
 

 

ABSTRAK 

Anggi Melany De. Analisis perencanaan dalam mengoptimalkan kegiatan di Masjid Raya 

Mujahidin jawa barat ( Studi Deskriptif Di Masjid Raya Mujahidin, Di Jl sancang No 6 

Bandung). 

Seluruh jagat adalah masjid bagi muslim. Jadi seluruh bumi adalah tempat sujud kepada 

tuhan. Masjid sejatinya memiliki banyak fungsi antara lain adalah secara umum baik secara 

primer maupun sekunder paling tidak masjid memiliki beberapa fungsi yaitu: (1) sebagai 

tempat shalat, (2) sosial kemasyarakatan, (3) fungsi politik, (4) fungsi pendidikan, (5) fungsi 

ekonomi, (6) fungsi pengembangan seni budaya. Masjid juga adalah sebagai sarana dakwah 

dimana di setiap masjid semestinya menjadi tempat pendidikan keagamaan. Maka dari itu 

sebagai tempat dakwah maka manajemen masjidnyapun harus ada tujuannya agar kegiatan 

masjid itu dapat terkelola dengan baik. Maka dibutuhkan sebuah perrencanaan yang bisa 

mengoptimalkan seluruh kegiatan yang ada di masjid. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah dari perencanaan progam 

Masjid Raya Mujahidin dalampengelolaan kegiatanya, untuk mngetahui tujuan yang akan 

dicapai dari pembuatan perencanaan di Masjid Raya Mujahidin., untuk mengetahui hambatan-

hambatan yang dihadapi dalam pembuatan perencanaan di Masjid Raya Mujahidin. 

Pada hakekatnya perencanaan adalah suatu maksud yang didokumentasi-kan membuat 

dan tindakan. Dalam setiap usaha, perencanaan merupakan salah satu rukun atau syarat yang 

menyebabkan adanya kegiatan yang rapi, teratur mengarah kepada suatu tujuan tertentu 

manfaat besar kemungkinan suatu pekerjaan produktif, ekonomis dan efesien dalam 

perencanaan merupakan pedoman setiap aktivitas manajemen. 

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi,wawancara dan study dokumentasi. 

Sedangkan analisis data pada penelitian ini adalah deduktif empirif dan penafsiran logika yang 

dihubungkan dengan konteks manajemen dakwah. 

 hasil penelitian menunjukan langkah dalam pembuatan perencanaan yang dilakukan 

oleh pihak pengelola Masjid Raya Mujahidin adalah dengan merumuskan dahulu masalah yang 

ada mengenai kemanusiaan, spiritual dan keadaban dan tujuan yang akan direncanakan itu, 

menetapkan perencanaan serta hal-hal yang mendorongnya. Tujuan yang akan dicapai dari 

pembuatan perencanaan di Masjid Raya Mujahidin. sebagai sebuah tujuan dari progam yang 

telah dibuat yaitu menjadi tujuan besar dalam pengembangan progam badan Ta’mir Masjid 

Raya Mujahidin ini yakni pencerahan peradaban. Dalam sebuah perencanaan (planning) pasti 

ada hambatan yang dihadapi namun hambatan itu tidak menjadikan penghalang bagi para 

pengurus atau pengelola Masjid Raya Mujahidin  untuk mewujudkan tujuan yang telah dibuat 

dalam progam-progamnya. Masjid Raya Mujahidin ini dalam pembuatan perencanaannya 

kurang dan lebihnya sudah sesuai dengan teori yang ada.  

 

 

 


