
PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana Manajemen penyuluh agama dalam meningkatkan intensitas 

shalat berjama’ah di masjid al-Iksan Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku 

Barat Kabupaten Konawe ? 

2. Bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh 

penyuluh agama ? 

3. Progam apa saja yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam meningkatkan 

intensitas shalat berjamaah di masjid al-Iksan Desa Lahotutu Kecamatan 

Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe ? 

4. Dengan pengadaan program tersebut, apakah kesadaran masyarakat sudah 

meningkat ? 

5. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dakwah penyuluh agama dalam 

meningkatkan intensitas shalat berjama’ah di masjid al-Iksan Desa Lahotutu 

Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Ustadz Abidin (Tokoh Agama) 

Tempat : Masjid Al-Ikhsan  

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana manajemen penyuluh 

agama dalam meningkatkan 

intensitas shalat berjama’ah di 

masjid al-Iksan Desa Lahotutu 

Kecamatan Wonggeduku Barat 

Kabupaten Konawe ? 

Mereka membentuk kelompok 

pengajian. untuk dilaksanaan setiap 

waktu sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. 

2. Bagaimana respon masyarakat 

terhadap kegiatan yang dilakukan 

oleh penyuluh agama ? 

Sangat Bagus tapi melihat kondisi 

masyarakat disini memiliki pekerjaan 

yang tidak tetap karena mereka harus 

pergi di sawah dan kebun untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya 

3. Progam apa saja yang dilakukan 

oleh penyuluh agama dalam 

meningkatkan intensitas shalat 

berjamaah di masjid al-Iksan Desa 

Lahotutu Kecamatan 

Wonggeduku Barat Kabupaten 

Konawe ? 

Program yang mereka lakukan itu 

mempersiapkan materi yang sudah 

ada, untuk diajarkan ke ibu-ibu majelis 

ta’lim, anak-anak, remaja dan bapak-

bapak. 

4. Dengan pengadaan program 

tersebut, apakah kesadaran 

masyarakat sudah meningkat ? 

 

Alhamdulillah sampai sekarang 

mereka masih semangat belajar 

mengaji dan sampai sekarang sudah 

banyak yang hafal ayat-ayat al-qur’an 

5. Apa saja faktor penghambat dan 

pendukung dakwah penyuluh 

agama dalam meningkatkan 

intensitas shalat berjama’ah di 
masjid al-Iksan Desa Lahotutu 

Kecamatan Wonggeduku Barat 

Kabupaten Konawe ? 

 

Faktor penghambatnya itu, biasanya 

pada saat waktu shalat mereka masih 

berada di sawah, kebun atau tempat 

kerja yang lain untuk memenuhi 
kebutuhan hidup mereka. Sedangkan 

faktor pendukungnya adalah penyuluh 

agama disini selalu standby untuk 

mengajarkan materi-materi islam 

tentang pentingnya melaksanakan 

ajaran Islam. 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Pak Tasrip (Penyuluh Agama Islam) 

Tempat : Masjid Al-Ikhsan  

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana manajemen penyuluh 

agama dalam meningkatkan 

intensitas shalat berjama’ah di 

masjid al-Iksan Desa Lahotutu 

Kecamatan Wonggeduku Barat 

Kabupaten Konawe ? 

Dalam meningkatkan shalat berjamaah 

maka saya melakukan persiapan, 

pelaksanaan, pemantauan/pengawan 

dan pengembangan terhadap program-

program yang dilakukan. 

2. Bagaimana respon masyarakat 

terhadap kegiatan yang dilakukan 

oleh penyuluh agama ? 

Respon masyarakat alhamdulillah 

baik. karena dengan membentuk 

kegiatan seperti ini mereka termotivasi 

untuk melaksanakan shalat jamaah  di 

masjid. karena setiap selesai shalat 

ashar kami melakukan pengajian. 

3. Progam apa saja yang dilakukan 

oleh penyuluh agama dalam 

meningkatkan intensitas shalat 

berjamaah di masjid al-Iksan Desa 

Lahotutu Kecamatan 

Wonggeduku Barat Kabupaten 

Konawe ? 

Saya sebagai penyuluh agama disini, 

membentuk kegiatan-kegiatan seperti 

membentuk  mejelis ta’lim, pengkajian 

ajaran-ajaran Islam, TPQ, dan TPA. 

4. Dengan pengadaan program 

tersebut, apakah kesadaran 

masyarakat sudah meningkat ? 

 

Alhamdulillah sudah. karena selain 

melakukan pengajian kami membuka 

jadwal kajian-kajian Islam. 

5. Apa saja faktor penghambat dan 

pendukung dakwah penyuluh 

agama dalam meningkatkan 

intensitas shalat berjama’ah di 

masjid al-Iksan Desa Lahotutu 

Kecamatan Wonggeduku Barat 

Kabupaten Konawe ? 

 

Faktor penghambatnya adalah melihat 

kondisi masyarakat bukan mayoritas 

Islam dan sebagian dari mereka 

masyarakat tidak mampu maka untuk 

memenuhi kebutuhannya harus ke 

sawah atau ke kebun setiap hari. 

sedangkan untuk faktor pendukungnya 

adalah disini kami siapkan jadwal-

jadwal khusus untuk pengajian, 

majelis ta’lim, TPQ, TPA dan kajian 

Islam. 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Ibu Meli Kusuma 

Tempat : Masjid Al-Ikhsan  

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana manajemen penyuluh 

agama dalam meningkatkan 

intensitas shalat berjama’ah di 

masjid al-Iksan Desa Lahotutu 

Kecamatan Wonggeduku Barat 

Kabupaten Konawe ? 

Mereka membentuk kelompok 

pengajian. 

2. Bagaimana respon masyarakat 

terhadap kegiatan yang dilakukan 

oleh penyuluh agama ? 

Bagus. 

3. Progam apa saja yang dilakukan 

oleh penyuluh agama dalam 

meningkatkan intensitas shalat 

berjamaah di masjid al-Iksan Desa 

Lahotutu Kecamatan 

Wonggeduku Barat Kabupaten 

Konawe ? 

Membentuk kelompok majelis ta’lim, 

TPQ, TPA dan kajian ilmu agama. 

4. Dengan pengadaan program 

tersebut, apakah kesadaran 

masyarakat sudah meningkat ? 

 

Alhamdulillah baik dan sekarang 

sudah banyak masyarakat yang pintar 

mengaji hingga menghafal ayat-ayat 

al-Qur’an. 

5. Apa saja faktor penghambat dan 

pendukung dakwah penyuluh 

agama dalam meningkatkan 

intensitas shalat berjama’ah di 
masjid al-Iksan Desa Lahotutu 

Kecamatan Wonggeduku Barat 

Kabupaten Konawe ? 

 

Pendukungnya adalah disni kerja sama 

masyarakat dan penyuluh agama 

sangat bagus untuk menjalankan 

program yang telah dibentuk sesuai 
dengan jadwalnya. sedangkan faktor 

penghambatnya adalah disini bukan 

mayoritas Islam. 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Pak Subardin (Imam Masjid) 

Tempat : Masjid Al-Ikhsan  

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana manajemen penyuluh 

agama dalam meningkatkan 

intensitas shalat berjama’ah di 

masjid al-Iksan Desa Lahotutu 

Kecamatan Wonggeduku Barat 

Kabupaten Konawe ? 

Mereka membentuk kelompok 

pengajian. 

2. Bagaimana respon masyarakat 

terhadap kegiatan yang dilakukan 

oleh penyuluh agama ? 

Sangat bagus dan mendukung 

programnya. 

3. Progam apa saja yang dilakukan 

oleh penyuluh agama dalam 

meningkatkan intensitas shalat 

berjamaah di masjid al-Iksan Desa 

Lahotutu Kecamatan 

Wonggeduku Barat Kabupaten 

Konawe ? 

Salah satu programnya adalah 

melakukan pengajian baik dari 

kalangan anak-anak, remaja ataupun 

orang tua. 

4. Dengan pengadaan program 

tersebut, apakah kesadaran 

masyarakat sudah meningkat ? 

 

Alhamdulillah sudah. 

5. Apa saja faktor penghambat dan 

pendukung dakwah penyuluh 

agama dalam meningkatkan 

intensitas shalat berjama’ah di 
masjid al-Iksan Desa Lahotutu 

Kecamatan Wonggeduku Barat 

Kabupaten Konawe ? 

 

Faktor pendukungnya adalah disini 

sudah disiapkan masjid sebagai tempat 

belajar ilmu agama dan melakukan 

ibadah shalat. sedangkan faktor 
penghambatnya adalah masih ada 

masyarakat yang belum sadar dengan 

tugasnya sebagai muslim. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Pak Amir (Jama’ah) 

Tempat : Masjid Al-Ikhsan  

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana manajemen penyuluh 

agama dalam meningkatkan 

intensitas shalat berjama’ah di 

masjid al-Iksan Desa Lahotutu 

Kecamatan Wonggeduku Barat 

Kabupaten Konawe ? 

Menurut pengamatan saya manajemen 

penyuluh agama sangat bagus karena 

mereka membentuk kelompok untuk 

mengkaji ilmu agama. Mereka 

mempersiapkan materi-materi kajian 

selanjutnya membagi waktu agar tidak 

terbentur dengan kegiatan lain. 

2. Bagaimana respon masyarakat 

terhadap kegiatan yang dilakukan 

oleh penyuluh agama ? 

Respon masyarakat bagus karena 

dengan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan baik masjid tidak pernah 

lagi sunyi dan mereka malah 

berantusias untuk menghafal ayat-ayat 

al-Qur’an 

3. Progam apa saja yang dilakukan 

oleh penyuluh agama dalam 

meningkatkan intensitas shalat 

berjamaah di masjid al-Iksan Desa 

Lahotutu Kecamatan 

Wonggeduku Barat Kabupaten 

Konawe ? 

Mereka membentuk beberapa 

kelompok salah satunya membentuk 

kelompok TPQ, TPA, Majelis Ta’lim 

serta meneapkan waktu khusus untuk 

mengkaji ajaran Islam. 

4. Dengan pengadaan program 

tersebut, apakah kesadaran 

masyarakat sudah meningkat ? 

 

Alhamdulillah  sampai sekarang sudah 

setiap waktu shalat terisi terus masjid. 

5. Apa saja faktor penghambat dan 

pendukung dakwah penyuluh 

agama dalam meningkatkan 

intensitas shalat berjama’ah di 

masjid al-Iksan Desa Lahotutu 

Kecamatan Wonggeduku Barat 

Kabupaten Konawe ? 

 

Faktor  pendukungnya adalah disini 

masyarakat berkerja sama untuk 

belajar dan penyuluh agama standby di 

masjid sedangkan faktor 

penghambatnya adalah disini 

kebanyakan masyarakat memiliki 

ekonomi lemah jadi harus bekerja 

untuk mencari uang, atau ke kebun 

dan ke sawah pada siang hari. 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Ibu Neli (Ibu Majelis Ta’lim) 

Tempat : Masjid Al-Ikhsan  

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana manajemen penyuluh 

agama dalam meningkatkan 

intensitas shalat berjama’ah di 

masjid al-Iksan Desa Lahotutu 

Kecamatan Wonggeduku Barat 

Kabupaten Konawe ? 

Manajemen sangat bagus karena 

mereka membentuk kelompok belajar 

untuk mengkaji materi-materi 

keislaman. 

2. Bagaimana respon masyarakat 

terhadap kegiatan yang dilakukan 

oleh penyuluh agama ? 

Responnya bagus. 

3. Progam apa saja yang dilakukan 

oleh penyuluh agama dalam 

meningkatkan intensitas shalat 

berjamaah di masjid al-Iksan Desa 

Lahotutu Kecamatan 

Wonggeduku Barat Kabupaten 

Konawe ? 

Membentuk kelompok ibu-ibu majelis 

ta’lim, TPA, TPQ. pelaksanaannya 

memiliki waktu tersendiri jadi para 

jamaah bisa fokus. 

4. Dengan pengadaan program 

tersebut, apakah kesadaran 

masyarakat sudah meningkat ? 

 

Alhamdulillah sudah. 

5. Apa saja faktor penghambat dan 

pendukung dakwah penyuluh 

agama dalam meningkatkan 

intensitas shalat berjama’ah di 
masjid al-Iksan Desa Lahotutu 

Kecamatan Wonggeduku Barat 

Kabupaten Konawe ? 

 

Faktor penghambatnya itu, biasanya 

pada saat waktu shalat mereka masih 

berada di sawah, kebun atau tempat 

kerja yang lain. Sedangkan faktor 
pendukungnya adalah penyuluh agama 

disini selalu standby untuk 

mengajarkan materi-materi islam 

tentang pentingnya melaksanakan 

ajaran Islam. 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Pak Riswan (Jamaah) 

Tempat : Masjid Al-Ikhsan  

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana manajemen penyuluh 

agama dalam meningkatkan 

intensitas shalat berjama’ah di 

masjid al-Iksan Desa Lahotutu 

Kecamatan Wonggeduku Barat 

Kabupaten Konawe ? 

Mereka melakukan pengajian 

Islamiah. 

2. Bagaimana respon masyarakat 

terhadap kegiatan yang dilakukan 

oleh penyuluh agama ? 

Sangat Bagus. 

3. Progam apa saja yang dilakukan 

oleh penyuluh agama dalam 

meningkatkan intensitas shalat 

berjamaah di masjid al-Iksan Desa 

Lahotutu Kecamatan 

Wonggeduku Barat Kabupaten 

Konawe ? 

Belajar tentang kajian Islam, belajar 

mengaji (dari anak-anak hingga orang 

tua). 

4. Dengan pengadaan program 

tersebut, apakah kesadaran 

masyarakat sudah meningkat ? 

 

Alhamdulillah  bagus karena sekarang 

masjid tidak pernah lagi sunyi. 

5. Apa saja faktor penghambat dan 

pendukung dakwah penyuluh 

agama dalam meningkatkan 

intensitas shalat berjama’ah di 
masjid al-Iksan Desa Lahotutu 

Kecamatan Wonggeduku Barat 

Kabupaten Konawe ? 

 

Faktor penghambatnya itu,  warga sini 

bukan mayoritas Islam jadi harus 

menyesuaikan kondisi dan 

pendukungnya adalah memanfaatkan 
masjid al ikhsan untuk tempat kajian 

islam. pelaksanaannya setiap hari 

sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

 

 

 

 

 



Profil masjid al-Iksan Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat 

Kabupaten Konawe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Dok. Masjid Al-Iksan Tahun 2019 

Wawancara Penulis dengan Pak Ustad Abidin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Dok. Masjid Al-Iksan Tahun 2019 

 

 

 

 



Wawancara Penulis dengan Pak Tasrip (Penyuluh Agama Islam) 

 
Sumber Dok. Masjid Al-Iksan Tahun 2019 

 

Wawancara Penulis dengan Pak Subardin 

 
Sumber Dok. Masjid Al-Iksan Tahun 2019 

 

 

 

 



Suasana pengkajian materi-materi islami di Masjid al-Iksan Desa Lahotutu 

Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe 

 

Sumber Dok. Masjid Al-Iksan Tahun 2019 

 

Sumber Dok. Masjid Al-Iksan Tahun 2019 

 

 

 



Suasana Kelompok Majelis Ta’lim masjid al-Iksan Desa Lahotutu 

Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe 

 
Sumber Dok. Masjid Al-Iksan Tahun 2019 

 

SUASANA Kelompok TPA masjid al-Iksan Desa Lahotutu Kecamatan 

Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Dok. Masjid Al-Iksan Tahun 2019 

 

 

 



pengantar Kajian Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Dok. Masjid Al-Iksan Tahun 2019 

 

Ketua Remaja Masjid 

 
Sumber Dok. Masjid Al-Iksan Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 



Kelompok Anak-Anak yang belajar Membaca Al-Qur’an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Dok. Masjid Al-Iksan Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


