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ABSTRAK 

Judul  : MANAJEMEN KEORGANISASIAN DI 

MASJID AGUNG DEMAK DALAM 

PENINGKATAN DAKWAH ISLAM 

Penulis     :   Azizatul Khumaidah 

Nim      :  121311021 

Penelitian dengan judul manajemen keorganisasian di masjid 

agung demak dalam peningkatan dakwah Islam bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana proses manajemen yang ada di masjid agung 

demak, selain itu juga untuk mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat yang ada di dalam manajemennya. Penulis menggunakan 

metode analis dan deskriptif kualitatif, dengan mengolah seluruh data 

yang didapatkan, kemudian hasil analisa tersebut disajikan dalam 

bentuk kata-kata tertulis tidak dengan angka atau statistik. Teknik 

analisis data yang penulis gunakan dengan proses reduksi dan 

interpretasi (penafsiran) dengan menggunakan metode induktif dengan 

mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.  

Manajemen Masjid Agung Demak sudah berjalan cukup 

bagus dikarenakan masjid sudah menerapkan fungsi manajemen. 

adapun fungsi-fungsi yang diterapkannya adalah yang pertama fungsi 

perencanaan atau planning, Yang kedua fungsi pengorganisasian atau 

organizing, yang ketiga fungsi penggerak atau Actuating, yang ketiga 

fungsi pengawas atau Controling. 

Program kegiatan peningkatan Dakwah Islam yang ada di 

masjid agung demak antara lain: 1). program harian: sholat berjamaah, 

pengajian kitab kuning, taman seni baca Al-Qur’an, semaan Al-

Qur’an dan malam jum’at kliwon tahlilan bersama, 2). Program 

bulanan: pengajian Al-hikmah dan Istighosah, 3). Program tahunan: 

bulan Ramadhan, idul fitri dan idul adha, khaul Raden fatah dan 

grebeg besar.  Akan tetapi, kegiatan di masjid agung demak yang 

mengalami peningkatan pesat setiap tahunnya adalah pengajian haul 

Raden patah, grebeg besar dan PHBI 
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Semua program yang ada diatas bertujuan untuk selalu 

meningkatkan dakwah Islam yang ada disekitar masjid agung demak. 

Kegiatan itu diadakan agar ketakwaan individu semakin meningkat 

tidak hanya mengejar duniawi saja akan tetapi akhiratnya juga 

dilaksanakan.  

Selain itu, masjid agung demak juga menerapkan prinsip-

prinsip didalam manajemen keorganisasian diantaranya prinsip 

keorganisasian harus mempunyai tujuan yang jelas, keorganisasian 

harus ada satuan komando, keorganisasian harus ada koordinasi yang 

baik, keorganisasian harus ada pembagian tugas dan wewenang yang 

jelas, Keorganisasian harus memiliki kedisiplinan yang baik dan 

Keorganisasian harus memiliki struktur organisasi. 

Faktor pendukung dan penghambat di masjid agung Demak 

antara lain: Faktor pendukungnya meliputi Dana dan besarnya jumlah 

jamaah sedangkan faktor penghambatnya adalah bidang organisasi 

dan bidang Remaja Masjid. 
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