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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang di peroleh dilapangan dan dilakukan analisis 

terhadap strategi pengurus dalam meningkatkan pengamalan agama jama’ah di 

Masjid Raya Al-Ittihad Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar maka hasil 

penelitian ini penulis meyimpulkan bahwa :  

Strategi pengurus dalam meningkatkan pengamalan agama jama’ah di 

Masjid Raya Al-Ittihad Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dilakukan melalui 

tiga tahapan utama, yaitu : pendidikan agama, pengajian agama dan komunikasi 

antara pengurus dan jama’ah. 

Pengajian pendidikan agama di Masjid Raya ini diberikan dengan sistem 

sambung menyambung sesuai dengan kitab pedoman. Adapun materi pendidikan 

agama yang disampaikan meliputi ilmu al-Qur’an, Hadits, Akidah, Syariah, 

Akhlak dan Sejarah Islam. Pengurus Masjid RayaAl-Ittihad Kecamatan Kuok 

Kabupaten Kampar telah melakukan berbagai metode diantaranya metode tanya 

jawab, metode ceramah dan metode diskusi serta metode praktek atau pelatihan 

dari materi yang disampaikan dengan tujuan  meningkatkan keyakinan dan 

pembentukan kepribadian yang utuh pada diri seorang muslim dan memahami 

dasar-dasar keislaman. dan selanjutnya komunikasi, karena komunikasi 

merupakan cara yang harus dilakukan semua komponen Masjid dengan adanya 

berkontribusi positif jama’ah terhadap kemakmuran Masjid. sehingga pribadi 
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jama’ah memiliki kemampuan personal, bersikap kritis, penuh ketelitian dan 

membantu memecahkan  berbagai persoalan yang dihadapi oleh jama’ah. 

B. Saran 

Setelah penulis mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan permasalah 

dan hasil penelitian, maka penulis ingin menyampaikan bebrapa saran sebagai 

berikut : 

1. Pengurus Masjid Raya Al-Ittihad kecamatan Kuok kabupaten Kampar 

untuk dapat meningkatkan lagi program-program kegiatan keagamaan 

yang telah di programkan kepada setiap seksi-seksi perbidang masing-

masing, karena Masjid Raya Al-Ittihad kecamatan Kuok kabupaten 

Kampar adalah Masjid yang sangat besar dan menjadi salah satu bagi 

percontohan di Kabupaten Kampar sesuai dengan visi dan misi. 

2. Perlu adanya pengembangan dakwah melalui media elektronik, baik di 

sosial media agar program kegiatan dan dakwah yang disampaikan lebih 

luas. 

3. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pengurus 

Masjid Raya Al-Ittihad dengan mubaligh di provinsi dan diluar provinsi. 

4. Untuk dapat menjalankan silaturahmi antara pengurus dan jama’ah sekitar 

lingkungan Masjid Raya Al-Ittihad kecamatan Kuok kabupaten Kampar, 

perlu adanya program kegiatan yang dilakukan di luar kegiatan Masjid, 

supaya komunikasi ini tidak hanya terjadi  di dalam Masjid saja. Dan juga 

dapat berkerjasama dengan Muhammadiyah, MUI dan KUA kecamatan 

Kuok.  
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5. Perlu adanya organisasi Remaja Masjid yang mana dapat membantu dan 

meyelaraskan aktivitas takmir Masjid. dan untuk segala aktivitasnya 

memiliki peluang untuk berkreasi dalam melakukan, mengembangkan 

potensi dan kemampuan serta beraktivitas secara mandiri. 

6. Dalam segi persatuan masih belum kuat, hubungan emosional antara 

pengurus dengan jama’ah dan sesama jama’ah lain masih belum 

terbangun. Perlu adanya kegiatan silaturahmi yang lebih baik sehingga 

hubungan dan komunikasi tetap terjaga. 


