar memiliki 

peran dan fungsi sebagai sarana peribadatan saja bagi jamaah. Masjid 

memiiki misi yang lebih luas mencakup bidang pendidikan agama dan 

pengetahuan, bidang peningkatan hubungan social kemasyarakatan bagi 

para anggota jamaah, dan peningkatan ekonomi jamaah, sesuai dengan 

potensi lokal yang tersedia.
61

 

1. Sejarah masjid 

 Sejarah masjid bermula sesaat setelah Rasulullah SAW, hijrah di Madinah. 

Saat Rasulullah Saw tiba di Quba, pada hari Senin tanggal 8 Rabi’ul Awwal tahun 

ke-14 nubuwwah atau tahun pertama hijrah, bertepatan tanggal 23 September 662 

M, beliau membangun masjid yang pertama yang disebut Masjid Quba. 
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Lokasinya berada di sebelah tenggara Kota Madinah. Jaraknya lima kilometer di 

luar Kota Madinah. Dijelaskan dalam sejarah, tokoh Islam yang memegang 

peranan penting dalam pembangunan masjid ini adalah sahabat Rasulullah yaitu 

„Ammar ra. Saat Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, pria ini 

mengusulkan untuk membangun tempat berteduh bagi Rasulullah di 

kampungQuba yang tadinya hanya terdiri atas hamparan kebun kurma. Kemudian, 

dikumpulkannya batu-batu dan disusun menjadi masjid yang sangat sederhana. 

Meskipun tak seberapa besar, paling tidak bangunan ini dapat menjadi tempat 

berteduh bagi rombongan Rasulullah SAW, mereka pun dapat beristirahat pada 

saat siang hari dan mendirikan shalat dengan tenang.
62

 

 Setelah masjid Quba, bangunan masjid yang selanjutnya dibangun oleh 

Rasulullah SAW adalah masjid Nabawi di Madinah. Rasulullah SAW, 

membangun Masjid Nabawi pada bulan Rabiul Awal di awal-awal hijrahnya ke 

Madinah. Pada saat itu panjang masjid adalah 70 hasta dan lebarnya 60 hasta atau 

panjangnya 35 m dan lebar 30 m. Kala itu Masjid Nabawi sangat sederhana, kita 

akan sulit membayangkan keadaannya apabila melihat bangunannya yang megah 

saat ini. lantai masjid adalah tanah yang berbatu, atapnya pelepah kurma, dan 

terdapat tiga pintu, sementara sekarang sangat besar dan megah.
63

 

 Selain masjid Quba dan masjid Nabawi yang dijelaskan di atas, tercatat 

masjid yang juga dijadikan sentra utama seluruh aktivitas keumatan, yaitu 

Masjidil Haram, Masjid Kufah, Masjid Basrah dan masih banyak lagi. Semua 

masjid semestinya dibangun atas dasar takwa dan bukan atas dasar yang lainnya. 
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Oleh sebab itu, Rasulullah SAW dalam sejarahnya pernah meruntuhkan bangunan 

kaum munafik yang juga mereka namakan masjid, yaitu masjid Dhirar. Dalam QS 

at-Taubah (09): 107, Allah SWT berfirman: 

                       

                          

       

Artinya: “Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang 

mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-

orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara 

orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang 

telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. mereka 

sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." 

dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah 

pendusta (dalam sumpahnya”).(QS at-Taubah: 107)
64

 

2. Fungsi Masjid 

 Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT, tempat 

shalat, dan tempat beribadah kepada-Nya.Lima kali sehari semalam umat isam 

dianjurkan mengunjungi masjid guna melaksanakan shalat jamaah. Masjid juga 

merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui 

azan, qamat, tasbih, tahmid, tahlil, istigfar, dan ucapan lain yang dianjurkan 
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dibaca di masjid sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan 

asma Allah. Selain itu fungsi masjid adalah: 

a. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri 

kepada Allah SWT. 

b. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri‟tikaf, membersihkan diri, 

menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan 

pengalaman batin/keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan 

jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian. 

c. Masjid merupakan tempat bermusyawarah kaum muslimin guna 

memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. 

d. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan 

kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan. 

e. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotong-

royongan didalam mewujudkan kesejahteraan bersama. 

f. Masjid dengan majelis taklimnyamerupakan wahana untuk meningkatkan 

kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin  

g. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader 

pimpinan umat. 

h. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya; 

dan 

i. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervise sosial.
65
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Fungsi-fungsi tersebut telah diaktualisasikan dengan kegiatan oprasional 

yang sejalan dengan program pembangunan.Fenomena yang muncul, terutama 

dikota-kota besar, memperlihatkan banyak masjid telah menunjukkan fungsinya 

sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan dan kegiatan-kegiatan sosial 

lainnya.Dengan demikian, keberadaan masjid memberikan manfaat bagi jamaah 

dan bagi masyarakat lingkungannya.Fungsi masjid yang semacam itu perlu 

dikembangkan dengan pengelolaan yang baik dan teratur, sehingga dari masjid 

lahirlah insan-insan berkualitas dan masyarakat yang sejahtera.Kemudian masjid 

memiliki 3 fungsi atau ruang lingkup dalam memahami kemakmuran masjid: 

a. Idarah  

Idarah berasal dari bahasa arabidarat yang artinya “adminitrasi”, idarah 

juga dapat diartikan “kelola, kepengurusan”.Idarah masjid merupakan kegiatan 

mengembangkan dan mengatur kerjasama dari banyak orang guna mencapai suatu 

tujuan tertentu.
66

 

Masjid bukanlah milik pribadi,akan tetapi milik bersama yang harus 

diurus secara bersama-sama dengan kerja sama yang baik. Untuk inilah perlu 

adanya pengelolaan idarah. Idarah ialah kegiatan mengembangkan dan mengatur 

kerjasama guna mencapai tujuan tertentu.
67
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b. Imarah 

Imarah atau memakmurkan masjid yaitu upaya agar lembaga masjid 

dapat berfungsi seperti yang diharapkan, yakni sebagai pusat ibadah, 

pemberdayaan dan persatuan umat dalam rangka meningkatkan keimanan, 

ketaqwalan, akhlak mulia, kecerdasan umat dan lain sebagainya. 

Imarah berasal dari bahasa arab yang artinya makmur,manurut istilah 

adalah suatu usaha untuk memakmurkan masjid sebagai tempat ibadah, 

pembinaan umat dan peningkatan kesejahteraan jama‟ah. Bidang imarah ini ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti peribadatan, tertibnya pelaksanaan 

ibadah shalat fardhu, shalat jum‟at, mua‟adzim, imam, khatib, dan pembinaan 

jamaah. Selain itu juga digiatkan majlis ta‟lim, remaja masjid, pengelolaaan 

perpustakaan masjid dan perayaan hari-hari besar islam dan pelaksanaan Akad 

nikah.
68

Pelaksanakaan akad merupakan ibadah yang harus dilaksanakan bagi umat 

Islam dengan syarat-syarat tertentu.pelaksanaan akad nikah dimasjid termasuk 

kedalam imarah dimana pelaksanaan akad nikah bisa menjadikan masjid berfungsi 

baik itu dari usaha untuk memakmurkan masjid sebagai tempat ibadah maupun 

dijadikan tempat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masjid itu sendiri. 

c. Ri‟ayah 

Ri‟ayahadalah memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan 

kebersihan. Dengan adanya pembinaanri‟ayah masjid akan nampak bersih, cerah 
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dan indah, sehingga dapat memberikan daya tarik, rasa nyaman dan 

menyenangkan bagi siapa saja yang memasuki dan beribadah didalam nya.
69

 

E. Masjid Agung Al-Makmur 

  Masjid Al Makmur Lampriet merupakan salah satu dari sekian masjid 

agung di Kota Banda Aceh. Masjid itu sudah didirikan pada 1979 oleh masyarakat 

setempat. Namun, ketika gempa dan tsunami melanda Aceh di ujung tahun 2004, 

kondisi masjid tersebut minta diperbaiki. Perbaikan dan rehab kembali Masjid Al 

Makmur pasca gempa dan tsunami dilakukan oleh Pemerintah Oman. Pasca 

perbaikan tersebut, masjid ini menjadi semakin dikenal dan megah. Ornamen 

bangunannya yang meniru corak luar negeri membuat masjid ini indah dipandang 

mata, dari sinilah Masjid Agung Al Makmur ini dikenal dengan nama Masjid 

Oman. 

                                                             
69

 Budiman Mustafa, Manajemen Kemasjidan Cetakkan Kedua, (Surakarta:Ziyad Visi 

Media, 2008),  hlm 20 

 



 

36 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. 

Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. 

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata 

penelitian. Kata metode berasal dari bahasa yunani, yaitu methodos yang berarti 

cara atau cara menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang 

berkaitan dengan suatu cara(sistematis) untuk memahami suatu subjek dan objek 

penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.  

Adapun pengertian penelitian adalah upaya suatu proses pengumpulan dan 

analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, bai bersifat 

kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif 

maupun non interaktif.
70

  

 Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, yang pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam 

hidupnya, berinteraksi dengan mereka dan berusaha untuk memahaminya. 
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 Penelitian kualitatif menurut Nasution pada hakikatnya ialah mengamati 

orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha 

memahami bahasan dan tafsiran mereka tentang dunia dan sekitarnya.
71

 

B. Jenis Penelitian 

Untuk memperoleh data yang lebih akurat peneliti menggunakan metode 

penelitian lapangan (Field Research) adalah kegiatan penelitian yang dilakukan 

dilingkungan masyarakat, baik di lembaga-lembaga, dan kemasyarakatan sosial, 

maupun lembaga pemerintah.
72

Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian 

lapangan ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (Field resesrch) dalam 

penelitian ini penulis langsung terjun ke lokasi penelitian guna mendapatkan 

berbagai data primer, terutama perihal Motivasi masyarakat dalam melaksanakan 

akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur, Lampriet, Banda Aceh untuk 

mendukung pembahasan, peneliti menggunakan kajian pustaka (library research) 

dengan menelaah buku-buku dan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah 

dalam penelitian ini sebagai data skunder.    

C. Lokasi Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, lokasi atau tempat merupakan salah satu bagian 

yang terpenting yang tidak mungkin dilewatkan. Karena mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam kelengkapan data yang akan diperoleh. Adapun lokasi 

penelitian ini adalah di Masjid Agung Al-Makmur, Lampriet, Banda Aceh, alasan 
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peneliti memilih objek penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui 

kenapa lebih banyak masyarakat melangsungkan akad nikah di Masjid Agung Al-

Makmur tersebut dari pada masjid yang lain dan mengetahui kenapa masyarakat 

lebih memilih melangsungkan akad nikah di masjid dari pada di KUA.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu langkah metode ilmiah melalui 

prosedur sistematif, logis dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh 

secara langsung dan tidak langsung untuk  keperluan analisis dan pelaksanaan 

pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh 

jawaban dan berbagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi 

oleh peneliti. Dalam pengumpulan data dan informasi ini penulis mengumpulkan 

data dengan beberapa metode atau cara yaitu:  

a. Observasi, yaitu pengamatan dengan mendatangi langsung tempat 

penelitian.
73

, observasi merupakan suatu proses dalam mengadakan 

pengamatan dan peninjauan secara langsung terhadap objek penelitian 

yang berkenaan dengan Motivasi masyarakat dalam melaksanakan akad 

nikah di Masjid Agung Al-Makmur, Lampriet, Banda Aceh. 

b. Wawancara mendalam, adalah percakapan yang di lakukan oleh dua 

orang, yaitu interviewer (yang mengajukan pertanyaan) dan interviewe 

(yang memberikan jawaban atas pertanyaan).
74

 Dalam hal ini wawancara 

dimaksudkan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh 
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keterangan dari penelitian yang dilakukan dengan cara percakapan 

langsung antara peneliti dan masyarakat yang melakukan akad nikah di 

masjid tersebut, untuk mendapatkan informasi yang akurat peneliti 

melakukan wawancara mendalam berbentuk terbuka dan secara bebas 

dengan menggunakan pedoman atau panduan soal dalam mengajukan 

pertanyaan. Adapun yang akan di wawancara yaitu: 

1. 2 orang Pengurus Pelaksana Akad nikah 

2. 1 orangImam Masjid Agung Al-Makmur 

3. 1 orang ketua BKM Masjid Agung Al-Makmur 

4. 11 Masyarakat yang sudah melaksanakan akad pernikahan  

c.  Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dan mengalisis 

dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar atau elektronik.
75

 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang di 

ambil dari masjid yang akan di teliti berupa buku-buku, data-data tertulis 

yang di ambil dari adanya pelaksanaan akad nikah di masjid tersebut. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian merupakan kegiatan yang sangat penting 

yang didalamnya dibutuhkan ketelitian dan berhati-hati terhadap data yang telah 

dihasilkan.Melalui analisis data, data yang dikumpulkan dalam bentuk data 

mentah dapat diproses secara baik untuk menghasilkan data yang matang.Teknik 
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analisis data penelitian berkaitan erat dengan teknik pengumpulan data, bahkan 

teknik pengumpulan data sekaligus menjadi teknik analisis data.
76

 

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah  kualitatif, dimana 

proses pengumpulan data di lapangan menggunakan teknik observasi, dan 

mencari informasi secara mendalam, setelah data terkumpulkan, maka penulis 

menganalisis data berdasarkan konseptual. Dengan data yang telah terkumpulkan 

lalu di olah dan dimasukkan kedalam   katagori tertentu dengan menemukan apa 

yang penting dalan apa yang di pelajari.
77
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak dan Sejarah Masjid Agung Al-Makmur 

Masjid Agung Al-Makmur Lampriet berada di pertigaan jalan Jl. Taman 

Ratu Syafaruddin / Muhammad Daud Beureuh, berseberangan dengan taman Ratu 

Safiatuddin di kota Banda Aceh. Masjid Oman Al-Makmur atau dulunya bernama 

Masjid Al-Makmur Lampriet adalah salah satu Masjid besar yang berada di kota 

Banda Aceh. Dari kejauhan Masjid ini sudah terlihat kemegahannya. Aroma 

Timur Tengah memang sangat kental pada bangunan Masjid satu ini. Lengkap 

dengan kubah besar dan menara kembarnya. Keseluruhan proses rancangan, 

pembangunan dan pendanaannya ditangani langsung oleh pemerintah. 

Masjid ini sudah didirikan sejak tahun 1979 oleh masyarakat setempat 

secara bertahap. Berada di kawasan Lampriet, dulunya kawasan ini adalah 

komplek pegawai pemerintahan yang sempat diduduki oleh para penjajahan dari 

Belanda serta menjadi tanah eropa. Pada tahun 2004 tepatnya di bulan Desember 

tanggal 26, Aceh terkena bencana gempa dan tsunami dan Masjid ini pun 

mengalami kerusakan akibat dari bencana tersebut, malah sudah dianggap tidak 

layak digunakan lagi.
78

 

Setelah peristiwa tersebut Kesultanan Oman pun memberikan dana 

bantuan untuk merenovasi Masjid ini. Dana hibah langsung dari Sultan Oman, 

Qabooss Bin Said kini membuat Masjid ini menjadi megah dengan gaya arsitektur 
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ala Timur Tengah.Proses pembangunannya dimulai tahun 2006 dan diresmikan 

tahun 2008. Sempat mengemuka untuk menamakan masjid agung ini dengan 

nama Masjid Agung Al-Makmur Sultan Kabus, diambil dari nama Sultan Qaboos, 

Sultan Oman. Namun justru Sultan Oman yang kemudian mengatakan bahwa 

beliau tulus ikhlas lillahita‟ala membantu muslim Aceh dan tidak perlu 

menyangkut pautkan bantuan tersebut dengan namanya.  Sekedar catatan, nama 

Sultan Qaboos sudah di abadikan sebagai nama Masjid Nasional Oman dengan 

nama Masjid Agung Sultan Qaboos Muscat. 

Digantinya nama Masjid ini dari „Baitul Makmur‟ menjadi Al-Makmur, 

salah satunya adalah karena Baitul Makmur itu artinya „Arasy Allah‟ yang berada 

di aras. Baitul Makmur hanya ada di aras, sedangkan di dunia ini tidak ada. Itu 

sebabnya kemudian disepakati diubah namanya menjadi Al-Makmur. Pergantian 

nama ini dilakukan pada tahun 1980-an, setelah masjid berdiri. Kemudian Masjid 

ini resmi bernama Masjid Agung Al-Makmur. Namun demikian kebanyakan 

orang sudah terlanjur menyebut Masjid Agung ini sebagai Masjid Oman. 

Oman merupakan negara Islam di Timur Tengah yang pertama kali datang 

membantu Aceh setelah sebagian besar wilayah pesisir pantai hancur diterjang 

bencana alam tsunami 26 Desember 2004. Direktur Eksekutif Oman Charity, Ali 

Ibrahim Al Raisi, langsung datang sendiri ke Aceh seminggu pasca tsunami untuk 

melihat dengan mata kepalanya sendiri dahsyatnya musibah tersebut. Beliau 

berada di Aceh selama 45 hari dan ketika kembali ke negaranya ia langsung 

melaporkan kepada Sultan Oman apa saja bantuan dari Kesultanan Oman dengan 

menghabiskan dana sekitar Rp 17 milyar rupiah, sebagai bagian dari paket 
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bantuan Kesultanan Oman untuk rakyat Aceh. Bantuan dari Kesultanan Oman 

sudah mengalir ke Aceh sejak masa tanggap darurat dan ditangani langsung oleh 

Ali Ibrahim Al Raisi. Semasa tanggap darurat, Oman mengirimkan bahan 

makanan dan kebutuhan lainnya sebanyak 60 ton ke Banda Aceh dan Meulaboh. 

Menyusul kemudian puluhan unit ambulan dan dilanjutkan dengan bantuan tahap 

kedua di masa rehabilitasi dan rekontruksi Aceh berupa bantuan perumahan 

berupa 150 rumah di Montasik yang disebut Oman Village, gedung sekolah serta 

masjid. 19 Mei 2009 Masjid Agung Al-Makmur, Lampriet diresmikan 

penggunaannya. Hadir dalam upacara peresmian tersebut Ali Ibrahim Al Raisy, 

Direktur Eksekutif Oman Charitible Organitation mewakili pemerintahan 

Kesultanan Oman. Dalam pidatonya beliau menyatakan pemerintah dan 

masyarakat Oman sangat gembira bisa membantu masyarakat Aceh setelah 

dilanda tsunami “Sultan Oman mengucapkan selamat atas proses pembangunan 

kembali Aceh usai bencana,” ujarnya. Pembangunan masjid ini menghabiskan 

dana sebesar 1,3 juta dolar AS atau sekitar Rp 17 milyar Rupiah yang seluruhnya 

bantuan Kesultanan Oman.
79

 

2. Visi dan Misi Masjid Agung Al-Makmur 

a. Visi 

“Mewujudkan Masjid Sebagai Tempat Ibadah yang Tenang dan Damai, 

serta Melakukan Kegiatan Amal untuk Membangun Kualitas Ummat”. 
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b. Misi 

1) Membina Ummat yang Berakidah Benar dan Berakhlak Mulia 

2) Menghidupkan Sunnah Nabi dan Amal yang Bermanfaat sesuai 

dengan Petunjuk Allah dan Rasul 

3) Meningkatkan Kualitas Ummat dalam Beribadah dan 

Bermuamalah 

4) Mendidik Remaja dan Generasi Muda Sebagai Kader yang 

Berguna untuk Agama dan Bangsa 

5) Memelihara Ukhwah Islamiyah dan Persatuan Ummat Melalui 

Pengkajian, Pendidikan dan Kajian Ilmuan.
80

 

3. Program Masjid 

a. Remaja Masjid 

b. Pengajian Al-Quran (TPA) 

c. Penyelenggara Nikah 

d. Manasik Haji 

e. Studi Banding Pengurus Masjid 

f. Kuliah Agama 

g. Qiamullail Ramadhan 

4. Kegiatan Masjid 

a. Menyelenggarakan kegiatan sosial ekonomi (koperasi masjid)  

b. Menyelenggarakan Pengajian Rutin  

c. Menyelenggarakan Dakwah Islam/Tabliq Akbar  
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d. Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam  

e. Menyelenggarakan Sholat Jumat  

f. Menyelenggarakan Ibadah Sholat Fardhu. 

5. Fasilitas Masjid 

a. Area Parkir  

b. Tempat Penitipan Sepatu/Sandal  

c. Ruang Belajar (TPA/Madrasah)  

d. Perlengkapan Pengurusan Jenazah  

e. Mobil Ambulance  

f. Perpustakaan  

g. Kantor Sekretariat  

h. Kamar Mandi/WC,  

i. Tempat Wudhu,  

j. Sarana Ibadah
81

 

k. Dan lain sebagainya. 
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6. Susunan pengurus dan panitia akad nikah Masjid Agung Al-Makmur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Sekretaris pelaksana nikah Masjid Agung Al-Makmur Thn 2019 

a. Tugas Koordinator (Ustad Yusbi Yusuf) 

1. Membina dan memberi nasehat-nasehat yang di pandang perlu bagi 

pengurus dan penitia pernikahan. 

2. Memberi saran-saran untuk mengembangkan masjid, baik itu pengurus 

BKM maupun pengurus pelaksana akad nikah.  

3. Mengatahui dengan mengawasi segala aktivitas yang berhubungan 

dengan Pelaksana akad nikah 

4. Mengetahui dan mengawasi segala program yang di jalankan. 

5. Menerima laporan pertanggung jawaban dari sekretaris maupun 

bendahara. 

MC 

- Ustad Zulham 

-  Ustad 

Mardani 

PEMANDU 

Supraid 

QORI 

- Ustad Alfi 

Muzzami 

- Ustad Khaisar 

Akbar 

- Ustad Mujirin 

 

 

DOA 

- Ustad Zulham 

- Ustad Mardani 

KOORDINATOR/KETUA 

Ustad Yusbi Yusuf 

SEKRETARIS 

Ustd M. Musawir 

BENDAHARA 

Syarbini 



47 

 
 

b. Tugas Sekretaris (Ustad M. Musawir) 

1. Bertanggungjawab dalam proses pendaftaran akad nikah dari awal sampai 

selesai. 

2. mengurusi hal yang berhubungan dengan surat menyurat 

3. Mendokumentasikan semua kegiatan, mengatur dan mengelola system 

dokumentas 

4. Memberikan atau melayani masyarakat yang ingin mendaftar nikah.  

5. Menyusun serta membuat jadwal pelaksana akad nikah. 

6. Membuat laporan kegiatan dan dilaporkan/memberikan kepada 

koordinator. 

c. Tugas Bendahara (Syarbini)  

1. mengurusi adminitrasi keuangan atau segala sesuatu yang berhubungan 

dengan uang. 

2. Menerima uang ataupun tarif dari masyarakat yang melaksanakan akad 

nikah. 

3. mempersiapkan rencana-rencana pengeluaran kedepan  

4. Membuat laporan keuangan dan dilaporkan/memberikan kepada 

koordinator.
82

 

 

B. Hasil Penelitian 

Paparan hasil penelitian tentang Motivasi Masyarakat dalam 

Melaksanakan Akad Nikah di Masjid Agung Al-Makmur Lampriet Banda Aceh 

sebagai berikut: 
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1. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat untuk 

melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur  

Peneliti memperoleh data baik melalui observasi, wawancara maupun 

dokumentasi tentang motivasi masyarakat dalam melaksanakan akad nikah di 

Masjid Agung Al-Makmur Lampriet Banda Aceh. Berdasarkan hasil 

pengumpulan data dilapangan, peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan 

dengan motivasi masyarakat untuk melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-

Makmur. Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan sebagai berikut: 

Melaksanakan akad nikah di masjid sudah menjadi daya tarik tersendiri 

bagi masyarakat, khususnya masyarakat kalangan muda. Masyarakat yang 

melaksanakan akad nikah di masjid bukan hanya melihat dari tempatnya saja akan 

tertapi melihat dari mewahnya dan lain sebagainya. Masyarakat melaksanaan akad 

nikah di masjid tentunya memiliki pendorong atau faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi masyarakat untuk melaksanakan akad nikah di masjid, 

khususnya Masjid Agung Al-Makmur. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Yusbi Yusuf, selaku ketua 

BKM sekaligus ketua pelaksana akad nikah mengatakan bahwa: 

“Ada beberapa hal yang memotivasi masyarakat melaksankan akad nikah 

di Masjid Agung Al-Makmur, yang pertama adalah populer, 

kepopuleranya menjadi daya tarik masyarakat untuk melaksanakan akad 

nikah di Masjid Agung Al Makmur. Walaupun ada beberapa masjid lain 

yang tidak kalah bagus dari masjid ini. banyaknyanya peminat yang 

melaksanakan akad nikah di masjid ini merupakan suatu hal yang 

membuat mayarakat lain termotivasi untuk melaksanakan akad di masjid 

ini sehingga diharapkan minat dari masyarakat tersebut bukan karena 

kepopuleran ataupun tren tetapi sebagai wujud kecintaan terhadap masjid. 

Selanjutnya kepanitiaan di Masjid Agung Al-Makmur sudah dapat 

dikatakan bagus dalam artian panitia pelaksana nikah sudah professional 

dan juga disiplin. Letak masjid yang strategis juga menjadi salah satu 
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faktor yang membuat masyarakat termotivasi untuk melaksankan akad 

nikah”.
83

 

Dari keterangan yang disampaikan di atas mengenai motivasi masyarakat, 

Ustadz M. Musawir sebagai sekretaris pelaksana akad nikahdiMasjid Agung Al-

Makmurjuga mengemukakan bahwa:  

“Pertama sebelumnya ada sebagian peserta yang sudahberhajad ingin 

menikah di masjid ini bahkan pesertanya bukan hanya dari wilayah Banda 

Aceh saja tetapi ada juga dari kabupaten lain, provinsi lain sampai ke 

negara lain. Kedua, hal yang memotivasi masyarakat menikah di masjid 

Agung Al-Makmur ini adalah karena arsitektur bangunannya yang megah 

seperti masjid-masjid yang ada di Timur Tengah, kemudian pelayanan 

yang diberikan sesuai dengan apa yang diinginkan serta fasilitas yang 

memadai, kemudian terdapat nilai plus dalam proses akad nikah di 

MasjidOman atau Masjid Agung Al-Makmur karena terdapat pemandu 

yang bertujuan mengarahkan perserta akad nikah sehingga proses akad 

nikah dapat terkoordinir dan lebih terarah”.
84

 

Adapun darihasil wawancara dengan Syarbini sebagai pengurus ataupun 

bendahara pelaksana akad nikah di MasjidAgung Al-Makmur mengatakan 

bahwa“Ada beberapa hal yang memotivasi masyarakat yang melaksanakan akad 

nikah di MasjidAgung Al-Makmur ini, yang pertama pasangan akad nikah sudah 

lama berniat ingin melaksanakan akad nikah di masjid ini, tentunya ada beberapa 

hal yang di lihat dari masjid ini, dari segi bangunannya yang indah, yang bentuk 

masjidnya seperti masjid-masjid yang ada di Timur tengah, kemudian dari segi 

kenyaman masjid, tentunya masjid ini full AC dan fasilitas yang disediakan 

masjid sudah memadai, selanjutnya letak masjid yang strategis yang mudah di 
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jangkau oleh pasangan yang ingin melaksanakan akad nikah serta ruangan parkir 

yang luas dan tersedia satpam untuk menjaga masjid supaya aman”.
85

 

Hal lain dikuatkan olehUstadzM. Jamil Ibrahim, selaku imam Masjid 

Agung Al-Makmur beliau mengatakan bahwa:  

“Masyarakat termotivasi melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-

Makmur ataupun lebih senang melaksanakan akad nikah di masjid ini, 

pertama, kondisi masjid yang sedikit sudah lebih indah, bagus dan sedikit 

nyaman, terutama dalam pelayanan juga bisa di katakana sudah baik. 

Kedua, semua kegiatan ataupun  prosedur yang di lakukan sudah jelas dan 

baik, jadi masyarakat ataupun calon yang mau menikah mempersiapkan 

persyaratan-persyaratan yang telah di tentukan baik itu prosedur 

pendftaran maupun biaya yang sudah di tetapkan dan semuanya ini bagian 

dari pelayanan masjid kepada masyarakat, oleh karn itu masyarakat 

termotivasi untuk melaksanakan akad nikah di masjid ini. Kemudian yang 

ketiga, di zaman sekarang ada sebuah trobosan atau tren dan juga sudah 

diupayakan di berbagai masjid dan juga lahirnya masjid-masjid baru 

seperti masjid keuchik leumik dan disana juga sudah mulai banyak 

masyarakat yang melaksanakan akad nikah disana, intinya bahwa motivasi 

yang berat ataupun yang kuat dari masyarakat melaksanakan akad nikah di 

masjid kalau masjid itu bersih, indah, pelayanannya bagus dan semua 

pelaksanaan kegiatan nikah tersedia, sehingga tidak memerlukan orang 

yang menikah disini mempersiapkannya lagi, semuanya sudah disediakan 

oleh masjid, mudah-mudahan pelaksanaan akad nikah ini terus 

berkembang apalagi adanya tausiah ataupun khutbah nikah yang juga 

mengandung nilai-nilai dakwah bukan saja membimbing pengantin itu 

sendiri tetapi juga meperkenalkan ataupun memberitahukan tentang betapa 

pentingnya nikah dan menjaga pernikahan ini selama lamanya”.
86

 

Penjelasan di atas dari beberapa pengurus pelaksana akad nikah dan Imam 

Masjid Agung Al-Makmur menunjukkan bahwa sejauh ini atau selama ini 

masyarakat yang melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur bisa 

dilihat dari beberapa jawaban beliau, diantaranya masyarakat yang sudah berniat, 

keindahan masjid, popular masjid dan lain sebagainya.  
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat dalam 

melaksanakan akad nikah di MasjidAgung Al-Makmur di lihat dari faktor 

keindahan masjid, popularitas masjid dan kenyaman masjid,Menurut masyarakat 

yang melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al- Makmur dari faktor-faktor 

tersebut sebagai berikut: 

1. Faktor keindahan masjid 

Keindahan merupakan sifat dan ciri dari orang, tempat, objek, yang 

memberikan pengalaman persepsi kesenangan, bermakna, atau kepuasan. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, keindahan diartikan sebagai keadaan yang enak 

dipandang, bagus dan benar.  

Hal ini dikuatkan oleh Renal selaku masyarakat yang melaksanakan akad 

nikah diMasjid Agung Al-Makmur menyatakan bahwa:“Masjid Agung Al-

makmurini memiliki desain yang menawan dan bagus serta memiliki Arsitektur 

seperti masjid-masjid di Timur Tengah. Selain itu, ornamen kaligrafinya semakin 

memperindah Masjid Agung Al-makmur, dan adanya petugas keagamanan parkir 

yang membuat masjid semakin rapi dan tertib. Kemudian kenapa saya lebih 

memilih masjid ini karena sesuai waktu yang kami tetapkan hanya masjid ini yang 

masa tunggunya tidak terlalu lama”.
87

 

Selanjutnya Hendry Haris selaku masyarakat yang melaksanakan akad 

nikah diMasjid Agung Al-Makmurjuga menyatakan bahwa:“Motivasinya 

melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur sebenarnya kalau dari 

khususnya tidak ada motivasi yang jelas, hanya saja kalau dari segi ingin menikah 
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sebenarnya supaya halal dan tidak terjadinya hal-hal yang tidak 

diinginkan.Adapun secara umumnya jelas bahwa melaksanakan akad nikah di 

masjid ini karena masjid ini sudah menjadi daya tarik tersendiri bagi saya, karena 

dari bangunannya yang bagus membuat saya termotivasi.Kemudian kenapa saya 

lebih memilih masjid ini karena kalau menurut saya melaksanakan akad nikah di 

masjid lebih afdhol dan masjid ini tidak kalah bagusnya dengan masjid-masjid 

lain yang ada di Banda Aceh”.
88

 

Adapun hasil wawancara bersama Tajuddin selaku masyarakat yang 

melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-makmur mengatakan:“Motivasi 

saya melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur inikarena masjid ini 

indah baik itu dari luar masjid maupun dari dalam masjid, sejuk dan nyaman. 

Kemudian kenapa saya lebih memilih masjid ini yang pertama dari arsitekturnya 

berbeda dengan masjid yang lain, dan jarak tempuh yang mudah dijangkau serta 

jangka waktu pendftaran tidak terlalu lama dibandingkan dengan masjid-masjid 

yang lain”.
89

 

Kemudian Jauhar Ulul Azmi selaku masyarakat yang melaksanakan akad 

nikah di Masjid Agung Al-Makmurjuga mengatakan:“Sejauh ini motivasi saya 

melaksanakan akad nikah sebenarnya di masjid mana saja boleh, kemudian saya 

bermusyawarah dengan keluarga dan memutuskan memilih Masjid Agung Al-

makmur ini sebagai tempat melaksanakan akad nikah karena masjid ini sangat 
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bagus, dengan arsitektur bangunannya yang indah dan masjid ini posisinya di 

tengah,  lebih terjangkau dengan posisi kami”.
90

 

2. Faktor Popularitas Masjid 

Popularitas Masjid Agung Al- Makmur tecermin dari padatnya jadwal dan 

aktivitas-aktivitas masyarakat dalam melaksanakan ibadah, pengajian, serta 

pelaksanaan akad nikah yang hampir setiap hari ada. 

Dari segi popularitas masjid ada beberapa masyarakat yang termotivasi 

melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur,salah satunyaAri Ferizal 

selaku masyarakat yang melaksanakan akad nikah diMasjid Agung Al- Makmur 

menyatakan bahwa: 

“Masjid Agung ini sudah di kenal megah dikalangan masyarakat aceh 

bukan hanya satu orang yang melaksanakan akad nikah disini bahkan 

sampai ratusan, dan melaksanakan akad nikah di masjid sudah menjadi 

tren di zaman sekarang makanya saya tertarik melaksanakan akad nikah 

disini.Langkah selanjutnya Kenapa saya  lebih memilih masjid ini 

dikarenakan yang pertama masjid ini indah, kemudian kenyamanannya 

yang membuat saya tenang dan khusyuk disaat melangsungkan akad 

nikah. Yang kedua, kami sudah sepakat bersama istri untuk memilih 

masjid ini dan juga permintaan kedua belah pihak keluarga, selain itu 

karena masjid baiturrahman penuh makanya lebih memilih masjid ini”.
91

 

Dari keterangan di atas juga dikuatkan oleh Muhammad Ikhsan selaku 

masyarakat yang melaksanakan akad nikah diMasjid Agung Al- Makmurjuga 

menyatakan bahwa:“Masjid Agung Al- Makmur ini sudah banyaknya orang yang 

melaksanakan akad nikah, salah satunya menjadi ikon di kota Banda Aceh, oleh 

karena itu saya memilih tempat yang cocok untuk melanjutkan hidup yang lebih 

dewasa dan memiliki tanggung jawab mungkin cocoknya di masjid ini. Kemudian 
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kenapa lebih memilih masjid ini karena di masjid ini untuk tata dan peraturan 

dalam acaranya kita benar-benar dibimbing dengan baik dari awal sampai akhir 

acara”.
92

 

Kemudian Muhammad Nathsir selaku masyarakat yang melaksanakan 

akad nikah diMasjid Agung Al- Makmur juga menyatakan bahwa:“Saya 

melaksanakan akad nikah di masjid ini karena Masjidnya yang bagus, megah dan 

popular di Banda Aceh. Selanjutnya Masjid ini juga sudah memikat hati saya 

untuk melaksanakan akad nikah. Kenapa saya lebih memilih masjid ini untuk 

melaksanakan akad nikah karena masjid ini mudah dijangkau dengan tempatnya 

yang bagus dan masjidnya yang indah, makanya saya lebih memilih masjid ini 

dari pada masjid lain”.
93

 

3. Faktor kenyamanan 

Kenyamanan adalah suatu kondisi perasaan seseorang yang merasa 

nyaman berdasarkan persepsi masing-masing individu. Kenyamanan adalah rasa 

yang timbul jika seseorang merasa diterima apa adanya, serta senang dengan 

situasi dan kondisi yang ada sehingga seseorang akan merasakan kenyamanan. 

pengertian nyaman mempunyai arti enak dan aman, sejuk dan bersih, tenang dan 

damai. 

Dari segi kenyamanan masjid Berdasarkan hasil wawancara dengan Doni 

salah satu masyarakat yang melaksanakan akad nikah diMasjid Agung Al-

Makmur menyatakan bahwa:“Masjid Agung Al-Makmur ini dikenal bersih, sejuk 
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dan tatanan bentuk ruangan dalam masjid yang begitu indah dengan dilapisi 

tulisan khat kaligrafi, serta masjid ini yang sangat nyaman di saat kita 

melangsungkan akad nikah, dan tidak kalah  dengan masjid-masjid yang ada di 

Banda Aceh dan Aceh Besar, makanya saya tertarik melaksanakan akad nikah di 

masjid ini. Selanjutnya kenapa saya lebih memilih masjid ini karena masjid ini 

sekarang menjadi salah satu masjid yang megah di Banda Aceh dengan corak 

arsitekturnya berbentuk corak masjid yang ada di timur tengah, dan masjid ini 

letak strategisnya yang mudah di jangkau”.
94

 

Selanjutnya hal ini juga dikuatkan oleh Indra Santana selaku masyarakat 

yang melaksanakan akad nikah diMasjid Agung Al- Makmur juga menyatakan 

bahwa:“Menikah di masjid ini suasanya nyaman, tenang dan tidak sempit, apalagi 

di masjid ini dengan full AC, sejuk dan bagus, dengan suasana masjid yang luas 

semua keluarga dan teman teman bisa menyaksikannya. kemudian kenapa saya 

lebih memilih masjid ini di bandingkan masjid-masjid lain yang ada di banda 

aceh, karena masjid ini lokasinya mudah di jangkau, tenang dan aman”.
95

 

Kemudian Heru Setiawan selaku masyarakat yang melaksanakan akad 

nikah di Masjid Agung Al-makmurjuga mengatakan:“Saya selaku masyarakat 

yang melaksanakan akad nikah diMasjid Agung Al- Makmur menyatakan bahwa 

motivasi saya melaksanakan akad nikah di masjid ini ialah karena di masjid ini 

tempatnya lebih tenang, aman, panitianya lebih tertib dan terstruktur. Kemudian 
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kenapa saya lebih memilih masjid ini dikarenakan masjid ini letaknya yang 

strategis dan lebih mudah dijangkau dengan lokasi kami”.
96

 

Sedangkan hasil wawancarabersama Bastia Haikal Prabowo selaku 

masyarakatyang melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-makmur 

mengatakan:“Masjid Agung Al-Makmur dari beberapa masjid yang ada di Banda 

Aceh masjid ini termasuk masjid yang nyaman, tenang dan terjaga dengan baik. 

Saat melaksanakan akad nikah lebih tenang dan saya sudah memantapkan pilihan 

untuk melaksankan akad nikah di sini dan ingin menjalani rumah tangga yang 

lebih baik. Kemudian kenapa saya lebih memilih masjid ini dikarenakan saya 

sudah berniat dari dulu ingin melaksanakan akad nikah saya di masjid ini, 

selanjutnya dari bangunannya yang megah dan masjid ini sudah menjadi masjid 

termewah di Banda Aceh dengan kenyamanannya dan ketenangannya di saat 

berada di dalam masjid”.
97

 

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Faktor yang 

motivasi masyarakat untuk melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-

Makmur ini ada beberapa faktor, di antaranya faktor keindahan masjid, 

popularitas masjid dan kenyamanan masjid. Keindahan masjid seperti arsitektur 

masjidnya yang bagus, popularitas masjid karena masjid ini sudah banyaknya 

masyarakat yang melaksanakan akad nikah dan kenyamanan masjid yang mana 

masjid ini sejuk, adem dan tenang. 
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Adapun mengenai Fasilitas yang disedikan oleh Masjid Agung Al-

Makmurserta kesan yang didapatkan setelah melaksanakan akad nikahMasjid 

Agung Al-Makmur menurut hasil wawancara dengan Ari Ferizal, ia 

mengatakan:“Fasilitas yang disediakan masjid ini sangat bagus, dengan adanya 

pemandu membuat acaranya lancar sampai selesai. Kemudian kesan yang saya 

dapatkan setelah melaksanakan akad nikah di sini yang pertama pelayanannya 

yang bagus, teratur dan tidak ada hambatan sama sekali.”
98

 

Dari keterangan diatas Doni juga mengatakan bahwa: “Fasilitas yang di 

sediakan oleh BKM atau pengurus akad nikah sangat bagus serta pelayanan yang 

di sediakan memadai.Kemudian kesan yang saya dapatkan setelah melaksanakan 

akad nikah di masjid ini pastinya senang dan bahagia karna acaranya berjalan 

dengan lancar tanpa ada kendala sama sekali.”
99

 

Kemudian hasil wawancara dengan Hendry Haris beliau juga mengatakan: 

“Fasilitas yang di sediakan masjid ini sangat bagus dari awal pendftaran sampai 

selesai, sehingga kesan yang saya dapatkan membuat saya puas dari semua 

pelayanan yang di berikan.”
100

 

Tajuddin juga mengatakan bahwa: “Fasilitas yang di sediakan oleh Masjid 

Agung Al-Makmursangat memuaskan serta pelayanannya yg baik dan tidak ada 
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kendala. Adapun kesan yang saya dapatkan setelah melaksanakan akad nikah di 

masjid ini tentunya senang dan puas dengan pelayanannya.”
101

 

Sedangkan hasil wawancara dengan Renalselaku masyarakat 

melaksanakan akad nikah diMasjid Agung Al-Makmur beliau mengatakan: 

“Fasilitas yang di sediakan oleh BKM atau pengurus nikah semua berjalan 

lancar dan saya puas dengan hasilnya. Kemudian kesan yang saya 

dapatkan setelah melaksanakan akad nikah di masjid ini sangat bahagia 

karena sudah menikah dan difasilitasi dengan baik serta dari pihak KUA 

nya Alhamdulillah sangat friendly atau bersahabat.”
102

 

 

Indra Santana juga mengatakan: “Fasilitas yang disedikan sangan bagus, 

baik itu dari pelayanannya sampai pemandunya yang ramah. Kesan yang saya 

dapatkan setelah menikah di masjid ini ialah Alhamdulillah senang, bahagia dan 

ada terasa gugup sedikit disaat ijab kabul.”
103

 

Muhammad Ikhsan selaku masyarakat melaksanakan akad nikah diMasjid Agung 

Al-Makmur mengatakan:  

“Fasilitas yang di sediakan oleh BKM atau pengurus, sejauh ini tidak ada 

kendala sama sekali hanya saja ada kesalahpahaman sedikit.Kemudian 

kesan yang saya dapatkan setelah melaksanakan akad nikah di masjid 

oman ini awalnya gugup karena dilihat sama orang lain, selanjutnya 

senang dan baik karena kita sudah memegang peranan dalam keluarganya 

nanti. Saat mendaftar tidak ada hambatan yang saya dapatkan karena kita 

ada diberikan nomor dari pengurus untuk menhubungi setiap 

waktunya”.
104
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Selanjutnya Jauhar Ulul Azmi selaku masyarakat melaksanakan akad 

nikah di Masjid Agung Al-Makmur mengatakan:“Pelayanan yang di sediakan 

sangat bagus dan tertata dengan rapi, selanjutnya Kesan yang saya dapatkan 

senang Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lacar, bagus dan tidak ada 

kendala.”
105

 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Heru Setiawan, beliau mengatakan: 

“Pelayanannya yang disediakan Alhamdulillah bagus dan lancar, tidak adakendala 

sama sekali dari awal acara sampai selesai acara. Kemudian kesan yang saya 

dapatkan ialah senang, bahagia dan lega setelah melaksanakan akad nikah. 

Hambatannya tidak ada sama sekali bahkan di permudah.”
106

 

Hasil wawancara dengan Muhammad Natsir selaku masyarakat yang 

melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur mengatakan: “Fasilitas 

yang di sediakan oleh BKM maupun pengurus pelaksana sangat bagus dan baik, 

dari proses pendftaran maupun disaat acaranya berlangsung sampai dengan 

selesai. Kemudian kesan yang saya dapatkan setelah melaksanakan akad nikah 

sangat bahagia dikarenakan sudah selesai atau tuntas melaksanakan akad 

nikah.”
107

 

Sedangkan Hasil wawancara dengan Bastia Haikal Prabowoselaku 

masyarakat yang melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur 

mengatakan:“Fasilitas yang di sediakan oleh BKM maupun pengurus pelaksana 
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sangat bagus, dari proses pendftaran maupun disaat acaranya berlangsung sampai 

dengan selesai. Adapun Kesan yang saya dapatkan setelah melaksanakan akad 

nikah sangat bahagia.
108

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai Fasilitas yang 

di sedikan oleh BKM maupun pengurus pelaksana akad nikah di Masjid Agung 

Al-Makmur sejauh ini sangat bagus, baik dan terstruktur dengan baik, masyarakat 

sangat senang dan bahagia.sedangkan mengenai kesan yang didapatkan 

masyarakat setelah melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur 

tentunya senang dan bahagia dikarenakan puas dengan hasil pelayanan yang 

sediakan dari awal pendaftaran sampai dengan acara akad nikah selesai. 

2. Hambatan dan tantangan apa saja  yang dihadapi masyarakat dalam 

melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur 

Hambatan merupakan suatu hal yang tidak bisa di hindarkan.Hambatan 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halangan atau rintangan. 

Sehingga dapat diartikan bahwa hambatan merupakan halangan dalam melakukan 

sesuatu, yang mana dengan halangan tersebut maka tidak tercapai tujuan. 

Sedangkandari tantangan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perlawanan 

sesuatu yang berat,yang banyak dikerjakan untuk sesuatu yang menarik, yang 

menggugah semangat untuk melakukannya.
109

 

Sejauh ini hambatan atau kendala yang terjadi tidak terlepas dari apa yang 

kita lakukan, dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Masjid Agung Al-
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Makmur  pasti ada hambatan yang didapatkan oleh Masjid. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Ustadz Yusbi Yusuf, selaku ketua BKM sekaligus ketua 

pelaksana akad nikah mengatakan bahwa:  

“Kendala yang di hadapi BKM dalam memfasilitasi pasangan yang 

mengadakan akad nikah, sejauh ini tidak ada kendala yang terjadi 

semuanya berjalan dengan tertib dan teratur,hanya terdapat beberapa 

keluhan dari masyarakat  yang terbiasa melakukan shalat dhuha. Hal ini 

disebab ketidak khusyu‟an masyarakat saat melaksanakan shalat dhuha 

karena kebisingan yang terjadi pada saat proses akad nikah”.
110

 

Kemudian Ustadz Muhammad Musawir selaku sekretaris pelaksana akad 

nikah beliau juga mengatakan bahwa: 

“Hambatan yang sering terjadidi saat pendftaran akad nikah ialah disaat 

masyarakat atau calon peserta akad nikah membatalkan menikah di Masjid 

Agung Al-Makmur dengan tiba-tiba tanpa memberitahukan kepada 

pengurus pelaksana pernikahan, pada saat itu saya sudah membentuk 

panitia untuk acara akad nikah keesokan harinya. Panitia pernikahan di 

Masjid Agung Al- Makmur ini dibentuk 2 hari sebelum acara akad nikah 

berlangsung dan juga memberitahukan kepada calon peserta akad nikah 2 

hari atau sehari sebelumnya acaranya di mulai, dan di saat 

memberitahukan kepada calon peserta akad nikah bahwa acara akadnya 

besok di saat itulah terjadi pemabatalan ataupun tidak jadi menikah dengan 

masalah-masalah yang di alami”.
111

 

Ustadz M. Jamil Ibrahim selaku imam Masjid Agung Al- Makmur juga 

mengatakan bahwa:  

“Hambatan yang di alami masyarakat dalam melaksanakan akad nikah,  

sejauh ini yang saya dengar dari pengurus maupun dari masyarakat yang 

menikah disini tidak ada hambatan, mungkin mis komunikasi ada sedikit, 

seperti makanan yang di sedikan oleh pasangan biasanya disetiap masjid, 

cemilan atau kue di bagikan didalam masjid langsung tetapi di masjid ini 

memang sudah disedikan kantin supaya masjid tidak kotor dan tertata 

dengan rapi dan mungkin ada hambatan-hambatan kecil lainnya”.
112
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Adapun hasil wawancara dengan responden ataupun masyarakat yang 

melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur mengenai hambatan dan 

yang di hadapi sebagai berikut:  

Hasil wawancara dengan Ari Ferizal selaku masyarakat yang 

melaksanakan akad nikah di  Masjid Agung Al-makmur beliau 

mengatakan“Hambatan yang saya hadapi di saat melaksanakan akad nikah di 

Masjid Agung Al-makmur sejauh ini tidak ada hambatan yang berat, hanya saja 

biaya yang di terapkan oleh Masjid Agung Al-makmur lebih besar dari pada 

masjid-masjid yang lain dan karena kedua belah pihak sudah menyetujui untuk 

melakukan akad nikah disini dengan faktor-faktor masjid, makanya pelaksanaan 

akad nikahberjalan dengan lancar tanpa hambatan yang lain”.
113

 

Kemudian Renal selaku masyarakat yang melaksanakan akad nikah di  

Masjid Agung Al-makmurjuga mengatakan“Dari segi hambatan yang saya hadapi 

saat melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-makmur sebenarnya tidak ada 

hambatan yang besar melaikan ada hal kecil seperti mis komunikasi dengan 

panitia masalah cemilan atau kue, biasanya di masjid-masjid lain cemilan tersebut 

di sediakan oleh pasangan dan mencicipinya didalam masjid itu sendiri disaat 

acara pelaksanaan akad nikah selesai, akan tetapi masjid ini sudah di sediakan 

tempat seperti kantin untuk mencicipi kue yang sudah di sediakan supaya sampah 

tidak bertaburan di dalam masjid”.
114
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Adapun tantangan yang dialami oleh pengurus pelaksana nikah di Masjid 

Agung Al-Makmur ialah salah satunya perkembangan masjid yang terjadi pada 

saat ini dimana masjid-masjid lain tidak kalah bagusnya menawarkan fasilitas 

yang dibutuhkan oleh masyarakat saat melaksanakan akad nikah baik itu dari segi 

arsitektur, kenyamanan, fasilitas dan keindahan masjid.
115

 

Adapun tantangan yang dihadapi masyarakat saat melaksanakan akad 

nikah di masjid Agung Al-Makmur menurut Ari Ferizal bahwa tantangan terberat 

saya saat melaksankan akad nikah di masjid masjid Agung Al-Makmur yaitu 

mental, karena kesiapan mental sangat penting untuk kelancaran akad nikah, 

dikarenakan disaat pelaksanaan akad nikah berlangsung yang disaksikan oleh 

masyarakat, keluarga dan kerabat-kerabat itu bisa membuat mental menurun, 

maka dari itu kesiapan mental harus siap.
116

 

 

Mekanisme Kepengurusan dan Pendaftaran pernikah di Masjid 

Agung Al- Makmur. 

Adapun pembahasan tentang mekanisme yang harus diterapkan dan yang 

harus dilakukan tentang pengurus dan Masyarakat yang ingin melaksanakan akad 

nikah di Masjid Agung Al-Makmur. 

a) Mekanisme kepengurusan nikah di Masjid Agung Al-Makmur.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustad M. Musawir selaku sekretaris 

pelaksana akad nikah tentang Kapan kepengurusan dibentuk, kriteria untuk 
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menjadi pengurus pelaksana akad nikah dan pendidikan yang menjadi batasan 

untuk menjadi pengurus pelaksanaan akad nikah beliau mengatakan 

bahwa:“Pengurus pelaksana akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur sudah 

dibentuk  sejak tahun 2014. Kemudian untuk menjadi seorang pengurus pelaksana 

akad nikah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, dari segi umumnya seperti 

menguasai komputer sekitar 50%, memiliki sifat amanah, sopan, memiliki akhlak 

yang baik serta mampu dalam melayani pendaftar yang ingin mendaftar. Kalau 

dari segi khususnya mungkin tidak semua orang bisa memiliki seperti halnya bisa 

menggantikan seorang qori yang berhalangan hadir. Sedangkan dari segi 

pendidikan, tidak ada batasan untuk menjadi pengurus akad nikah akan tetapi  

lebih di lihat kepada skill yang dia miliki”.
117

 

Keterangan di atas juga dikuatkan olehSyarbini selaku Bendahara 

pelaksana akad nikah beliau mengatakan: 

“Pengurus pelaksana akad nikah di bentuk sekitar pada tahun 

2014.Kemudian untuk menjadi pengurus pelaksana akad nikah tentunya bisa 

menguasai komputer, karena penting disaat mengurusi masalah surat menyurat, 

kemudian sopan, baik dan bisa berpartisipasi dalam hal apapun. Sedangkan dari 

segi pendidikan, tidak ada batasan untuk menjadi pengurus pelaksana akad nikah 

tentunya bisa menguasai komputer, sopan dan baik, minimal tamatan SMA 

ataupun S1”.
118
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b) Proses pendaftaran akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur.   

Adapun yang menyangkut tentang proses pendaftaran dan yang bertugas 

mengurusi akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur, dari hasil wawancara dengan 

ustadz M. Musawir beliau mengatakan: “Untuk proses pendaftaran akad nikah di 

masjid ini, sebelumnyapihak pendaftar menentukan tanggal akad nikah dengan 

pengurus, kemudian di musyawarahkan dengan keluarga kedua belah pihak baik 

itu linto maupun dara baro, setelah sepakat pihak pendaftar kembali ke tempat 

pendaftaran untuk mendaftarkan tanggal akad nikah yang telah ditentukan, 

selanjutnya pengurus memberikan formulir untuk diisi oleh pihak pendaftar, 

kemudian formulir tersebut disahkan oleh KUA pihak dara baro, setelah 15 hari 

mereka mengembalikan ke tempat pendaftaran serta membayar biaya oprasional 

atau biaya pelaksanaan akad nikah. Kemudian yang bertugas mengurusi hal-hal 

yang berkenaan dengan prosesi akad nikah adalah panitia pelaksana yang 

sebelumnya telah di atur oleh koordinator dan telah mengamanahkan kepada 

sekretaris untuk membentuk panitia pelaksana pernikahan setiap harinya”.
119

 

Dari keterangan diatas juga dikuatkan oleh Syarbini selaku bendahara 

pelaksana nikah di Masjid Agung Al-Makmur  juga mengatakan: “Dalam  proses 

pendaftaran akad nikah di masjid ini, yang pertama pendaftar datang ke masjid 

menjumpai sekretaris pelaksana untuk menentukan tanggal akad nikah, kemudian 

sepakat dengan pihak keluarga, setelah sepakat pendftar kembali ke masjid untuk 

mengambil formulir, dan formulir tersebut di isi, setelah 15 hari pendftar 

mengembalikan ke pengurus dan menyetor uang untuk pelaksanaan akad nikah. 
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Dalam hal mengatur tentang pelaksanaan akad nikah tentu ada petugas yang 

mengaturnya, yang bertugas mengurusi hal-hal yang berkenaan dengan prosesi 

akad nikah adalah panitia pelaksana yang telah diatur sebelum hari acara 

berlangsung”.
120

 

Adapun mengenaijumlah pasangan yang melaksanakan akad nikah di 

Masjid Agung Al-Makmur dalam sehari dan sebulan serta biaya akad 

nikah.Ustadz Yusbi Yusuf ketua BKM sekaligus koordinator pernikahan di 

Masjid Agung Al-Makmur beliau mengatakan: 

“Mengenai jumlah pasangan akad nikah dalam sehari dan sebulan, jumlah 

pasangan yang melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur 

perharinyamencapai 2 pasangan dan perbulan mencapai 60 pasangan, peningkatan 

yang terjadi termasuk stabil karena ada beberapa desa atau gampong yang telah 

menetapkan bahwa masyarakatnya tidak boleh melaksanakan akad nikah diluar 

masjid kampung atau desa sendiri. Untuk anggaran biaya pelaksanaan akad nikah 

di masjid ini adalah Rp. 1.000.000 hal ini dikarenakan ruangannya yang ber AC 

dan juga dibentuk panitia khusus akad nikah”.
121

 

Dari keterangan di atas juga dikuatkan oleh di Ustadz M. Musawir selaku 

sekretaris pelaksana nikah di Masjid Agung Al-Makmur juga mengatakan: 

“Ketetapan waktu pelaksanaan akad nikah dalam sehari maksimal ada 4 pasangan 

yang menikah, kecuali hari jumat yang maksimal hanya 2 pasangan karena 

mempertimbangkan shalat jumat, sedangkan jumlah pasangan akad nikah rata-rata 
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dalam perbulan tergantung dengan bulannya, kalau bulan biasa sampai 40 atau 45 

pasangan, jika di bulan syawal lebih banyak dari biasanya, karena peserta akad 

melihat dari tanggal arabnya, ini sangat tergantung dengan tanggal arabnya, tapi 

jika di bulan syawal mencapai 65 pasangan.Kemudian untuk biaya peserta 

pelaksana akad nikah dikenakan tarif Rp. 1.000.000,itu sudah termasuk kategori 

pelaksanaan akad dan biaya pembangunan serta biaya kemakmuran masjid”.
122

 

Kemudian Syarbini selaku bendahara pelaksana nikah di Masjid Agung 

Al-Makmur juga mengatakan: “Ketetapan waktu pelaksanaan akad nikah dalam 

sehari maksimal ada 4 pasangan yang menikah, kebanyakan dalam sehari antar 3 

pasangan atau 2 pasangan, dan pada hari jumathanya 2 pasangan karena 

mempertimbangkan shalat jumat sedangkan jumlah pasangan akad nikah dalam 

sebulan mencapai 40 atau 50 pasangan, dan biaya untuk peserta pelaksana akad 

nikah dikenakan tarif Rp. 1.000.000,  itu sudah termasuk kategori pelaksanaan 

akad dan biaya pembangunan serta biaya kemakmuran masjid”.
123

 

Adapun mengenai peran Imam masjid di saat pelaksanakan akad nikah 

berlangsung dan jumlah peningkatan pasangan akad nikah setiap bulannya di 

masjid Agung Al-Makmur, Berdasarkan hasil wawancara dengan imam 

masjidUstadz M. Jamil Ibrahim  beliau mengatakan: 

“Salah satu bagian dari kegiatan disini adalah akad nikah karena itu sudah 

di tetapkan dan di jalankan.jadi saya sebagai imam masjid tidak terlalu 

terlibat di saat pelaksanaan akad nikah di masjid Agung Al-Makmur ini 

berlangsung hanya saja sebagai peran imam menjaga dan mengawasi 

pelaksanaan berlangsung, mungkin ada hal-hal yang tidak cocok ataupun 

kurang berkenan dari prosedur, pakaian dan lain sebagainya bisa 
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diluruskan. Apakah ada peningkatan jumlah pasangan di setiap bulannya? 

kalau masalah peningkatan pasangan mengadakan akad nikah saya kurang 

tau betul karena di masjid ini sudah di bagikan setiap bidang-bidangnya, 

ada bidang kebersihan, bidang pernikahan dan bidang lainnya, dan saya 

tidak bisa menjamin atau menjawab peningkatan jumlah pasangan di 

setiap bulannya hanya saja saya lebih mengawasi dan menjaga di saat 

pelaksanaan akad nikah berlangsung”.
124

 

Adapun yang menyangkut tentang tanggapan dan komplin dari masyarakat 

dalam akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur, berdasarkan hasil wawancara 

dengan Ustadz Yusbi Yusuf selaku ketua BKM sekaligus koordinator 

pernikahanbeliau mengatakan: “Sejauh ini tanggapan saya mengenai banyaknya 

masyarakat yang termotivasi melaksanakan akad nikah di masjid ini bagus. Hal 

ini menunjukkan bahwa masjid ini mempunyai daya tarik sendiri sehingga 

masyarakat termotivasi untuk melaksanakan akad nikah disini. Akan tetapi 

diharapkan masyarakat tidak melupakan hak-hak tentang kewajiban masjid seperti 

berpakaian sopan, tidak membuat keributan, mengotori ataupun merusak barang-

barang yang ada di masjid, walaupun kadang kala terdapat beberapa kritikan 

mengenai pakaian dari mempelai wanita yang trnsparan dan juga membentuk 

tubuh. Untuk kendala yang di hadapi BKM dalam memfasilitasi pasangan yang 

mengadakan akad nikah, sejauh ini tidak ada kendala yang terjadi semuanya 

berjalan dengan tertib dan teratur,  hanya terdapat beberapa keluhan dari 

masyarakat  yang terbiasa melakukan shalat dhuha. Hal ini disebab ketidak 

khusyu‟an masyarakat saat melaksanakan shalat dhuha karena kebisingan yang 

terjadi pada saat proses akad nikah”.
125
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Dari keterangan diatas Ustadz Jamil Ibrahim selaku Imam masjidjuga 

memberi tanggapan dalam pelaksanaan akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur 

beliau mengatakan: 

“Tanggapan saya mengenai banyaknya masyarakat yang termotivasi 

melaksanakan akad nikah di masjid ini sangat bagus dan senang, di 

karenakan masjid ini mempunyai nilai plus di mata masyarakat baik itu 

masyarakat yang ingin melaksankan akad nikah di masjid ini maupun 

masyarakat yang melakukan ibadah lainnya, seperti shalat lima waktu, 

kuliah agama ataupun kajian islami setiap magribnya dan lain sebagainya.  

Dalam hal kegiatan pelaksanaan Akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur   

ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Masjid Agung Al-Makmur 

tidak terlepas dari kerja sama tim, baik itu antara BKM dengan Imam masjid 

ataupun BKM dengan pengurus pelaksanaan akad nikah. Adapunn mengenai 

koordinasi antara pengurus BKM, Imam masjid dan petugas pelaksana akad nikah 

di masjid Agung Al-Makmur Ustadz Yusbi Yusuf mengatakan:     

“Dalam hal kepanitiaan pernikahan, BKM membentuk tim yang 

dinamakan unit pernikahan hal ini bertujuan supaya pengelolaannya lebih 

khusus dan terarah.Selanjutnya bagaimana koordinasi antara pengurus 

BKM, imam serta pengurus pelaksana akad nikah, sejauh ini berjalan 

dengan lancar dan baik, di sini hanya BKM dan pengurus pelaksana akad 

nikah yang berkontribusi dalam hal pernikahan karena BKM menjalankan 

serta mengamanahkan kepada pengurus pelaksana akad nikah untuk 

membentuk panitia-panitia pernikahan”.
126

 

Dari keterangan diatas Ustadz M. Musawir Sekretaris pelaksanaan akad 

nikah juga mengatakan: 

“Koordinasi hanya di lakukan antara petugas pelaksana akad nikah dan 

BKM saja. kenapa hanya petugas pelaksana akad nikah dan BKM saja 

yang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan karena BKM 

berkontribusi sangat besar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akad 

nikah, dan BKM juga membentuk pengurus serta mengamanahkan kepada 
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sekretaris untuk membentuk panitia-panitia dalam akad nikah, sehingga 

terarah dan terstruktur”.
127

 

Sedangkan Ustadz M. Jamil Ibrahim selaku Imam Masjid Agung Al-

Makmur beliau juga mengatakan:     

“Sejauh ini koordinasi antara imam, BKM dan pengurus pelaksana akad 

nikah sangat bagus, hanya saja yang berkontribusi lebih dalam pelaksana 

akad nikah adalah BKM dan pengurus pelaksana akad nikah, karena BKM 

mengurusi semua hal-hal yang ada pada masjid ini apa lagi tentang 

pelaksanaan akad nikah. Kemudian imam masjid juga terlibat, bagaimana 

tidak terlibat karena pelaksana akad nikah sudah di buat oleh masjid, jadi 

imam menjaga dan mengawasi hal-hal yang berkenaan dengan akad nikah 

dan lainnya”.
128

 

Dari berbagai hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa data yang 

di kumpulkan dari tahun 2017-2019 sebagai berikut: 
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Sumber Data: Sekretaris pelaksana nikah Masjid Agung Al-Makmur Thn 

2019 

Berdasarkan hasil grafik di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya ada 

peningkatan dan penurunan, bahkan ada penurunan yang sangat drastis yang 

terjadi di tahun 2019. 

Pada tahun 2017 ada sebanyak 576 pasangan yang melaksanakan akad 

nikah ini Masjid Agung Al-Makmur ini merupakan tahun terbanyak masyarakat 

yang melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur Lampriet Banda 

Aceh. ini adalah alasan termotivasi dan semangat masyarakat dalam 

melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur di karenakan tempat yang 

sangat starategis,  masjid yang sangat megah dan adanya jaminan keamanan di 

saat acara akad nikah berlangsung. Kemudian, sarana dan prasarana yang 

diberikan sesuai dengan biaya yang di keluarkan oleh pasangan akad 

nikah.Jaminan kebersihan di tanggung penuh oleh pengurus masjid setelah akad 

nikah selesai sehingga pihak dari keluarga pasangan tidak terbebani lagi. 

Pada tahun 2018 ada sebanyak 565 pasangan yang melaksankaan akad 

nikah di Masjid Agung Al- Makmur Lampriet Banda Aceh, di sini terjadi 

penurunan sebanyak 11 pasangan dari tahun sebelumnya.Ini di sebabkan karena 

Masjid Raya Baiturrahman yang sebelumnya di renovasi sudah selesai.Kemudian, 

saranan dan prasaranan yang di berikan oleh pengurus pernikahan Masjid Raya 

Baiturrahman Banda Aceh, dengan fasilitas kendaraan parkir di bawah tanah dan 

biaya yang di keluarkan oleh pasangan untuk melaksanakan akad nikah di Masjid 
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Raya Baiturrahman tidak terlalu banyak. Adapun keindahan Masjid Raya 

Baiturrahman yang arsitektur hampir sama dengan Masjid Nabawi sehingga 

membuat motivasi dari pasangan-pasangan untuk melaksanakan akad nikah di 

Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh meningkat dan terjadi penurunan di 

Masjid Agung Al-Makmur Lampriet Banda Aceh. 

Pada tahun 2019 ada sebanyak 520 pasangan yang melaksanakan akad 

nikah Masjid Agung Al-Makmur Lampriet Banda Aceh, tahun ini yang paling 

banyak terjadi penurunan pasangan yang melaksanakan akad nikah di Masjid 

Agung Al-Makmur. ini bukan hanya di sebabkan oleh Masjid Raya Baiturrahman 

Banda Aceh yang sudah bagus tetapi ada satu masjid yang sedang populer di 

tahun 2019 yang sudah selesai di bangun dengan keindahan masjidnya yang di 

padukan dengan emas, kemudian fasilitas dan keamanan yang diberikan sangat 

nyaman sehingga motivasi pasangan-pasangan untuk melaksanakan akad nikah di 

Masjid Keuchik Leumik semakin meningkat dan terjadinya penurunan di masjid 

Masjid Agung Al-Makmur Lampriet Banda Aceh. 

Jadi pada tahun 2017 adalah tahun yang paling banyak pasangan yang 

melaksanakan akad nikah di masjid Masjid Agung Al-Makmur Lampriet Banda 

Aceh, sedangkan tahun yang paling banyak penurunan yaitu di tahun 2019. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Motivasi masyarakat dalam melaksanakan akad nikah di Masjid Agung 

Al- Makmur disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor keindahan 

masjid, faktor popularitas masjid, dan faktor kenyamanan masjid.  

Faktor keindahan masjid dapat dilihat dari luar masjid maupun dalam 

masjid. dari segi luar masjid, masyarakat melihat dari arsitektur bangunan 

masjid yang menawan seperti masjid-masjid yang ada di Timur Tengah. 

Dari segi dalam masjid, masyarakat melihat dari arsitektur masjidnya yang 

terdapat ornamen kaligrafi yang semakin memperindah Masjid Agung Al-

Makmur. Kemudian dari keindahan masjid ini sudah memikat masyarakat 

kalangan muda untuk melaksanakan akad nikah. 

Faktor popularitas masjid dapat dilihat dari kemegahan masjidnya yang 

membuat masyarakat berbondong-bondong datang ke masjid untuk 

melaksanakan ibadah maupun melaksanakan akad nikah. Selain itu dari 

beberapa masjid yang ada di kota Banda Aceh, Masjid Agung Al- Makmur 

ini juga sudah terkenal di kota Banda Aceh, dan di Masjid Agung Al- 

Makmur ini sudah banyak orang yang melaksanakan akad nikah dan 

menjadi  salah satu icon di kota Banda Aceh. 

Selanjutnya dari faktor kenyamanan, ada beberapa hal yang terdapat pada 

Masjid Agung Al-Makmur, yang pertama Masjid Agung Al-makmur dari 
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beberapa masjid yang ada di Banda Aceh masjid ini termasuk masjid yang 

nyaman, tenang dan terjaga dengan baik. kemudian dari segi fasilitas yang 

di sediakan masjid ini  suasanya nyaman, tenang dan tidak sempit, apalagi 

di masjid ini dengan full AC, sejuk dan bagus, dengan suasana masjid 

yang luas semua keluarga dan teman teman bisa menyaksikannya. 

Kemudian masjid ini juga menyediakan keamanan, keamanan tersebut 

untuk menjaga masjid itu sendiri serta manjaga kendaraan. 

2. Hambatan dan tantangan apa saja  yang dihadapi masyarakat dalam 

melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur 

Hambatan yang sering di hadapi oleh pengurus pelaksana akad nikah 

maupun masyarakat yang melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-Makmur 

sejauh ini tidak ada hambatan yang berat dari masyarakat mungkin dari pengurus 

ada hambatan yang di hadapi seperti masyarakat yang membatalkan akad nikah di 

masjid dengan tiba-tiba tanpa memberitahukan kepada pengurus, itu menjadi 

hambatan yang sering di hadapi oleh pengurus. Selanjutnya dari BKM 

mempunyai kendala atau hambatan terhadap  keluhan dari masyarakat yang 

terbiasa melakukan shalat dhuha. Hal ini disebab ketidak khusyu‟an masyarakat 

saat melaksanakan shalat dhuha karena kebisingan yang terjadi pada saat proses 

akad nikah. Kemudian dari masyarakat mempunyai hambatan terhadap biaya yang 

diterapkan oleh Masjid Agung Al-Makmur lebih besar dari masjid masjid lainnya, 

itu menjadi kendala ataupun hambatan bagi masyarakat yang melaksanakan akad 

nikah di Masjid Agung Al-Makmur. 
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Sedangkan tantangan yang dialami oleh pengurus pelaksana nikah di 

Masjid Agung Al-Makmur ialah salah satunya perkembangan masjid yang terjadi 

pada saat ini dimana masjid-masjid lain tidak kalah bagusnya menawarkan 

fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat saat melaksanakan akad nikah baik itu 

dari segi arsitektur, kenyamanan, fasilitas dan keindahan masjid. 

Adapun tantangan yang dihadapi masyarakat saat melaksanakan akad 

nikah di masjid Agung Al-Makmur yaitu mental, karena kesiapan mental sangat 

penting untuk kelancaran akad nikah, dikarenakan disaat pelaksanaan akad nikah 

berlangsung yang disaksikan oleh masyarakat, keluarga dan kerabat-kerabat itu 

bisa membuat mental menurun, maka dari itu kesiapan mental harus siap. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan maka 

beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan bimbingan Islami di Masjid Agung Al-Makmur Lampriet Banda 

Aceh, adapun saran-saran dari peneliti yaitu:  

1 Kepada pihak Masjid atau pihak pengurus pelaksana akad nikah di Masjid 

Agung Al-Makmur untuk memaksimalkan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan peserta atau calon akad nikah dalam proses pelaksanaan akad 

nikah  di Masjid Agung Al-Makmur. 

2. Diharapkan kepada pihak pengurus pelaksana akad nikah di Masjid Agung 

Al-Makmur untuk mengurangi atau menurunkan biaya pelaksanaan akad 
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nikah agar semua masyarakat yang ingin melaksanakan akad nikah di 

Masjid Agung Al-Makmur bisa mempersiapkannya dengan mudah. 

3. Diharapkan kepada pengurus pelaksana nikah agar kiranya masa tunggu dari 

proses pendftaran sampai hari acara pelaksanaan akad nikah berlangsung di 

percepat.   
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Pengurus Pelaksana Akad Nikah 

1. Mengapa masyarakat termotivasi melaksanakan akad nikah di masjid ini? 

2. Kapan terbentuknya pengurus pelaksana akad nikah di masjid Agung Al Makmur? 

Apa ada kriteria tertentu untuk menjadi pengurus akad nikah? 

3. Apa pendidikan yang menjadi batasan untuk menjadi pengurus akad nikah? 

4. Apakah ada ketetapan waktu pelaksanaan akad nikah? 

5. Bagaimana proses pendaftaran akad nikah di masjid ini? 

6. Siapa saja yang bertugas mengurusi hal-hal yang berkenanan dengan prosesi akad 

nikah?   

7. Berapa jumlah pasangan yang melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-

Makmur Lampriet Banda Aceh dalam sehari dan sebulan?  

8. Berapa biaya untuk pelaksanaan akad nikah? 

9. Bagaimana koordinasi antara petugas/pengurus pelaksana akad nikah, imam dan 

pengurus BKM?  

 

B. Pengurus BKM Masjid Agung Al-Makmur 

1. Mengapa masyarakat tertarik melaksanakan akad nikah di masjid Agung Al-

Makmur? 

2. Berapa jumlah pasangan yang melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Al-

Makmur Lampriet Banda Aceh dalam sehari dan sebulan? 

3. Berapa biaya setiap pasangan yang melaksanakan akad nikah? 

4. Apa tanggapan bapak mengenai banyaknya masyarakat yang termotivasi untuk 

melaksanakan akad nikah di masjid Agung Al-Makmur? 



5. Apa kendala yang dihadapi petugas BKM dalam memfasilitasi pasangan yang 

mngadakan akad nikah? 

6. Apakah ada masyarakat yang complain terhadap pelaksana akad nikah? 

7. Apakah ada hambatan dan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam 

pelaksanaan akad nikah di masjid ini? 

8. Bagaimana koordinasi antara pengurus BKM, imam dan petugas pelaksana akad 

nikah? 

 

C. Imam Masjid Agung Al-Makmur 

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakan akad 

nikah di masjid ini?  

2. Apa peran imam di saat pelaksanaan akad nikah berlangsung? 

3. Apakah ada peningkatan disetiap bulannya jumlah orang yang mengadakan akad 

nikah? 

4. Apa tanggapan bapak mengenai banyaknya masyarakat yang termotivasi untuk 

melaksanakan akad nikah di masjid Agung Al Makmur? 

5. Apakah ada hambatan dan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam 

pelaksanaan akad nikah di masjid ini? 

6. Bagaimana koordinasi antara Imam, pengurus BKM dan petugas pelaksana akad 

nikah? 

 

D. Masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan 

1. Apa yang memotivasi anda sehigga tertarik melaksanakan akad nikah di masjid 

ini? 

2. Kenapa anda lebih memiih melaksanakan akad nikah di masjid ini dibandingkan 

masjid yang lain? 



3. Bagaimana pelayanan mengenai fasilitas yang disedikan oleh BKM terhadap anda 

dalam melaksanakan akad nikah? 

4. Berapa biaya akad nikah di masjid agung al-makmur ini? 

5. Apa saja kesan yang anda dapatkan setelah melaksanakan akad nikah? 

6. Apakah ada hambatan yang anda hadapi ketika mendaftar untuk melaksanakan 

akad nikah? 
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Dokumentasi: Gambar Masjid Agung Al-Makmur Lampriet Banda Aceh. 
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