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ABSTRAK 

RISDA UMIYATI SALAMAH, 170103030148. Manajemen Perencanaan 

Lembaga   Pengajian dan Pengkajian Islam (LPPI) Annisa UIN 

Antasari Banjarmasin. Skripsi Jurusan Manajemen 

Dakwah,Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Pembimbing: 

(I) Dra. Hj. Rabiatul Aslamiah, M. Ag, (2) Hj. Jumi Herlita, M.Sc 

Kata Kunci : LPPI ANNISA, Pengajian, Pengkajian 

 Penelitian ini dilatar belakangi pada pentingnya fungsi manajemen 

perencanaan dalam sebuah organisasi perencanaan menjadi langkah awalnya agar 

tujuan organisasi bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Maka Setiap organisasi 

harus membuat perencanaan dengan baik tidak terkecuali juga pada lembaga dakwah. 

   Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen perencanaan 

Lembaga Pengajian dan Pengkajian Islam (LPPI) Annisa, dan apa faktor pendukung 

dan faktor penghambat di Lembaga Pengajian dan Pengkajian Islam (Annisa) UIN 

Antasari Banjarmasin. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, subjek dari penelitian ini yaitu ketua 

umum dan pengurus LPPI Annisa. Metode penelitian ini adalah langkah untuk 

pengumpulan data dengan cara terjun langsung kelapangan untuk melakukan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan 

bagaimana manajemen perencanaan Lembaga Pengajian dan Pengkajian Islam (LPPI) 

Annisa dan menganalisis apa faktor pendukung dan penghambat manajemen 

perencanaan Lembaga Pengajian dan Pengkajian Islam (LPPI)  Annisa. 

       Berdasarkan hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen Perencanaan 

Lembaga Pengajian dan Pengakajian Islam (LPPI) Annisa dilakukan dalam 

menetapkan tahap awal perencanaan yang tidak luput dari 5W+1H dan untuk 

mengawali tahapan dari sebuah perencanaan yang telah direncanakan menggunakan 

analisis swot dalam membentuk asumsi dimasa akan datang, karena dalam 

perencanaan hal yang sangat diperlukan adalah 5W+1H dan Analisis swot untuk 

menganalisis sebuah program kerja yang telah dilaksanakan. 

Faktor pendukung manajemen perencanaan pada Lembaga Pengajian dan 

Pengkajian Islam(LPPI) Annisa UIN Antasari Banjarmasin yaitu sarana dan 

prasarana yang ada tersedia disekretariat LPPI Annisa tersedia dengan cukup, 

mendapatkan dana unit kegiatan mahasiswa (ukm) dari rektorat. 

Faktor penghambat manajemen perencanaan Lembaga Pengajian dan Pengkajian 

Islam (LPPI) Annisa yaitu dari sekian banyaknya anggota dan pengurus LPPI Annisa 

hanya sebagian kecil pengurus atau anggota LPPI Annisa yang kurang aktif, 

keterbatasan biaya meskipun LPPI Annisa mendapatkan bantuan dana unit kegiatan 

mahasiswa (ukm) dari rektorat, karna bantuan dana dari rektorat itu hanya tertuju 

pada satu program kerja saja, jadi tetap harus menggunakan dana dari iuran anggota. 

 

 


