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Lampiran 1 

JADWAL KEGIATAN KEAGAMAAN PENYULUH AGAMA DESA 
WAWOLEMO KEC. PONDIDAHA KAB. KONAWE 

 
NO NAMA PENYULUH KEGIATAN WAKTU 

1. 

 

Minhar Andris Yasinan/Ceramah 

Agama 

Kamis dan Jum’at 

2. 

 

Arman  TPA Sabtu dan Minggu 

Terakhir Setiap 

Bulan 

3. 

 

Pitoyo Saranani 

S.Sos,I 

BTQ dan Pembinaan 

Akhlak 

Senin, Selasa, 

Kamis, Jum’at 

4. 

 

Hj. Kasmawati Halaqoh dan Majelis 

Ta’lim 

Selasa dan Sabtu 

Per Bulan 

  

Mengetahui 

 

Hj. 

Kasmawati 
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Nama : 

 Status : 

 Waktu Pengisian : 

Pedoman Wawancara 

1. Menurut penilaian anda, bagaimana gambaran perilaku masyarkat Desa 

Wawolemo ? MA. PA 

2. Apakah anda sering berkomunikasi dengan masyarakat disekitar anda ? 

MA 

3. Bagaimana sikap anda jika terjadi konflik dalam bertengga ? MA 

4. Bagaimana sikap anda jika terjadi konflik dalam keluarga, ? MA 

5. Apakah anda sering bertemu dengan penyuluh agama ? MA 

6. Bagaimana proses interaksi anda dengan penyuluh agama ? MA 

7. Berapa orang penyuluh agama yang anda kenal di Desa Wawolemo ? MA 

8. Jika ada masalah pada lingkungan sekitar apa yang anda lakukan ? PA 

9. Kebiasaan buruk apa yang sering anda liahat di lingkungan Desa 

Wawolemo ? PA 

10.  Kegiatan apa yang sering dilakukn oleh penyuluh agama ? PA 

11. Berapa kali anda mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama 

? MA 

12. Manfaat apa yang anda dapatkan sesudah mengikuti kegiatan yang 

dilakuka oleh penyuluh agama ? MA 
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13. Faktor-faktor apa yang menghambat keberhasilan dakwah anda kepada 

masyarakat desa wawolemo ? PA 

14. Faktor- faktor apa yang mendukung terciptanya keberhasilan dakwah anda 

? PA 

Keterangan: 

PA : Penyuluh Agama 

MA : Masyarakat 
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DAFTAR INFORMAN 

NO NAMA INFORMAN STATUS INFORMAN  TTD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Minhar Andris 

Pitoyo Saranani S.Sos.I 

Arman  

Hj. Kasmawati 

Suhartin  

Fitri  

Rukia  

Bastian  

Riska  

Murni  

Roma 

Konggoa 

Penyuluh Agama 

Penyuluh Agama 

Penyuluh Agama 

Penyuluh Agama 

Masyarakat 

Masyarakat 

Masyarakat 

Masyarakat 

Masyarakat 

Masyarakat 

Masyarakat 

Masyarakat   
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TRANSKIP WAWANCARA “Penyuluhan Agama Islam Dalam Pembinaan  

Akhlak Masyarakat Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha Kabupaten 

Konawe” 

 

Nama : Fitri 

Status Informan : Masyarakat 

Pertanyaan :  

1. Menurut penilaian anda, bagaimana gambaran perilaku masyarkat Desa 

Wawolemo ? MA. PA 

2. Apakah anda sering berkomunikasi dengan masyarakat disekitar anda ? 

MA 

3. Bagaimana sikap anda jika terjadi konflik dalam bertengga ? MA 

4. Bagaimana sikap anda jika terjadi konflik dalam keluarga, ? MA 

5. Apakah anda sering bertemu dengan penyuluh agama ?  

6. Bagaimana proses interaksi anda dengan penyuluh agama ?  

7. Berapa orang penyuluh agama yang anda kenal di Desa Wawolemo ? 

8. Berapa kali anda mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama 

? 

9. Manfaat apa yang anda dapatkan sesudah mengikuti kegiatan yang 

dilakuka oleh penyuluh agama ?  

Jawaban : 

1. Perilaku masyarakat sangat beragam, ada yang baik dan ada juga yang 

tidak baik. Baik itu orang tua, remaja maupun anak kecil. Dan kebiasaan 
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masyarakat ketika ada acara pasti wajib adanya tarian lulo. Ttarian lulo 

adalah kebudayaan yang turun temurun terwariskan dan dilestarikan di 

Desa Wawolemo sekalipun telah terjadi pencampuran budaya pada 

masyarakat. Dan pada saat acara disitulah berkumpulnya orang bermaksiat 

baik itu berpacaran, judi, maupun meminum-minuman keras. 

2. Iya, sering 

3. Saling menasehati 

4. Di musyawarakan dan diselesaikan dengan cara agama 

5. Sering bertemu pada kegiatan keagamaan terutama pada saat majelis 

ta’lim 

6. Sangat baik 

7. 1 orang penyuluh agama yang mempunyai SK akan tetapi yang turut 

membantu ada 3 orang sebagai tambahan. 

8. Kalau ada kegiatan Insha Allah saya mengikutinya tergantung kalau ada 

kegiatan. 

9. Manfaat yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan yang dilakukan 

oleh penyuluh agama yaitu dapat meningkatkan pengetahuan agama saya. 

 

Nama : Suhartin 

Status informan : Masyarakat 

Pertanyaan :  
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1. Menurut penilaian anda, bagaimana gambaran perilaku masyarkat Desa 

Wawolemo ?  

2. Apakah anda sering berkomunikasi dengan masyarakat disekitar anda ?  

3. Bagaimana sikap anda jika terjadi konflik dalam bertengga ?  

4. Bagaimana sikap anda jika terjadi konflik dalam keluarga, ?  

5. Apakah anda sering bertemu dengan penyuluh agama ?  

6. Bagaimana proses interaksi anda dengan penyuluh agama ?  

7.  Berapa orang penyuluh agama yang anda kenal di Desa Wawolemo ? 

8. Berapa kali anda mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama 

?  

9. Manfaat apa yang anda dapatkan sesudah mengikuti kegiatan yang 

dilakuka oleh penyuluh agama ?  

Jawaban : 

1. Perilaku masyarakat bermacam-macam dan berubah-ubah kadang baik 

kadang juga tidak  

2. Kadang-kadang 

3. Mengingatkan 

4. Saling bermusyawarah 

5. Sering sekali bertemu dengan  penyuluh agama baik di tempat kegiatan 

agama maupun diluar kegiatan 

6. Interaksinya sangat bagus 

7. 1 orang penyuluh yang mempunyai SK dan yang membantu 3 orang. 

8. Saya sering mengikuti kegiatan yang mereka adakan 
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9. Manfaat yang saya dapatkan yaitu mengetahui ajaran agama lebih 

mendalam dan mendekatkan diri kepada Allah. 

 

Nama  : Rukia 

Status : Masyarakat 

Pertanyaan 

1. Menurut penilaian anda, bagaimana gambaran perilaku masyarkat Desa 

Wawolemo ?  

2. Apakah anda sering berkomunikasi dengan masyarakat disekitar anda ?  

3. Bagaimana sikap anda jika terjadi konflik dalam bertengga ?  

4. Bagaimana sikap anda jika terjadi konflik dalam keluarga, ?  

5. Apakah anda sering bertemu dengan penyuluh agama ?  

6. Bagaimana proses interaksi anda dengan penyuluh agama ?  

7.  Berapa orang penyuluh agama yang anda kenal di Desa Wawolemo ? 

8. Berapa kali anda mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama 

?  

9. Manfaat apa yang anda dapatkan sesudah mengikuti kegiatan yang 

dilakuka oleh penyuluh agama ?  

Jawaban : 
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1. Perilaku masyarakat desa wawolemo masih banyak yang sering 

melakukan pelanggaran pada ajaran agama, baik orang tua maupun orang 

yang sudah beranjak dewasa. 

2. Kadang-kadang 

3. Menasehati agar perbuatanya tidak di ulangi lagi. 

4. Mengumpulkan keluarga dan diselesaikan secara bermusyawarah 

5. Iya, ketika ada kegiatan keagamaan yang di adakan oleh penyuluh agama 

dan setiap peringatan hari-hari besar umat Islam. 

6. Alhamdulillah baik 

7. Hanya satu orang saja tetapi yang turut membantu ada tiga orang 

8. Sering kami mengikuti kegiatan yang di lakukan oleh penyuluh agama 

terutama pada hari-hari besar umat Islam di antaranya peringatan maulid 

Nabi Muhammad Saw., Isra mi;raj dan halal bilhalal. 

9. Dengan adanya pengajian yang diadakan oleh penyuluh agama wawasan 

keislaman saya dapat bertambah, dan saya juga dapat mengamalkan ajaran 

agama Islam baik dalam keluarga, bertetangga, maupun bermasyarakat. 

 

Nama : Minhar Andris 

Status : Penyuluh Agama 

Pertanyaan : 

1. Menurut penilaian anda, bagaimana gambaran perilaku masyarkat Desa 

Wawolemo ? 
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2. Jika ada masalah pada lingkungan sekitar apa yang anda lakukan ? 

3. Kebiasaan buruk apa yang sering anda lihat di lingkungan Desa 

Wawolemo ? 

4. Kegiatan apa yang sering dilakukan oleh penyuluh agama ? 

5. Faktor-faktor apa yang menghambat keberhasilan dakwah anda kepada 

masyarakat Desa Wawolemo ? 

6. Faktor- faktor apa yang mendukung terciptanya keberhasilan dakwah anda 

? 

Jawaban : 

1. Masyarakat Desa Wawolemo adalah masyarakat yang majemuk, terdiri 

dari berbagai suku dan agama, tetapi mayoritas penduduknya memeluk 

agama Islam sebagai agama yang diyakini kebenaranya. Masyarakat Desa 

Wawolemo pada umumnya masih banyak yang tidak memahami ajaran 

Agama Islam dengan baik, hal ini terlihat dari keseharian mereka terutama 

perempuan baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, 

mereka belum menyadari kewajibanya untuk menutup aurat, bahkan ada 

yang menikah dengan agama lain, sedangkan sebagian bapak-bapak dan 

para pemuda masih banyak yang menkomsumsi minuman keras terutama 

bila sedang ada acara di masyarakat. 

2. Jika terjadi masalah pada lingkungan sekitar maka sebagai penyuluh 

agama harus segera menyelesaikanya dengan cara mengingatkan dan 

saling menasehati. Menyebarkan dakwah Islam konsekwensi dari 

keimanan kepada Allah sehingga membutuhkan langkah yang rapi dan 
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maksimal agar mampu mencapai tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat, 

karena itulah pendakwah tidak boleh lelah. 

3. Aktivitas penyuluh agama dalam membina masyarakat di Desa wawolemo 

adalah melaksanakan Yasinan, Majelis ta’lim, Peringatan hari-hari besar 

Islam, TPQ, Ceramah, Khutbah, dan Pengkajian Islam. Desa Wawolemo 

memiliki cara yang berbeda dalam belajar memahami Islam, selain 

yasinan, mengikuti Majelis Ta’lim, juga diadakan pengkajian Islam 

bulanan dengan ketetapan materi yang sudah terarah. 

4. Kurangnya kesadaran masyarakat secara penuh untuk mengamalkan ajaran 

Islam, faktor ekonomi juga yang menjadikan mereka sibuk mencari nafkah 

yang menyebabkan mereka tidak mengikuti kegiatan penyuluhan yang di 

adakan, karena sangat terbatasnya jumlah penyuluh agama yang ada di 

masyarakat yang akan membimbing dan mengarahkan masyarakat kepada 

jalan yang lurus, selain itu misalnya budaya budaya asing seiring dengan 

kemajuan informasi dan teknologi dan juga masih ada sebagian penyuluh 

agama yang kurang aktif dalam berdakwah menjalankan tugasnya sebagai 

penyuluh agama. 

5. Faktor yang mendukung yaitu ketersedianya sarana Ibadah dan kesediaan 

para penyuluh agama (orang yang membantu penyuluh agama) untuk 

menyampaikan dakwah. Melihat keterpurukan kondisi masyarakat jauh 

dari ajaran Islam, saya berusaha melakukan dakwah ditengah tengah 

masyarakat, dan anak-anak sekalipun banyak perkataan yang tidak baik 

didapatkan, akan tetapi sekarang telah mulai membaik. Secara bertahap 
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masyarakat sekitar telah dapat menerima dan mengamalkan dakwah Islam 

yang kami sampaikan 

 

Nama : Arman 

Status : Penyuluh Agama 

Pertanyaan : 

1. Menurut penilaian anda, bagaimana gambaran perilaku masyarkat Desa 

Wawolemo ?  

2. Jika ada masalah pada lingkungan sekitar apa yang anda lakukan ? 

3. Kebiasaan buruk apa yang sering anda lihat di lingkungan Desa 

Wawolemo ? 

4. Kegiatan apa yang sering dilakukan oleh penyuluh agama ? 

5. Faktor-faktor apa yang menghambat keberhasilan dakwah anda kepada 

masyarakat Desa Wawolemo ? 

6. Faktor- faktor apa yang mendukung terciptanya keberhasilan dakwah anda 

? 

Jawaban : 

1. Kondisi kehidupan sehari-hari masyarakat jika dinilai dari akhlak anak-

anak di desa Wawolemo sangat memprihatinkan, banyak yang 

meninggalkan ibunya saat masih berbicara, mengeluarkan kata-kata kasar 

terlebih pada remaja, bagi putri banyak yang terlibat pergaulan bebas ada 
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yang menikah dengan agama lain dan hamil di luar pernikahan, sedangkan 

bagi remaja putra aktivis rutinya adalah berkumpul dipinggir jalan sambil 

merokok, game dan meminum-minuman keras. 

2. Meyelesaikan dengan cara saling menasihati 

3. Banyaklah kebiasaan buruk yang ada pada masyarakat, terutama bagi anak 

remaja. Melihat keadaan remaja dan anak-anak di Desa Wawolemo 

dengan perilaku yang tidak mencerminkan akhlak Islam, maka mulailah 

kami belajar untuk membina akhlak anak dan remaja, serta membantu 

mereka untuk dapat membaca dan menulis Al-Qur’an secara baik dan 

tepat dengan harapan aktivitas ini dapat mempererat kedekatan dengan 

para orang tua santri dan membantu anak-anak untuk merubah diri kearah 

yang lebih baik. 

 

Nama : Hj. Kasmawati 

Status : Penyuluh Agama 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana anda melihat perilaku masyarakat di Desa Wawolemo? 

2. Jika ada masalah pada lingkungan sekitar apa yang anda lakukan ? 

3. Kebiasaan buruk apa yang sering anda lihat di lingkungan Desa 

Wawolemo ? 

4. Kegiatan apa yang sering dilakukan oleh penyuluh agama ? 
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5. Faktor-faktor apa yang menghambat keberhasilan dakwah anda kepada 

masyarakat Desa Wawolemo ? 

6. Faktor- faktor apa yang mendukung terciptanya keberhasilan dakwah anda 

? 

Jawaban : 

1. Masyarakat Desa Wawolemo mayoritasnya memeluk Agama Islam, akan 

tetapi ajaran Islam hanya dianggap sebagai ritual untuk ibadah saja, tidak 

dipakai dalam pergaulan sehari-hari pada keluarga atau lingkungan 

masyarakat, terlihat sebagian ibu-ibu yang senang dengan aktifitas gibah, 

perceraian, perkelahian dalam keluarga yang menganggu tetangga, dan 

persaingan harta yang tidak sehat. 

2. Diselesaikan dengan cara menegur dan saling menasehati. 

3. Ketersediaan fasilitas ibadah dan ditunjang dengan sarana prasarana yang 

memadai, memudahkan tersebarnya dakwah pada desa Wawolemo, 

hampir setiap bulan majelis ta’lim berjalan lancar. 

 

Nama : Pitoyo Saranani S.Sos.I 

Status : Penyuluh Agama 

Pertanyaan : 

1. Menurut penilaian anda, bagaimana gambaran perilaku masyarkat Desa 

Wawolemo ?  
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2. Jika ada masalah pada lingkungan sekitar apa yang anda lakukan ? 

3. Kebiasaan buruk apa yang sering anda lihat di lingkungan Desa 

Wawolemo ? 

4. Kegiatan apa yang sering dilakukan oleh penyuluh agama ? 

5. Faktor-faktor apa yang menghambat keberhasilan dakwah anda kepada 

masyarakat Desa Wawolemo ? 

6. Faktor- faktor apa yang mendukung terciptanya keberhasilan dakwah anda 

? 

Jawaban : 

1. Perilaku masyarakat sangat beragam 

2. Memegang tanggung jawab sebagai penerang di tengah-tengah 

masyarakat, mengharuskan terjalinnya kedekatan antara pengemban 

dakwah dan mad’unya dalam hal ini masyarakat desa Wawolemo , maka 

untuk memupuk kedekatan satu sama lain, setiap satu pekan selalu di 

adakan yasinan bergilir pada rumah-rumah warga. 

3. Faktor pendukungnya yaitu ketersediaanya fasilitas sedangkan faktor 

penghambatnya kurangnya penyuluh agama yang ada pada Desa 

Wawolemo. 
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Nama : Murni 

Status Informan : Masyarakat 

Pertanyaan :  

1. Menurut penilaian anda, bagaimana gambaran perilaku masyarkat Desa 

Wawolemo ?  

2. Apakah anda sering berkomunikasi dengan masyarakat disekitar anda ?  

3. Bagaimana sikap anda jika terjadi konflik dalam bertengga ?  

4. Bagaimana sikap anda jika terjadi konflik dalam keluarga, ?  

5. Apakah anda sering bertemu dengan penyuluh agama ?  

6. Bagaimana proses interaksi anda dengan penyuluh agama ?  

7.  Berapa orang penyuluh agama yang anda kenal di Desa Wawolemo ? 

8. Berapa kali anda mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama 

?  

9. Manfaat apa yang anda dapatkan sesudah mengikuti kegiatan yang 

dilakuka oleh penyuluh agama ?  

Jawaban : 

1. Perilaku masyarakat secara umum masih sering meninggalkan ajaran 

agama islam. 

2. Setiap pelaksanaan maulid, isra mi’raj dan majelis ta’lim 

3. Dengan adanya pengajian yang diadakan oleh penyuluh agama wawasan 

keislaman saya dapat bertambah, interaksi dengan ibu-ibu lambat laun 

makin membaik, dan saya juga dapat mengamalkan ajaran agama Islam. 



86 

 

 

 

 

Nama : Bastian 

Status Informan : Masyarakat 

Pertanyaan :  

1. Menurut penilaian anda, bagaimana gambaran perilaku masyarkat Desa 

Wawolemo ?  

2. Apakah anda sering berkomunikasi dengan masyarakat disekitar anda ?  

3. Bagaimana sikap anda jika terjadi konflik dalam bertengga ?  

4. Bagaimana sikap anda jika terjadi konflik dalam keluarga, ?  

5. Apakah anda sering bertemu dengan penyuluh agama ?  

6. Bagaimana proses interaksi anda dengan penyuluh agama ?  

7.  Berapa orang penyuluh agama yang anda kenal di Desa Wawolemo ? 

8. Berapa kali anda mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama 

?  

9. Manfaat apa yang anda dapatkan sesudah mengikuti kegiatan yang 

dilakuka oleh penyuluh agama ?  

Jawaban : 

1. Perilaku masyarakat ada yang baik ada juga yang buruk, seperti pergaulan 

bebas, nongkrong di deker sambil minum-minuman keras dan itu terjadi 

bukan hanya pada orang tua namum juga pada anak-anak yang baru 

beranjak usia dewasa. 
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2. Diselesaikan secara kekeluargaan 

3. Kegiatan keagamaan yang sering dilakukan yaitu Khutbah Jum’at, Majelis 

Ta’lim dan Yasinan. 

4. Manfaat yang saya dapatkan yaitu mempunyai pemahaman tentang agama 

Islam serta melaksanakanya sesuai standar syariat. 

 

Nama : Konggoa 

Status Informan : Masyarakat 

Pertanyaan :  

1. Menurut penilaian anda, bagaimana gambaran perilaku masyarkat Desa 

Wawolemo ?  

2. Apakah anda sering berkomunikasi dengan masyarakat disekitar anda ?  

3. Bagaimana sikap anda jika terjadi konflik dalam bertengga ?  

4. Bagaimana sikap anda jika terjadi konflik dalam keluarga, ?  

5. Apakah anda sering bertemu dengan penyuluh agama ?  

6. Bagaimana proses interaksi anda dengan penyuluh agama ?  

7.  Berapa orang penyuluh agama yang anda kenal di Desa Wawolemo ? 

8. Berapa kali anda mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama 

?  

9. Manfaat apa yang anda dapatkan sesudah mengikuti kegiatan yang 

dilakukn oleh penyuluh agama ?  
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Jawaban : 

1. Perilaku masyarakat sangat bermacam-macam, sebagian besar beragama 

Islam dan sudah menjalankan perintah agama seperti sholat, puasa dan 

zakat, tetapi pada hal yang lain masih sering ditemukan pelanggaran 

terhadap agama. 

2. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dan saya bersyukur dengan 

adanya kegiatan yang diadakan oleh penyuluh agama untuk merubah 

akhlak masyarakat yang tadinya tidak baik menjadi baik, baik itu orang tua 

maupun anak-anak yang telah dewasa walaupun itu pelan tetapi hasilnya 

insha Allah pasti menuju kepada kebaikan. 
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