
 

 

LAMPIRAN: 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apakah pengurus Masjid Baitul Mukhlisin mempunyai program kerja yang 

dapat meningkatkan pengetahuan keagamaan para jamaah ? 

2. Apakah dalam merumuskan program kerja melalui rapat Pengurus Takmir 

Masjid ? 

3. Apakah program kerja pengurus masjid Baitul Mukhlisin merupakan hasil 

usulan dari jamaah Masjid ? 

4. Apakah para jamaah banyak yang mengikuti kegiatan keagamaan di Masjid 

Baitul Mukhlisin ? 

5. Apakah para pengurus masjid dapat membangun ukhuwah Islamiyah dengan 

para jamaah ? 

6. Apakah jamaah Masjid Baitul Mukhlisin merasakan bahwa keberadaan masjid 

itu sangat penting atau mampu memberi manfaat ? 

7. Apakah kegiatan yang dilaksanakan di masjid mampu meningkatkan rasa 

keimanan dan keislamannya  ? 

8. Apakah dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid Baitul Mukhlisin 

dapat meningkatkan pengetahuan tentang agama Islam ? 

9. Apakah ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di Masjid 

Baitul Mukhlisin ? 

10. Dengan begitu banyaknya program kerja pengurus Takmir Masjid  Baitul 

Mukhlisin, kemudian dalam setiap tahunnya mampu mencapai target 

pelaksanaan berapa prosen ? 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

Kode : 1/A/10-X/2018 

Nama Informan : H Syamsu Aida Yahya 

Tanggal : 10 Oktober 2018, pukul 08.00 – 11.00 WIB 

Tema Wawancara : Manajemen Masjid dalam meningkatkan pemahaman 

fiqih keagamaan jamaah  

 Materi Wawancara 

Peneliti 
Apakah pengurus Masjid Baitul Mukhlisin mempunyai program kerja yang 

dapat meningkatkan pengetahuan keagamaan para jamaah ? 

Informan  
Menurut saya dalam menjalankan organisasi kemasyarakatan seperti 

dilingkungan masjid disini, keberadaan program kerja organisasi sangat 

penting, karena dapat diketahui kemana arah dan bentuk kegiatan organisasi 

tersebut. Dengan keberadaan program kerja ytang baik akan membantu 

pengurus dalam menjalankan semua kegiatan sebagaimana yang dirancang 

tersebut. Oleh karena itu rencana kerja atau biasa disebut dengan rencana 

program kerja sangat penting guna menunjang kegiatan organisasi, termasuk 

dalam hal ini di Masjid Baitul Mukhlisin disini. 

Peneliti 
Apakah dalam merumuskan program kerja melalui rapat Pengurus Takmir 

Masjid ? 

Informan  
Kami sebagai ketua Takmir berusaha setiap kegiatan yang akan melibatkan 

banyak orang akan kami bahas secara bersama-sama. Sehingga dalam hal 

merumuskan rencana kerja atau program kerja tersebut kami usahakan 

dengan mengadakan rapat khusus yang membahas tentang program kerja 

tersebut. Dengan demikian ide dan gagasan dari seluruh warga Masjid sangat 

kami perlukan dalam merumuskan program kerja organisasi tersebut 

Peneliti 
Apakah program kerja pengurus masjid Baitul Mukhlisin merupakan hasil 

usulan dari jamaah Masjid ?  

Informan  
Program kerja itu merupakan suatu arah kegiatan yang akan dilaksanakan 

dan tujuannya adalah untuk kepentingan dan memenuhi keinginan 

masyarakat atau jamaah. Oleh karena itu dalam penyusunan program kerja 

kami libatkan jamaah dengan maksud agar apa yang diinginkan dan 

diharapkan semua jamaah termuat dalam program kerja tersebut. Kemudian 

pengurus takmir masjid akan mengolah dan mengkondisikan agar semua 

dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan tanpa adanya hambatan. Jadi perlu 

adanya keseimbangan antara keinginan dan kemampuan organisasi, sehingga 
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apa yang diharapkan dan diinginkan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya, 

begitu pak!  

Peneliti 
Apakah para pengurus masjid dapat membangun ukhuwah Islamiyah dengan 

para jamaah ?  

Informan  
Pembangunan ukhuwah dilingkungan masjid Baitul Mukh-lisin sangat 

penting untuk menjadikan kehidupan masjid lebih nyata dan benar-benar 

diikuti oleh semua jamaah di masjid ini. Kesadaran membangun ukhuwah 

antara Pengurus Takmir Masjid dan jamaahnya sangat baik untuk 

membangun kehi-dupan Islami dilingkungan Masjid ini. Dengan terjalinnya 

hu-bungan antara Pengurus dan jamaah Masjid menjadikan semua program 

dapat dilaksanakan tanpa menghadapi hambatan yang berarti, dan semua 

jamaah akan mendukungnya dengan sepenuh hati.  

Peneliti 
Apakah ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di Masjid 

Baitul Mukhlisin ?  

Informan  
Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Masjid Baitul Mukhlisin itu 

sebenarnya telah direncanakan dengan sepenuh hati, tetapi pada 

pelaksanaanya ternyata juga banyak yang tidak dapat berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan, karena yang terjadi hambatan itu ada juga. Hambatan 

dalam beberapa kegiatan di Masjid Baitul Mukhlisin itu dari pengurus juga 

dari jamaah terkadang banyak yang lupa akhirnya yang hadir hanya beberapa 

orang. Selain itu hambatan yang terjadi khususnya pada musim hujan, pas 

kegiatan berlangsung turun hujan deras dan lain sebagainya kegiatan berjalan 

tidak sebagaimana yang diharapkan   

Peneliti 
Dengan begitu banyaknya program kerja pengurus Takmir Masjid  Baitul 

Mukhlisin, kemudian dalam setiap tahunnya mampu mencapai target 

pelaksanaan berapa prosen ?  

Informan  
Sebenarnya program kerja Pengurus telah ditata sedemikian rupa dan semua 

diharapkan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan data yang ada 

dalam catatan Pengurus menunjukkan dalam setiap tahunnya mampu 

terlaksana dengan kapasitas atau memenuhi pencapaian target kegiatan 

sebesar 90 %. Hal ini sangat baik dan memang dapat dirasakan oleh seluruh 

jamaah bahwa kegiatan di Masjid Baitul Mukhlisin memang mampu 

mencapai hasil yang mendekati sempurna, meskipun masih ada kekurangan 

itu memang adanya hal-hal yang tidak diprediksi sebelumnya. Jadi kalau ada 

hambatan atau gangguan dalam kegiatan itu rata-rata terjadi dari keadaan 

cuaca dan penceramah atau ustadnya berhalangan. Kalau yang lainnya dapat 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.  

 



 

 

 

 

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

Kode : 2/W/10-X/2018 

Nama Informan : Suharno, AS 

Tanggal : 10 Oktober 2018, pukul 12.30 – 14.00 WIB 

Tema Wawancara : Manajemen Masjid dalam meningkatkan pemahaman 

fiqih keagamaan jamaah  

 Materi Wawancara 

Peneliti 
Apakah pengurus Masjid Baitul Mukhlisin mempunyai program kerja yang 

dapat meningkatkan pengetahuan keagamaan para jamaah ? 

Informan 
Menurut saya dalam sebuah organisasi itu membutuhkan rencana kegiatan 

yang akan dijalankan nantinya, sebab dengan rencana kerja atau dikenal 

dengan program kerja itu dapat menjadikan organisasi tersebut terasa lebih 

hidup dan berjalan sebagaimana yang diinginkan semua warganya. Oleh 

seperti pada beberapa organisasi lainnya pengurus Takmir Masjid Baitul 

Mukhlisin ini juga mempunyai program kerja yang dapat memberi arah 

kegiatan dan operasional organisasi yang dapat menunjukkan eksistensinya 

bersama jamaah di masyarakat khususnya di sekitar Masjid ini 

Peneliti 
Apakah para jamaah banyak yang mengikuti kegiatan keagamaan di Masjid 

Baitul Mukhlisin ? 

Informan 
Menurut pengetahuan saya selama kegiatan dilaksanakan selalu 

mendapatkan sambutan yang baik daik dari para jamaah. Hal itu kelihatan 

pada waktu kegiatan berlangsung banyak jamaah yang mengikutinya, 

sehingga dapat dikatakan sangat ramai oleh kehadiran para jamaah. 

Antusiasme jamaah dalam kegiatan masjid Baitul Mukhlisin ini sangat 

membantu program dakwah yang secara khusus menjadi tujuan dari 

pengurus Takmir Masjid ini. Sebagai upaya dakwah dan meningkatkan 

pemahaman terhadap islam yang khaffah itu sangat berat bagi pengurus, 

namun dengan banyaknya jamaah yang hadir dalam berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan pengurus Takmir Masjid Baitul Mukhlisin 

Peneliti 
Apakah dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid Baitul 



 

 

Mukhlisin dapat meningkatkan fikih keagamaan ? 

Informan 
Menurut yang saya ketahui kegiatan kajian dan pengajian yang 

diprogramkan di Masjid Baitul Mukhlisin adalah merupakan suatu upaya 

meningkatkan fiqih keagamaan para jamaah di Masjid Baitul Mukhlisin ini. 

Karena pada jaman sekarang ini banyak berbagai perbuatan ibadah yang 

sudah tidak sesuai dengan ajaran rasulullah SAW. Oleh karena itu harus 

sering mengikuti kajian dan pengajian di Masjid Baitul Mukhlisin akan 

memberikan pengetahuan agama Islam lebih luas dan pada akhirnya dapat 

memperbaiki peribadahan yang lebih baik dan benar gitu lo mas. 

Peneliti 
Dengan begitu banyaknya program kerja pengurus Takmir Masjid  Baitul 

Mukhlisin, kemudian dalam setiap tahunnya mampu mencapai target 

pelaksanaan berapa prosen ? 

Informan  
Kalau menurut saya selama ini kegiatan di Masjid Baitul Mukhlisin sangat 

baik, rata-rata telah terlaksana dengan baik program kerjanya. Namun 

demikian pencapaiannya memang belum maksimal kalau dikira-kira ya 

mencapai sekitar 90 % dari target yang diharapkan. Sebenarnya semua telah 

di upayakan semaksimal mungkin memang hambatan ataupun gangguan itu 

terjadi diluar kemampuan kami. Meskipun demikian kami tetap berusaha 

secara maksimal dan tidak putus asa untuk semua kegiatan baik itu kajian 

atau pengajian selalu kami laksanakan secara maksimal tanpa ada penurunan 

semangat kami. Karena tujuan kami secara khusus ingin melakukan 

perubahan dan perbaikan dalam kegiatan ibadah jamaah di Masjid Baitul 

Mukhlisin ini. Sehingga cara-cara ibadah jamaah secara umum masih ada 

yang menyimpang dan dikarenakan kekurangan pemahaman terhadap agama 

Islam. Oleh karena itu bagaimanapun kegiatan peningkatan pemahaman 

agama terus kami laksanakan secara maksimal dan sepenuh hati, agar dapat 

memperbaiki perilaku ibadah kami semua, begitu mas 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

Kode : 3/W/11-X/2018 

Nama Informan : Dasuki, S.Hut 

Tanggal : 11 Oktober 2018, pukul 08.00 – 09.30 WIB 

Tema Wawancara : Manajemen Masjid dalam meningkatkan pemahaman 

fiqih keagamaan jamaah  

 

 Materi Wawancara 

Peneliti 
Apakah dalam merumuskan program kerja melalui rapat Pengurus Takmir 

Masjid ? 

Informan  
Menurut pengetahuan saya di kepengurusan Takmir Masjid Baitul Mukhlisin 

ini dalam merumuskan program kerja selalu melibatkan seluruh pengurus 

ditambah beberapa orang jamaah sebagai perwakilan. Hal ini dimaksudkan 

untuk memberikan kesempatan kepada semua komponen masjid Baitul 

Mukhlisin untuk dapat melibatkan diri dalam merumuskan program kerja 

organisasi tersebut, sehingga apapun bentuk program kerjanya yang penting 

dapat melibatkan semua pihak yang ada di Masjid Baitul Mukhlisin ini. 

Jangan sampai warga jamaah tidak mengetahui atau bahkan tidak paham 

sama sekali dengan beberapa bentuk program kegiatan yang melibatkan 

semua warganya, yang tentunya dapat memajukan dan menghidupkan masjid 

Baitul Mukhlisin ini.  

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

Kode : 4/W/11-X/2018 

Nama Informan : Saufan Alim 

Tanggal : 11 Oktober 2018, pukul 09.30 – 11.00 WIB 

Tema Wawancara : Manajemen Masjid dalam meningkatkan pemahaman 

fiqih keagamaan jamaah  

 Materi Wawancara 

Peneliti 
Apakah kegiatan yang dilaksanakan di masjid mampu meningkatkan rasa 

keimanan dan keislamannya  ?  

Informan  
Menurut pengetahuan saya ya mas, bahwa Masjid Baitul Mukhlisin ini 

sangat besar kontribusinya dalam membangun kehidupan Islami di 

masyarakat. Dengan begitu banyaknya kegiatan yang dilaksanakan di Masjid 

Baitul Mukhlisin tersebut memberikan corak dan warna dakwah Islamiyah 

yang lebih baik dan lebih maju. Bahkan masyarakat atau jamaah disini benar-

benar terasa semakin meningkat dari waktu ke waktu, sehingga keberadaan 

Masjid Baitul Mukhlisin dapat meningkatkan rasa keimanan dan 

keislamanya 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

Kode : 5/W/12-X/2018 

Nama Informan : Khoirul 

Tanggal : 12 Oktober 2018, pukul 08.30 – 09.30 WIB 

Tema Wawancara : Manajemen Masjid dalam meningkatkan pemahaman 

fiqih keagamaan jamaah 

 Materi Wawancara 

Peneliti 
Apakah program kerja pengurus masjid Baitul Mukhlisin merupakan hasil 

usulan dari jamaah Masjid ? 

Informan 
Menurut pengetahuan saya selama ini justru jamaah yang diharapkan 

memberikan masukan untuk program kerja Takmir Masjid itu. Karena semua 

kegiatan itu akan melibatkan dan dalam pengelolaannya juga membutuhkan 

para jamaah semuanya dan hasil dari kegiatan tersebut supaya dapat 

dirasakan manfaatnya oleh seluruh jamaah masjid. Hal itu penting sebab 

dengan program yang baik dan benar-benar keinginan jamaah dapat 

menjadikan program kerja dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, dan 

dapat diterima semua pihak atau warga jamaah masjid disini.  

 

 



 

 

 

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

Kode : 6/W/13-X/2018 

Nama Informan : Setyo Adji 

Tanggal : 13 Oktober 2018, pukul 09.30 – 10.30 WIB 

Tema Wawancara : Manajemen Masjid dalam meningkatkan pemahaman 

fiqih keagamaan jamaah 

 Materi Wawancara 

Peneliti 
Apakah para jamaah banyak yang mengikuti kegiatan keagamaan di Masjid 

Baitul Mukhlisin ?  

Informan 
Menurut yang saya ketahui selama ini setiap kegiatan yang diadakan di 

Masjid Baitul Mukhlisin itu sudah pasti banyak jamaah yang dating 

mengikutinya, sehingga para jamaah itu langsung mengikuti secara tersebut 

sampai selesai. Para jamaah yang hadir pada acara tersebut kelihatan sangat 

antusias dan penuh semangat lo mas, jadi apa itu kajian atau pengajian 

hampir sama yang datang, maksudnya sama banyaknya gitu lo. Rumah saya 

kan dekat to mas, jadi kalau ada kegiatan tersebut saya sering tahu dan 

melihat secara langsung di masjid tersebut. Sehingga menurut saya manfaat 

dari kegiata itu benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh jamaah yang hadir 

dalam acara tersebut. Selanjutnya para jamaah memahami dan mengetahui 

tentang ilmu-ilmu agama secara lebih luas dan mendalam to mas.  

Peneliti 
Apakah jamaah Masjid Baitul Mukhlisin merasakan bahwa keberadaan 

masjid itu sangat penting atau mampu memberi manfaat ?  

Informan 
Memang benar keberadaan Masjid Baitul Mukhlisin mempunyai nilai yang 

begitu besar dan semua masyarakat atau jamaah sangat membutuhkan 

keberadaan Masjid Baitul Mukhlisin tersebut. Jamaah membutuhkan untuk 

shalat berjamaah dan berbagai bentuk kegiatan dalam menambah 

pengetahuan keilmuan yang lebih baik dan lebih maju. Sehingga masjid 

sebagai pusat kegiatan ibadah dan juga sebagai pusat dakwah serta 

peningkatan keilmuan yang lebih baik dan memajukan para jamaah dalam 

menjalankan ibadahnya  

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

Kode : 7/W/14-X/2018 

Nama Informan : Syamsul Huda 

Tanggal : 14 Oktober 2018, pukul 08.30 – 09.30 WIB 

Tema Wawancara : Manajemen Masjid dalam meningkatkan pemahaman 

fiqih keagamaan jamaah 

 Materi Wawancara 

Peneliti 
Apakah jamaah Masjid Baitul Mukhlisin merasakan bahwa keberadaan 

masjid itu sangat penting atau mampu memberi manfaat ? 

Informan 
Masyarakat di Kelurahan Nologaten ini merasakan bahwa Masjid Baitul 

Mukhlisin adalah sebagai pusat kegiatan ibadah yaitu shalat berjamaah atau 

kegiatan social lainnya yang diperlukan masyarakat sekitarnya. Dengan 

berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Baitul Mukhlisin tersebut 

membuat masyarakat atau jamaah menjadi semakin meningkatkan 

kemampuan keilmuan keagamaannya. Hal itu kan banyak sekali kegiatan 

yang dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi para jamaahnya. Begitu 

besarnya nilai keberadaan Masjid Baitul Mukhlisin akhirnya semua 

masyarakat atau jamaah disini hampir setiap shalat lima waktu dapat 

dipastikan dilakukan di Masjid Baitul Mukhlisin 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

Kode : 8/W/14-X/2018 

Nama Informan : Mulyono 

Tanggal : 14 Oktober 2018, pukul 9.30 – 15.00 WIB 

Tema Wawancara : Manajemen Masjid dalam meningkatkan pemahaman 

fiqih keagamaan jamaah 

 Materi Wawancara 

Peneliti 
Apakah dalam merumuskan program kerja melalui rapat Pengurus Takmir 

Masjid ? 

Informan 
Menurut pengetahuan saya selama ini Pengurus Takmir Masjid Baitul 

Mukhlisin dalam merumuskan program kerjanya selalu melibatkan semua 

pihak yang ada di sini. Sehingga dalam membuat rencana kerja atau program 

kerja itu seluruh jamaah dapat dikatakan mengetahui dan memahaminya. 

Termasuk sumber informasinya juga berasal dari arus bawah dan bukan dari 

pengurus inti saja, sehingga banyak pihak yang terlibat dalam merumuskan 

program kerja Takmir Masjid 

Peneliti 
Apakah kegiatan yang dilaksanakan di masjid mampu meningkatkan rasa 

keimanan dan keislamannya  ? 

Informan Menurut saya keberadaan Masjid Baitul Mukhlisin ini sangat besar 

manfaatnya dalam meningkatkan kemampuan dan keilmuan keagamaan 

masyarakat atau jamaah di Kelurahan Nologaten. Dengan demikian apabila 

masyarakat aktif berangkat ke Masjid Baitul Mukhlisin akan membuat 

kemampuan keagamaannya semakin meningkat dan masyarakat dalam 

kehidupannya benar-benar tidak dapat terlepas dari eksistensi masjid tersebut 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

Kode : 9/W/15-X/2018 

Nama Informan : Meswanto 

Tanggal : 15 Oktober 2018, pukul 08.30 – 09.30 WIB 

Tema Wawancara : Manajemen Masjid dalam meningkatkan pemahaman 

fiqih keagamaan jamaah 

 Materi Wawancara 

Peneliti Apakah para pengurus masjid dapat membangun ukhuwah Islamiyah dengan 

para jamaah ? 

Informan Jalinan antara Pengurus Takmir Masjid dan para jamaah selama ini memang 

sangat baik dan tidak pernah ada masalah. Terjalinnya ukhuwah itu karena 

para pengurus Takmir secara khusus membangun dan melakukan berbagai 

upaya untuk menjadikan ukhuwah di lingkungan Masjid Baitul Mukhlisin 

benar-benar terjaga dengan baik dan harmonis. Karena dengan terjalinnya 

hubungan yang harmonis tersebut akan membuat suasana lingkungan dan 

keluarga masjid dapat lebih baik dan lebih maju, gitu lo mas. 

Peneliti Apakah dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid Baitul 

Mukhlisin dapat meningkatkan fikih keagamaan ? 

Informan Pada masa sekarang ini masyarakat itu merasa sangat kurang ilmu 

pengetahuan tentang agamanya, sehingga dalam berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan dan diprogramkan oleh pengurus Takmir Masjid Baitul 

Mukhlisin secara khusus teruma diarahkan pada peningkatan pemahaman 

agama Islam. Hal ini dimaksudkan para jamaah di masjid sini biar mampu 

menjalankan Islam secara benar dan menurut pada ajaran Nabi Muhammad 

SAW. Sekarang rata-rata manusia merasa paham agama tetapi dalam 

menjalankannya itu tidak karuan dan lebih cenderung pada bentuk ibadah 

yang keluar dari ajaran agamanya. Oleh karena itu beberapa kegiatan di 

Masjid Baitul Mukhlisin ini mulai dari kajian, atau  pengajian diarahkan pada 

peningkatan pemahaman agama Islam itu agar masyarakat lebih mampu 

menjalankan ibadah sesuai ajaran rasulullah SAW. 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

Kode : 10/W/15-X/2018 

Nama Informan : Sudarmanto 

Tanggal : 15 Oktober 2018, pukul 09.30 – 10.30 WIB 

Tema Wawancara : Manajemen Masjid dalam meningkatkan pemahaman 

fiqih keagamaan jamaah 

 Materi Wawancara 

Peneliti Apakah ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di Masjid 

Baitul Mukhlisin ? 

Informan Menurut yang saya ketahui bahwa kegiatan di Masjid Baitul Mukhlisin itu 

sangat baik dan rata-rata terlaksana dengan lancar. Untuk pelaksanaan 

program kegiatan di Masjid Baitul Mukhlisin dapat berjalan dengan baik, 

tetapi hambatan itu terjadi memang ada beberapa jamaah yang terkadang 

banyak acara dan lupa jadwal kegiatan di Masjid Baitul Mukhlisin. 

Kemudian terjadi hambatan dalam kegiatan itu karena cuaca seperti adanya 

hujan deras atau yang lainnya, seperti pemateri tidak hadir atau berhalangan 

hadir. Hal itu berakibat pada semakin sedikitnya jumlah jamaah yang hadir di 

Masjid Baitul Mukhlisin tersebut. Kalau dari bagian pelaksana sebenarnya  

sangat baik dan tidak terjadi masalah apapun. 

 


