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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Lembar Observasi 

No Aspek yang diamati Keterangan 

1 Lokasi penelitian  Lokasi penelitian berada di Desa 

Jatingarang, Kecamatan Bayan, 

Kabupaten Purworejo 

2 Waktu Observasi Waktu observasi dimulai dari bulan 

Maret sampai bulan Mei 2014 

3 Aktivitas Perempuan Desa 

Jatingarang, Kecamatan Bayan, 

Kabupaten Purworejo 

Mayoritas perempuan di Desa 

Jatingarang hanya beraktivitas di 

sektor rumah tangga. Eksistensi 

perempuan kurang diperhatikan 

oleh pemerintah desa 

4 Rebana Salsabila dalam 

menggerakkan aktivitas 

perempuan 

Rebana Salsabila adalah organisasi 

perempuan yang paling terlihat 

eksistensinya di Desa Jatingarang. 

5 Faktor pendorong dan 

penghambat rebana salsabila 

dalam menggerakkan aktivitas 

perempuan Desa Jatingarang, 

Kecamatan Bayan, Kabupaten 

Purworejo 

Faktor pendorong yang paling besar 

adalah dukungan dari masyarakat 

dan keluarga dan hambatan yang 

paling besar adalah dana. 
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Untuk pembina Rebana Salsabila 

A. Identitas diri 

1. Nama  : 

2. Usia  : 

B. Pertanyaan 

1. Kapan rebana salsabila ini berdiri? 

2. Apa faktor yang melatarbelakangi berdirinya rebana salsabila? 

3. Bagaimana kondisi situasi dalam rebana salsabila itu sendiri itu baik 

secara internal maupun eksternal? 

4. Apa tujuan didirikannya rebana Salsabila? 

5. Apa visi dan misi Rebana Salsabila? 

6. Ada berapa jumlah anggota dalam grup ini? 

7. Bagaimana struktur organisasi yang ada dalam Rebana salsabila ini? 

8. Apakah ada prestasi yang membanggakan yang didiapat oleh rebana 

Salsabila? 

9. Adakah persyaratan khusus untuk perempuan desa jatingarang agar 

bisamenjadi anggota inti dari rebana salsabila? 

10. Seperti apa kegiatan yang diikuti/dilaksanakan oleh Rebana Salsabila? 

11. Kegiatan apa sajakah yang diselenggarakan atau diikuti oleh rebana 

Salsabila? 

12. Apakah kegiatan rebana salsabila hanya diikuti oleh perempuan anggota 

Rebana Salsabila itu sendiri atau perempuan Desa Jatingarang yang lain 

boleh ikut atau bahkan sasarannya perempuan lain yang bukan anggota? 

13. Seberapa besar pengaruh rebana salsabila terhadap aktivitas perempuan 

Desa Jatingarang pada umumnya menurut anda? 

14. Bagaimana dengan pihak desa itu sendiri, adakah dukungan atau malah 

hambatan? 

15. Kendala apa yang anda temui dalam membina rebana salsabila ini? 

16. Bagaimana anda mengatasi kendala yang sering dialami dalam membina 

Rebana Salsabila ini? 
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Untuk anggota rebana Salsabila 

A. Identitas diri 

1. Nama  : 

2. Usia  : 

B. Daftar pertanyaan 

1. Sejak kapan anda masuk menjadi anggota Rebana Salsabila? 

2. Apa motivasi anda masuk ke dalam anggota rebana salsabila? 

3. Apa tujuan anda bergabung dengan rebana Salsabila? 

4. Apa pekerjaan anda? 

5. Menurut anda bagaimana tingkat pendidikan perempuan di desa 

Jatingarang? 

6. Menurut anda, bagaimana kegiatan perempuan di desa jatingarang 

sebelum ada rebana salsabila? 

7. Seberapa besar pengaruh rebana salsabila bagi kegiatan perempuan desa 

Jatingarang? 

8. Adakah faktor penghambat anda ketika akan bergabung dengan Rebana 

salsabila? 

9. Apakah anda sudah berkeluarga? 

10. Apakah suami dan anak anda mendukung anda bergabung dalam rebana 

salsabila? 

11. Apa kendala yang anda temui saat bergabung dalam rebana salsabila ? 

12. Apa saja kegiatan dari rebana salsabila selain menjadi pengisi acara di 

kegiatan religi, karena saya lihat rebana salsabila cukup aktif dalam 

menggerakkan aktivitas perempuan? 

13. Apakah ada perbedaan yang signifikan mengenai aktivitas perempuan 

pada umumnya sebelum dan sesudah adanya rebana salsabila? 

14. Apa yang anda dapatkan setelah bergabung dengan rebana salsabila? 

15. Bagaimana pandangan kaum laki-laki mengenai rebana salsabila itu 

sendiri? 
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16. Apakah dengan bergabung sebagai anggota rebana salsabila, kegiatan 

sehari-hari anda menjadi terganggu ataukah memberi manfaat? 

17. Bagaimana peran konkrit rebana salsabila dalam menggerakkan aktivitas 

perempuan desa Jatingarang? 

18. Apa faktor yang melatarbelakangi rebana salsabila untuk mengadakan 

kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk perempuan khususnya perempuan 

desa jatingarang? 

19. Apakah faktor penghambat dari rebana salsabila itu sendiri ketika 

mengadakan kegiatan yang sifatnya untuk mengaktifkan perempuan desa 

Jatingarang? 

20. Apa Harapan anda terkait dengan rebana Salsabila dan aktivitas 

perempuan desa Jatingarang? 
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Untuk perempuan Desa Jatingarang 

A. Identitas diri 

1. Nama  : 

2. Usia  : 

B. Daftar pertanyaan 

1. Sudah berapa lama anda tinggal di desa Jatingarang? 

2. Apa pekerjaan/ aktivitas anda sehari-hari? 

3. Apa pendapat anda mengenai rebana salsabila? 

4. Bagaimana pendapat anda mengenai rebana salsabila khususnya 

berkenaan dengan kegiatan yang bersifat khusus perempuan? 

5. Apakah rebana salsabila cukup aktif dalam menggerakkan aktifitas 

perempuan di desa ini? 

6. Bagaimana dengan anda, kegiatan apa yang anda ikuti kaitannya 

dengan kegiatan yang dipelopori oleh rebana salsabila? 

7. Seberapa sering rebana salsabila membuat kegiatan yang merangkul 

perempuan di desa Jatingarang? 

8. Apakah suami anda mendukung anda mengikuti kegiatan yang 

dipelopori oleh rebana salsabila? (jika punya suami) 

9. Apa perempuaan di desa Jatingarang secara umum mendukung 

kegiatan yang diselenggarakan oleh rebana Salsabila? 

10. Apakah rebana salsabila dirasa telah menggerakkan aktivitas 

perempuan di desa jatingarang? 

11. Apa harapan anda mengenai rebana salsabila kaitannya dengan 

perempuan?  
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Untuk Kepala Desa Jatingarang 

A. Identitas diri 

1. Nama  : 

2. Usia  : 

B. Daftar pertanyaan 

1. Sudah berapa lama bapak tinggal di Desa Jatingarang? 

2. Sejak kapan bapak menjabat sebagai kepala Desa Jatingarang? 

3. Ada berapa jumlah penduduk Desa Jatingarang? 

4. Menurut bapak, bagaimana tingkat pendidikan masyarakat desa 

jatingarang? 

5. Menurut bapak, bagaimana kondisi perempuan di desa jatingarang itu 

sendiri apakah cukup berdaya? 

6. Bagaimana kegiatan perempuan di Desa Jatingarang? 

7. Bagaimana tingkat pendidikan perempuan di Desa Jatingarang? 

8. Apa pendapat bapak mengenai Rebana Salsabila? 

9. Apakah bapak dan warga di sini khususnya kaum laki-laki 

mendukung kegiatan Rebana Salsabila? 

10. Apakah dengan adanya rebana Salsabila cukup untuk mendongkrak 

aktivitas perempuan di Desa Jatingarang? 

11. Apakah desa mendukung kegiatan rebana salsabila? 

12. Bagaimana bentuk dukungannya? 

13. Apa harapan bapak terkait dengan rebana salsabila? 
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KETERANGAN KODE 

NO KODE KETERANGAN 

1 Berdiri  Rebana Salsabila berdiri 

2 Ltrblkang  Latar belakang dibentuknya Rebana Salsabila 

3 Visi  Visi dari Rebana Salsabila 

4 Jmlh anggota Jumlah anggota Rebana Salsabila 

5 Kndisi orgnisasi Kondisi organisasi Rebana Salsabila 

6 Prestasi  Prestasi yang pernah di raih 

7 Rekruitmen  Sistim rekruitmen 

8 Aktvtas rebana Acara yang diikuti Rebana Salsabila 

9 Peran  Peran Rebana Salsabila untuk perempuan 

10 Sasaran  Sasaran kegiatan yang diadakan oleh rebana 

11 Dmpk prmpuan Dampak Rebana Salsabila bagi perempuan 

12 Dmpk anggota Dampak Rebana Salsabila bagi anggota 

13 Dmpk orgnisasi Dampak Rebana Salsabila bagi organisasi lain 

 Dmpk ekonomi Dampak ekonomi 

14 Pendorong  Faktor pendorong 

15 Penghambat  Faktor penghambat 

16 Tngkt pnddkn Tingkat pendidikan 

17 Kndsi prmpuan Kondisi perempuan di Desa Jatingarang 

18 Hrapan  Harapan  

19 Prfesi  Profesi  

20 Brgbung  Benrgabung dengan Rebana Salsabila 

21 Mtvasi  Motivasi bergabung dengan Rebana Salsabila 

22 Smbr dana Sumber dana Rebana Salsabila 

24 Tarif  Tarif Rebana Salsabila 

26 Lngkp kgiatan Lingkup aktivitas Rebana Salsabila 

 



informan 1 

P : Siapa nama panjang bapak? 

I : Pak SMS 

P : Berapa usia bapak? 

I : 65 tahun mas 

P : Dalam Rebana Salsabila, bapak sebagai pembina. Benarkah begitu? 

I : Ya.. bisa dikatakan demikian mas. 

P : Sejak kapan Rebana Salsabila ini berdiri? 

I : Kalau tidak salah sejak tahun 2005 mas 

P : Apa faktor yang melatarbelakangi berdirinya Rebana Salsabila? 

I : Awal mulanya berdiri itu didasarkan pada keinginan para jamaah 

Mushola Al-Fatah khususnya yang perempuan untuk lebih mengagung-

agungkan nabi Muhammad SAW. 

P : Jadi bisa dikatakan bahwa Rebana Salsabila terbentuk dalam rangka 

variasi dalam beribadah? 

I : Iya mas 

P : Apa visi dan misi Rebana Salsabila? 

I : Kalau visi misi sebenarnya Cuma beribadah mas. Tujuan awalnya kan 

itu 

P : Ada berapa jumlah anggota dalam grup ini? 

I : Jumlah pastinya kurang tau mas. Sekitar 20 orang 

P : Bagaimana struktur organisasi yang ada dalam Rebana Salsabila ini? 

I : Kalau bagaimana bentuk struktur organisasinya belum ada mas. Cuma 

saya disini sebagai pembina mereka. Kalau organisasi seperti ketua, 

sekretaris, bendahara belum dibentuk. Ya selain karena anggota yang 

terbatas, mereka kan juga masih merintis. 
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P : Apakah ada prestasi yang membanggakan yang didiapat oleh Rebana 

Salsabila? 

I : Untuk prestasi, terakhir juara 1 tingkat Kecamatan. Dan sering 

diundang untuk acara-acara di Kabupaten. Sejauh ini masih tingkat itu 

P : Adakah persyaratan khusus untuk perempuan Desa Jatingarang agar 

bisamenjadi anggota inti dari Rebana Salsabila? 

I : Yang saya ketahui tidak ada mas. Tapi memang semua anggota berasal 

dari jamaah Mushola Al-Fatah ini. tapi kalau ada yang mau bergabung 

saya kira tidak masalah. 

P : Seperti apa kegiatan yang diikuti/dilaksanakan oleh Rebana Salsabila? 

I : Kegiatan yang diikuti itu tidak jauh dari acara keagamaan. Ya seperti 

maulid kalau mushola ini mengadakan peringatan maulid nabi pasti 

mereka tampil. Dan kadang juga ditanggap di acara-acara warga seperti 

pernikahan, sunatan, dll 

P : Kegiatan apa sajakah yang diselenggarakan atau diikuti oleh Rebana 

Salsabila? 

I : Kegiatan yang diselenggarakan selama ini ya Cuma pengajian-

pengajian mas. Pokoknya acara keagamaan. Nggak tau kalau diluar itu. 

P : Apakah kegiatan Rebana Salsabila hanya diikuti oleh perempuan 

anggota Rebana Salsabila itu sendiri atau perempuan Desa Jatingarang 

yang lain boleh ikut atau bahkan sasarannya perempuan lain yang bukan 

anggota? 

I : Untuk kegiatan seperti pengajian yang diselenggarakan oleh Rebana 

Salsabila memang terbuka oleh masyarakat. tidak hanya anggota saja. 

Dan respon masyarakat jatingarang itu positif setiap pengajian yang 

diselenggarakan oleh Rebana Salsabila. 
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P : Seberapa besar pengaruh Rebana Salsabila terhadap aktivitas 

perempuan Desa Jatingarang pada umumnya menurut anda? 

I : Pengaruhnya kalau di bidang keagamaan memang besar mas. Ibu-ibu di 

sekitar sini menjadi lebih semangat buat ngaji. 

P : Bagaimana dengan pihak desa itu sendiri, adakah dukungan atau malah 

hambatan? 

I : Desa sangat mendukung mas. Terakhir, desa memberikan bantuan 

berupa rebana. Pokoknya desa mendukung sekali. 

P : Kendala apa yang anda temui dalam membina Rebana Salsabila ini? 

I : Ya kendalanya paling waktu. Kadang kalo pesanan tempe saya banyak 

jadi tidak sempat mengawasi. Tapi mereka sudah bisa mandiri. Paling 

Cuma itu. 
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Informan 2 

P : Siapa nama bapak? 

I :  AMR 

P : Usia berapa pak? 

I : 41 tahun 

P : Sejak kapan bapak menjabat sebagai kepala Desa Jatingarang? 

I : Baru kemarin tahun 2013 

P : Kalau boleh tahu, pendidikan terakhir bapak apa ya? 

I : Saya STM (SMK) mas... 

P : Berapa jumlah penduduk Desa Jatingarang pak? 

I : Yah... kalau data terakhir ya sekitar seribuan lebih 

P :Menurut bapak, bagaimana tingkat pendidikan masyarakat desa 

jatingarang? 

I : Kalau rata-ratanya itu ya menengah mas. Kebanyakan lulusan 

SMA/SMK. 

P : Menurut bapak, bagaimana kondisi perempuan di  itu sendiri apakah 

cukup berdaya? 

I : Kalau dikatakan berdaya sih ya belum. Tapi kedepannya saya punya 

program-program buat kaum perempuan. Seperti misal PKK itu lebih 

digiatkan lagi, dan ada kegiatan lain nantinya. 

P : Bagaimana kegiatan perempuan di ? 

I : Kegiatan yang bagaimana ya mas? 
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P : Kegiatan sehari-hari pak, apa pereka semua punya pekerjaan atau 

kegiatan? 

I : Oh ya... rata-rata perempuan Desa Jatingarng itu ibu rumah tangga. Ya 

ada yang membantu suaminya menjadi buruh, ada juga yang mempunya 

usaha seperti gula jawa, tempe. Tapi kebanyakan ya itu, ibu rumah 

tangga. 

P : Bagaimana tingkat pendidikan perempuan di ? 

I : Kalau tingkat pendidikan sih ya sama-saja seperti rata-rata SMA/SMK. 

P : Bapak tahu Rebana Salsabila? 

I : Ya tahu 

P : Apa pendapat bapak mengenai Rebana Salsabila? 

I : Ya bagus ya. Mereka sering tampil di acara-acara keagamaan di desa 

maupun di luar desa. Mereka sering juga mewakili Desa Jatingarang di 

lomba-lomba rebana tingkat Kecamatan dan Kabupaten dan pernah juara 

juga. 

P : Apakah bapak sebagai kepala desa bangga dengan pencapaian Rebana 

Salsabila? 

I : Iya bangga. Terlebih mereka semuanya perempuan. 

P : Apakah bapak dan warga di sini khususnya kaum laki-laki mendukung 

kegiatan Rebana Salsabila? 

I : Saya sendiri sangat mendukung. Warga juga sambutannya positif mas. 

P : Apakah dengan adanya Rebana Salsabila cukup untuk mendongkrak 

aktivitas perempuan di Desa Jatingarang? 
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I : Sedikit banyak ada pengaruhnya mas. Karna sebagian dari anggota 

Rebana Salsabila itu memang perempuan yang aktif di organisasi desa.  

P : Apakah desa mendukung kegiatan Rebana Salsabila? 

I :sangat mendukung 

P : Bagaimana bentuk dukungannya? 

I : Bentuk dukungannya itu seperti mempercayakan Rebana Salsabila 

sebagai perwakilan desa di ajang lomba-lomba tingkat 

Kabupaten/Kecamatan. Terakhir, desa memberikan bantuan berupa alat2 

rebana  buat Rebana Salsabila. 

P : Apa harapan bapak terkait dengan Rebana Salsabila? 

I : Harapannya kedepan ya semoga lebih baik, lebih berprestasi lagi 

sebagai kebanggaan . 
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Informan 3 

P : Maaf bu, nama ibu siapa? 

I : Ibu MJYT 

P : Umur ibu berapa? 

I : 50 mas 

P : Keseharian ibu apa? 

I : Ya ibu rumah tangga. 

P : Bagaimana sih menurut ibu peran Perempuan di  itu? 

I : Kayaknya kalau menurut saya memang kurang. Karena memang tidak 

ada kegiatan ibu-ibu yang aktif dalam bidang apa seperti itu.... paling-

paling Cuma pertemuan-pertemuan desa. 

P : Sejak kapan ibu bergabung dengan Rebana Salsabila? 

I : Ya sejak pertama mas... iya sejak pertama berdiri 

P : Berdirinya sejak kapan sih bu? 

I : Emmm... kalau persisnya saya lupa e.. sebentar..... kalau tidak salah 

sejak tahun 2005. Ya 2005 

P : Apa sih tujuan awal ibu mau bergabung dengan Rebana Salsabila? 

I :Ya tujuannya Cuma hobby aja mas. Saya suka rebana sih... karena 

menurut saya lagu-lagunya itu menyentuh hati dan rasanya bisa jadi lebih 

mantab buat beribadah. 

P : Kalau tujuan awalnya dibentuk Rebana Salsabila itu apa bu? 
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I : Kalau tujuan awal ya karena sama-sama suka rebana sih ya mas. Trus 

buat ngisi waktu luang karena kebanyakan ibu-ibu disini kan ibu rumah 

tangga. 

P : Oh... jadi buat memberikan ruang bagi ibu-ibu untuk mengembangkan 

bakat dan minatnya? 

I : Iya betul 

P : Ibu aktif di organisasi desa? 

I : Iya saya aktif di PKK, Posyandu 

P : Kegiatan ibu berorganisasi terganggu apa tidak setelah ikut rebana? 

I : Tidak sama sekali lah mas. Ya malah lewat rebana ini kita jadi lebih 

bersemangat lagi berorganisasi. Karena kan banyak teman juga 

P : Rebana Salsabila pernah tidak si membuat acara yang dikhususkan 

untuk perempuan? 

I : Ibu-ibu maksudnya? 

P : Iya. 

I : Ya pernah mas. Ya karna kita itu bidangnya religi ya acaranya Cuma 

pengajian itu saja. 

P : Emm kalau begitu Rebana Salsabila membuat acara itu tujuannya untuk 

apa? 

I : Tujuan utamanya ya untuk ngaji mas. Untuk semakin mendekatkan 

jamaah kepada Allah. Ya sekaligus untuk kegiatan ibu-ibu lah supaya 

tidak dirumah terus. 

P : Seberapa sering si bu? 
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I : Ya kadang-kadang sebulan sekali, kadang dua bulan. Ngaak mesti sih 

mas. 

P : Kok nggak mesti? Memang kendalanya apa bu? 

I : Ya biasa lah mas, kendalanya dana. Kita juga adakan seperti itu kalau 

memang Rebana Salsabila ada dana. 

P : Memang selama ini pendanaan Rebana Salsabila darimana bu? 

I : Dari kas mas. Jadi disetiap kita diundang untuk mengisi acara itu pasti 

dikasih “sangu” dari tuan rumah. Nha... itu selain buat kita sendiri buat 

beli kerudung lah, atau seragam, kalau sisa itu kita buat pengajian ibu-ibu. 

P : Memangnya desa tidak mendukung bu? 

I : Desa ya sangat mendukung mas. Terakhir kita diberi bantuan beberapa 

alat rebana. Sejauh ini Cuma itu sih mas. Kita nggak berharap neko-neko 

dari desa. Dianggap aja udah Alhamdulillah. 

P : Dianggap maksudnya bagaimana bu? 

I : Ya gini mas disetiap ada event di Kecamatan atau Kabupaten itu, kita 

ditunjuk oleh pihak desa untuk mewakili desa. Itu kan berarti Rebana 

Salsabila dianggap eksis kan? Itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri 

mas buat kami. 

P : Evennya contohnya seperti apa bu? 

I : Ya seperti lomba tujuhbelasan, hari kartini, seperti itulah... 

P : Pernahkan juara? 

I : Pernah mas. di lomba tingkat Kecamatan, kita pernah juara satu. Waktu 

itu lombanya memperingati hari kemerdekaan 
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P : Wah berarti Rebana Salsabila memberikan pengaruh yang besar ya bagi 

perempuan ? Sebelumnya pernahkan kaum perempuan berprestasi? 

I : Emmm kurang tau e mas. Sejauh yang saya tau belum pernah. 

P : Apakah disetiap dimintai tampil itu Rebana Salsabila mematok harga 

untuk sekali tampil.? 

I : Ndak! Kita nggak pake tarif-tarifan. Kita seiklasnya aja. Orang Cuma 

buat hobi kok mas. istilahnya kita belum profesional. Tapi ya kalau 

tampil biasanya pasti dikasih dan Alhamdulillah bisa untuk kas rebana. 

P : Kalau ibu sendiri apa sih kendalanya saat bergabung dengan Rebana 

Salsabila? 

I : Kalau kendala paling waktu mas. Soalnya kalau latian itu suka molor. 

Misal janjian jam setengah delapan, baru datang jam delapan gitu. 

P : Kalau latian dimana bu? 

I : Di Mushola Al-Fatah. 

P : Rutinkah latiannya? 

I : Tidak mas. Cuma kalau ada even aja baru latian. Kalau tidak ya kita 

datang ke mushola Cuma ngaji biasa sama pak mantan (pak SMS). 

P : Kalau Rebana Salsabila apakah ada struktur organisasinya bu? 

I : Belum ada. Belum... 

P : Ada rencana untuk memperbaiki organisasi? 

I : Ya nanti sambil jalan aja mas. Hmmmm 

P : E... Rebana Salsabila memberikan dampak ekonomi atau tidak si bu 

buat anggotanya? 
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I : Ah! Ya ndak lah! Wong itu Cuma hobi kok 

P : Ada tujuan tujuan mau mengkomersilkan Rebana Salsabila? 

I : Nggak ada. Belum ada. Sejauh ini yang penting bisa berjalan dulu. 

P : Kalau laki-laki disini mendukung bu? 

I : Mendukung. Semua warga mendukung mas. 

P : Keluarga juga mendukung bu? 

I : Alhamdulillah mendukung. 

P : Apa yang ibu dapatkan setelah bergabung dengan Rebana Salsabila? 

I : Ya yang paling dirasakan itu kita tambah akrab, tambah pengalaman, 

kita tidak dipandang sebelah mata sebagai perempuan lho mas. Ya yang 

paling besar ya itu dapat pengalamannya itu. Soalnya kan jarang ibu 

rumah tangga bisa tampil di Kecamatan atau kebupaten. Hehehehe..... 

P : Harapannya untuk Rebana Salsabila? 

I : Ya semoga lebih baik dan bisa membuat ibu-ibu disini semakin guyub 

rukun. 

P : Yasudah bu saya rasa cukup, trima kasih. 

I : Iya sama-sama 
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Informan 4 

P : Maaf, nama ibu siapa? 

I : Bu SKRT 

P : Ibu memiliki berapa anak? 

I : Dua anak... 

P : Pendidikan terakhir kalau boleh tau bu? 

I : Saya lulusan SMA  

P : Kalau Rebana Salsabila kapan berdirinya bu? 

I : Em.... sebentar mas... tahun 2005  

P : Apa tujuan awal ibu bergabung dalam Rebana Salsabila? 

I : Tujuannya awalnya ingin mempersatukan jamaah (Mushola Al-Fatah) 

dan menarik masyarakat agar tertarik khususnya dengan pengajian. 

P ; Sebelum adanya Rebana Salsabila apakah ada rebana yang lain? 

I : Tidak ada, Rebana Salsabila itu yang pertama mas. 

P : Apa kegiatan ibu sehari-hari? 

I : Saya sehari-hari dagang mas. 

P : Apakah kegiatan sehari-hari ibu (dagang) terganggu setelah bergabung 

dengan Rebana Salsabila? 

I : Tidak mas 

P : Apakah ibu aktif dalam organisasi lain? 

I : Iya.... 
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P : Apa saja bu organisasi yang ibu ikuti 

I : PNPM, PKK 

P : Apakah Rebana Salsabila mengganggu aktifitas berorganisasi ibu? 

I : Ya tidak mas. Malah banyak anggota Rebana Salsabila yang ikut aktif  

dalam organisasi. Jadi organisasinya juga malah tambah aktif dan ramai. 

P : Seperti apa sih bu organisasi yang menyasar kaum perempuan setelah 

adanya Rebana Salsabila mengingat ibu adalah aktivis organisasi desa? 

I : Dengan adanya Rebana Salsabila itu keakraban bertambah, jadi banyak 

teman juga. Dampaknya menambah semangat untuk kegiatan lain. 

Bahkan yang tadinya tidak antusias berorganisasi menjadi lebih semangat 

mas. 

P : Apakah Rebana Salsabila sudah memberikan dampak ekonomi bagi 

anggotanya? 

I : Selama ini dampaknya Cuma sebagai hiburan dulu lah mas... kalau 

untuk menambah income belum ada. 

P : Apakah ada harapan untuk kesana (mengkomersilkan Rebana Salsabila)? 

I : Ya Insya Allah kalau bisa berkembang ya bisa menambah penghasilan. 

P : Rebana Salsabila itu tampil di acara apa saja sih bu? 

I : Ya di acara pernikahan, sunatan, PHBI (peringatan hari besar Islam) 

P : Hanya lingkup desa atau sudah mulai keluar? 

I : Sekarang sedikit-sedikit sudah mulai keluar mas. kita juga pernah 

tampil di Kecamatan, di Kabupaten juga pernah.. waktu itu bupatinya pak 

Marsaid, diundang diacara selapanan di Kabupaten. Kita juga sering ikut 

lomba-lomba tingkat Kecamatan maupun Kabupaten juga kan. 
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P : Prestasi yang pernah ditorehkan Rebana Salsabila apa saja si bu? 

I : Pernah meraih juara satu lomba tingkat Kecamatan. ada pialanya..... 

P : Ada tidak sih bu prestasi yang dibuat oleh perempuan ? 

I : Ada... lomba menu sehat tingkat Kecamatan, lomba menghafal 10 

program pokok PKK beserta penjabarannya, kita dapat juara harapan 1. 

P : Itu sesudah apa sebelum adanya Rebana Salsabila? 

I : Itu sesudah mas. 

P : Bagaimana sih kondisi PKK atau organisasi lain sebelum adanya 

Rebana Salsabila? 

I : Ya sebenarnya sih ada mas, tapi kurang greget. Semangat berorganisasi 

masih belum terlihat. 

P : Apa mungkin prestasi PKK itu terinspirasi dari prestasi Rebana 

Salsabila? 

I : Ya kurang lebih mas. Soalnya yang saya rasakan, setelah Rebana 

Salsabila berprestasi timbul juga keinginan berprestasi di organisasi. 

P : Apakah anggota Rebana Salsabila yang lain juga termasuk aktivis PKK 

atau organisasi lain? 

I : Yah sebagian besar memang perempuan aktivis. 

P : Kendala apa yang ditemui Rebana Salsabila? 

I : Kan rebana itu kita harus mengikuti mode pakaian, jadi kendala kita itu 

untuk membeli pakaian yang mengikuti mode belum bisa. Jadi Cuma 

semampu kita karena anggotanya juga masyarakat angota ekonomi 

menengah kebawah. 
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P : Lha sumber dana Rebana Salsabila itu darimana? 

I : Kalau sumber dana dari kas masing-masing anggota dan dari kita tampil 

di acara-acara seperti nikahan, bayen, khitana . Jadi setiap kita diundang 

untuk tampil diacara tertentu, uangnya masuk kas. 

P : Untuk apa saja uang kas itu? 

I : Ya biasanya untuk beli baju, krudung biar anggotanya juga merasakan 

dapat baju yang gratis dari kerja keras bersama. 

P : Apa Rebana Salsabila mematok harga dalam setiap penampilannya? 

I : Tidak lah mas. Tapi biasanya antara yang mengundang sama yang 

diundang sudah tahu sama tahu... kita tidak pernah mematok harga. 

Cukup seiklasnya karena kita tampil untuk masyarakat saja sudah 

menjadi kebanggaan tersendiri. 

P : Rebana Salsabila pernah tidak si mengadakan acara yang tujuannya 

buat kaum perempuan di Desa Jatingarang? 

I : Ya pernah mas. Contohnya pengajian, arisan.  

P : Bagaimana antusiasme kaum perempuan terhadap acara tersebut? 

I : Sejauh ini setiap acara yang kami adakan Alhamdulillah selalu banyak 

yang ikut. 

P : Seberapa sering Rebana Salsabila mengadakan acara tersebut? 

I : Yah sekitar sebulan sekali mas. 

P : Apakah ada kendala apa dalam setiap penyelenggaraan acara itu? 

I : Kalau kendalanya y paling biaya, karena tadi para anggotanya kan 

mayoritas dari kalangan menengah kebawah. kita Cuma mengandalkan 

uang kas itu tadi. 
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P : Lalu tujuannya mengadakan acara itu buat Rebana Salsabila apa? 

I : Ya begini mas, kita pingin ibu-ibu disini bisa akrab, dan punya kegiatan 

positif diluar kewajibannya. Selain itu kan buat nambah pahala juga 

karena mengaji kan. 

P : Sejauh ini apa manfaat yang ibu rasakan dari Rebana Salsabila? 

I : Ya setelah bergabung kita bisa memahami satu sama lain, kita juga bisa 

memahami Islam itu secara mendalam dengan kita membaca sholawat itu 

kan fungsinya kita mengagung-agungkan Nabi Muhammad S.A.W 

sebagai panutan umat Islam dan kita semakin mencintai rasul yang kita 

anut sebagai tuntunan bagi umat Islam. 

P : Kalau anggota Rebana Salsabila itu ada berapa sih bu? 

I : Anggotanya ada 16 orang. 

P : Sistim perekrutan anggotanya bagaimana bu? 

I : Untuk perekrutan itu Rebana Salsabila tidak menutup siapa saja yang 

ingin bergabung. Jadi nggak pilih-pilih. Pokoknya terbuka. 

P : Keluarga ibu sendiri apakah mendukung? 

I : Sangat mendukung 

P : Pihak desa apakah mendukung? 

I : Desa juga mendukung. Kemarin ketika ada lomba 17 agustus (2013), 

kita dimintai pihak desa sebagai perwakilan dari Desa Jatingarang. 

P : Jadi bisa dibilang bahwa Rebana Salsabila itu adalah suatu kebanggaan 

desa dari kaum perempuan? 

I : Iya.. soalnya memang kita yang selalu ditunjuk mewakili desa. 
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P : Jadi bisa dikatakan bahwa setelah Rebana Salsabila berprestasi, kaum 

perempuan Desa Jatingarang lebih terpandang. Seperti itu? 

I : Iya.. ya lebih agak terkenal dikit he.. he.. he.. ya yang saya rasakan kita 

lebih dipandang lah. Orang-orang jadi tau kita, ya agak dihormati juga di 

desa.  

P : Kalau kegiatan anggota Rebana Salsabila rata-rata apa bu? 

I : Anggotanya itu ya.. campur sih mas, ada yang pedagang, buruh, ibu 

rumah tangga, industri kecil... 

P : Lha kalau latian apakah banyak anggotanya yang terbebani? 

I : Enggak soalnya kita mengambil jam latian itu malam dari jam 08.00-

22.00. jadi kan kegiatan rumah tangga itu sudah selesai jam segitu. 

P : Sekarang kan Rebana Salsabila bisa dibilang sebagai kebanggaan desa. 

Ada apa tidak sih program lain yang melibatkan akum perempuan supaya 

lebih berprestasi? 

I : Ya kita mulai merintis mas. Kita mulai perbanyak program PKK. Yang 

terbaru, kita baru mendirikan industri kecil pembuatan makanan kering. 

Jadi yang berjalan itu pembuatan peyek. Ini sudah berjalan di rumah bu 

lurah mantan (anggota Rebana Salsabila juga) yang diberi nama Al-

Amanah itu udah mulai berjalan dan pemasarannya udah mulai keluar. 

Anggotanya sekitar 10 orang. Ada juga pembuatan aneka bolu. 

Anggotanya juga 10 orang. Jadi pada intinya orang-orang sini pada rajin. 

Kegiatan ini biar mereka pada punya kegiatan. Tapi mereka juga 

nyelakke buat cari ilmu agama, kalau ada kegiatan keagamaan itu pasti 

hadir.  

P : Kalau Rebana Salsabila itu latihannya bagaimana bu? 
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I : Kalau Rebana Salsabila latihannya memang belum rutin. Tapi kalau ada 

kegiatan itu kita latihan seminggu dua kali sebulan sebelum hari- H. 

P : Apakah ada pelatihnya? 

I : Kalau dulu ada mas, tapi sekarang kita lebih mandiri dengan kadang 

mengembangkan lagu-lagu sendiri. 

P : Rencana kedepan Rebana Salsabila ingin seperti apa? 

I : Ya memang untuk saat ini personilnya masih kurang. Insya Allah nanti 

mancari kader-kader muda yang mau bergabung. 

P : Apakah setahun sekali pasti ada event perlombaan yang diikuti? 

I : Ya pasti mas. Biasanya itu minimal setiap hari kemerdekaan dan hari 

kartini. Tapi juga tergantung penyelenggaraannya mas. 

P : Bagaimana perasaan ibu ketika ditunjuk dan tampil mewakili desa? 

I : Ya seneng juga sih. Senang kalau kita bisa kompak. Bangga lah kalau 

kita bisa menampilkan yang terbaik untuk desa. 

P : Harapan kedepan untuk Rebana Salsabila? 

I : Ya mudah-mudahan Rebana Salsabila lebih maju, bisa menambah 

anggota, syukur-syukur bisa menambah income keluarga. 
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Informan 5 

P : Maaf bu, namanya siapa? 

I : Ibu SS 

P : Usia berapa bu? 

I : Saya lahir tahun ’67 berarti sekarang (2014) 47 tahun 

P : Keseharian apa bu? 

I : Kerjanya? Saya guru SD di Jatingarang. 

P : Kalau boleh tau pendidikan terakhir ibu? 

I : Saya S-1 

P : E... sejak kapan ibu bergabung dengan Rebana Salsabila? 

I : Saya bergabung dengan Rebana Salsabila sejak pertama kali dibentuk 

itu tahun.... sebentar mas tahunnya saya lupa. Tahun 2005. 

P : Kalau Rebana Salsabila didirikan tanggal berapa sih bu? 

I : Tanggalnya saya lupa mas. Tahunnya ya 2005 itu. 

P : Apa si bu motivasi awal ibu bergabung dengan Rebana Salsabila? 

I : Kalau saya ya karena suka si sama rebana. Dulu dibentuknya Rebana 

Salsabila juga karena ibu-ibu yang lain suka sama rebana. Dan rebana 

juga sebagai bentuk dari ibadah. 

P : Oh jadi karena dasarnya ibu-ibu jamaah Mushola Al-Fatah itu suka 

rebana. Kalau visi misi Rebana Salsabila itu apa bu? 

I : Visi misi...?? apa ya mas. Ya yang jelas buat nambah semangat 

beribadah lah. Kan lagu-lagu dalam rebana itu dominan sholawatannya. 
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Jadi lewat rebana kita bisa menyalurkan hobi tapi tetep beribadah gitu lho 

mas. 

P : Jadi bisa apa bisa dikatakan Rebana Salsabila menjadi wadah 

menyalurkan bakat dan minat ibu-ibu disini ya? 

I : Iya mas. 

P : Kalau anggotanya berapa si bu? 

I : Anggotanya ada 16 sekarang mas. 

P : Dari jumlah itu apakah sudah cukup? 

I : Emmm saya rasa masih kurang ya mas.  

P : Kalau keluarga mendukung bu? 

I : Alhamdulillah sangat mendukung. 

P : Kendalanya apa sih bu bergabung dengan Rebana Salsabila.? 

I : Kendalanya apa ya... sejauh ini lancar-;ancar saja sih mas. 

P : Kalau anggota Rebana Salsabila itu kebanyakan kesehariannya apa sih 

bu? 

I : Kalau mayoritas ya ibu rumah tangga mas. Kenayakan ibu-ibu di Desa 

Jatingarang kan ibu rumah tangga 

P : Apakah Rebana Salsabila cukup memberikan pengaruh bagi perempuan 

Desa Jatingarang? 

I : Ya kurang lebihnya lah mas. Terutama bagi anggotanya sendiri karena 

kan Rebana Salsabila memberikan ruang bagi ibu-ibu yang mempunyai 

ketertarikan pada rebana atau musik religi. 
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P : Kalau saumpama ada lagi yang ingin bergabung bagaimana? Adakah 

syarat khusus? 

I : Kita tidak membatasi pada siapapun untuk bergabung. Tidak ada syarat 

khusus. Tapi, memang sejauh ini semua anggota Rebana Salsabila itu 

adalah jamaah Mushola Al-Fatah. Tapi kalau jamaah mushola lain mau 

bergabung, bagi kamu itu tidak masalah.  

P : Kalau Rebana Salsabila itu tampil diacara apa saja sih bu? 

I : Ya di acara-acara Islam seperti maulud, rajab, dan di acara-acara seperti 

khitanan, pernikahan.  

P : Itu pasti ada sebulan sekali/ 

I : Yang belum tentu mas... 

P : Apakah memberikan dampak ekonomi bagi anggotanya? 

I : Dampak ekonomi? Ya nggak lah mas.  

P : Ada tujuan mau kesana bu? 

I : Ya semoga saja mas .. kalau saumpama sudah terkenal(sambil 

tersenyum). Tapi sejauh ini ndak ada lah dampak ekonomi. 

P : Kalau sumber dana Rebana Salsabila itu dari mana bu? 

I : Dari kas mas. Kita punya kas dari masing-masing anggota dan dari hasil 

kita untuk mengisi di acara-acara. Biasanya kan dari tuan rumah 

memberikan uang. Itu kita masukkan ke kas. 

P : Apakah di setiap penampilannya Rebana Salsabila itu mematok harga? 

I : Tidak lah. Cuma seiklasnya saja. 

P : Desa mendukung bu? 
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I : Desa mendukung. Kita diberikan bantuan seperangkat alat rebana baru. 

dan kita sering dimintai pihak desa untuk mewakili Desa Jatingarang di 

lomba-lomba tingkat Kecamatan maupun Kabupaten. 

P : Pernah juara bu? 

I : Alhamdulillah kita pernah juara satu di tingkat Kecamatan. Waktu itu 

eventnya lomba memperingati hari kemerdekaan di pendopo Kecamatan 

Bayan. 

P : Bagaimana rasanya menjadi juara mewakili desa bu? 

I : Ya bangga mas. Sesuatu yang sangat jarang. 

P : Apakah dampak yang didapat setelah sering mewakili desa, sering 

tampil di acara-acara tertentu? 

I : Dampaknya sangat besar mas. Kita sebagai perempuan yang rata-rata 

ibu rumah tangga jadi lebih dipandang. Yang biasanya Cuma dirumah 

kini jadi punya pengalaman. Yang belum pernah tampil di depan jadi 

tampil, yang nggak biasa tampil di depan umum jadi pede.  

P : Apakah ibu terlibat dalam organisasi desa lain? 

I : Saya ikut PKK di desa. 

P : Apakah dengan ikutnya ibu ke Rebana Salsabila organisasi itu menjdai 

terganggu? 

I : Tidak mas. Jelas tidak. Malah yang saya rasakan itu sebaliknya. 

Kebanyakan kan kita anggota rebana itu juga aktivis PKK, jadi malah 

nembahi semangat buat ke PKK juga kan karena juga sudah tahu sama 

tahu. Dan efeknya kalo banyak yang aktif, semua juga tertarik untuk aktif 

juga. 
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P : Owh berarti Rebana Salsabila juga sedikit banyak memberikan dampak 

bagi perkembangan organisasi? 

I : Iya mas. Karena anggotanya kan aktivis juga. Selain itu kalo kita latian 

hal yang diobrolkan juga seputar aktivitas PKK itu, selain itu juga arisan. 

Jadi kadang sambil latian juga bahas PKK sama arisan dan saling 

mengingatkan. 

P : Mendengar cerita dari ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa Rebana 

Salsabila memberikan dampak yang cukup besar bagi anggotanya. 

Bagaimana dengan perempuan lain yang bukan anggota Rebana Salsabila? 

Apakah Rebana Salsabila memiliki agenda yang sasarannya perempuan/ 

ibu-ibu lain? 

I : Ya ada mas. Kita juga kadang ngadain pengajian ibu-ibu.  

P : Tujuannya apa bu mengadakan pengajian? 

I : Ya biar ibu-ibu lebih dekat dengan Islam, biar ibu ibu juga pada guyub. 

Ya untuk biar ibu-ibu disini religius. 

P : Seberapa sering sih bu pengajian itu digelar? 

I : Nggak sering sih mas. Cuma kalau kita ada turahan uang. Kadang akn 

itu uang kas ada yang sisa jadi kita bikin aja pengajian. 

P : Antusiasme ibu-ibu disini bagaimana dengan pengajian ibu-ibu itu? 

I : Ya antusiasme cukup tinggi mas. Karena kebanyakan orang-orang 

disini itu tertarik kalau dengan sesuatu yang religius. 

P : Kendala dalam mengadakan pengajian itu apa bu? 

I : Kendalanya itu biaya. Kan tidak setiap saat ada sisa kas.  
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P : Kegiatan ibu sehari-hari terganggu apa tidak si dengan bergabung di 

Rebana Salsabila? 

I : Tidak mas. Kan itu latiannya malam dari jam delapan sampai jam 

sepuluh. 

P : Apakah ada perbedaan yang signifikan mengenai aktivitas perempuan 

setelah dan sebelum adanya Rebana Salsabila? 

I : Perbedaan signifikan ya.... pasti ada mas. Saya rasa itu ada. Yang saya 

rasakan itu ya PKK lebih aktif, arisan juga jalan terus, dan ibu-ibu yang 

lain punya kegiatan mengaji dan yang anggota bisa menyalurkan hobinya. 

Karena gini mas ini semua kan ibu-ibu yang ikut rebana juga ikut di 

organisasi juga. Ya jadi kalo latian atau ngaji juga sekalian membahas 

organisasi. Yang terjadi seperti itu. 

P : Harapan untuk Rebana Salsabila? 

I : Ya semoga semakin maju, semakin baik, dan semakin berprestasi. 

P : Ya saya rasa cukup bu, trima kasih 

I : Sama-sama mas. 
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Informan 6 

P : Nama ibu siapa? 

I : Ibu WSTYM 

P : Usia ibu berapa? 

I : 60 tahun 

P : Kalau pendidikan ibu? 

I : Kalau saya lulusan SMEA (SMK) 

P : Rebana Salsabila itu yang membentuk siapa sih bu? 

I : Yang mebentuk ya bersama-sama mas.  

P : Sejak kapan ibu bergabung dengan Rebana Salsabila? 

I : Saya gabung ya dari pertama dibentuk. Tahun 2005. 

P : Motivasi ibu bergabung dengan Rebana Salsabila itu apa? 

I :  Cuma buat ngaji aja mas. Rebana Salsabila kan lagu-lagunya Sholawat. 

Sedangkan Sholawatan itu kan dianjurkan buat kita umatnya Nabi 

Muhammad. Jadi ya sekalian buat ngibadah lah 

P : Kalau tujuan awal diadakan Rebana Salsabila itu apa si bu? 

I :Ya Cuma buat hobi aja. Selain itu juga meningkatkan iman dan takwa. 

sama buat iseng-iseng ngisi kegiatan ibu-ibu. Menyalurkan minat lah. 

P : Kalau kegiatan ibu sehari-hari apa? 

I : Kalau saya buat tempe mas. 

P : Kalau anggota Rebana Salsabila kebanyakan kesehariannya apa bu? 
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I : Kebanyakan ibu rumah tangga. Ada yang Guru itu Cuma satu. Lainnya 

ya cuman ibu rumah tangga. 

P : Keseharian ibu terganggu apa tidak sejak bergabung dengan Rebana 

Salsabila? 

I : Ya agak terganggu. Apalagi kalau lagi mbungkusi tempe itu mas. 

Makannya kalau aktif itu nggak bisa saya 

P : Ibu ikut kegiatan desa yang lain yang khusus peempuan? 

I : Iya mas. Saya ikut mas PKK.  

P : Kegiatan di PKK terganggu nggak dengan adanya Rebana Salsabila? 

I : Kalau Rebana Salsabila tidak mengganggu PKK ya mas... tapi ya itu 

tadi saya kurang bisa aktif apalagi kalau pesanan(tempe) lagi banyak. 

P : Rebana Salsabila pernah nggak sih membuat kegiatan buat ibu-ibu? 

I : Ada mas. Pengajian. Tapi nggak mesti si 

P : Nggak mesti gimana bu? 

I : Ya diadakan Cuma kalau Rebana Salsabila itu punya turahan uang kas. 

Itu menjadi kendala utama mas. Kita kan istilahnya nggak bergantung 

sama orang lain, jadi Cuma ngandelin uang kas 

P : Jadi kendalanya uang ya bu? 

I : Iya mas. 

P : Kalau sumber dana Rebana Salsabila itu dari mana? 

I : Kita ada iuran anggota buat kas sama kalau kita tampil di acara tertentu 

kita dapet uang. Uangnya masuk kas.  

P : Memang Rebana Salsabila tampil di acara apa saja bu? 
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I : Di hari-hari besar Islam seperti rejeban, mauludan, juga di acara-acara 

seperti nikahan, sunatan, bayen, sama kadang di tasyakuran. 

P : Sering itu bu? Apakah pasti sebulan sekali ada tawaran? 

I : Ya nggak mesti si mas. 

P : Kalau ngadain pengajian itu banyak nggak bu yang datang? 

I : Banyak mas. Semua jamaah Mushola Al-Fatah. 

P : Apa Cuma untuk jamaah Mushola Al-Fatah? 

I : Tidak mas. Banyak juga yang bukan jamaah Mushola Al-Fatah yang 

datang. 

P : Sejauh ini kondisi didalam Rebana Salsabila bagaimana sih bu? 

I : Kondisinya bagus. Cuman karena sekarang belum ada acara tampil ya 

latiannya kurang. 

P : Kalau latihan jam berapa bu? 

I : Jam delapan sampai jam sepuluh malam mas.  

P : Rutinkah? 

I : Tidak mas. Cuma kalau mau ada hajatan saja. 

P : Rebana Salsabila kalau tampil apa Cuma dilingkup desa saja atau 

pernah diundang di desa lain bu? 

I : Rebana Salsabila pernah di Kecamatan. Ngisi acara maulid disana. Dulu 

diundang sama bupati. Kalau hari kemerdekaan juga sering tampil di 

lomba-lomba Kecamatan maupun Kabupaten mewakili desa. 

P : Pernah juara bu? 
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I :Juara pernah. Lha itu waktu ikut lomba rebana se Kecamatan Bayan. 

Alhamdulillah kita mendapat juara satu. Kalau tingkat Kabupaten sejauh 

ini Cuma berpartisipasi, belum pernah dapat juara 

P : Bagaimana rasanya jadi juara bu? 

I : Senang mas. Bangga  

P : Sebelumnya apakah ibu pernah dapat juara seperti itu? 

I : Belum mas. 

P : Kalau organisasi PKK itu apakah sudah pernah juara? 

I : Emm.... kayaknya pernah apa ya??. Pernah mas.juara apa gitu saya lupa. 

P : Itu PKK juara setelah atau sebelum adanya Rebana Salsabila? 

I : Setelah mas. Wong itu baru kemarin og. 

P : Apakah PKK juara itu karna termotivasi dari Rebana Salsabila? 

I : Mungkin kurang lebihnya mas. Tapi yang maju lomba itu juga semua 

anggota Rebana Salsabila. 

P : Apa sih bu yang ibu dapatkan dari Rebana Salsabila? 

I : Ya pengalaman mas. Pernah tampil disana sini. seneng juga. 

P : Apa Rebana Salsabila memberikan dampak ekonomi bagi anggotanya? 

I : Ah enggak. Dampak ekonomi nggak ada. Orang cuman kegiatan iseng-

iseng kok mas. 

P : Ada rencana hendak kesitu mungkin? 

I : Hahaha... ya belum ada lah.  

p : Struktur organisasi Rebana Salsabila itu seperti apa bu? 
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I : Kalau itu belum dibentuk mas. Belum ada. 

P : Sistim regenerasinya seperti apa? 

I : Kami belum ada regenerasi, Cuma pergantian aja mas. Kemarin 

anggota kami ada yang meninggal, ya Cuma digantikan aja sama yang 

lain yang mau gabung. 

P : Adakah persyaratan khusus buat bergabung? 

I : Tidak ada. 

P : Harapan untuk Rebana Salsabila kedepan dari ibu apa? 

I : Harapannya Rebana Salsabila jadi lebih dipandang, lebih baik, dan 

lebih banyak manggung mas. 

P : Trima kasih bua atas infonya 

I : Sama-sama mas. 
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Informan 7 

P : Nama ibu siapa? 

I : Ibu YT 

P : Usia ibu? 

I : 50 tahun 

P : Pendidikan terakhir ibu? 

I : Saya SMA 

P : Sejak kapan ibu bergabung dengan Rebana Salsabila? 

I : Sejak awal dibentuk itu tahun 2005. 

P : Rebana Salsabila dibentuk secara persis itu tanggal berapa bu? 

I : Kalo persisnya berapa ya..? kok lupa 

P : Motivasi bergabung dengan Rebana Salsabila apa bu? 

I : Buat ngaji lah mas, baca sholawatan sekalian nyalurkan hobi. Jadi kita 

bisa nyalurkan hobi tapi tetep dapet pahala. Rebana Salsabila kan 

lagunya Sholawatan 

P : Kalo tujuan awal dibentuknya Rebana Salsabila itu apa bu? 

I : Tujuan awalnya itu ya dakwah mas. Membaca sholawat, sekalian 

sebagai kegiatan ibu-ibu. 

P : Keseharian ibu apa? 

I : Saya ya ibu rumah tangga 

P : Apakah dengan bergabungnya ibu dengan Rebana Salsabila keseharian 

ibu jadi terganggu? 
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I : Tidak mas, karena kan itu latiannya malam. Jadi tidak mengganggu 

keseharian. 

P : Kalau kelauarga apakah mendukung? 

I : Alhamdulillah mendukung. 

P : Ibu ikut organisasi desa lain selain di Rebana Salsabila? 

I : Iya, saya ikut PKK mas baik di RT maupun desa. 

P : Apakah dengan ikut Rebana Salsabila itu kegiatan PKK jadi terganggu? 

I : Tidak mas, kan rata-rata anggotanya itu juga aktif di PKK kok. Jadi 

nggak masalah. 

P : Kondisi PKK sekarang bagaimana bu? Apakah cukup aktif? 

I : Alhamdulillah aktif. 

P : Apakah ada pengaruhnya antara Rebana Salsabila dengan aktifnya PKK? 

I : Emm...ya mungkin karena mayoritas itu aktifis PKK juga jadi sedikit 

banyak menambah semangat dalam berorganisasi. 

P : Jadi dengan adanya Rebana Salsabila sedikit banyak mempengaruhi 

keaktifan organisasi perempuan di Desa Jatingarang ya bu? 

I : Ya gitu lah mas.. (sambil tersenyum) 

P : Rebana Salsabila itu apakah pernah mengadakan acara buat ibu-ibu? 

I : Ya pernah mas. Pengajian itu paling. 

P : Tujuannya mengadakan pengajian apa bu? 

I : Yang pasti kan menambah iman kita agar semakin tebal. Sama buat 

kegiatan ibu-ibu. Seperti itu kan kegiatan yang positif. 
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P : Seberapa sering sih bu mengadakan pengajian buat ibu-ibu? 

I : Ya nggak sering sering banget kok mas.... kadan sebulan, kadang dua 

bulan. Nggak mesti mas. 

P : Kok nggak mesti bu, lha kendalanya apa? 

I : Ya kendalanya masalah uang mas. Kadang kan Rebana Salsabila ada 

kas iuran sama kas dari pendapatan tampil, itu kalau sisa kita e... 

alokasikan untuk membuat pengajian. Ya Alhamdulillah selama ini 

banyak yang ngaji. 

P : Kalau Rebana Salsabila memberikan dampak ekonomi bagi anggotanya 

apa tidak si? Kan sering tampil di banyak hajatan? 

I : Nggak mas. Ini kan Cuma hobi bersama. Cuman ngisi waktu luang lah. 

Jadi nggak ada dampak ekonomi. 

P : Ada keinginan untuk kesitu? 

I : Ya semoga saja bisa lebih maju... 

P : Anggotanya ada berapa sih bu rebana ini? 

I : 16 orang mas.  

P : Sistim perekrutannya bagaimana? Apakah ada syarat-syarat tertentu 

bagi ibu-ibu atau perempuan yang mau masuk? 

I : Syarat nggak ada. Kalau yang pingin gabung ya tinggal gabung aja. 

Kita terbuka. 

P : Kondisi internal Rebana Salsabila itu seperti apa? 

I : Ya baik, kita semua baik. 
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P : Untuk ibu kendala apa yang ibu temui dalam bergabung dengan Rebana 

Salsabila? 

I : Kendala?? Apa ya??? Paling waktu mas karena kan latiannya malam, 

jadi kalo berangkat kadang agak takut. Tapi biasanya bareng-bareng 

berangkat ke mushola. 

P : Rata-rata angggotanya itu kesehariannya apa sih bu? 

I : Rata-rata ya ibu rumah tangga mas.... 

P : Rebana Salsabila itu tampil di acara apa saja sih bu? 

I : Acara-acara Islam mas di mushola, terus di nikahan, nikahan anak saya 

pernah, terus di khitanan, ya acara-acara seperti itulah mas. 

P : Cuma tingakat desa atau pernah diluar? 

I : Kalau ngisi acara sih sejauh ini Cuma didesa sini, tapi kita pernah ikut 

lomba di Kecamatan dan Kabupaten. Malah pernah juara satu. Terus 

pernah diundang untuk mengisi acara rajab di Kabupaten.  

P : Kalau lomba apakah setahun sekali itu pasti? 

I : Ya nggak pasti kadang setahun sekali, kadang setahun dua kali, kan 

sama hari kartini kadang juga ada lomba. 

P : Kalau ngisi diminta ngisi, sebulan sekali pasti ada tawaran? 

I : Kggak mesti mas. 

P : Latihannya bagaimana bu? Rutin? 

I : Belum, Cuma latian kalo mau tampil aja. Itu biasanya seminggu bisa 

sekali bisa dua kali dalam sebulan sebelum tampil. 

P : Apa yang ibu dapatkan dari Rebana Salsabila? 
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I : Dapet seneng, dapet teman akrab, ya bangga. Pengalaman juga 

bertambah. 

P : Apakah dengan berprestasinya Rebana Salsabila mendongkrak 

popularitas ibu di desa? 

I : Ya dikit he he 

P : Bagaimana sih bu pengaruh Rebana Salsabila bagi anggota yang lain? 

I : Ya mereka jadi tambah pengalaman, lebih dihargai perannya, yah 

merasa lebih bisa berguna lah mas. kita kan rata rata Cuma ibu rumah 

tangga . ya ada kebanggaan tersendiri gitu lho bisa berbuat sesuatu 

P : Harapannya untuk Rebana Salsabila? 

I : Ya semoga lebih maju, lebih berprestasi, lebih kompak stu sama lain.  
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Informan 8 

P : Nama ibu siapa? 

I : Ibu SP 

P : Usia bu? 

I : 50 tahun.  

P : Ibu punya anak berapa? 

I : Dua anak. 

P : Pendidikan terakhir ibu kalau boleh tau? 

I : Saya SMA 

P : Sejak kapan ibu tinggal di Desa Jatingarang? 

I : Sejak kecil mas. Orang tua asli Jatingarang. 

P : Kegiatan ibu sehari hari apa? 

I : Saya ya ibu rumah tangga, sambil buat gula jawa. 

P : Ibu tahu tentang Rebana Salsabila? 

I : Tahu mas, itu yang dari Mushola Al-Fatah. 

P : Bagaimana pendapat ibu mengenai Rebana Salsabila? 

I : Ya bagus ya. Lagu sholawatannya bagus. Kreatif  

P : Ibu kenal anggotanya? 

I : Ya kenal semua mas. kita semua ibu-ibu di desa ini rata-rata pada kenal. 

P : Apa ibu juga jamaah Mushola Al-Fatah? 
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I : Bukan mas. 

P : Ibu ikut PKK? 

I : Saya Alhamdulillah ikut 

P : Kalau yang ibu tahu, anggota Rebana Salsabila itu banyak yang tokoh 

di PKK apa tidak sih? 

I : Iya sebagian besar. 

P : Bagaimana bu kegiatan PKK sekarang apakah cukup aktif? 

I :  Aktif mas... 

P : Ibu tau apa tidak kalau Rebana Salsabila pernah juara 1 di Kecamatan? 

I : Tau mas. ibu-ibu PKK juga banyak yang tahu. 

P : Apa dampak prestasi Rebana Salsabila buat organisasi perempuan yang 

lain? 

I : Dampak ya mas... emm ya mungkin nambahi semangat buat ibu-ibu 

yang lain buat berprestasi. 

P :Trus apakah sudah ada prestasi lain yang dibuat perempuan desa 

Jatingarang selain di Rebana Salsabila? 

I : Ada itu. Terahir emm... di PKK itu juara apa ya saya kok lupa nama 

lombanya. Lomba menghafal 10 pokok PKK beserta penjabarannya. Iya 

kalau nggak salah itu. 

P : Owh jadi memicu prestasi di organisasi lain ya bu? 

I : Yak, sedikit banyaknya gitu. 

P : Kalau Rebana Salsabila pernah buat acara untuk ibu-ibu tidak? 
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I : Kalau acara... apa ya mas, oh ya! pengajian mas. itu Rebana Salsabila 

juga sering mengadakan pengajian buat ibu-ibu disini tapi nggak rutin. 

P : Seberapa sering sih bu? 

I : Kalau yang ngadain Rebana Salsabila kan yang khusus ibu-ibu. Ya 

nggak sering banget kok mas. 

P : Apakah ibu pernah atau selalu ikut pengajian yang diadakan oleh 

Rebana Salsabila? 

I : Saya selalu ikut. 

P : Apa manfaatnya buat ibu? 

I : Yang pasti ya menambah iman mas. kan itu pengajian. Manfaatnya ya 

itu, selain itu ya buat ngisi-ngisi waktu luang. 

P : Apakah keluarga mendukung kalau ibu ikut acara pengajian itu/ 

I : Sangat mendukung sekali mas orang itu kegiatan positif. 

P : Apakah Rebana Salsabila dirasa sudah menjadi pelopor aktivitas 

perempuan di Desa Jatingarang? 

I : Emm.. ya gitulah mas. mereka kan udah berprestasi membanggakan 

desa 

P : Harapan terhadap kaum perempuan Desa Jatingarang? 

I : Ya semoga lebih diperhatikan saja, kegiatannya lebih banyak jadi kita 

nggak terus dirumah. 

P : Trima kasih bu atas infonya 

I : Sama-sama 
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Informan 9 

P : Nama ibu siapa? 

I : Ibu MSR 

P : Usia ibu? 

I : 59 tahun 

P : Kegiatan ibu sehari-hari apa bu? 

I : Saya ya cuman ibu rumah tangga 

P : Pendidikan terakhir bu? 

I : Saya SMA 

P : Sejak kapan ibu tinggal di Desa Jatingarang? 

I : Ya sejak saya kecil mas. wong saya asli desa sini. 

P : Ibu tahu mengenai Rebana Salsabila? 

I : Tau mas. 

P : Bagaimana menurut ibu Rebana Salsabila itu dilihat dari ibu sebagai 

perempuan? 

I : Ya bagus ya. Lagu-lagunya bagus, musiknya itu juga bagus. 

P : Kalau menurut ibu sebagau perempuan, bagaimana sih ibu memandang 

Rebana Salsabila? 

I : Gimana ya? Ya bagus sih mas. mereka kompak, ya mungkin buat ibu-

ibunya (anggotanya) buat kegiatan lain lah. 

P : Ibu jamaah Mushola Al-Fatah? 
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I : Iya... 

P : Kenapa ibu tidak tertarik bergabung dengan Rebana Salsabila? 

I : Saya nggak bisa nabuh rebana mas.  

P : Ibu ikut PKK ? 

I : Iya ikut 

P : Kalau setau ibu itu anggota Rebana Salsabila juga ikut PKK atau tidak? 

I : Iya mas, kebanyakan ibu-ibunya kan juga pengurus PKK desa malah. 

P : Bagaimana sih kondisi PKK sekarang? 

I : Kondisinya bagus, sering ada pertemuan juga kok mas. 

P : Kalau ibu tau apa tidak Rebana Salsabila itu pernah berprestasi di 

Kecamatan? 

I : Ya tau mas. 

P : Bagaimana menurut ibu tentang prestasi Rebana Salsabila? 

I : Ya bagus ya, mereka kan ibu-ibu semua. kalau bisa berprestasi kan kaya 

kebanggaan buat mereka sendiri. 

P : Prestasi yang dibuat Rebana Salsabila apakah memberi dampak buat 

organisasi perempuan untuk lebih berprestasi. 

I : Ya yang saya rasakan itu prestasi Rebana Salsabila itu kayak sebagai 

pelecut buat organisasi perempuan lain. Oiya kemarin PKK juga 

berprestasi meraih juara harapan 1 lomba mengahafat 10 butir pokok 

PKK beserta penjabarannya di Kecamatan. 

P : Rebana Salsabila apakah juga berperan dalam memberikan kegiatan 

buat ibu-ibu? 
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I : Kegiatan? ya paling cuman pengajian itu mas. pengajian buat ibu-ibu 

disini tempatnya biasanya di Mushola Al Fatah. 

P : Seberapa sering bu? 

I : Nggak sering kok mas. Cuma dong-dongan. Kadang sebulan sekali, 

kadang dua bulan sekali. Ya nggak mesti lah. Tapi kalau ada pasti 

diumumkan di Mushola Al-Fatah dan biasanya menyebar dari orang ke 

orang. 

P : Ibu sering ikut pengajian itu? 

I : Sering mas, Alhamdulillah saya ikut terus kalo ada pengajian. 

P : Apa yang membuat ibu tertarik dengan pengajian yang digagas oleh 

Rebana Salsabila? 

I : Kalau saya memang suka sama pengajian mas. kalau ada pengajian di 

Desa Jatingarang itu pasti saya datangi. Itu kan menambah iman kita. 

Dengan pengajian kita bisa lebih semangat beribadah. Apalagi kalau 

materi pengajiannya bagus. 

P : Bagaimana antusiasme ibu-ibu lain? 

I : Ibu-ibu lain juga suka mas. kalau orang sini tu rata-rata emang suka 

sama pengajian. 

P : Keluarga mendukung ya kalau ibu datang pengajian? 

I : Sangat mendukung 

P : Apakah Rebana Salsabila dirasa telah menggerakkan aktivitas 

perempuan di Desa Jatingarang? 

I : Gimana ya jawabnya, ya lewat pengajian itu lah mas, ibu-ibu jadi 

sregep ngaji, dan ada kegiatan lain yang positif bagi ibu-ibu. 
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P : Harapannya buat kaum perempuan Desa Jatingarang? 

I : Ya semoga lebih maju lagi, PKK diperhatikan, lebih ada prestasi. 

P : Terima kasih bu 

I : Sama-sama. 
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 Gambar 1 : Wawancara dengan anggota Rebana Salsabila 
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Gambar 2: Rebana Salsabila saat tampil 

Dok. Pribadi 3/5/2014 

 



 

 

 

Gambar 3: Acara Khotmil Quran di Mushola Al-Fatah 

Dok. Pribadi 3/5/2014 

Gambar 4: Acara Khotmil Quran di Mushola Al-Fatah 

Dok. Pribadi 3/5/2014 


	lampiran 1.pdf (p.1-7)
	11. transkrip data.pdf (p.8-48)
	12. dokumentasi.pdf (p.49-50)

