
 



 



 



 



   



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



PEDOMAN WAWANCARA 
 

Manajemen 

Dakwah 

Komponen Manajemen 

Dakwah 

Pertanyaan (5 W 1 H) 

Planning  

 

1. Dai (Pelaku 

Dakwah/Komunikator) 

2. Objek Dakwah 

(Komunikan) 

3. Materi Dakwah (Pesan) 

4. Metode Dakwah 

5. Sarana Dakwah 

 

1. Apa saja visi dan misi UKM LPPQ? 

2. Apa saja pogram kerja UKM LPPQ pada periode 2018? 

3. Siapa saja yang membuat program kerjanya? 

4. Kapan program kerja itu di buat? 

5. Bagaimana cara memilah program kerja yang akan dilaksanakan? 

6. Apakah ada program kerja untuk mingguan, bulanan, dan tahunan? 

7. Siapa saja yang menjadi dai (pelaku dakwah)? 

8. Bagimana cara penarikan dai (pelaku dakwah) untuk kegiatan? 

9. Apakah ada syarat khusus untuk menjadi dai (pelaku dakwah)? 

10. Bagaimana cara menentukan/pemilihan materi dakwah? 

11. Siapa yang membuat materi dakwah (pesan)? 

12. Siapa saja yang menjadi objek dakwah/sasaran? 

13. Apa saja metode yang digunakan dalam berdakwah? 

14. Apa saja sarana yang digunakan untuk berdakwah? 

15. Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan? 

Organizing 1. Kapan terbentuknya kepengurusannya? 

2. Apakah ada seleksi khusus untuk berada di kepengurusan? 

3. Bagaimana cara seleksinya dan dilihat segi mana saja agar dapat berada di 

kepengurusan? 

4. Siapa yang membentuk kepengurusannya? 

5. Bagaimana bentuk struktur organisasinya?  



6. Siapa saja yang menjadi pengurus intinya? 

7. Apa saja divisi-divisinya? 

Actuating 

 Leadership 

 Komunikasi 

 Motivasi 

1. Apakah program kerja yang sudah direncanakan dapat terlaksana? 

2. Bagaimana melaksanakan semua program kerja yang telah di buat? 

3. Siapa saja yang melaksanakan program kerja yang sudah di buat? 

4. Bagaiamana pemilihan kepemimpinan dalam pelaksanaan kegiatan? 

5. Bagaimana cara memotivasi anggota agar dapat bekerja sama dengan baik? 

Controling 1. Siapa yang melakukan pengawasan dan evaluasi dalam kegiatan? 

2. Kapan dilakukan evaluasi terhadap setiap program kerja yang telah dilaksanakan? 

3. Apakah pesan dakwah sudah tersampaikan ke komunikan atau sudah tepat sasaran? 

4. Bagaimana cara mengetahui bahwa pesan dakwah sudah tersampaikan ke 

komunikan? 

5. Apakah sudah sesuai metode dakwah yang digunakan? 

6. Bagaimana cara mengevaluasi para dai (pelaku dakwah)? 

7. Apakah sarana dan prasarananya sudah mendukung dalam kegiatan dakwah? 

8. Apa saja faktor penghambat yang terjadi dalam setiap kegiatan? 

9. Apa saja faktor pendukung sehingga kegiatan dapat terlaksana? 

 

  



HASIL WAWANCARA 

 

Manajemen 

Dakwah 

Komponen Manajemen 

Dakwah 

Pertanyaan (5 W 1 H) 

Planning  

 

1. Dai (Pelaku 

Dakwah/Komunikator) 

2. Objek Dakwah 

(Komunikan) 

3. Materi Dakwah 

(Pesan) 

4. Metode Dakwah 

5. Sarana Dakwah 

 

1. Apa saja visi dan misi UKM LPPQ? 

“Visi dari UKM LPPQ UIN Antasari Banjarmasin sebagai wadah pembinaan dan 

pengembangan, pengajian serta pengkajian Alquran bagi mahasiswa dalam upaya 

menumbuhkan kecintaan terhadap Alquran. Untuk misi yaitu Wadah penyaluran 

potensi, minat dan bakat mahasiswa melalui pemgembangan, pembinaan, pelatihan, 

dan pengkajian Alquran serta wadah untuk menjalin silaturahmi dan sarana untuk 

meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.” 

2. Apa saja pogram kerja UKM LPPQ pada periode 2018? 

“program kerja ada 2 bentuk; ada program kerja kegiatan dan program kerja 

pembelajaran. Program kerja kegiatan itu seperti milad, pelatikan pengurus, mop 

pengurus, mop anggota, dll yang dibuat oleh formatur 5, divisi husada, divisi 

pengkaderan. Program kerja pembelajaran itu seperti kajian tafsir, diklat tilawati, 

karantina tahfiz, dll yang dibuat oleh divisi tahfiz, divis pengkajian, divisi tilawah, 

dan divisi tajwid dan tahsin” 

3. Siapa saja yang membuat program kerjanya? 

“Yang membuat program kerja seluruh  anggota pengurus LPPQ yang disetujui oleh 

ketua umum”  

4. Kapan program kerja itu di buat? 

“program kerja dibuat pada saat MOP pengurus yang dilaksanakan setelah pelantikan 



pengurus”  

5. Bagaimana cara memilah program kerja yang akan dilaksanakan? 

“untuk pemilihan program kerja dilihat seberapa manfaat nya program kerja tersebut 

untuk dilaksanakan” 

6. Apakah ada program kerja untuk mingguan, bulanan, dan tahunan? 

“kalau untuk program kerja mingguan, bulanan, dan tahunan itu pasti ada. Kalaua 

mingguan seperti kajian tafsir, bulanan seperti khataman muqaddam, harian seperti 

piket kebersihan”  

7. Siapa saja yang menjadi dai (pelaku dakwah)? 

“yang menjadi pemateri di dalam setiap kegiatan itu di ambil para senior LPPQ  yang 

ahli dalam bidangnya jika tidak ada yang ahlinya dalam bidangnya baru diberikan 

kepada orang selain  di LPPQ dengan saran dewan senior yang disetujui oleh ketua 

umum. Ukm lppq dalam pengambilan pemateri itu lebih mengutamakan para senior” 

8. Bagimana cara penarikan dai (pelaku dakwah) untuk kegiatan? 

“cara diambil dari para senior yang ahli dalam bidangnya.” 

9. Apakah ada syarat khusus untuk menjadi dai (pelaku dakwah)? 

“syaratnya orang yang mempunyai keahlian dibidang yang di butuhkan oleh UKM 

LPPQ minimal mempunyai sahadah tilawati” 

10. Bagaimana cara menentukan/pemilihan materi dakwah? 

“untuk pemilihan pemateri di lihat dan disesuaikan berdasarkan visi dan misi ukm 

lppq” 

11. Siapa yang membuat materi dakwah (pesan)? 

“yang membuat materi adalah dari setiap divisi” 

12. Siapa saja yang menjadi objek dakwah/sasaran? 

“yang menjadi sasaran utama adalah mahasiswa UIN Antasari Bjm selain itu 



masyarakat umum pun menjadi sasaran” 

13. Apa saja metode yang digunakan dalam berdakwah? 

“metode disesuaikan oleh pemateri yang membawakan” 

14. Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan? 

“sarana yang digunakan adalah ruang kuliah yang kosong yang bekerja sama dengan 

seluruh fakultas yang ada UIN Antasari Banjarmasin” 

Organizing 15. Kapan terbentuknya kepengurusannya? 

Pada saat pelantikan kepengurusan 

16. Apakah ada seleksi khusus untuk berada di kepengurusan? 

Syarat nya harus ikut training of kader (tiker) 

17. Bagaimana cara seleksinya dan dilihat segi mana saja agar dapat berada di 

kepengurusan? 

„dlihat dari kemauannya/ keaktifannya jadi pengurus 

18. Siapa yang membentuk kepengurusannya? 

Ketua umum dengan saran dewan senior 

19. Bagaimana bentuk struktur organisasinya?  

Pelindung dari rektor, penasehat wakil III rektor bidang kemahasiswaan, pwanggung 

jawab ketua dema, Pembina dosen UIN Antasari Banjarmasin, dewan senior, formatur 

5, dan divisi-divisi 

20. Siapa saja yang menjadi pengurus intinya? 

Pengurus inti itu ada ketua umum, wakil I, wakil II, sekum, bendum, ketua dan wakil 

setiap divisi. 

21. Apa saja divisi-divisinya? 

Divisi husada, divisi pengkaderan, divisi tajwid dan tahsin, divisi tilawah, divisi 

pengkajian, divisi tahfiz 



Actuating 

 Leadership 

 Komunikasi 

 Motivasi 

22. Apakah program kerja yang sudah direncanakan dapat terlaksana? 

Hampir semua program kerja dapat terlaksana, hanya 2 program kerja saya tidak 

terlaksana 

23. Siapa saja yang melaksanakan program kerja yang sudah di buat? 

Seluruh anggota pengurus LPPQ 

24. Bagaiamana pemilihan kepemimpinan dalam pelaksanaan kegiatan? 

Orang yang mampu menjadi panutan dan rajina dalam kegiatan 

25. Bagaimana cara memotivasi anggota agar dapat bekerja sama dengan baik? 

Dengan diberikan reward, misalkannya seperti ada ice breaking atau ada traktiran 

makan 

Controling 26. Siapa yang melakukan pengawasan dan evaluasi dalam kegiatan? 

Yang melakukan pengawasan adalah ketua umum untuk keseluruhan, kalua proker 

kegiatan itu yang mengawasi wakil 1 , kalua proker pembelajaran wakil 2 

27. Kapan dilakukan evaluasi terhadap setiap program kerja yang telah dilaksanakan? 

Setiap selesai melaksanakan kegiatan tersebut dilakukan nya evaluasi 

28. Apakah pesan dakwah sudah tersampaikan ke komunikan atau sudah tepat sasaran? 

Kalau pesan sampainya pesan dakwah untuk pembelajaran itu adanya seperti tes. 

29. Bagaimana cara mengetahui bahwa pesan dakwah sudah tersampaikan ke komunikan? 

Dengan diadakannya tes, 

30. Apakah sudah sesuai metode dakwah yang digunakan? 

Kalua metode yang digunakan sesuai aja untuk UKM LPPQ 

31. Bagaimana cara mengevaluasi para dai (pelaku dakwah)? 

Tidak ada evalusi khusus 

32. Apakah sarana dan prasarananya sudah mendukung dalam kegiatan dakwah? 

Untuk sarana mendukung aja, adanya dukungan dari kampus UIN dalam peminjaman 



tempat 

33. Apa saja faktor penghambat yang terjadi dalam setiap kegiatan? 

Masalah dana, tempat, kyrangnya coordinator sesame anggota 

34. Apa saja faktor pendukung sehingga kegiatan dapat terlaksana? 

Adanya dukungan dari kampus UIN Antasari, sdm yang memadai, keihlasan anggota 

dalam menjalankan tugas untuk meninggikan Alquran. 

 



 



 



 



 



 

 

  

 

 

 

WAWANCARA DENGAN KETUA 

KESEKRETARIATAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

PELANTIKAN PENGURUS BARU UKM LPPQ 

FOTO-FOTO 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOP ANGGOTA 

PENUTUPAN KARANTINA TAHFIZ PERKENALAN PBAK 

GEBYAR MILAD LPPQ KE-16 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama Lengkap : Nur Shofa Jamilah  

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tanah Laut, 14 Juli 1997 

3. Agama : Islam 

4. Kebangsaan : Indonesia 

5. Status Perkawinan : Belum Kawin 

6. Alamat : Jl. Datu Daim Komp. Perum Guru Depan PLN No. 56 

RT. 6  RW. II Kelurahan Pelaihari, Kabupaten Tanah 

Laut 

7. Pendidikan : a. SDN Angsau 6 tahun lulus 2009 

  b. MTSN 2 Pelaihari tahun lulus 2012 

  c. SMK-SPP Negeri Pelaihari tahun lulus 2015 

  d. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tahun lulus  

   2019 

8. Orang Tua : 

 Nama Ayah : Syarimahful 

 Pekerjaan : Wiraswasta 

 Nama Ibu : Siti Hasanah 

 Pekerjaan : Guru TK 

 Alamat : Jl. Datu Daim Komp. Perum Guru Depan PLN No. 56 

  RT. 6  RW. II Kelurahan Pelaihari, Kabupaten Tanah 

  Laut 

9. Saudara : Anak ke-5 dari 8 bersaudara 

10. Pengalaman Organisasi :  

  Pengalaman Organisasi 

1. Ketua divisi organisasi mahasiswa Dewan Ekskutif Mahasiswa UIN Antasari 

Banjarmasin tahun 2016-2017. 

2. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Manajemen Dakwah tahun 

2015-2016. 



3. Anggota Tim KPPS Panitia Pemilihan Mahasiswa (PPM) Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi yahun 2017. 

4. Anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Suara Kritis Mahasiswa tahun 

2015. 

5. Anggota Muda Wirausaha Muda Muslim (WMM) Unit UIN Antasari 

Banjarmasin tahun 2018. 

Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti: 

1. Pelatihan kepemimpinan tingkat dasar fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi tahun 2015. 

2. Workshop Jurnalistik dan Boardcasting tahun 2015. 

3. Training Public Speaking dan Presenter tahun 2015. 

4. Diklat Alquran Metode Ummi tahun 2017. 

5. Seritifikasi Zahir Accounting tahun 2017. 

6. Workshop Penelitian dan Penulisan Skripsi Bagi Dosen dan Mahasiswa 

Manajenem Dakwah FDIK tahun 2018. 

Prestasi yang diraih: 

1. Juara III Lomba Habsyi “Pekan Rajabiyah” Ma‟had Al-Jami‟ah UIN Antasari 

Banjarmasin tahun 2016. 

2. Juara I Kategori Putri Meratus Fun Wall Climbing Competition UIN Antasari 

Banjarmasin tahun 2016. 

3. Juara I Panjat Dinding (Lead Putri) Pekan Ilmiah, Seni, Olahraga dan 

Keagamaan UIN Antasari Banjarmasin tahun 2016 

4. Juara III Pop Solo Peringatan Hari Kartini PIK-MADA LP2BPI FDIK UIN 

Antasari Banjarmasin tahun 2017. 

 

 Banjarmasin, 09 September 2019 

 

    

  Nur Shofa Jamilah  

  NIM. 1501361781 


