
68 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dari beberapa bab di atas yang mengacu pada 

teoritis dan pengamatan langsung dan objek dengan analisis, maka penulis 

berkesimpulan bahwa manajemen dakwah Islamiyah pada Masjid Raya 

Sabilal Muhtadin yang diterapkan sudah cukup baik dari segi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 

Penerapan manajemen dakwah Islamiyah oleh Badan Pengelola 

Masjid Raya Sabilal Muhtadin periode 2018-2020 sudah menerapkan sistem 

manajemen yang baik, seperti halnya (1) adanya kesatuan perintah yang tegas, 

(2) pelimpahan wewenang yang jelas, (3) pembagian kerja yang jelas. Prinsip 

inilah yang sering diterapkan dalam organisasi agar pencapaiannya baik dan 

benar, guna tercapainya tujuan dari manajemen dakwah Islamiyah pada 

Masjid Raya Sabilal Muhtadin. 

Perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Masjid Raya 

Sabilal Muhtadin periode 2018-2020  dalam kegiatan dakwah Islamiyah pada 

Masjid Raya Sabilal Muhtadin sudah sesuai dengan yang diharapkan, 

meskipun dalam penerapannya lebih dominan kepada perencanaan keuangan 

dan kegiatan. Adapun pada bidang ta’mir dan peribadatan, termasuk kegiatan-
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kegiatan dakwah dalam bentuk pengajian atau majelis ta’lim dan lainnya  

lebih bersifat meneruskan  dari kepengurusan-kepengurusan yang sebelumnya. 

Pengorganisasian yang sudah berjalan sudah baik karena sistemnya 

sudah berjalan sesuai rencana meskipun dalam perjalanan waktu terdapat 

kekurangan. 

  

B. Saran-saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan sistem manajemen yang semakin ditingkakan pada Badan 

Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, karena peran manajemen dalam 

setiap oragnisasi sangat berperan penting guna berjalannya organisasi 

yang baik dan benar, terutama dalam bidang kegiatan dakwah Islamiyah 

yang berfokus kepada kegiatan dakwah Islamiyah. 

2. Meningkatkan peran pengelolaan masjid yang baik perlu adanya 

manajemen kepengurusan masjid profesional, yang mampu mengelola dan 

menata masjid dengan baik sehingga masjid dapat memberikan pelayanan 

yang baik kepada jemaah. 

3. Para pengurus Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin harus 

meningkatkan kerjasama baik sesama pengurus dan para jemaah. 

4. Perlunya ada elavluasi kegiatan dakwah Islamiyah secara langsung yang 

bersentuhan kepada jemaah, guna mengetahui kekurangan dan apa yang 
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perlu ditingkatkan dalam kajian dakwah Islamiyah yang berfokus pada 

kegiatan dakwah Islamiyah. 


