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PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH 
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1. Nama Mata Kuliah     Manajemen Kemasji dan Majlis Taklim 

2. Kode Mata Kuliah PMD1305 

3. Semester III 

4. Bobot  (SKS) 2 Sks 

5. Nama Dosen Penanggungjawab Drs. Perdamaian, M.Ag 

6. Capaian Pembelajaran 

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori, konsep dan prinsip-prinsip manajemen kemasjidan; 

Mahasiswa mampu merumuskan masalah dan mencari solusi terkait dengan sistem Manajemen Kemasjidan yang ada 

disekitarnya. 

7. Deskripsi Singkat 

Mata kuliah ini pembahasannya mencakup pada tiga aspek, idarah (tata kelola) masjid, imarah (memakmurkan) masjid  dan 

ri`ayah (memelihara) masjid. Maka tema-tema yang akan dibahas adalah seluruh materi yang berhubungan dengan manajemen 

kemasjidan meliputi, mengelolah dan memakmurkan masjid sebuah kebutuhan, manajemen organisasi masjid, manajemen sarana 

prasarana masjid, manajemen ibadah di masjid, manajemen tarbiyah masjid, manajemen keuangan masjid. 

8. BahanKajian 1) Membangun Citra Masjid; Al-Qur`an dan hadis tentang memakmurkan masjid, strategi memakmurkan masjid, Fadhilah 

memakmurkan masjid, krateria pemakmur masjid menurut Al-Qur`an. 

2) Manajemen Masjid; Pengertian, Tahapan Manajemen Masjid, Prinsip-prinsip Menejemen masjid dan Urgensi Manajemen 

Masjid. 

3) Manajemen Organisasi Masjid; Tipologi Masjid, Struktur Organisasi Masjid, tugas dan tanggungjawab takmir Masjid. 

4) Manajemen Sarana dan Prasarana Masjid; Fasilitas masjid, sarana di dalam masjid, sarana di luar Masjid, penyalagunaan 

pasilitas masjid. 

5) Manajemen Ibadah Masjid ; Shalat berjamaah, Majlis ta`lim, Sholat Juma`at. 

6) Manajemen Tarbiyah Masjid; Pengertian Tarbiyah (pembinaan), bentuk-bentuk tarbiyah di Masjid, Langkah-langkah-

langkah pembinaan (tarbiyah). 

7) Taman Pendidikan Al-Qur`an ; Krateria Santri TPA dan TPQ, Administrasi TPA, Sistem pembelajaran. 

8) Forum Remaja Masjid ; Pengertian, Karakteristik aktivis Masjid, Program kerja Remaja Masjid. 

9) Majlis Taklim; Pengertian, bentuk-bentuk majlis taklim, pengelolahan majlis Taklim, kurikulum majlis taklim. 

10) Manajeman Keuangan Masjid; Penggalian Sumber keuangan Masjid, membuat Anggaran, pelaporan dan pengawasan. 

11) Pelaporan Keungan Masjid; Tujuan Pelaporan Keuangan, bentuk-bentuk laporan keuangan, mekanisme pelaporan. 



9. AcaraPembelajaran 

Minggu 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Direncanakan 
Materi Pembelajaran 

Strategi/ 

Metode 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

Indikator 
Kriteria dan 

Bentuk Penilaian 

Bobot 

Penilaian 

(%) 

Media 

Pembelajar

an 

Kode 

Literat

ur 

1 

Mahasiswa memahami 

rencana perkuliahan 

selama satu semester, 

berikut tugas dan 

tanggungjawabnya. 

 

Kontrak Perkuliahan Ceramah, 

diskusi dan 

pengarahan. 

100 

menit 

 Mampu menjelaskan 

urgensi mata kuliah 

Manajeman 

kamasjidan. 

 Kecakapan dalam 

diskusi kelas. 

 

 

Spidol  

infokus 

-- 

2 

Menjelaskan dan 

mempresentasikan 

tentang membangun citra 

masjid dan membacakan 

ayat-ayat dan hadis yang 

terkait dengan tema. 

Membangun Citra 

Masjid; ayat-ayat 

Alqur`an dan hadis 

tentang memakmurkan 

masjid 

Diskusi, dan 

persentasi 

makalah 

 100 

menit 

Membaca dan 

menginventarisa

si ayat-ayat dan 

hadis tentang 

memakmurkan 

masjid 

Mampu menjelaskan 

dan menghafalkan 

ayat-ayat al-quran dan 

hadis tentang 

memakmurkan masjid 

Penilain 

didasarkan pada 

kemampuan 

prensentasi dan 

menaggapi 

pertanyaan. 

10  Paper, 

infokus, dan 

sumber 

referensi 

1,2, 3 

dan 4 

3 

Menjelaskan dan 

mempersentasikan 

tentang pengertian, 

tahapan, serta urgensitas 

manajemen kemasjidan. 

Manajemen Masjid; 

Pengertian, Tahapan 

Manajemen Masjid, 

Prinsip-prinsip 

Menejemen masjid dan 

Urgensi Manajemen 

Masjid. 

 Persentasi 

makalah, 

diskusi club 

dan ceramah 

 

100 

menit  

Reading 

observation 

tentang tema 

yang 

didiskusikan. 

Mampu menjelaskan 

tentang pengetian dan 

tahapan-tahapan 

manajaeman masjid 

 Kecakapan dalam 

menyajikan 

makalah dan 

akurasi jawaban 

atas pertanyaan-

pertanyaan 

mahasiswa 

lainnya.  

 10 Makalah, 

sumber 

bacaan dan 

infokus 

1,2, 3, 

4 

4 

Menjelaskan dan 

mempersentasikan 

tentang Tipoogi masjid, 

bentuk struktur masjid 

dan tugas takmir masjid 

Manajemen Organisasi 

Masjid (Tipologi 

Masjid, Struktur 

Organisasi Masjid, 

tugas dan 

tanggungjawab takmir 

Masjid) 

 

 

 

Makalah. 

Diskusi, 

ceramah 

 100  Map mapping 

tetang tipologi 

masjid 

 Mampu menjelasakan 

tentang tipologi dan 

struktur kepengurusan 

masjid 

Exflorasi makalah 

yang 

sipersentasikan 

dan penguasaan 

terhadap makalah 

 10  Sumber 

refernsi, 

spidol, 

infocus 

serta 

makalah 

1,2, 3, 

4 

5 

Menjelaskan dan 

mempersentasikan 

tentang manajemen  

sarana dan prasarana 

masjid 

Manajemen Sarana dan 

Prasarana Masjid ( 

Fasilitas masjid, sarana 

di dalam masjid, 

sarana di luar Masjid, 

penyalagunaan 

  

 

Makalah, 

diskusi, 

ceramah 

 

 

100 

 Respon paper,  

Terhadap 

makalah dan 

buku yang 

berkaitan dengan 

tema 

 Mampu menjelaskan 

tentang sarana-

rasarana kemasjidan 

Kecakapan dalam 

mempersentasikaa

n dan mejelaskan 

makalah yang 

disusun 

15% Spidol, 

makalah 

dan sumber 

referensi 

1,2, 3, 

4 

12) Sirkulasi Keuangan Masjid; Starategi Pengumpulan dana, menuju jamaah yang mandiri, dana usaha Masjid.  



pasilitas masjid) 

6 

Menjelaskan dan 

mempersenatsikan 

tentang menajemen 

ibadah Masjid; majlis 

ta`lim, sholat berjamaah. 

Manajemen Ibadah 

Masjid ( Shalat 

berjamaah, Majlis 

ta`lim, Sholat Juma`at) 

 

Makalah, 

diskusi, 

ceramah, 

Disesuai

kan 

dengan 

kebijaka

n prodi 

yitu 100 

menit 

Respon paper,  

Terhadap 

makalah dan 

buku yang 

berkaitan dengan 

tema 

Mampu menjelaskan 

tentang manajemen 

ibadah masjid 

Kecakapan dalam 

mempersentasikaa

n dan mejelaskan 

makalah yang 

disusun 

15% Spidol, 

makalah 

dan sumber 

referensi 

1,2, 3, 

4 

7 

Menjelaskan dan 

mempersentasikan 

bentuk amaliyah-

amaliyah di masjid 

Amaliyah Ramadhan 

(Sholat tarawih, I`tikaf, 

Zakat Fitrah, buka 

bersama dan Tadarus 

alqur`an) 

Makalah, 

diskusi, 

ceramah 

Disesuai

kan 

dengan 

kebijaka

n prodi 

yitu 100 

menit 

Respon paper,  

Terhadap 

makalah dan 

buku yang 

berkaitan dengan 

tema 

Mampu menjelaskan 

tentang manajemen 

amaliyah masjid 

Kecakapan dalam 

mempersentasikaa

n dan mejelaskan 

makalah yang 

disusun 

15% Spidol, 

makalah 

dan sumber 

referensi 

1,2, 3, 

4 

8 

 

Evaluasi Tengah Semester 

 

 

 

9 

Mampu menjelaskan dan 

memaparkan tentang 

manajeman tarbiyah 

masjid; mulai dari aspek 

pembinaan, langkah dan 

sterategi. 

Manajemen Tarbiyah 

Masjid ( Pengertian 

Tarbiyah (pembinaan), 

bentuk-bentuk tarbiyah 

di Masjid, Langkah-

langkah-langkah 

pembinaan (tarbiyah)) 

Makalah, 

diskusi, 

ceramah 

Disesuai

kan 

dengan 

kebijaka

n prodi 

yitu 100 

menit 

Respon paper,  

Terhadap 

makalah dan 

buku yang 

berkaitan dengan 

tema 

Mampu menjelaskan 

tentang manajemen 

tarbiyah masjid, 

pembinaan dan 

pengajaran 

Kecakapan dalam 

mempersentasikaa

n dan mejelaskan 

makalah yang 

disusun 

15% Spidol, 

makalah 

dan sumber 

referensi 

 

 

 

1,2, 3, 

4 

10 

 Mampu menjelaskan 

dan merancang 

pendidikan alqur`an, 

TPA dan sistem 

pemelajarannya 

Taman Pendidikan Al-

Qur`an ( Krateria Santri 

TPA dan TPQ, 

Administrasi TPA, 

Sistem pembelajaran,) 

Makalah, 

diskusi, 

ceramah 

Disesuai

kan 

dengan 

kebijaka

n prodi 

yitu 100 

menit 

Respon paper,  

Terhadap 

makalah dan 

buku yang 

berkaitan dengan 

tema 

 Mampu menjelaskan 

tentang arti penting 

TPA, TPQ dan sistem 

pembelajarannya. 

Kecakapan dalam 

mempersentasikaa

n dan mejelaskan 

makalah yang 

disusun 

15% Spidol, 

makalah 

dan sumber 

referensi 

1,2, 3, 

4 

11 

Mampu 

mempersentasikan 

tentang pembentukan 

remaja masjid serta 

bentuk-bentuk kegiatan-

kegitannya sebagai 

upaya mendorong 

memakmurkan masjid 

Forum Remaja Masjid 

(Pengertian, 

Karakteristik aktivis 

Masjid, Program kerja 

Remaja Masjid,) 

Makalah, 

diskusi, 

ceramah 

Disesuai

kan 

dengan 

kebijaka

n prodi 

yitu 100 

menit 

Respon paper,  

Terhadap 

makalah dan 

buku yang 

berkaitan dengan 

tema 

Mampu menjelaskan 

tentang peran dan 

fungsi serta agenda 

forum remaja masjid 

Kecakapan dalam 

mempersentasikaa

n dan mejelaskan 

makalah yang 

disusun 

15% Spidol, 

makalah 

dan sumber 

referensi 

 

 

 

1,2, 3, 

4 

12 
Mampu 

mempersentasikan 

Majlis Taklim 

(Pengertian, bentuk-

Makalah, 

diskusi, 

Disesuai

kan 

Respon paper,  

Terhadap 

Mampu menjelaskan 

tentang makna majlis 

Kecakapan dalam 

mempersentasikaa
15% Spidol, 

makalah 

 

1,2, 3, 



tentang makna majlis 

taklim, bentuk-bentuk 

dan tata kelola serta 

kurikulumnya. 

bentuk majlis taklim, 

pengelolahan majlis 

Taklim, kurikulum 

majlis taklim) 

ceramah dengan 

kebijaka

n prodi 

yitu 100 

menit 

makalah dan 

buku yang 

berkaitan dengan 

tema 

taklim, bentuk-bentuk 

dan tata kelola berikut 

desain kurikulumnya. 

n dan mejelaskan 

makalah yang 

disusun 

dan sumber 

referensi 

4 

13 

Mampu 

mempersentasikan 

tentang manajeman 

keuangannya masjid 

mulai dari sumber 

hingga palaporan 

Manajeman Keuangan 

Masjid (Penggalian 

Sumber keuangan 

Masjid, membuat 

Anggaran, pelaporan 

dan pengawasan) 

 

Makalah, 

diskusi, 

ceramah 

Disesuai

kan 

dengan 

kebijaka

n prodi 

yitu 100 

menit 

Respon paper,  

Terhadap 

makalah dan 

buku yang 

berkaitan dengan 

tema 

Mampu menjelaskan 

kan tentang 

manajeman 

keuangannya masjid 

mulai dari sumber 

hingga palaporan 

Kecakapan dalam 

mempersentasikaa

n dan mejelaskan 

makalah yang 

disusun 

15% Spidol, 

makalah 

dan sumber 

referensi 

 

1,2, 3, 

4 

14 

Mampu 

mempersentasikan 

tentang pelaporan 

keuangannya masjid dari 

mekanisme hingga 

pengawasan 

Pelaporan Keungan 

Masjid (Tujuan 

Pelaporan Keuangan, 

bentuk-bentuk laporan 

keuangan, mekanisme 

pelaporan) 

Makalah, 

diskusi, 

ceramah 

Disesuai

kan 

dengan 

kebijaka

n prodi 

yitu 100 

menit 

Respon paper,  

Terhadap 

makalah dan 

buku yang 

berkaitan dengan 

tema 

Mampu menjelaskan 

kan tentang pelaporan 

keuangannya masjid 

dari mekanisme 

hingga pengawasan 

Kecakapan dalam 

mempersentasikaa

n dan mejelaskan 

makalah yang 

disusun 

15% Spidol, 

makalah 

dan sumber 

referensi 

1,2, 3, 

4 

15 

Mampu 

mempersentasikan 

tentang sirkulasi 

keuangan masjid mulai 

dari strategi 

pengumpulan hingga 

pengelolahan dana usaha 

mandiri 

Sirkulasi Keuangan 

Masjid (Starategi 

Pengumpulan dana, 

menuju jamaah yang 

mandiri, dana usaha 

Masjid) 

 

Makalah, 

diskusi, 

ceramah 

Disesuai

kan 

dengan 

kebijaka

n prodi 

yitu 100 

menit 

Respon paper,  

Terhadap 

makalah dan 

buku yang 

berkaitan dengan 

tema 

Mampu menjelaskan 

tentang sirkulasi 

keuangan masjid mulai 

dari strategi 

pengumpulan hingga 

pengelolahan dana 

usaha mandiri 

Kecakapan dalam 

mempersentasikaa

n dan mejelaskan 

makalah yang 

disusun 

15% Spidol, 

makalah 

dan sumber 

referensi 

1,2, 3, 

4 

16 EvaluasiAkhir Semester 
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