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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut ajaran Agama Islam, menyembah Allah merupakan hal utama yang harus 

dilakukan umatnya. Kegiatan praktikal seperti menyembah, bersujud maupun 

beribadah tersebut dilakukan pada bangunan masjid. Masjid juga dapat mewakili 

dan merepresentasikan simbol agama Islam  (Frishman et al., 1994). Selain itu, 

masjid juga didefinisikan sebagai ruang ibadah yang sakral dimana terdapat 

kemungkinan untuk berkomunikasi atau terdapat kehadiran Tuhan (Roberts, 2004). 

Ketiga hal tersebut menjadi aspek dalam arsitektur masjid. 

 

Masjid memiliki sifat yang dinamis baik secara fungsional dan waktu 

penggunaannya. Secara fungsional, masjid dapat digunakan untuk kegiatan 

beribadah (hablumminallah) dan kegiatan sosial (hablumminannas) (Jannah, 2016). 

Apabila dilihat dari waktu penggunaannya, bangunan masjid dapat digunakan 

setiap hari dalam pelaksanaan shalat lima waktu, yaitu Subuh, Zuhur, Ashar, 

Maghrib dan Isya. Selain itu,  masjid juga dapat digunakan pada hari-hari besar 

Islam seperti pada saat shalat Ied hingga perayaan pernikahan. 

 

Masjid sebagai ruang ibadah yang sakral, harus mampu memberikan nuansa yang 

berbeda untuk mendukung kekhidmatan dan kekhusyukan dalam beribadah. Ruang 

ibadah yang sakral memiliki peran penting terhadap pengalaman jiwa seseorang 

secara emosional, terutama dalam membantu umat dalam merasakan kehadiran 

Tuhan (Najafi & Shariff, 2014). Ruang sakral dapat didefinisikan sebagai ruang 

yang memiliki kualitas berbeda dari ruang lain. Ruang sakral merupakan ruang 

yang memilki filosofi kehidupan dan tujuan spiritual (Mann, 1997). Ruang sakral 

dapat terbentuk melalui kegiatan praktikal yang dianggap suci. Ruang sakral bukan 

sekedar mengenai nilai dan kualitas ruang saja, namun ruang sakral dibentuk 

dengan tujuan untuk menjadi sesuatu yang lebih ‘terasa’. Tujuan umat datang pada 
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ruang sakral adalah untuk mendapatkan pencerahan dan merasakan keberadaan 

yang lebih tinggi dan suci dari ruang lainnya (Hendola, Safitri, & Purisari, 2010). 

 

Simbol Islam merupakan bagian dari elemen kualitas sakral pada arsitektur masjid. 

Simbol Islam merepresentasikan identitas dan nilai-nilai agama Islam seperti yang 

terkandung dalam kitab suci Al-Quran (Frishman et al., 1994).  Salah satu bentuk 

simbol Islam yang sering ditemukan adalah ornamen islami karena diyakini 

menjadi makna utama dari simbol Islam (Othman & Zainal-Abidin, 2011). 

Penerapan simbol Islam pada masjid sering dijumpai dalam elemen yang sama. Hal 

ini dapat dilihat dari banyaknya penggunaan elemen kubah, menara dan mihrab 

pada arsitektur masjid (Othman & Zainal-Abidin, 2011). Kubah memiliki fungsi 

sebagai simbol Islam. Hal ini dapat ditemukan pada beberapa arsitektur masjid 

diberbagai wilayah, seperti pada Masjid Medina, Saudi Arabia; Masjid Al-Azhar, 

Cairo; Complex of Sultan Ahmet, Turki; hingga masjid-masjid besar di Indonesia 

seperti Masjid Istiqlal, Masjid Jami Baiturrahman, Masjid Dian al Mahri hingga 

masjid-masjid kecil. 

“…..some believed that mosques must have domes and minarets as symbols of Islamic 

architecture.” (Othman and Zainal-Abidin 2011 page) 

 

Namun, penerapan kubah, menara dan mihrab bukan satu-satunya cara untuk 

menyampaikan makna simbol Islam pada arsitektur masjid. Menurut Kendra 

Weisbin (n.d), kubah bukan merupakan elemen ritual seperti mihrab, namun kubah 

dapat merepresentasikan sebuah surga. Jika ditelurusi lebih dalam mengenai makna 

kubah tersebut, seharusnya elemen dari penerapan makna kubah dapat lebih 

beragam. Selain itu, simbol pada arsitektur masjid tidak diharuskan untuk 

menggunakan simbol islami yang sama. Ornamen islami atau ragam hias pada 

masjid dapat berubah seiring dengan perkembangan budaya (Haldani Destiarmand 

& Santosa, 2017). Fenomena ini terjadi karena hilangnya proses pemaknaan simbol 

Islam pada arsitektur masjid. Sehingga, simbol Islam yang terdapat pada arsitektur 

masjid, cenderung memiliki elemen penerapan yang sama atau satu bahasa. 

”In the mosque there is no component part or object to evoke a respon comparable to that 

associated with the symbolic cross of Christianity” (Frishman et al., 1994) 
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Perubahan proses penerapan makna simbol Islam sering ditemukan pada 

perancangan arsitektur masjid modern. Pandangan ini yang akan dijadikan 

pertimbangan dalam menginterpretasi simbol Islam pada perancangan arsitektur 

masjid modern, karena simbol Islam pada aritektur masjid dapat menjadi sakral. 

Hal tersebut dikarenakan simbol memiliki fungsi yang dapat membedakannya 

dengan bangunan-bangunan lain dan juga menandakan keberadaannya di dalam 

suatu komunitas (Roberts, 2004). Selain itu, yang terpenting dalam sebuah simbol 

adalah maknanya, bukan hanya sebatas estetika semata (Mann, 1997). Proses 

perubahan simbol Islam pada arsitektur masjid modern dapat dilihat pada Masjid 

Al-Irsyad, Padalarang; Masjid As-Shobur, Tubaba dan Masjid Sancaklar, Istanbul. 

“Bangunan ibadah yang memiliki nilai kesakralan ditentukan dari nilai agama, latar 

budaya, simbolisasi dan tujuan spiritualnya, karena bangunan yang memiliki nilai-nilai 

sakral akan terpancarkan pada tempat yang terbangun untuk menghasilkan makna dari 

simbol dan akomodasi ritual pada sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat 

setempat”. (Marwoto, et.all, 2014).  

 

Ketiga unsur pembahasan diatas yaitu mengenai fungsional, simbol Islam dan ruang 

sakral merupakan aspek dalam perancangan arsitektur masjid. Karena elemen 

arsitektur dapat membentuk kualitas sebuah ruang sakral secara simbolik dengan 

pemaknaan dan penataan ruang yang mengarahkan dan memenuhi kebutuhan umat 

dalam beribadah (Hendola et al., 2010). Tetapi, di Indonesia perancangan arsitektur 

masjid tidak memperhatikan segi kesakralan sebuah ruang. Perancangan arsitektur 

masjid di Indonesia hanya mengutamakan sisi fungsional sebagai kebutuhan 

kegiatan praktikal dan menggunakan simbol Islam yang terkesan satu bahasa saja, 

tanpa menghadirkan pemaknaan terhadap simbol Islam. Fenomena ini terutama 

dijumpai pada masjid-masjid kecil di Indonesia. 

“He concluded that the design must respond not only to the reformed liturgical and 

functional requirements but also to a deeper aesthetic concern for the sacred 

environment”. (Hoffman, 2010 page 9).  

 

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja aspek pembentuk 

arsitektur masjid dan bagaimana cara menerapkan aspek-aspek tersebut pada 

perancangan arsitektur masjid modern. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang ingin dibahas adalah sebagai berikut : 

1) Apa aspek-aspek pembentuk arsitektur masjid? 

2) Bagaimana kualitas ruang sakral sebagai aspek pembentuk arsitektur masjid 

diterapkan pada studi kasus arsitektur masjid? 

3) Bagaimana cara menerapkan elemen pembentuk kualitas ruang sakral pada 

perancangan arsitektur masjid? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permaslahan yang dirumuskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1) Mengetahui aspek-aspek pembentuk arsitektur masjid. 

2) Mengetahui cara penerapan kualitas ruang sakral pada studi kasus arsitektur 

masjid. 

3) Mengetahui cara penerapan kualitas ruang sakral pada perancangan 

arsitektur masjid. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai salah satu panduan dalam perancangan arsitektur 

masjid yang memiliki aspek-aspek pembentuknya. Selain itu, sebagai panduan 

dalam merancang arsitektur masjid yang menekankan pada kualitas ruang sakral. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pada bagian pendahuluan akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berjudul 

“Perancangan  Masjid Al-Hidayah Dengan Penekanan Kualitas ruang Sakral 

sebagai Aspek Pembentuk Arsitektur Masjid” 

 

Pada bab dua menjelaskan kajian teori mengenai aspek-aspek pembentuk arsitektur 

masjid seperti ruang fungsional, elemen simbol Islam dan pembentuk kualitas ruang 
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sakral. Setelah itu menganalisis kajian teori terhadap studi preseden dan diakhiri 

dengan kesimpulan. 

 

Pada bab tiga memaparkan deskripsi dan analisis studi kasus pada Masjid Al-

Irsyad. Pada bab ini, analisis akan diuji dengan hasil analisis dari kajian teori dan 

studi preseden. Metode yang dilakukan adalah dengan manganalisis masing-masing 

elemen pembentuk arsitektur masjid dan diakhiri dengan kesimpulan studi kasus. 

 

Pada bab empat penulis memaparkan perancangan Masjid Al-Hidayah, Kabupaten 

Tangerang. Perancangan tersebut didasari dari hasil kajian teori dan studi kasus. 

Pada bab ini, penulis membagi ke dalam beberapa bagian, yaitu objek perancangan, 

konsep perancangan, proses perancangan dan diakhiri dengan hasil perancangan. 

 

Pada bab lima penulis menyimpulkan hasil penelitian yang menjawab mengenai 

pertanyaan pada rumusan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


