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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Konsep Manajemen  

2.1.1. Pengertian Manajemen 

Secara etimologis, kata Manajemen berasal dari bahasa Inggris, management , yang 

berati ketatalaksanaan, atau pimpinan atau pengelolaan Artinya, Manajemen adalah suatu 

proses yang di tetapkan oleh Individu atau kelompok dalam upaya – upaya koordinasi untuk 

mencapai suatu tujuan.  

Pengertian tersebut dalam segala aktivitas juga dapat diartikan sebagai aktivitas 

menerbitkan, mengatur dan berpikir yang dilakukan seseorang sehingga ia mampu 

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

prinsip -prinsipnya.  

Definisi Manajemen yang di kemukakan para ahli, yaitu sebagai berikut;  

a. Orday Tead, dalam bukunya „The Ari Adninistration’; menyatakan bahwa Management is 

prosess agency which diect and guides opration of orgamization in the realizing of 

established aims  (Manajemen adalah proses dan perakat yang mengarahkan serta 

membimbing kegiatan-kegiatan suatu Oghanisasi dalam mengapai eujuan yang di 

tetapkan)  

b. Jhon D. Milet. Dalam bukunya  Management in the public  servise’;  Managhement is the 

prosess of directing  the work of people organized in  formsal group to achieve adesired 

end (Manajemen ialah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan 

orang-orang yang terorganisir kelompok formil untuk mencapai suatu tujuan yang 

dikehendaki). 
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c. Jhon M. Pfiffner, dalam bukunya “Publik Administration”: Manajemen 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 ditetapkan sebelumnya)  

Manajemen terdapat dalam  setiap kegiatan manusia, baik dalam  masjid, di Pabrik, 

Sekolah, Universitas, Bank, Kantor, Rumah Sakit, maupun dalam  kehidupan rumah tangga, 

di dalam  Ensiklopedi, administrasi dinyatakan, Manajemen adalah segenap perbuatan 

menggerakkan  sekelompok orang dan  menggerakkan fasilitas dalam sesuatu  usaha kerja 

sama  untuk  mencapai tujuan tertentu. „ degan kalimat bolehlah kita sederhanakan menjadi 

Manajemen, adalah; proses kegiatan usaha pencapaian  tujuan  tertentu melalui kerja sama 

dengan orang -orang lain (Drs. H. Melayu S.P. Hasibuan). 

a. Idarah  Masjid  

      Idarah Masjid disebut juga  Manajemen  Masjid Idarah   Binai  Maadiy( Fhisical   

b. Idarah Binail Rahiy ( Fungsional Management  )  

Idarah Binal Maadhi  adalah; Management secara fisik yang meliputi  kepengurusan, 

masjid pengaturan pembangunan fisik Masjid;   masjid.  termasuk taman di lingkungan 

Masjid, pemeliharaan tata tertib dan ketenteraman masjid pengaturan keuangan dan 

administrasi . Pemeliharaan agar masjid tetap suci, terpandang, menarik, dan bermanfaat bagi 

kehidupan Umat., dan sebagainya, Idarah Binail Ruhiy adalah; pengaturan tentang 

pelaksanaan fungsi masjid sebagai wadah pembinaan Umat. Sebagai pusat pembangunan 

Umat dari  kebudayaan Islam seperti di contohkan oleh Rasulallah Sallallahu alihi wasallam. 

Idarah Ruhiy meliputi pengentasan dan pendidikan Akhlak Islamiyah, pembinaan  Akhlakul 

Karimah. 

a. Pembinaan Ukhuwah Islamiyah dan persatuan Umat.  

b. Melahirkan  Fikul Islamiyah dan kebudayaan Islam,  
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c. Mempertinggi mutu keislaman dalam diri pribadi dan Masyarakat.  

2.1.2. Unsur- Unsur Manajemen 

1. Man ( Manusia) 

Unsur pertama adalah Manusia, dengan melakukan proses Manajemen, Manusia sangat 

berperan penting. Untuk mencapai tujuan yang sudah di rencanakan, di atur dan sudah 

berjalan adalah peran penting yang di lakukan oleh Manusia. Manusia dapat di bilang sangat 

penting dalam unsur -unsur Manajemen ini. Menjalankan proses Manajemen untuk mencapai 

tujuan yang efektif dan efisien  hanya dapat di jalankan oleh Manusia. Tanpa adanya Manusia 

sebuah pekerjaan tidak akan berjalan sesuai rencana yang dua buat, karna Manusia adalah 

Mahluk pekerja untuk menyelesaikan tugas. Manusia dapat memotivasi pekerja lainnya agar 

lebih baik dalam  melakukan pekerjaan.  

2. Money (Uang) 

Uang merupakan unsur yang sangat penting dalam berjalannya pekerjaan yang akan di 

capai sesuai tujuan. Sebuah pekerjaan yang sedang berjalan akan membutuhkan perlengkapan 

dan peralatan untuk melancarkan proses tersebut. Mendapatkan perlengkapan dan peralatan 

tersebut harus memiliki uang sehingga uang dapat di bilang penting. Dalam pengertian 

Manajemen, proses yang memanfaatkan sumber  daya yang  dapat mencapai tujuan efektif 

dan efisien. Untuk mencapai tujuan yang efisien dapat dibutuhkan modal dalam bentuk uang 

yang dapat memenuhi hal tersebut. Dapat di lihat untuk membangun sesuatu.  Pengelolaan  

keuangan yang benar juga termasuk hal yang krusial dalam keberlangsungan Manajemen 

yang optimal..  Dengan proses Manajemen  keuangan yang efisien, tentunya seluruh proses 

dalam bisnis bisa terencana dengan  baik dengan data finansial yang  faktual.  
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3. Material ( Peralatan) 

Dalam sebuah proses mencapai sebuah tujuan memiliki persediaan bahan baku unsur 

Manajemen proses tersebut    kan terhambat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Maka dari itu salah satu unsur – unsur Manajemen yang penting adalah Materialis  yang 

dapat memenuhi  pencapaian tujuan.  

4. Machine (Mesin) 

Salah satu unsur Manajemen yang menjadi pendukung terhadap berjalannya proses 

pencapaian tujuan yang efisien adalah Mesin. Dengan menggunakan mesin akan membantu 

mempercepat pekerjaan yang di lakukan. Mesin di gunakan untuk memproses bahan basku 

agar menjadi  sebuah produk yang berkualitas.  

5. Method (Metode)   

Sebuah metode yang digunakan untuk menjalankan  proses Manajemen dapat di 

lakukan dengan pemikiran Manusia. Sehingga metode dapat membuat proses tersebut lebih 

mudah dan cepat selesai dalam mencapai tujuan yang efisien. Metode terjadi karna 

munculnya unsur -unsur  Manajemen. Di atas untuk melakukan proses dengan lancar. 

Menggunakan metode yang telah di susun sesuai dengan divisi yang ada dapat di bagikan 

kepada pekerja yang ahli  pada bidang. Manusia akan membantu berjalannya metode yang 

telah di bentuk untuk menghasilkan bahan baju menjadi bahan jadi. Dengan metode yang 

baik akan membuat mesin berjalan sesuai dan Uang yang di gunakan sesuai dengan 

keperluan yang akan mencapai tujuan.  dikunjungi banyak konsumen yang akan membeli 

produk tersebut, Adanya pasar membuat produksi terjual  dan dapat diketahui kekurangan 

dan kelebihan dari produk tersebut, dalam hal ini  sebagai pembuat produk dapat 

memperbaiki dan mempertahankan kualitas. Jamaah yang beribadah di Masjid tentunya 

berasal dari kalangan orang tua, remaja, dan anak-anak. Para jamaah inilah yang mempunyai 



12 

 

kontribusi besar untuk memakmurkan Masjid. Walaupun Masjid sudah bagus dan megah 

dilengkapi  dengan peralatan yang memadai dan sarana modern lainnya, Masjid tidak bisa 

berfungsi apa-apa jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Dalam   Surat yang lain  Allah telah berfirman QS. Al-Kahfi  ayat 13 

 ُِ ْح َ لَُ َّق صُ  ّ َيْ ي ٌُْ َع َه  أ َ ب َ قُ  ّ َح بىْ ِ ۚ ُ ب  ٌُْ َّه  ّ ِ َت ُ إ ي خْ ِ ْ ىا ف ٍَ ٌُْ آ ب هِ َس ِ ٌُْ ب َّبه  ْد شِ  ه دًي َو

Terjemahnya  : Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. 

Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan 

mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk.  

Pembinaan para Sarjana Muslim Firman Allah SWT. Allah  akan meninggikan orang -orang 

yang beriman dan berilmu beberapa   Derajat. ( Al- Mujadalah: 11) 

ُحَفَعَُّ  ٌْ اُاَِذاُقِْيَوُىَن  ْ ْىٰٓ ٍَ ُٰا َِ َُواَِذاُقِْيَوُٰيٰٓبَي هَبُاىَِّرْي  ٌْ ىَن   ُ
ْىاُيَْفَعحُِّللٰاٰ ٰجيِِطُفَبْفَعح  ََ ْىاُفًُِاْى ح 

بُِ  ُ
َُوّللٰاٰ َُدَزٰجج ٍۗ ٌَ ُا ْوح ىاُاْىِعْي َِ َُواىَِّرْي ٌْْۙ ْْن  ٍِ ْ ْىاُ ٍَ ُٰا َِ اىَِّرْي  ُ

ْواُيَْسفَعُِّللٰاٰ ّْش ص  ْواُفَب ّْش ص  بُا ََ

َُخبِْيسُ  َُ ي ْى ََ   . حَْع

Membina Umat yang giat bekerja , rajin, tekun, dan disiplin; yang mempunyai  sifat Sabar, 

Jihad, Takwa. Sebagaimana Firman Allah SWT. pada Surah (Al-An‟am:135) 

َه ُ ُى  ُ ى ن  ُحَ ِْ ٍَ ُ َُ ى  ََ ي ْع َ ُح َف ْى ََع ُف ُۖ و  ٍِ ب َُع ّ ي ُإِ ٌْ ن  خِ َ بّ نَ ٍَ ُ ًٰ َ ي َُع ي ىا ََ ُاْع ًِ ْى ُقَ ب َ ُي ق ْو

ازُِ ت ُاىدَّ بَ بقِ ٍََُُُۗع ى  َ ىِ ُاىََّّب يِح  ُي فْ ََ َّه ُ ّ  ُإِ

Terjemahnya  : Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya 

aku pun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) 

yang akan memperoleh hasil yang baik di dua\nia ini. Sesungguhnya orang-

orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.(Al-An‟am:135). 

 

Membina Masyarakat yang memiliki sifat kasih sayang, Masyarakat bertakwa, dan  

Masyarakat yang Memupuk rasa persaudaraan., Firman ALLAH „Saling menasihatilah 

Kamu supaya bersikap Sabar dan bersilap Mengasihi.  

 

تُِ. ََ ْسَح ََ ْبِسَُوحََىاَصْىاُبِبىْ ْ ىاَُوحََىاَصْىاُبِبىصَّ ٍَ ُآ َِ ُاىَِّري َِ ٍِ ُ َُ َُمب ٌَّ ث   (Al-Balad:17). 
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Untuk mencapai Tujuan di atas di perlukan perencanaan  dan pengaturan   Pengkajian 

yang bermutu, Pengkajian nilai – nilai  Ajaran Islam  secara langsung dari dua sumber Yaitu:  

Al-Quran dan Hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 

6. Perencanaan Idarah Masjid.   

Bagi Muslim pada umumnya, atau para Pengurus Masjid pada khususnya, peranan  dan 

fungsi kegiatan yang sungguh sebagai pusat pembinaan Umat cukup dipahami, Idarah Masjid 

adalah usaha – usaha untuk Merealisasikan  fungsi -fungsi Masjid sebagai mana mestinya. 

Jadi Pengetahuan dan Pemahaman harus di tingkatkan  Amal nyata dan kegiatan yang 

sungguh dan Pelaksanaan yang Muliya itu mengisyaratkan  pemikiran yang baik dan 

perencanaan matang, sebab suksesnya satu Amal dan berhasilnya suatu usaha tidak akan 

tercapai jika di laksanakan dengan  setengah Hati  cara dan pola pikir lama dan tidak efisien, 

mau tak mau, perlu dirombak dan di modernkan. Para pengurus Masjid haruslah berpikir 

lebih keras dan lebih kreatif Idarah Binail Ruhiy ini, apalagi ajaran yang tinggi dan yang 

Muliya itu sebenarnya praktis dalam pelaksanaannya , Aturan , sistem, Metodenya.  

Muslimin  baik di bidang Akidah, bidang Syariah, maupun bidang -bidang lain; 

Akhlaklah, Fikriyah, dan Amaliyah, para Pengurus masjid harus berusaha.                                                                                                                                                           

meningkatkan  kesempurnaan Ajaran hingga mencapai hasil yang Program . Suatu usaha 

akan terlihat hasilnya jika  di wujudkan dengan  syarat -syarat yang di perlukan.  Di 

dalamnya Mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi  atau tingkat -tingkat yang 

hendak di capai dalam  Program Pembinaan yang efektif. Masyarakat yang tahu dan 

melaksanakan kewajiban menurut mestinya, masyarakat yang bersedia mengorbankan, 

tenaga, dan pikiran untuk membangun kehidupan yang di ridai Allah Sabda Nabi SAW. 

بداًُ،ُواعَوُآلخسحلُمأّلُحَىثُغداًُاعَوُىدّيبكُمأّلُحعيشُأ                

 :Terjemahnya a; Berbuatlah untuk duniamu seolah- olah engkau akan  hidup selama- laman  

  Lamanya  dan beramalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok pagi/ . 
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  Untuk mencapai sejumlah tujuan di atas di perlukan perencanaan dan pengaturan yang 

serius, Ikhtiar pengkajian yang bermutu penggalian nilai – nilai ajaran Islam secara langsung 

dari dua sumber yaitu; Al-Qur‟an  dan Sunnah Rasul Sallallahu alaihi wassallam. 

2.1.3.  Fungsi– Fungsi Manajemen  

Menurut Sondang P. Siagian Fungsi -Fungsi Manajemen Mencakup:  

1. Perencanaan  ( Planning ) didefinisikan Sebagai keseluruhan proses pemikiran dan 

penentuan secara matang – matang hal -hal yang akan di kerjakan di masa yang akan 

datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tetapkan.  

2.  Pengorganisasian ( Organizing ) adalah keseluruhan proses pengelompokan Orang -

Orang, alat-alat, tugas -tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga 

menciptakan suatu Organisasi yang dapat di gerakan sebagai suatu kesatuan dalam 

rangka mencapai yang telah di tetapkan.  

3.  Pergerakan ( Motivathing ) Dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian 

dorongan kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mau bekerja dengan 

ikhlas dan tercapainya tujuan Organisasi dengan efisien dan ekonomis.   

4. Pengawasan (Controlling) adalah proses pengawasan pelaksanaan  seluruh kegiatan 

Organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang di lakukan berjalan 

sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan sebelumnya.  

5. Penilaian ( Evaluation ) adalah fungsi organik administrasi dan Manajemen yang 

terakhir. Definisinya adalah proses pengukuran dan perbandingan  hasil – hasil 

pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai ( Nur 

Amalia, 2017 ).  Sedangkan menurut George R, Terry dan Liesli W. Rue (2005) fungsi-

fungsi Manajemen yaitu: 
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a. Planing , menentukan tujuan yang hendak di capai selama suatu masa yang 

akan datang dan apa yang harus di perbuat agar dapat mencapai tujuan – tujuan 

itu. kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan -kegiatan itu.  

b. Staffing, menentukan keperluan-keperluan sumber daya Manusia, pengarahan, 

penyaringan, latihan, dan pengembangan tenaga kerja.  

c. Motivating, mengarahkan dan menyalurkan  perilaku Manusia  ke arah tujuan-

tujuan. 

d. Controlling, mengukur pelaksanaan dengan tujuan menentukan sebab-sebab  

Penyimpangan  dan pengambilan  tindakan – tindakan Korelatif. 

2.1.4. Pentingnya Manajemen 

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

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

dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi 

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

jawab. Dengan adanya pembagian tugas, tugas dan t`anggung jawab ini maka terbentuklah 

kerja sama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi. Dalam organisasi itu maka 

pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan yang ingin 

dicapai. Ada dan bagaimana 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. Perusahaan akan dapat berhasil 

baik, jika manajemen diterapkan dengan baik. 

b. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna hasil semua potensi 

yang dimiliki. 
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1 . Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan. 

2  Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan 

3  Manajemen suatu pedoman pikiran dan tindakan  

4  Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama sekelompok orang   

5 Manajemen selalu terdapat dan sangat penting untuk mengatur semua kegiatan dalam 

sebuah organisasi. 

     Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama sekelompok orang manajemen 

selalu terdapat dan sangat penting untuk mengatur semua kegiatan dalam sekolah, 

perusahaan, koperasi, pemerintahan dan lain-lain. 

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

saling menghormati dan menghargai sehingga tujuan akan tercapai. Bagian pentingnya 

peranan manajemen dalam kehidupan manusia kita mempelajari, menghayati dan 

mengharapkan hari esok yang lebih baik. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, 

semua  usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih baik apabila tanpa manajemen. 

Ada tiga alasan utama yang diperlukan dalam manajemen yaitu: 

1) Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi 

2) Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, saran-saran dan kegiatan-kegiatan 

yang saling bertentangan dalam organisasi. 

3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu organisasi dapat diukur dengan banyak 

cara yang beda salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas pada 

mulanya manajemen tumbuh dan berkembang di kalangan industri dan perusahaan 

business, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya diperlukan dan bermanfaat 

bagi usaha di berbagai bidang, pada zaman modern sekarang ini boleh dikatakan tidak 
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ada suatu usaha kerja sama manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak 

mempergunakan manajemen.  

Masjid berasal dari bahasa Arab Sajadah berarti tempat Sujud atau tempat Menyembah 

Allah SWT. Bumi yang kita tempati ini adalah masjid bagi kaum Muslimin. Setiap boleh 

melakukan Shalat di wilayah mana pun di Bumi ini; terkecuali di atas kuburan, di tempat 

bernajis, dan di tempat – tempat yang menurut ukuran syariat Islam tidak sesuai untuk di 

jadikan tempat Shalat. 

 Disebut juga Manajemen Masjid Pada garis Besarnya dapat dibagi menjadi dua 

bidang:  

a. Idarah Binail Maadiy  (Phisical Management )  

b. Idarah Binail Ruhiy  (Fungsional Management)   

c. Idarah Masjid  Merencanakan  (Idarah Masjid)  

Bagi Muslim pada umumnya, atau pengurus Masjid pada khususnya  peranan dan fungsi 

Masjid sebagai pusat pembinaan Umat cukup dipahami.  

1. Pengelolaan Masjid terdapat di kota-kota besar maupun yang terdapat di desa-desa.  

2. Pengurusan dan Pengelolaan Masjid. Salah satu kelemahan Umat Islam yang paling 

menonjol, dalam pembinaan Masjid terutama di   pedesaan adalah pengelolaan pada 

umumnya, pengurusan Masjid di desa-desa praktis berpusat di satu tangan seorang  Ulama 

setempat. Tujuan Manajemen Menurut  Islam adalah: 

a. Hak Asasi Manusia  

Semua Manusia adalah  khalifah di bumi oleh karna itu setiap Manusia mempunyai hak 

yang sama untuk menikmati karunia Allah SWT yaitu kekayaan Alam di bumi.  
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Perbedaannya hanya terletak pada kemampuan Manusia itu, seperti Ilmu dan Amalnya 

saja dalam menikmati karunia Allah tersebut.    

b. filsafat Hak  Milik  

adalah kekayaan material. Menurut ajaran Islam nikmat  dan amanah Allah SWT harus 

di gunakan sesuai yang telah di tentukan  Agama. Untuk mendapatkan harta Manusia 

wajib berusaha dengan mengerahkan tenaga,  ilmu dan keterampilan yang ada padanya. 

Untuk mendapatkan kekayaan, manusia tidak hanya cukup dengan berusaha sesuai 

dengan kemampuan masing-masing, tetapi ada faktor lain yang penting yaitu ketentuan  

(Qadar) Allah.  

c. Hak Kewajiban   

Ajaran Islam tidak menge nal kelas dalam Masyarakat yang membagi Manusia  

menurut tingkat kebangsawanan atau kelas yang di bentuk oleh Manusia. Setiap orang 

mempunyai hak yang sama untuk bekerja mencapai penghidupan. Atau berusaha tanpa 

di batasi oleh kedudukan  sosialnya. Dengan demikian setiap orang berhak 

mendapatkan pekerjaan., memimpin atau menduduki jabatan  apa saja sesuai  dengan 

kemampuan masing-masing.  

d. Keajaiban  Kemasyarakatan  

Hak Islam mengatur tentang setiap Muslim  dalam Masyarakat. Yang dimaksud dengan 

Masyarakat di sini adalah kelompok Masyarakat tanpa membedakan Agama,  bangsa 

dan Ras.  

e.  Cinta mencintai sesama manusia  

Simak firman Allah SWT. 
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ِسبَجُْ ٌُ  ضُ  ىَّت ُ َعيَْيِه َُِ اىر  ب اَْي ٍَ ا  ََُّ ث قِف ْىٰٓ َُِ بَِحْبوُ  اِ  ٍ  ُِ
َُِ َوَحْبوُ  ّللٰاٰ  ٍ وُْ اىَّْبضُِ  َُِ بَِغَضبُ  َوبَۤبء   ٍ  ُِ

 ّللٰاٰ

ِسبَجُْ ٌُ  َوض  ْعَنَْت ُ َعيَْيِه ََ ٍُۗۚ اىْ ٌُْ  ٰذىِلَُ  َُُ َمبّ ْىا بِبََّّه  ْو ُِ بِٰبٰيجُِ يَْنف س 
َُُ ّللٰاٰ يَۤبءَُ َويَْقخ ي ْى ّْبِِۢ َُ َْ  بَِغيْسُِ ا

 ٰذىِلَُ َحق ٍُۗ

ب ََ َمبّ ْىا َعَصْىا بِ َُُ وَّ ْو   يَْعخَد 

Terjemahnya   :  Mereka di liputi kehinaan di mana  saja mereka berada, kecuali jika mereka  

berpegang) pada tali (Agama) Allah  dan tali  (perjanjian)  dengan  Manusia.  

Mereka mendapat  Murka dari  Allah dan (selalu) diliputi kesengsaraan.  

Yang demikian itu  karna mereka mengingkari ayat-ayat Allah  dan 

membunuh para Nabi, tanpa hak  (alasan yang Benar Yang  demikian itu  

karena  mereka durhaka  dan melampaui batas) (QS. Al-Imran:112) 

 

2 .2  Pengurus Masjid 

2.2.1. Pengertian Pengurus 

Pengurus Masjid adalah mereka yang menerima amanah dari jamaah untuk 

memimpin dan mengelola Masjid dengan baik, memakmurkan Baitullah. Pengurus dipilih 

dari orang-orang yang memiliki keahlian atau kemampuan dan berakhlak mulia. 

1. Pembinaan  pribadi Muslim menjadi Umat yang benar – benar Mukmin. 

 Firman Allah  SWT. dalam Q.S. al- Anfal /:72. 

ُٰاوَُا َِ َُِواىَِّرْي
ُفِْيَُظبِيِْوُّللٰاٰ ٌْ ّْف ِعِه َُواَ ٌْ َىاىِِه ٍْ َ ْواُبِب ْواَُوَجبهَد  ْ ْىاَُوهَبَجس  ٍَ ُٰا َِ ُاىَِّرْي اَُُّ ْوٰٓ ََّصس  ْواُوَّ

ُبَْعض ٍُۗ ُاَْوىِيَۤبء  ٌْ ه  ى َِلُبَْعض 
ۤ
  ا وٰى

 Terjemahnya  : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta  berjihad 

dengan  harta dan jiwa mereka pada jalan Allah SWT dan orang-orang yang 

memberikan tempat kediaman dan pertolongan  ( kepada orang-orang 

Muhajirin ), mereka itu satu sama lain saling melindungi  ( Q.S AL-

Anfal:72 ).  

2. Pembinaan Manusia Mukmin yang cinta Ilmu pengetahuan dan teknologi. Sabda 

Nabi SAW. َُُّاىص ْسأَة  ََ ُاْى ّْيَب ُاىد  خَبِع ٍَ ُ َُوَخيْس  خَبع  ٍَ ُ ّْيَب يَِحت ُاىد   

Artinya: “Dunia ini Adalah perhiasan, dan sebai – baik perhiasan adalah Wanita 

yang   Shalehah”  ( H.R.  Ibnu Madja dan Ahmad). 
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3. Pembinaan Remaja atau Pemuda Masjid. Pembinaan remaja  yang menjadi Mukmin yang 

selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT seperti Firman Allah SWT. dalam Q.S, al- 

Kahfi/ :13. 

ُه ًديُۖ ٌْ ه  ّٰ َُوِشْد ٌْ ْ ْىاُبَِسب ِه ٍَ ٰا ُفِْخيَتُ  ٌْ َّه  ُاِّ
ُبِبىَْحق ٍۗ ٌْ َُعيَْيَلَُّبَبَه  َُّق ص   ِ  َّْح

Terjemahnya : Sesungguhnya mereka adalah sekelompok Pemuda yang beriman kepada 

Allah SWT. Allah menambahkan petunjuk kepada mereka.  (Q.S  AL-

Kahfi:13 ) 

4. Pembinaan para Sarjana Muslim.  Allah  Berfirman dalam Surat Al- Mujadalah ayat 1 

yang berbunyi: 

ُ 
َُِۖوّللٰاٰ

ُاِىًَُّللٰاٰ قَْىَهُاىَّخِْيُح َجبِدى َلُفِْيَُشْوِجهَبَُوحَْشخَِنْيٰٓ  ُ
َعُّللٰاٰ َِ َُُقَْدَُظ ُّللٰاٰ َُّ ُاِ بٍۗ ََ َزم  ُحََحبو  ع  ََ يَْع

ُبَِصيْسُ  ْيع ِۢ َِ  َظ

Terjemahnya : Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan 

gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan 

(halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu 

berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.(QS. Al-

Mujadalah:1). 

5. Membina Umat yang giat bekerja,  tekun, rajin, dan disiplin yang mempunyai  sifat sabar,  

syukur,  jihad dan takwa.  

6. Membangun Jamaah yang memiliki sifat kasih sayang. 

Jamaah yang Marhamah., Jamaah yang Bertakwa  dan Jamaah yang memupuk rasa 

persamaan. Sebagaimana firman Allah  SWT. (Q.S. Al Balad ;  17 ) 

 

تُِث ََ ْسَح ََ ْبِسَُوحََىاَصْىاُبِبىْ ْ ْىاَُوحََىاَصْىاُبِبىصَّ ٍَ ُٰا َِ ُاىَِّرْي َِ ٍِ ُ َُ َُمب ٌٍَُّۚۗ  

Terjemahnya  : Saling menasihatilah kamu supaya bersikap sabar dan bersikap mengasihi.   

 

7. Membangun Jamaah yang pandai  melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. 

Jamaah yang bersedia  mengamban  tenaga, pikiran untuk Membangun kehidupan yang di 

ridai Allah SWT. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 

Artinya : Berbuatlah untuk Duniamu seakan – akan engkau hidup selama-lamanya dan  

beramalah untuk akhiratmu seakan – akan engkau mati besok pagi. 
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2.2.2. Pemahaman Pengurus Masjid Kepada Jamaah   

   Pengertian pemahaman adalah; Kemampuan seseorang untuk menafsirkan dan 

mengungkapkan makna agama atau keyakinan yang menjadi jalan hidup yang harus di 

tempuh oleh manusia dalam  kehidupannya di dunia i ini supaya lebih teratur dan 

mendatangkan  kebahagiaan baik di dunia maupun dan mengung di akhirat  

Nana Sujdana mengatakan bahwa pemahaman dapat di simpulkan adalah Kemampuan 

seseorang untuk mengerti atau memahami apa yang di ajarkan. Dengan kata laun 

pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk menafsirkan maka suatu fakta atau 

konsep, sesuai dengan keadaan yang sedang di alami dan dapat memberikan penjelasan 

dengan  kata-katanya sendiri serta dapat menjelaskan dari berbagai sudut pandang.  

Sedangkan keagamaan secara etimologi berasal dari kata agama yang mendapat awalan  

(ke) dan akhiran (an) sehingga menjadi keagamaan.  Menurut W. J. S.  Poerwadarminta 

memberikan arti keagamaan adalah  sifat- sifat yang Terdapat dalam agama atau segala 

sesuatu mengenai agama. Sedangkan menurut H. M. Arifin memberi pengertian  agam 

dapat di lihat  dari dua  Aspek yaitu;  

a  Aspek subyektif agama mengandung  pengertian tingkah laku manusia yang di jiwai 

oleh nilai- nilai keagamaan yang berupa getaran batin yang dapat mengatur dan 

mengarahkan tingkah laku tersebut kepada pola asan keagamaan masyarakat alam 

sekitarnya.  

b   Aspek objektif agama dalam pengertian  ini mengandung  nilai- nilai Ajaran Tuhan 

yang bersifat menuntun manusia ke arah tujuan sesuai dengan kehendak ajaran agama.  
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Wawasan keagamaan menekankan pentingnya kesadaran bahwa hidup ini Serta di 

awasi akhirat bila berlandaskan keimanan dan ketakwaan yang benar, selalu merasa 

dirinya di awasi oleh Allah SWT.  

Serta berusaha mengamalkan  ajaran iman dan takwa secara konsisten. Oleh sebab itu 

pemahaman wawasan ini adalah tolak ukur pertama keberhasilan persatuan dan kesatuan 

bangsa. 

Ajaran Islam tidak ditujukan kepada suatu kelompok atau suatu bangsa tertentu, 

melainkan sebagai rahmatan lil’alamin sesuai dengan visi misi yang di embankan oleh 

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Islam diturunkan Allah SWT. untuk dijadikan 

pedoman oleh seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

Dengan demikian,  hukum Islam bersifat universal untuk setiap manusia di muka bumi, serta 

dapat diberlakukan oleh setiap bangsa dan Negara. Sebagaimana Allah Swt. berfirman 

 َُِ ي َِ َ ى ب َع يْ تًُىِ ََ ْح َُز ََّ ُإِ َبَك ْ يْ َظ ْز َ بُأ ٍَ َو  

Terjemahnya  : “ Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al- Anbiya‟[21]:107). 

Seluruh ajaran Islam, baik akidah, syariah maupun akhlak, bertujuan membebaskan 

manusia dari berbagai penyakit mental-spiritual dan stagnasi berpikir, serta mengatur tingkah 

laku perbuatan manusia secara tertib agar tidak terjerumus ke lembah kehinaan dan 

keterbelakangan, hingga tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun 

di akhirat. Keterkaitan dengan integritas dari ketiga aspek tersebut, terlihat dalam realitas 

Islam dengan misinya sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Atas dasar itulah, muncul 

diktum Islam sebagai Agama yang sempurna. 
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2 .2.3. Peran Pengurus  Masjid Terhadap Jamaah 

 Perencanaan adalah Keputusan Terhadap kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan 

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

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

pelaksanaan Shalat  Jumat, rencana harus baik dan tepat sesuai dengan harapan.  

Unsur-unsur  perencanaan Masjid  

1.  Sasaran 

2. Sumber  daya yang dimiliki, baik yang riil maupun yang potensial l  

3. Kebijakan atau  Strategi yang akan di terapkan 

4. Kegiatan   

5.  Jadwal Pelaksanaan Anggaran  

6. Gerakan  Memakmurkan Masjid s 

Umat Islam di perintahkan oleh Allah SWT. memakmurkan Masjid, sebagai mana firman 

Allah SWT.  Q.S  At -Taubah 9: 18  berikut ini. 

ُيَُ ٌْ َمبةََُوىَ ََلةََُوآحًَُاىصَّ ُاىصَّ ًَ ُاآْلِخِسَُوأَقَب ًِ َُِواْىيَْى ُبِبَّللَّ َِ ٍَ ُآ ِْ ٍَ ُِ َعبِجَدُّللاَّ ٍَ ُ س   َ بُيَْع ََ َُُۖإَِّّ ُّللاَّ ََّ ْْخَشُإِ

َُِ ْهخَِدي  َ ُاْى َِ ٍِ ُيَن ىّ ىاُ ُْ ئَِلُأَ
ُأ وىَٰ ًٰ  فََعَع

Terjemahnya  : Sesungguhnya yang memakmurkan Masjid Allah SWT 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 –  muda han mereka termasuk orang – 

orang  yang mendapat petunjuk (At- Taubah ayat 28).  

   

7. Meningkatkan Pemahaman. 

Bagi  Jamaah Masjid mempunyai fungsi yang lebih  luas  dari itu, sebagai mana  kita 

ketahui,  pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya,  Masjid merupakan satu-satunya  

pusat kegiatan Umat  Islam . Ketika itu Rasulullah SAW  mulai membina para sahabat., yang 
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menjadi kader t angguh dan terbaik. Umat Islam generasi awal untuk pemimpin. Memelihara 

dan mewarisi ajaran -ajaran Agama dan peradaban Islam  yang bermula dari Masjid. Yang 

disebut  Rumah Allah, selain melambangkan eksistensi Umat Islam,  yang  melambangkan 

kesatuan pengabdian dan ketaatan Manusia kepada sang  Khaliq yakni Allah SWT, sesuai 

dengan firman Allah SWT dalam surah At- Taubah ayat  18 . 

َُ بة مَ آحًَُاىصَّ ََُو ة ََل ُاىصَّ ًَ ب َ َق أ َُو سِ ِخ ُاآْل ًِ ْى َ ي
اىْ َُو ِ بَّللَّ ُبِ َِ ٍَ ُآ ِْ ٍَ ُ ِ ُّللاَّ دَ بِج عَ ٍَ ُ س   َ ْع بُيَ ََ َّ ّ إِ

ُُُُ َِ ي ِد َ خ هْ  َ ىْ ُا َِ ٍِ ىّ ىاُ ن  ُيَ ُْ َ ُأ ئَِل
َٰ ُأ وى ًٰ عَ َع ُفَ ُۖ َ ُّللاَّ ََّ َشُإِ َْْخ ٌَُي ى َو  

Terjemahnya  :  Hanya yang  memakmurkan Masjid – Masjid  ALLAH  Ialah  Orang -Orang   

yang beriman kepada ALLAH dan hari Kemudian, serta  tetap mendirikan   

salat, menunaikan zakat  dan tidak takut  ( Kepada Siapa pun ) selain kepada 

ALLAH. SWT. Maka  merekalah Orang – Orang  yang diharapkan  termasuk 

golongan Orang – Orang yang mendapat petunjuk. Jamaah yang beribadah di 

Masjid tentunya berasal dari  kalangan  Orang tua, remaja,  dan anak – anak. 

Para jamaah inilah yang mempunyai  kontribusi  besar untuk memakmurkan 

Masjid.  Walaupun Masjid sudah  bagus dan megah  di lengkapi dengan 

peralatan yang memadai dan sarana modern lainnya, Masjid tidak bisa berfungsi 

apa -apa jika tidak di  pergunakan  sebagai mana mestinya.  

 

2.2.4. Fungsi  Materi  Pembinaan  Masjid   

Fungsi utama Masjid Adalah  tempat sujud kepada Allah Swt.  tempat  Shalat , dan 

tempat  beribadah  kepadanya.  Masjid  juga merupakan  yang paling banyak  

dikumandangkan nama Allah  melalui azan, qomat, tasbih, tahmid,  tahlil, istigfar, dan 

ucapan lain yang dianjurkan di baca di Masjid.   

a. Masjid merupakan  tempat kaum Muslimin  Beri‟tikaf, membersihkan diri,  baik  lahiriah 

maupun batiniah. 

b.  Masjid tempat bermusyawarah kaum Muslimin  guna memecahkan masala – masalah 

yang timbul dalam masyarakat.  
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c.  Masjid adalah tempat membina  keutuhan ikatan  Jamaah  yang di dasari dengan 

keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.  

d. Masjid dengan himpunan Majelis Taklimnya  merupakan wahana guna untuk 

meningkatkan kecerdasan dan Ilmu pengetahuan kaum Muslimin.   

e. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan  kader – kader pemimpin Umat.  

2.2.5.  Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengurus Masjid 

1. Faktor Pendukung 

a. Manajemen Masjid terhadap kemakmuran Jamaah   di dukung sepenuhnya oleh 

masyarakat setempat  dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan Masjid  untuk 

memakmurkan  Masjid. 

b. Upaya-upaya dalam memakmurkan Masjid. Adapun upaya tersebut  harus kegiatan-

kegiatan untuk memakmurkan Masjid Nurul Amin seperti Majelis Taklim  diadakan 

secara rutin. 

c.  para jamaah untuk meningkatkan pemahaman agar bisa menjalankan  Shalat   Fardu  

secara berjamaah dan kegiatan  lainnya.  

d.  Setiap malam  Jumat diadakan membaca surah Yasin sebelum Shalat  Isya‟  

 

2.  Faktor  Penghambat  

a.  Faktor penghambat merupakan suatu hal yang pasti t ada  merupakan hal yang wajar   

semua pasti menghadapi masalah – masalah dalam  menjalankan Manajemen  terhadap 

tujuan atau apa yang diinginkannya.  Terlebih lagi dalam kehidupan bermasyarakat , 

baik hambatan yang kecil maupun yang besar  namun setiap hambatan yang ada pasti 
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ada jalan keluarnya.  Sebagaimana  Firman Allah SWT  dalam Al- Quran Surah AL-

Baqarah  ayat 286. 

2.3   Masjid 

2.3.1. Pengertian Masjid 

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

mengerjakan salat, zikir kepada Allah SWT dan untuk hal-hal yang berhubungan dengan 

dakwah islamiah. Masjid secara umum sering kali ditentukan dengan tempat salat bagi 

mereka yang mengakui 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 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. Hari. Songge menyatakan Masjid secara etimologis, bermakna sebagai tempat para 

hamba yang beriman bersujud melakukan ibadah mahdhah berupa salat wajib dan 

berbagai salat sunah lainnya kepada Allah SWT, di mana para hamba melakukan segala 

aktivitas baik yang bersifat vertikal maupun horizontal dalam kerangka beribadah 

kepada Allah SWT. 

Dari pengertian tentang Masjid di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Masjid 

adalah suatu tempat di mana seorang 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. 

2.3.2. Fungsi Masjid 

Masjid merupakan sentral umat Islam dalam merealisasikan dan mengaktualisasikan 

nilai-nilai ajaran Islam, dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW, memperlihatkannya 
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ketika mengembangkan dan menegakkan risalah islamiah. Beliau tidak saja memulai 

gerakannya dengan membangun Masjid, tetapi benar-benar memfungsikannya 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 persoalan yang 

timbul dalam masyarakat. 

4) Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, meminta bantuan dan pertolongan. 

5) Masjid adalah tempat membangun kebutuhan jamaah dalam mewujudkan kenyamanan 

dan kesejahteraan bersama. 

6) Masjid adalah salah satu wadah untuk mencerdaskan umat. 

7) Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat. 

8) Masjid adalah tempat mengumpulkan dana, menyimpan dan membagikannya. 

9) Masjid adalah tempat melaksanakan pengaturan dan supervise sosial. 

2.4.  Kajian   Relevan  

 Peneliti ini Memiliki Persamaan dengan Peneliti sebelumnya  yaitu: 
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1. Nurul Umamah E02214011 (2018) dengan judul  Hubungan Manajemen  Masjid 

terhadap Kualitas  Pelayanan Jamaah Masjid AL Akbar Surabaya. Dari Hasil Penelitian 

Tampak bahwa Manajemen Masjid AL-Akbar Memiliki Hubungan yang begitu erat  

dengan kualitas keagamaan .khususnya dilihat dari segi  Struktur  Masjid  dan program 

Masjid. 

2. Penelitian Ramdan (2016) berjudul manajemen dakwah dalam pembinaan muallaf dalam 

(studi kasus pada dewan dakwah islamiah Indonesia Provinsi Lampung). Adapun 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi manajemen di DDII Provinsi lampung 

dan faktor penghubung dan penghambat dalam pembinaan jamaah muallaf. Metode 

penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Dengan melakukan pendekatan ini penulis melakukan penelitian untuk menghasilkan 

data yang deskriptif terkait pembinaan jamaah muallaf yang di terapkan di DDI Provinsi 

lampung, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data interview/wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Hasil temuan ini penulis lapangan dapat diketahui bahwa 

proses pembinaan muallaf di provensi lampung. dalam penelitian terdahulu meneliti 

tentang jamaah muallaf sedangkan penulis meneliti tentang manajemen pengurus masjid 

dalam persamaan sama-sama menggunakan kualitatif. Berdasarkan penelitian relevan 

yang dikemukakan maka persamaan ini dengan penelitian yang relevan adalah sama-

sama menggunakan metode kualitatif 

3. Terdapat beberapa tujuan  sebagai acuan pada kerangka berpikir dan sebagai informasi 

penelitian yang penuh di lakukan. Beberapa tinjauan pustaka tersebut di antaranya 

adalah; Muhammad Isnaini dan kawan -kawannya  „pendidikan dan keberagaman jamaah 

majelis taklim kelurahan pahlawan kecamatan kemuning kota  Palembang permasalahan 

dalam penelitian ini adalah apakah persepsi jamaah majelis taklim tentang metode dam 

materi yang di sampaikan oleh Ustaz bisa meningkatkan keberagaman jamaah. 
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Pertanyaan ini muncul mengingat metode dan materi merupakan elemen penting yang 

ada  dalam majelis taklim. Sedangkan tingkat keberagaman merupakan implikasi dasar 

dari kegiatan majelis taklim.  Berdasarkan penjelasan di atas persamaannya sama – sama 

meningkatkan pemahaman keagamaan.  

4. Adapun kajian relevan yang di ajukan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian lain 

yang terdahulu sebagai acuan referensi yaitu yang di publikasikan Oleh Daa Puspita Sari 

dari universitas Islam ngeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2011) yang berjudul manajemen 

masjid  Jami  Nurul Khi‟ah dalam meningkatkan pemahaman fiqih keagamaan pada dua 

pangkalan jati baru. Hasil penelitian tersebut  membahas tentang manajemen Jami Nurul 

Khil‟ah dapat memberikan pemahaman fiqih keagamaan pada remaja. Manajemen 

tersebut yang di terapkan di masjid Nurul Khil‟ah sudah cukup baik mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, dan pengawasan. Metode yang di gunakan 

yaitu metode  penelitian kualitatif deskriptif. Hasil yang di gunakan dalam penelitian ini, 

objek yang di teliti yaitu manajemen masjid dalam meningkatkan pemahaman 

keagamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


