
 

 

Lampiran 01 

InstrumenWawancara 

A. Wawancara untuk pembina pemuda karang taruna GTC 

(BapakJaimun) 

1. Bagaimana proses pembentukan pemuda karang taruna GTC? 

2. Apa tujuan pembentukan dari pemuda karang taruna GTC? 

3. Apakah pembentukan pemuda karang taruna GTC dihadiri  oleh tokoh masyarakat? 

4. Bagaimana pelaksanaan kajian keislaman yang digagas oleh pemuda karang taruna GTC 

dalam membentuk masyarakat religius? 

5. Bagaimana upaya pemuda karang taruna GTC dalam membentuk masyarakat religius? 

6. Apakah ada rapat terstruktur dengan keseluruhan pemuda karang taruna GTC? 

7. Apakah ada hambatan dan dukungan dari masyarakat? 

 

B. Wawancara untuk pembina karang taruna GTC (Bapak Yudi Purwanto) 

1. Bagaimana proses pembentukan pemuda karang taruna GTC? 

2. Apa tujuan pembentukan dari pemuda karang taruna GTC? 

3. Apakah pembentukan pemuda karang taruna GTC dihadiri oleh tokoh masyarakat? 

4. Bagaimana pelaksanaan kajian keislaman yang digagas oleh pemuda karang taruna GTC 

dalam membentuk masyarkat religius? 

5. Bagaimana upaya pemuda karang taruna GTC dalam membentukan masyarakat religius? 

6. Apakah ada rapat terstruktur dengan keseluruhan pemuda karang taruna GTC? 

7. Apakah ada hambatan dan dukungan dari masyarakat? 

 

 

C. Wawancara untuk ketua pemuda karang taruna GTC 



 

 

 (Ja’farArifin) 

1. Kapan dimulainya pembentukan karang taruna GTC? 

2. Apa visi/misi dari pemuda karang taruna GTC? 

3. Apa tujuan dan fungsi pembentukan karang taruna GTC? 

4. Ada berapakah jumlah anggota pemuda karang taruna GTC? 

5. Apakah pelaksanaan kajian keislaman berjalan dengan lancar? 

6. Bagaimana upaya pemuda karang taruna GTC dalam membentuk masyarakat religius? 

7. Apa factor pendukung dan penghambat upaya pemuda karang taruna GTC dalam membentuk 

masyarakat religious melalui kajian keislaman? 

D. Wawancara untuk sekertaris pemuda karang taruna GTC 

(Faizun Ahmad) 

1. Apakah ada rapat rutin terkait pengembangan pemuda karangtaruna GTC? 

2. Apakah dalam setiap kegiatan dirapatkan dengan keseluruh ananggota? 

3. Apakah ada dokumentasi dalam setiap kegiatan? 

4. Apakah ada pelaporan data dalam setiap kegiatan kepada ketua dan pembina? 

 

E. Wawancara untuk bendahara pemuda karang taruna GTC (Fatmawati) 

1. Bagaimana perolehan dana pemuda karangtaruna GTC? 

2. Bagaiman acara pengembangan dana pemuda karangtaruna GTC? 

3. Apakah ada persetujuan antara ketua dan bendahara dalam mengeluarkan dana pemuda 

karangtaruna GTC? 

4. Apakah ada laporan rutin baik pemasukan dan pengeluaran dana pemuda karangtaruna GTC? 

F. Wawancara untuk anggota pemuda karang taruna GTC 



 

 

1. Apakah merasa keberatan mengikuti pemuda karang taruna GTC? 

2. Apakah anggota pemuda karang taruna GTC ikut berpartisipasi dalam kegiatan? 

3. Apa dampak mengikuti pemuda karang tarunaGTC? 

G. Wawancara untuk Ta’mir masjid 

1. Bagaimana pelaksanaan kajian keislaman dalam membentuk masyarakat religius di masjid At- 

Taqwa dusun Krajan desa BaosanLor Ngrayun Ponorogo? 

2. Apakah kegiatan kajian keislaman dalam membentuk masyarakat religious yang diselenggarakan 

oleh pemuda karang taruna GTC berjalan dengan kondusif? 

3. Apa dampak setelah mengikuti kajian keislaman dalam membentuk masyarakat religius? 

4. Apa factor pendukung dan penghambat dalam mengikuti kegiatan kajian keislaman dalam 

membentuk masyarakat religius? 

 

 

 

H. Wawancara untuk Masyarakat 

1. Apakah setuju dengan adanya kegiatan kajian keislaman dalam membentuk masyarakat religius 

yang diadakan oleh pemuda karang taruna GTC? 

2. Apa upaya kegiatan pemuda karang taruna GTC dalam membentuk masyarakat religius? 

3. Apa dampak setelah mengikuti kajian keislaman dalam membentuk masyarakat religius? 

4. Apa dorongan mengikuti kegiatan kajian keislaman dalam membentuk masyarakat religius yang 

diadakan oleh pemuda karang taruna GTC? 

5. Apa factor pemghambat dalam mengikuti kajian keislaman dalam membentuk masyarakat 

religius yang diadakan oleh pemuda karangtaruna GTC. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 02 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode   : 01/W/P/VII/2019 

Nama Narasumber : Bapak Jaimun (Pembina Pemuda Karang Taruna GTC ) 

Tanggal  : 06 Juli 2019 

Jam   : 15.00-15.30 WIB 

Disusun Jam  : 20.00-20.30 WIB 

Topik Wawancara : Tujuan,upaya pemuda karang taruna dalam membentuk masyarakat 

religius melalui kajian keislaman. 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana proses pembentukan pemuda karang taruna GTC? 



 

 

Informan Dalam proses pembentukan karang taruna tidak lepas dari 

dukungan masyarakat lain daripada itu, tokoh masyarakat 

berkumpul dengan anggota karang taruna, kemudian 

dibentuklah organisasi karang taruna GTC. Serta didalamnya 

pembentukan ADART, Bidang-bidang, stik horder yang 

mendukung kemajuan karang taruna. 

Peneliti Apakah tujuan pembentukan dari pemuda karang taruna 

GTC? 

Informan Tujuan diadaknya pembentukan karang taruna GTC yaitu 

untuk kemajuan masyarakat, untuk mempererat silaturahmi, 

dan untuk menggali potensi pemuda dalam memajukan 

masyarakat. 

 

Peneliti Apakah pembentukan pemuda karang taruna GTC dihadiri 

oleh tokoh masyarakat? 

Informan Iya benar, pembentukan krang taruna GTC dihadiri oleh 

seluruh masyarakat. 

Peneliti Bagaimana pelaksanaan kajian keislaman yang digagas oleh 

pemuda karang taruna GTC dalam membentuk masyarakat 

religius? 

Informan Sudah mulai berjalan dan banyak kemajuan. Karena ada 

kajian rutin setiap jum’at legi tentang bimbingan sholat. 

Peneliti Bagaimana upaya pemuda karang taruna GTCdalam 

membentuk masyarakat religius? 



 

 

Informan Upaya pemuda karang taruna GTC dalam membentuk 

masyarakat religius yaitu menjaga perbuatan yang tidak sesuai 

dengan keagamaan, dan diadakannya pendidikan dari anak-

anak sampai orang dewasa tentang pemdidikan agma. 

Peneliti Apakah ada rapat terstruktur dengan keseluruhan pemuda 

karang taruna GTC? 

Informan Iya ada rapat terstruktur dalam keseluruhan pemuda karang 

taruna GTC. Adapun rapat tersebut diadakan dalam satu (1) 

bulan sekali. 

Peneliti Apakah ada hambatan dan dukungan masyarakat? 

Informan Alhamdulillah tidak ada hambatan, karena masyarakat tetap 

mendukung dan dengan adanya konfirmasi dari pembina, 

ketua, dan anggota masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode   : 02/W/P/VII/2019 

Nama Narasumber : Yudi Purwanto (pembina pemuda karang taruna GTC) 



 

 

Tanggal  : 06 Juli 2019 

Jam   : 08.00-08.30WIB 

Disusun Jam  : 21.00-21.30 WIB 

Topik Wawancara : Tujuan, upaya pemuda karang taruna dalam membentuk masyarakat 

religius melalui kajian keislaman. 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana proses pembentukan pemuda karang taruna GTC? 

Informan Dalam proses pembentukan karang taruna tidak lepas dari 

dukungan masyarakat lain daripada itu, tokoh masyarakat 

berkumpul dengan anggota karang taruna, kemudian 

dibentuklah organisasi karang taruna GTC. Serta didalamnya 

pembentukan ADART, Bidang-bidang, stik horder yang 

mendukung kemajuan karang taruna. 

Peneliti Apakah tujuan pembentukan dari pemuda karang taruna 

GTC? 

Informan Tujuan pembentukan dari pemuda karang taruna GTC yaitu 

untuk memajukan masyarakat, meningkatkan kreativitas 

pemuda, dan untuk meningkatkan silaturahmi antar pemuda. 

Peneliti Apakah pembentukan pemuda karang taruna GTC dihadiri 

oleh tokoh masyarakat? 

 

 

 

Informan Iya benar, pembentukan krang taruna GTC dihadiri oleh 

seluruh masyarakat. 

Peneliti Bagaimana pelaksanaan kajian keislaman yang digagas oleh 

pemuda karang taruna GTC dalam membentuk masyarakat 



 

 

religius? 

Informan Berjalan dengan lancar semua kegiatan terutaman 

melaksanakan kajian keislaman dan mengajak masyarakat 

untuk berpola hidup secara islami. 

Peneliti Bagaimana upaya pemuda karang taruna GTCdalam 

membentuk masyarakat religius? 

Informan Upaya pemuda karang taruna GTC dalam membentuk 

masyarakat religius yaitu mengajak masyarakat untuk sholat 

berjamaah dimasjid, mengajak masyarakat untuk rutin 

melakukan sholat jum’at, dan mengajak masyarakat untuk 

berbagi rezekinya untuk diberikan kepada orang yang kurang 

mampu dan menumbuhkan rasa ikhlas. 

Peneliti Apakah ada rapat terstruktur dengan keseluruhan pemuda 

karang taruna GTC? 

Informan Iya ada rapat terstruktur dalam keseluruhan pemuda karang 

taruna GTC. Adapun rapat tersebut diadakan dalam satu (1) 

bulan sekali. 

Peneliti Apakah ada hambatan dan dukungan masyarakat? 

Informan Hambatan insyallah tidak ada, malah masyarakat tetap 

mendukung deangan diadakannya kajian keislaman. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode   : 03/W/K/VII/2019 

Nama Narasumber : Ja’far Arifin (Ketua Pemuda) 

Tanggal  : 07 Juli 2019 

Jam   : 15.30-16.00 WIB 

Disusun Jam  : 22.00-23.00 WIB 

Topik Wawancara : Tujuan, upaya pemuda karang taruna dalam menbentuk masyarakat 

religius melalui kajian keislaman. 

 Materi Wawancara 

Peneliti Kapan dimulainya pembentukan karang taruna GTC? 

Informan Pembentukan karang taruna GTC dimulai pada tanggal 25 

februari 2017 

Peneliti Apa visi/misi dari pemuda karang taruna GTC? 

Informan Visi pemuda karang taruna GTCkekanacan guyup rukun eling 

marang konco abot enteng bareng disonggo. 

Misi pemuda karang taruna GTC sebagai gerakan pemuda 

berkemajuan, pemuda GTC berkiprah dibidang pendidikan 

dan sosial. 

 

Peneliti Apa tujuan dan fungsi pembentukan karang taruna GTC? 

Informan Tujuan karang taruna GTC yaitu terbentuknya pemuda yang 

berkiprah didalam pendidikan dan sosial sehingga 

terbentuknya pemuda yang kreatif dan inovatif. 

Fungsi karang taruna GTC yaitu wahana kepribadian pemuda 



 

 

GTC, wahana pengabdian kepada masyarakat, wahana 

berkiprah di pendidikan dan sosial, wahana perkembangan 

dan aktualisasi diri. 

Peneliti  Ada berapakah jumlah anggota pemuda karang taruna GTC? 

Informan  Ada 20 oang anggota pemuda karang taruna GTCyaitu Ja’far 

Arifin, Faizun Ahmad, Ahmad Mutakhin, Ali Mutakhin, 

Widiyantoro, Budiono, Eri Susanto, Yusron Efendi, 

Muhammad Saifudin, Supriyanto, Yuda Mahendra, Rohma 

Dinata, Elisa Anggraini, Lisa Kurniawati, Erina Kusuma 

Andriani, Elviana, Yeni Susanti, Fatmawati, Wahyudi, Agus 

Tri Handoko. 

Peneliti Apakah pelaksanaan kajian keislaman berjlan dengan lancar? 

Informan Alhamdulillah, semua perjalanan dalam pelaksanaan kegiatan 

kajian keislaman berjalan dengan lancar. Adapun antusias dari 

pemuda untuk masyarakat sangatlah baik. 

Peneliti Bagaimana upaya pemuda karang taruna GTC dalam 

membentuk masyarakat religius? 

Informan Kami sebagai pengurus dan anggota dalam membentuk kajian 

keislaman mempunyai upaya untuk membentuk masyarakat 

religius yaitu dengan adanya kegiatan taman pendidikan anak-

anak (TPA), pembinaan Lansia, pembacaan hadits setelah 

sholat subuh, pengajian rutin setiap satu (1) bulan sekali dan 

pengajian akbar setiap satu (1) tahun sekali. 

Peneliti Apa faktor pendukung dan penghambat upaya pemuda karang 

taruna GTCdalam membentuk masyarakat religius melalui 

kajian keislaman? 



 

 

Informan Faktor pendukung seluruh pemgurus maupun anggota 

berperan aktif dalam setiap tanggung jawab, baik bersifat 

internal maupun eksternal serta dukungan penuh dari 

masyarakat. 

Faktor penghambat ada sebagian anggota yang kurang 

berperan namun, berlahan-lahan terus dibenahi untuk 

mencapai tujuan maupun tanggungjawab semua anggota. 

  

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode   : 04/W/S/VII/2019 

Nama Narasumber : Faizun Ahmad (Sekertaris pemuda karang taruna) 

Tanggal  : 7 Juli 2019 

Jam   : 09.00-09.30 WIB 

Disusun Jam  : 21.00-21.30 WIB 

Topik Wawancara : Tujuan, upaya pemuda karang taruna dalam membentuk masyarakat 

religius melalui kajian keislaman. 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Apakah ada rapat rutin terkait pengembangan pemuda karang 

taruna GTC? 

Informan Ada, ada rapat rutin terkait pengembangan pemuda karang 

taruna GTC untuk memajukan pemuda menuju masa deapan 

yang lebih baik. 



 

 

Peneliti   Apakah dalam setiap kegiatan dirapatkan dengan keseluruhan 

anggota? 

Informan Tidak, karena ada kesibukan masing-masing misalnya masih 

ada yang bekerja sehingga tidak bisa ditinggalakan. 

Peneliti Apakah ada dokumentasi dalam setiap kegiatan? 

Informan Ada, karena setiap kegiatan ada bagian dokumentasi. 

Peneliti Apakah ada pelaporan data dalam setiap kegiatan kepada 

ketua dan pembina? 

Informan Ada, ada pelaporan data dalam setiap kegiatan supaya tidak 

ada perselisiahan dan ada penanggung jawab kegiatan. 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode   : 05/W/B/VII/2019 

Nama Narasumber : Fatmawati (Bendahara karang taruna) 

Tanggal  : 7 Juli 2019 

Jam   : 15.30-16.00 WIB 

Disusun Jam  : 22.00-23.00 WIB 

Topik Wawancara : Upaya pemuda karang taruna GTCdalam membentuk masyarakat religius 

melalui kajian keislaman. 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana perolehan dana pemuda karang taruna GTC? 



 

 

Informan Diadakan iuran setiap bualan perindividu. 

Peneliti   Bagaimana cara pengembangan dana pemuda karang taruna 

GTC? 

Informan Melakukan usaha pembuatan baju kemudian dijual kembali, 

berjualan singkong keju, dan insyallah rencana kedepan akan 

membuat took kecil-kecilan. 

Peneliti Apakah ada persetujuan antara ketua dan bendahara dalam 

mengeluarkan dana pemuda karang taruna GTC? 

Informan Iya, dikarenakan supaya tidak ada perselisihan antara ketua 

dan bendahara. 

Peneliti Apakah ada laporan rutin baik pemasukan dan pengeluaran 

dana pemuda karang taruna GTC? 

Informan Iya, karena supaya semua tau pemasukan dan pengeluaran 

dana yang dipakai. 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode   : 06/W/AP/VII/2019 

Nama Narasumber : Yusron Efendi (Anggota pemuda karang taruna) 

Tanggal  : 8 Juli 2019 

Jam   : 09.00-09.30 WIB 

Disusun Jam  : 21.00-21.30 WIB 

Topik Wawancara : Upaya pemuda karang taruna dalam membentuk masyarakat religius 

melalui kajian keislaman. 

 



 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Apakah merasa keberatan mengikuti pemuda karang taruna 

GTC? 

Informan Tidak, karena saya sebagai daerah asli (terpencil)  yang ingin 

memajukan masyarakat RT02/RW02 supaya mereka bisa lebih 

mengetahui perkembangan zaman. 

 

Peneliti Apakah anggota pemuda karang taruna GTC ikut 

berpartisipasi dalam setiap kegiatan? 

Informan Iya, pemuda karang taruna sangat berpartisipasi dalam setiap 

kegiatan terutama dalam kegiatan besar contohnya 

mengadakan pengajian akbar yang mengundang beberapa RT. 

Peneliti Apa dampak mengikuti pemuda karang taruna GTC? 

Informan Bisa menambah wawasan (sharing), saling bertukar pendapat 

dan tidak mementingkan ego sendiri-sendiri. 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode   : 07/W/TM/VII/2019 

Nama Narasumber : Bapak Subari (Ta’mir masjid) 

Tanggal  : 9 Juli 2019 

Jam   : 15.30-16.00 WIB 

Disusun Jam  : 22.00-23.00 WIB 



 

 

Topik Wawancara : Pelaksannan kajian keislaman dalam membentuk masyarakat religius di 

Dusun Krajan Desa Baosan Lor Ponorogo. 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana pelaksanaan kajian keislaman dalam membentuk 

masyarakat religius di masjid At-Taqwa Dusun Krajan Desa 

Baosan Lor Ngrayun Ponorogo? 

Informan Pelaksanaan kajian keislaman dalam membentuk masyarakat 

religius yaitu dengan diadakanya kajian rutin pada jum’at legi 

dan setiap satu (1) tahun sekali, dan juga diadakannya TPA 

untuk anak-anak. 

Peneliti Apakah kegiatan kajian keislaman dalam membentuk 

masyarakat religius yang diselenggarakan oleh pemuda karang 

taruna GTC berjalan dengan kondusif? 

Informan Berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan dan tidak ada 

kendala apapun. 

Peneliti Apa dampak setelah mengikuti kajian keislaman dalam 

membentuk masyarakat religius? 

Informan Menambah ketekunan dan keimanan sehingga perkembangan 

islam bertambah. 

Peneliti Apa faktor pendukung dan penghambat dalam mengikuti 

kegiatan kajian keislaman dalam membentuk masyarakat 

religius? 

Informan Faktor pendukung sebagian remaja pernah belajar dipondok 

sehingga memberikan contoh yang baik dan menjadi tauladan 

dalam masyarakat. 

Faktor Penghambat adanya kesibukan dalam bekerja. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode   : 08/W/M/VI/I2019 

Nama Narasumber : Bapak Dasiyo (Masyarakat) 



 

 

Tanggal  : 9 Juli 2019 

Jam   : 17.00-17.30 WIB 

Disusun Jam  : 22.00-22.30 WIB 

Topik Wawancara : Dampak pemuda karang taruna GTCdalam membentuk  

 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Apakah setuju dengan adanya kegiatan kajian keislaman 

dalam membentuk masyarakat religius yang diadakan oleh 

pemuda karang taruna GTC? 

Informan Iya mbak saya setuju, karena dengan adanya kajian keislaman 

bisa membawa kita khususnya saya sendiri untuk melakukan 

hal-hal positif. 

Peneliti Apa upaya kegiatan pemuda karang taruna GTC dalam 

membentuk masyarakat religius? 

Informan Mengajak masyarakat untuk sholat berjamaah dimasjid, 

mengajak untuk ikut menghadiri acara pengajian di desa 

sebelah. 

Peneliti Apa dampak setelah mengikuti kajian keislaman dalam 

membentuk masyarakat religius? 

Informan Bisa membedakan hal positif dan negatif, lebih tekun 

beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT Amar 

ma’ruf Nahi mungkar. 

Peneliti Apa dorongan mengikuti kegiatan kajian keislaman dalam 

membentuk masyarakat religius yang diadakan oleh pemuda 

karang taruna GTC? 



 

 

Informan Awalnya saya berfikir mungkin pengajian cuma kayak gitu 

gitu aja ternyata setelah saya mengikuti banyak manfaat yang 

bisa diambil salah satunya yaitu lebih mempererat silaturohmi 

antara RT.  

Peneliti Apa faktor penghambat dalam mengikuti kajian keislaman 

dalam membentuk masyarakat religius yang diadakan oleh 

pemuda karang taruna GTC? 

Informan Insyallah faktor penghambatnya tidak ada karena masyarakat 

sangat merespon kegiatan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 03 

 



 

 

 

TRANSKIP OBSERVASI 

 

Kode    : 01/O/VII/2019 

Tanggal Pengamatan  : 07 Juli 2019 

Jam     : 08.00-08.30 WIB 

Disusun Jam   : 20.30-21.00 WIB 

Kegiatan yang dilakukan : Berdirinya pemuda karang taruna GTC 

 

Transkip Observasi Awal mulanya penelitimelihat paparan gambar 

yang berada di teras masjid yang didalamnya 

terdapat struktur organisasi pemuda karang 

taruna GTCdan kegiatan apa saja yang sudah 

dilakukan oleh pemuda karang taruna GTC. 

Pemuda karang taruna GTC berjumlah 20 (dua 

puluh) orang pemuda. Dan pemuda karang 

taruna GTCmemiliki lambang tersendiri yang 

unik. 

Lima 

Tanggapan Pengamat Berdasarkan pengamatan peneliti, dilihat dari 

segi kegiatanya pemuda karang taruna GTC 

memiliki keahlian dalam memajukan masyarakat 

untuk menuju pergerakan yang lebih 

berkembang. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TRANSKIP OBSERVASI 

 

Kode    : 03/O/VII/2019 

Tanggal Pengamatan  : 10 Juli 2019 

Jam     : 03.30-04.00 WIB 

Disusun Jam   : 21.00-21.30 WIB 

Kegiatan yang dilakukan : Pelaksanaan kajian rutin  

 

Transkip Observasi Peneliti melakukan pengamatan bagaimana 

pelaksanaan kajian rutin yang diadakan pemuda 

karang taruna GTCdan kajian tersebut beisi 

tentang bimbingan sholat dan diselingi dengan 

kata-kata motivasi guna untuk tetap istiqomah 

dalam mengikuti kajian tersebut. 

Tanggapan Pengamat Berdasarkan proses pengamatan yang telah 

dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa untuk 

menyebarluaskan sesuatu yang bersifat positif 

harus sabar dan tetap memberikan dorongan dan 

motivasi untuk menuju masa depan yang lebih 

baik. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 04 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

Kode    : 02/D/V/2018 

Tanggal Pengamatan  : 07 Juli 2019 

Jam     : 08.00-08.30 WIB 

Disusun Jam   : 21.00-21.30 WIB 

Kegiatan yang dilakukan : Profil Pemuda Karang Taruna GTC(visi, misi, tujuan dan fungsi) 

 

Transkip Observasi Profil Pemuda Karang Taruna GTC : 

Nama Karang Taruna : Pemuda GTC (Gunung 

Tugel Community) 

Alamat : Desa Baosanlor, Kecamatan Ngrayun, 

Kabupaten Ponorogo, Profinsi Jawa Timur. 

Jumlah Pemuda : 20 orang 

Visi : Kekancan guyup rukun eleng mareng 

konco abot enteng bareng disonggo. 

 Misi: 

1) Sebagai gerakan pemuda berkemajuan. 

2) Pemuda GTC berkiprah dibidang pendidikan 

dan sosial 

Fungsi 

1) Terbentuknya pemuda yang berkiprah 

didalam pendidikan dan sosial sehingga 

terbentuknya pemuda yang kreatif dan inovatif. 

 



 

 

Tujuan: 

1)  Wahana pendidikan kepribadian pemuda  

GTC. 

2)  Wahana pengabdian kepada masyarakat. 

3)  Wahana berkiprah dipendidikan dan sosial. 

4)  Wahana pengembangan dan aktulisasi diri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 masjid At-Taqwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 kegiatan sholat subuh berjamaah 

 



 

 

 

Gambar 4.3 buku Data pengurus dan anggota pemudang karang taruna GTC 

 

Gambar 4.4 kegiatan kajian Rutin setiap jum’at legi di Rumah Bapak jaimun selaku pembina 

Pemuda Karang Taruna GTC 



 

 

 

Gambar 4.5 Sambutan dari ketua pemuda GTC dalam acara pengajian akbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6kegiatan pengajian akbar 



 

 

 

Gambar 4.7 wawancara kepada pembina pemuda karang taruna GTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 wawancara kepada Ta’mir Masjid At-Taqwa 

 

 



 

 

 

Gambar 4.9 wawancara kepada Bendahara pemuda karang Taruna GTC 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 wawancara kepada Sekertaris pemuda karang Taruna GTC 



 

 

 

Gambar 4.11wawancara kepada salah satu anggota pemuda GTC 

 

 

Gambar 4.12 Foto Kegiatan pembinaan Al-Qur’an (TPA) 

 

 



 

 

 

Gambar 4.13 Foto Pembinaa Al-Qur’an (TPA) 

 

 

 

Gambar 4.14 Foto pembinaan Al-Qur’an kepada lansia 

 

 



 

 

 

Gambar 4.15 Foto pembinaan Al-Qur’an untuk para lansia yang dibimbing langsung oleh salah 

satu pemuda GTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DAFTAR RIWAYAT HIDUP 



 

 

 

Yunani Febrianti lahir di Ponorogo pada tanggal 04 Februari, 

putri pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak 

Dasiyo dan Ibu Suhmini. Alamat rumah Desa Baosanlor, 

Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Profinsi Jawa 

Timur.  

Saya telah menempuh pendidikan di SDN 1 Baosanlor Ngrayun, Madrasah 

Tsanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Darul Fikri. Kemudian melanjutkan 

pendidikan sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 

 


