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 Penelitian ini berlatang belakang bahwa perlunya manajemen dakwah 

yang baik pada majelis taklim agar kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan 

lancar dan bisa mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada Desa Tanipah terdapat dua 

majelis taklim yaitu Majelis Taklim Al-Anwar dan Majelis Taklim Nurul Hidayah 

dimana perbedaan kedua majelis taklim tersebut terdapat pada fasilitas yang 

dimiliki serta kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini menjadi alasan peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang Manajemen Dakwah Majelis Taklim Al-Anwar Desa 

Tanipah Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apa saja kegiatan Majelis Taklim Al-Anwar, bagaimana penerapan 

manajemen dakwah pada kegiatan Majelis Taklim Al-Anwar dan kendala yang 

dihadapi dalam penerapan manajemen dakwah Majelis Taklim Al-Anwar.  

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan subjek penelitian 

yaitu Ketua, pengurus, dan jemaah Majelis Taklim Al-Anwar sedangkan objek 

penelitian mencakup tentang manajemen dakwah pada kegiatan Majelis Taklim 

Al-Anwar. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Kemudian data yang dikumpulkan akan dijelaskan menggunakan 

teknik analisis analisis model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan kesimpulan atau verifikasi. 

 Hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) Kegiatan yang dilakukan Majelis 

Taklim Al-Anwar yaitu pengajian bulanan, peringatan hari besar Islam, baayun 

maulid, dan haul Guru Sekumpul (2) Manajemen dakwah pada Majelis Taklim 

Al-Anwar yang pertama adalah perencanaan yaitu dengan menentukan jadwal 

kegiatan, materi ceramah, dan mengelola keuangan, kedua pengorganisasian yaitu 

melakukan apa yang sudah direncanakan di perencanaan dan membagi tugas-

tugas kepada pengurus, ketiga pelaksanaan, kegiatan dilakukan dengan lancar 

sesuai dengan perencanaan, terakhir pengevaluasi dengan mengontrol setiap 

kegiatan dari awal sampai akhir. Manajemen Dakwah yang diterapkan dengan 

baik oleh majelis taklim  Al-Anwar yaitu pengorganisasian dan pengawasannya. 

(3) Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan Majelis Taklim Al-Anwar 

yaitu adanya perubahan cuaca, tidak menggunakan media sosial dan tidak ada 

sistem tanya jawab.  

 


