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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Masjid At-

Taqwa Binuang mengenai manajemen kegiatan keagamaan mingguan di 

Masjid At-Taqwa Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, maka 

peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Masjid At-Taqwa Binuang merupakan masjid terbesar dan salah satu  

masjid tua di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, Masjid At-Taqwa 

Binuang ini merupakan masjid yang paling banyak melaksanakan kegiatan 

keagamaan mingguan di wilayah Kecamatan Binuang yang sudah 

terjadwal diantaranya majelis taklim umum, majelis taklim Ibu-ibu, burdah 

umum, burdah Ibu-ibu, maulid habsyi remaja masjid putra, maulid habsyi 

remaja masjid putri dan maulid barzanji.  

Manajemen adalah kunci keberhasilan untuk melaksanakan 

kegiatan keagamaan mingguan di Masjid At-Taqwa Binuang karena tidak 

bisa dipungkiri bahwa masjid tidak dapat lepas dengan manajemen karena 

dengan manajemen kegiatan keagamaan mingguan dapat berjalan dengan 

lancar dan teratur, Manajemen kegiatan keagamaan di Masjid At-Taqwa 

Binuang meliputi fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.  
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2. Faktor penunjang dan kendala pada kegiatan keagamaan mingguan di 

Masjid At-Taqwa Binuang meliputi unsur-unsur manajemen. Faktor 

penunjangnya meliputi Man (manusia), Money (uang), Material (bahan), 

Machines (mesin) dan Market (pasar), adapun kendalanya meliputi Man 

(manusia) dan Time (waktu). 

 

B. Saran-Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 

1. Kepada pihak pengurus Masjid At-Taqwa Binuang agar membuat bagan 

struktur organisasi khusus bidang takmir dan peribadatan dengan 

menambah divisi-divisi baru agar pelaksanaan kegiatan keagamaan lebih 

terstruktur. 

2. Kepada pihak pengurus Masjid At-Taqwa Binuang agar bisa membuat 

jadwal tertulis kegiatan keagamaan mingguan dan diletakkan di papan 

pengumuman agar Jemaah  yang singgah di masjid tau bahwa ada kegiatan 

keagamaan yang terlaksana di masjid. 

3. Kepada pihak pengurus Masjid agar memperbaharui buku sejarah Masjid 

At-Taqwa Binuang mengingat masjid ini merupakan salah satu masjid tua 

di  Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. 

4. Kepada para Jemaah agar tidak bersandar kedinding saat kegiatan 

keagamaan berlangsung agar kegiatan keagamaan berjalan dengan tertib 

dan nyaman. 
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5. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi peniliti yang 

berminat melanjutkan penelitian tentang kegiatan keagamaan di Masjid 

At-Taqwa Binuang atau masjid lainnya. 


