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LAMPIRAN 1 

PEDOMAN STUDI DOKUMEN 

JUDUL PENELITIAN     : BENTUK BIMBINGAN AGAMA TERHADAP 

PENGUATAN AKIDAH TERHADAP MUALAF 

DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO 

TEMPAT   : KANTOR DESA KLEPU 

NO ELEMEN PENELITIAN 
CHEKLIST 

ADA TIDAK 

1 Sejarah berdirinya desa Klepu   

2 Letak geografis   

3. Kepala desa yang pernah menjabat   

4 Data tentang demografi   

5 Data tentang jumlah penduduk   

6 Jumlah Penduduk menurut agamanya   

7 Jumlah RT    
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LAMPIRAN 2 

TRANSKRIP HASIL OBSERVASI 

JUDUL PENELITIAN  : BENTUK BIMBINGAN AGAMA TERHADAP 

MUALAF 

TEMPAT   : KANTOR DESA KLEPU 

NO 
ELEMEN 

PENELITIAN 
HASIL PENELITIAN 

1 Sejarah berdirinya Desa 

Klepu 

Menurut cerita pada jaman dahulu kala pada 

waktu babat desa ada sebuah tumbuhan kayu 

yang bernama kayu Klepu atau disebut juga 

kayu dewandaru. Konon kayu klepu atau 

kayu dewandaru adalah kayu bertuah yang 

ada dicerita pewayangan. Sehingga 

kebanyakan orang tidak berani 

membinasakan kayu tersebut, kemudian 

banyak orang yang menjadikan kayu 

tersebut sebagai tempat yang keramat. 

Sehubungan dengan itu maka dinamakan 

wilayah  sekitar tempat itu dengan  nama 

Klepu yang sekarang menjadi nama Desa 

yaitu Desa Klepu, Demikian cerita 

singkat/kurang lebihnya cerita terjadinya 

Desa Klepu. 
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Letak geografis 

Desa Klepu merupakan desa perbukitan 

yang berada diperbatasan dengan 

Kabupaten Trenggalek. Sedangkan batas-

batas wilayahnya adalah utara Desa suru, 

barat Desa Ngadirojo, selatan kabupaten 

trenggalek, timur desa Bedoho 

Wilayah Klepu berada dalam Ketinggian 

:450-600 M/DPA, sedangkan intensitas 

curah hujan : 750 mm/tahun, suhu berkisar 

antara :25-30* C. 

     Penduduk  : 2.939 Jiwa, yang terdiri dari 

Pria : 1.459 Jiwa, Wanita: 1.480Jiwa, 

Jumlah Kepala Keluarga : 860 KK. 

Penduduknya beragama Islam dan Katolik 
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3 

Kepala desa yang 

pernah menjabat 

Partosentiko Tahun 1910-1951 

Soemakun Tahun 1951- 1988 

Kuswandi Tahun 1988-1994 

Alb. W.Agung S Tahun 1994-2010 

Partomo Tahun 2010- sekarang 
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Data tentang demografi 

    Wilayah Desa Klepu Kecamatan Sooko, 

dalam hal administrasi pemerintahan terbagi 

atas 4 (Empat) dusun.yaitu Klepu, Sambi, 

Jogorejo dan Ngapak 

Untuk tabbelnya terlampir 

 

5 Data tentang jumlah 

penduduk 

 Diperoleh dalam bentuk tabel maka hasilnya 

terlampir  

6 
Jumlah Penduduk 

menurut agamanya 

 Diperoleh dalam bentuk tabel maka hasilnya 

terlampir  
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Kegiatan masyarakat 

dalam keagamaan  

Yang Islam : 

1. Setiap lingkungan ada Yasin dan 

Tahlil Bergilir Pa dan Pi  

2. Pembinaa mualaf 

3. Tamir masjid  

4. Remaja Masjid 

5. Ta‟mir Putri /Khoirunisak 

6. diniyah 

Yang agama Katolik : 

1. Setiap lingkungan ada 

sembahyangan bergilir 

2. Pembinaan Pasutri 

3. Kelompok janda katolik  

4. Wanita katolik 

5. Muda mudi katholik 
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LAMPIRAN 3 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

TOKOH MASYARAKAT 

RESPONDEN  : SUKARSI 

TEMA   : PELAKSANAAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN : 29  Juni 2018 

TRANSKRIP  : 1 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Bapak sebagai tokoh masyarakat 

/ sebagai ketua Ta‟mir masjid 

desa Klepu apakah Bapak 

mengetahui kegiatan mualaf 

yang ada di Klepu ini  pak?  

Oh itu bu, sedikit banyak saya tahu 

bu karena seluruh rangkaian kegiatan 

masyarakat desa Klepu ini 

khususnya yang Islam saya tahu. 

 Kegiatan apa saja pak yang 

pernah ada yang berkaitan 

dengan mualaf.  

Untuk pembinaan mualaf itu setahu 

saya, pada tahun 2012 itu ada 

pembinaan yang datang dari 

pokjaluh Kabupaten Ponorogo, 

dengan bentuk : Pembinaan dan 

Pemberdayaan ekonomi mualaf. 

Yang mana pada saat itu para 

penyuluhnya ada 9 orang yaitu 

;Ayub Ahdiansyams, Ifrotul 

Hidayah,Arini Hidayati, Siti 

Marwiyah, Indun Fanani, Siti 

Jariyah, Zuwana Rahmah Rofik , Eni 

Masdiana dan chusnu roidah. 

Merka mengadakan pembinaan 

selama 6 bulan kegiatannya 

dilakukan setiap bulan sekali. Kalau 

pemberdayaan ekonominya mereka 

membantu kambing, setiap kambing 

satu untuk tiga orang, dan cara 

pemeliharaannya apabila sudah 

beranak maka ganti yang 

memelihara. 
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 Selain dari pokjaluh apakah ada 

dari yang lain pak 

Sebagai tindak lanjut pembinaan 

keagamaan ini, kita sering meminta 

bantuan bekerjasama dengan tokoh 

agama untuk memberikan materi, 

seperti Muhammadiyah  bapak 

munir, pak suwandi.
1
  

 

 

 Bagaimana pak tentang 

pemberdayaannya  

Pemberian bantuan kepada mualaf di 

desa klepu ini dari beberapa lembaga 

yang memberi. Ada dari kementerian 

agama yang banyak diwujudakn 

kambing, setiap kambing satu untuk 

tiga orang, dan cara pemeliharaannya 

apabila sudah beranak maka ganti 

yang memelihara. Disamping 

membina mereka juga membawa 

sembako untuk dibagikan pada 

mualaf, kadang juga Al Quran. Trus 

ada lagi dari Lembaga Menegemen 

Infak mereka juga datang ke sini 

untuk membina para mualaf dan juga 

memberikan pemberayaan ekonomi 

mualaf yang meliputi,Ternak ayam 

petelor secara bertahap Sebanyak 20 

ekor. Bila ada even tertentu juga ada 

berupa uang,Bila waktu qurban 

mereka memberi daging qurban 

 

 Dari para Pembina yan datang 

ke sini itu apakah ada 

dampak/feedback bapak rasakan 

bagi para mualaf pak 

Meskipun pembinaan-pembinaan itu 

diadakan selapan hari sekali dan 

cuman bila ada event tertentu saja 

namun dampak bagi mualaf sangat 

besar yang mampu mempengaruhi 

mereka terhadap perubahan 

karakternya, kecintaanya pada Islam,  

pelaksanaan ibadahnya semakin 

rajin, perkonomiannya bagi yang 

                                                             
…………………. 
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mampu mengelola juga semakin 

tertata, semangat belajar Al 

Qur‟annya semakin kelihatan, yang 

dulu berperangai kasar sekarang 

sudah lumayan lunak, rasa 

persaudaraan ( Ukhuwah 

Islamiyahnya )semakin kuat. 
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LAMPIRAN 4 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS SEBAGAI PEMBIMBING MUALAF 

RESPONDEN  : HANAFI HADI SUSILO 

TEMA   : Bentuk-bentuk bimbingan 

PELAKSANAAN : 30 Juni 2018 

TRANSKRIP  : 2 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Sejak kapan sebagai 

pembimbing mualaf ? 

Saya membimbing mualaf ini 

semenjak tahun 2016 

  

Berapa anggota penyuluh 

kecamatan sooko itu? 

Kami Kelompok kerja Penyuluh 

Agama Islam Kecamatan Sooko 

beranggotakan Sembilan orang yaitu 

saya sendiri, Ibnu Mujahidin, 

Fakhrurozy, Kholiqul Ikhsan, Ifta 

Khoiriyah, Ratna Nikmatu Humaya, 

Sido Hari Wicaksono, arifin dan ibu 

siti marwiyah sebagai Penyuluh 

PNSnya. 

 Apa yang melatar belakangi 

untuk membimbing muala ini ? 

Karena saya adalah penyuluh Non 

PNS, dituntut untuk mempunyai 

kelompok binaan baik secara pribadi 

maupun kelompok, untuk 

membimbing mualaf ini merupakan 

kelompok binaan penyuluh 

sekecamatan sooko.  

 Dalam bimbingan agama itu 

metode apa yang digunakan 

Dalam bimbingan ini para 

pembimbing menggunaka methode 

ceramah untuk menjelaskan 

pelajaran yang diberikan pada hari 

itu, Tanya jawab untuk menggali 

keingintahuan para mualaf tentang 

hukum-hukum Islam dan untuk 

mempererat hubungan silaturahmi, 

dan praktek ibadah untuk 

mengetahui sejauhmana para mualaf 

memahami pelajaran yang telah 
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disampaikan.  

 Bagaimana Bentuk 

bimbingannya pak ? 

Kami dalam membimbing mualaf ini 

berbentuk pembinaan,  bila ada dana 

itu untuk pemberdayaan ekonomi 

mualaf agar imannya kuat 

ekonominya mantab, sehingga tidak 

terpengaruh oleh bujuk rayu dari 

manapun. 

 Apa tujuan diadakan pembinaan 

ini pak 

1. Untuk memberikan pemahaman 

akidah terhadap mualaf. 

2. Untuk menguatkan keyakinan 

mereka dalam mengenal  Islam 

itu sendiri. 

3. Untuk memberikan perbandingan 

agama katolik dengan Islam 

4. Untuk memahami hakekat Allah 

SWT.  

 Apa suka dukanya dalam 

membimbing mualaf ini pak 

Kalau ditanya sukanya ya 

bertambahnya saudara kita, melihat 

para mualaf yang sudah banyak 

memahami ajaran-ajaran Agama 

Islam, sudah bisa Sholat , mereka 

rajin belajar AlQur‟an itu sangat 

senang melihatnya bu. Kalau 

dukanya banyak sekali bu, pada 

waktu pembinaan banyak mualaf 

yang berhalangan hadir, mereka 

susah untuk menerima pelajaran 

karena sudah tua, untuk melafalkan 

kata sudah tidak fasyeh lagi dan lain-

lain. 

 Setelah diadakan bimbingan ini 

apa pak dampak bagi mualaf 

perubahan karakternya, kecintaanya 

pada Islam,  pelaksanaan ibadahnya 

semakin rajin, perkonomiannya bagi 

yang mampu mengelola juga 

semakin tertata, semangat belajar Al 

Qur‟annya semakin kelihatan, yang 

dulu berperangai kasar sekarang 

sudah lumayan lunak, rasa 

persaudaraan ( Ukhuwah 

Islamiyahnya )semakin kuat. 
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 Kegiatan ini b pak yang merintis Pembinaan keagamaan di sini 

merupakan tindak lanjut dari 

pembinaan pokjaluh kabupaten 

Ponorogo pada tahun 2012. 

Sekarang kita laksanakan 

pendampingan terhadap pembinaan 

mualaf ini setiap sabtu legi.
2
 

 

 Selama menjadi pembimbing 

apa kendala bapak Saya ini benar-benar repot untuk 

mencari waktu yang tepat untuk 

pembinaan mualaf di Desa klepu ini, 

malam tidak bisa, siang sibuk, hari 

pasaran tidak bisa, sehingga kami 

terpaksa mengambil waktu selapan 

hari sekali bagaimanapun resikonya 

nanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
……… 
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LAMPIRAN 5 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS SEBAGAI PEMBIMBING MUALAF 

RESPONDEN  : FAKHRUROZY 

TEMA   : MATERI BIMBINGAN 

PELAKSANAAN : 30 Juni 2018 

TRANSKRIP  : 3 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Sejak kapan sebagai 

pembimbing mualaf ? 

Saya membimbing mualaf ini 

semenjak tahun 2016 kira ya 2 tahun 

 Apa yang melatar belakangi 

Bapak untuk membimbing 

mualaf ini ? 

Ya saya menjadi pembina mualaf ini 

karena 

1. tuntutan tugas bu,  

2. karena saya tidak ingin orang-

orang yang sudah pindah ke 

Islam itu kembali lagi ke agama 

yang dulu. 

3. agar para mualaf itu mempunyai 

keyakinan yang kuat.  

 Dalam bimbingan itu materi 

yang disampaikan apa saja pak?  

Pada waktu bimbingan kita 

menyampaikan materi itu sesuai 

dengan keputusan rapat kelompok 

kerja penyuluh kecamatan sooko, 

namun materi yang diberikan 

meliputi : 

1. membaca Al Qur‟an karena 

semua mualaf belum bisa 

baca Al Qur‟an. 

2. Akidah  

3. Fikih/syari‟ah 

4. Tarikh 

5. Perbandingan agama 

Namun semua itu masih tahap awal 

karena mualaf masih belum 

memahami ajaran Islam secara 

mendalam. 

 Kegiatan tersebut kapan pak Kegiatan tersebut diadakan setiap 
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dilaksanakan selapan hari sekali atau setiap hari 

sabtu legi bu jam 14.00 WIB. 

 Setelah diadakan bimbingan 

Agama ini apa pak dampak bagi 

mualaf 

perubahan karakternya, kecintaanya 

pada Islam,  pelaksanaan ibadahnya 

semakin rajin, perkonomiannya bagi 

yang mampu mengelola juga 

semakin tertata, semangat belajar Al 

Qur‟annya semakin kelihatan, yang 

dulu berperangai kasar sekarang 

sudah lumayan lunak, rasa 

persaudaraan ( Ukhuwah 

Islamiyahnya )semakin kuat. 
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LAMPIRAN 6 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

PENYULUH NON PNS 

RESPONDEN  : Ibnu Mujahidin 

TEMA   : Faktor Pendukung Dan Penghambat Bimbingan Agama 

PELAKSANAAN : Sabtu 30  Juni 2018  

TRANSKRIP  : 4 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Sejak kapan Bapak membimbing 

mualaf ? 

Saya membimbing mualaf ini 

semenjak tahun 2016 kira ya 2 tahun 

 Selama Bapak menjadi 

pembimbing mualaf kira apa pak 

yang menjadi pendukung dan 

penghambat dalam bimbingan 

ini ? 

Faktor pendukung dan penghambat 

selama ini ya semangat dari para 

mualaf itu kehadirannya sebagai 

pendukung dan penghambat juga. 

Bila yang hadir itu banyak program 

akan berjalan lancar , apabila yang 

hadir cuman sedikit itu sebagai 

kendala dalam kegiatan. sebagai 

pendukung utama kegiatan ini, 

selanjutnya dana. Dana ini bisa 

masuk dalam dua faktor yaitu faktor 

pendukung dan faktor penghambat. 

Apabila ada dana seluruh program 

kegiatan akan berjalan lancar karena 

dana merupakan pendukung utama 

dalam sebuah kegiatan, bila dana 

tidak ada maka ini sebagai 

penghambat kegiatan, dan belum ada 

donator tetap dan belum ada usaha 

mandiri.   

Yang selanjutnya adalah usia mereka 

yang relatif sudah usia menengah 

keatas. Sehingga sangat susah untuk 

memberikan pemahaman, hafalan 

kepada mereka, karena melafalkan 

kalimat jalalah saja susah, sehingga 

hal itu jadi kendala bu. Lai pula 
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untuk belajar membaca al Qur‟an itu 

sudah tidak kelihatan lagi kami harus 

mencarikan buku yang tulisannya 

besar-besar. 

 Untuk kendala-kendala yang ada 

seperti itu apa solusi bapak 

untuk mengatasinya ? 

Untuk mengatasi hambatan-

hambatan yang ada misalnya tidak 

ada dana kami buat iuran semua 

penyuluh bu demi terlaksannya 

program. 

Dan insya Allah semua kendala yang 

ada selama ini bisa kami atasi walau 

dengan mengentaskan seminimal 

mungkin. 

 Dalam mengadakan bimbingan 

yang susah payah bapak 

laksanakan ini apa pak dampak 

yang dirasakan oleh para mualaf  

Alhamdulillah dengan adanya 

bimbingan ini banyak sekali 

kemajuan dari mualaf mereka 

hidupnya semakin tertata, akhlakul 

karimahnya semakin tampak dalam 

kehidupan, ibadahnya semakin 

meningkat, kecintaanya terhadap 

Islam juga semakin kuat, dan 

silaturahmi dan ukhuwah 

islamiyahnya sudah mulai terjalin 

denan bagus. 

 Anda mengikuti bimbingan ini 

apa ada yang nyuruh 

Mempelajari ilmu agama Islam bagi 

mualaf Desa Klepu tidaklah bisa 

untuk di paksan karena ini sesuai 

dengan minat dan cita-cita mualaf 

itu sendiri. Mempelajari agama 

Islam itu bisa dikatakan 

berhubungan dengan adanya 

hidayah, sedangkan hidayah itu 

sendiri tidak bisa dipastikan kapan 

datangnya karena hidayah itu mutlak 

kehendak Allah SWT. Namun 

demikian kita tidaklah cuman 

menunggu hidayah juga harus 

berusaha meraih hidayah itu baik 

bagi diri sendiri maupun orang lain. 
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 Faktor utam yang 

mempengaruhi jalannya kegiatan 

pak 

Menurut saya  pendukung utama 

kegiatan ini adalah  dana. Dana ini 

bisa masuk dalam dua faktor yaitu 

faktor pendukung dan faktor 

penghambat. Apabila ada dana 

seluruh program kegiatan akan 

berjalan lancar karena dana 

merupakan pendukung utama dalam 

sebuah kegiatan, bila dana tidak ada 

maka ini sebagai penghambat 

kegiatan, dan belum ada donator 

tetap dan belum ada usaha mandiri. 

 

 Bimbingan ini berdampak apa 

pak pada mualaf  

Beberapa dampak bimbingan agama 

Islam terhadap penguatan akidah 

mualaf di Desa Klepu Kecamatan 

Sooko Kabupaten ponorogo meliputi 

beberapa hal perubahan karakternya, 

kecintaanya pada Islam,  pelaksanaan 

ibadahnya semakin rajin, 

perkonomiannya bagi yang mampu 

mengelola juga semakin tertata, 

semangat belajar Al Qur‟annya 

semakin kelihatan, yang dulu 

berperangai kasar sekarang sudah 

lumayan lunak, rasa persaudaraan ( 

Ukhuwah Islamiyahnya )semakin 

kuat 
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LAMPIRAN 7 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

MUALAF 

RESPONDEN  : Mesnatun 

TEMA   : bentuk bimbingan 

PELAKSANAAN : Sabtu 30  Juni 2018  

TRANSKRIP  : 5 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

 Bagaimana latar belakang agama 

sebelum masuk Islam? 

Saya dulu beragama katolik yang 

patuh saya digerja sebagai dirigent 

pada waktu misa dan kegiatan-

kegiatan gereja, saya mulai tertarik 

sama agama Islam semenjak kenal 

dengan pemuda muslim yang begitu 

patuh menjalankan agamanya dan 

begitu baik budi pekertinya. Suatu 

saat saya memberanikan diri minta 

ijin kepada orang tua untuk pindah 

agama Islam oleh orang tuaku 

ditolak dan orang tuaku sangat 

marah, kalau bisa saya harus menarik 

pemuda muslim untuk masuk ke 

agama katolik.  Namun semua itu 

tidak bisa aku lakukan sehingga yang 

harus mengalah adalah saya. Jadi 

saya memutuskan untuk pindah 

agama Islam agar saya bisa menikah 

dengan pemuda itu.   

 Kapan anda memutuskan untuk 

memeluk agama Islam ? 

Sekitar tahun  2001 bertepatan akan 

melangsungkan ahad nikah sama 

calon suamiku. 

 Bagaimana perasaan anda 

setelah masuk Islam ?  

Sebelum mengucapkan syahadat 

saya agak gugup juga, namun setelah 

mengucapkan dua kalimah syahadat 

rasanya beban-beban yang begitu 

menyesakkan dada hilang semua. 

Padahal beban yang menghadang 
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masih banyak seperti menghadapi 

orang tua, saudara dan 

lainsebagainya. Tapi saya yakin 

bahwa aku sudah tidak sendiri lagi 

ada pembelaku di sisiku. Yaitu suami 

tercinta.   

 Selama jadi mualaf pernahkah 

anda mendapatkan bimbingan 

khusus mualaf begitu? 

Selama saya jadi mualaf pernah saya 

mengikuti bimbingan yang diadakan 

oleh kelompok kerja penyuluh 

Kabupaten ponorogo, dari 

muhammadiyah, dari lembaga 

Menegemen Infak dan lain-lainnya. 

 Apa saja bentuk-bentuk 

bimbingannya? 

Yang pertama pembinaan yang 

diadakan selama enam bulan dan 

kegiatannya setiap bulan sekali, oleh 

pokjaluh Kabupaten Ponorogo di 

samping itu juga pemberdayaan 

ekonomi yang berupa usaha ternak 

kambing, dengan cara  satu kambing 

untuk tiga orang, dengan cara 

mengambil anaknya.  

Juga ada pembinaan dari 

muhammadiyah ini juga Berbentuk 

pembinaan dan ada juga bantuan 

berupa sembako 

Ada juga pembinaan dari LMI  dari 

lembaga ini juga memberikan 

bantuan Pemberdayaan ekonomi 

berupa ternak ayam petelor.  

Dan yang masih aktif sampai 

sekarang adalah pembinaan dari 

pokjaluh Kecamatan Sooko 

 

 Apa tujuan anda mengikuti 

pembinaan ini ? 

Saya bertujuan agar supaya saya bisa 

membaca Al Qur‟an, memahami 

tentang akidah, ajaran-ajaran Islam 

yang betul, biar saya menjadi orang 

muslim yang taat dan iman saya 
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menjadi kuat. 

 Setelah mengikuti bimbingan ini 

apa yang anda rasakan sebagai 

dampaknya  

Alhamdulillah, selama saya 

mengikuti bimbingan dari seluruh 

bimbingan yang ada kami diberikan 

berbagai bantuan seperti kambing, 

dari pokjaluh, sembako dari 

muhammadiyah, peternak ayam 

petelor dari lembaga Menegemen 

Infak, dan masih banyak lagi bantuan 

yang saya terima.  

 

 

 Materi yan disampaikan apa saja Kita belajar agama seperti akidah, 

Fiqih, bacaan-bacaan  sholat dan 

juga praktik bu. 
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LAMPIRAN 8 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

MUALAF 

RESPONDEN  : Winarti 

TEMA   : Materi Bimbingan 

PELAKSANAAN : sabtu 30  Juni 2018  

TRANSKRIP  : 6 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 bagaimana latar belakang agama 

sebelum masuk Islam 

Saya dulu beragama Katolik, sejak 

kecil saya sudah pergi dari rumah 

untuk bekerja di Surabaya, karena 

keluarga saya tergolong orang yang 

tidak mampu sehingga sekolahpun 

hanya sampai tamat SD. Setelah 

remaja saya ketemu sama pemuda 

muslim yang baik hati lalu saya 

minta ijin pada orang tua untuk 

pindah Islam Alhamdulillah direstui 

jadi saya pindah Islam dan menikah 

dengan pemuda muslim Tersebut. 

2 Selama jadi mualaf apa pernah 

mengikuti bimbingan agama  

Pernah yang di adakan dari pokjaluh 

Kabupaten ponorogo 

Yg diadakan oleh muhammadiyah 

yang diadakan dari LMI. 

 Apa alasan anda mengikuti 

bimbinan ini 

Saya mengikuti bimbingan ini karena 

saya yakin bahwa islam merupakan 

shorotol mustaqim sehingga 

keinginan  memperdalam ajaran 

Islam, saya juga ingin menjalin 

silaturahmi dengan kawan-kawan. 

3 Apa Materi yang mereka 

sampaikan pada waktu 

bimbingan. 

Materi yang mereka sampaikan 

adalah  

1. membaca Al Qur‟an karena 

semua mualaf belum bisa 

baca Al Qur‟an. 

2. Akidah  
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3. Fikih/syari‟ah 

4. Tarikh 

5. Perbandingan agama 

Dan yang diutamakan adalah akidah 

untuk memperkuat keimanan para 

mualaf. 

4 Apakah materi yang di 

sampaikan itu memenuhi 

kebutuhan yang anda butuhkan 

 

Alhamdulillah bu, pelajaran yang di 

sampaikan sangat cocok dengan 

kebutuhan kami karena kami masih 

awam dan belum pernah ada 

bimbingan. Jadi kami membutuhkan 

dasar-dasar ketauhidan, hukum Islam 

, membaca al Qur‟an dan lain-lain itu 

agar kami bisa bertambah kuat 

akidah kami bertambah khusuk 

ibadah kami dan semakin luas 

pengetahuan keagamaan kami. 

 Berdayaan mualafnya bu Alhamdulillah, selama saya 

mengikuti bimbingan dari seluruh 

bimbingan yang ada kami diberikan 

berbagai bantuan seperti kambing, 

dari pokjaluh, sembako dari 

muhammadiyah, peternak ayam 

petelor dari lembaga Menegemen 

Infak, dan masih banyak lagi bantuan 

yang saya terima.  

 

 Dalam bimbingan ini materi apa 

yang anda sukai 

Yang paling saya suka belajar ngaji 

nya bu, memang saya pengen sekali 

bisa membaca Al-Qur‟an 

 

 Apa faktor anda mengikuti 

bimbingan ini  

saya akan memperdalam ajaran 

Islam dan akan mempererat 

silaturahmi dengan kawan. Dalam 

hal ini bimbingan mualaf bukan 

pendidikan formal maka kehadiran, 

kesadaran mualaf untuk mengikuti 

bimbingan sangat dibutuhkan karena 

sangat menentukan berjalanan 
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bimbingan mualaf itu sendiri 

 Bagaimana dengan 

pembimbinnya 

Ustadz/ustadzahnya enak-enak bu, 

ramah, grapyak, jadi cepet nyantol 

kalau dikasih materi.(Transkip 6 )     

 

 Faktor utam yang 

mempengaruhi jalannya kegiatan 

pak 

Menurut saya  pendukung utama 

kegiatan ini adalah  dana. Dana ini 

bisa masuk dalam dua faktor yaitu 

faktor pendukung dan faktor 

penghambat. Apabila ada dana 

seluruh program kegiatan akan 

berjalan lancar karena dana 

merupakan pendukung utama dalam 

sebuah kegiatan, bila dana tidak ada 

maka ini sebagai penghambat 

kegiatan, dan belum ada donator 

tetap dan belum ada usaha mandiri. 

(Transkip 4) 
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LAMPIRAN 9 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

MUALAF 

RESPONDEN  : Sumadi 

TEMA   : Pendukung dan Penghambat 

PELAKSANAAN : Sabtu 30  Juni 2018  

TRANSKRIP  : 7 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

 Bagaimana latar belakang 

agama sebelum masuk Islam 

Saya dulu beragama katolik, 

karena seluruh keluarga saya 

beragama katolik, rumah saya 

dekat dengan masjid sehingga 

setiapkali waktu sholat terdengar 

suara Adzan dan Ngaji yang 

diputar di masjid sehingga saya 

tanpa sengaja mendengarnya. 

Lama kelamaan hatiku merasa 

ada yang lain tatkala mendengar 

suara orang membaca Al Qur‟an. 

Maka suatu saat  saya bertanya 

kepada orang-orang muslim 

tentang Islam. Setelah tekatku 

bulat saya pindah islam minta di 

syahadatkan ta‟mir Masjid 

dekatku itu. 

 Bagaimana perasaan anda 

setelah masuk Islam  

Saya merasakan bahwa hanya 

satu-satunya agama yang benar 

adalah Islam. Dan saya bisa 

merasakan bagaimana 

merasakan manisnya iman dalam 

Islam. 

 Apakah bapak pernah ikut 

bimbingan 

Pernah, setiap ada bimbingan 

saya ikut. 

 Apa pendukung dan 

penghambat kegiatan 

tersebut pak 

Kalau menurut saya pendukung 

dan penhambat itu banyak sekali. 

Pendukungnya diantaranya : 
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1. Kekompakan teman-

teman. 

2. Semangat daripada 

pembimbingnya 

3. Dananya 

Kalau penghambatnya ya 

1. Susahnya komunikasi 

antar mualaf 

2. Kadang-kadang sibuk 

diajak bimbingan tidak 

bisa hadir 

3. Kadang-kadang masih 

susah untuk berkumpul 

dengan orang muslim  

 Kalau begitu hambatan dan 

dukungan dalam penguatan 

akidahnya apa pak  

Kalau untuk penguatan 

akidahnya ya.  

1. Harus memperdalam 

ilmu-ilmu agama 

terutama Ilmu Tauhid 

2. Harus rajin beribadah 

3. Menjauhi larangan 

4. Menjalankan perintah 

Allah 

5. Memperbanyak amal 

sholeh 

Sedangkan hambatannya ya  

1. Kurangnya pemahaman 

tentang Islam 

2. Tidak rajin mengikuti 

bimbingan sehingga tidak 

punya ilmu agama 

3. Karena perekonomian 

yang mepet sehingga 

mudah dirayu.   

 Setelah mengikuti bimbingan 

ini dampak apa yang bapak 

rasakan 

Saya itu sangat terharu dan 

bersyukur bu bahwa pokjaluh 

mau memberikan bimbingan 

kepada kami tentang prakteknya 

sholat sebab saya dulunya 

belum bisa Alhamdulillah 

setelah ada bimbingan praktek 

Sholat saya bisa melaksanakan 

dengan benar.” 
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 Para mualaf itu perlu 

bimbingan apa tidak pak 

“ untuk bimbingan Agama Islam 

bagi mualaf saya rasa sangat 

dibutuhkan para mualaf karena 

tanpa adanya bimbingan agama 

mualaf tidak tau apa –apa, 

dengan adanya bimbingan ini 

jadinya mualaf bisa banyak hal, 

bisa baca Al Qur‟an, bisa sholat, 

dan lain-lain “ 
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LAMPIRAN 10 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

MUALAF 

RESPONDEN  : Sukemi 

TEMA   : hambatan  bimbingan 

PELAKSANAAN : Sabtu 30  Juni 2018  

TRANSKRIP  : 8 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

 Mengapa bu tidak ikut 

pembinaan  maafkan saya bu, saya ini susah 

sekali mau mengikuti bimbingan 

para mualaf yang ada di Klepu ini, 

karena saya itu sendirian, kalau 

ditinggal nanti siapa yang 

mencarikan rumput sapi saya, 

padahal tidak hanya sekali saya harus 

pulang balik cari rumput 
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LAMPIRAN 11 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

MUALAF 

RESPONDEN  : Sarko 

TEMA   : hambatan  bimbingan Agama  

PELAKSANAAN : Sabtu 30  Juni 2018  

TRANSKRIP  : 9 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

 Mengapa pak tidak ikut 

pembinaan 

Bagaimana saya bisa ikut pembinaan 

bu sedangkan saya ini seorang sopir 

yang pulang dan perginya tidak bisa 

ditentukan kapan. 
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LAMPIRAN 12 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

MUALAF 

RESPONDEN  : Sucipto 

TEMA   : Hambatan bimbingan 

PELAKSANAAN : Sabtu 30  Juni 2018  

TRANSKRIP  : 10 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

 Apa kendala bapak untuk 

mengikuti bimbingan ini 

Saya itu tidak bisa menulis dan 

membaca bu, maka saya juga tidak 

bisa untuk belajar sendiri, 

mendengarkan pelajaran juga susah 

untuk menghafal karena usiaku jua 

sudah tua bu. 

 Para mualaf itu perlu bimbingan 

apa tidak pak 

“ bimbingan kepada para mualaf itu 

sangat berguna dan memang perlu 

diadakan mengingat kami – kami ini 

apabila tidak ada bimbingan dari 

mana bisa mendapatkan ilmu agama, 

sehingga bimbingan agama Islam 

terhadap mualaf sangat dibutuhkan 

keberadaannya.” 
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LAMPIRAN 13 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

MUALAF 

RESPONDEN  : Boinem 

TEMA   : hambatan bimbingan 

PELAKSANAAN : Sabtu 30  Juni 2018  

TRANSKRIP  : 11 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

 Apa hambatan jenengan 

mengikuti bimbingan ini 

“Saya itu sudah tua mata 

saya sudah tidak jelas lagi 

untuk melihat, apalagi 

untuk membaca sudah 

tidak kelihatan”. 
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LAMPIRAN 14 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

MUALAF 

RESPONDEN  : Supi 

TEMA   : kendala  bimbingan 

PELAKSANAAN : Sabtu 30  Juni 2018  

TRANSKRIP  : 12 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Apa hambatan dalam mengikuti 

bimbingan ini  

Sebenarnya saya itu kepengen sekali 

belajar membaca al Qur‟an namun 

saya sudah tidak bisa melihat tulisan 

yang kecil-kecil, dan mau beli kaca 

mata tidak punya uang bu, jadi yah 

keinginanku tidak tercapai bu. 
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Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia  

   

No. USIA Laki-laki Perempuan Jumlah Prosentase 

1. 00  -  05 74 43 117 3,98% 

2. 06  -  10 78 63 141 4,80% 

3. 11  -  15 98 73 171 5,82% 

4. 16  -  20 76 91 167 5,68% 

5. 21  -  25 103 103 206 7,01% 

6. 26  -  30 89 82 171 5,82% 

7. 31  -  35 102 131 233 7,93% 

8. 36  -  40 105 98 203 6,91% 

9. 41  -  45 98 99 197 6,70% 

10. 46  -  50 118 146 264 8,98% 

11. 51  -  55 117 127 244 8,30% 

12. 56  -  60 123 103 226 7,69% 

13 61  -  65 70 83 153 5,21% 

14 66  -  70 65 68 133 4,53% 

15 71  -  75 42 54 96 3,27% 

16 75 -

Keatas 
101 116 217 7,38% 

JUMLAH 1459 1480 2939 100 % 
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     Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

  

No. 
Tamatan/ 

Lulusan 
Laki-laki Perempuan Jumlah Prosentase 

1. Islam 950 981  1.931  0,44% 

2. Katolik 506 498  1.004  3,37% 

3. Kristen 3 1 4 39,33% 

4. Budha     

5. Hindhu     

6. Konghuchu     

JUMLAH 1.459 1.479 2.939 100,00% 
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Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan  

No. Tamatan/Lulusan Laki-laki 
Peremp

uan 

Juml

ah 

Prosenta

se 

1. Tidak Sekolah 3 10 13 0,44% 

2. Blm Tamat SD/ 

sederajat 
64 35 99 3,37% 

3. Tamat SD/Sederajat 531 625 1.156 39,33% 

4. Belum Tamat SLTP 2 4 6 0,20% 

5. Tamat SLTP/Sederajat 101 116 217 7,38% 

6. Belum Tamat 

SLTA/sederajat 
4 8 12 0,41% 

7. Tamat SLTA 

/Sederajat 
137 99 236 8,03% 

8. Belum Sekolah 52 24 76 2,59% 

9.  D II  1 1 0,03% 

10.  D.III 1 6 7 0,24% 

11. S1 22 16 38 1,29% 

12. Tamat S2 3  3 0,10% 

13 Sarjana 25 20 45 1,53% 

14 Diploma IV/Strata I  1 1 0,03% 

15 Lainnya   1.029 35,01% 

JUMLAH 945 965 2.939 100,00% 
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                Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian  

No. Pekerjaan 
Laki-

laki 

Perempu

an 
Jumlah 

Prosent

ase 

1 Belum Bekerja 33 17 50 1,70% 

2 Buruh Harian Lepas 2 2 4 0,14% 

3 
Buruh 

Tani/Perkebunan 
3 5 8 0,27% 

4 Dosen 1  1 0,03% 

5 Guru 9 10 19 0,65% 

6 Karyawan Swasta 110 88 198 6,74% 

7 Kepala Desa 1  1 0,03% 

8 
Mengurus Rumah 

Tangga 
 11 11 0,37% 

9 Nelayan/Perikanan 1  1 0,03% 

10 Pedagang 1  1 0,03% 

11 
Pegawai Negeri 

Sipil 
13 8 21 0,71% 

12 Pelajar/Mahasiswa 206 168 374 12,73% 

13 
Pembantu Rumah 

Tangga 
 3 3 0,10% 

14 Pendeta 1  1 0,03% 

15 Pensiunan 3 2 5 0,17% 

16 Perangkat Desa 13  13 0,44% 

17 Perawat  1 1 0,03% 

18 Perdagangan 2 5 7 0,24% 

19 Petani/Pekebun 566 641 1.207 41,07% 

20 PNS 1  1 0,03% 

21 Sopir 1  1 0,03% 

22 Tidak Bekerja  1 1 0,03% 
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23 TNI 2  2 0,07% 

24 Tukang Kayu 1  1 0,03% 

25 Wiraswasta 271 239 510 17,35% 

26 Data Kosong / salah   497 16,91% 

JUMLAH 1.241 1.201 2.939 
100,00

% 
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Gambar  1 

Pengikraran masuk Islam  

 

 

Gambar  2 

Prosesi Pengikraran secara masal  untuk perempuan 
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Gambar  3 

Prosesi Pengikraran secara masal  untuk laki-laki 

 

 
Gambar 4 

Pembinaan para mualaf desa Klepu 
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Gambar  5 

Pembinaan mualaf dari muhammadiyah 

 

 
 

Gambar 6 

Foto pembinaan mualaf dari Lembaga Manegemen Infak 
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Gambar 7 

Pembinaan mualaf dari Lembaga Managemen Infak 

 

 
Gambar 8 

Foto pembinaan para mualaf praktek ibadah  
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Gambar 9 

Pembinaan para mualaf dalam praktek ibadah 

 

 

Gambar 10 

Penyerahan bantuan berupa ternak ayam kampong kepada bapak mukalam 
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Gambar 11 

Foto Pemberian bantuan kambing kepada misnatun 

 

 

Gambar 12  

Pemberian bantuan kepada mualaf  
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Gambar 13  

Foto Pemberian bantuan berupa bibit durian dan sengon laut 

 

 

Gambar 14 

Foto wawancara dengan penyuluh Non PNS fahruroji 
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Gambar  15 

Foto saat wawancara dengan coordinator penyuluh non PNS hanafi Hadi Susanto M.E 

 

Gambar  16 

Foto wawancara dengan penyuluh Non PNS Ibnu Mujahidin S.Pd. I 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

A. Identitas Diri 

Nama :   Siti Marwiyah 

Tempat/Tgl. Lahir :   Ponorogo, 11 Oktober 1968 

NIP :   19681011 200701 2 031 

Pangkat/Gol. :   Penyuluh Muda  III/c 

  Alamat Rumah :   Klepu RT. 01 RW. 01 Desa Klepu   

Kecamatan Sooko Kab.Po. 

Alamat Kantor  :   Jln. H. Juanda  No. 27 Ponorogo 

Nama Ayah :   Tarimin 

Nama Ibu  :   Soinem 

Nama suami :   Sukandar 

Nama Anak :   Nadzwa Asahra Syifaul Qolbi   

 

B. Riwayat Pendidikan 

1. SDN 1 Klepu  Lulus Tahun 1985 

2. SMP Ma‟arif 2 Po Lulus Tahun 1988 

3. Aliyah Muhammadiyah Lulus Tahun 1991 

4. Unima  Lulus Tahun 1995 

C. Riwayat Pekerjaan   

1. Sebagai guru MTs Tunas bangsa  Tahun 1996 – 2004 

2. Sebagai guru Mts Muhammadiyah 9 Tahun 1996 – 2005 

3. Sebagai guru Madin Muhammadiyah Tahun 1996 – sekarang 

4. Sebagai guru MI Muhammadiyah 15  Tahun  2011 – sekarang 

5. Sebagai penyuluh honorer   Tahun 1997 – 2006 

6. Sebagai penyuluh Fungsional   Tahun 2007 – sekarang 

D. Pengalaman Organisasi 

1. Sebagai pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah Tahun 1988 – 1993 

2. Sebagai pengurus Nasiyatul „Aisyiyah  Tahun 1996 – 2007 

3. Sebagai pimpinan Cabang „Aisyiyah Sooko  Tahun 1996 – sekarang 

4. Sebagai Pengurus MUI Tahun 2007 - Sekarang 
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