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Implementasi fungsi-fungsi manajemen sangat penting dalam sebuah 

dakwah ataupun lembaga, hal ini bertujuan agar sebuah lembaga ataupun aktivitas 

dakwah tersebut dapat teratur dengan baik walaupun dalam penerapannya hanya 

bersifat sederhana. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) bagaimana 

implementasi fungsi-fungsi manajemen pada Majelis Taklim Bani Ismail Banjar 

Indah Kota Banjarmasin (2) apa saja faktor pendukung dan penghaambat dalam 

implementasi fungsi-fungsi manajemen pada Majelis Taklim Bani Ismail Banjar 

Indah Kota Banjarmasin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi 

fungsi-fungsi manajemen dan faktor pendukung dan penghambat pada Majelis 

Taklim Bani Ismail Banjar Indah Kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan yaitu dari observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Data yang didapatkan dianalisis dengan teknik 

analisis deskriptif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi fungsi-fungsi 

manajemen pada Majelis Taklim Bani Ismail yaitu berupa perencanaan yang 

meliputi menentukan visi dan misi, program kegiatan, dan kebijakan-kebijakan 

majelis taklim. Pengorganisasian pada Majelis Taklim Bani Ismail yaitu meliputi 

penempatan bidang, pembagian tugas, dan pelimpahan wewenang. Pelaksanaan 

Majelis Taklim Bani Ismail yaitu berupa pengajian rutinan malam Jum’at  dan 

Sabtu pagi serta kegiatan tahunan yakni haulan dan Peringatan Hari Besar Islam. 

Pengawasan pada Majelis Taklim Bani Ismail yaitu berupa pengawasan dari ketua 

pengurus dan pengawasan dari masing-masing koordinator. Dalam sebuah 

pengawasan adanya evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan untuk memperbaiki 

kegiatan kedepannya. Adapun faktor pendukung dan penghambat implementasi 

fungsi-fungsi manajemen pada Majelis Taklim Bani Ismail ada yang berasal dari 

internal yaitu sarana dan prasarana yang memadai, dan ada yang berasal dari 

eksternal yaitu  adanya dukungan dari masyarakat setempat ataupun masyarakat 

luar. Faktor penghambat yang ada yaitu pengurus yang bekerja, sehingga kurang 

fokus dalam melaksanakan tugas di Majelis Taklim Bani Ismail Banjar Indah Kota 

Banjarmasin.  

 

 

 


