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ABSTRAK 
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Masjid merupakan tempat ibadah sekaligus sebagai lembaga pendidikan 

Islam bagi kaum muslimin yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. 

Keadaan lembaga pendidikan Islam di Indonesia terutama dalam bentuk masjid 

sudah ada pada masa para penyebar Islam sejak awal masuknya Islam di Indonesia. 

Para wali atau ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam pada zaman dahulu 

menjadikan masjid sebagai pusat dakwah penyebaran dan pengembangan Islam di 

Indonesia. Oleh karena itu masjid memiliki kiprah yang sangat penting dalam 

pendidikan Islam di berbagai wilayah, khususnya di Alalak tengah yaitu Masjid 

Jami Tuhfaturroghibin. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Sejarah dan 

kiprah pendidikan Islam pada Masjid Jami Tuhfaturroghibin Alalak Tengah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Seajarah dan kiprah 

pendidikan islam  pada Masjid Jami Tuhfaturroghibin Alalak Tengah.  Masjid Jami 

Tuhfaturroghibin ini merupakan Masjid kanas ini termasuk masjid tertua keempat 

di kota Banjarmasin. Masjid Tuhfaturroghibin atau masjid kanas ini menjadi ciri 

khas karena terdapat hiasan buah nanas diatasnya. Masjid kanas ini menjadi simbol 

kebanggaan masyarakat Alalak tengah, Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam mengenai sejarah dan kiprah pendidikan islam yang ada di 

Masjid Jami Tuhfaturroghibin. 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif 

menggunakan pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang lebih menekankan 

analisisnya pada penyimpulan secara induktif serta analisis terhadap dinamika 

hubungan antara fenomena yang diamati. Objek penelitian ini adalah sejarah Masjid 

Jami Tuhfaturroghibin dan kiprahnya dalam pendidikan Islam. Subjek penelitian 

ini adalah Ketua Badan Pengelola Masjid Jami Tuhfaturroghibin dan anggotanya. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti meliputi observasi, wawancara, 

dan documenter. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat sejarah Masjid Jami 

Tuhfaturroghibin dan kiprahnya dalam pendidikan Islam di Alalak Tengah. 

Pendidikan Islam yang ada pada Masjid Jami Tuhfaturroghibin iyalah adanya 

Majelis Ta’alim yang diadakan setiap malam Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu. 

Adapun pendidikan Islam lainnya yaitu berdirinya Pondok Pesantren Trabiyatul 

Islamiyah. Dengan adanya aktivitas tersebut di harapkan agar generasi masyarakat 

Alalak tengah menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. 

 


