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HASIL WAWANCARA 

 

A. Pertanyaan Untuk Guru 

1. Bagaimana pendapat ustad setelah mendakwahi para remaja di Majelis 

Taklim Nurun Najah? 

2. Bagaimana tingkah laku remaja sebelum mengikuti pengajian di majelis 

Nurun Najah ini? 

3. Bagaimana kondisi ibadah sholat dan puasa sebelum mengikuti pembinaan 

di majelis Nurun Najah ini? 

4. Bagaimana sikap Ustadz apabila ada remaja yang meninggalkan sholat 

ataupun puasa sedangkan ia tidak mempunyai halangan apapun? 

5. Apakah sudah ada perubahan dalam meningkatkan kualitas Ibadah Sholat 

dan Puasa ? 

6. Materi apa saja yang disampaikan kepada remaja majelis dalam 

meningkatkan kualitas ibadah sholat dan puasa? 

7. Peran apa saja yang dilakukan ustadz dalam meningkatkan kualitas Ibadah 

Sholat dan Puasa? 

8. Strategi apa saja yang di gunakan dalam meningkatkan dalam meningkatkan 

kualitas ibadah sholat dan puasa? 

9. Bagaimana cara yang Ustadz lakukan agar ramaja tetap mau mengikuti 

kegiatan majelis ini? 

10. Ada berapa kitab yang digunakan untuk meningkatan kualitas ibadah sholat 

dan puasa remaja di majelis Nurun Najah? 
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Jawaban 

1. Ya, banyak lah kesulitan karena mereka ini dari awal anak anak yang lebih 

suka nongkrong, mabuk mabukan, lebih banyak bermainnya. Tapi 

alhamdulillahnya anak anak sudah mulai berunah sedikit demi sedikit. 

Semoga saja mereka tetap istqomah. 

2. Ya seperti itu, mereka jauh dari ajaran agama. Sehingga mereka itu seperti 

kehilangan arah jati dirinya. 

3. Jarang sekali sholat, jangankan sholat sunnah, sholat wajibnya pun di 

tinggalkan. Apalagi puasa ramadhan. Mereka hampir tidak pernah puasa 

ramadhan. 

4. Saya selaku guru mereka hanya bisa mengingatkan dan selalu mengingatkan 

agar mereka selalu ingat apa yang memang seharusnya disampaikan. 

5. Untuk perubahan alhamdulillah sudah ada, diantaranya mereka mulai rajin 

sholat berjamaah, sesekali mereka puasa sunnah. Yaa meskipun tidak sering 

tapi Insya Allah menjadi ladang amal mereka. 

6. Materi yang saya ajarkan di majelis ini mulai dari dasar. Seperti fiqih bab 

Thaharoh, ibadah, akhlak kepada guru, orang tua maupun teman sebaya. 

7. Peran yang di lakukan adalah peran guru dalam mendidik, membina , 

mengajar dan sebagai suri tauladan. 

8. Strategi yang saya gunakan dengan cara kekeluargaan, mauidzotil hasanah, 

dengan hikmah atau cerita terdahulu. 

9. Saya tidak pernah memaksa mereka ketika pengajian dimulai, apabila merek 

tidak datang besok selalu saya tanya kenapa gabisa hadir. Agar rasa 

kekeluargaan muncul. Jadi majelis ini bukan hanya sekedar mengaji saya, 
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tapi juga menumbuhkan rasa kekeluargaan. Kemudian setelah pengajian 

selesai kita juga suka ngmenumbuhkan rasa kekeluargaan. Kemudian 

setelah pengajian selesai kita juga suka ngopi ngopi baopi ngopi bareng 

sama temen temen majelis. 

10. Alhamdulillah disini saya mengajar dengan 3 kitab, Untuk Fiqih dengan 

kitab Safienatun Najjah, kemudian pelajaran Akhlak dengan Adabul Insan, 

dan hadits dengan kitab mustholah hadits. 

 

B. Pertanyaan Kepada Jamaah Majelis 

1. Bagaimana sikap anda sebelum dan sesudah mengenal majelis ini? 

2. Apa  yang menyebabkan anda bergabung di majelis ta’lim ini?  

3. Apa yang anda rasakan ketika anda bergabung dengan majelis ini? 

4. Apa yang anda pelajari di majelis ini? 

5. Sudah berapa lama anda mengenal dan mengikuti majelis ini? 

6. Bagaimana kualitas ibadah anda baik sholat maupun puasa ketika sudah 

mengikuti majelis ini? 

7. Bagaimana sikap anda apabila ada teman anda yang tidak melaksanakan 

ibadah sholat maupun puasa setelah mengikuti majelis ini? 

8. Bagaimana cara anda agar istiqomah mengikuti majelis ini ? 

9. Kesulitan apa yang anda rasakan ketika mengikuti pembinaan majelis dalam 

meningkatkan ibadah sholat maupun puasa? 

10. Setelah mengikuti majelis ini apa yang anda rasakan terhadap diri sendiri, 

orang tua, teman sebaya, dan lingkungan sekitar  

 



60 

 

 

Jawaban 

1. Sebelum : dahulu saya sebelum kenal masjid ini itu sering sekali bolos buat 

shalat, apalagi namanya majelis, saya gak kenal tuh, apalagi nama guru atau 

habib yang terkenal dijakarta. Ya kehidupan saya kayak anak jalanan yang 

lain lah. Kadang juga tuh kita sering nyolong lah isitilahnya, ya nyolong 

bukan uang atau dompet ya tapi nyolong diwarung kecil, hutang rokok 

kadang gak kita bayar, asal tinggal aja. Juga sering kewarteg, makannya 

apaa bilangnya apa, kalau gak punya uang kadang disuruh cuci piring sama 

ibu ibu warteg. Nah Alhamdulillah, sekarang saya sudah mengenal majelis 

jadi tuh kepribadian kita isitilahnya kayak ditata ulang lah, dari disiplinnya, 

kerapihannya, perilakunya, cara kita berbicara keorang lain terus cara 

bergaul sama orang. Terus kita juga udah mulai sedikit-dikit mau membaca 

Al-Qur’an atau kita disuruh menghafal tuh nama-nama para nabi dan rasul 

yang ada dalam Islam dah sih gitu aja. 

2. Kalau untuk pertama kali sih, saya kenal majelis disuruh sama temen tuh, 

untuk gabung atau join mainlah, eh ternyata disuruh malah disuruh 

kemasjid, nah kan saya kan bingung tuh udah lama gak kemasjid, karena dia 

itu temen deket saya, yaudahlah daripada gak enak, mending saya tunggu. 

Nah saat saya tunggu tuh, kan saya diam tuh dimasjid dengerin gurunya 

kasih ceramah, kok saya berasa tenang ya,gak kayak pas dijalanan, kadang 

gelisah kalau lagi di jalan. Nah karena ketenangan itu saya dapet di mushola 

ini, yaudahlah saya ikutin kegiatan temen saya tuh. Ya Alhamdulillah sampe 

sekarang rutin ikut majelis ini. 
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3. Ya majelis enak, bagus, guru-gurunya terbuka perhatian, terus juga orang-

orang disini tuh terbuka, jadimau terima saya yg apa adanya. Nah saya 

disini sering dibantu sama temen-temen buat belajar agama. Nah 

ketenangan itu saya dapat di majelis ini. 

4. Oh banyak sekali, ada nasihat-nasihat yang dikasih sama guru atau habib 

disini, terus saya juga diajarin adab sama temen-temen tuh, terus kita juga 

satu sama lain saling bantu buat hafalan Al-Qur’an atau kita saling bantu 

buat baca Al-Qur’an. 

5. Alhamdulillah. Saya sudah satu tahun lebih kenal majelis ini. 

6. Oh kalau ini ada peningkatan, dulu saya sering bolos buat shalat. Terus juga 

ada peningkatan untuk peningkatkan dan ngaji bareng temen. 

7. Mereka belum dapat hidayah, tapi suka saya ajak untuk ikut majelis ini. 

8. Karena saya ingin memperbaiki diri terus berkelakuan kurang baik. 

9. Awalnya saya baca al qur’an terus menghafal bacaan sholat terus saya tidak 

hafal-hafal beberapa surat. 

10. Saya merasakan ada perubahan bisa baca al qur’an, bisa hafal bacaan sholat, 

saya mulai rajin shalat berjamaah. 

 


