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BAB V 

PENUTUP 

5.1. KESIMPULAN 

 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Analisis 

Pelaksanaan Pengembangan Manajemen Kemasjidan di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Rembang Tahun 2013-2014 adalah sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan Program Pengembangan Manajemen Kemasjidan di 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang berjalan secara baik 

hal ini dibuktikan dengan dengan diadakannya kegiatan yang berjalan 

sesuai dengan harapan, hal ini dikarenakan kematangan dalam 

mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan dan juga 

mengevaluasi semua kegiatan yang ada dengan mengadakan 

pertemuan atau rapat untuk mengetahui bagaimana hasil dari 

pelaksanaan kegiatan dakwah yang dilaksanakan Kementerian Agama 

Kabupaten Rembang. 

2. Kementerian Agama Kabupaten Rembang dalam menjalankan 

aktifitas dakwah mendasar pada program kerja yaitu: Pendataan 

Masjid yaitu Kementerian Agama Kabupaten Rembang melakukan 

pendataan masjid di tingkat Kabupaten dan Kecamatan karena 

pendataan merupakan basic/dasar untuk proses pengembangan 

berikutnya. 
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 Oleh karena itu, Untuk menjadi masjid yang mandiri dengan 

pengelolaan yang optimal, maka diperlukan layanan-layanan kegiatan 

yang mengikat jamaah agar terpaut ke masjid, yakni pelayanan 

ibadah, layanan pendidikan, layanan social-keagamaan, layanan 

kesehatan, layanan ekonomi jamaah, layanan informasi dan mencari 

sumber-sumber pembiayaan. 

5.2.  SARAN 

Setelah penulis mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan 

permasalahan serta hasil penelitian, maka penyusun ingin 

menyampaikan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi 

program pengembangan manajemen kemasjidan Kantor Kementerian 

Agama Rembang: 

1. Perlu diadakannya sosialisasi tentang manajemen kemasjidan guna 

meningkatkan kemampuan sumber daya takmir masjid melalui 

pelatihan manajemen masjid.  

2. Pihak Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih ikut andil dalam 

membantu pihak penyelenggara kemasjidan dalam upaya 

memakmurkan masjid dan memakmurkan umat Islam khususnya di 

Kota Rembang. 

3. Perlunya pemberdayaan SDM bagi pengurus masjid dengan 

melakukan proses kaderisasi dan pembinaan yang terpadu guna 

memahami hakekat fungsi masjid yang sesungguhnya. 



125 
 

4. Kemenag Rembang diharapkan lebih Intensif ikut terlibat di dalam 

kegiatan  masjid-masjid sehingga tersentuh oleh Kemenag Rembang 

sehingga pengembangan manajemen kemasjidan yang di inginkan 

termenej dengan baik 

 

5.3.  KATA PENUTUP 

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan 

kuasa- Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis 

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di 

dalamnya dan masih jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu sudah 

barang tentu dapat di maklumi karena keterbatasan kemampuan penulis, 

oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. 

Akhirnya penulis memanjatkan do’a semoga dengan selesai dan 

terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat khususnya bagi penulis 

dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa 

melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin ya 

robbal a’lamin. 

 

 

 

 


