
 
 

 

 

ABSTRAK 

SISWADI : Efektivitas Manajemen Masjid Al-Muhajirin Dalam Pembinaan Rohani  

Anggota Satuan Brigade Mobile (Satbrimob) Polda Jabar 

 
Sidi Gazalba dalam bukunya Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam 

menjelaskam bahwa Masjid adalah salah satu lambang Islam, ia adalah barometer atau 

ukuran dari suasana dan keadaan masyarakat muslim yang ada di sekitarnya. Maka 

pembangunan masjid bermakna pembangunan Islam dalam suatu masyarakat. 

Runtuhnya1masjid bermakna1runtuhnya Islam. Masjid mempunyai andil besar dalam 

membina dan mengembangkan akhlak dan moral bangsa indonesia, seperti yang 

diketahui, krisis multidimensi yang dialami bangsa adalah krisis akhlak atau moral, 

yang ternyata mempunyai pengaruh besar terhadap krisis lainnya, seperti ekonomi, 

politik, budaya dan lainnya. Fokus penelitian  skripsi ini diantaranya adalah Bagaimana 

target pencapaian fungsi Perencanaan, Pengorganisasian, Pengaktualisasian, dan 

Kontrolling Masjid Al-Muhajirin dalam membina rohani Anggota SATBRIMOB Polda 

Jabar. 

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka adapun 

tujuan dari penelitian untuk mengetahui Bagaimana target pencapaian Fungsi 

Perencanaan, Fungsi Pengorganisasian, Fungsi Pengaktualisasian, dan Fungsi 

Kontrolling Masjid Al-Muhajirin dalam membina rohani Anggota SATBRIMOB Polda 

Jabar. 

Berdasarkan pendapat Soekarno mengemukakan bahwa efektif adalah 

pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor 

tenaga, waktu, biaya, fikiran alat dan lain-alat yang telah dikeluarkan atau digunakan. 

Hal ini berarti bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil 

atau tujuan yang dikehendaki. 

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif 

yang bersifat deskriptif. Sebagian besar data primer yang dilakukan dengan wawancara 

semi terstruktur dan observasi lapangan. Langkah selanjutnya, literatur dan dokumentasi 

diperoleh melalui pengumpulan data sekunder. Setelah terkumpul data, yakni dengan 

menganalisis menggunakan metode deskriptif kualititatif. 

Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa Dewan Kemakmuran Masjid 

(DKM) Al-Muhajirin telah mengimplementasikan 4 (Empat) Prinsip Manajemen yaitu: 

Planning, Organizing, Actuating, Controlling (POAC) dengan baik. Dari aspek 

efektivitas manajemen masjid Al-Muhajirin Dalam membina Anggota SATBRIMOB 

ini cukup sesuai dengan keinginan untuk memenuhi kebutuhan ilmu keislaman dan 

pengamalan agama sesuai dengan ketentuan syariat islam bagi Anggota SATBRIMOB 

Polda jabar.. Kesimpulannya, secara umum hasil penelitian menunjukkan manajemen 

masjid Al-Muhajirin sudah terlaksana cukup Efektif. 
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