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  BAB V 

     PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka penulis 

menyimpulkan beberapa poin kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk implementasi imarah Masjid Jami Batumandi dilihat dari 

banyaknya program kegiatan yang dilaksanakan. Program kegiatan 

tersebut antara lain: 

a. Kegiatan Ibadah: salat fardu berjamaah, salat Jumat, dan salat tarawih 

b. Kegiatan Keagamaan: majelis taklim, pengajian agama bulan 

ramadhan, tadarus Alquran, kegiatan ibadah sosial (mengurus zakat, 

rukun kematian masjid, rest area dan warung makan gratis, buka puasa 

bersama), Peringatan Hari Besar Islam, dan zikir. 

c. Kegiatan Pendidikan: Pada saat ini Masjid Jami Batumandi belum 

menerapkan fungsi masjid sebagai tempat pengajaran dan pendidikan. 

Bentuk implementasi riayah yang dilakukan pengurus Masjid Jami 

Batumandi adalah melakukan renovasi terhadap bangunan masjid. 

Renovasi bangunan Masjid Jami Batumandi sudah tiga kali dilakukan 

sejak awal pembangunan hingga saat ini. Pengurus Masjid Jami 

Batumandi melakukan renovasi terhadap fasilitas penunjang lainnya. 

Melengkapi peralatan dan fasilitas Masjid Jami Batumandi. Pengurus 
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Masjid Jami Batumandi juga melakukan pemeliharaan halaman dan 

lingkungan masjid agar terlihat bersih, nyaman, dan indah. 

2. Implementasi imarah dan riayah yang dilakukan pengurus Masjid Jami 

Batumandi berhasil menjadikan Masjid Jami Batumandi semakin banyak 

didatangi oleh jamaah, baik dari masyarakat sekitar maupun jamaah dari 

luar daerah. Kedatangan jamaah yang semakin banyak menjadi bukti 

bahwa pengurus Masjid Jami Batumandi telah sukses memakmurkan 

masjid dan sukses dalam pemeliharaan seluruh bangunan Masjid Jami 

Batumandi yang terlihat semakin bersih, nyaman, indah, dan semakin 

lengkap dari segi fasilitas dan peralatan yang dimiliki. 

 

B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan 

beberapa rekomendasi atau saran untuk membantu mengoptimalkan 

implementasi imarah dan riayah Masjid Jami Batumandi. Rekomendasi yang 

penulis berikan antara lain: 

1. Bagi Pengurus Masjid Jami Batumandi 

Penulis mengharapkan pengurus Masjid Jami Batumandi 

kedepannya agar terus mengembangkan dan mempertahankan kegiatan-

kegiatan yang telah dilaksanakan untuk memakmurkan masjid. Terus 

melakukan pemeliharaan terhadap bangunan, fasilitas, dan lingkungan 

masjid. Hal tersebut dilakukan agar Masjid Jami Batumandi lebih dikenal 

lagi dan terus dapat menarik antusias jamaah serta masyarakat luar. 



86 
 

 
 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penulis berharap untuk peneliti selanjutnya bisa melakukan 

penelitian pada kegiatan manajemen yang dilakukan pengurus Masjid Jami 

Batumandi. Penulis juga mengharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa 

lebih fokus meneliti salah satu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di 

Masjid Jami Batumandi secara lebih mendalam. 

 


