
Narasumber  : ute 

Tanggal  : 10 Mei 2018 

Pewawancara : bismillahirahmannirrahim… ee…ini teh..ee..awalnya itu teteh tau da..dari 

siapa? 

Narasumber : murabbian?   

Pewawancara : he eh…e..tau 

Narasumber : murabbi ? 

Pewawancara : he eh.. 

Narasumber : al murabbi? 

Pewawancara : iya kajian ini 

Narasumber : kajian ini? Aw… kalo tau tentang di masjid al murabbi ada kajian itu dari 

kakak. Soalnya kakak rumah deket sini.. 

Pewawancara : oh dari kakak 

Narasumber : di daerah sejadi jadi kan..terus taunya itu dulu ada kajian di murabbi itu setiap 

mal..habis maghrib, kalau pernah ngikutin awalnya itu rahmat baiqunir hari sabtu malam 

minggu. Kemudian ngikutin juga yang ustad hannan attaqi tahun lalu  

Pewawancara : oh iya  

Narasumber : setiap hari selasa habis maghrib juga, terus hari..hari rabu itu kalau gak kang 

abe ustad agus gitu 

Pewawancara : oh ustad agus..jadi tau dari kakak 

Narasumber : tau dari kakak.. 

Pewawancara : he eh.. 

Narasumber : terus..bareng sama kakak pertamanya 

Pewawancara : he eh.. 

Narasumber : disini juga. Akhirnya kadang kadang kesini juga kalo ada waktu 

Pewawancara : oh ..gitu. Jadi pas sebelum komunitasnya berdiri ya tau nya atau  

Narasumber : e… 

Pewawancara : pas sesudah komunitas itu berdiri? 

Narasumber : kalau kajiannya? 

Pewawancara : he eh.. 

Narasumber : dateng kajiannya? Ada komunitasnya? 

Pewawancara : he eh.. Kajiannya 

Narasumber : udah tau sih  

Pewawancara : oh udah  



Narasumber : uda..udah ada komunitas itu, saya baru ikut ke..e..ke al murabbi itu kalau gak 

salah sekitar 2016 akhir 

Pewawancara : 2016 akhir 

Narasumber : dan itu udah..udah lumayan rutin kajian di murabbian terlaksana gitu 

Pewawancara :oh jadi udah taunya..tau kajiannya itu udah dari emang paternnya gitu ya teh 

ya 

Narasumber : iya..ada kajian tiap bada maghrib sampai jam 9 

Pewawancara : kenapa milih kajian di al murabbi ini teh ? Kan e… 

Narasumber : gak enak ya? 

Pewawancara : kan tau sendiri ..he eh..banyak kan dibandung gitu lagi banyak gitu, kenapa 

milih al murabbi ini gitu? 

Narasumber : e..kenapa ya? Kalau dulu karena emang dulu deket dengan rumah kakak 

Pewawancara : he eh.. 

Narasumber : jadi kalau misalnya udah kemaleman kadang suka kerumah kakak, tapi kalau 

saya kan kebetulan ngekos. Kalau ke al murabbi itu kenapa? Di al murabbi itu tempatnya luas 

yah..nyaman, terus e..kelia..keliatannya itu teratur aja 

Pewawancara : oh teratur.. 

Narasumber : enak aja..kan karpetnya juga hehe 

Pewawancara : iyaa.. hehe 

Narasumber : tempatnya nyaman lah nyaman nyaman  

Pewawancara : lebih ke tempatnya gitu 

Narasumber : iya tempat.. terus apa ya, walaupun enggak strategis strategis amat, ya kan 

maksutnya banyak orang lewat tapi gak tau ternyata ini masjid al murabbi 

Pewawancara : al murabbi 

Narasumber : ya gitu tapi ya dulu di UPI tau daerah sini gitu, walaupun taunya juga setelah 

udah mau..udah lulus  

Pewawancara : oh baru tau..oh gitu. Ikut kajian disini bukan karena ustadnya, temanya atau 

tertarik juga karena temanya, ustadnya gitu juga atau 

Narasumber : iya kebetulan kadang tuh suka tertariknya itu karena ustadnya 

Pewawancara : ustad 

Narasumber : he eh..ustadnya, kan kadang kadang ada ustad pembawaannya enak ya untuk 

remaja itu ngena gitu, ada juga yang karena temanya emang kita itu butuh kayak misalnya 

kita sekarang kan temanya udah tentang Ramadhan, mendekati Ramadhan jadi kayak apa sih 

e…ingetin kita kembali untuk semangat sebelum Ramadan itu mulai gitu..gitu aja. 



Pewawancara : kalo e…dampak yang teteh rasain setelah kajian disini ada gak sih 

dampaknya apa gitu ? 

Narasumber : e…kebetulan pas hari sabtu kemaren saya ik..e..sabtu minggu kemaren atau 

minggu kemarennya lagi kalo gak salah ya, ikut yang kajian rahmat baiquni  tentang 

hisbullah itu e… apa ya qadarullah gitu ya, Allah itu kayak bawa saya kesini lagi setelah 

sekian lama gak ke murabbi, kesini lagi terus kebetulan tentang akhir zaman gitu, ya ngena 

banget sih pas rahmat baiqunir ada..ada pertanyaan apalagi ada pertanyaan dari jamaah gitu, 

terus beliau itu menjawabnya dengan tegas, lugas dan pen..apa yah.. penuh semangat gitu 

kayak yak..bisa dibilang berapi-api gitu 

Pewawancara : iya 

Narasumber : karena me..menyangkut tentang e…apa..apa omongan dia sendiri gitu 

maksutnya jawaban beliau sendiri itu gimana gitu terhadap pertanyaan itu, terus..apa ya 

namanya..ya karena tentang akhir zaman juga rasa ngena iya yah sekarang teh udah akhir 

zaman gitu banyak e…bukti-bukti contoh-contoh yang udah mulai keliatan 

Pewawancara : he eh.. 

Narasumber : kayak misalnya ya dajjal gitu kan 

Pewawancara : iya dajjal gitu 

Narasumber : terus apa namanya..ya seputar itulah, pokoknya kemaren lebih mengenal 

e…perbedaan antara e…dari nabi, nabi adam kebawah yang tadi masuk ke surga dan 

perbedaan antara maaf yah saya kurang apal itu siapa, pokoknya yang diatasnya sebelumnya 

firaun kebawahnya itu tentang ke neraka gitu, jadi perbandingan itu, perjalanan itu, itu 

dituntas habis sama ustad rahmad baiqunir itu apa ya maksudnya di zaman sekarang itu kalau 

kita liat ya masih belum ngena sih kalau untuk remaja gini gitu ya, kalau untuk orang tua 

mungkin 

Pewawancara : udah..udah mulai mikir 

Narasumber : udah mulai merasa gitu kan, maksutnya apalagi ya mungkin orangtua yang 

udah bercucu atau beranak lebih gitu, ya itu udah kayak kita perlu nih..harus berbekal gitu. 

Kalo ustad baiqunir menurut saya e…membahasnya memang tentang akhir zaman cuma 

masih masuk ke anak remaja juga gitu, jadi ya gitu sih  

Pewawancara : jadi e… 

Narasumber : ngena sih..ngena 

Pewawancara : ngena ya.. karena ustadnya juga, pembawanya juga 

Pewawancara : e… enak juga 

Narasumber : enak juga gitu, kalo menurut saya ya 

Pewawancara : iya hehe 

Narasumber : belum tentu orang lain suka sama ustad rahmat baiqunir soalnya 



Pewawancara : jadi tau infonya itu emang udah dari dulu, paternnya udah kayak gitu gitu ya, 

bukan dari sosial media atau dari apa ya teteh 

Narasumber : awalnya emang dari kakak, tapi setelah tau ada ternyata ada IG nya dan saya 

aktif IG, saya ngikutin IG nya  

Pewawancara : oh.. 

Narasumber : jadi setiap kali liat IG ada postingan, oh ini ada ini, bahkan sampe pernah ada 

kajian malam murabbian gitu saya ikut ikut, cuma sekarang itu ya tidak  

Pewawancara : hehehe.. 

Narasumber : aktif, tidak aktif, mencoba untuk e…aktif kembali hanya sebagai Jemaah dulu 

gitu. IG sih emang sama LINE  

Pewawancara : oh sama LINE 

Narasumber : he eh.. sama LINE itu bantu banget dan sebetulnya karena kemaren sempet ikut 

murabbian jadi kam..saya itu udah masuk ke grup 

Pewawancara : oh udah masuk ke grup 

Narasumber : walaupun grupnya itu sepi, cuman tiap ada kajian itu DKM nya selalu ngepost  

Pewawancara : oh.. 

Narasumber : mau itu ada yang ngeread atau enggak, ya jadi apapun setiap hari kalo ada 

kajian di post ada kajian pengumuman dipost, jadi nomer 2 nya dari IG gitu  

Pewawancara : oh nomor 2 nya.. 

Narasumber : post..postingan  

Pewawancara : posting di grup 

Narasumber : posting di grup itu  

Pewawancara : e.. itu grup murabbian satunya lagi itu grup jamaah? 

Narasumber : grup murabbian akhwatnya 

Pewawancara : oh.. 

Narasumber : akhwat tapi yang tahun lalu yah 

Pewawancara : oh yang tahun lalu 

Narasumber : yang saya ikutin, soalnya ternyata ada udah ada murabbian yang baru lagi, 

soalnya setelah saya ikut reqruitment, dibuat lagi sekolah murabbian, nah setelah sekolah itu 

e…dibuat untuk pengurus yang baru lagi  

Pewawancara : oh.. 

Narasumber : jadi yang pas saya itu dianggepnya kakak tingkatnya lah gitu 

Pewawancara : oh kakak tingkatnya 



Narasumber : iya.. 

Pewawancara : cukup…hehe..terimakasih ya teh ya 

Narasumber : sama sama..maafin yah hehe.. 

Pewawancara : enggak papa teh hehe… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


