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Latar belakang penelitian ini dilandasi dengan tumbuh subur dan berkembangnya 

majelis taklim  di tengah-tengah masyarakat khususnya di daerah Kalimantan 

selatan yang penduduknya terkenal agamis. salah satu majelis taklim yang menarik 

ditelitu yaitu majelis taklim Al-Ma’arif Amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara, 

Majelis taklim ini merupakan majelis taklim tertua di Amuntai yang jemaahnya 

selalu banyak setiap harinya dikarenakan faktor dari karismatik da’i yang sangat 

dipercaya oleh jemaah dengan  ilmu yang beliau miliki, serta setiap harinya da’i 

menyampaikan dakwah dan kitab-kitab  yang dibawakan beliaupun berbeda 

disetiap harinya, penyampaian kitabnyapun menarik serta para da’i sangat 

menguasai dalam menyampaikan ceramahnya dan menjelaskan dengan bahasa-

bahasa yang mudah dipahami oleh jemaah. 

Pokok persoalan yang akan dikaji oleh peneliti didalam penelitian ini adalah 

Manajemen Majelis Taklim Al-Ma’arif Amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara. 

Untuk mengungkap persoalan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan 

metode deskriptif kualitatif agar bisa menggambarkan fakta dan data yang ada 

didalam manajemen majelis taklim Al-Ma’arif. Kemudian data yang diperoleh akan 

di analisis berdasarkan manajemen organisasi yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Lokasi yang akan menjadi tempat 

penelitian yaitu di Jl. Abdul Aziz Kecamatan Amuntai Tengah. Metode yang 

digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu 

peneliti terjun langsung kelapangan untuk menggali data-data yang diperlukan oleh 

peneliti sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian peneliti melakukan 

teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, serta wawancara. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen majelis taklim Al-Ma’arif 

Amuntai sudah berjalan dengan baik sesuai dengan penerapan fungsi manajemen 

yakni menerapkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan 

dan unsur-unsur manajemen seperti Man, Money, Machine, Method, Material, 

market  sehingga kegiatan mejelis taklim Al-Ma’arif Amuntai dapat terlaksana 

dengan baik dan terus menerus dari tahun 1963 sampai sekarang ini. 

 


