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  BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Manajemen 

1. Pengertian Manajemen 

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, management, 

yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan. Artinya, manajemen 

adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-

upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan.  

Pengertian tersebut dalam skala aktivitas juga dapat diartikan sebagai aktivitas 

menerbitkan, mengatur dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang sehingga ia mampu 

mengemukakan, menata dan merapikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, 

mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadikan hidup selaras dan serasi dengan yang 

lainnya.
1
 

Defenisi manajemen yang di kemukakan para ahli, yaitu sebagai berikut : 

a. Orday Tead, dalam buku “The Art Administration”: menyatakan bahwa 

Management is process agency which direct and guides operation of 

organization in the realizing of established aims( Manajemen adalah proses dan 

perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegitan-kegiatan suatu 

organisasi dalam mencapai tujuan yang di tetapkan)
2
 

b. Jhon D. Millet, buku “Management in the public service”: Management is the 

process of directing and facilitating the work of people organized in formal 

group to achieve a desired end (Manajemen ialah proses pembimbingan dan 

pemberin fasilitas terhadap pekerjaan orang-orang yang terorganisir kelompok 

formil untuk mencapai suatu tujuan yang di kehendaki)
3
 

                                                             
1
James A. F. Atoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, JR, Management, Sixth Edition, 

(New Jersey : Prentice Hall, 1995), h.7 
2
Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), h. 45 

3
Ibid., h. 46 
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c. Jhon M. Pfiffner, dalam bukunya “Public Administration” : Management is 
concerned with the direction of these individuals and function to achieve ands 

previously determined (Manajemen bertalian dengan pembimbingan orang-

orang dan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan 

sebelumnya)
4
 

Bila kita perhatikan definisi di atas, maka ada 3 hal yang menjadi substansinya 

yaitu : Pertama, adanya tujuan yang ingin di capai. Kedua, tujuan dicapai dengan 

mempergunakan kegiatan-kegiatan orang-orang itu harus dibimbing dan diawasi. 

Menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah koleksi orang-orang yang 

melakukan aktivitas manajemen. 

Sebagaimana di katakan Jhon D Millait, dalam bukunya “Management in the 

public service”, “Management is the process of directing and facilitating the 

work of people organized in formal group to achieve a desired end goal” 

Manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-

orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan 

yang di inginkan.
5
 

 

Dengan demikian, maka manajemen dapat pula diartikan sebagai proses 

pengorganisasian menuju tujuan yang ingin dicapai atau kemampuan dan keterampilan 

khusus untuk melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain atau melalui orang 

lain dalam mencapai tujuan organisasi. 

2. Unsur-Unsur Manajemen 

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa unsur-unsur manajemen merupakan 

faktor pendukung tercapinya tujuan organisasi, menurut Ida Indarawati, dalam buku 

manajemen dan organisasi bahwa unsur-unsur manajemen,yaitu : 

a. Man ( manusia). Manusia adalah unsur pendukung yang paling penting dalam 

manejemen, karena pada dasarnya manajemen dilakukan oleh, untuk dan kepada 

manusia. Dan tanpa kegiatan yang dilakukan oleh manusia tujuan pasti tidak 

akan tercapai, namun manusia itu sendiri harus didukung dengan unsur lain agar 

tujuan yang ingin manusia capai dapat terpenuhi. 

                                                             
4
Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung : Bumi Aksara, 1992), h. 2 

5
Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, (Jakarta : Ciputat Press, 2005), h. 41 
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b. Money (uang). Uang adalah sarana atau unsur kedua setelah manusia, karena 
uang dipakai untuk pelaksanaan kerja dan pelaksanaan semua fungsi-fungsi 

pimpinan demi tercapainya tujuan dengan setepat-tepatnya. Uang juga dipakai 

untuk perangsang. Maksudnya untuk memberi imbalan pada tenaga manusia tadi 

dan sebagai sarana manajemen agar tujuan manusia tercapai. 

c. Material (materi). Di Indonesia kata material (materi) sering disebut dengan kata 

perbekalan. Dalam organisasi dan  manajemen ini material diartikan sebagai 

sumber yang diperlukan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pimpinan dan juga bagi 

pencapaian tujuan organisasi, supaya tujuan organisasi tersebut tidak terputus di 

tengah jalan. Material disini juga haruslah diartikan baik fisik (bahan-bahan 

baku) maupun nonfisik (data-data dan informasi tertulis maupun tidak). 

d. Machine (mesin). Peranan mesin didalam kehidupan manusia sangat dibutuhkan 

karena sumber tenaga kerja (manusia) ada kemugkinan lelah, sakit, lalai dan 

lain-lain. Untuk ini bahwa mesin merupakan sumber yang diperlukan pula di 

dalam rangka proses manajemen ataupun prosedur kerja dengan setepat-tepatnya 

dalam memperoleh hasil yang maksimal. 

e. Methods (metode). Untuk pelaksanaan kegiatan perusahaan perlu membuat 

alternatife method agar produk yang diinginkan tercapai karena metode itu 

sendiri adalah kata kerja pelaksanaan kerja yang setepat-tepatnya atas rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh manusia utuk mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan yang menawarkan berbagai metode baru yang lebih ceapat dan 

lebih baik dalam menghasilkan barang atau jasa. 

f. Market (pemasaran). Pasar adalah tempat untuk usaha-usaha memperlua 

kegiatan dan pemasaran. Para manajer harus mempunyai orientasi pemasaran 

(pengguna jasa) dengan pendekatan ekonomi mikro maupun makro serta 

memperhitungkan kecenderungan-kecenderungan baru yang akan menyangkut 

permintaan atau kebutuhan masyarakat.
6
 

Keenam unsur manajemen di atas adalah sumber-sumber manajemen yang sangat 

diperlukan bagi kepentingan manajemen itu sendiri. 

3. Fungsi Manajemen 

Uraian tentang proses manajemen telah dikutip oleh Sarwoto menurut Terry, 

fungsi-fungsi dasar manajemen meliputi planning, controlling, actuating dan 

organizing. Terry memberikan penjelasan umum atas fungsi-fungsi dasar tersebut 

sebagai berikut : 

a. Planning (P) : Apa yang harus dikerjakan ? Kapan ? Di mana dan Bagaimana ? 

b. Organizing (O) : Dengan kewenangan seberapa banyak ? dan dengan sarana 

serta lingkungan kerja yang bagaimana ? 

                                                             
6
Ida Indrawati, Manajemen dan Organisasi, ( Bandung: CV. Armiko, 1988), h. 7 
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c. Actuating (A) : Membuat para pekerja ingin melaksanakan tugas yang telah di 
tetapkan dengan suka rela dan kerja sama yang baik. 

d. Controlling (C) : Pengamatan agar tugas-tugas yang telah di rencanakan di 

laksanakan dengan tepat sesuai dengan rencana dan bila terdapat 

penyimpangan di adakan tindakan-tindakan perbaikan.
7
 

 

Fungsi-fungsi dasar manajemen ini kemukakan dalam teori yang berbeda satu 

sama lain, baik mengenai pengelompokan, klasifikasi maupun istilah-istilah yang 

digunakan untuk menyebut fungsi-fungsi hasil pengelompokan kegiatan manajemen 

tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan dua pendapat yaitu Henry Fayol dan 

George R. Terry z. Henry Fayol memandang “coordinating” sebagai fungsi dasar yang 

berdiri sendiri. George R. Terrypun menganggap bahwa fungsi “coordinating” ini 

terdapat dalam proses manajemen secara implicit pada keempat fungsi dasar yang sudah 

ada. 

Adapun fungsi manajemen di sini hanya dipaparkan satu pendapat saja 

memandang secara umum dipergunakan dalam berbagai intansi atau lembaga. Fungsi 

manjemen yang dimaksudkan adalah yang biasa disebut dengan istilah  

POAC, yaitu : 

1) Planning (Perencanaan) 

Planning atau perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan 

pemutusan selanjutnya terhadap apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana 

dan oleh siapa. Oleh karena itu dalam melakukan perencanaan setidaknya harus 

ada beberapa aspek yang harus diperhatikan diantarnya : hasil yang ingin di 

capai, apa yang akan dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya serta 

beberapa jumlah dana (kapital) yang di butuhkan.
8
 

 

Dengan demikian perencanaan dengan segala variasinya ditunjukan untuk 

membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Hal tersebut merupakan 

                                                             
7
Ibid., h. 65-66 

8
Didin Hanifuddin, Heri Tanjung, Manajemen Syariah Dalam Praktek, (Jakarta : Gema Insani 

Press, 2003), h. 78 
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prinsip yang penting, karena perencanaan harus mendukung fungsi manajemen 

berikutnya.
9
 

Adapun istilah perencanaan yang lain adalah (1) pemilihan atau penempatan 

tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, 

metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
10

 

Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini, karena perencanaan 

merupakan penetapan jawaban atas enam pertanyaan, sebagai berikut: 

a)   Tindakan apa yang harus dikerjakan ? 

b) Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan ? 

c) Dimanakah tindakan itu harus dikerjakan ? 

d) Kapankah tindakan itu harus dikerjakan ? 

e) Siapakah yang akan mengerjakan ? 

f) Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan tersebut ? 

Sesungguhnya fungsi perencanaan bukan saja menetapkan hal-hal tersebut tetapi 

juga termaksud di dalamnya budget. Pada dasarnya perencanaan kreatif merupakan 

pekerjaan penentuan faktor-faktor, kekuatan, pengaruh dan hubungan-hubungan dalam 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 

Semua fungsi lainnya bergantung pada fungsi ini. Fungsi lain tidak akan berhasil 

tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat dan kontinyu. Tetapi 

sebaliknya perencanaan yang baik bergantung pada pelaksanan efektif pada fungsi-

fungsi lain. 

 

 

                                                             
9
Sukarna, op. cit, h. 10 

10
Ibid., h. 67 
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2) Organizing (pengorganisasian) 

Sarwoto memberikan pengertian pengorganisasian secara umum yang diartikan 

sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat,tugas, tanggung 

jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat 

digerakan sebagai kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.
11

 

Sedangkan Handoko mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah : 

a) Penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan organisasi 

b) Perencanaan dari pengembangan sutu organisasi atau kelompok kerja akan 

dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan  

c) Penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian 

d) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk 

melaksanakan tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur  formal di mana 

ditetapkan, di bagi dan dikoordinasikan.
12

 

 

3) Actuating (Pengarahan) 

Pengarahan adalah mengintegrasikan usaha-usaha anggota pada suatu kelompok 

sedemikian, sehingga dengan selesainnya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka, 

mereka memenuhi tujuan-tujuan individual dan kelompok. Semua usaha kelompok 

memerlukan pengarahan, kalau usaha itu akan berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan 

kelompok.
13

 

Pengarahan yang baik bukanlah keditatoran oleh seorang pegawai dengan 

memberikan informasi yang diperlukan mengenai kuantitas, kualitas dan batas-batas 

pemakaian waktu pekerjaannya tetapi partisipasi dari pegawai, komunikasi yang 

mencukupi dan kepemimpinan yang kuat, merupakan hal penting bagi keberhasilan 

pengarahan.
14

 

 

                                                             
11

Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), h. 77 
12

T. Handoko, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1991), h. 77 
13

Terry, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), h. 181 
14

Ibid., h. 182 
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4) Controlling (Pengawasan) 

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian pengawasan. Hal 

itu dapat dilakukan dengan kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-

pekerjaan terlaksa sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang 

dikehendaki. Rencana yang betapapun baiknya akan gagal sama sekali bila mana 

manajer tidak melakukan pengawasan. Sehingga manajer harus memastikan bahwa 

tindakan para anggota organisasi benar-benar membawa organisasi kearah tujuan yang 

telah ditetapkan. 

4. Pentingnya Manajemen 

Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan, kemampuan, 

waktu dan lainnya) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi 

kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong 

manusia membagi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian 

kerja, tugas dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerja sama dan keterikatan 

formal dalam suatu organisasi. Dalam organisasi ini maka pekerjaan yang berat dan 

sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan yang ingin tercapai. 

Ada dan mengapa manajemen itu ada ? Pada dasarnya manajemen itu penting, 

sebab: 

a. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan 

pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya 

b. Perusahaan akan dapat berhasil baik, jika manajemen diterapkan dengan baik 

c. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua 

potensi yang dimiliki 

d. Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan-pemborosan 
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e. Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan 

memanfaatkan 6 M dalam proses manajemen tersebut 

f. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan 

g. Manjemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan  

h. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama sekolompok orang 

Manajemen selalu terdapat dan sangat penting untuk mengatur semua kegiatan 

dalam sekolah, perusahaan, koperasi, pemerintahan dan lain sebagainnya. Dengan 

manajemen yang baik, maka pembinaan kerja sama akan serasi dan harmonis, saling 

menghormati dan menghargai sehingga tujuan optimal akan tercapai. Begitu pentingnya 

peranan manajemen dalam kehidupan manusia mengharuskan kita mempelajari, 

menghayati dan menerapkan demi hari esok yang lebih baik.
15

 

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi. Semua usaha akan sia-sia dan 

pencapaian tujuan akan lebih sulit apabila tanpa manajemen. Ada 3 alasan utama 

diperlukannya manajemen yaitu : 

1) Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi 

2) Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan 

kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam organisasi 

3) Untuk mencapai efesiensi dan efektifitas suatu organisasi dapat diukur dengan 

banyak cara yang berbeda salah satu cara yang umum adalah efesiensi dan 

efektifitas. 

Pada mulanya manajemen tumbuh dan berkembang dikalangan industri dan 

perusahaan business, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya ternyata sangat 

                                                             
15

Erdiyanti, Dasar-Dasar Manajemen, (Kendari : CV. Shadra 2009), h. 7 
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diperlukan dan bermanfaat bagi setiap usaha diberbagai bidang. Pada zaman modern 

sekarang ini boleh dikatakan tidak ada suatu usaha kerja sama manusia untuk mencapai 

tujuan tertentu yang tidak mempergunakan manajemen.
16

 

B. Pelayanan Jamaah Masjid 

1. Pengertian Pelayanan 

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu 

usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. 

Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan 

sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan 

berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.
17

 

2. Pengertian Pelayanan Menurut Para Ahli 

a. Menurut Loina  

Menurut Loina dalam bukunya yang bertajuk Hubungan Masyarakat Membina 

Hubungan Baik Dengan Publik (2001:38) Mengatakan bahwa Pelayanan merupakan 

suatu proses keseluruhan dari pembentukan citra perusahaan, baik melalui media 

berita, membentuk budaya perusahaan secara internal, maupun melakukan 

komunikasi tentang pandangan perusahaan kepada para pemimpin pemerintahan 

serta publik lainnya yang berkepentingan. 

b. Menurut Moenir 

Menurut pendapat Moenir dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pelayanan 

Umum Di Indonesia, mengatakan bahwa, Pelayanan adalah proses pemenuhan 

kebutuhan melelui aktivitas orang lain secara langsung. 

 

                                                             
16

Abd. Rosyad  Sholeh, Manajemen Dakwah Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), h. 4 
17

http://digilib.unila.ac.id/6162/130/BAB%20II.pdf, di akses 4 Maret 2019 

http://digilib.unila.ac.id/6162/130/BAB%20II.pdf
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c. Menurut Brata 

Menurut pendapat Brata dalam bukunya Dasar-Dasar Pelayanan Prima, 

mengatakan bahwa suatu pelayanan akan terbentuk karena adanya proses pemberian 

layanan tertentu dari pihak penyedia layanan kepada pihak yang dilayanai. 

d. Menurut Suparlan 

Menurut Suparlan, pelayanan merupakan usaha pemberian bantuan atau 

pertolongan kepada orang lain, baik berupa materi maupun non materi agar orang itu 

dapat mengatasi masalahnya sendiri. 

e. Menurut Kotler 

Kotler menyebutkan bahwa pelayanan (Service) dapat didefinisikan sebagai suatu 

tindakan atau kinerja yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pelayanan 

atau lebih dikenal dengan service dapat diklasifikasikan menjadi : 

1) High contact service, yaitu klasifikasi pelayanan jasa dimana kontak antara 

konsumen dan penyedian jasa yang sangat tinggi, konsumen selalu terlibat 

dalam proses dari layanan jasa tersebut. 

2) Low contact service, yaitu klasifikasi pelayanan jasa dimana kontak antara 

konsumen dengan penyedia jasa tidak terlalu tinggi. Physical contact 

dengan konsumen hanya terjadi di front desk adalah termasuk dalam 

klasifikasi low contact service. Contohnya adalah lembaga keuangan. 

f. Menurut Hadipranata  

Hadipranata berpendapat bahwa, pelayanan adalah aktivitas tambahan di luar 

tugas pokok (job description) yang diberikan kepada konsumen-pelanggan, nasabah 

dan sebagainya-serta dirasakan baik sebagai penghargaan maupun penghormatan.
18

 

                                                             
18

https://www.pelajaran.id/2017/17/pengertian-pelayanan-menurut-ahli-faktor-serta-fungsi-dan-

tujuan-pelayanan-terlengkap, di akses 4 Maret 2019 

https://www.pelajaran.id/2017/17/pengertian-pelayanan-menurut-ahli-faktor-serta-fungsi-dan-tujuan-pelayanan-terlengkap
https://www.pelajaran.id/2017/17/pengertian-pelayanan-menurut-ahli-faktor-serta-fungsi-dan-tujuan-pelayanan-terlengkap
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Berdasarkan berbagai pendapat di atas maka peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok 

orang untuk memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan prosedur dan sistem yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

3. Pelayanan Jamaah Masjid 

a. Pengorganisasian dan Jamaah Masjid 

Sebagai rumah Allah, Masjid merupakan tempat berkumpulnya jamaah yang 

terdiri dari kumpulan orang yang memakmurkan Masjid, misalnya kumpulan orang 

yang melakukan shalat berjamaah, orang yang menghadiri pengajian (majelis ta’lim) 

dan orang yang aktif di Masjid. Jamaah Masjid bisa dikelompokkan dalam suatu 

organisasi. Organisasi dapat dilihat dari dua sudut, yaitu sebagai suatu kesatuan dan 

sebagai suatu proses. Sebagai satu kesatuan, di mana ada dua orang atau lebih yang 

memiliki tujuan yang sama atau mau bekerja sama satu sama lain, Masjid bisa 

dipandang sebagai suatu unit organisasi, yang terdapat manajemen, sarana dan 

prasarana.
19

  

Setiap organisasi paling tidak memiliki tiga sifat yang sama, yaitu: pertama, dalam 

organisasi terdapat manusia-manusia. Kedua, memiliki tujuan yang akan dicapai 

sebagai alasan atau justifikasi kewujudannya. Ketiga, mempunyai struktur yang 

menjelaskan wewenang dan tanggung jawab dari orang-orang yang terlibat di 

dalamnya. Organisasi sebagai suatu proses, dapat dilihat dari kegiatan penyusunan 

bagian-bagian di dalam organisasi tersebut. Dalam hal ini, ada tiga aspek yang diberi 

penekanan yaitu pekerjaan, manusia dan sistem mencapai tujuan. Dalam organisasi 

diperlukan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

                                                             
19

 Achmad Subianto, Pedoman Manajemen Masjid, (t.tp : tp, t.th) h. 80 
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1) Tujuan (objektif) 

2) Uraian kerja (Job Description) yang jelas 

3) Kesatuan arah (Unity of Direction) 

4) Kesatuan komando (Unity Of Command) 

5) Pelimpahan wewenang (Delegation) 

6) Kuasa dan tanggung jawab (Autoithy and Responsibility) 

7) Rentang kendali (Span of Control) 

8) Jenjang (Hierarchy)  

9) Keseimbangan (Balancing)  

Setelah jamaah dapat diorganisir secara baik, maka jamaah memiliki tugas-tugas, 

terhadap Masjidnya diantaranya yaitu:  

a) Jamaah memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah secara aktif di 

Masjid. 

b) Jamaah harus ikhlas membantu kelancaran kepengurusan Masjid, yaitu 

dengan cara membantu mengatur kegiatan–kegiatan Masjid. 

c) Jamaah harus ikhlas memberikan amal berupa infaq dan shadaqah untuk 

pembiayaan Masjid yang mmerlukan dana cukup besar.  

d) Jamaah harus ikhlas ikut memelihara Masjid. Tugas memelihara bukan 

hanya kewajiban pengurus saja. 

e) Jamaah harus aktif ikut memakmurkan Masjid dengan melakukan 

kegiatan-kegiata terutama dalam meningkatkan kualitas keagamaan 

umat. 
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f) Jamaah harus ikhlas mengikuti acara silaturahmi Masjid dalam rangka 

meningkatkan ukhuwah islamiyah dan kualitas keagamaan.
20

 

Oleh karena itu, sudah tiba saatnya umat Islam harus diorganisir dalam kelompok 

jamaah Masjid. Dengan terbentuknya jamaah yang besar secara kuantitas, maka akan 

lebih mudah ditingkatkannya kualitas keagamaannya. Dan maka dari itu saatnya umat 

Islam lebih mencintai Masjid dari pada rumahnya sendiri.  

b. Pengurusan dan Pengelolaan Masjid 

Pengurusan Masjid pada umumnya berpusat pada seorang ulama atau tokoh 

setempat. Seorang ulama atau tokoh menjalankan peran rangkap sebagai imam, 

sekaligus khatib, amil, penyelenggara jenazah, dan lain-lain. Dengan demikian 

organisasi Masjid tidak dapat dijalankan sesuai prinsip-prinsip organisasi. Lemahnya 

kesadaran beroganisasi dan minimnya pengetahuan serta pengalaman dalam hal yang 

berkaitan dengan organisasi dan pengurusan merupakan realitas yang terjadi di 

lapangan. Realitas ini disebabkan rendahnya ukhuwah islamiyah (semangat jamaah) 

hampir di semua bidang. Jika ingin menjadikan Masjid sebagai pusat kegiatan dan 

peradaban Islam, maka keadaan seperti diatas perlu segera dilakukan. 

Penataan kembali dengan perubahan paradigma, termasuk kegiatan mencerdaskan 

umat dengan memperhatikan hal-hal yang telah dicontohkan Rasulullah SAW dalam 

mengelola Masjid. Rasulullah dalam mengelola Masjid menggunakan prinsip-prinsip 

manajemen yang sangatlah sederhana dan simple. Organisasi Masjid adalah menetapkan 

uraian tugas yang jelas dari setiap fungsi yang ada di dalam organisasi Masjid. Misalnya 

dengan menentukan seseorang sebagai imam sholat saja. Demikian pula penetapan 
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khatib, muadzin, dan fungsi lainnya. Organisasi itu bisa saja disebut dengan, “Badan 

Pengurus atau Pengelola Masjid” atau “Takmir Masjid”.  

Hadirnya kelembagaan yang definitif ini setidaknya akan menepis anggapan 

bahwa Masjid hanya dipergunakan untuk ibadah sholat. Jadi, peranan Masjid bukan 

tugas yang ringan, melainkan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. 

Dengan demikian setiap individu yang terlibat dalam kepengurusan Masjid dituntut 

sikap dan kemampuan manajerial yang tinggi serta keikhlasan untuk rela mengorbankan 

waktu dan tenaganya. Sebagai orang yang tugasnya dengan baik dan bertanggung 

jawab. Tanggung jawab pengurus tidak hanya horizontal kepada jamaah, tetapi juga 

vertikal kepada Allah SWT, karena Masjid adalah rumah–Nya. 

c. Memelihara Masjid  

Masjid sebagai rumah Allah pelu dipelihara dengan baik karena Allah Maha Suci 

dan menyukai yang indah-indah. Bangunan Masjid dan sarananya harus dirawat agar 

tidak kotor, rusak dan bau, sehingga kesucian dan kebersihan Masjid dapat terjaga. 

Masjid yang tidak terurus dan kotor menunjukkan, bahwa pengurus dan jamaah Masjid 

tidak menghargai Masjid sebagai rumah Allah dan berarti mereka telah menyia-nyiakan 

rumah Allah. 

d. Mengatur Kegiatan Masjid 

Kegiatan yang dilaksanakan di masjid menjadi tugas dan tanggung jawab 

pengurus Masjid untuk mengaturnya, meliputi kegiatan ibadah rutin maupun kegiatan-

kegiatan lainnya. Kegiatan ibadah rutin yaitu:  

1) Shalat lima waktu 

2) Shalat jum’at  

3) Shalat tarawih  
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4) Shalat ied  

5) Qurban  

6) Shadaqah, infaq, dan zakat  

Kegiatan lainnya yaitu :  

a) Peringatan hari-hari besar Islam 

b) Khitanan massal  

c) Pernikahan 

d) Program dhuafa 

e) Penyelenggaraan haji dan umroh 

f) Pengislaman 

g) Pembedayaan ekonomi umat.
21

 

e. Rencana Kerja Masjid 

Perencanaan adalah keputusan terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan 

pada waktu yang akan datang. Perencanaan yang kurang sempurna akan lebih baik dari 

pada tanpa perencanaan sama sekali. Sebagai contoh, suatu Masjid yang tidak memiliki 

perencanaan pelaksanaan shalat jumaat yang baik, jika suatu sholat khatib yang bertugas 

tidak datang, maka bisa gagal shalat jumaat. Rencana harus baik dan prima, kalau tidak 

baik atau sejadinya, maka sesuai dengan peringatan Allah SWT hal itu akan kembali 

kepada si pembuatnya. Unsur-unsur perencanaan Masjid adalah :  

1) Sasaran 

2) Sumber daya yang dimilki, baik yang riil maupun yang potensial 

3) Kebijakan atau srategi yang akan diterapkan 

4) Kegiatan  
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5) Jadwal pelaksanaan  

6) Anggaran 

f. Gerakan Memakmurkan Masjid 

Umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT memakmurkannya, sebagaimana 

dalam firman Allah Q.S At-Taubah /9 : 18 berikut ini : 

الةَ َوآتَى     ِإ  ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوأَقَاَم الصَّ ِ َمْن آَمَن بِاَّللَّ نََّما يَْعُمُر َمَساِجَد َّللاَّ

َ  ََعَسى أُولَ َِ  أَْ  يَُ ونُوا ِمَن اْلُمْ  َِدينَ  َ اةَ َولَْ  يَْ َ   ِ  َّللاَّ  اللَّ

Artinya : 

“Sesungguhnya yang memakmurkan Masjid Allah hanyalah orang-orang yang 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Serta (tetap) melaksanakan shalat, 

menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka 

mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk”.
22

 

 

Berdasarkan ayat ini, maka dijelaskan bahwa memakmurkan Masjid meliputi dua 

hal, yaitu: zahir dan bathin. Zahir berkaitan dengan fisik (penampilan yang bersih dan 

nyaman), sedangkan bathin berkaitan dengan dzikrullah dan syiar-syiar Islam seperti 

adzan, shalat jumaat, shalat berjamaah, membaca al-Qur’an, dzikir dan kegiatan 

keagamaan seperti pengajian dan pendalaman agama. Hal ini membuat mereka menjadi 

disifati oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, 

memiliki rasa takut kepada Allah yang merupakan pangkal semua kebaikan dan 

menjauhi perbuatan ynag dilarang-Nya. 

Adapun sebaliknya bagi orang-orang munafik yang tidak memiliki rasa takut 

kepada Allah SWT, maka mereka tidaklah disebut memakmurkan masjid. Sebagaimana 

dalam firman Allah Q.S. Al-Jinn /72 :18 berikut ini : 
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ِ أََحًدا ِ  اَل تَْدُعوا َمَع َّللاَّ  َوأَ َّ اْلَمَساِجَد َّلِلَّ

Artinya : 

 

“Dan Sesungguhnya Masjid-Masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah 

kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah”
23

 

Tingkat memakmurkan Masjid akan sangat dipengaruhi oleh kepengurusan 

Masjid (takmir). Tanpa takmir yang solid, maka Masjid nyaris sepi dari semua kegiatan 

ibadah. Masjid sering kali menjadi simbol kebesaran Islam, namun saat ini Masjid kerap 

kali jauh dari kegiatan-kegiatan untuk memakmurkannya, bahkan lebih sering sepi dari 

aktivitas.
24

 Memang tidaklah mudah mengajak umat untuk kembali ke masjid seperti 

zaman Rasulullah. Persepsi yang berkembang, bahwa Masjid adalah untuk kepentingan 

kegiatan spiritual belaka, sehingga umat Islam pun bercerai berai dalam 

persaudaraannya. 

Organisasi-organisasi Islam belum bisa mendapatkan cara yang bisa menciptakan 

rasa kesetia kawanan muslim yang sebenarnya. Hal ini karena pemimpin dan jamaahnya 

belum dapat mengamalkan isi al-Qur’an dan As-sunnah secara konsekuen. 

Memakmurkan Masjid memliki arti yang sangat luas, yaitu menyelenggarakan berbagai 

kegiatan yang bersifat ibadah, baik ibadah ukhrawi maupun duniawi. Berbagai kegiatan 

yang memiliki arti luas dalam memakmurkan Masjid tersebut diantaranya: 

1) Majelis ta’lim 

2) Taman pendidikan al-Qur’an 

3) Penyelenggaraan haji dan umroh 

4) Remaja Masjid 

5) Perpustakaan Masjid 

6) Koperasi Masjid 
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7) Poliklinik 

8) Konsultasi 

9) Pencerah kerohanian Islam. 

Dan dengan demkian Gerakan memakmurkan Masjid meliputi 7 hal yaitu : 

a) Pendirian UPM (Unit Pelayanan Masjid) 

b) Mengaktualisasikan sistem dan fasilitas pedoman manajemen Masjid 

c) Meningkatkan kehadiran dan partisipasi jamaah di Masjid 

d) Mengembangkan akhlaqul karimah 

e) Meningkatkan pemahaman umat tentang Islam berdasarkan al-Qur’an dan 

As-sunnah 

f) Mengatasi kebodohan dan kemiskinan umat serta 

g) Meningkatkan kemandirian serta ketahanan umat.
25

 

Dengan demikian untuk menghasilkan Masjid yang berkulitas keagamaan yang 

baik maka, sebagai pengurus harus membina jamaahnya dengan bersikap ramah dan 

senang melakukan silaturahmi diantara parajamaahnya. 

2. Masjid 

a. Pengertian Masjid 

Pengertian Masjid secara istilah adalah “tempat sujud, yaitu tempat umat Islam 

mengerjakan sholat, dzikir kepada Allah SWT dan untuk hal-hal yang berhubungan 

dakwah islamiyah.
26

 Masjid secara umum sering kali diidentikan dengan tempat sholat 

bagi mereka yang mangaku Islam sebagai agamanya. Sejak zaman Nabi Masjid selain 

difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah, juga sebagai pusat kebudayaan, pusat 

ilmu pengetahuan, pusat informasi, pusat pengembangan ekonomi kerakyatan, pusat 
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pengaturan strategi perang, serta pusat pembinaan dan pengembangan  sumber daya 

umat secara keseluruhan. Pengertian memberikan gambaran, bahwa Masjid di samping 

tempat sujud, juga mempunyai peran ganda dalam pengembangan dakwah Islam. 

M. HR. Songge menyatakan Masjid secara etimologis, bermakna sebagai tempat 

para hamba yang beriman bersujud melakukan ibadah mahdhah berupa sholat 

wajib dan berbagai sholat sunnah lainnya kepada Allah SWT, dimana para hamba 

melakukan sega aktifitas baik yang bersifat vertikal maupun horizontal dalam 

kerangka beribadah kepada Allah SWT.
27

 

Dari pengertian tentang Masjid di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pengertian Masjid adalah suatu tempat dimana seseorang dapat melakukan sujud, 

merendahkan diri dan menyembah Allah. Serta tempat untuk memecahkan 

permasalahan yang berhubungan dengan persoalan manusia atau dengan kata lain 

tempat seseorang untuk melakukan aktivitas baik yang bersifat vertikal maupun yang 

bersifat horizontal. 

b. Tujuan Masjid 

Dengan semangat tinggi Masjid yang kita bangun secara bergotong-royong, saling 

membantu, berkorban menyalurkan harta shadaqoh, infak dan wakaf demi berdirinya 

Masjid bangunan suci Allah SWT dan tanpa memandang kaya, miskin atau golongan, 

Masjid-Masjid dapat berdiri dengan megahnya, layaknya kawasan taman-taman surga 

nan indah dan damai. Hendaknya Masjid jangan sampai sepi dalam syiar atau 

kegiatannnya. 

c. Manfaat Masjid 

Masjid dalam fungsi perannya harus mampu melayani keperluan jamaah atau 

umat dari berbagai aspek, ada enam aspek manfaat yang terdiri dari: 

1) Imaniyah 
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Yaitu meyakini aqidah Lailaha Illallah dalam arti umat dibina oleh Masjid 

sehingga mempunyai aqidah yang benar dan terbebas dari segala bentuk kemusyrikan 

dan hanya beribadah karena mengharap ridho Allah SWT. 

2) Aspek ibadah (ubudiyah) 

Manfaat kemakmuran Masjid bagi ibadah sesuai dengan kebiasaan atau sunnah 

Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya yang menjadi tolok ukur dan tuntunan bagi 

setiap muslim dalam menjalankan ibadah ada kekhusyuan dalam shalat, suasana tenang, 

damai dan ada rasa dekat kepada Allah SWT, termasuk juga membayar zakat harta, 

zakat fitrah dengan rasa tenang, dengan pelayanan yang ceria dan cerah tanpa pilih 

kasih. Dengan demikian Masjid yang berjalan menurut sistem aturan yang jelas 

memudahkan jamaah dan masyarakat sekitar bertambah simpatik dan senang untuk 

berjamaah secara rutin, apalagi dengan imam shalat yang bagus (baik) dari segi bacaan 

ayat-ayat al-Qur’an, insya Allah menambah kekhusyuan beribadah. 

3) Aspek kehidupan sosial, ekonomi dan permberdayaan SDM (mu’amalah) 

Dilihat dari aspek mu’amalah ini antara lain dari kehidupan sosial ekonomi dan 

pemberdayaan SDM bila Masjid berfungsi dan berjalan dengan program-program atau 

kegiatan yang jelas terhadap kegiatan sosial dan lain sebagainya. Akan menambah 

kepercayaan jamaah atau masyarakat. Jamaah yang kurang mampu akan merasa aman 

karena ada perhatian tentang diri mereka. 

4) Adabal Mu'asyarah 

Memakmurkan Masjid terlihat secara nyata karena kerukunan dan keakraban 

jamaah Masjid yang saling menghormati dan memuliakan sesama manusia dengan 

mendahulukan hak-hak saudaranya dari pada haknya sendiri. Adabal mu'asyarah adalah 

peraturan ilahi untuk menciptakan keselaran, perdamaian dan hubungan yang erat antar 
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masyarakat. Pembinaan anggota jamaah Masjid diarahkan untuk menciptakan 

masyarakat yang berperadaban tinggi selaras dengan nilai kemanusiaan yang diajarkan 

oleh Allah dan Rasulullah SAW. 

5) Akhlaq 

Memakmurkan Masjid akan memancar dari lubuk hati warga masyarakat sifat-

sifat yang baik seperti saling memaafkan, tawadlu', mendahulukan kepentingan orang 

lain dan terhindar dari sifat-sifat tercela yang merusak pribadi warga masyarakat 

tersebut. Dengan demikian masyarakat yang Islami yang berhiaskan akhlakul karimah 

akan tercipta dalam kehidupan masyarakat sehingga tugas manusia sebagai khalifah 

Allah dalam kehidupan di muka bumi ini akan terlaksana dan menimbulkan 

keseimbangan dalam kehidupan dan terciptalah keberkahan dimuka bumi ini. 

6) Aspek bagi generasi muda 

Generasi muda yang membuahkan mata hati yang sejuk dipandang dan calon 

pemimpin masa depan, harus dapat dilahirkan dari Masjid-Masjid yang berfungsi dan 

mampu membaca dan memberikan peluang terhadap generasi muda merupakan cikal 

bakal pemimpin masa depan. Dengan program-program kegiatan pembinaan terhadap 

generasi muda Masjid dapat mandiri dan dapat menolong masyarakat lemah di 

lingkungan Masjidnya. Sementara ini memang hasil belum maksimal pembinaan 

generasi muda Masjid, kekosongan pembinaan akan membawa dampak negatif atau 

kemunduran Masjid pada masa-masa mendatang. 

7) Aspek ta’lim dan pendidikan 

Dengan ilmu kita akan sadar dan berupaya membangun diri untuk berbuat sesuatu 

yang bermanfaat. Oleh karena itu Masjid yang makmur memberikan peluang untuk para 
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jamaah atau masyarakat sekitar melakukan belajar dan mengajar. Maka pengelolaan 

Masjid harus dapat memprogramkan kegiatan belajar dan mengajar. 

8) Aspek dakwah  

Pada awalnya dakwah adalah ummul hasanah, induk segala kebaikan. Dakwah 

merupakan kewajiban kita semua. Perubahan jamaah atau masyarakat sekitar Masjid 

terhadap pengamalan agama dengan sendirinya menjadi baik, dakwah menyebabkan 

datangnya hidayah yang dapat mencerahkan manusia dari kegelapan.
28

 

d. Fungsi Masjid 

Masjid merupakan sentral umat Islam dalam merealisasikan dan 

mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam, dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah 

SAW, memperlihatkannya ketika mengembangkan dan menegakkan risalah islamiyah. 

Beliau tidak saja memulai gerakannya dengan membagun Masjid, tetapi benar-benar 

mengfungsikannya Masjid dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan pengelolaan Masjid 

telah menjadikan Islam berkembang dan menjadi satu kekuatan yang tiada 

bandingannya. 

Menurut Moh. E. Ayub dalam buku manajemen Masjid petunjuk praktis bagi para 

pengurus, mengemukakan beberapa fungsi Masjid, yaitu : 

1) Masjid merupakan tempat kaum muslimin mendekatkan diri dan beribadah 

kepada Allah SWT. 

2) Masjid adalah tempat kaum muslim beri’tikaf, membersihkan diri, 

menggembleng batin untuk mendapatkan kesadaran sehingga terpelihara jiwa 

dan raga. 

3) Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin untuk memecahkan 

masalah-msalah yang timbul dalam masyarakat. 

4) Masjid adalah tempat kaum muslim berkonsultasi, meminta bantuan, dan 

pertolongan. 

5) Masjid adalah tempat membangun keutuhan jamaah dalam mewujudkan 

kenyamanan dan kesejateraan bersama. 

6) Masjid merupakan salah satu wadah untuk meningkatkan kecerdasan ummat. 
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7) Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan 
ummat. 

8) Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan dan membagikannya 

9) Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervise sosial.
29

 

 

Fungsi-fungsi Masjid tersebut telah diaktualisasikan dengan sebaik mungkin 

seperti yang diinginkan dengan melalui program pembangunan. Sebagai umat Islam 

sepatutnya bersyukur dengan yang terjadi saat sekarang ini, karena Masjid telah 

semakin tumbuh dan berkembang baik dari segi jumlahnya, keindahannya dan juga dari 

segi arsitekturnya. Dengan demikian, sudah sangat jelas bagi umat Islam bahwa Masjid 

dimasa Rasulullah SAW. tidak hanya digunakan sebagai tempat shalat dan ibadah-

ibadah semata, tapi Masjid juga difungsikan sebagai lembaga untuk mempererat tali 

silaturrahmi antara jamaah yang satu dengan yang lainnya.  

Dengan keberadaan Masjid memberikan manfaat bagi jamaahnya dan bagi 

masyarakat lingkungannya. Fungsi Masjid yang semacam itu perlu dikembangkan terus 

dengan pengelolaan yang baik dan teratur, sehingga dari Masjid lahir insan-insan 

muslim yang berkualitas dan masyarakat yang sejahtera. Di Masjid itulah kaum 

muslimin menghilangkan rasa dengki, ketamakan, keinginan untuk berbuat jahat, dan 

kerusakan tepat ketika di depan pintu Masjid. Lalu ia memasuki pintu Masjid dengan 

hati terbuka untuk keimanan, kemudian berdiri dalam satu shaf yang tidak membedakan 

antara besar dan kecil, pimpinan dan orang bawahan, kaya dan miskin, kaki dan pundak 

mereka saling bersentuhan, dan kening semuanya ada di atas tanah. 

C. Kajian Relevan  

Penelitian ini memiliki relevasi dengan penelitian sebelumnya yaitu : 

1. Nurul Umamah E02214011 (2018) dengan judul Hubungan Manajemen Masjid 

Terhadap Kualitas Pelayanan Jamaah Masjid Al-Akbar Surabaya. Dari hasil 
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penelitian tampak bahwa manajemen Masjid Al-Akbar memiliki hubungan yang 

begitu erat dengan kualitas keagamaan, khususnya dilihat dari segi struktur 

kemasjidannya dan program di dalam Masjid.
30

 

2. Yeni Mayasari 101311026 (2014) Analisis Pelaksanaan Program Pengembangan 

Manajemen Kemasjidan Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang 

Tahun 2013-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Program 

Pengembangan Manajemen Kemasjidan yang diterapkan oleh Kementerian 

Agama Kabupaten Rembang adalah Pendataan Masjid. (2) Pelaksanaan Program 

Pengembangan Manajemen Kemasjidan Kementerian Agama Kabupaten 

Rembang Dalam Mengembangkan Manajemen Kemasjidan di Kabupaten 

Rembang sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang digunakan adalah: (a) 

Perencanaan, proses ini dilaksanakan oleh pelaksana bidang kemasjidan dan 

pengurus Masjid/takmir Masjid sebelum melaksanakan kegiatan dakwah. (b) 

Pengorganisasian, fungsi ini di terapkan untuk pembagian tugas dan tanggung 

jawab kepada semua pegawai Kementerian Agama Kabupaten Rembang. (c) 

Penggerakan, fungsi ini di terapkan untuk memberikan pembinaan takmir takmir 

Masjid terkait dengan manajemen yang meliputi Idarah, Imarah, dan Ri’ayah. 

(d) Pengawasan, fungsi ini diterapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten 

Rembang dalam menghimpun dana untuk pembangunan Masjid. (3) Faktor 

pendukung dan faktor penghambat Pelaksanaan Program Pengembangan 

Manajemen Kemasjidan Kementerian Agama Kabupaten Rembang adalah 

faktor pendukungnya yaitu: (a) adanya respon masyarakat yang baik dari 

masyarakat, (b) dukungan intern dan ekstern yang positif, (c) faktor sumber daya 
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tenaga keagamaan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu: (a) Faktor SDM, (b) 

faktor ekonomi, (c) faktor waktu, (d) faktor keahlian dan usia.
31

 

3. Ndaru Amirudin Wibosono 101311143 (2017) Manajemen Pengelolaan Masjid 

Agung Magelang Dalam Pelayanan Ibadah Pada Umat Islam. Dari hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung 

Magelang di dalamanya terdapat penerapan manajemen. Dalam proses kegiatan 

tersebut terlebih dahulu direncanakan hal-hal yang sangat dibutuhkan dalam 

pelaksanaan kegiatan, diantaranya dengan mengadakan rapat untuk 

mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan, menentukan 

para pelaksana, menentukan segala peralatan yang dibutuhkan, menjaga 

kebersihan lingkungan Masjid dan mempersiapkan sarana prasarana ibadah 

dengan baik.
32

 

Berdasarkan penelitian yang relavan yang telah dikemukakan maka, persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang relevan adalah sama-sama meneliti tentang 

bagaimana cara untuk makmuran Masjid. Sedangkan perbedaanya terletak di mana 

penulis menfokuskan tentang manajemen pelayanan kepada jamaah dan lokasi 

penelitiannya berbeda. 
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proses pengaturan pelayanan terhadap jamaah dalam setiap kegiatannya yang 

berkaitan dengan ibadah di dalam Masjid. 

  


