


ABSTRAK 

 

 Masjid  Taqwa Wonokromo terletak di dusun Wonokromo, desa Wonokromo, 
kecamatan Pleret, kabupaten Bantul, kurang lebih 16 km dari arah kraton, yakni sebelah 
tenggara arah kraton Yogyakarta.  Masjid ini didirikan pada tahun 1701 Saka atau 1774 
Masehi dengan Candra Sengkala , “Nyata luhur pandita ratu” Kyai  Muh. Faqih dilantik 
menjadi kepala Pathok dan dianugerahi tanah perdikan (tanah yang tidak dipungut pajak dari 
kerajaan). Masjid ini digunakan untuk  jama’ah sembahyang Jum’at  bagi penduduk  desa 
Wonokromo dan desa sekitarnya, mengingat  masjid ini masjid tertua di wilayah kecamatan 
Pleret dan sekitarnya, saat ini masjid dikelilingi pondok-pondok pesantren yang santrinya dari 
berbagai daerah bahkan ada yang berasala dari Singapura. 

 Sejarah berdirinya Masjid Wonokromo diilhami dengan hijrahnya nabi Muhammad 
SAW, bahwa yang mula-mula didirikannya setelah menyatukan umat adalah mendirikan 
masjid. Wonokromo yang saat itu masih berupa hutan yang sangat luas yang belum banyak 
penghuninya maka di bukalah kawasan hutan di sekitae Ketonggo dan keudian didirikan 
masjid yang ada sampai sekarang ini. Tujuan utama didirikannya masjid Taqwa Wonokromo 
sudah tentu  untuk tempat bersujud kepada Allah, dengan demikian  masjid mempunyai 
potensi yang sangat vital dalam membina masyarakat Islam sebagai tempat komunikasi 
dengan sesame umat Islam, pusat kegiatan dakwah, pendidikan, pengajaran, juga sebagai 
pusat kebudayaan 

 Penelitian ini menggunakan metode historis yaitu membuat rekontruksi masa lampau 
secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, 
serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegaskan fakta dan memperoleh kesimpulan yang 
kuat. 

 Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa kegiatan-kegiatan masjid Taqwa 
Wonokromo ini dapat membantu mendidik masyarakat sehingga mempunyai mental agama 
yang kuat dan berkualitas, membentuk sumber daya manusia yang kualitas dengan bekal 
IMTAQ dan IPTEK. 
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