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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan tentang manajemen pengurus masjid Nurul-Amin dalam 

meningkatkan pemahaman keagamaan di kota Kendari. Maka, dari pembahasan yang 

telah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menarik berbagai kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Manajemen mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang 

perkembangan dan keberhasilan pemahaman kepada jamaah di masjid nurul amin, 

memanfaatkan manajemen yang didalamnya terdapat fungsi-fungsi manajemen yang 

meliputi perencanaan atau (planing) pengorganisasian (organizing) pelaksanaan atau 

penggerakan (actualiting) dan evaluasi (controlling) kecuali ada agenda yang akan 

dilaksanakan namun bentuk-bentuk pemahaman adalah baik. 

2. Upaya pengurus masjid dalam meningkatkan pemahaman keagamaan bagi jamaah 

adalah tetap mengaktifkan program-program yang telah ditetapkan, melakukan 

berbagai kegiatan yang telah ditetapkan, sarana dan pra sarana yang ada di dalam 

dan di luar sesuai dengan kebutuhan masjid, menjaga kebersihan dan keamanan dan 

memelihara masjid.  

3. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam upaya meningkatkan pemahaman 

keagamaan di masjid Nurul-Amin. 

a. Faktor pendukung dalam meningkatkan faktor keagamaan adalah tempat yang 

strategis, terbentuknya kepengurusan, banyaknya kegiatan yang dilakukan, serta 

ada sarana dan prasarana yang sangat mendukung dalam proses meningkatkan 
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pemahaman keagamaan, masjid serta keramahan pengurus masjid, kebersihan, 

pemeliharaan dan keamanan masjid. 

b. Faktor penghambat dalam meningkatkan pemahaman keagamaan di masjid 

Nurul-Amin yakni banyaknya kendaraan, di samping parkirannya tidak luas 

kadang-kadang jamaah berpikir untuk salat jum‟at   dan shalat setiap hari karena 

kurang luas tempat parkirannya, sehingga menghambat peningkatan jamaah di 

masjid Nurul Amin, selain itu masjid yang sudah lama didirikan tentu pengurus 

masjid banyak mengalami kendala dalam pengelolaan salah satunya adalah 

hanya terdapat dari internal. 

B. Implikasi 

Dalam melihat berbagai permasalahan yang muncul selama ini penulis mengadakan 

penelitian di masjid Nurul-Amin maka penulis merasa perlu mengemukakan beberapa 

saran-saran yaitu antara lain; 

1. Kepada pengurus untuk memperhatikan kinerja-kinerja dan menjaga kebersihan, 

pemeliharaan dan keamanan serta menjaga saran dan prasarana yang telah ada agar 

lebih baik lagi, dan mempertahankan prinsip kerja yang dimiliki bahwa bekerja 

secara optimal dengan hati yang ikhlas. 

2. Kepada jamaah masjid agar dapat mempertahankan shalat berjamaah di masjid 

Nurul-Amin dan mempergunakan sarana dan prasarana yang ada dengan sebaik-

baiknya dan menanamkan rasa memiliki bersama karena masjid itu adalah tempat 

untuk semua umat Islam, untuk beribadah sehingga marilah bersama-sama menjaga 

rumah Allah SWT.  

 

 


