BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Masjid
Agung Demak tentang Manajemen Keorganisasian di Masjid
Agung Demak dalam Peningkatan Dakwah Islam, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:
Manajemen Masjid Agung Demak sudah berjalan cukup
baik dikarenakan masjid sudah menerapkan fungsi manajemen
dengan cukup bagus. 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
Semua program yang ada diatas bertujuan untuk selalu
meningkatkan dakwah Islam yang ada disekitar masjid agung
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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 prinsipprinsip 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.
B.

Saran
Dari hasil peneitian mengenai manajemen keorganisasian
di amasjid agung demak dalam peningkatan dakwah Islam, ini
masih ada beberapa saran yang membangun, yaitu sebagai
berikut:
1.

Hendaknya menambah fasilitas yang ada guna untuk
mempernyaman para pengunjung hendaknya para peziarah
yang datang kemasjid agar mereka merasa nyaman dan tidak
bosan.
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2.

Hendaknya para pengurus masjid agung demak mengadakan
pelatihan-pelatihan yang matang agar Irmas yang ada di
masjid berjalan sebagaimana fungsinya.

3.

Hendaknya para pengurus sering kumpul membahas kinerja
masing-masing agar didalam tubuh keorgaisasian tidak
menjadi pecah belah.

C. Penutup
Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT,
Karena berkah rahmat, hidayah dan taufikya akhirnya penulis
dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Penulis

mengucapakan terimakasih pada semua pihak

yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penyusunan
skripsi ini, mulai proses awal hingga akhir ini. Semoga bantuan
yang

telah

diberikan

mendapatkan

balasan

yang

dapat

membahagiakannya dan menjadi amal yang sholeh disisi Allah
SWT.
Walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin
akan tetapi penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam
penulisan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis
harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.
Akhirnya hanya Allah yang menjadi tumpuan untuk
memohon pertolongan, semoga memberikan kemanfaatan atas
skripsi ini, bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.
Amin.

