
 

LAMPIRAN 
 

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

Pedoman wawancara 

Wawancara dengan para pengurus yang terlibat dalam kegiatan di majelis 

taklim Al-Ma’arif Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

A. Profil majelis taklim Al-Ma’arif Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

1. Apa profil majelis taklim Al-Ma’arif Amuntai yang meliputi latar 

belakang sejarah dan perkembangannya ? 

2. Bagaimana visi dan misi majelis taklim Al-Ma’arif Amuntai ? 

3. Apa struktur organisasi di majelis taklim Al-Ma’arif Amuntai ? 

4. Bagaimana sarana dan prasarana di majelis taklim Al-Ma’arif Amuntai 

? 

B. Manajemen majelis taklim Al-Ma’arif Amuntai Kabupaten Hulu Sungai 

Utara, untuk seluruh kegiatan majelis taklim Al-Ma’arif Amuntai 

(pengajian rutin dan peringatan hari besar islam). 

1. Bagaimana Manajemen majelis taklim Al-Ma’arif Amuntai ? 

a. Perencanaan  

 Bagaimana perencanaan kegiatan majelis taklim Al-Ma’arif 

Amuntai yang meliputi penetapan tujuan, penetapan sasaran, 

penetapan target, penetapan sarana dan prasarana, rencana jaka 

panjang, dan rencana jangka pendekApa saja yang diperlukan 



 

 

dalam perencanaan kegiatan majelis taklim Al-Ma’arif Amuntai 

? (persiapan, pemateri, materi, dll). 

 Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan kegiatan majelis 

taklim Al-Ma’arif Amuntai ? 

 Mengapa perencanaan sangat diperlukan dalam kegiatan majelis 

taklim Al-Ma’arif Amuntai? 

 Kapan biasanya membahas perencanaan kegiatan Majelis taklim 

Al-Ma’arif Amuntai ? 

 Dimana tempat membahas perencanaan majelis taklim Al-

Ma’arif Amuntai ? 

b. Pengorganisasian  

 Bagaimana pengorganisasian kegiatan majelis taklim Al-

Ma’arif Amuntai yang meliputi pembentukan pengurus ? 

 Apakah pengorganisasian ini penting dalam kegiatan majelis 

taklim Al-Ma’arif Amuntai ? 

 Siapa saja yang terlibat dalam pengorganisasian kegiatan 

majelis taklim Al-Ma’arif Amuntai ? (siapa pj, struktur, dan 

tugasnya). 

 Mengapa harus ada pengorganisaan dalam kegiatan majelis 

taklim Al-Ma’arif Amuntai ? 

 Kapan pengorganisasian ini diperlukan dalam kegiatan majelis 

taklim Al-Ma’arif Amuntai ? 



 

 

 Dimana tempat mereka (orang yang terlibat) untuk menerapkan 

tugasnya dalam kegiatan majelis taklim Al-Ma’arif Amuntai ? 

c. Pelaksanaan  

 Bagaimana pelaksanaan kegiatan majelis taklim Al-Ma’arif 

Amuntai yang meliputi da’i, mad’u, materi, metode dan media? 

 Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan majelis 

taklim Al-Ma’arif Amuntai ? 

 Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan majelis 

taklim Al-Ma’arif Amuntai ? 

 Kenapa pelaksanaan kegiatan keagamaan  harus ada majelis 

taklim Al-Ma’arif Amuntai ? 

 Kapan saja pelaksanaan kegiatan majelis taklim Al-Ma’arif 

Amuntai ?  

 Dimana pelaksanaan kegiatan majelis taklim Al-Ma’arif 

Amuntai ? 

d. Pengawasan 

 Bagaimana pengawasan kegiatan majelis taklim Al-Ma’arif 

Amuntai yang meliputi pengawasan secara langsung dan 

pengawasan secara tidak langsung ? 

 Apakah perlu ada pengawasan dalam kegiatan majelis taklim 

Al-Ma’arif Amuntai ? 

 Siapa yang mengawasi kegiatan di majelis taklim Al-Ma’arif 

Amuntai ? 



 

 

 Kapan saja pengawasan dijalankan dalam kegiatan majelis 

taklim Al-Ma’arif Amuntai ? ( awal, tengah dan akhir). 

 Dimana biasanya di adakannya evalusi dan bagaimana sistem 

evaluasinya untuk kegiatan majelis taklim Al-Ma’arif Amuntai 

? 

2. Unsur-Unsur Dakwah 

 Unsur-unsur dakwah di majelis taklim Al-Ma’arif Amuntai, adapun 

kegiatan yang rutin di laksanakan yakni Pengajian pagi untuk 

masyarakat laki-laki setiap hari, dan pengajian untuk masyarakat 

perempuan pada hari senin dan jum’at. Siapa saja yang mengisi 

materi kegiatan pengajian di majelis taklim Al-Ma’arif Amuntai ? 

(pengajian pagi setiap hari untuk kaum laki-laki, dan pengajian 

setiap hari senin dan jum’at untuk kaum perempuan). 

 Siapa saja yang ikut serta dalam kegiatan majelis taklim Al-Ma’arif 

Amuntai ? 

 Materi apa saja yang diberikan pada kegiatan majelis taklim Al-

Ma’arif Amuntai ? (pengajian untuk kaum laki-laki dan pengajian 

untuk kaum perempuan). 

 Media apa saja yang digunakan pada kegiatan majelis taklim Al-

Ma’arif Amuntai ? (pengajian). 

 Metode apa saja yang digunakan pada kegiatan majelis taklim Al-

Ma’arif Amuntai ? (pengajian). 



 

 

 Bagaimana efek kegiatan majelis taklim Al-Ma’arif Amuntai ? 

(kepada pengurus, jama’ah, dan masyarakat). 

 

  



 

 

3. Dokumentasi  

Foto Majelis Taklim Al-Ma’arif Amuntai 

 

 

 

  



 

 

Foto Jemaah Pengajian Majelis Taklim Al-Ma’arif Amuntai  



 

 

  



 

 

  



 

 

Foto Wawancara dengan para pengurus Majelis Taklim Al-MA’arif Amuntai 

  



 

 

Meminta Data dengan pihak Yayasan 

  



 

 

Meminta data dengan pihak Kementerian Agama kabupatn Hulu Sungai Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan pengurus Majelis Taklim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama Lengkap   : Siti Nurjanah  

Tempat dan Tanggal Lahir  : Amuntai, 05 November 1998  

Agama    : Islam  

Kebangsaan    : Indonesia  

Status Perkawinan   : Belum Kawin  

Alamat  : Kaludan Besar Rt.02 No.024 Kabupaten Hulu 

Sungai Utara 

Pendidikan :  

 TK ANANDA  

 SDN KALUDAN LUAR  

 MADRASAH DINIAH AT-TAKWA  

 MTs AL-UKHUWWAH  

 SMKN 1 AMUNTAI  

Orang tua : 

Nama Ayah    : H. Fathurrahman  

Pekerjaan    : Petani  

Alamat     : Kaludan Besar Rt.02 No.024  

Nama Ibu    : HJ. MASITAH  

Pekerjaan    : Ibu Rumah Tangga  

Alamat    : Kaludan Besar Rt.02 No.024  

Jumlah Saudara   : 4 Bersaudara 

 

 


