
Narasumber  : Nabila 

Tanggal  : 10 Mei 2018 

Pewawancara : awal mulanya teteh tau info e…tentang kajian disini itu gimana? Tau 

darimana? Tau dari Instagram? Tau dari temen atau tau dari mana? 

Narasumber : Instagram, temen, grup whatsapp 

Pewawancara : oh..tau dari murabbian ini? Tau dari info-info kajiannya juga tau dari awalnya 

itu? Kenapa teh ikut kajian disini? Sedangkan kan banyak gitu ya teh e..bandung apalagi lagi 

banyak e.. lagi booming lah teh kajian-kajian gitu, kenapa milih murrabians gitu ? 

Narasumber : e…pertama awalnya sebelumnya di DT 

Pewawancara : oh sebelumnya di DT ? 

Narasumber : he eh…yang kedua karena ini kan terjangkau, maksutnya masih terjangkau 

sama saya gitu  

Pewawancara : he eh.. 

Narasumber : naik motor juga masih bias kesini terus udah gitu..karena menarik 

Pewawancara : menarik..menarik 

Narasumber : karena waktu itu pernah ngebahas tentang apa e…kajian akhir zaman sih  

Pewawancara :e… 

Narasumber :sama ustad rahmat baiqunir 

Pewawancara : oh rahmat baiqunir juga 

Narasumber : jadi keterusan.. 

Pewawancara : baik-baik-baik..kalau dampak yang teteh rasain dari kajian yang sering teteh 

ikuti disini apa gitu teh ? 

Narasumber : gimana maksutnya ? 

Pewawancara : dampak yang teteh rasain jadi berasa efeknya gitu ke teteh sendiri dari kajian-

kajian yang pernah dilaksanain disini apa gitu ? 

Narasumber : lebih was-was sih sebenernya.. 

Pewawancara :lebih apa? 

Narasumber : was-was 

Pewawancara :pas-pas? 

Narasumber : was-was 

Pewawancara : oh was-was, oh ya.. was-was gimana? 

Narasumber : ya jadi kek misalnya, ini saya belum pertama kali dapet kayak ginian loh, 

maksutnya yang keseharian rasul  



Pewawancara : ehem.. 

Narasumber : bias dicontoh kan berarti.. 

Pewawancara : ehem..oh gitu.. 

Narasumber : ehem.. 

Pewawancara : okey, kalo teteh milih kajian disini apa karena temanya apa karena ustadnya 

apa karena dekat? 

Narasumber : pertama Karena kosong gak ada agenda  

Pewawancara : kosong..ohh..gitu..ehehehe… 

Narasumber : jadi bisa kesini.. 

Pewawancara : oh bisa kesini.. 

Narasumber : karena menarik kan, terus ini udah bagian kedua, yang satunya gak ikut  

Pewawancara : oh… bagian satunya gak ikut.. 

Narasumber : ya..jadinya ya kesalahannya e..apa..ya gitu lah  

Pewawancara : iya..hehehe..oke deh teh.. makasih ya teh ya.. 

Narasumber : udah ? 

Pewawancara : udah gitu ajah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


