
 

Instrumen wawancara penelitian “  Peran Majlis Ta’lim dalam 

Meningkatkan Pendidikan Nilai-Nilai Agama Islam dan  Ukhuwah Islamiyah 

(Studi Kasus  Majelis Ta
’
lim Bulan Purnama  di Desa Tegalombo   

Kec. Tegalombo Kab. Pacitan)”. 

 

A. Pedoman wawancara untuk sesepuh tokoh masyarakat. 

1. Nama   : 

2. Jenis kelamin   : 

3. Usia                : 

4. Alamat   : 

 

Pertanyaan 

a. Bagaimana bentuk majlis ta’lim di Tegalombo? 

b. Bagaiman majlis ta’lim di tegalombo dalam menanamkan nilai-

nilai Islam? 

c. Bagaimana dalam meningkatkan uhkwah Islamiyah? 

d. Apa faktor faktor penghambatnya? 

e. Apa faktor pendukungnya? 

f. Bagaimana peran majlis tersebut dalam membangun persatuan 

dimasyarakat? 

g. Bagaimana dampak kepada masyarakat? 

  

 

  



 

TRANSKIP WAWANCARA I 

Nama informan : Joko  

Kapasitasi : Tokoh Muhammadiyah 

Tanggal : 3/7/2019 

Tempat wawancara : diMasjid Jami Tegalombo 

Topik Wawancara : Penyelenggaraan Pengajian Bulan Purnama 

KODING MATERI WAWANCARA 

Peneliti  Bagaimana bentuk majlis ta'lim  di tegalombo 

Informan  Kegiatan tersebut berbentuk pengajian yang ada pematerinya 

yang sudah ditentukan, dan tempatnnya pun bergiliran. 

Peneliti  Bagaimana dalam meananamkan nilai-nilai Islam? 

Informan  dalam menanamkan nilai nilai islam kepada jamaah? Majelis 

ta'lim dalam menanamkan nilai" Islam adalah dengan 

mengenalkan hal" sederhana yang sering ditemui dalam 

kehidupan sehari Hari disesuaikan dengan sumber yg berasal 

dari Al Quran maupun hadits Nabi 

 

Peneliti 

 

bagaimana peran majlis taklim. tegalombo dalam 

meningkatkan nilai ukwah islamiyah? 

Informan  Dengan cara kumpul itu mas, kemudian dengan cara kita 

mengajak kepada para tetangga sahabat dan saudara untuk 

ikut gabung nanti lama – lama akan terbentuk, disamping itu 

kita mengadakan arisan dan infak, jika ada jamaah yang 

terkena musibah kita menjenguknya. 

 

Peneliti  Kira – kira apa saja faktor penghambat dan pendukungnya 

pak? 

Informan  Faktor penghambatnya adalah urusan pribadi mungkin, 

urusan keluarga mungkin, maupun kegiatan" lain. Adapun 

faktor pendukungnya adalah adanya rasa atau sikap lebih 



 

memntingkan kpntingan bersama daripada kepentingan 

sendiri, adanya sikap untuk saling menjaga silaturahmi antar 

sesama nya. 

 

Peneliti  Bagaimana dampak kepada masyarakat? 

Informan  Menurut saya dampaknya sangat baik mas kepada masyarkat 

dalam berpola hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam baik 

dalam berhubungan kepada Allah Maupun kepada sesama 

Peneliti  Terimakasih banyak pak informasinnya 

Informan  Baik mas sama-sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

TRANSKIP WAWANCARA II 

 

Nama informan :  Ustad Nonot 

Kapasitasi :  Pengurus pengajian purnama 

Tanggal : 03/07/2019 

Tempat wawancara :  di Rumahnya 

Topik Wawancara : Tujuan Majlis talim Purnama 

 

KODING MATERI WAWANCARA 

Peneliti  Asslamualaiku wr wb 

Informan  Wamgalaikumsalam wr wb 

Peneliti  Tad mau bertanya kaitannya dengan majlis talim di 

Tegalombo 

Informan  Iya mas silahkan, saya jawab semampunya. 

Peneliti Bagaimana bentuk majlis ta’lim disini? 

Informan  sejarahnya dulu ada beberapa tokoh digalombo sini yang 

terdiri dari beberapa latarbelakang dari NU, MTA,dan juga 

Muhammadiyah, maka membuat kesepakatan untuk 

membangun forum berdiskusi atau sering yang berhubungan 

dengan agama. Dan teryata bisa berjalan dengan baik yang 

kira-kira ya sudah lama mas, 5 tahun lebih, kemudian 

dikegiatan tersebut dibentuk pengelola agar bisa berjalan dan 

bertahan, pengajian ini bersifat umum artinya tidak dibatsi 

dari latarbelakang atau lapisan masyarakat yang bebas. 

Kemudian pematerinya dijadwalkan secara bergantian, yang 

diambil dari beberapa latarbelakang tersebut. Kegiatan 

tersebut tepat dilaksanakan tanggal 15 atau tengah bulan 



 

ngepasi bulan purnama. Dan tempatnya bergilir. 

Peneliti  Kemudian apa saja tads materi-materi yang disampaikan? 

Informan  Secara umum ya mengajak untuk senantiaya beribadah yang 

sungguh-sungguh mas, ajakan shalat, ngaji, puasa sedekah. 

Namun disana ada materi aqidah, ahklak dan juga muamalah, 

ya untuk memperdalam keilmuan para jamaah yang ikut 

disana.  

Peneliti  Kemudian bagaimana majlis ini dalam membangun uhkwah 

Islamiyah tads? 

Informan  Pada intinya diadakannya majlis ini sudah termasuk uhkwah 

Islamiyah mas kita mempertipis perbedaan pandangan dalam 

beragama, kita sering disana mengkaji agama dari berbagai 

perpektif sehingga kita semua paham alas an-alasan 

perbedaan dalam beribadah, disamping itu jamaah tidak hanya 

mengadakan pengajian namun ada kegiatan arisan juga, dan 

juga infak yang bertujuan untuk membantu sesama yang 

terkena musibah. Maka hal ini sangat membantu terciptanya 

persatuan umat meskipun berbeda pandangan latarbelakang. 

Peneliti  Lalu apa saja faktor penghambat dan pendukungnya tads? 

Informan  Saya kira faktor penghambat dan pendukungnya ada beberapa 

hal mungkin ketika imannya naik semangat, mungkin ketika 

menurun motol begitu mas, tapi yang pasti faktor 

penghambatnya mungkin karena pekerjaannya jauh kemudian 

capek atau rumahnya jauh dari lokasi majlis ta’lim 

diselenggarakan, kalua faktor pendukungnya karena rasa 

pengen ketemu dengan rekan-rekannya, atau menunggu 

giliran arisan mas 

 

 

 

 



 

TRANSKIP WAWANCARA III 

Nama informan :  Ustad Samsu 

Kapasitasi :  Pengurus pengajian purnama 

Tanggal : 03/07/2019 

Tempat wawancara : di Rumahnya 

Topik Wawancara : Tujuan Majlis talim Purnama 

KODING MATERI WAWANCARA 

Peneliti  Asslamualaikum wr wb. 

Informan  Wangalaikumsalam wr wb. 

Peneliti  Mohon maaf tads, menggu sebentar. 

Informan  Tidak apa-apa mas. Ada yang bisa dibantu? 

Peneliti Begini tads saya mau bertanya tentang majlis ta’lim di desa 

Tegalombo? 

Informan  Baik-baik, silahkan mas. 

Peneliti  Begini tads bagaimana tads pengajian  ini dalam mewujudkan 

uhkwah Islamiyah di Tegalombo ini? 

Informan  Begini ya mas, memang secara global persatuan umat 

semakin hari semakin merosot hal ini menjadi tugas kita 

bersama dalam menyatukannya, akan tetapi metode yang 

sulit, barang kali semua orang mudah menyampaikan kata 

harus bersatu karena saudara, tapi kan tidak cukup hanya 

dengan cara begitu namun ada upaya gerakan nyata untuk 

menyatukan, la salah satu metodennya ya mengajak pengajian 

ini mas, akan membangun silaturahmi, saling tolong-

menolong. Meskipun entah apa organisasinya tapi kata tetab 

membangun persaudaraan.  

Peneliti  Lalu apa saja tads perwujutan nilai-nilai Islam dimajlis 

tersebut? 

Informan  Banyak sekali mas, kalua silaturahmi sudah jelas, kemudian 

tolong menolong disana ada infak setiab jamaah dan hasil 

infaknnya itu digunakan menyantuni bagi para jamaah atau 

tetangga jamaah yang membutuhkan, ini sangat manfaat. 

Kemudian inilai sedekah, disamping infak, kegiatan ini kan 



 

bergiliran mas dari rumah satu kerumahsatunnnya dan setiab 

rumah yang ditempati otomatis menyiapakan keperluannya 

mualai dari senek dan sebagainnya, maka dimajlis ini 

diadakan arisan nanti sebagian dari arisan tersebut diserahkan 

kepada tuan rumah yang ditunjuk, mendatang. Dan sisannya 

diacak untukjamaah yang mendapatkan, hal ini bertujan untuk 

memberikan bantuan modal kepada jamaah, inikan juga 

termasuk nilai muamalah mas. Maka dengan ramuan-ramuan 

seperti ini saya kira srategis untuk membangun persatuan. 

Peneliti  Lalu hambatan dan pendukungnya bagaimana tads? 

Informan  Yang Namanya hambatan sudah pasti ada salah satunnya dari 

kesibukan, atau ada warga yang diajak belum mau dengan 

berbagai alasan atau fenomena alam, seoerti hujan atau 

musim apa begitu, tapi kami komitmen seberapapun yang 

hadir kegiatan ini tetap berjalan, atau kadang yang ditunjuk 

rumahnya digunakan pertemuan yang akan dating dia nya 

belum siap tapi ya kami maklumi, sedangkan pendukungnya 

yak arena ada kegiatan lain tidak hanya ceramah saja, tapi 

juga ada arisannya, amaknnya dll, kami selalu membuat 

inovasi agar jamaahnya tidak bosen, dan perjuangan kami 

mengajak para generasi muda untuk partisipasi,  

Peneliti  Bagaimana strategi untuk mengajak generasi muda tads? 

Informan  Ya dengan cara melibatkan mereka mas, seperti jadi pembawa 

acara, atau baca al’qur’an. Dan juga penampilan hadrah 

begitu kami desain sedemikian rupa agar mereka tertarik.  

Peneliti  Lalu bagaimana dampaknya kepada masyarakat tads? 

Informan  Sedikit banyak pasti berdampak mas, memang jika diukur 

kadar damapaknya berbeda-beda sesuai dengan kapasitas 

keimanan dan tingakat pemahaman jamaah dalam menerima 

materi. 

 

  



 

TRANSKIP WAWANCARA IV 

Nama informan :  Bapak wiwit 

Kapasitasi :  Pengurus pengajian purnama 

Tanggal : 03/07/2019 

Tempat wawancara : di Rumahnya 

Topik Wawancara : Tujuan Majlis talim Purnama 

 

KODING MATERI WAWANCARA 

Peneliti  Asslamualaikum wr wb 

Informan  Wangalaikumsalam wr wb 

Peneliti  Mohon maaf pak mau bertanya dan menggu waktunya. 

Informan  Silahkan mas tidak apa-apa. 

Peneliti Begini pak bertanya tentang pengelolaan majlis talim ? 

Informan  Terkait dengan itu kita yang mengelola. Bekerja sama denga 

tiem berupaya bagaimana agar terus lestari. 

Peneliti  Bagaimana upaya-upaya tersebut pak? 

Informan  Yang pertama melibatkan pemateri dari berbagai latarbelakng 

kemudian yang disampaikan tidak mengundang kontra 

ditengah-tengah jamaah. Disamping itukami juga 

memodifikasi agar tidak monoton misalnyamenampilkan 

anak-anak kecil agar orang tuannya ikut.  

Peneliti  Apa selama ini ada persoalan persoalan yang menyebapakan 

penghambatan? 

Informan  Selama ini tidak ada karena semua kita lakukan dengan cara 

brmuyawarah dari berbagai pihak semua diberi hak yang 

sama. Jadi saling mendukun. 

Peneliti  Bagaimana dalam mentrafermasikan nilai-nilai Islam Kepada 

Jamaah ? 



 

Informan  Dengan cara menggunakan metode ceramah ada jamaah 

kemudian ada yang mengisi. 

Peneliti  Lalu bagaimana dalam menumbuhkn ukhuwah islamiayah di 

majlis tersebut? 

Informan  Dengan melaksanakannya digilir kerumah-rumah dengan 

bergantian itu bentuk silaturahmi mas dan melalui silaturahmi 

ini akan terbentuk persatuan umat. 

Peneliti  Lalu bagaimana dampaknya kepada masyarakat? 

Informan  Kalua yang bisa dilihat ya dalam beribadah shalat sudah 

mengalamu peningkatan, berhubungan dengan tetangga juga 

baik kaum ibu-ibu menggunakan jilbab. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

TRANSKIP WAWANCARA V 

 

Nama informan :  Pak gini 

Kapasitasi :  Jamaah  

Tanggal : 03/07/2019 

Tempat wawancara : di Rumahnya 

Topik Wawancara : kegiatan majlis purnama 

KODING MATERI WAWANCARA 

Peneliti  Asslamualaikum wr wb. 

Informan  Wangalaikumsalam wr wb 

Peneliti  Maaf bapak menggu waktunya 

Informan  Ya gak apa-apa mas ada yang bisa dibantu? 

Peneliti Begini pak mau bertanya tentang kegiatan majlis ta’lim di 

desa Tegalombo 

Informan  Oh silahkan mas 

Peneliti  Selama mengikuti kegiatan tersebut, bagaimana komentar 

bapak ? 

Informan  Kalua menurut saya ya bagus mas, kami yang dulunnya tidak 

belajar agama terlalu dalam, disana bisa belajar ya 

menambah-nambah ilmu agama mas,  

Peneliti  Apa saja pak yang diajarkan disana? 

Informan  Ya banyak mas tentang tatacara beribadah, kemudian sikap 

beragama tentang tidak boleh syirik, diabarkan segala jenis 

tindakan kesirikan, kemudian juga ahklak Islam itu 

bagaimana mewujudkannya 

Peneliti  Bagaimana cara majlis talim dalam mengajarkan nilai-nilai 

Islam pak? 



 

Informan  Dengan mendengarkan mas maksudnya pak ustad ceramah 

kemudian kami mendengarkan. 

Peneliti  Lalu yang menjadi penghambat dan pendorong bapak 

kemajlis tersebut apa? 

Informan  Kalua yang menghambat kadang males mbak kalua pas 

kebetulan siangnya kerja lembur, atau pas hujan jauh lagi, 

kalua faktor pendukungnya ya pengen berkumpul 

dengankonco-konco mas. 

Peneliti  Kemudian bagaimana dalam menumbuhkan ukhuwah 

Islamiyah majlis tersebut pak? 

Informan  Barang kali dengan ngumpul dan makan bareng disana mas, 

tidak mungkin kan timbul permusuhan sama-sama konco.  

 

 

  



 

TRANSKIP WAWANCARA VI 

 

Nama informan :  Bu Ndari  

Kapasitasi :  Jamaah  

Tanggal : 05/07/2019 

Tempat wawancara : di Rumahnya 

Topik Wawancara : peran dalam uhkwah  

KODING MATERI WAWANCARA 

Peneliti  Asslamualaikum wr wb. 

Informan  Wangalaikumsalam wr wb. 

Peneliti  Bu mautanya ini  

Informan  Silahkan mas 

Peneliti Begini bu bagaimana peran majlis talim dalam membangun 

persatuan? 

Informan  Dengan cara dinasehati tidak boleh bertengkar dengan sesama 

dan saling tolong menolong 

Peneliti  Bagaimana bentuk tolong-menolong di majlis tersebut? 

Informan  Begini mas disana kan ada arisan bahkan ada peminjaman 

dana. Maka seperti saya bisa pinjam modal untuk berdagang 

dan sangat membantu mas karena tidak ada bunganya nanti 

mengembalikannya ya sebanyak yang saya pinjam. 

Peneliti  Bagaimana majlis ini dalam menumbuhkan nilai-nilai Islam 

bu? 

Informan  Dengan diceramahi mas memberikan pengajaran tentang 

ajaran Islam, seperti shalat, ngaji, puasa, dan sebagainya.  

Peneliti  Kemudian dampaknya apa bu? 

Informan  Saya bisa mengerti cara shalat yang benar, kemudian ajaran 

Islam lainnya, dan juga tambah konco jadi tentram mas. 



 

TRANSKIP WAWANCARA VII 

Nama informan :  Mbak Siyem 

Kapasitasi :  Jamaah  

Tanggal : 07/07/2019 

Tempat wawancara : di Rumahnya 

Topik Wawancara : Peran majlis Talim 

KODING MATERI WAWANCARA 

Peneliti  Asslamualaikum wr wb 

Informan  Wngalaikumsalam wr wb 

Peneliti  Bu mau bertanya  

Informan  Iya mas silahkan 

Peneliti Menurut anda apa peran majlis talim dalam urusan gotong 

royong. 

Informan  Membantu orang miskin mas seperti anak saya dibantu 

peralatan sekolahnya, dan bagi kami ini sangat bermanfaat 

karena anak kami bisa berpakaian yang layak seperti 

temannya dan juga bisa membayar tagihannya. 

Peneliti  Apakah anda juga aktif ikut pengajian. 

Informan  Iya mas selama tidak jauh dari rumah, kalua jauh ya tidak 

kalua tidak ada nunutannya. Karena tempatnya digilir. 

Peneliti  Bagaimana bu majlis ini dalam meningkatkan nilai-nilai Islam 

kepada para jamaahnya? 

Informan  Dengan menasehati mas, dan juga dengan pelajaran nyata 

langsung dipraktekan. Contohnya menolong sesama langsung 

ada infak kemudian meneyakan disekelilingnya siapa warga 

yang membutuhkan pertolongan, maka hal ini adalah bagian 

dari bentuk pengajaran nilai-nilai Islam. 



 

Peneliti  Lalu apa saja dampaknya  dari kegiatan tersebut? 

Informan  Kalua bagi saya pribadi shalat saya alhamdulillah terjaga mas 

tidak seperti dulu bolong-bolong, dan juga saya merasa 

banyak saudara. 

Peneliti  Adakah kira-kira yang menghambat atau mendukung? 

Informan  Kalua bagi saya tidak ada mas kan juga satu bulan sekali 

kecuali pas benar-benar ada acara yang bersamaan, kalua 

pendukungnya ya pengen ketemu dengan saudara-saudara 

yang lama tidak ketemu lalu ketemu dan bisa sering bareng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

TRANSKIP WAWANCARA VIII 

Nama informan :  Ustad Ahmad 

Kapasitasi :  Pengurus pengajian purnama 

Tanggal : 07/07/2019 

Tempat wawancara : di Rumahnya 

Topik Wawancara : Tujuan Majlis talim Purnama 

KODING MATERI WAWANCARA 

Peneliti  Assllamualaikum wr wb.  

Informan  Wangalaikumsalam  

Peneliti  Mohon maaf pak mengganggu waktunya 

Informan  Tidak apa apa mas ada yang bisa dibantu? 

Peneliti Mau bertanya majlis talim dalam meningkatkan Pendidikan 

Islam? 

Informan  Baik mas begini pada prinsipnya kan memberikan 

pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai Pendidikan 

Islam, jadi dipengajian tersebut tidak hanya membahas 

masalah shalat saja namun etika pergaulan dan seterusnya 

misalnya bagaiamna menjaga kerukunan. Bagaimana hidup 

bersama tetangga. Ya begitu lah mas kurang lebih 

Peneliti  Kemudian bagaimana dalam menumbuhkan nilai ukhuwah 

Islam? 

Informan  Sebenarya dengan berkumpul di majlis itu dan disana tidak 

berdebat tentang pandangan masing-masing ini sudah bagian 

ukhuwah mas. Ya upaya kita selalu mengingatkan kapada kita 

semua untuk mengajak yang belum bergabung. 

 

Peneliti  Kemudian faktor pendukung dan penghambatnya apa kira-

kira? 

Informan  Kalua menurut saya sederhana mas antara kesadran dan 

ketidak sadaran  

Peneliti  Lalu apa dampaknya kepada masyarakat? 

Informan  Pola kehidupan masyarakat khususnya para jamaah mulai ada 

pola bersosial yang tertib mas. 



 

TRANSKIP WAWANCARA IX 

Nama informan :  Emul  

Kapasitasi :  Jamaah 

Tanggal : 07/07/2019 

Tempat wawancara : di Rumahnya 

Topik Wawancara : Hambatan 

KODING MATERI WAWANCARA 

Peneliti  Asslamualaikum wr wb  

Informan  Wangalaikumsalam wr wb 

Peneliti  Mau bertanya sekilas pengajian di desa Tegalombo pak. 

Informan  Silahkan mas . 

Peneliti Bapak akitif ikut dipengajian tersebut? 

Informan  Iya mas. 

Peneliti  Selama ikut apa pak yang menjadi gendala? 

Informan  Masalah itu ada mas masalah kendaraan jika ada nunutan 

sementara lokasinya jauh. Atau pas hujan, ya itunyang 

menjadi masalah. 

Peneliti  Kalua yang menjadi pendukung ? 

Informan  Hasrat pengen ngumpul sama konco mas, dan juga ada 

program arisan atau informasi dari konco-konco yang 

berkaitan dengan pekerjaan. 

Peneliti  Kalau dampak kepada masyarajat dengan kegiatan ini apa 

kira-kira pak? 

Informan  Kalua dari segi sosial semakin membentuk kesadaran sosial 

mas, masyarakat yang kekurangan merasa terbantu dengan 

program-program santunan yang di berikan oleh majlis ini. 

 

 

  



 

TRANSKIP WAWANCARA X 

Nama informan :  Pak Huda 

Kapasitasi :  Jamaah  

Tanggal :  07/07/2019 

Tempat wawancara :  di Rumahnya 

Topik Wawancara :  Tujuan Majlis talim Purnama 

KODING MATERI WAWANCARA 

Peneliti  Asslamualaikum wr wb . 

Informan  Wangalaikumsalam wr wb 

Peneliti  Mohon maaf bapak mengganggu,  

Informan  Tidak apa-apa mas ada yang bisa dibantu? 

Peneliti 

 

Begini tads bertanya tujuan majlis ta’lim di desa Tegalombo 

ini dampaknya bagi jamaah bagaimana? 

Informan  Ya banyak mas kalua terkait dengan pendidikanya ya 

menumbuhkan perubahan dari system kekeluargaan semakin 

menjaga persaudaraan. Semakin saling mencintai dengan 

semanya saling membantu, kemudian dari segi ibadah pun 

semakin rajin buktinya setiab jamaah dimasjib sini selalu 

penuh, jika dilihat dari sosialnya berdampak positif 

mempererat persaudaraan.  

Peneliti  Bagaimana dalam menumbuhkan nilai-nili Islam 

Informan  Saya sebagai pengisi materi ya menjelaskan materi-materi 

yang mudah dipahami oleh masyarakat awam dan sifatnya 

langsung diterapkan oleh mereka atau sesuai dengan 

kebutuhan mereka. 

Peneliti  Kemudian dalam menumbuhkan ukhuwah Islamiyah 

bagaimana tads? 

Informan  Prinsipnya kita memperlakukan jamaah yang sama tidak 

membeda-bedakan semau mendapatkan perhatian yang sama 

dan tidak mengistimewakan salah satu pihak saja. 
 


