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LAMPIRAN 5 

Hasil Wawancara III 

Narasumber : Takmir Masjid  

Nama  : Bapak Muhammad Idris 

Hari/Jam  : Jum`at, 126 Oktober 2018/16.00-17.00 & 19.30-20.00 

Lokasi  : Masjid Al-Istiqomah 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana tangapan dari masyarakat dengan 

ada nya Yayasan Al-Istiqomah ? 

Tanggapan masyarakat 

sangat baik dan 

mendukung lah. 

2 Apakah para masyarakat mendukung dengan 

aktivitas yang telah diadakan oleh Yayasan 

Al istiqomah 

Saya sebagai Takmir 

Masjid dan juga 

sekaligus masyarakat 

disni, dan saya sangat 

mendukung sekali 

dengan semua kegiatan 

tentang ajaran 

pendidikan agama islam 

saya buka kan semua 

pintu masjid apabila ada 

yang ingin ber itikaf apa 

mengaji akan selalu saya 
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buka kan untuk mereka 

yang mau beribadah 

dimasjid ini. 

3 Latar belakang masyarakat sekitar sebelum 

berdirinya  yayasan al-istiqomah? 

Latar belakang 

masyarakat sini, 

kebetulan saya juga 

menjadi masyarakat yang 

lumayan cukup lama 

disini, sebelumnya 

masyarakat sini memang 

belum mengerti betul 

dengan ajaran-ajaran 

Pendidikan Agama 

Islam. 

4 Apa masukan dari masyarakat terhadap 

yayasan al-istiqomah ? 

Masukan untuk Yayasan 

Al-Istiqomah mungkin 

lebih bisa meraimaikan 

lagi, bisa lebih 

memeriahkan lagi dalam 

setiap kegiatan yang 

sudah ada apa mungkin 

menambah lagi kegiatan-

kegiatan tentang ajaran 
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Pendidikan Agama 

Islam. 

5 Penyebab dari sebagian masyarakat yang 

belum mau mengikuti akvititas yang telah di 

adakan oleh Yayasan Al-istiqomah ? 

Mungkin menurut saya 

masyarakat yang belum 

mau mengikuti kegiatan 

yang diadakan Yayasan, 

seperti perbedaan 

pandangan seperti 

kegiatan maulid 

nabi,tahlilan dan yasinan 

menurut dia mungkin 

nggak boleh, mungkin 

itu sih menurut saya . tpi 

klo menurut saya apapun 

padangan mu asalkan itu 

kebaikan lakukan lah 

tidak ada yang namanya 

dikit-dikit bid`ah. 

6 Seberapa pentingan nya Pendidikan Agama 

Islam bagi masyarakat ? 

Sangat penting sekali 

karna pada hari akhir 

nanti ilmu inilah yang 

akan kita bawa, dan apa 

lagi ketika kita nanti mati 
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yang di tanya siapa tuhan 

mu ?, siapa nabimu ? itu 

bukan yang lain nya. 

7 Apakah para masyarakat terbantu dengan 

adanya aktivitas yang telah dibuat oleh 

yayasan al-Istiqomah dalam segi Pendidikan 

Agama Islam ? 

Tebantu sekali bersyukur 

sekali dengan adanya 

Yayasan ini, dan saya 

selalu terus mengajak 

tetangga-tetangga saya 

yang belum mau pergi ke 

masjid untuk sholat 

berjama`ah. 

 


