
Lampiran  

TRANSKIP OBSERVASI 

 

No. CL   : 01 

Koding   : O-1/28.V/2016 

Tanggal Pengamatan   : 28 Mei 2016 

Jam   : 13.00-15.00 WIB 

Disusun Jam   : 20.00-20.10 WIB 

Kegiatan yang diobservasi : Proses pelaksanaan majlis ta’lim Nurul Musthofa 

   

Transkip 

observasi 

Majlis ta’lim diadakan secara bergilir ke dusun dusun yang ada di 

desa ngreco. Prosedur yang digunakan ialah secara di tunjuk, dan di 

mulai dari arah yang paling selatan. Untuk konsumsi bagi panitia 

dan jama’ah Majlis ta’lim di beri nasi bungkus dari sedekah 

masyarakat sekitar yang memperoleh giliran Majlis ta’lim. 

 

Tanggapan 

pengamat 
Pelaksanaan kegiatan-kegitan majlis ta’lim tersebut sangat efisien, 

karna melihat kondisi peta wilayah yang sangat sulit untuk di 

jangkau. 

 



TRANSKIP OBSERVASI 

 

No. CL   : 02 

Koding   : O-2/11.VI/2016. 

Tanggal Pengamatan   : 11 Juni 2016 

Jam   : 20.00 – 21.00 WIB 

Disusun Jam   : 08.00 - 09.30 WIB 

Kegiatan yang diobservasi : Manfaat Majlis Ta’lim 

 

Transkip 

observasi 

Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan Majlis Ta’lim Nurul 

Musthofa, tidak hanya untuk menambah wawasan Keberagamaan 

Islam saja tetapi juga menjadi ajang untuk mempererat tali 

silaturrahmi sesama jama’ah 

Tanggapan 

pengamat 

Manfaat majlis ta’lim ini sangatlah di perlukan di lingkungan 

masyarakat, khususnya di desa ngreco, untuk menyambung tali 

silaturrahmi. Karena letak wilayah yang sangat berjauhan dari dusu 

satu dengan dusu yang lain, di sebabkan letak geografisnya wilayah 

pugunungan. 



TRANSKIP OBSERVASI 

 

No. CL   : 03 

Koding   : O-3/14.VI/2016. 

Tanggal Pengamatan   : 14 Juni 2016 

Jam   : 10.15-11.30 WIB 

Disusun Jam   : 20.00-21.00 WIB 

Kegiatan yang diobservasi : Paran masyarakat 

    

Transkip 

observasi 

Peran Majlis Ta’lim Nurul Musthofa dalam menciptakan masyarakat 

yang bertaqwa serta berakhlaqul karimah, dilakukan dengan cara 

memberikan pemahaman tentang pentingnya pengamalan agama 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini yang akan menjadikan benteng 

pertahanan untuk menghadapi kemajuan tekhnologi dan 

perkembangan jaman 

Tanggapan 

pengamat 

Keberadaan majlis ta’lim Nurul Musthofa di sambut dengan baik 

oleh masyarakat desa ngreco. Sehingga masyarakat desa ngreco 

menyadari bahwa pentingnya pengamalan agama dalam kehidupan 

sehari-hari. 

  



TRANSKIP OBSERVASI 

 

No. CL   : 04 

Koding   : O-4/11.VI/2016. 

Tanggal Pengamatan   : 11 Juni 2016 

Jam   : 19.00 WIB 

Disusun Jam   : 08.00-09.00 WIB 

Kegiatan yang diobservasi : Paparan dari Kepala Desa 

    

Transkip 

observasi 

Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan Majlis Ta’lim ini bisa 

menambah pemahaman tentang agama yang diberikan di Majlis 

Ta’lim Nurul Musthofa, diharapkan bagi para jama’ah sehingga 

mampu menerapkan dan mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan 

negara serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab di berbagai 

aspek kehidupan 

Tanggapan 

pengamat 

Dalam rangka memberi pemahaman agama dan pembentukan 

pribadi yang bertanggung jawab pada masyarakat, Majlis Ta’lim 

Nurul Musthofa Berperan aktif pada masyarakat desa ngreco. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran  

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode  : W-1/28.V/2016 

Nama informan : Kyai Ismail 

Tanggal : 28 Mei 2016 

Jam : 15.00 – 17.00 WIB. 

Disusun jam : 20.00-23.45 WIB 

Tempat wawancara : Rumah Bpk. Kyai Ismail 

Topik wawancara : Alur Pembelajaran / Pendidikan Majlis ta’lim Nurul 

Musthofa 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimanakah Alur Pembelajaran Majlis ta’lim Nuul Musthofa 

tersebut ? 

Informan Majis Ta’lim adalah sebuah wadah pengembangan dari pembelajaran 

atau pengajaran agama Islam melalui kegiatan non formal yan berbasis 

kemasyarakatan. Yang pada intinya berfungsi sebagai tempat belajar 

atau menambah wawasan keagamaan masyarakat yang secara tidak 

langsung di laksanakan melalui kegiatan-kegiatan Majlis tersebut. Pada 

umumnya majlis ta’lim ini berperan pada kegiatan-kegiatan 

keagamaan. Kegiatan-kegiatan keagamaannya meliputi: pengajian 

rutin selapanan (malam akhad pon), peringatan hari besar islam, takbir 

keliling, pengajian harian dan mingguan bagi remaja, dan lain-lain. 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode  : W-2/09.VI/2016 

Nama informan : Sumarno 

Tanggal : 09 Juni 2016 

Jam : 19.00-20.00 WIB 

Disusun jam : 07.00-08.00 WIB 

Tempat wawancara : Rumah Bpk Kyai Ismail 

Topik wawancara : kegiatan Majlis Ta’lim Nurul Musthofa 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimanahkah Bagaimana Kegiatan Majlis Ta’lim Ini? 

Informan  Majlis Ta’lim Nurul Musthofa sangat antusias mengikuti kegiatan-

kegiatan sosial kemasyarakatan, diantaranya: santunan yatim piatu, 

membantu masyarakat kurang mampu, kerja bakti sosial dan lain-lain. 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode  : W-3/08.VI/2016 

Nama informan : Sigit Sanyoto 

Tanggal : 08 Juni 2016 

Jam : 16.00-17.00 WIB 

Disusun jam : 07.00-08.00 WIB 

Tempat wawancara : Di rumah Bpk Kyai Ismail 

Topik wawancara : Peranan Majlis Ta’lim Nurul Musthofa 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimanahkah Peranan Majlis Ta’lim Nurul Musthofa ? 

Informan  Peran Majlis Ta’lim Nurul Musthofa itu diantaranya adalah 

memberikan wawasan Keberagamaan yang luas kepada para 

jama'ahnya, terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dari 

berbagai kegiatan-kegiatan tersebut secara langsung para jama’ah 

Majlis Ta’lim tersebut dapat mengetahui dan memahami lebih 

mendalam tentang wawasan agama Islam dan akhirnya menambah 

pengetahuan mereka tentang Islam sebagai agama yang mereka yakini 

serta mereka jadikan sebagai landasan hidup sehari-hari.  

 

Refleksi Majlis Ta’lim adalah salah satu Pendidikan non formal dalam 

menumbuhkan sikap dan akhlaq yang baik, dan memberikan 

wawasan pengetahuan untuk menjadikan landasan hidup sehari-hari. 



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode  : W-4/11.VI/2016. 

Nama informan : Jumawan 

Tanggal : 11 Juni 2016 

Jam : 19.00-20.30 WIB 

Disusun jam : 08.00-09.30 WIB 

Tempat wawancara : Rumah Bapak Jumawan 

Topik wawancara : Peran majlis ta’lim terhadap sikap keagamaan remaja 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apa Pengaruh dari adanya Majlis Ta’lim Nurul Musthofa Ini ? 

Informan  Setelah adanya Majlis ta’lim ini sangatlah berpengaruh terhadap sikap 

keagamaan pada remaja di Desa Ngreco. Yang dulunya mereka 

enggan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan saat ini mereka aktif 

mengikutinya, bahkan mereka meminta untuk di ajari membaca al-

qur’an. Selain itu dari hasil pengamatan saya mereka juga mau 

melaksanakan sholat lima waktu, dan sholat jum’at. 

Refleksi Dengana adanya Majlis Ta’lim Nurul Musthofa, para remaja sangat 

antusias bahkan mereka terbuka lagi untuk mempelajari ilmu agama. 



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode  : W-05/21.VI/2016. 

Nama informan : Lilik Rosidah 

Tanggal : 21 Juni 2016 

Jam : 13.00-13.30 WIB 

Disusun jam : 20.00-23.45 WIB 

Tempat wawancara : Rumah Saudari Lilik Rosidah 

Topik wawancara : Peran Majlis Ta’lim terhadap sikap keagamaan remaja 

putri 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apa Pengaruh dari adanya Majlis Ta’lim Nurul Musthofa Ini ? 

Informan  Dengan adanya Majlis ta’lim ini para remaja putri juga memiliki 

keinginan dalam hal beribadah, menuntut ilmu serta kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang lain. Dulu mereka malu dalam belajar al-qur’an, fiqih 

dan lain-lain. Akan tetapi saat ini mereka saat ini meminta untuk di 

ajari 

Refleksi Dengana adanya Majlis Ta’lim Nurul Musthofa, para remaja Putri 

sangat antusias bahkan mereka terbuka lagi untuk mempelajari ilmu 

agama. Khususnya dalam ibadah mu’amalah. 



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode  : W-6/22.VI/2016. 

Nama informan : Kyai ismail 

Tanggal : 22 Juni 2016 

Jam : 22.30 WIB 

Disusun jam : 08.00-09.30 WIB 

Tempat wawancara : Masjid Al-Amin 

Topik wawancara : Maksud dan tujuan diadakan Majlis Ta’lim Nurur 

Nusthofa dan kapan diadakannya majlis ta’lim ini. 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apa maksud dan tujuan di adakannya majlis ta’lim nurul musthofa 

dan kapan diadakannya majlis ta’lim ini.? 

Informan  Majis Ta’lim adalah sebuah wadah pengembangan dari pembelajaran 

atau pengajaran agama Islam melalui kegiatan non formal yan 

berbasis kemasyarakatan. Yang pada intinya berfungsi sebagai tempat 

belajar atau menambah wawasan keagamaan masyarakat yang secara 

tidak langsung di laksanakan melalui kegiatan-kegiatan Majlis 

tersebut. Pada umumnya majlis ta’lim ini berperan pada kegiatan-

kegiatan keagamaan. Kegiatan-kegiatan keagamaannya meliputi: 

pengajian rutin selapanan (malam akhad pon), peringatan hari besar 

islam, takbir keliling, pengajian harian dan mingguan bagi remaja, dan 

lain-lain 

Refleksi Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa diadakannya 

majlis ta’lim ini, mewadahi para remaja untuk belajar pedidikan 

agama. 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode  : W-7/22.VI/2016. 

Nama informan : Sumarno 

Tanggal : 22 Juni 2016 

Jam : 22.00 WIB 

Disusun jam : 09.00 WIB 

Tempat wawancara : Masjid Al-Amin Desa Ngreco 

Topik wawancara : Kegiatan lain Majlis Ta’lim Nurul Musthofa 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Adakah kegiatan-kegiatan Lain Majlis ta’lim Nurul musthofa ? 

Informan  Majlis Ta’lim Nurul Musthofa sangat antusias mengikuti kegiatan-

kegiatan sosial kemasyarakatan, diantaranya: santunan yatim piatu, 

membantu masyarakat kurang mampu, kerja bakti sosial dan lain-lain. 

Refleksi Dari hasil wawancara di atas, kegiatan-kegiatan majlis ta’lim tidak 

hanya menyampaikan dakwah agama, akan tetapi banyak kegiatan-

kegiatan sosial di dalam majlis ta’lim tersebut. 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode  : W-8/25.VI/2016. 

Nama informan : Sigit Sanyoto  

Tanggal : 25 Juni 2016 

Jam : 08.30-09.00 WIB 

Disusun jam : 20.00-23.45 WIB 

Tempat wawancara : Rumah Bapak Sigit Sanyoto 

Topik wawancara : Peran Majlis Ta’lim Nurul Musthofa 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimanahkah Peran Majlis Ta’lim Nurul Musthofa ? 

Informan  Peran Majlis Ta’lim Nurul Musthofa itu diantaranya adalah 

memberikan wawasan Keberagamaan yang luas kepada para 

jama'ahnya, terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dari 

berbagai kegiatan-kegiatan tersebut secara langsung para jama’ah 

Majlis Ta’lim tersebut dapat mengetahui dan memahami lebih 

mendalam tentang wawasan agama Islam dan akhirnya menambah 

pengetahuan mereka tentang Islam sebagai agama yang mereka yakini 

serta mereka jadikan sebagai landasan hidup sehari-hari 

Refleksi Dari hasil wawancara di atas, peran Majlis Ta’lim Nurul Musthofa 

sangat berpengaruh dalam pengamalan ilmu agama pada masyarakat 

Desa Ngreco. 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode  : W-9/25.VI/2016 

Nama informan : Khoirudin 

Tanggal : 25 Juni 2016 

Jam : 10.30-11.00 WIB 

Disusun jam : 20.00-23.45 WIB 

Tempat wawancara : Rumah Saudara Khoirudin 

Topik wawancara : Tujuan Lain dari Majlis Ta’lim Nurul Musthofa 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Adakan tujuan lain Majlis Ta’lim Nurul Musthofa ? 

Informan  Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan Majlis Ta’lim Nurul 

Musthofa, tidak hanya untuk menambah wawasan Keberagamaan 

Islam saja tetapi juga menjadi ajang untuk mempererat tali 

silaturrahmi sesama jama’ah 

Refleksi Dengan diadakannya majlis ta’lim nurul musthofa ini, maka warga 

yang dulunya putus komunikasi, maka dengan adanya majlis ini para 

warga bisa memper erat tali silaturrahminya lagi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran  

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

Koding  : D-1/28.V/2016 

Bentuk   : Tulisan  

Isi dokumen  : Sejarah Berdirinya Majlis ta’lim Nurul Musthofa 

Tanggal pencatatan : 28 Mei 2015 

Jam pencatatan : 15.00 WIB 

 

Bukti Dokumen 

NO NAMA JABATAN 

1 Djaswadi Kepala Desa Ngreco 

2 Sutopo Sekretaris Desa Ngreco 

3 Bibit Kepala Dusun Jajar 

4 Ismail Tokoh Agama Desa Ngreco 

5 Sukamat Tokoh Agama Desa Ngreco 

6 Saimun Ketua Rt. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

Koding  : D-2/07.V/2016 

Bentuk   : Tulisan  

Isi dokumen  : visi dan misi majlis ta’lim 

Tanggal pencatatan : 07 mei 2016 

Jam pencatatan : 08.30 WIB 

 

Bukti dokumen 

 

visi misi Majlis Ta’lim Nurul Musthofa ialah: 

Visi Majlis Ta’lim: 

“Generasi Islami yang beraqidah Ahlussunnah wal 

Jama’ah, cerdas dan berakhlaqul karimah”. 

Misi Majlis Ta’lim: 

1. Menjadikan masyarakat Islami yang berlandaskan 

IMTAQ dan IPTEK 

2. Meningkatkan motivasi, potensi masyarakat didalam 

kehidupan hariannya 

3. Menghasilkan Masyarakat yang  beriman dan  berahlak 

sebagai  penyokong kegiatan dakwah  organisasi majlis 

ta’lim. 

Refleksi Dalam mencapai visi dan misi. Majlis Ta’lim Nurul 

Musthofa terus meningkatkan kegiatan kegiatan pada 

majlis ta’lim tersebut. 

  



TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

 

Koding  : D-3/28.V/2016 

Bentuk   : Tulisan  

'Isi dokumen  : Sarana Dan Prasarana Majlis Ta’lim 

Tanggal pencatatan : 28 Mei 2016 

Jam pencatatan : 15.00 WIB. 

 

Bukti Dokumen 

Bukti 

Dokumen 

 

Sarana merupakan komponen pendukung bagi kelangsungan Majlis 

Ta'lim ini. Menurut data yang penulis peroleh dari hasil observasi 

dan survey, Majlis Ta'lim Nurul Musthofa memiliki sarana dan 

prasara pendukung dalam melaksanakan proses Pembelajaran, 

seperti: modul pembelajaran, alat pengeras suara (sound system), 

alat rebana, serta kitab-kitab. 

Refleksi  Semua sarana dan prasarana, seperti sond sistem, alat-alat rebana 

dan kitab-kitab, semua untuk kelancaran majlis ta’lim tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

Koding  : D-4/28.V/2016 

Bentuk   : Tulisan  

Isi dokumen  : Strukrur Organisasi 

Tanggal pencatatan : 28 Mei 2016 

Jam pencatatan : 15.00 WIB. 

 

Bukti 

Dokumen 

 

struktur organisasinya Majlis Ta’lim Nurul Musthofa sebagai 

berikut: 

Penasehat I  : Kyai Ismail 

Penasehat II  : Bapak Misman 

Pembina  : Kyai Sigit Sanyoto 

Ketua   : Sukamat 

Wakil Ketua  : Khoirudi 

Sekretaris I  : Hanif Rohmatullah 

Sekretaris II  : Matori 

Bendahara I  : Lilik Rosidah 

Bendahara II  : Muthoharoh 

 

Refleksi  Pengurus inilah yang mengelola kegiatan yang ada di 

Majlis Ta'lim sehingga berbagai kegiatan Keberagamaan 

berjalan dengan baik. Dalam arti yang lebih luas manajemen 

yang dipakai di Majlis Ta’lim ini sudah relative profesional, 

terlihat dari distribusi kerja yang tersebar pada orang-orang 

yang mempunyai kapabilitas di bidangnya. 

 

 

 

 



  

TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

 

Koding  : D-5/22.VI/2016 

Bentuk   : Gambar  

Isi dokumen  : Cramah Kyai Ismail 

Tanggal pencatatan :22 Juni 2016 

Jam pencatatan : 20.00 WIB 

 

Bukti Dokumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi Memberikan wawasan pengamalan ilmu agama kepada 

remaja, warga dan jama’ah yang hadir di majlis ta’lim. 

 



TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

 

Koding  : D-6/22.VI/2016 

Bentuk   : Gambar  

Isi dokumen : Para Jama’ah yang istiqomah dan tuma’ninah dalam 

  mengikuti majlis ta’lim 

Tanggal pencatatan : 03 April 2014 

Jam pencatatan : 19.30 WIB 

 

Bukti Dokumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi Para jam’ah yang tuma’ninah dalam mengikuti majlis ta’lim, 

dengan mengharapkan mendapat wawasan dan pengetahuan 

yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

 



TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

 

Koding  : D-7/22.VI/2016 

Bentuk   : Gambar  

Isi dokumen  : Para jama’ah Majlis Ta’lim Nurul Musthofa 

Tanggal pencatatan : 22 Juni 2016 

Jam pencatatan : 20.10 WIB 

 

Bukti Dokumen  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Refleksi Para jama’ah yang senantiasa tetap setia mendengarkan 

tauziah dari Bpk. Kyai Ismail. 

 



TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

 

Koding  : D-8/22.VI/2016 

Bentuk   : Gambar  

Isi dokumen  : Santunan Anak Yatim Piatu 

Tanggal pencatatan : 22 Juni 2016 

Jam pencatatan : 18.30 WIB 

 

Bukti Dokumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi Pemberian Santunan Kepada Anak Yatim, Berupa Buku tulis 

dan sejumlah uang buat sekolah 

 



TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

 

Koding  : D-9/22.VII/2016 

Bentuk   : Gambar  

Isi dokumen  : Wawancara dengan salah satu jama’ah remaja putra 

Tanggal pencatatan : 22 Juni 2016 

Jam pencatatan : 22.20 WIB 

 

Bukti Dokumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi Para jama’ah remaja sangat senan dengan di adakannya majlis 

ta’lim ini, selain menambah pengetahuan dan wawasan akan 

tetapi bisa menyambung tali silaturrahmi, yang dulunya 

belum kenal, dengan diadakannya majlis ini, bisa saling tukar 

tambah pengalaman. 



TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

 

Koding  : D-10/22.VII/2016 

Bentuk   : Gambar  

Isi dokumen  : Makan Bersama Selesai Majlis Ta’lim 

Tanggal pencatatan : 22 Juni 2016 

Jam pencatatan : 23.00 WIB 

 

Bukti 

Dokumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi Selesai kegiatan majlis ta’lim tidak langsung pulang akan tetapi dari 

panitia memberi sebungkus nasi, dan di berikan selesai majlis ta’li  usai. 

 



TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

 

Koding  : D-11/22.VII/2016 

Bentuk   : Gambar  

Isi dokumen  : Penggalian data kepada pemimpin majlis ta’lim 

Tanggal pencatatan : 22 Juli 2016 

Jam pencatatan : 22.35 WIB 

 

Bukti 

Dokumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi Rutinan Majlis Ta’lim diadakan setiap malam akhad pon dengan tempat 

dari dusun satu ke dusun yang lain dengan waktu yang sudah 

terjadwalkan dan juga memperingati hari besar islam, hari besar 

nasional, dan lain sebagainya 

 



TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

 

Koding  : D-12/29.VII/2016 

Bentuk   : Gambar  

Isi dokumen  : Remaja yang aktif Sholat Jum’at 

Tanggal pencatatan : 29 Juli 2016 

Jam pencatatan : 12.10 WIB 

 

Bukti 

Dokumen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi Majlis Ta’lim Nurul Musthofa dalam menciptakan masyarakat yang 

bertaqwa serta berakhlaqul karimah, ini dilakukan dengan cara 

memberikan pemahaman tentang pengamalan agama, sehingga para 

remaja desa Ngreco memiliki pribadi-pribadi remaja yang bertanggung 

jawab.aktif dalam ibadah shalat lima waktu, aktif dalam ibadah shalat 

jum’at 

 

  



TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

 

Koding  : D-13/29.VII/2016 

Bentuk   : Gambar  

Isi dokumen  : Remaja yang aktif dalam belajar baca tulis al-qur’an 

Tanggal pencatatan : 29 juli 2016 

Jam pencatatan : 20.15 WIB 

 

Bukti 

Dokumen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi majlis ta’lim memberikan pendidikan tentang pentingnya pengamalan 

agama dalam kehidupan sehari-hari, memberikan wawasan 

keberagamaan yang luas kepada remaja desa Ngreco dan dalam hal ini 

remaja desa Ngreco ada kemauan yang tinggi untuk bisa belajar baca 

tulis Al-qur’an. 

 



TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

 

Koding  : D-14/5.VII/2016 

Bentuk   : Gambar  

Isi dokumen  : Kegiatan para remaja yang sedang Mengaji  

Tanggal pencatatan : 29 Juli 2016 

Jam pencatatan : 19.00 WIB 

 

Bukti Dokumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi Ini merupakan kegitan yang dilakukan dalam rangka 

mengajari para remaja yang mempunyai semangat baca al-

qur’an 

 

 


