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MOTTO 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap 

diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan 

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.”
1
 

(QS. Al-Hasyr: 18) 

 

                                                           
1
QS. Al-Hasyr: 18. Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya, 

(Bogor: Syaamil Qur’an, 2007). 
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ABSTRAK 

Rizqotillah Asfie (13240083), ”Manajemen Masjid Pathok 

Negara Jami’ Mlangi Yogyakarta (Studi Implementasi Perencanaan 

Dakwah Seni Budaya Islam)”. Skripsi, Yogyakarta: Jurusan 

Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018. 

Masjid Pathok Negara Jami’ Mlangi Yogyakarta dijadikan 

sebagai lokasi penelitian karna masjid ini merupakan salah satu dari 

Empat Masjid Pathok Negara milik Kasultanan Ngayogyakarta 

Hadiningrat yang pengelolaanya diserahkan langsung kepada 

masyarakat sekitar. Masjid ini juga memiliki keunikan tersendiri dari 

ke Empat Masjid Pathok Negara yang ada, karna di masjid ini masih  

melestarikan budaya leluhur sampai sekarang yaitu Khaul Tahun Mbah 

Kyai Nur Iman Mlangi, Maulid Nabi Muhammad SAW, Tari Kojan 

dan Kegiatan Ramadhan. Meskipun pengelolaanya secara keseluruhan 

diserahkan langsung kepada masyarakat sekitar, namun dalam 

pengelolaanya masjid ini termasuk baik, karna Masjid Pathok Negara 

Jami’ Mlangi mampu menerapkan manajemen yang ada. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualiatif. 

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer yaitu Ketua Takmir, Ketua Paitia Kegiatan, dan Jemaah Masjid 

Pathok Negara Jami’ Mlangi Yogyakarta. Sedangkan data skunder 

bersumber dari dokumen masjid dan buku-buku penunjang. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan 

data yang digunakan yaitu Kredibilitas, Transferability, Confirmability, 

Debendability. Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif, yaitu 

penyajian data dalam bentuk tulisan dan menjabarkanya sehingga hasil 

penelitian sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi 

Perencanaan Dakwah Seni Budaya Islam di Masjid Pathok Negara 

Jami’ Mlangi Yogyakarta sudah menerapkan Kepemimpinan, 

Komunikasi dan Motivasi. Bentuk pererapanya berupa kepemimpinan 

yang sadar akan tanggung jawab, adanya hubungan komunikasi yang 

baik antara pemimpin dan bawahan, motivasi yang diberikan oleh 

pemimpin kepada bawahan berupa mencari keberkahan dan harus 

mampu berkerja sesuai dengan tugas masing-masing. 

 

Kata kunci: Manajemen Masjid, Implementasi dan Perencanaan. 
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 BAB I 

MANAJEMEN MASJID PATHOK NEGARA JAMI’ MLANGI 

YOGYAKARTA 

(STUDI IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAKWAH SENI BUDAYA 

ISLAM) 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian yang berjudul Manajemen Masjid Pathok Negara Jami‟ 

Mlangi Yogyakarta (Studi Implementasi Perencanaan Dakwah Seni Budaya 

Islam). Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul, maka 

penulis akan menjelaskan beberapa istilah dalam skripsi tersebut. 

1. Manajemen 

Manajemen merupakan seni dan ilmu dalam perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap 

orang serta mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.
1
 

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang 

melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang 

kearah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata. (George 

R. Terry dan Leslie W. Rue).
2
 

Adapun manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

serangkaian proses kegiatan mengatur, mengelola, dan memanfaatkan 

sumber daya yang ada demi tercapainya  suatu tujuan organisasi yang 

                                                           
1
 Stephen P Robbins, Manajemen, terj. T Hermaya, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1999), hlm. 8. 

2
 Fahmi Irfan, Manajemen: Teori, Kasus, dan Solus,i (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2. 
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telah ditentukan dalam hal Perencanaan dan Implementasi dakwah seni 

budaya islam di Masjid Pathok Negara Jami‟ Mlangi Yogyakarta. 

2. Masjid 

Secara estimologi, masjid berasal dari bahasa arab sajada yang 

mempunyai arti tempat sujud atau tempat beribadah kepada Allah SWT.
3
 

Sedangkan secara istilah masjid yaitu tempat sujud, tempat dimana umat 

islam mengerjakan sholat, dzikir kepada Allah SWT dan hal-hal yag 

berhubungan atau berkaitan dengan dakwah islamiyah. Masjid secara 

umum seringkali di identikan dengan tempat sholat bagi orang-orang yang 

beragama islam.  

Jadi dari beberapa pengertian diatas, masjid yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu bangunan atau gedung yang digunakan untuk sholat 

dan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan bagi umat islam. 

3. Implementasi (pelaksanaan) 

Pelaksanaan merupakan klimaks dari fungsi manajemen, karena 

semua hal yang sudah direncanakan, kemudian rencana tersebut dipetakan 

dalam beberapa bagian sesuai dengan kualifikasi orang yg dirasa sesuai, 

maka hal tersebut akan sia-sia jika tidak ada pengaktualisasiannya, oleh 

karenanya aktualisasi ini sangat penting kedudukanya dalam fungsi 

manajemen. Actuating merupakan usaha untuk menggerakan anggota-

anggota kelompok sedemikian rupa seingga mereka berkeinginan dan 

                                                           
3
 E. Ayub dkk, Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.1 
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berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan yang bersangkutan dan 

sasaran-sasaran anggota perusahaan tersebut oleh karena anggota itu ingin 

mencapai sasaran tersebut.
4
 

Jadi yang dimaksud implementasi dalam penelitian ini yaitu 

serangkaian pelaksanaan Dakwah Seni Budaya Islam yang ada di Masjid 

Pathok Negara Jami‟ Mlangi Yogyakarta, seperti Khaul Tahun, Maulid 

Nabi (Muludan), Tari Kojan, dan Kegiatan Ramadhan. 

4. Perencanaan 

Perencanaan adalah “sebagai suatu proses penyusunan tujuan dan 

sarana organisasi serta penyusunan peta kerja yang memperlihatkan cara 

pencapaian tujuan dan sarana tersebut”.
5
 Dalam sumber lain, secara 

sederhana mendefinisikan perencanaan adalah “proses sistematis dan 

pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu 

yang akan datang.
6
 

Adapun perencanaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

serangkaian proses perencanaan kegiatan dakwah seni budaya islam yang 

dilakukan di Masjid Pathok Negara Jami‟ Mlangi Yogyakarta. 

 

 

                                                           
4
 George R, Terry, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: bumi aksara, 2003), hlm. 313. 

5
 Paul Hersey, Manajemen Perilaku Organisasi: Pendaya Gunaan Sumber Daya Manusia 

Terjemahan, (Jakarta: Erlangga, 1995), hlm. 4. 
6
 Sudjana S, Manajemen Program Untuk Pendidikan Non Formal dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia, (Bandung: Falah Production, 2004), hlm. 58. 
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5. Seni Budaya Islam 

Yang dimaksud seni budaya islam dalam penelitian ini yaitu 

kesenian dan kebudayaan yang berkembang di Masjid Pathok Negara 

Jami‟ Mlangi Yogyakarta yaitu Khaul Tahun Simbah Kiai Nur Iman, 

Maulid Nabi Muhammad SAW, Tari Kojan, dan Kegiatan Bulan 

Ramadhan (pitulasan, selikuran, dan songolikuran). 

6. Masjid Pathok Negara Jami‟ Mlangi 

Masjid Pathok Negara Jami‟ Mlangi terletak di Desa Mlangi, 

kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Profinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid Jami‟ Mlangi sendiri sebetulnya 

fungsinya tidak jauh beda dengan beberapa Masjid lainya, tetapi dalam 

Masjid ini terdabat beberapa keunikan yang menjadi daya tarik tersendiri, 

dalam setiap tahunya, masjid ini bisa mengadakan beberapa kegiatan 

penting baik secara internal maupun eksternal, misal seperti acara Khaul 

Tahun Simbah Kiai M. Nur Iman (RM Sandeyo), yang digelar pada 

tanggal 04 oktober 2017, atau yang sering disebut khaul tahun Mbah Kiai 

Nur Iman, karena makam beliau terletak di depan Masjid Jami‟ Mlangi, 

dan merupakan sosok penting dibalik masjid ini. Beliau juga merupakan 

putra dari RM. Suryo Putro (Amangkurat JAWA / Amangkurat IV), tetapi 

beliau tidak mau tinggal di lingkungan kraton. Kiai M. Nur Iman Mlangi 

diberi hadiah tanah Perdikan / Tanah bebas pajak untuk dijadikan desa dan 

digunakan untuk pengembangan agama islam. Mlangi sendiri diambil dari 
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kata muleng-muleng tur wangi (melimpah dan harum), itu diambil dari 

salah satu sumber mata air yang terdapat di desa Mlangi, kemudian ada 

juga yang menyebut Mlangi itu berasal dari kata Mulangi (Mengajar), 

karena Mlangi sendiri merupakan basik pondok pesantren yang ada di 

kota Yogyakarta, dan dari itu juga Desa Mlangi disebut juga sebagai Kota 

Santri. 

Jadi penelitian dengan judul: “Manajemen Masjid Pathok Negara 

Jami’ Mlangi Yogyakarta (Studi Implementasi Perencanaan Dakwah Seni 

Budaya Islam)”  yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

proses Implementasi perencanaan Dakwah Seni Budaya Islam di Masjid 

Pathok Negara Jami‟ Mlangi Yogyakarta. 

B. Latar Belakang Masalah 

Masjid merupakan tempat ibadah dan tempat berkumpulnya umat 

islam ketika hendak melaksanakan shalat, itulah pemahaman tentang masjid 

yang ada di benak masyarakat umum, hanya segelintir orang saja yang 

memahami bahwasanya fungsi masjid tidak hanya sebatas pada fungsi tempat 

sholat saja tetapi juga bisa difungsikan sebagai tempat penyebaran ajaran 

islam maupun tempat untuk menyelenggarakan kegiatan yang berbasis islami, 

seperti memperingati hari raya Idul Adha, maupun hari raya Idul Fitri, 

memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW (Maulid Nabi), atau 

pusat kegiatan sosial seperti fungsi masjid pada zaman Nabi. 
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Pada zaman Nabi Muhammad SAW, masjid  digunakan sebagai 

tempat menjelaskan wahyu yang diterimanya, memberikan jawaban-jawaban 

atas pertanyaan sahabat-sahabat tentang berbagai masalah, memberi fatwa, 

mengajarkan agama islam, membudayakan musyawarah, menyelesaikan 

perkara-perkara dan perselisihan, tempat mengatur dan membuat srategi 

militer, dan tempat menerima putusan-putusan dari sepanjang Arabia.
7
 

Mengelola masjid pada zaman sekarang ini memerlukan ilmu dan 

keterampilan manajemen. Pengurus masjid harus mampu menyesuaikan diri 

dengan perkembangan zaman. Secara bahasa management (manajemen) 

berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, sedangkan manajemen 

dalam bahasa Arab disebut dengan idarah. Menurut George R. Terry, 

manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-

tindakan : Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakkan, dan Pengawasan 

yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber 

lain.  

Di Desa Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman Yogyakarta, dimana 

tempat berdirinya Masjid Pathok Negara Jami‟ Mlangi Yogyakarta, di masjid 

ini fungsinya selain untuk beribadah, masjid ini juga digunakan untuk tempat 

                                                           
7
 Ahmad Yani dan Achmad Satori Ismail, Menuju Masjid Ideal, (Jakarta: LP2SI Haromain, 

2001) cet.ke-1 hlm.51 
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belajar, majlis ta‟lim, tempat upacara kematian, pernikahan, dan kegiatan 

keagamaan lainya. 

Pengurus Masjid Pathok Negara Jami‟ Mlangi Yogyakarta mempunyai 

tugas masing-masing dengan bentuk program kerja yang sudah tersusun, 

tentunya melalui diskusi maupun rapat terdahulu sebelum menentukan 

tugasnya masing-masing. Bentuk program kerja yang sudah tersusun seperti 

kegiatan wajib sholat lima waktu, shalat jumat (jumatan), shalat tarawih, 

shalat Idul Adha dan Idul Fitri, maupun kegiatan keagamaan lainya, itu semua 

sudah tersusun dalam kepengurusan, jadi setiap Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang ditunjuk dalam kepengurusan sudah jelas tugasnya masing-

masing. 

Selain kegiatan pokok masjid seperti pada umumnya, Masjid Jami‟ 

Mlangi juga memiliki beberapa tradisi tahunan yang rutin dilaksanakan 

sampai sekarang yaitu Khaul Tahun Simbah Kiai Nur Iman, Maulid Nabi 

Muhammad SAW (Muludan), Tari Kojan, dan Kegiatan Ramadhan. 

Khaul Tahun Simbah Kiai Nur Iman. Khaul tahun yaitu peringatan  

meninggalnya seseorang. Jadi acara ini ditujukan untuk memperingati 

meninggalnya Simbah Kiai Nur Iman. Acara ini rutin dilakukan setiap 

tahunya. Khaul Tahun Simbah Kiai Nur Iman yang diselenggarakan pada 

tanggal 24 September 2018, acara ini dimulai dari acara ziarah di makan Kiai 

Nur Iman untuk warga Mlangi pada tanggal 23 September 2018, dilanjut 

tanggal 24 September 2018, dengan acara ziarah bagi masyarakat umum, serta 
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acara inti yaitu pegajian akbar, yang dilaksanakan di masjid jami‟ mlangi 

yang dihadiri hingga ribuan jama‟ah.
8
 

Maulid Nabi Muhammad SAW (Muludan). Masjid Jami‟ Mlangi Juga 

memiliki tradisi Muludan atau Maulid Nabi Muhammad SAW, acara ini 

bertujuan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW, 

acara ini digelar di Serambi Masjid, adapun acaranya yaitu peringatan Maulid 

Nabi yang dilaksanakan dengan mengumandangkan sholawat-sholawat nabi, 

serta ngirim doa kepada Nabi Muhammad SAW, dan di akhiri dengan 

pembagian kenduren, dan uniknya lagi, kenduren-kenduren tersebut tidak 

hanya semacam kenduren biasa, tetapi ada sebagian kenduren yang nilai 

isinya bisa sampai angka Jutaan Rupiah, dan itu akan menjadi daya tarik serta 

keunikan tersendiri. 

Tari Kojan, Kojan yaitu sebuah nama tarian yang tumbuh di desa 

Mlangi. Setelah serangkaian acara Maulid Nabi Muhammad SAW (Muludan), 

pasti malam harinya dilanjutkan dengan acara kebudayaan Mlangi yang 

disebut Tari Kojan tersebut, dan kebudayaan ini kaya akan makna, serta 

diiringi kumandang Sholawat dan Rebana. Tari kojan sendiri tidak hanya 

dilaksanakan setelah acara Muludan saja, tetapi tari kojan ini juga sering 

diundang tampil dalam berbagai acara, seperti acara festival kebudayaan islam 

dan sebagainya. 

                                                           
8
 Hasil observasi Kegiatan Khaul Tahun Kiai Nur Iman, pada 23-24 September 2018. 
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Kegiatan Ramadhan, selain ketiga acara tersebut, Masjid Jami‟ Mlangi 

juga memiliki tradisi kegiatan unik saat bulan ramadhan, selain Buka 

Bersama, Tadarusan, dan TPA, yaitu tradisi Pitulasan, Selikuran, dan 

Songolikuran. Tradisi ini dilaksanakan pada malam pitulasan, selikuran, dan 

songolikuran, dimulai setelah shalat tarawih dan tadarusan, kegiatan ini tidak 

sekedar kumpul dimasjid, tetapi dalam kegiatan ini ada bacaan doa-doa yaitu 

Syaraful Anam dan Sholawatan Gladen. Kegiatan ini dihadiri oleh jama‟ah 

masjid, warga setempat, dan biasanya dihadiri juga perwakilan dari Abdi 

Dalem Kraton Jogjakarta. 

Semakin berkembangnya zaman, fungsi masjid yang dulunya 

digunakan sebagai tempat beribadah shalat lima waktu, kini fungsi masjid di 

era modern ini sudah semakin berkembang, seperti di Masjid Pathok Negara 

Jami‟ Mlangi, kini masjid ini selain berfungsi untuk tempat beribadah sholat 

lima waktu, masjid ini juga sebagai pusat keagamaan dan melestarikan tradisi-

tradisi yang berkembang di Desa Mlangi. Dari latar belakang diatas, penulis 

mengambil judul skripsi tentang, “Manajemen Masjid Pathok Negara Jami’ 

Mlangi Yogyakarta (Studi Perencanaan dan Implementasi Dakwah Seni 

Budaya Islam)”.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

diambil yaitu Bagaimana Implementasi Perencanaan Dakwah Seni Budaya 

Islam di Masjid Pathok Negara Jami‟ Mlangi Yogyakarta?. 
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D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui Implementasi Perencanaan Dakwah Seni Budaya 

Islam di Masjid Pathok Negara Jami‟ Mlangi Yogyakarta. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang 

Implementasi Perencanaan Dakwah Seni Budaya Islam di kalangan 

Mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi. 

2. Manfaat praktis, semoga bisa menambah wawasan bagi mahasiswa 

jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam 

mengelola masjid / menghidupkan masjid, dan melestarikan Seni Budaya 

Islam. 

F. Kajian Pustaka 

Skripsi Ja‟a Alpahlevi, dengan judul skripsi “Manajemen Masjid 

Pathok Negara Plosokuning Minomartani Ngaglik Sleman Yogyakarta Tahun 

2015-2016 (Studi Tentang Penerapan Fungsi Perencanaan dan Fungsi 

Pengawasan). skripsi ini meneliti tentang penerapan fungsi perencanaan dan 

fungsi pengawasan yang dilakukan di Masjid Pathok Negara Plosokuning 

Minomartani Ngaglik Sleman Yogyakarta.
9
 

                                                           
9
 Ja‟a Alpahlevi, “Manajemen Masjid Pathok Negara Plosokuning Minomartani Ngaglik 

Sleman Yogyakarta Tahun 2015-2016 (Studi Tentang Penerapan Fungsi Perencanaan dan Fungsi 

Pengawasan)” skripsi ini tidak di terbitkan, (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan 

Kalijaga, 2015) hlm.10. 
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Skripsi Mita Nur Puwati iskandar dengan judul skripsi “Manajemen 

Masjid Jendral Sudirman Demangan Baru Yogyakarta” penelitian ini 

meneliti bagaimana pelaksanaan manajemen yang meliputi proses 

manajemen, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. 

Sedangkan penilitian yang saya lakukan lebih ke perencanaan dan 

Implementasi Dakwah Seni Budaya Islam.
10

 

Skripsi Yanto dengan judul skripsi “Manajemen Masjid Agung Jawa 

Tengah Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah” (Studi Tentang Penerapan 

Fungsi Perencanaan Dan Pegawasan). Penelitian ini menggambarkan 

bagaimana fungsi manajemen, tapi dalam penelitian ini hanya difokuskan 

pada dua fungsi manajemen, yaitu perencanaan dan pengawasan di bidang 

ketakmiran.
11

 Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah tentang 

perencanaan,dan implementasi Dakwah Seni Budaya Islam di Masjid Pathok 

Negara Jami‟ Mlangi Yogyakarta.  

Dari beberapa penelitian diatas walaupun sama-sama meneliti tentang 

manajemen masjid, tetapi banyak terdapat perbedaan. Seperti karya Ja‟a 

Alpahlevi, dengan judul skripsi “Manajemen Masjid Pathok Negara 

Plosokuning Minomartani Ngaglik Sleman Yogyakarta Tahun 2015-2016 

(Studi Tentang Penerapan Fungsi Perencanaan dan Fungsi Pengawasan)”, 

                                                           
10

 Maita Nur Pratiwi Iskandar, “Manajemen Masjid Jendral Sudirman Demangan Baru 

Yogyakarta” skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 

2014) hlm.8 
11

 Yanto, “Manajemen Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah” 

(Studi Tentang Penerapan Fungsi Perencanaan dan Pegawasan), skripsi ini tidak diterbitkan, 

(Yogyakarta: Jurusan  Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm.73 
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penelitian ini fokus pada penerapan fungsi perencanaan dan fungsi 

pengawasan, sedangkan skripsi Mita Nur Puwati iskandar dengan judul 

skripsi “Manajemen Masjid Jendral Sudirman Demangan Baru Yogyakarta” 

penelitian ini meneliti tentang Perencanaan dan Implementasi Dakwah Seni 

Budaya Islam di Masjid Pathok Negara Jami‟ Mlangi Yogyakarta. 

penelitianya dilakukan di Masjid Jendral Sudirman Demangan Baru 

Yogyakarta, sedangkan penelitian yang saya lakukan di Masjid Pathok Negara 

Jami‟ Mlangi Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Yanto dengan judul 

“Manajemen Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang Propinsi Jawa 

Tengah” (Studi Tentang Penerapan Fungsi Perencanaan dan Pegawasan). 

Penelitian ini hanya fokus pada dua fungsi manajemen yaitu perencanaan dan 

pengawasan, dan hanya fokus pada bidang ketakmiran. 

Berdasarkan pemaparan diatas, belum ditemukan penilitian atau telah 

dilakukan penelitian tentang bagaimana Implementasi Perencanaan Dakwah 

Seni Budaya Islam di Masjid Pathok Negara Jami‟ Mlangi Yogyakarta, oleh 

karna itu penulis sangat tertarik akan meneliti tentang penelitian tersebut. 

G. Kerangka Teori 

1. Pengertian Manajemen 

Menurut G.R. Terry yang dikutip Eman Suherman dalam buku 

Principle Of Manajemen, menyebutkan: Manajemen is a distinct process 

consisting of Planning, Organizing, Actuating, and Controlling performed 

to determined and accomplish stated objectives by the use of human being 
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and other resource”. Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang 

terdiri dari tindakan-tindakan Perencanaan, Pengorganisasian, 

Penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan 

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber daya lainya.
12

 

Secara umum ada beberapa tujuan serta manfaat yang diharapkan 

dengan dipergunakanya ilmu manajemen sebagai pendukung dalam 

mengelola organisasi, baik organisasi profit maupun non profit, salah 

satunya yaitu mampu memberikan arah pencapaian kerja secara terukur 

dan sistematis sehingga diharapkan pekerjaan dapat dikerjakan 

berdasarkan waktu atau jadwal yang sudah ditentukan. Semua itu tentu 

membutuhkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu manajemen. 

2. Pelaksanaan  (implementasi) 

Pelaksanaan merupakan klimaks dari fungsi manajemen, karena 

semua hal yang sudah direncanakan, kemudian rencana tersebut dipetakan 

dalam beberapa bagian sesuai dengan kualifikasi orang yg dirasa sesuai, 

maka hal tersebut akan sia-sia jika tidak ada penaktualisasianya, oleh 

karena itu aktualisasi ini sangat penting kedudukanya dalam fungsi 

manajemen.  

                                                           
12

 Eman Suherman, Manajemen Masjid (Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui 

Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul), Bandung: Alfabeta, 2012, 

hlm. 25. 
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Actuating merupakan usaha untuk menggerakan anggota-anggota 

kelompok sedemikian rupa seingga mereka berkeinginan dan berusaha 

untuk mencapai sasaran perusahaan yang bersangkutan dan sasaran-

sasaran anggota perusahaan tersebut oleh karena anggota itu ingin 

mencapai sasaran tersebut.
13

 

Kemampuan manajer untuk memotivasi, mempengaruhi, 

mengarahkan dan berkomunikasi dengan para bawahanya akan 

menentukan efektivitas manajer.
14

 Pelaksanaan sebuah acara supaya bisa 

berjalan dengan lancar maka diperlukan beberapa hal yang dapat 

mengerakan untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut yaitu: 

a) Kepemimpinan  

Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling 

mempengaruhi diantara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang 

menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersama. 

Pemimpin mempegaruhi bawahanya demikian sebaliknya, orang-orang 

yang terlibat dalam hubungan tersebut menginginkan sebuah 

perubahan sehingga pemimpin diharapkan mampu menciptakan 

perubahan yang signifikan dalam organisasi dan bukan 

mempertahankan status quo.
15

 

                                                           
13

 George R, Terry, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 313. 
14

 T. Hani handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 1995), hlm. 251. 
15

 Triantoro Safaria, Kepemimpinan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004),  hlm. 3-4. 
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Salah satu kriteria dalam menilai efektivitas kepemimpinan 

adalah kemampuan dalam mengambil keputusan. Tetapi kriteria itu 

saja tidaklah cukup, masih ada kriteria lain yang penting untuk 

dipertahankan dalam menilai efektivitas kepemimpinan seseorang. 

Kriteria yang dimaksud adalah kemampuan seorang pemimpin 

menjalankan berbagai fungsi kepemimpinan diantaranya sebagai 

penentu arah, fungsi juru bicara, fungsi komunikator, fungsi mediator, 

dan fungsi integrator.
16

 

b) Komunikasi 

Komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu communis yang 

artinya “sama”, kemudian menjadi communication yang berarti 

pertukaran pikiran, dan kemudian diambil alih di dalam bahasa inggris 

menjadi communication. Komunikasi juga dapat didefinisikan sebagai 

sebuah proses penyampaian informasi, pengertian, dan pemahaman 

antara pengirim dan penerima. Untuk itu didalam komunikasi terdapat 

unsur-unsur utama yaitu komunikator (sender), komunikan (reciver), 

informasi atau pesan, media, dan umpan balik. 

Informasi dapat berupa bahasa atau simbol yang disampaikan 

melalui media tertulis atau tidak tertulis, atau melalui gambar-gambar. 

Umpan balik berguna bagi pengirim untuk mengetahui apakah 

                                                           
16

 Amirullah dan Haris Budiono, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), 

hlm. 245. 
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informasi yang disampaikan bisa dimengerti oleh penerima sehingga 

kesamaan presepsi bisa dicapai. 

c) Motivasi  

Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, 

menyalurkan, dan memelihara perilaku manusia. Motivasi ini 

merupakan subyek yang penting bagi manajer, karena menurut definisi 

manajer harus bekerja dengan dan melalui orang lain.
17

 Oleh 

karenanya manajer harus mampu memotivasi bawahanya agar ketika 

melakukan pekerjaan ia tidak merasa terbebani melainkan menikmati 

pekerjaan yang sedang dikerjakan. 

Apabila kebutuhan dasar ini belum terpenuhi secara cukup 

maka kebutuhan tersebut akan menduduki kebutuhan pada urutan 

pertama dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. 

Penjabaran dari aktualisasi diri adalah berupa keinginan seseorang 

untuk menghasilkan sesuatu yang dapat diakui oleh umum bahwa hasil 

karyanya cukup baik atau sangat baik serta sangat bermanfaat bagi 

orang lain. Dalam hal ini sumber motivasinya adalah hasil karyanya itu 

sendiri dapat mencapai yang dia inginkan dan diakui oleh 

masyarakat.
18

 

 

                                                           
17

 T. Hani handoko, Manajemen, hlm. 251. 
18

 Indriyo Gito Sudarmo dan Agus Mulyono, Prinsip Dasar Manajemen, hlm. 184. 
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3. Perencanaan (planning) 

a. Pengertian perencanaan 

Menurut pendapat ahli manajemen, George R. Terry, 

menyatakan perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha 

menghubungkan antar satu fakta dengan fakta yang lainya, kemudian 

membuat perkiraan atau peramalan tentang keadaan dan perumusan 

tindakan untuk masa yang akan datang sekiranya diperlukan untuk 

mencapai hasil yang dikehendaki.
19

 

Perencanaan (planning) merupakan langkah awal dalam proses 

manajemen, yang mana dengan perencanaan yang baik maka tujuan 

yang telah direncanakan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. 

Perencanaan merupakan penentu tujuan pokok beserta cara-cara untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang mana langkah atau cara 

yang digunakan harus menjawab pertanyaan what, why, where, when, 

who, how.
20

 

1) Mengapa (why) harus dikerjakan? Pertanyaan tersebut 

mengungkapkan urgensi dari pada pertanyaan tersebut. 

2) Apa (what) yang diperlukan?  Jawabanya menunjukan jenis dan 

jumlah kegiatan berikut peralatan yang dibutuhkan. 

                                                           
19

 Winardi, Asas-Asas Manajemen, (Bandung: Mandar Maju, 1993), hlm. 229. 
20

 Gito Sudarmo dan Agus Mulyono, Prinsip Dasar Manajemen, (Yogyakarta: BPFE 

Yogyakarta, 1984), hlm. 74. 
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3) Dimana (where) akan dikerjakan? Disini ditekankan pada 

pertimbangan tempat. 

4) Kapan (when) akan dikerjakan? Disini ditekankan pada 

pertimbangan waktu, kapan akan dimulai dan berakhirnya setiap 

bagian pekerjaan, dengan menjawab pertanyaan tersebut dapat 

tersusun jadwal dan kegiatan operasionalnya. 

5) Siapa (who) yang akan mengerjakannya? Pertanyaan tersebut 

bertujuan untuk mengetahui jenis keterampilan dan pengalaman 

yang ada untuk dapat melaksanakan pekerjaan yang sudah  

direncanakan. 

6) Bagaimana (how) melaksanakanya? Pertanyaan tersebut ingin 

mengarahan perhatian kepada cara menyelesaikan pekerjaan  

tersebut. 

b. Tujuan perencanaan 

Stephen Robbins dan Merry Coulter mengemukakan bahwa 

ada beberapa tujuan perencanaan.
21

 

1) Memberikan pengarahan, petunjuk, atau pedoman, baik untuk 

manajer maupun karyawan non-manajerial. 

2) Mengurangi ketidak pastian (uncertainty) yang berkaitan dengan 

masa yang akan datang. 

                                                           
21

 Vincent Didiek Wiet Aryanto, Manajemen Dalam Konteks Indonesia, (Semarang: Kanisius, 

2013), hlm. 27. 
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3) Meminimalkan terjadinya pemborosan, baik dari segi waktu, 

biaya, maupun energi yang dikeluarkan untuk menghasikan produk 

tertentu. 

4) Menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi 

selanjutnya, yaitu proses pengendalian dan pengevaluasian. 

c. Proses perencanaan 

Ada beberapa tindakan atau langkah yang harus dilalui dalam 

tingkatan proses perencanaan adalah sebagai berikut:
22

 

1) Menetapkan Tugas dan Tujuan. 

Tugas dan tujuan adalah dua pengertian yang berhubungan 

erat sekali, bila kita melaksanakan tugas pasti ada yang menjadi 

tujuan kegiatan. Sebaliknya tujuan tidak akan tercapai bila tidak 

melakukan suatu tugas. 

2) Mengobservasi dan Menganalisis 

Segala kekuatan, kelemahan, kemudahan dan hambatan 

perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampua organisasi dalam 

mencapai tujuan. Bila faktor tersebut sudah diketahui, dianalisis 

sebagai antisipasi, maka akan membantu organisasi mencapai 

sarana yang diinginkan. 

 

 

                                                           
22

 Usman Effendi, Asas Manajemen, (Jakarta: Rajawali, 2014)  hlm. 82. 
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3) Mengidentifikasi Alternatif 

Alternatif bisa diurutkan atas dasar prioritas, misalnya lama 

waktu penyelesaian, biaya yang dibutuhkan dan lain sebagaina. 

4) Membuat Sintesis 

Pada fase ini pembuat rencana harus mengawinkan atau 

membuat berbagai kemungkinan. Dalam proses perencanaan 

meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk 

mencapai tujuan, penilaian dari alternatif tersebut pilih yang paling 

terbaik  sebagai prioritas utama. 

4. Dakwah Seni Budaya 

a. Dakwah 

Secara bahasa, dakwah berasal dari kata da’a, yadu’u, 

da’watan, yang berarti memanggil, mengajak, dan menyeru.
23

 Di 

dalam al-Quran, kata dakwah yang akar katanya terdiri dari dal, ain, 

dan wawu memiliki beberapa ragam bentuk dan maknanya. Ada 198 

kali al-Quran menyebutkan kata dakwah dan ramifikasinya yang 

tersebar dalam 55 surat (176 ayat).
24

 

Pengertian dakwah secara istlah, menurut Amrullah Achmad, 

dakwah adalah akulturasi imani (teologis) yang di manifestasikan 

dalam suatu sisem kegiatan manusia beriman dalam bidang 

                                                           
23

 Abdul Basit, Dakwah Antar Individu Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: Grafindo Litera 

Media, 2008), hlm. 10. 
24

 Ibid., hlm. 10. 
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kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi 

cara merasa, berfikir, bersikap, dan bertindak manusia pada dataran 

kenyataan individual dan sosial kultural dalam rangka mengusahakan 

terwujudnya ajaran islam dalam semua aspek kehidupan dengan 

menggunakan cara tertentu.
25

 

Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa dakwah 

merupakan proses mengajak kepada jalan Allah SWT. Proses 

mengajak bisa dilakukan dengan cara individu seperti yang dilakukan 

oleh para da‟i dalam bentuk khutbah atau ceramah, bisa juga dilakukan 

oleh sekelompok orang atau organisasi, seperti kelompok seniman 

yang mengajak ke jalan Allah dalam bentuk nyanyian, ada juga dalam 

bentuk kesenian, adat, dan budaya. 

b. Seni 

Seni yaitu keahlian membuat karya yang bermutu (dilihat dari 

segi kehalusanya, keindahanya, dan sabagainya), seperti seni tari, 

lukisan, ukir. Seni tari sering juga menciptakan susastra yang bagus, 

susastra dapat berbentuk sajak, prosa, dan sebagainya.
26

 

Menurut Ki Hajar Dewantara seni adalah hasil keindahan 

sehingga dapat menggerakkan perasaan indah orang yang melihatnya, 

oleh karena itu perbuatan manusia yang dapat mempengaruhi dapat 

                                                           
25

 Ibid., hlm. 11. 
26

 INDONESIA, DEKDIKBUT, Kamus Besar Bahasa Indonesia / INDONESIA, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2005), hlm. 816. 
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menimbulkan perasaan indah itu seni. Sedangkan menurut James 

Murko seni adalah penjelasan rasa indah yang terkandung dalam jiwa 

setiap manusia, dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi 

kedalam bentuk yang dapat dianggap oleh indra pendengar (seni 

suara), penglihatan (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantaraan 

gerak (seni tari, drama). 

c. Budaya 

Secara estimologis, kata „budaya‟ berasal dari bahasa 

sansakerta, buddhayah, bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti 

akal atau budi. Menurut ahli budaya, kata budaya merupakan 

gabungan dari dua kata, yaitu budi dan daya (Sidi Gazalba. 1998:35). 

Budi mengandung makna akal, pikiran, paham, pendapat, ikhtiar, 

perasaan, sedangkan daya mengandung makna tenaga, kekuatan, 

kesanggupan. Sekalipun akar kata budayaan diderivasi dari akar kata 

yang berbeda, dapat dikatakan bahwa kebudayaan berkenaan dengan 

hal-hal yang berkenaan dengan budi dan akal.
27

 

Ki Hajar Dewantara mendefinisikan kebudayaan sebagai “buah 

budi manusia yaitu hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh 

kuat, yaitu zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup 

                                                           
27

 Sulasman, H., Teori-Teori Kebudayaan: Dari Teori Hingga Aplikasi / H. Sulasman; Setia 

Gumilar, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 17. 
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manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran dalam 

hidup dan penghidupanya guna mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.” 

Sejarah bagi sebagian orang hanyalah peristiwa masa lalu yang 

tidak ada kaitanya dengan peristiwa masa kini. Di sekolah atau 

perguruan tinggi, sejarah sering kali dianggap mata pelajaran atau 

mata kuliah tambahan bukan primer. Ia sebatas hafalan (memorie-vak) 

tentang peristiwa yang pernah terjadi dan tentunya tidak akan terulang 

kembali.
28

 

Agama dan budaya adalah dua hal yang berbeda, tetapi 

keduanya tidak dapat dipisahkan. Agama adalah sistem hubungan 

manusia dengan tuhan.
29

 Sedangkan budaya yang merupakan bagian 

dari agama, ia senantiasa mengalami perubahan berdasarkan cipta, 

rasa, karsa dan karya manusia.
30

 

H. Metodologi Penelitian 

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk menegtahui sesuatu, 

yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah 

                                                           
28

 Rusyidi Sulaiman, Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: 

Rajawali, 2014), hlm. 15. 
29

 Ibid., hlm. 31. 
30

 Ibid., hlm. 33. 
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suatu pengkajian dalam memperoleh peraturan-peraturan yang terdapat 

penelitian.
31

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti situasi maupun 

kondisi dari objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrument 

kunci, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna generalisasi. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan sumber diperolehnya keterangan. 

Dalam penelitian ini, yang dijadikan subjek penelitian ini yaitu Ketua 

Takmir Masjid Pathok Negara Jami‟ Mlangi Yogyakarta, Ketua 

penyelenggara kegiatan dakwah seni budaya, dan Jama‟ah  Masjid 

Pathok Negara Jami‟ Mlangi Yogyakarta. 

b. Objek Penelitian 

Yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

Implementasi Perencanaan Dakwah Seni Budaya Islam di Masjid 

Pathok Negara Jami‟ Mlangi Yogyakarta. 
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 Masyuri dan Zainuddin, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif, 

(Bandung: PT.  Refika Aditama, 2010), hlm. 157. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan untuk turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku 

kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. 

Dalam observasi ini, penulis mengikuti serangkaian acara atau 

kegiatan rapat takmir beserta seksi-seksi lainya seperti acara Maulid 

Nabi, Khaul Tahun, Tari Kojan, Kegiatan Ramadhan, dan lain 

sebagainya. 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu percakapan antara dua orang yang intinya 

menggali sebuah hasil atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi-informasi untuk tujuan terentu. Adapun 

wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara tidak 

terstruktur, yaitu wawancara yang lebih bebas, lebih mendalam, dan 

menjadikan pedoman wawancara sebagai pedoman umum dan dan 

lebih pada garis besarnya saja.
32
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Saat melakukan wawancara, subjek yang akan saya 

wawancarai adalah sebagai berikut. 

1. Ketua Takmir Masjid Pathok Negara Jami‟ Mlangi. 

2. Ketua penyelenggara kegiatan dakwah seni budaya. 

3. Mantan Ketua penyelenggara kegiatan dakwah seni budaya. 

4. Jama‟ah Masjid Pathok Negara Jami‟ Mlangi. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan 

informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode 

dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal 

dari sumber non-manusia, dokumen berguna karena dapat memberikan 

latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian.
33

 

Dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu 

berupa foto, rekaman, video, dokumen berupa buku-buku, dan daftar 

kepengurusan Masjid Jami‟ Mlangi. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data model Miles dan Huberman, menerangkan 

bahwasanya analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Pada wawancara, penulis sudah melakukan 
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analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, bila jawaban belum 

memuaskan maka penulis melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap 

tertentu, sehingga diperoleh data yang sesuai dan kredibel.
34

 Proses 

analisis data berjalan sebagai berikut.
35

 

a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi 

kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 

b. Mengumpulkan, memilih-milih, mengklarifikasi, membuat ikhtisar, 

dan membuat indeksnya. 

c. Berfikir dengan jalan membuat agar kategori mempunyai makna, 

mencari, dan menemukan pola, dan membuat temuan-temuan umum. 

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu analisi 

deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan data-data tersebut atau 

dengan kalimat yang kemudian disusun berdasarkan urutan pembahasan 

yang telah direncanakan. 

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penelitian akan 

ditentukan oleh standar apa yang digunakan, yang disebut keabsahan 

data.
36

 Pengeceka keabahan data dilakukan melalui: 

d. Kredibilitas  
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Kredibilitas merupakan kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif yang akan dilakukan dengan dua cara yaitu 

melakukan pengamatan secara intensif dan triangulasi. Melakukan 

pengamatan secara intensif dilakukan dengan malakukan observasi 

partisipasi pasif yang berstruktur. Menggunakan instrument penelitian 

yang telah disusun. Sedangkan untuk triangulasi yang akan digunakan 

yaitu triangulasi teknik. Triangulasi teknik pengumpulan data yaitu 

melalui wawancara, observasi, dan kuisioner. 

Peneliti melakukan pengecekan data dengan menggunakan 

metode triangulasi sebagai alat untuk mengecek keabsahan data. 

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu.
37

 Jenis triangulasi terdiri dari 

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.
38

 

Jenis triangulasi yang dipakai pada penelitian ini ialah 

triangulasi teknik, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, bila 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan 

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang 

lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Triangulasi 
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teknik pada metode penelitian ini dilakukan pada metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.
39

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Triangulasi Metode Pengumpulan Data 

 

e. Transferability  

Transferability dilakukan dilakukan agar pembaca dapat 

memahami hasil penelitian dengan mudah dan cepat. Transferability 

dilaksanakan dengan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, 

dan dapat dipercaya. Oleh karena itu data pada bab II dan III 

ditampilkan dalam bentuk table-tabel agar mudah dipahami, lebih 

rinci, dan sistematis. 

f. Confirmability  

Confirmability merupakan ketegasan atau kepastian dari proses 

penelitian yang ditujukan dengan adanya jejak penelitian (rekaman-

rekaman data). Bukti jejak penelitian yang ada yaitu lembar kuisioner, 

hasil kuisioner, catatan lapangan, lembar pernyataan menjadi 
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narasumber, intervieu guide dan transkip hasil wawancara, TUPOKSI, 

izin penelitian, dan foto-foto kegiatan pelayanan. Bukti-bukti jejak 

peneitian tersebut dapat dilihat pada lampiran.  

g. Dependability 

Dependability atau disebut reliabilitas dilakuka untuk 

mengaudit keseluruhan aktivias penelitian. Dalam penelitian kualitatif, 

uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian oleh auditor yang independen, atau 

pembumbing utuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam 

dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian bisa dikatakan reliable 

apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplika proses penelitian 

tersebut. 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah, maka pembahasan 

dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang 

masing – masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain. 

Skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu bab I berisikan pendahuluan, 

bab II bagian gambaran umum tentang Masjid Pathok Negara Jami‟ Mlangi 

Yogyakarta, bab III bagian pembahasan, bab IV bagian penutup. 

Bab I ini merupakan bagian pendahuluan yang membahas signifikan 

pokok masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Di dalam pendahuluan ini 

dimulai dengan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian 
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yang disesuaikan dengan pokok masalah, dam kegunaan penelitian baik 

secara praktis maupun teoritis, kajian pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian, dan ditutup dengan sistematika pembahasan. 

Bab II peneliti mengupas tentang sejarah dan gambaran umum tentang 

Masjid Pathok Negara Jami‟ Mlangi Yogyakarta. 

Bab III berisikan tentang analisis dan hasil data yang telah 

dikumpulkan dilapangan oleh peneliti tentang Perencanaan dan Implementasi 

Dakwah Seni Budaya Islam di Masjid Pathok Negara Jami‟ Mlangi 

Yogyakarta. 

Bab IV merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang berisikan 

kesimpulan, lampiran, dan saran – saran. 



 

BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan perencanaan Dakwah 

Seni Budaya Islam yang dilaksanakan di Masjid Pathok Negara Jami’ Mlangi 

yaitu Khaul Tahun, Kegiatan Ramadhan, Maulid Nabi dan Tari Kojan 

perencanaan hampir sama yaitu dimulai dari pertemuan antar pengurus 

dengan warga sekitar sebulan hingga dua minggu sebelum pelaksanaan dan 

disitu akan dibentuk susunan kepanitiaan, dari pihak pengurus masjid akan 

menunjuk beberapa orang yang sudah pengalaman dalam hal kegiatan 

Dakwah Seni Budaya Islam guna ditunjuk sebagai calon ketua panitia dan 

disitu akan diadakan voting, selanjutnya apabila sudah ditentukan ketua 

panitianya, disitu ketua panitia akan memilih anggotanya guna dibentuk seksi-

seksi dan sebagainya. Untuk perencanaan Khaul Tahun agak beda karna 

melibatkan santri Pondok Ar-Risallah Mlangi dalam struktur kepanitiaanya, 

karna walaupun acara Khaul Tahun itu dilaksanakan di Masjid Pathok Negara 

Jami’ Mlangi tetapi untuk Pelaksanaanya diserahkan langsung kepada pihak 

Pondok Ar-Risallah Mlangi. 

Implementasi atau pelaksanaanya apabila susunan kepanitiaan sudah 

terbentuk, semua acara yang menghandel oleh pengurus dipasrahkan langsung 

kepada kepanitiaan tersebut, jadi pihak pengurus masjid cuma mengawasi dan 
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apabila dalam pelaksanaanya mendapati kendala, ketua panitia harus lapor 

kepada pengurus guna menyelesaikan kendala tersebut, dan semua hasil 

susunan kepanitiaan jika sudah final akan diumumkan dimasjid agar semua 

warga Mlangi mengetahui susunan kepanitiaan dan waktu pelaksanaanya. 

B. Saran 

 Berdasarkan temuan hasil penelitian, ada beberapa saran terkait 

Implementasi Perencanaan Dakwah Seni Budaya Islam yang dilaksanakan di 

Masjid Pathok Negara Jami’ Mlangi Yogyakarta.  

1. Bagi Masjid Pathok Negara Jami’ Mlangi  

a. Secara keseluruhan Implementasi Perencanaan Dakwah Seni Budaya 

Islam yang dilaksanakan dimasjid sudah baik, agar bisa 

mempertahankan kesuksesan acara yang sudah dilaksanakan rutin 

setiap tahunya itu hendaknya pengurus masjid mengadakan regenerasi 

susunan kepanitiaan agar sumber daya manusia yang ada bisa 

termanfaatkan dengan baik, dan agar acara tersebut bisa dilestarikan 

karna memiliki regenerasi yang bagus. 

b. Untuk pelaksanaanya semoga kedepanya bagian kepanitiaan bisa 

memperhatikan lagi dalam pemilihan tema acara dan dekorasi 

panggungnya, agar pengunjung yang datang itu tidak bosen dan 

tertarik untuk datang lagi pada acara tahun berikutnya. 
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2. Bagi peneliti berikutnya 

Bagi peneliti selanjutnya semoga bisa melanjutkan penelitian ini 

khususnya dalam bidang pengorganisasian dan pengawasan agar 

penelitian yang dilakukan di Masjid Pathok Negara Jami’ Mlangi 

Yogyakarta bisa mengetahui secara rinci unsur manajemen yang ada yaitu 

Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 
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INTERVIEW GUIDE 

 

Perencanaan 

1. Apa arti penting perencanaan? 

2. Apakah program Dakwah Seni Budaya Islam Di Masjid Pathok 

Negara Jami’ Mlangi membutuhkan perencanaan? 

3. Bagaimana bentuk-bentuknya? 

4. Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan program 

tersebut? 

5. Apakah ada perencanaan jangka panjang atau jangkka pendek? 

6. Apakah ada faktor penghambat dan pendukung dalam proses 

perencanaan program kegiatan? Seperti apa contohnya? 

7. Apakah tujuan dari perencanaan program kegiatan tersebut? 

8. Apakah ada tujuan dan standar dalam perencanaan program 

kegiatan selanjutnya? 

9. Bagaimana manfaat dari perencanaan program kegiatan 

tersebut? 

10. Apakah ada analisis perencanaan kegiatan selanjutnya? 

11. Apakah ada alternatif perencanaan kegiatan sebelumya agar 

perencanaan kegiatan selanjutnya bisa lebih terencana? 

12. Apakah ada alternatif perencanaan cadangan apabila ada 

ketidak sesuaian kegiatan dengan perencanaan yang sudah ada? 

 

 

 

 



Implementasi  

A. Kepemimpinan 

1. Apa arti penting kepemimpinan? 

2. Apasaja yang dilakukan oleh seorang pemimpin agar 

anggotanya aktif? 

3. Bagaimana sikap pemimpin yang baik agar bisa menjadi 

contoh bagi anggotanya? 

B. Komunikasi 

1. Apa arti penting komunikasi? 

2. Sebagai pemimpin, bagaimana komunikasi yang baik saat 

pelaksanaan kegiatan agar anggotanya bisa terkordinasi 

dengan baik? 

3. Adakah hambatan dalam menyampaikan komunikasi antar 

pemimpin dan anggota? Bagaimana solusinya? 

C. Motivasi 

1. Apa arti penting sebuah motivasi menurut anda? 

2. Apakah ada motivasi kepada anggota agar mereka bisa aktif 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya? 

3. Motivasi apa saja yang diberikan? 

4. Apakah ada pengaruh signifikan terhadap pemberian 

motivasi tersebut dengan hasil yang didapat? 



Hasil Wawancara 

Narasumber: Bapak Aban Ikhwan Ketua Takmir Masjid Pathok Negara 

Jami’ Mlangi Yogyakarta. 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Perencanaan “…itu kan karna sudah rutin dadi 

perencanaan itu penting karna setiap kegiatan 

mesti mbutuhke persiapan, pengurus yang 

membentuk. Dadi misale kene arep ngadakke 

khaul tahun mesti ono pertemuan antar 

pengurus mbentuk panitia” 

2. Bentuk-

bentuk 

perencanaan 

“…itu kan karna sudah rutin dadi tinggal 

untuk menjelang waktu pelaksanaan 

pembentukan panitia hehe, dadi bergantian itu 

panitia… kalau programe sudah rutin itu jadi 

programe rutin sudah dilaksanakan rutin 

waktunya tepat… sudah, termasuk khaul, 

maulid nabi, ee ho’o terus tapi cuma ada 

panitia… panitia ganti ho’o ganti… sek 

mbentuk perencanaan pengurus ee pengurus 

masjid ho’o musyawarah… yang menentukan 

kepanitiaan pengurus masjid” 

3. Mengurangi 

ketidak 

pastian 

“Nahh itu solusinya Alhamdulillah sampai 

sekarang sampe terakhir tahun ini belum ada 

masalah, tetapi kalu ada sesuatu masalah ini 

panitia memanggil pengurus. Misale ada kyai 



ndak hadir yoo langsung mengadakan rapat 

seketika bersama pengurus solusinya, jadi 

panitia tidak berhak untuk terus mengambil 

alih si A si B itu endak” 

4. Menetapkan 

tugas dan 

tujuan 

“panitia yaitu terdiri dari  pembantu umum 

ketua satu ketua dua ho’o to sekertasis juga 

keuangan, disamping kui terus karo 

pembentukan nganu istilahe emmm opo to yo 

emmm pembantu termasuk seksi-seksi ono 

seksi sound system seksi dana… ohh kalau 

nganu kalau rencana rutin itu sudah memang 

keputusan setiap itu diadakan kegiatan. Haa 

tentang pelaksaane nanti nganu tinggal 

panitiane” 

5. Mengobserva

si da analisis 

“oooh sementara ini selama ini sampai 

sekarang tidak ada hambata, Alhamdulillah 

lancaar… pun rutin rutin dadi ngko finale 

diumumke neng masjid umum ho’o dadi 

nganu enak dadi panitia kui ora rekoso 

banget” 

6. Kepemimpin

an 

“lha saya sebagai ketua itu karna yang 

namanya takmir itu yang membentuk kan 

yang mementuk dewan tasrih Kyai-kyai jadi 

sudah semuanya ketua sampai jajaran yang 

pengurus inti itu sudah ada istilahe amanah 

kyai untuk sanggup dan tidaknya, jadi kami 





Narasumber: Mas Dayat Khaul Tahun Ketua Kegiatan Dakwah Seni 

Budaya Islam 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Perencanaan “yoo wes pastine memerlokke soale acara gedhe yoo 

biasane musyawarah ngumpulke uwong terus disitulah 

dibentuk ooo opo susunan kepanitiaan dari ketua, wakil, 

sekretaris sampe ke seksi-seksi” 

2. Bentuk-bentuk 

perencanaan 

“untuk khaul tahun sek terlibat yoo wong kampung 

terutama wong Mlangi sendiri, terus dengan anak pondok 

Ar-Risallah iku sebagai panitia pendamping… sing 

megang acara kegiatan full orang sini dari segi kerjabakti, 

kelistrikan dengan mayoritas gambarane pun mayoritas 

semua kegiatan dihandel anak-anak pondok, biasane nek 

tiang kampung ki biasane mulai dari segi among tamu 

bagian sing inti-inti” 

3. Memberikan 

pengarahan 

“ada pengarahan ki eneng biasane yoo iku lah sehabis 

pembentukan panitia terus diarahke tugas-tugase paling 

nggak ben faham kadang kan ono bocah-bocah anyar sek 

durung paham tugase ki opo, nah neng kono lah di arah-

arahke seksi iki tugase iki iki iki ngko seksi humas tugase 

opo njileh opo, pengarahan kerja ki eneng” 

4. Meminimalisir 

pemborosan 

“ada tetepan biasane nggawe kerjabakti kan, haa biasane 

ditarget yoo mungkin sebisa mungkin biasane 

mengeluarkan berapa nggo opo kebutuhan konsumsi dingo 

kebutuhan peralatan koyo dene listrik kui ono targetane, 



paling ngak diminimalisir selagi bisa ora ngetokke akeh 

yoo di itit-irit” 

5. Menetapkan 

tujuan dan 

standar 

“standar-standar nggeh biasane standar-standar tentang 

seksi-seksi iku yoo sepengetahuane bocah-bocah koyodene 

mungkin seksi listrik kui paling ora standare yoo paling ora 

bocah paham tentang listrik, akeh seng bolo pecah paham 

karo itung-itungan, yoo ngonokui tergantung standare 

tergantung apaa eee tugase, nek standar umume yoo 

raeneng” 

6. Menetapkan 

tugas dan 

tujuan 

“oo penyusunan yoo, nek ketua bisane ditunjuk calon-calon 

terus calon-calon iku yoo sek sekirane wes tau menangi 

acara beberapa kali tur mampu iku didadekke calon. Untuk 

menentukan ketua ngko voting dari beberapa calon-calon 

tersebut… nahh bar iku geri pembentukan seksi seksi seksi 

sak teruse, nek wes pembentukan seksi sak teruse rampung 

barulah system kerjane seksi iki sebagai opo kerjane koyo 

opo sekertasi bagian kepie kepie baru diterangke pas 

rampungan pembentukan panitia” 

7. Mengobservasi 

dan analisis 

“analisise iku termasuk evaluasi bukan, haa termasuk. Yoo 

iku brarti pass pembubaran panitia iku sealigus evaluasi 

dadi iku iso dingo acuan rencana jangka panjang maksute 

rencana kedepane barang” 

8. Kepemimpinan “jadi menurut saya, ketua itu penting karna setiap ono 

organisasi iku ono kepalane, menggerakan iku yoo mesti 

kudu menggerakan yoo karo kudu melu tandang juga 



jenenge ketua iku panutan neng ndi-ndi iku kudu mlebu” 

9 Komunikasi  “komunikasi penting nek neng nggon acara kui yoo penting 

biasane kanggo saling opo  ngerteni seksi opo kekurangane 

dalam seksi opo seksi opo soale nggo nglaksanakke tujuan 

ben acarane lancar iku kui kudu komunikasi kudu aktif 

komunikasine” 

10 Motivasi  “motivasine yoo biasane nyadarke bocah nek yoo kui yoo 

nyadarke bocah nek iki pancan niat khaul yoo brarti kan 

niat nggolek barokah seko sek di Khauli yoo kan, sebisa 

mungkin yoo dibantu sebisanya semampunya… he em 

biasane bocah-bocah biasane bocah wes pedoman 

motivasine yoo kui niat nggolek berkah brarti neng kene 

kan nggak ono istilah entuk opo entuk opo bocah-bocah 

sek tandang, wes diniati golek berkah coro ngko ono rejeki 

entuk rokok opo opo nahh iku ngko wes bedo… dadi bocah 

kerjane pancen acuane golek berkahe kyai dadi motivasine 

yoo menyadarkan bocah kui untuk sadar nek awak dewe 

kui pancen kudu berkah… motivasi seng mau nek sik 

tentang nggolek berkah kui mau pengaruhe yoo besar 

kadang pancen bocah rasa kesele kui iso kalah mergo 

pingin nggolek berkah, raketang ngko kesele lebar 

rampung acara do ngambruk-ngambruk, nek pas acara do 

semangate poll” 

 





LAMPIRAN 

 

Bersama Bapak M Aban Ikhwan selaku 

Ketua Takmir Masjid Pathok Negara Jami’ 

Mlangi 

 

 

Bersama Mas Dayat, Mas Tholib dan Mas Rizal 

selaku Ketua dan Mantan Ketua Khaul Tahun 

Mbah Kyai Nur Iman 

 

 

Bersama Bapak Sihabuddin selaku Jama’ah 

Masjid Pathok Negara Jami’ Mlangi 

 

Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 

(muludan) di Masjid Pathok Negara Jami’ 

Mlangi. 

 



 

 

Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 

(muludan) di Masjid Pathok Negara Jami’ 

Mlangi. 

 

Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 

(muludan) di Masjid Pathok Negara Jami’ 

Mlangi. 

 

Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 

(muludan) di Masjid Pathok Negara Jami’ 

Mlangi. 

 

Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 

(muludan) di Masjid Pathok Negara Jami’ 

Mlangi. 

  

 



 

 

 

 

Kegiatan Khaul Tahun Mbah Kyai Nur Iman 

Mlangi 

 

Kegiatan Tari Kojan Saat Pelaksanaan 

Khaul Tahun Mbah Kyai Nur Iman Mlangi 

 

Kegiatan Tari Kojan Setelah Pelaksanaan 

Maulid Nabi Muhammad SAW 
 

Daftar Kegiatan Bulan Ramadhan Masjid 

Pathok Negara Jami’ Mlangi 



Susunan Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Pathok Negara Jami’ Mlangi 
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a. SD MUHAMMADIAH MLANGI. Lulus Tahun 2007 

b. SMPN 3 GAMPING. Lulus Tahun 2010 

c. MAN SATU YOGYAKARTA. Lulus Tahun 2013 
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1. Ikata Pemuda Mlangi Barat (IPMB) 
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    Rizqotillah Asfie 


	HALAMAN JUDUL
	HALAMAN PENGESAHAN
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
	PERSEMBAHAN
	MOTTO
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	BAB I MANAJEMEN MASJID PATHOK NEGARA JAMI’ MLANGIYOGYAKARTA(STUDI IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAKWAH SENI BUDAYAISLAM)
	A. Penegasan Judul
	B. Latar Belakang Masalah
	C. Rumusan Masalah
	D. Tujuan Penelitian
	E. Manfaat Penelitian
	F. Kajian Pustaka
	G. Kerangka Teori
	H. Metodologi Penelitian
	I. Sistematika Pembahasan

	BAB IV KESIMPULAN
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP



