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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT

1. Berapa jumlah anak bapak/ibu?

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana kondisi keagaaman di sini?

3. Apakah pendidikan Islam sangat penting menurut bapak/ibu?

4. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang lembaga pendidikan Islam di sini

dalam bentuk TPQ?

5. Bagaimana meningkatkan keagamaan masyarakat di sini?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA DESA

1. Berapa lama bapak menjabat menjadi kepala desa di sini?

2. Apakah pendidikan Islam sangat penting menurut bapak?

3. Bagaimana kondisi keagamaan masyarakat di sini?

4. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang lembaga pendidikan Islam di sini

dalam bentuk TPQ?

5. Bagaimana tanggapan bapak meningkatkan keagamaan di sini?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK IMAM DESA

1. Berapa lama anda menjadi pengajar pada di TPQ ini?

2. Berapa jumlah santri yang ada di TPQ ini?

3. Bagaimana kondisi keberagamaan di sini?

4. Bagaimana pandangan masyarakat tentang lembaga pendidikan Islam di sini

dalam bentuk TPQ?

5. Bagaimana meningkatkan keagamaan masyarakat di sini?
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HASIL WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT

Informan 1:  Bapak Panidi (47 Tahun)

1. Berapa jumlah anak bapak/ibu?

Jawaban : 6 orang.

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana kondisi keagaaman di sini?

Jawaban : “Warga di sini semuanya NU, tapi bagaimana tidak dengan NU sendiri
saya juga tidak tau. Warga di sini itu dapat dikatakan belum sadar untuk
melakukan ibadah, semuanya masih fokus pada pekerjaannya masing-masing
dan pendapatannya. Di sini itu banyak orang muslimnya ketika hari jum’at
saja. Sebab hari jum’at warga di sini banyak yang mengukiti jum’atan.

3. Apakah pendidikan Islam sangat penting menurut bapak/ibu?

Jawaban : Ia sangatlah penting.

4. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang lembaga pendidikan Islam di sini

dalam bentuk TPQ?

Jawaban : “Menurut saya ada perubahan tentang pergaulan anak di sini, terutama
yang mengikuti TPQ. Adanya TPQ di sini anak jadi berkurang waktu
mainnya, selain itu tingkah laku anak juga mengalami perubahan yang lebih
baik, di sini anak berkata kasar sama orang tua sudah hal biasa, semenjak
anak mengikuti kegiatan di masjid ada perubahan dengan sikapnya. Selain itu
juga tambah pengetahuan anak tentang ilmu agama, karena diketahui bahwa
orang tua tidak sempat memberi pelajaran pada anaknya. Seperti saya ini
yang pekerjaan sebagai pembuat perahu sudah tidak sempat mengajari anak-
anak saya, apa lagi orang tuanya yang sebagai nelayan, pasti sudah tidak
sempat lagi. Anak saya kalau tidak meminta diajarin ya saya tidak ajari,
karena sudah capek dengan pekerjaan mba. Dengan diadakan TPQ untuk
penanaman pendidikan pada anak dari di sini”.

5. Bagaimana meningkatkan keagamaan masyarakat di sini?

Jawaban : ”Sebenarnya perlu diadakan pengajian, karena dalam acara seperti
pengajian banyak warga yang mengikutinya, dan saya kira kalau hanya
pengajian saja kurang efektif. Sebab, diadakan pengajian tidak bisa dalam
waktu yang dekat atau rutin, kalaupun rutin warga di sini paling Cuma ikut-
ikut saja tidak tau belakangnya seperti apa, karena pengalaman yang sudah-
sudah seperti itu. Pengajian diselenggarakan tapi sikap atau perilakunya tetap
saja.  Seharusnya yang baik itu tumbuh dari dirinya sendiri“.
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Informan 2:  Bapak Rudi (39 Tahun)

1. Berapa jumlah anak bapak/ibu?

Jawaban : 4 orang.

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana kondisi keagaaman di sini?

Jawaban : “Di sini ya sepeti ini keadannya. Kita tau sendiri kehidupan warga
pesisir yang rentan dengan hal yang di luar ajaran agama, seperti pemuda
yang banyak yang minum-miniman keras. Minum-minuman keras di sini
bukan lagi hal yang perlu ditutup-tutupi, biasanya dilakukan dipinggir pantai.
Apalagi kalau musim ikan, hal seperti itu dilakukan setiap malam. Warga di
sini hanya sebagian kecil saja yang tekun dan kusyuk beribadah, warga yang
kusyuk itu memang didikan dari keluarganya dan tumbuh dari pribadinya”.

3. Apakah pendidikan Islam sangat penting menurut bapak/ibu?

Jawaban : Sangat penting.

4. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang lembaga pendidikan Islam di sini

dalam bentuk TPQ?

Jawaban : “Merurut saya sangatlah bagus dan beruntung sekali, mengingat di sini
sangat minim orang yang rajin melakukan ibadah sesuai dengan ajaran Islam.
Apalagi faktor lingkungan yang kurang ilmu agama seperti ini, dengan
diadakan TPQ di sini diharapkan dapat merubah kehidupan tentang hal
ibadah dan semoga bisa dijadikan patokan untuk dirinya sendiri”.

5. Bagaimana meningkatkan keagamaan masyarakat di sini?

Jawaban : “Sudah sulit dirubah hal seperti itu, karena sudah banyak yang
terlanjur. Kalau menurut saya upaya untuk meningkatkan dengan ketika
khotbah jum’at dan perlu diadakan pengajian rutin, paling tidak satu bulan
sekali”.

Informan 3:  Bapak Sumarianto (49 Tahun)

1. Berapa jumlah anak bapak/ibu?
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Jawaban : 4 orang.

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana kondisi keagaaman di sini?

Jawaban : “Di sini mayoritas beragama Islam, hanya dua yang beragama Kristen.
Tapi, orang Islam dan Kristen di sini hampir tidak ada bedanya. Orang Islam
di sini jarang melakukan ibadah yang sudah menjadi kewajibannya, dan
masih banyak yang melakukan larangan-larangan dalam ajaran Islam. Yang
jadi alasan utama untuk melakukan ibadah itu pekerjaan, kita tau sendiri di
sini mayoritas penghasilan dari laut, dan kita tau sendiri kalau mencari ikan
itu berangkat subuh sekitar jam 4 pulangnya nanti jam 03.00 sore. Warga di
sini mayoritas fikirannya “bagaimana saya mendapatkan uang”. Kalau tidak
musim ikan, sebagian ada yang menggarap ladang (lahan pertanian), kalau
pergi keladang berangkat jam 07.00 pulangnya nanti sekitar jam 15.00 atau
jam 16.00, kadang-kadang ada yang membuat gubuk di ladangnya.

3. Apakah pendidikan Islam sangat penting menurut bapak/ibu?

Jawaban : Ia sangatlah penting.

4. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang lembaga pendidikan Islam di sini

dalam bentuk TPQ?

Jawaban : “Menurut saya dengan adanya TPQ di sini waktu bermain anak jadi
berkurang, ada perubahan tingkah laku anak yang menjadi lebih baik
semenjak anak mengikuti kegiatan di masjid”

5. Bagaimana meningkatkan keagamaan masyarakat di sini?

Jawaban : “Menurut saya untuk meningkatkan ketekunan dalam ibadah diadakan
pengajian, siraman rohani, meningkatkan jama’ah yasin. Karena di sini
berkumpulnya warga saat ada acara seperti itu mba, kalau seperti jama’ah
sholat 5 waktu tidak ada yang datang ke masjid, kalaupun ada orang-
orangnya tetap itu-itu saja.

Informan 4:  Ibu Samdia (51 Tahun)

1. Berapa jumlah anak bapak/ibu?
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Jawaban : 6 orang.

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana kondisi keagaaman di sini?

Jawaban : “Masyarakat di sini jarang melakukan ibadah yang sudah menjadi
kewajibannya, dan masih banyak yang melakukan larangan-larangan dalam
ajaran Islam. Masyarakat sibuk dengan pekerjaan, kita tau sendiri di sini
mayoritas penghasilan dari laut”

3. Apakah pendidikan Islam sangat penting menurut bapak/ibu?

Jawaban : Penting.

4. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang lembaga pendidikan Islam di sini

dalam bentuk TPQ?

Jawaban : “Dengan diadakannya TPQ yang ada di sini sangatlah membantu
orang tua mendidik anaknya dalam agama, di TPQ selain diajarkan baca tulis
Al-Qur’an juga diajarkan barzanji. Karena orang tua di sini tidak bisa
memberikan pelajaran itu pada anaknya, selain masalah pekerjaan juga
pengetahuannya. Masyarakat disini juga sangat beruntung karena
pembelajaran yang demikian dapat menjadi pengetahuan anak dan juga dapat
dijadikan fondasi buat hidup dimasyarakat”.

5. Bagaimana meningkatkan keagamaan masyarakat di sini?

Jawaban : “Menurut saya perlu diakan kajian rutin yang dilaksanakan tiap
minggu supaya masyarakat mengerti tentang agama, bukan hanya sekedar
yasinan saja yang diadakan”.

Informan 5:  Ibu Darsonah (38 Tahun)
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1. Berapa jumlah anak bapak/ibu?

Jawaban : 3 orang.

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana kondisi keagaaman di sini?

Jawaban : “warga di sini tidak mengenal waktu untuk pergi melaut, tapi kalau
tidak musim ikan ketika adzan berkumandang masyarakat di sini lebih
nyaman di rumah, saya tidak mengetahui apakah mereka sholat atau tidak.

3. Apakah pendidikan Islam sangat penting menurut bapak/ibu?

Jawaban : Ia sangat penting.

4. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang lembaga pendidikan Islam di sini

dalam bentuk TPQ?

Jawaban : “Pandangannya sangatlah bagus sekali, terbukti kalau ada acara anak
TPQ masyarakat selalu memberikan apa yang dimilikinya. Semisal acara
kemarin, acara pertemuan se-kabupaten Bombana dengan menampilkan anak
TPQ. TPQ di sini selain diajari baca tulis Al-Qur’an juga diajari drama
Islami. Warga di sini banyak yang memberi bantuan dalam bentuk uang dan
juga makanan, demi kelancaran acara itu”

5. Bagaimana meningkatkan keagamaan masyarakat di sini?

Jawaban : “Kalau menurut saya perlu ditingkatkan lagi kegiatan majelis ta’lim
khusus ibu-ibu agar ibu-ibu memiliki pengetahuan agama yang bisa diajarkan
untuk anak-anaknya jadi pendidikan agama tidak hanya diserahkan kepada
pengajar di TPQ”.
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Informan 6:  Ibu Nining (42 Tahun)

1. Berapa jumlah anak bapak/ibu?

Jawaban : 5 orang.

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana kondisi keagaaman di sini?

Jawaban : Di masyarakat Lora yang beragama Islam kebanyakan termasuk dalam
golongan yang masih mempunyai kepercayaan hal mistik. Memang tradisi
yang diyakini oleh masyarakat sudah mendarah daging menjadi kesatuan
dalam ajaran agama yang di yakini. Masyarakat di sini hanya menjalankan
ibadah hari besar saja dan masih menjalankan parbuatan yang dilarang oleh
agama, sebagaian orang tekun beribadah ketika mendapatkan cobaan yang
terjadi pada dirinya atau pada keluarganya.

3. Apakah pendidikan Islam sangat penting menurut bapak/ibu?

Jawaban : Ia penting.

4. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang lembaga pendidikan Islam di sini

dalam bentuk TPQ?

Jawaban : “Menurut saya pandangan masyarakat di sini sangatlah bagus sekali,
melihat kehidupan masyarakat di sini yang seperti ini. Kelihatan para orang
tua yang memasukkan anaknya dalam lembaga ini. Mereka para orang tua
mengharapkan anaknya supaya mengatahui hal yang harus dilakukan dan hal
yang tidak boleh dilakukannya, supaya tidak terjerumus pada hal yang
negatif. Karena kehidupan di sini banyak godaannya, tergantung dari
keimananya”.

5. Bagaimana meningkatkan keagamaan masyarakat di sini?

Jawaban : “Perlu diadakan kajian agama agar masyarakat memahami islam
secara menyeluruh dan perlu kerjasama dengan pihak pemerintah desa untuk
memberi motivasi kepada masyarakat dalam perkara agama”
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HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA

Informan 1:  Bapak Syukur D, (41 Tahun)

1. Berapa lama bapak menjabat menjadi kepala Desa di sini?

Jawaban : 1 tahun 5 bulan.

2. Apakah pendidikan Islam sangat penting menurut bapak?

Jawaban : Ia sangat penting.

3. Bagaimana kondisi keagamaan masyarakat di sini?

Jawaban : “Keberagamaan di sini sangat memprihatinkan,  sedikit mengetahui
masalah keimanan warga di sini. Setiap dikumandangkan adzan tidak ada
orang bergegas untuk pergi ke masjid. Menurut saya, adzan yang
dikumandangkan itu dijadikan patokan jam' untuk bekerja. Tapi saya sering
menemukan ketika ada suara adzan warga di sini tetap aja melakukan
pekerjaannya, itupun kalau adzan zhuhur ataupun ashar serta adzan maghrib”.

4. Bagaimana pandangan masyarakat tentang lembaga pendidikan Islam di sini

dalam bentuk TPQ?

Jawaban : “Antusias masyarakat Lora di sini sangatlah tinggi sekali dengan
adanya TPQ, dengan adanya TPQ ini masyarakat mengharapkan dapat
merubah kehidupan yang sekarang ini, yang masih banyak melakukan
kemaksiatan. Tapi kalau menurut saya sendiri sangatlah kurang kalau
pembelajaran ini dijadikan fondasi diri untuk kehidupan, karena kurikulum
yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti baca tulis al-Qur’an,
fikih, aqidah dan sebagainya. Semua itu masih dalam taraf pengenalan saja,
kalau dalam pidato istilahnya mukhodimah. Seharusnya kalau memang untuk
menjadi pondasi diri seharunya masuk dalam jenjang selanjutnya, tapi itu
semua tergantung pada orang tuanya anak masing-masing”.

5. Bagaimana tanggapan bapak meningkatkan keagamaan di sini?

Jawaban : “Sebenarnya banyak cara untuk meningkatkan keagamaan yang ada di
sini. Misalnya, dibahas saat warga berkumpul dalam acara keagamaan, di sini
ada jama’ah tahlil dan yasin setiap satu minggu sekali, dalam perkumpulan
yang melibatkan warga seperti itu dapat membahas tentang keagamaan yang
terjadi di masyarakat”.
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HASIL WAWANCARA DENGAN IMAM DESA

Informan 1:  Bapak Abd Salam (52 Tahun)

1. Berapa lama anda menjadi pengajar pada di TPQ ini?

Jawaban : 1 tahun 2 bulan

2. Berapa jumlah santri yang ada di TPQ ini?

Jawaban : Kurang lebih 53 santri.

3. Bagaimana kondisi keberagamaan di sini?

Jawaban : “Keberadaan masjid yang didirikan oleh desa Lora sangat membantu
saya untuk memberi siraman rohani lewat khotbah jum’at. Karena banyaknya
jama’ah yang datang di masjid hanya pada jama’ah jum’at, meskipun setiap
waktu sholat mengumandangkan adzan yang datang ke masjid dan mushola
orangnya tetap itu-itu saja. Maklum kalau musim ikan warga di sini tidak
mengenal waktu untuk pergi berlaut, tapi kalau tidak musim ikan ketika
adzan berkumandang masyarakat di sini lebih nyaman di rumah, entah sholat
atau tidak saya tidak tahu. Ketikan waktu puasa ramadhan tiba kewajiban
umat Islam adalah puasa, tapi di sini ada juga yang tidak menjalaninya
dengan bukti makan pada siang hari”.

4. Bagaimana pandangan masyarakat tentang lembaga pendidikan Islam di sini

dalam bentuk TPQ?

Jawaban : “Sangatlah bagus dan mempunyai nilai positif, melihat pemuda di sini
yang seperti ini kenyataanya, banyak yang suka minum-miniman keras, judi,
bikin keributan dan sebagainya. Dengan adanya lembaga yang demikian
masyarakat di sini mengharapkan generasi penerus yang lebih baik dan bisa
merubah kehidupan yang seperti sekarang ini”.

5. Bagaimana meningkatkan keagamaan masyarakat di sini?

Jawaban : “Untuk meningkatkan keagamaan sebenarnya dari masyarakat sendiri,
kalau tidak dari kesadaran diri sendiri sangatlah sulit. Seperti saya memberi
siraman rohani pada jama’ah jum’at tidak ada efeknya, terbukti sikap
masyarakat di sini tetap aja seperti yang biasanya”.
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DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN

Gambar 2. Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Samdia

Gambar 3. Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Nining
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Gambar 4. Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa

Gambar 5. Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Imam Desa
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Gambar 6 Mesjid Al-Ikhlas Desa Lora

Gambar 7. Kantor Desa Lora
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4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Agama : Islam
7. Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
8. Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
9. Prodi : Pendidikan Agama Islam
10. Alamat : Jl. Asoka,Kota Bangun Konsel
11. No Hp : 085298496546

B. DATA KELUARGA
1. Nama Orang Tua

a. Ayah : Talib
b. Ibu : Madoya

2. Nama Saudara : 1. Marsina
2. Martono, S.Pd
3. Martomo
4. Masrianti, Amd.Keb
5. Rosmiati

3. Nama Suami : Suwarno, S.Pd
4. Nama Anak : 1. Aisyah

2. Nafiisah
C. RIWAYAT HIDUP

SDN 1 LORA Tahun 2001-2007
SLTP Negeri 4 Rumbia Tahun 2007- 2010
MAN 1 Kendari Tahun 2010-2013
IAIN Kendari Tahun 2013-2018

Kendari, 15 Agustus 2018 M

ROSMAWATI
NIM : 13010101120
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