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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dari skripsi yang berjudul 

“Optimalisasi Fungsi Masjid Raya Pinrang dalam Pengembangan Dakwah islamiah” 

yang telah di bahas pada Bab IV , maka penulis dapat mengambil kesimpulan akhir, 

yaitu sebagai berikut: 

5.1.1 Optimalisasi Masjid Raya Pinrang dalam Fungsi Pengembangan Dakwah 

Islamiah, dari seluruh elemen pengurus Masjid telah memberikan segala bentuk 

hasil pemikirannya agar menciptakan pengembangan Dakwah yang optimal 

yang di terapkan melalui Perencanaan (Takhtitih), dimana perencanaan ini telah 

di terapkan dengan sangat teratur kepada bidang-bidang yang ada di Masjid 

Raya Pinrang sehingga para bidang-bidang tersebut bisa memiliki tujuan dan 

gambaran tentang apa yang mereka akan laksanakan kedepannya. Adapun 

masalah Pengorganisasian (Al-Tahzhim), pihak Masjid telah merancang struktur 

yang bisa membantu pengembangan Masjid terutama dalam bidang Peribadatan 

dan pengembangan Dakwah dimana strukturnya terdiri dari  enam orang. para 

pengurus ini di pilih secara musyawarah dan di tempatkan pada bidang dan 

kemapuannya masing-masing. Selanjutnya di dalam Pelaksanaan (Tawjih) yang 

di terapkan di Masjid Raya Pinrang sudah berjalan dengan semestinya dengan 

menerapkan struktur kerja yang baik sehingga membantu mengoptimalkan 

pelaksanaan kegiatan program kerja yang sudah ada di Masjid Raya Pinrang 

seperti majelis taklim, perayaan hari besar Islam, kegiatan buka Puasa bersama, 

kajian rutin, pembelajaran kitab kuning, TK-TPA, Tahfidz quran, PAUD dan 
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UPZ. Dan bentuk Pengawasan (Riqobah) di Masjid Raya Pinrang sudah sangat 

ketat terutama di dalam mengawasi Da’i-da’i yang ingin berceramah dan 

berkhutbah, di mana pihak Masjid sangat berhati-hati di dalam memilih 

penceramah, terkhusnya untuk para penceramah yang berpemahaman 

menyimpang contohnya menyinggung kebijakan-kebijakan pemirintah atau 

bahkan berbicara yang berbau radikalisme dan terorisme dan para jama’ah juga 

turut serta dalam mengawasi perkembangan Dakwah di Masjid Raya Pinrang 

dengan memberikan saran secara langsung kepada pihak pengurus 

pengembangan Dakwah yang ada di MasjidRaya Pinrang. 

5.1.2 Bagaimana Program Kerja Masjid Raya Pinrang dalam Pengembangan Dakwah 

Islamiah, Menurut hasil wawancara yang telah di analisis oleh penulis bisa di 

simpulkan dengan Rinci bahwa program kerja yang di adakan di Masjid Raya 

Kabupaten Pinrang secara garis besar terdiri atas lima, yang di bagi pada 

masing-masing bidang yang pertama bidang kegiatan keagamaan peribadatan 

dan Dakwah Islam. yang kedua bidang Pendidikan, Pembembinaan, dan 

Kesejahteraan. Yang ketiga bidang Sarana dan Prasarana Masjid. Yang 

keempat bidang Kebersihan dan Keamanan yang terakhir Bidang Arsip, 

Perpustakaan, Dokumenter dan IT. 

5.2 Saran  

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan di atas, maka berikut ini penulis  

mengemukakan beberapa saran sebagai harapan yang ingin dicapai sekaligus sebagai 

kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut : 

1.2.1 Pengurus Masjid 
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Diharapkan kepada pengurus Masjiddapat meningkatkan kenerja Kerja yang 

baik dan melakukan kegiatan yang dapat menambah ilmu pengetahuan, terkhusunya 

kegiatan yang melatih ahlak, kejujuran dan kepemimpinan. Maka sebaiknya pengurus 

Masjidmengadakan penambahan kegiatan yang mendukung proses Dakwah seperti 

menambah jadwal pengkajian ilmu agama, menambah Reverensi buku di 

perpustakaan, menambah tenaga-tenaga pendidik yang berkualitas dan 

memaksimalkan program-program kerja yang telah terlaksana serta membambah 

kegiatan-kegiatan, baik itu di kalangan anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. 

Karena Masjidsudah sepatutnya bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, 

akan tetapi juga berfungsi untuk mengembangkan potensi ummat baik itu dari segi 

Ilmu pengetahuan, ahlak, ekonomi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. 

1.2.2 Jama’ah Masjid 

Dukungan jama’ah sangatlah besar pengaruhnya dan hal ini sangatlah 

diharapkan di dalam pelaksanaan kegiatan program kerja. jama’ah, ataupun 

Masyarakat bisa lebih antusias lagi untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan program 

kerja yang telah di laksanakan di MasjidRaya Pinrang, agar bisa memberikan hasil 

yang otimal untuk kehidupannya, baik itu dari segi pendidikan ataupun Dakwahnya. 

dan para jamaah di harapkan pula dapat menjaga fasilitas-fasiltas yang telah di 

sediakan baik itu besar ataupun kecil, serta diharapkan semoga para jama’ah dapat 

memelihara hubungan ukhuwah islamiah, rasa persaudaraan kepada sesama jama’ah 

yang lain. 

 


