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ABSTRAK 

 Mohamad Rendy Amami. Inovasi Program Ta’mir Masjid Al – Hasyim 

dalam Mengantisipasi Dampak Ekonomi Masyarakat  Subontoro di Era Covid 19. 

Skripsi, Yogyakarta : Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 

                Pandemi covid-19 menyebabkan kelumpuhan ekonomi diseluruh dunia 

termasuk Indonesia. Kelumpuhan ekonomi ini berdampak terhadap seluruh lapisan 

social yang ada di masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk 

meminimalisir penyebaran covid-19. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah adalah dengan memberlakukan lockdown di setiap daerah. Kebijakan 

tersebut memang dinilai cukup berhasil untuk meminimalisir penyebaran Covid 19. 

Salah satu bentuk dukungan yang muncul oleh lembaga non pemerintah adalah 

seperti yang dilakukan oleh Ta’mir Masjid Al-Hasyim yang berada di Dusun 

Subontoro, kecamatan Ponggok, Kabupaten, Blitar. Ta’mir Masjid Al-Hasyim 

melakukan berbagai upaya  dan inovasi program untuk mengantisipasi dampak   

ekonomi yang terjadi dari adanya covid-19 terhadap masyarakat Subontoro. 

                   Penelitian ini menggunakan teori inovasi program, serta penelitian 

lapangan dengan pendekatan metode kualitatif. Adapun subyek dari penelitian ini 

adalah Ta’mir Masjid Al – Hasyim dan juga masyarakat Dusun Subontoro. Rumusan 

masalah yang diteliti adalah bagaimana dampak covid – 19 terhadap perekonomian 

masyarakat Subontoro, bagaimana Ta’mir masjid Al – Hasyim mengantisipasi 

dampak ekonomi tersebut, dan juga bagimana hasil dari inovasi program Ta’mir 

dalam mengantisipasi dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Subontoro. 

Pengumpulan data melalui  observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Adapun 

untuk analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu data yang sudah 

diperoleh kemudian disusun dan diklasifikasikan sehingga dapat menjawab dari 

rumusan masalah di atas. 

                   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ta’mir Masjid Al – Hasyim 

memiliki beberapa program yang bertujuan untuk mengantisipasi adanya 

penurunan ekonomi masyarakat Dusun Subontoro. Program tersebut diantaranya 

adalah : memberikan pinjaman ke pedagang yang membutuhkan modal usaha, 

memberikan biaya pendidikan atau SPP, pemberian santunan kepada anak yatim 

piatu dan para janda, pelayanan sembako untuk masyarakat dusun Subontoro, dan 

pemberian bantuan biaya untuk orang sakit. Dengan pengorganisasian dan 

komunikasi yang cukup baik antar anggota Ta’mir, membuat inovasi program yang 

ada dapat berjalan dengan baik, dan sesuai dengan yang telah direncanakan. 

Sehingga hal tersebut memberikan hasil yang positif terhadap masyarakat Dusun 

Subontoro.  

Key word: Ta’mir Masjid Al-Hasyim, Inovasi Program.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan 

judul, sekaligus membatasi ruang lingkup dari penulisan ini, maka perlu 

diuraikan beberapa istilah yang menjadi unsur penting judul skripsi ini, 

yaitu : 

1. Inovasi Program 

Inovasi menurut KBBI adalah suatu pemasukan atau pengenalan 

terkait hal-hal yang baru berupa gagasan, metode, atau alat.1 Suatu inovasi 

merupakan penemuan terbaru terhadap suatu hal yang mengarah kepada 

hal positif. Inovasi sering dilakukan untuk memperbarui suatu metode, ide, 

maupun gagasan.  

Menurut UU nomor 18 Tahun 2002, inovas merupakan 

kegiatan peneliatan atau pengembangan dalam hal-hal praktis 

maupun konteks ilmu pengetahuan yang baru dan mengarah kepada 

kegiatan produksi.2 Sedangkan inovasi menurut Everett M Rogers 

adalah sebuah gagasan maupun tindakan yang dianggap baru.3  

Program menurut KBBI adalah sebuah rancangan atau usaha 

baik berupa ketenagakerjaan, perekonomian dan lain sebagainya yang 

 
1 Arti Kata Inovasi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, accessed September 24, 

2021, https://kbbi.web.id/inovasi. 
2 UU No. 18 Tahun 2002, Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan 

Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi [JDIH BPK RI], accessed September 24, 2021, 
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44462. 

3 Everett M Rogers, Diffusion of Innovations, (New York: Free Press, 1995), hlm. 11. 
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akan dijalankan.4 Sedangkan program menurut Undang-Undang 

nomor 25 Tahun 2004 adalah sebuah instrument kebijakan yang 

berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah atau Lembaga untuk mencapai sasaran atau tujuan.5  

Dari definisi diatas, inovasi program dapat disimpulkan 

sebagai sebuah usaha untuk menciptakan suatu penemuan baik dalam 

ranah ketenagakerjaan, perekonomian yang dianggap baru. 

2. Dampak Ekonomi 

Dampak menurut KBBI adalah suatu pengaruh yang 

mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif.6 Menurut para ahli 

dampak adalah akibat dari sesuatu yang dilakukan dan bisa 

berdampak positif maupun negatif.7 Sehingga dapat dismpulkan 

bahwa dampak adalah suatu akibat yang dapat menimbulkan 

pengaruh positif maupun negatif. 

Pengertian Ekonomi menurut KBBI adalah ilmu mengenai 

asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta 

kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan).8 

Selain itu ekonomi memiliki definisi adalah suatu ilmu yang 

 
4 Arti Kata Program, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, accessed September 24, 

2021, https://kbbi.web.id/program. 
5 UU No. 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional [JDIH BPK 

RI], accessed September 25, 2021, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40694.  
6 Arti Kata Dampak, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, accessed September 25, 

2021, https://kbbi.web.id/dampak. 
7 Waralah Rd Cristo, Pengertian Tentang Dampak, (Jakarta: Bandung Alfabeta, 2008), hlm. 

12. 
8 Arti Kata Ekonomi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, accessed September 25, 

2021, https://kbbi.web.id/ekonomi. 
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mempelajari cara memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara 

perorangan maupun kelompok dengan menggunakan berbagai 

macam fasilitas perlengkapan yang tentunya berhubungan dan 

mendukung kegiatan ekomi dan memiliki tujuan untuk memperoleh 

kesejahteraan dan kemakmuran.9 Sehingga ekonomi dapat definisikan 

sebagai suatu ilmu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 

manusia baik perorangan maupun kelompok. 

Pengertian dampak ekonomi disini adalah akibat yang 

memiliki pengaruh terhadap perekonomian. 

3. Covid -19 

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit yang 

disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2.10 Covid-19 

merupakan infeksi baru yang mengakibatkan terinfeksinya 90.308 

orang per-tanggal 2 Maret 2020.11 Virus corona ini bermula dari 

Wuhan, China pada tanggal 31 Desember 2019. Virus ini termasuk 

kedalam virus RNA strain tunggal positif ini dapat menginfeksi 

pernapasan. Virus ini menyebar keseluruh dunia dan berdampak 

terhadap berbagai lini sector seperti: Kesehatan, ekonomi, dan lain-

lainnya. 

 
9 Hendra Safri, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 

2018), hlm. 9.  
10 www.padk.kemkes.go.id, diakses pada tanggal 2 November2020. 
11 Yuliana, Wellness And Healthy Magazine, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 

Volume 2, Nomor 1, February 2020, hlm. 187-192.  

http://www.padk.kemkes.go.id/
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Dengan demikian, maksud dari judul “INOVASI PROGRAM 

TA’MIR MASJID AL-HASYIM DALAM MENGANTISIPASI DAMPAK 

EKONOMI MASYARAKAT SUBONTORO DI ERA COVID 19” ini adalah 

untuk mencari tahu inovasi apa yang telah dilakukan oleh Ta’mir 

Masjid Al-Hasyim melalui program-program yang mereka rancang 

untuk mengantisipasi dampak dari adanya covid-19 terhadap 

perekoniman masyarakat Dusun Subontoro.  

B. Latar Belakang  

Pada saat ini, seluruh negara di dunia telah mengalami 

kelumpuhan ekonomi, tidak terkecuali negara Indonesia. Semua orang  

mengetahui penyebab utama kelumpuhan ekonomi ini. Hal ini terjadi 

dikarenakan menyebarnya virus corona atau dikenal dengan Covid - 19. 

Dengan adanya fenomena seperti ini membuat seluruh negara yang 

terkena Covid-19 terpaksa menerapkan lockdown secara mandiri. 

Penerapan lockdown diharapkan dapat memutus rantai penyebaran 

virus, sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penularan 

virus corona. Sebenarnya penerapan lockdown ini baik, mengingat 

banyaknya korban jiwa akibat terkena virus corona yang hingga saat ini 

masih belum ditemukan obatnya. Tetapi perlu diingat bahwa dengan 

diterapkannya lockdown ini membuat banyak kegiatan yang tersendat 

dari berbagai aspek.  
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Salah satu aspek yang sangat terlihat mengalami penurunan 

adalah  pada aspek ekonomi. Hal ini terjadi karena dengan diterapkannya 

lockdown otomatis perputaran uang juga sangat minim. Sehingga hal ini 

membuat banyak pedagang kecil yang mengalami kerugian karena 

barang dagangannya tidak laku dan juga banyak perusahaan-perusahaan 

yang mengalami kerugian besar sehingga membuat mereka mengurangi 

jumlah tenaga kerja guna meminimalisir kerugian yang berskala besar. 

Dengan banyaknya pekeja yang terkena PHK seperti ini, tentunya 

membuat angka pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Dan 

fenomena seperti ini, membuat angka kemiskinan menjadi meningkat 

secara drastis, karena memang banyaknya pekerja yang terkena PHK 

dari perusahaan tempat mereka bekerja. Dari dampak adanya PHK 

tersebut membuat para pekerja menjadi kehilangan penghasilan mereka 

untuk menghidupi diri mereka sendiri dan juga keluarga mereka.   

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi 

permasalahan ini. Karena permasalahan yang terjadi bukan hanya 

persoalan mencegah penyebaran virus corona, tetapi juga supaya 

perekonomian dan aspek yang lain membaik kembali. Dalam menyikapi 

permasalahan ini, pemerintah sudah melakukan beberapa pengamanan 

jaringan sosial seperti peningkatan dan perluasan kartu sembako, 

penambahan dan fleksibilitas kartu prakerja, dan juga bantuan langsung 

tunai. Meskipun upaya dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah 

sudah cukup baik, tetapi tetap saja hal tersebut kurang bisa 
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dimaksimalkan. Ini terjadi karena luas dan banyaknya penduduk di 

Indonesia sehingga membuat  program pemerintah tersebut tidak bisa 

sampai sepenuhnya kepada masyarakat yang benar – benar 

membutuhkan. Maka dari itu, akan susah untuk mengangkat kembali 

perekonomian apabila masyarakat hanya mengandalkan bantuan – 

bantuan dari pemerintah saja. Sangat perlu adanya dukungan dari 

lembaga non Pemerintah untuk meningkatkan kembali perekonomian 

seperti contoh adalah Masjid. 

Masjid merupakan pranata keagamaan yang tidak terpisahkan 

dari kehidupan spritual, sosial, dan kultural umat Islam. Dimana ada 

umat Islam, maka disitu tentunya ada masjid. Islam menempatkan Masjid 

dalam posisi yang strategis. Secara umum Masjid memiliki banyak fungsi 

antara lain: bidang sosial, pendidikan, ekonomi dan pemersatu umat. 

Memahami Masjid secara universal berarti juga memahaminya sebagai 

sebuah instrumen sosial masyarakat Islam yang tidak dapat dipisahkan 

dari masyarakat Islam itu sendiri. Keberadaan Masjid pada umumnya 

merupakan salah satu perwujudan aspirasi umat Islam sebagai tempat 

ibadah yang menduduki fungsi sentral. Mengingat fungsinya yang 

strategis, maka perlu dibina sebaik-baiknya, baik segi fisik bangunan 

maupun segi kegiatan yang menunjang kemakmurannya.12 

 
12 A. Bachrun Rifa’i dan Moch. Fakhruroji, Manajemen Masjid, (Bandung: Benang 

Merah Press, 2005), hlm. 14   
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Masjid Al-Hasyim contohnya, masjid ini telah mengalami 

perbaikan fisik bangunan yang telah dilakukan oleh pengurus masjid 

serta masyarakat setempat sehingga membuat masjid ini menjadi lebih 

indah dan juga lebih nyaman untuk melangsungkan kegiatan. Dengan 

adanya perubahan fisik bangunan yang dialami oleh masjid Al – Hasyim 

ini, membuat pengurus masjid juga melakukan dan memberlakukan  

inovasi dengan membuat program kerja baru. Kebanyakan progam kerja 

baru yang diberlakukan  menyentuh  pada aspek  perekonomian 

masyarakat. Program ini dibentuk karena banyaknya keluh kesah dari 

masyarakat Dusun Subontoro yang mengalami penurunan penghasilan 

dan kehilangan pekerjaan akibat dari adanya virus corona yang telah 

menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020 lalu. Sehingga dengan 

adanya program kerja ini, pengurus masjid mengharapkan supaya dapat 

mengantisipasi  perekonomian masyarakat Dusun Subontoro  yang saat 

ini telah mengalami penurunan.   

Berangkat dari kenyataan ini, perlu dilakukan kajian lebih lanjut 

dan mendalam dari inivasi program ta’mir masjid Al-Hasyim untuk 

mengantisipasi  perekonomian masyarakat Dusun Subontoro  yang 

terkena dampak covid-19. Tujuannya untuk lebih mengetahui inovasi 

program yang dilakukan oleh Ta’mir Masjid Al-Hasyim. Hal ini dapat 

dijadikan sebagai pilot project bagi pemberdayaan ekonomi umat 

berbasis Masjid. Pada tingkatan lanjut maka perlu dilakukan peninjauan 

terhadap mereka yang mengalami himpitan ekonomi dan kesulitan 
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keluar dari belenggu kemiskinan. Untuk mendapatkan data yang akurat 

dalam penelitian ini, penulis akan melakukan observasi dan juga 

wawancara dengan beberapa tokoh, pengurus masjid dan masyarakat 

setempat, serta dokumentasi. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana dampak Covid-19 terhadap perkonomian masyarakat 

Subontoro?  

2. Bagaimana Masjid Al-Hasyim mengantisipasi dampak tersebut 

melalui inovasi program-program Masjid?  

3. Bagaimana hasil inovasi program Masjid Al-Hasyim dalam 

mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian 

masyarakat Subontoro?    
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D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah  diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui dampak covid-19 terhadap perekonomian masyarakat 

Dusun Subontoro 

b. Mengetahui strategi ataupun cara Masjid Al-Hasyim dalam 

mengantisipasi dampak covid-19 melalui inovasi program yang 

dibuat oleh Ta’mir Masjid Al-Hasyim  

c. Mengetahui hasil dari inovasi program Ta’mir Masjid Al-Hasyim 

dalam mengantisipasi dampak perekoniman masyarakat Dusun 

Subontoro akibat Covid-19. 

E. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis : Menambah pengetahuan khususnya dalam bidang 

pemberdayaan masyarakat melalui media Masjid 

b. Secara Praktis :  

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini akan memberikan wawasan dan 

menambah khasanah ilmu pengetahuan penulis dalam inovasi 

program Masjid dalam mengatasi dampak ekonomi 

masyarakat karena Covid-19.  
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2. Bagi Masjid Al – Hasyim 

Hasil penelitian ini dapat menjadi alat ukur dan bahan 

pertimbangan dan juga dapat memberikan saran dan masukan 

bagi Ta’mir Masjid Al – Hasyim. 

3. Bagi Masyarakat 

Dapat menjadi wawasan khususnya bagi seluruh 

pengurus – pengurus Masjid serta instansi terkait dalam 

peningkatan ekonomi masyarakat melalui Masjid. 

F. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap inovasi 

program ta’mir masjid al-Hasyim dalam mengantisipasi dampak 

ekonomi masyarakat subontoro di era covid 19, maka perlu dilakukan 

studi-studi yang pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini bermaksud 

untuk melihat relevansi dari sumber-sumber yang akan dijadikan 

rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus upaya dalam menghindari 

duplikasi terhadap penelitian ini, diantaranya: 

1. Penelitian Agus Cahyono (2006). Dalam skirpsinya yang berjudul 

“Usaha Takmir Masjid  Jogokaryan Dalam Pengembangan Ekonomi 

Jamaah Di Desa Jogokaryan Kecamatan Manjtrijeron Kota 

Yogyakarta”.13 Skripsi ini membahas mengenai bagaimana takmir 

 
13 Agus Cahyono, Usaha Takmir Masjid  Jogokaryan Dalam Pengembangan Ekonomi 

Jamaah Di Desa Jogokaryan Kecamatan Manjtrijeron Kota Yogyakarta, Skripsi, Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006. 
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masjid Jogokaryan dalam pemberdayaan ekonomi jamaahnya 

dalam mengentaskan kemiskinan. 

2. Penelitian Rizki Zaklah (2010). Dalam skripsinya yang berjudul “ 

Peran Masjid dalam Pemberdayaan Umat : Studi Kasus  Masjid 

Jami’ Assa’adah Ciater – Subang”.14 Skripsi ini membahas tentang 

peranan masjid Jami’ Assa’adah  dalam pemberdayaan umat Islam 

dengan program Ubudiyah, pelayanan dan penerangan, 

perekonomian, fisik dan sarana serta pendidikan. 

3. Penelitian Sugito (2013). Dalam thesisnya yang berjudul 

“Kontribusi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Jamaah (studi 

pada Masjid Jogokaryan Manjtrijeron Yogyakarta)”.15 Thesis ini 

membahas tentang pendeskripsian bentuk dan kontribusi Masjid 

dalam pemberdayaan ekonomi jamaah dan menemukan faktor 

pendukung pemberdayaan ekonomi jamaah. 

4. Penelitian Muhammad Jawahir dan Badrah Uyuni (2019). Dalam 

Jurnal yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid 

(Studi Pada Masjid Besar Al-Mahdy, Kel. Jatiranggon, Kec. 

Jatisampurna, Bekasi)”.16 Jurnal ini berisi pemberdayaan 

masyarakat berbasis Masjid ini dilakukan melalui beberapa aspek, 

 
14 Rizki Zaklah, Peran Masjid dalam Pemberdayaan Umat : Studi Kasus  Masjid Jami’ 

Assa’adah Ciater – Subang, Skripsi, Universitas Islam Jakarta, 2010. 
15 Sugito, Kontribusi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Jamaah (studi pada Masjid 

Jogokaryan Manjtrijeron Yogyakarta), Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013. 
16 Muhammad Jawahir, Badrah Uyuni, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi 

Pada Masjid Besar Al-Mahdy, Kel, Jatiranggon, Kec. Jatisampurna, Bekasi), Jurnal Spektra, Vol 1, 
No. 1, 2019.  
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seperti: keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan social 

kemasyarakatan. Awal pemberdayaan yang dilakukan oleh Ta’mir 

Masjid Al-Mahdy adalah revitalisasi Masjid yang bertujuan untuk 

menggeser paradigm bahwa Masjid bukan hanya menjadi tempat 

sholat akan tetapi menjadi sebagai pusat peradaban. 

5. Penelitian Muhammad Muhib Alwi (2020). Dalam jurnal yang 

berjudul “Pemberdayaan ekonomi Masyakarakat Berbasis Masjid 

di Tengah Pandemi Covid-19”.17 Jurnal ini berisi bahwa 

pemberdayaan ekonomi jama’ah telah ada sejak zaman Nabi dan 

para sahabatnya yang disebut dengan Baitul Maal wat Tamwil 

(BMT). Ditengah covid-19 upaya untuk membantu perekonomian 

jamaah dengan dibentuknya LAGZIS sebagai bentuk lembaga 

representasi keuangan syariah. Salah satu tujuan dibentuknya 

LAGZIS adalah jawaban masjid terhadap pemenuhan kebutuhan 

masyarakat. 

Dari penelitian sebelumnya telah banyak yang meneliti 

tentang peran masjid dan pemberdayaan masyarakat berbasis 

masjid. Namun, penelitian yang peneliti lakukan dari telaah 

pustaka adalah mempunyai perbedaan tempat, program, proses 

yang berbeda serta pembahasan yang secara khusus membahas 

mengenai bagaimana inovasi program Ta’mir Masjid Al – Hasyim 

 
17 Muhammad Muhib Alwi, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di 

Tengah Pandemi Covid-19, Jurnal Al-Hikmah, Vol. 18, No. 1 April 2020.  
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dalam mengantisipasi dampak ekonomi masyarakat Dusun 

Subontoro yang terkena dampak Covid – 19. 

G. Kerangka Teori 

Kerangka teori bertujuan untuk memfokuskan pembahasan yang 

dilakukan penelitian agar tidak keluar dari garis besar pembahasan. 

Kerangka teori berguna sebagai landasan pemikiran yang peneliti 

lakukan, diantaranya: 

1. Teori Inovasi Program Dalam Mengantisipasi Dampak Covid-19 

Inovasi adalah kata yang berasal dari Bahasa Inggris innovation 

yang artinya perubahan. Inovasi merupakan suatu proses pemikiran 

atau kegiatan untuk menemukan atau menciptakan hal baru, baik 

berupa input, output serta proses yang dapat memberikan manfaat 

dalam kehidupan manusia. Input dalam inovasi berkaitan dengan 

pola-pola, pemikiran atau ide manusia yang dikaitkan dengan 

penemuan baru. Ouput lebih berorientasi pada pencapaian hasil 

terutama pada pemikiran ataupun metode yang digunakan, 

sedangkan proses berkaitan dengan metode, cara ataupun teknik 

untuk menghasilkan suatu hal yang baru. 

Inovasi menurut Evert M.Rogers adalah suatu ide, gagasan, 

praktek atau objek baru yang disadari oleh individua tau kelompok 

sebagai suatu hal yang baru untuk diadopsi.18 Sedangkan inovasi 

menurut Thomas adalah suatu proses pelunuran sesuatu yang baru 

 
18 Evert M. Rogers, Diffusion Of Inovation, (New York: Free Press, 1995). 
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yang bertujuan untuk menghasilkan suatu proses yang menimbulkan 

perubahan yang radikal.19 

Inovasi merupakan suatu kreativitas yang dapat diterjemahkan 

sebagai sesuatu yang dapat di implementasikan dan memberikan nilai 

tambah dari sumber yang kita miliki.20 Dalam hal ini inovasi dapat 

diartikan sebagai suatu cara untuk menemukan metode ataupun 

proses, baik dengan metode ATM (Amati, tiru, modifikasi) atau 

dengan cara menemukan pola baru.  

Rogers menjelaskan bahwa inovasi memiliki beberapa atribut 

atau sejumlah karateristik sebagai berikut: 

a. Relative Adavantage (Keunggulan Relatif) 

Inovasi harus memiliki karateristik yang berbeda atau 

keunggulan dar inovasi yang lama. Inovasi harus memiliki 

suatu nilai baru dan tentunya melekat yang menjadi ciri 

khas yang membedakannya dari yang lain. 

b. Compability (Kesesuaian) 

Alangkah lebih baik jika inovasi memiliki sifat yang 

kompatibel ataupun kesesuaian dengan inovasi yang 

digantikan. Hal ini bertujuan agar inovasi yang sebelumnya 

tidak dibuang begitu saja dan inovasi lama dapat menjadi 

bagian proses transisi ke inovasi baru. Selain itu dapat 

 
 

20 Endang Sarijani, Baedhowi, Hery Sawiji, Peran Kreativitas Dan Inovasi Pelaku Usaha 
Dalam Divesrifikasi Produk Kuliner Pada Kedai Steak & Chicken Di Kab. Magetan Tahun 2014 
(Implementasi Pendidikan Kewirausahaan), hlm. 4.  
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mempemudah untuk penyesuain, proses pembelajaran, dan 

adaptasi inovasi secara lebih cepat.  

c. Complexity (Kerumitan) 

Inovasi menjadi suatu hal yang baru, maka inovasi 

memilik level kerumitan yang lebih tinggi dari inovasi yang 

sebelumnya. Namun kerumitan ini tidak menjadi hal yang 

utama ataupun masalah yang penting dalam inovasi. 

d. Triability (Kemungkinan Dicoba) 

Inovasi diterima jika sudah ada uji coba atau telah teruji 

memiliki nilai lebih dari inovasi lama. Sehingga sudah 

seharusnya ada uji coba public dan setiap orang ataupun 

pihak memiliki kesempatan untuk menguji inovasi tersebut. 

e. Observability (Kemudahan Diamati) 

Inovasi sudah seharusnya bisa diamati, baik dari segi 

pola, proses, metode hingga hasil yang diciptakan apakah 

menghasilkan suatu hal yang bekerja lebih baik atau 

bahkan sebaliknya. Inovasi ini bertujuan untuk mengubah 

cara lama dalam mengerjakan atau memproduksi sesuatu.21 

 Teori inovasi program bertujuan untuk mengetahui hasil dari inovasi 

program yang dilakukan oleh Ta’mir Masjid Al-Hasyim dalam mengantisipasi 

dampak covid-19. Sehingga terori ini sangat diperlukan untuk menjadi 

parameter dalam penelitian. 

 
21 Everett M Rogers, Diffusion Of Innovation, (New York: Free Press, 1995),  
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H. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data dan hasil yang maksimal, dibutuhkan 

serangkaian metode dalam penelitian ini. Metode penelitian merupakan 

salah satu hal yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui dan 

mengidentifikasi permasalahan terhadap obyek yang telah diteliti. 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di dilakukan Dusun Subontoro, Ponggok Blitar. 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Dusun Subontoro karena 

Masjid Al-Hasyim berlokasi di Dusun Subontoro. Peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian di Masjid Al-Hasyim dikarenakan Ta’mir 

Masjid banyak melakukan inovasi program yang bertujuan untuk 

mengantisipasi dampak ekonomi masyarakat Dusun Subontoro di era 

covid-19. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian Kualitatif 

meurut Kirk Miller pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif 

yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif.22 Dalam penelitian 

kualitatif hasil akhir penelitiannya adalah data deskriptif. Data yang 

dianalisis tidak untuk menerima dan menolak hipotesis, melainkan 

berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diamati dan gagasan-gagasan 

 
22 Lexy J Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2018). 
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yang dikumpulkan serta tidak harus selalu berbentuk angka-angka 

atau koefisien antara variabel.23 

 Penelitian deskriptif (descriptive research) ini mempunyai 

tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau 

suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala 

atau hubungan antar fenomena.24  Peneliti menggunakan metode ini 

dengan alasan dapat mengetahui cara pandang obyek penelitian lebih 

mendalam. 

 Melalui metode kualitatif peneliti akan dengan mudah 

memaparkan apa yang sudah dijelaskan oleh objek dari sudut 

pandang masing-masing objek. Metode penelitian kualitatif lebih 

mengutamakan proses daripada hasil, artinya dalam pengumpulan 

data sering memperhatikan hasil dan akibat dari berbagai variabel 

yang saling mempengaruhi. Penyajiannya juga akan memudahkan 

peneliti, maka peneliti menggunakan metode kualitatif. 

3. Subyek Dan Obyek 

a. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah individu, benda, atau organisme 

yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam 

 
23 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2008), 

hlm. 26  
24 Bambang Rustanto, Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2015), hlm. 3.   
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pengumpulan data penelitian.25 Subyek yang akan membantu 

dalam proses penelitian ini adalah Ta’mir masjid Al – Hasyim yaitu 

Bapak H. Khamami selaku Ketua Ta’mir Masjid Al-Hasyim. Bapak 

Imam Syafi’I selaku Humas Ta’mir Masjid Al-Hasyim. Selain itu, 

masyarakat Dusun Subontoro Mas Sigit, Bapak Kohari, dan Ibu 

Utami. Penentuan subyek penelitian dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan peneliti seperti pengurus Ta’mir Masjid yang membuat 

program dan masyarakat Dusun Subontoro yang merasakan 

dampak program Masjid Al-Hasyim.  

b. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah apa yang menjadi sasaran sesuai 

dengan judul dan topik penelitian yang secara kongkrit tergambar 

dalam rumusan masalah penelitian.26 Obyek penelitian ini adalah 

inovasi program yang dilakukan oleh Ta’mir Masjid Al-Hasyim. 

Inovasi program menjadi objek penelitian karena peneliti akan 

meneliti hasil inovasi program Ta’mir Masjid Al-Hasyim. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif yang peneliti 

lakukan pertama adalah :   

 
25 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2008), 

hlm. 66   
26 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Alfabeta, 2008), hlm. 91 
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a. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan 

keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra 

mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra 

lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.27 

Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan 

seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui 

hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan 

pancaindra lainnya.  

Dalam pelaksanaan observasi, peneliti bukan 

hanya sekedar mencatat, tetapi juga harus mengadakan 

pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke 

dalam suatu skala bertingkat.28 Cara observasi yang 

dilakukan oleh peneliti ini adalah observasi partisipasi. 

Sehingga disini peneliti ikut serta dalam kegiatan dan  

menjalankan program – program yang  yang telah 

dilakukan oleh Ta’mir masjid Al – Hasyim.  

b. Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data 

yang dilakukan peneliti dengan cara menanyakan secara 

langsung pada sumber informasi. Hal ini dapat 

 
27 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan 

Kualitatif (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 142   
28 Bambang Rustanto, Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial , hlm. 62   
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dilakukan secara langsung dalam pengertian bahwa 

pewawancara (interviewer) yang disingkat dengan 

PEWA dan yang diwawancara yang disingkat dengan 

DIWA bertatap muka secara langsung, namun dapat 

dilakukan pula secara tidak langsung melalui media 

telekomunikasi.29 

c. Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan 

data dengan menggunakan dokumen atau bahan-bahan 

tertulis/ cetak/ rekaman peristiwa yang berhubungan 

dengan hal yang ingin diteliti.30 Sebagian besar data 

yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan 

harian, kenang-kenangan, laporan, dan sebagainya. Sifat 

utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu 

sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk hal-

hal yang telah silam.31 Dengan memakai teknik 

dokumentasi ini, peneliti dapat terbantu untuk 

menemukan data-data yang sangat mendukung untuk 

mencari sumber lain yang tentunya menambah 

pengetahuan dan wawasan untuk penelitian ini.  

 
29 Hadi Sabari Yunus, Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer, hlm. 357   
30 Bambang Rustanto, Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial , hlm. 60  
31 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, hlm. 152   
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5. Validitas Data 

Untuk mengecek kebenaran dalam mendapatkan 

informasi-informasi dalam penelitian, peneliti melakukan 

validasi data, dalam penelitian kualitatif ini validasi data 

dilakukan dengan cara triangulasi atau mengecek terlebih 

dahulu agar bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih 

benar.32  

Pada saat melakukan pengecekan, bisa dilakukan 

dengan berbagai cara diantaranya, yaitu dengan menggunakan 

metode wawancara dengan wawancara, wawancara dengan 

orang lain, wawancara dengan observasi, dan wawancara 

dengan dokumentasi. Validasi data yang dilakukan oleh 

peneliti sangat penting, karena peneliti akan mendapatkan  

informasi-informasi yang lebih akurat. 

6. Analisis Data  

Analiss data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta 

 
32 Hadi Sabari Yunus, Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer, hlm. 409  
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membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.33  

Dalam proses menganalisis dan menginterpretasikan 

data-data dalam penelitian ini, menganalisa data dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Artinya setelah data 

terkumpul kemudian data tersebut dikelompokkan menurut 

kategori masing-masing dan selanjutnya di interpretasikan 

melalui kata-kata atau kalimat dengan kerangka teoritik untuk 

memperoleh kesimpulan atau dari jawaban yang telah 

dirumuskan.34 

Dalam penelitian kualitatif dilakukan analisis data pada 

waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali 

dari lapangan baru dilakukan analisis. Proses analisis dalam 

penelitian ini dilakukan dengan empat tahap yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta 

penarikan kesimpulan.  

Pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu 

reduksi data, dengan cara memilah data menjadi beberapa 

bagian kemudian data disajikan dalam bentuk deskriptif atau 

cerita. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan atas data 

yang telah diperoleh. 
 

33 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 89   
34 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 186  
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I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam pembahasan skripisi ini terbagi dalam beberapa 

bab yang memiliki sub-sub bab dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini 

akan tersusun dan terbentuk kesatuan dalam pembahasan.  

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari penegasan judul, latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan.  

Bab II: Gambaran umum,terdiri dari gambaran umum tentang 

Dusun Subontoro dan Masjid Al - Hasyim. Pada bab ini membahas 

tentang profil Dusun Subontoro dan Majid Al - Hasyim, tujuan, visi dan 

misi, struktur Ta’mir Masjid Al - Hasyim.  

Bab III: Pembahasan, terdiri dari hasil penelitian yang 

membahas mengenai dampak Covid – 19 terhadap perekonomian 

masyarakat dusun Subontoro, bagimana Ta’mir masjid Al – Hasyim 

mengantisipasi dampak ekonomi masyarakat dusun Subontoro, dan 

juga hasil dari adanya inovasi program Ta’mir masjid Al – Hasyim 

dalam mengantisipasi dampak ekonomi masyarakat dusun Subontoro.   

Bab IV: Penutup, terdiri dari kesimpulan, saran, lampiran-

lampiran dan daftar pustaka berdasarkan apa yang didapat dan 

diperoleh dari hasil penelitian selama ini. 
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BAB IV 

A. KESIMPULAN 

Kondisi ekonomi masyarakat Dusun Subontoro setelah adanya 

pandemi covid-19 mengalami penurunan dan 95% masyarakat 

terdamapk, seperti: peternak ayam dan bebek bertelur yang 

mengalami kerugian karena kesulitan menjual hasil ternak dan 

kesulitan mendapatkan pakan ternak karena terhenti di Jakarta. Selain 

itu, masyarakat yang memiliki toko juga sepi pembeli karena 

menurunnya daya beli masyarakat. 

Permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari pandemi 

Covid-19 membuat Ta’mir Masjid Al-Hasyim berinovasi melalui 

program Masjid Al-Hasyim, seperti: 

a. Memberikan pinjaman ke pedagang yang membutuhkan modal 

usaha 

b. Memberikan biaya pendidikan atau pemberian SPP 

c. Pemberian santunan 

d. Pelayanan sembako untuk para jamaan 

e. Pemberian bantuan biaya untuk orang sakit 

 

 

 

 

 



61 
 

B. SARAN 

Program-program yang ada sudah sangat baik karena dapat 

membantu meningkatkan perekonomian masyarakat ditengah 

pandemi covid 19. Namun peneliti memiliki beberapa saran program, 

seperti: 

1. Pemberian bantuan biaya pendidikan agar diperluas, seperti 

kepada siswa berprestasi  

2. Gerakan literasi kepada anak-anak di Dusun Subontoro 

3. Gerakan Jum’at berkah (berbagi makanan kepada jamaah dan 

masyarakat Dusun Subontoro yang bekerjasama dengan warung-

warung yang ada di Dusun Subontoro. 
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