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Pedoman Wawancara Pembina Masjid (Abdul Muis) 

1. Bagaimana tanggapan mengenai fungsi edukatif ta‘mir masjid dalam 

penanaman nilai-nilai keagamaan ? 

 

Nilai edukatif yang terdapat dalam penanaman nilai-nilai keagamaan salah 

satunya yaitu melaksanakan kegiatan yang pertama yaitu kegiatan majelis 

ta‘lim yang diadakan tiap hari sabtu, pengajian-pengajian yang dipimpin 

langsung oleh bapak Abdul muis selaku pembina dan tokoh agama dan hal 

tersebut tidak lain untuk meningkatkan kuwalitas ibadah serta menambah 

wawasan, pemahaman dan pengetahuan sehingga terwujudnya fungsi edukatif 

dalam penanaman nilai-nilai keagamaan pada jamaah.  

 

2. Siapa saja anggota yang terdapat dalam struktur pengurus masjid baitul izzah 

?   

Pengurus masjid baitul izzah ini tidak melibatkan orang luar melainkan 

hanya anggota keluarga saja yang menjabat sebagai pengurusan masjid baitul 

izzah, hal tersebut terjadi dikarenakan segala pihak mendukung termaksud 

masyarakat sekitar. 

 

3. Kegiatan-kegiatan apa saja yang diselenggarakan di masjid baitul izzah ? 

 

Kegiatan- kegiatan yang diselenggarakan di masjid baitul izzah yaitu dalam 

kegiatan harian diantaranya yaitu sholat lima waktu secara berjamaah, adapun 

kegiatan tiap minggu yaitu sholat jum‘at kajian ilmu agama setiap malam 

sabtu, majelis Ta‘lim dan adapun kegiatan tahunan di masjid baitul izzah ini 

yaitu diadakanya khutbah idul fitri dan idul adha, Di masjid baitul izzah ini 

juga mengadakan arisan kelompok guna untuk mencicil biaya untuk kurban 

agar tiap tahunnya akan selalu ada kurban yang disembelih di masjid baitul 

izzah  tersebut. 

 

4. Apa tujuan  diselenggarakan setiap kegiatan-kegitan tersebut ? 
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Tujuan diselenggarakannya kegiatan-kegiatan tersebut yaitu memantapkan 

ibadah kepada Allah, memberikan pemahaman agama, memperbaiki ahlak 

serta mengetahui nilai-nilai keagamaan sehingga dapat memberikan 

pengetahuan yang dapat diamalkan. 

 

5. Penanaman nilai-nilai keagamaan apa saja yang terdapat pada jamaah di 

masjid baitul izzah ? 

 

Pada jamaah di baitul izzah adapun penanaman nilai-nilai keagamaan yaitu 

jamaah masjid diajarkan bagaimana cara agar tetap istiqomah dalam beribadah, 

bagaimana agar selalu tetap ikhlas dan bersyukur terhadap karunia yang 

diberikan Allah Swt selain itu juga nilai yang ditanamkan pada jamaah berupa 

bagaimana hubungan antar jamaah tetap terjaga. 

 

6. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam penanaman nilai-nilai 

keagamaan ? 

 

Dalam penanaman nilai-nilai keagamaan faktor penghambat dan 

pendukung diantaranya yaitu faktor penghambat terjadi dikarenakan ada 

beberapa jamaah yang memiliki kesibukan yang dapat membuat jamaah 

tersebut terkadang tidak sempat untuk melakukan sholat secara berjamaah di 

masjid tersebut dan hal ini juga dapat menjadi penghambat dikarenakan faktor 

lingkungan dan kurangnya kesadaran secara individu akan pentingnya 

melaksanakan kegiatan keagamaan. 

Dilihat dari faktor pendukung yaitu dimasjid tersebut memilki sarana 

prasarana yang memadai dan memiliki para penceramah dan imam yang handal 

serta di masjid tersebut menerapkan tata tertib yang telah diberlakukan. 

 

7. Metode apa yang digunakan dalam penanaman nilai-nilai keagamaan 

dimasjid baitul izzah tersebut ?  

 

Dalam penanaman nilai-nilai keagamaan di masjid baitul izzah adapun 

metode yang digunakan yaitu metode ceramah,  dan metode tanya jawab 
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Abdurrahman Jaya (Ketua) 

1. Kegiatan apa saja yang diselenggarakan masjid Baitul Izzah dalam 

penanaman nilai-nilai keagamaan?. 

 

Sementara ini kan ada kajian agama setelah ba‘dah magrib setiap jum‘at 

malam,TPQ yang dibawakan langsung oleh imam masjid Baitul Izzah, yang 

kebetulan beliau merupakan Qori yang memiliki kefasihan dalam membaca 

Al-qur‘an kegiatan ini diadakan setiap malam selesai sholat magrib selain itu 

juga ada kegiatan majelis ta‘lim yang diselenggarakan setiap hari rabu selesai 

sholat asar yang pemeterinya dibawakan langsung oleh Bapak (pembina 

Masjid Baitul Izzah), majelis ta‘lim ini memang melibatkan ibu-ibu 

dilingkungan masjid Baitul Izzah selain majelis ta‘limnya juga ada arisan dan 

terlibat dalam perayaan hari hari besar Islam seperti peringatan maulid Nabi, 

Isra mi,raj alhamdulillah di masjid Baitul Izzah tetap melaksanakan 

2. Nilai edukatif apasaja yang ditanamkan masjid Baitul Izzah dalam 

penanaman nilai-nilai keagamaan? 

 

Nilai edukatifnya  itu adalah menambah wawasan keagamaan sebab 

dalam setiap kegiatan yang dibawakan oleh narusumber berkaitan dengan 

kajian Hadis, Fiqih, tafsir Al-qur‘an semua itu adalah memberikan dampak 

langsung dalam hal wawasan pengetahuan dan yang menjadi narasumber 

ustadz-ustadz yang punya kemampuan. Kalau dia tafsir maka dia tantang 

tafsir-tafsir al-Qur‘an‘ kalu ia fiqih maka ia akan membahas terkait fiqih 

adapun temanya kita belum susun secara sistematis jadi dalam hal ini selain 

dari segi pengetahuan dari segi ibadah dan muamalah juga semakin meningkat 

sebab kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesadaran 

masyarakat terhadap pengamalan agama mereka 

3. Metode apa yang digunakan dalam penanaman nilai-nilai keagamaan? 

 

Metode yang digunakan dalam proses ada langsung seperti metode 

ceramah yang dilaksanakan pada setiap malam sabtu, ceramah jum‘at, 
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pembelajaran ditingkat TPQ yang mau saja jamaahnya. Jadi seperti itu 

metodenya yaitu melalui pengajaran dan metode ceramah. 

4. Faktor penghambat dan pendukung dalam penanaman nilai-nilai 

keagamaan? 

Dalam proses penanaman nilai-nilai keagamaan adapun faktor 

penghambat dan pendukungnya yaitu, faktor penghambat dalam penanaman 

nilai-nilai keagamaan kerap terjadi dikarenakan lokasi pemukiman warga yang 

cukup jauh dari masjid tersebut sehingga beberapa masyarakat terkadang tidak 

meluangkan waktunya untuk tetap mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid 

tersebut sehingga dalam proses penanaman nilai-nilai kagamaan tidak dapat 

diterapkan pada masyarakat yang jarang mengikuti kegiatan-kegiatan dimasjid 

selain itu juga masyarakat punya aktivitas masing-masing sehingga mereka 

tidak menyempatkan diri untuk datang mengikuti kegiatan 

Faktor pendukung dalam penanaman nilai-nilai keagamaan dimasjid 

tersebut yaitu dilihat dari letak masjid baitul izzah berada dipinggir jalan 

sehingga siapa saja dapat singgah untuk melaksanakan ibadah dan mengikuti 

kegiatan-kegiatan keagamaan dan di masjid tersebut juga menyediakan sarana 

prasarana yang cukup memadai sehingga dalam pelaksanaan kegiatan 

penanaman nilai-nilai keagamaan dapat tercapai dengan baik serta memiliki 

imam yang profesional yang fasih dalam membaca Al-qur‘an dan memiliki 

suara yang merdu 

 

Ibu Sapiah (sekretaris masjid) 

1. Apa kegiatan yang telah diselenggarakan di masjid Baitul Izzah ? 

 

Kegiatan yang telah diselenggarakan di majid ini yaitu pengajian TPQ 

yang dibawakan langsung oleh imam masjid, kajian ilmu agama yang 

diadakan setiap malam sabtu yang dimana pematerinya adalah kebanyakan 

diri lulusan timur tengah, adapun kegiatan majelis ta‘lim terjadi dalam dua 

tahap yaitu tahap pertama belajar mengaji yang pembimbingnya saya sendiri 

sedangkan tahab berikutnya (minggu depan) tahab ceramah yang 

narasumbernya bapak ( Abdul Muis), di masjid ini juga biasa diadakan maulid 

dan kegiatan-kegiatan agama lainya 
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2. Setelah mengikuti kegitan-kegitan yang telah diselenggarakan apakah ada 

perubahan pada jamaah ? 

 

Sejak diselenggarakannya kegiatan keagamaan dimasjid ini tentu 

mengalami perubahan pada diri jamaah yang dimana jamaah semakin sadar 

akan pentingnya apa yang telah dilaksanakan di masjid ini mulai dari 

pembayaran zakat, berbuat baik keppada sesama, sholat lima waktu yang 

jamaah sudah banyak melaksanakan secara berjamaah, dan lebih aktif dalam 

mengikuti kajian-kajian keagamaan dalam majelis. 

3. Sejak dibangunnya masjid baitul izzah ini dimana letak peletakan  batu 

pertama ? 

 

Dalam peletakan batu di masjid baitul izzah ini dilaksanakan dengan 

kejasama antara pihak yang telah dipercaya diantaranya yaitu oleh bapak 

marwan aidit dan ada beberapa lagi yang ikut serta dalam melaksanakan 

peletakan batu pertama di masjid. 

Uztad Imran (Tokoh Agama) 

1. Tanggapan mengenai  pengamalan nilai-nilai keagamaan semenjak adanya 

kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan di masjid baitul izzah ? 

 

Sejak diadakannya kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan 

dimasjid baitul izzah dalam pengamalannya yaitu jamaah baitul izzah semakin 

antusias dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan  di masjid baitul izzah 

tersebut, dan setiap diadakannya kegiatan keagamaan tentu jamaah memiliki 

pengetahuan dan berbagai pengalaman sehingga dapat diamalkan untuk 

kepentingan ummat. 

2. Usaha apasaja yang dilakukan oleh ta‘mir masjid dalam penanaman nilai-

nilai keagamaan pada jamaah baitul izzah ? 

Usaha yang dilakukan oleh ta‘mir masjid dalam penanaman nilai-nilai 

keagamaan pada jamaah baitul izzah yaitu dengan mengatur jadwal dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan merupakan suatu usaha yang 

dilakukan oleh ta‘mir masjid, dan mengadakan pengajian-pengajian yang 

dapat diselenggarakan tiap minggunya dan kegiatan ini dilakukan oleh tamir 

masjid guna untuk penanaman nilai-nilai keagamaan pada jamaah di baitul 

izzah. 
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3. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah dilaksanakan 

apakah ada perubahan yang terjadi pada jamaah dalam pengamalan nilai-

nilai keagamaan di masjid baitul izzah ?  

 

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan di 

masjid baitul izzah tentu mengalami perubahan namun yang dimaksud disini 

perubahannya yaitu perubahan yang positif karena dilihat dari jamaah yang 

mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid baitul izzah dapat 

mengamalkan apa yang telah disampaikan disetiap kegiatan-kegiatan yang 

telah berlangsung, dilihat dari jamaah yang memahami akan pentingnya suatu 

ibadah seperti sholat lima waktu secara berjamaah dan kerja sama dalam 

penanaman nilai-nilai keagaman yang telah diajarkan sehingga dapat 

diterapkan dan diamalkan oleh jamaah baitul izzah. 

H. Mawija (Jamaah) 

1. kegiatan apasaja yang diselenggarakan di  masjid baitul izzah dalam 

penanaman nilai-nilai keagamaan? 

 

Kegiatan yang diselenggarakan ta‘mir masjid Baitul Izzah sebagaimana 

yang sering saya ikuti yaitu kegiatan kajian ilmu agama setiap malam sabtu, 

yasinan setiap malam jum‘at, pembelajaran al-qur‘an setiap malam selesai 

shalat magrib sampai isya 

 

2. apakah ada perubahan dalam pengamalan nilai-nilai keagamaan setelah 

mengikuti kegiatan tersebut? 

Sangat banyak sekali perubahan yang saya rasakan baik dari segi 

pengetahuan seperti fiqih adinya kita tidak tau, macam-macam shalat, sunah-

sunah nabi dengan adanya kegiatan kegiatan ini kita uda mulai-mulai paham 

terhadap tata cara sholat sehingga dalam proses pengamalannya ada 

perubahan. 

3. Manfaat setelah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan ta‘mir masjid 

Baitul Izzah? 

Manfaatnya sangat banyak sekali salah satunya dapat meningkat keiman 

kita kepada Allah Swt, kemudian dalam pengamalannya juga seperti 

pelaksanaan ibadah sholat sudah tepat waktu. 
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Arjun (jamaah) 

1. Apasaja kegiatan yang diselenggarakan ta‘mir dalam penanaman nilai-nilai 

keagamaan pada jamaah masjid Baitul Izzah? 

 

Kegiatan yang diselenggarakan di masjid Baitul Izzah kajian ilmu agama 

yang diselenggaraan setiap malam sabtu, TPQ, yasinan bersama setiap malam 

jum‘at 

 

2. Apakah ada perubahan dalam pengamalan nilai-nilai keagamaan setelah 

mengikuti kegiatan tersebut? 

Alhamdulillah banyak sekali salah satunya meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan tali silaturahim antara sesama 

jamaah, kemudian sholat lima waktu terjaga karena ada yang mengingatkan 

untuk ke masjid, kemudian kita juga banyak bertanya-tanya kepada para 

ustadz perihal masalah amalan-amalan sunah maupun wajib, sehingga dengan 

penjelas-penjelasan mereka kita termotivasi untuk mengerjakannya. 

La Ode Amin (jama’ah) 

1. Apa Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid Baitul Izzah ? 

Di masjid Baitul Izzah ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kerap 

dilaksanakan diantaranya yaitu sholat lima waktu, sholat jum‘at, dan kajian-

kajian ilmu agama seperti majelis ta‘lim, dan di masjid Baitul Izzah ini juga 

selalu digunakan dalam melaksanakan ibadah idul fitri dan idul adha. 

2. Apakah ada perubahan dalam pengamalan nilai-nilai keagamaan setelah 

mengikuti kegiatan tersebut?  

 

Bicara masalah perubahan banyak sekali perubahan yang terjadi dalam 

diri saya mulai dari pengetahuan dan dari segi ibadah hal ini dikarenakan 

kegiatan yang diselenggarakan banyak membahas masalah tata cara 

ibadah, hadis serta hal-hal yang behubungan dengan akhirat sehingga ada 

motivasi beribadah setelah mengikuti kegiatan tersebut. 
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3. Apa manfaat setelah mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di 

masjid Baitul Izzah ? 

Manfaat setelah mengikuti kegiatan ini yaitu jamaah dapat 

mengoreksi diri dan meningkatkan ibadah sehingga jamaah benar-benar 

memahami dan melaksanakan serta mampu menerapkan pola hidup yang 

islami baik dalam lingungan sosialnya atau dalam keluarga. 

4. Nilai edukatif yang didapkan setelah mengikuti kegiatan? 

nilai edukatifnya yang kami dapatkan disiplin terhadap waktu, perilaku kita 

terhadap orang lain baik hal tersebut kita dapatkan dari dari proses 

pemahaman kita terhadap agama sebab pemahaman agaa yang baik akan 

melahirkan nilai yang baik begitujuga sebaliknya kalau pemahaman agama 

kita buruk maka nilai yang akan ditimbulakan akan buruk juga. Orang 

ibadahnya baik maka akan menimbulkan perilaku yang baik contohnya orang 

yang baik ibadahnya baik maka ia tidak akan melanggar aturan yang dibuat 

pengurus masjid, didepan saya ada papan yang bertuliskan harap alas kakinya 

dilepas maka yang mempuanyai ibadah yang baik maka ia akan melepaskan 

sendalnya pada saat ia berwudu sedangkan yang mempunayai ibadah serta 

pemahamannya yang buruk maka ia akan mengabaikan larang tersebut. 

Leo (Jamaah Masjid) 

1. Kegiatan apa saja yang diselenggarakan ta‘mir masjid Baitul Izzah 

Kegiatan yang diselenggarakan jamaah masjid Baitul Izzah yang sering 

saya ikuti yaitu kegiatan pengajian karena disini lah saya memperbaiki 

bacaan al-Qur‘anku 

2. Apa ada perubahan setelah mengikuti kegiatan tersebut? 
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Kalau perubahan alhamdulillah ada, sebelum saya mengikuti kegiatan 

TPQ saya tidak bisa membedakan bacaan izhar, ikfa dan idgam namun 

setelah keseringan saya mengikutinya maka saya sudah bisa membedakan 

mana ikfa, Izhar dan idgam namun sekalipun pun dalam segi pelafasannya 

masi belum terlalu fasih 

3. Apasaja faktor penghambat dan pendukung untuk datang mengikuti 

kegiatan tersebut 

Kalau faktor pendukungnya banyak diantaranya imamnya bagus 

bacaannya, bersih, nyaman dan memperlancar bacaan al-Qur‘an dengan 

kegiiata TPQ adapun kadang yang menghambbat saya utuk tidak datang 

yaitu faktor pekerjaan itupun jarang 
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Masjid Baitul Izzah 
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Gambar 1. Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Abdul Muis 

Gambar 2. Dokumentasi Wawawncara Dengan Ibu Sapiah 
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Gambar 3. Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Rahman Jaya 

Gambar 4. Dokumentasi Wawancara Dengan Ustad Imran 
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Gambar 5. Dokumentasi Wawancara Dengan La Ode Amin 

Gambar 6. Dokumentasi Wawancara Dengan H. Mawija 
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Kegiatan Keagamaan 

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan TPQ 

Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Majelis Ta‘lim 
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Dokumentasi Tempat Berwudhu 
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Dakumentsi : Parkiran 
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Dokumentasi: Khotib Jum’at 
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Dokementasi: Desain Kubah 



 

110 
 

 



 

111 
 

 



 

112 
 

(CURRICULUM VITAE) 

 

IDENTITAS DIRI 

 

1. Nama : La Rifan 

2. TTL : Molona, 13 Agustus 1996 

3. Jenis Kelamin : Laki-Laki 

4. Status Perkawinan : Belum Kawin 

5. Agama : Islam 

6. No. Hp : 082198827684 

7. Alamat Rumah : Desa Molona Kec. Siompu Barat Kabupaten 

  Buton Selatan 

8. Email : rifaniain@gmail.com 

 

 

DATA KELUARGA 

 

1. Nama Orang Tua 

a. Ayah : La Siadi 

b. Ibu : Wa Musrifa 

2. Saudara Kandung : 1. Amladi 

  2. Almadi 

  3. Almini 

  4. Marifa 

  5. Marina 

  6. La Rifan 

  7. La Zamadi 

  8. Arjudin 

  9. Delfi 

 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN 

 

1. SDN 1 Molona, Tamat Tahun 2009 

2. SMPN 2 Siompu Barat, Tamat Tahun 2012 

3. SMAN 1 Siompu Barat, Tamat Tahun 2015 

 

 

Kendari,     Januari 2021 

Penulis 

 

 

 

La Rifan 

NIM. 16010101112 


