Instrumen Wawancara

A. Pengurus Masjid
1.

Bagaimana bentuk manajemen perencanaan kegiatan dakwah di masjid
Islamic Center ?

2.

Bagaimana bentuk pelaksanaan dakwah di masjid islamic center ?

3.

Bagaimana bentuk pengawasan untuk kegiatan dakwah di masjid islamic
center ?

4.

Bagaimana bentuk pengorganisasian dakwah di masjid islamic center ?

5.

Apa tujuan dilakukannya kegiatan dakwah di masjid Islamic Center ?

6.

Sejak kapan kegiatan dakwah ini dilakukan ?

7.

Dimana tempat kegiatan dakwah berlangsung ? untuk jamaah adakah
pembagian tempat sendiri antara jamaah laki-laki dan perempuan ?

8.

Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan dakwah ini ?

9.

Bagaimana jadwal kegiatan dakwah di masjid Islamic Center ?

10. Bagaimana cara bapak untuk untuk menentukan seorang da’i untuk mengisi
dakwah di masjid Islamic Center ?
11. Bagaimana cara mengkoordinasikan atau mengundang jamaah untuk datang
ke kegiatan dakwah ini ? untuk jamaah yang datanga apa hanya dari kota
Magetan saja atau dari luar kota Magetan ada ?
12. Apa saja materi dan bagaimana cara pemilihan materi dakwah yang akan di
sampaikan ? apakah selalu berhubungan antara materi yang sebelumnya
disampaikan atau sesuai dengan tema yang ditentukan oleh da’i ?
13. Bagaimana kondisi sarana dan prasanara untuk menunjang kegiatan dakwah
di masjid Islamic Center ?

14. Apa saja faktor pendukung yang bapak jumpai selama kegiatan dakwah ini ?
15. Apa saja faktor penghambat yang bapak jumpai selama kegiatan dakwah ini?
16. Bagaimana cara mengatasi faktor penghambat tersebut ?
17. Apa saja hasil yang dapat dirasakan selama kegiatan dakwah di masjid
Islamic Center baik untuk pengurus masjid dan jamaah kajian serta
masyarakat sekitar ?
B. Jamaah
1.

Bagaimana manajemen pelaksanaan dakwah di masjid Islamic Center
menururt pengamatan bapak/ibu selama menghadiri kegiatan dakwah dari
awal pelaksanaan sampai akhir ?

2.

Berapa kali bapak/ibu mengikuti kegiatan dakwah di masjid Islamic Center
selama satu bulan ?

3.

Di mana tempat pelaksanaan dakwah yang bapak/ibu ikuti ?

4.

Bagaimana proses penyampaian materi dakwah oleh da’i yang bapak.ibu
terima selama mengikuti kajian ? apakah mudah dipahami atau tidak ?
Dan dengan penyampaian yang serius atau ada humornya ?

5.

Adakah materi yang dapat dibawa pulang oleh bapak/ibu yang disediakan
oleh pengurus masjid ?

6.

Bagaimana sarana dan prasana yang bapak/ibu terima selama kegiatan
dakwah berlangsung ?

7.

Apa saja faktor pendukung yang bapak/ibu jumpai selama kegiatan dakwah ?

8.

Apa saja faktor penghambat yang bapak/ibu jumpai selama kegiatan
dakwah?

9.

Bagaimana cara mengatasi faktor penghambat tersebut ?

10. Apa saja manfaat yang bapak/ibu rasakan selama mengikuti kegiatan dakwah
di masjid Islamic Center ?

C. Da’i / Penceramah
1.

Materi apa saja yang ustadz sampaikan dalam berdakwah di masjid Islamic
Center ?

2.

Metode dakwah apa yang ustadz gunakan dalam menyampaikan materi
dakwah ?

3.

Bagaimana respon dari jamaah yang ustadz ketahui tentang materi dan cara
penyampain dakwah ustadz ?

4.

Adakah kendala yang ustadz rasakan selama mengisi dakwah di masjid
Islamic Center ?

5.

Bagaimana sarana dan prasana yang ustadz terima selama berdakwah di
masjid Islamic Center ?

6.

Apa manfaat yang dapat dirasakan dari pelaksanaan dakwah ini ?

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode

: 01/W/II/2018

Tanggal

: 2 Juli 2018, 10.25 WIB

Disusun Jam

: 2 Juli 2018, 21.00 WIB

Topik Dokumentasi : Bentuk Manajemen Dakwah Di Masjid Islamic Center AlKhoir Magetan

Materi wawancara
Peneliti

Bagamiana bentuk manajemen perencanaan kegiatan dakwah di
masjid islamic center al-khoir magetan ?

Informan

yang pertama kita adakan rapat selaku takmir masjid setelah ada
kesepakatan maka kita akan mengundang para ustadz-ustadz yang
berkompeten yakni orang yang benar memahami tentang Al-Qur’an
dan sunnah yang sesuai dengan pemahaman salaf salaful shaleh.
Setelah itu kita adakan koordinasi dengan ashatid-ashatid tentang
kesediaannya untuk berdakwah di masjid Islamic Center Al-Khoir

Peneliti

Bagaimana pengorganisasian dakwah di masjid islamic center al-khoir
magetan ?

Informan

Terdapat panitia khusus pelaksanaan dakwah di masjid al-khoir,
koordinator kegiatan oleh bapak ghufron, penasehat kegiatan ustadz
taufiq badri Lc., konsumsi oleh bapak joni, dan soundsystem oleh
remaja masjid

Peneliti

Bagaimana bentuk pelaksanaan dakwah di masjid islamic center alkhoir magetan ?

informan

Bentuk pelaksanaan dakwah dimasjid islamic center al-khoir yakni
kajian secara bersama-sama dalam artian ada tanya jawab baik yang
tertulis atau secara langsung

Peneliti

Bagaimana bentuk pengawasan atau controlling kegiatan dakwah di
masjid islamic center al-khoir ?

Informan

pengawasan terhapat peksanaan dakwah disini yakni berupa
pengawasan terhadap anggaran yang masuk dan keluar, pengawasan
seorang ustadz yang mengisi kajian disini, dan pengawasan atas
program-program yang dilakukan oleh pengurus masjid al-khoir ini

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode

: 02/W/II/2018

Tanggal

: 4 Juli 2018, 15.30 WIB

Disusun Jam

: 4 Juli 2018, 21.00 WIB

Topik Dokumentasi : Sejarah Berdirinya Masjid Islamic Center Al-Khoir

Materi wawancara
peneliti

Bagaimana sejarah singkat berdirinya masjid islamic center alkhoir magetan ini ?

informan

Masjid Islamic Center Al-Khoir Magetan berdiri pada
tahun 2014. Berdirinya masjid ini dilatar belakangi karena belum
adanya

masjid

berpedoman

yang mengadakan

pada

Al-Qur’an

dan

kegiatan dakwah yang
Sunnah

sesuai

dengan

pemahaman para salafus shaleh. Masjid Islamic Center Al-Khoir
berdiri di tanah wakaf dari yayasan Markaz Amal Islami oleh Lulu
binti Abdul Aziz Ar-Robi’ah dan anak-anaknya, melalui perantara
Umar bin Abdul Aziz Al-Hamud. Masjid Islamic Center Al-Khoir
beralamatkan Kapolorejo, Magetan Jawa Timur. Sumber dana
untuk pembangunan masjid awalnya berasal dari Arab Saudi lewat
yayasan Bina Muwahiddin Surabaya yang mengambil dana dari
Masyayikh dari Makkah dan Madinah. Dana yang didapat yakni
750 juta sedangan keseluruhan biaya pembangunan masjid AlKhoir yakni 1,2 miliar. Untuk sisa kekurangan biaya di peroleh
dari para simpatisan yang mendukung di bangunya masjid dakwah

di Magetan. Kemudian dana tersebut tersalurkan lewat yayasan
Bina Muwahiddin dan langsung di berikan kepada panitia
pembangunan masjid Islamic Center Al-Khoir merupakan yayasan
dakwah islam dengan mencontoh salafus shalih dan bekerjasama
dengan lembaga Muhammadiyah Magetan. Setelah pembangunan
Masjid Islamic Center Al-Khoir selesai, kegaiatan dakwah pun
mulai di lakukan. Hingga sekarang kurang lebih 4 tahun kegiatan
dakwah telah berjalan dengan antusisas jamaah yang hadir.

peneliti

Apa tujuan dari pelaksanaan dakwah di masjid islamic center alkhoir ini ?

informan

Untuk mengenalkan tentang ibadah yang sesuai dengan Al-qur’an
dan as-sunnah berdasar dengan pemahaman salafus sholeh,
karena banyak daripada temen-teman kita itu melaksanakan
ibadah belum sesuai dengan apa yang ditentukan oleh al-qur’an
dan sunnah maka dari itu di masjid al khoir ini diharapan dalam
beribadah yang pertama harus ikhlas, kedua mutaba’ah sehingga
yang dimaskud mutaba’ah yaitu ada dalil dari al-qur’an dan assunnah, ‘ansyakni jenis beribadah sudah ditentukan jadi tidak
bolek melenceng keluar dari rel al-qur’an sunnah sesuai dengan
pemahaman salafus sholeh atau sesuai dengan ijma’ ulama, yang
ke empat ‘anmakani yakni sudah jelas tempatnya sudah
ditentukan jadi seorang laki-laki tidak boleh solat dirumahnya
tetapi diwajibkan untuk dimasjid sedangkan untuk perempuan
dipersilahkan untuk sholat dirumah karena rumah itu yang terbaik

yang kelima anan kaifiyah tata cara dalam menjalankan ibadah
yakni harus sesuai dengan al-qur’an dan as-sunnah sesuai dengan
pemahaman salafus sholeh. Tujuan dakwah dalam rangka dakwah
islam dan untuk menyebarkan sunnah kepada para jamaah. Serta
memerangi perbautan yang tidak sesuai dengan ajaran islam
seperti masih percaya dengan tahayul. Kurrafat dan bid’ah

Peneliti

Apa saja visi dan misi dari masjid islamic center al-khoir
magetan?

Informan

Visi dan misi pelaksanaan dakwah di masjid Islamic
Center Al-Khoir Magetan adalah beribadah dengan ikhlas dan
mutabaah sesuai Al Quran dan Sunnah. Ikhlas saat melakukan
karena merupakan kebutuhan kita sebagai sarana berdoa kepada
Allah Swt. Mutabaah yakni apa yang kita lakukan harus sesuai
dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Peneliti
Informan

Dimana alamat masjid Islamic Center Al-Khoir Magetan ?
Masjid Islamic Center Al-Khoir Magetan beralamatkan di Jl.
Mayjend Sungkono No. 75, Kapolorejo, kecamatan Magetan,
kabupaten Magetan Jawa Timur. Masjid Islamic Center Al-Khoir
terletak di sebelah barat jalan raya, Sebelah utara sawah dan
sebelah selatan TK Aisyah 1 Magetan. Dari Pasar Sayur Magetan
kurang lebih berjarak 500 meter ke utara.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode

: 03/W/II/2018

Tanggal

: 5 Juli 2018, 15.30 WIB

Disusun Jam

: 5 Juli 2018, 21.00 WIB

Topik Dokumentasi : Standart Ustadz-Ustadz Yang Mengisi Dakwah Di Masjid
Islamic Center Al-Khoir dan Materi dakwah

Materi wawancara
peneliti

Bagaiaman standar ustadz-ustadz yang mengisi dakwah di masjid
islamic center al-khoir ?

Informan

ustadz –ustadz yang mengisi merupakan lulusan dari universitas
islam dari dalam maupun luar negeri atau lulusan pondok
pesantrean dengan pemahaman para salafus sholeh, baik, berilmu
dan dapat memberi contoh yang baik kepada sesama.

peneliti

Apa saja materi yang disampaikan saat kegiatan dakwak?

Informan

Materi yang disampaikan di masjid islamic center al-khoir terkait
dengan tauhid, fiqih dan yang paling baku adalah pembelajaran
tentang al-qur’an dan as-sunnah.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode

: 04/W/II/2018

Tanggal

: 9 Juli 2018, 15.30 WIB

Disusun Jam

: 9 Juli 2018, 21.00 WIB

Topik Dokumentasi : Jadwal Kegiatan Dakwah Di Masjid Islamic Center Al-Khoir

Materi wawancara
Peneliti

Bagaimana jadwal kegiatan dakwah di masjid Islamic Center AlKhoir ?

Informan

Dawkah pada hari minggu dilaksanakan pada jam 15.00 – 17.00
WIB yang menjadi pemateri ustadz Taufiq Badri Lc. dengan tema
dakwah yaitu Bulugul Maram. Di hari yang sama pula pada jam
18.00 – isya’ dakwah dengan tema tauhid oleh ustadz Arqam. Pada
hari senin setelah sholat magrib sampai isya’ dakwah dengan tema
tauhid oleh ustadz Abdurrohman. Hari rabu setelah sholat ashar
dakwah ummahat dan setelah sholat magrib sampai isya’ dakwah
dengan tema membahas kitab Riyadus Sholihin Jilid 1 oleh ustadz
Taufiq Badri Lc. Dan pada jumat setelah ashar dakwah dengan tema
tahsin atau tahmid oleh ustadz Abdurrohaman

Peneliti

Apa saja manfaat yang diperoleh dari kegiatan dakwah di masjid
islamic center ?

Informan

menambah pengetahuan tentang agama islam, mengetahuai ajaran
islam yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah dan menjalin

banyak hubungan silahturahmi dengan jamaah lain
sangat senang dengan kajian disini, lega karena mendapat ilmu
agama yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah, dan banyak
ketemu dengan kawan baru
mendapat ilmu, menambah pengalaman karena baru pertama kali
mengikuti kajian disini

Peneliti

Apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan dakwah di
masjid Islamic Center Al-Khoir ?

Informan

menurut mbak riska, pembatas antara akhwat dan ikhwan kurang
sempurna masih ada celah”
menurut bapak Oki, kendaraan oprasional untuk antar jemput ustadz
belum ada

TRANSKRIP OBSERVASI

Kode

: 01/O/IV/2018

Tanggal

: 1 Juli 2018, 15.30 WIB

Disusun Jam

: 1 Juli 2018, 20.00 WIB

Topik Dokumentasi : Pengamatan Pelaksanaan Dakwah Di Masjid Islamic Center
Al-Khoir

Pelaksanaan dakwah pada hari rabu yakni dawah dengan materi membahas
kitab riyadus shalihin jilid 1 oleh utadz Taufiq Badri Lc. susunan acara yang
pertama yakni pembukaan, ustadz Taufiq bersama para jamaah melakukan sholat
magrib berjamaah, kemudian memberi tahu bab berapa yang akan di bahas pada
hari itu yakni membahas tentang contoh Bab Sabar hadits no 1. Pada bagaian isi
dakwah dimulai dengan ustadz Taufiq menyampaian materi dengan bahasa yang
,mudah dipahami oleh jamaah dan setiap jamaah menghadap kitab riyadus
shalihin yang mereka bawa dan memperhatikan dengan serius apa yang ustadz
sampaikan serta tak lupa menambahkan point-point penting dalam buku
catatannya. Terakhir ustadz Taufiq memberikan kesempatan kepada pada jamaah
yang ingin bertanya, beberapa pertanyaan diberikan kepada ustadz berupa tulisan
dalam kertas kecil. Ustazd menjawab dan meutup kajian dengan sholat isya
berjamaah selatah itu makan bersama-sama makanan yang telah disediakan oleh
panitia pelaksana kegiatan dakwah.

TRANSKRIP OBSERVASI

Kode

: 02/O/IV/2018

Tanggal

: 18 Juli 2018, 18.00 WIB

Disusun Jam

: 18 Juli 2018, 22.00 WIB

Topik Dokumentasi : Pengamatan Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat
Pelaksanaan Dakwah Di Masjid Islamic Center Al-Khoir

a. Faktor pendukung pelaksanaan dakwah di masjid islamic center al-khoir
1) Memilki perencanaan dakwah yang efektif
2) Ustadz-ustadz yang profesional
3) Memiliki 4 program kegiatan dakwah dalam satu minggu
4) Antusias jamaah saat mengikuti kegiatan dakwah
5) Memperoleh materi di setiap kegiatan dakwah

b. faktor penghambat pelaksanaan dakwah di masjid islamic center al-khoir
1) Kurangnya informasi pelaksanaan dakwah kepada masyarakat umum
2) Kegaitan dakwah hanya di kalangan yang sudah faham sunnah
3) Belum adanya kendaraan oprasional

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Kode

: 01/D/IV/2018

Tanggal

: 8 Juli 2018, 15.00 WIB

Disusun Jam

: 8 Juli 2018, 22.00 WIB

Topik Dokumentasi : Struktur Pengurus Masjid Islamic Center Al-Khoir Magetan

Ketua Pembina PDM Kab. Magetan
Drs. H. Nur Salim, M.Pd

Ketua

Sektertaris

Bendahara

Drs. H. Kharis Ihsan

Hariyadi Suprabawa M.Pd.I

H. Su’aib

Sie majlis tabligh/dakwah

Sie perlengkapan

Wahid Gufron

Muhlis Amrulloh S.Pd

Imam Masjid Tetap
Wahid Gufron

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Kode

: 02/D/IV/2018

Tanggal

: 18 Juli 2018, 19.00 WIB

Disusun Jam

: 18 Juli 2018, 22.00 WIB

Topik Dokumentasi : Wakaf dari Yayasan Amal Markaz Islami

Bukti wakaf dari yayasan amal markaz islami dari Lulu binti Abdul Aziz ArRobi’ah dan anak-anaknya, melalui perantara Umar bin Abdul Aziz Al-Hamud

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Kode

: 03/D/IV/2018

Tanggal

: 21 Juli 2018, 16.00 WIB

Disusun Jam

: 18 Juli 2018, 22.00 WIB

Topik Dokumentasi

: Pelaksanaan Dakwah Di Masjid Islamic Center Al-Khoir
Magetan

Jamaah wanita berada di luar masjid Islamic Center Al-Khoir saat kajian
berlangsung dan diberi pembatas antara jamaah wanita dan jamaah laki-laki.

Jamaah laki-laki berada di dalam masjid islamic center al-khoir magetan saat
kegiatan dakwah berlangsung.

Kegiatan dakwah pada hari rabu dengan tema pembahasan kitab riyadus sholihin
jilid 1 oleh ustadz taufiq

Jamaah memperhatiakan materi yang disampaikan oleh ustadz melalui kitab riyadus
sholihin yang dibawa

