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Lampiran 1.  

 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

 

No Aspek yang diamati Keterangan 

1 Lokasi RW 014 Perumahan Bulak Kapal 

Permai 

 

2 Kondisi sosial budaya warga RW 014 

Perumahan Bulak Kapal Permai 

 

5 Kondisi kehidupan beragama masyarakat  

6 Lokasi Masjid Jami Al–Mustaqim  

8 Visi kepengurusan DKM Al–Mustaqim  

12 Dokumentasi DKM Al–Mustaqim  
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Lampiran 2 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Untuk Ketua  DKM Al – Mustaqim 

A. Identitas Diri 

  1. Nama   :  

 2. Tempat/Tgl Lahir :  

 3. Pekerjaan  :  

 4. Alamat   : 

 B. Daftar Pertanyaan 

1. Sejak kapan berdirinya DKM Al-Mustaqim? 

2. Apa landasan dibentuknya DKM AL-Mustaqim? 

3. Tujuan apakah yang ingin dicapai dengan dibentuknya DKM Al-

Mustaqim? 

4. Apa yang Anda ketahui tentang kesalehan individu? 

5. Apa yang Anda ketahui tentang kesalehan sosial? 

6. Apa tujuan dari program dan kegiatan yang Anda lakukan bersama 

dengan pengurus yang lain ? 

7. Apa yang menjadi landasan anda dalam merumuskan program dan 

kegiatan DKM Al-Mustaqim? 

8. Siapa sasaran dari program yang Anda kerjakan? 

9. Apakah program tersebut hanya untuk sekelompok orang saja atau 

secara keseluruhan? 
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10. Apakah program DKM hanya berorientasi pada akhirat semata? 

11. Program atau kegiatan DKM apa  yang kiranya dapat menjadikan 

masyarakat secara langusng menjadi saleh secara sosial? 

12. Sudah efektifkah program dan kegiatan DKM dalam kehidupan 

beragama di masyarakat? 

13. Bagaimana minat masyarakat terhadap program – program dan 

kegiatan-kegiatan DKM Al – Mustaqim? 

14. Apakah program dan kegiatan DKM sudah dirasakan oleh semua 

kalangan masyarakat? 

2. Untuk Masyarakat 

A. Identitas Diri  

    1. Nama : 

    2. Usia : 

  3. Pekerjaan : 

  4. Alamat : 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Apa yang Anda ketahui tentang DKM Al – Mustaqim? 

2. Apakah Anda mengetahui tentang program dan kegiatan DKM? 

3. Menurut Anda, apakah program dan kegiatan tersebut bermanfaat untuk 

Anda? 

4. Apa yang Anda peroleh dari adanya program dan kegiatan DKM baik 

dari segi spiritual maupun sosial? 
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5. Menurut Anda, apakah program dan kegiaran DKM mempengaruhi 

semangat spiritualitas Anda secara pribadi? 

6. Menurut Anda, apakah program dan kegiatan DKM mempengaruhi 

kehidupan bermasyarakat anda ? 

7. MenurutAanda, apakah program dan kegiatn DKM meningkatkan 

kesalehan Anda secara sosial? 

8. Menurut Anda, apakah program dan kegiatan DKM hanya berorientasi 

pada kesalehan individu atau juga berorientasi pada kesalehan sosial 

atau kedua – duanya? 

9. Seberapa besar peran DKM dalam meningkatkan kehidupan beragama 

Anda? 

10. Menurut Anda, seberapa besar peran DKM terhadap kehidupan 

kehidupan sosial anda? 
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Lampiran. 3 

 

PETA PERUMAHAN BULAK KAPAL PERMAI 

 

 
 

(Sumber: Sekertariat RW 014 Perumahan Bulak Kapak Permai Kelurahan Jatimulya 

Kecamatan Tambun selatan Bekasi) 
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Lampiran. 4 

 

 

HASIL OBSERVASI 

 

 

No Aspek yang diamati Keterangan 

1 Lokasi RW 014 Perumahan Bulak Kapal 

Permai 

Perumahan Bulak 

Kapal Permai 

terdiri dari 4 

Tahap 

pembangunan;  

Tahap I ternasuk 

ke dalam wilayah 

RW 22 Kelurahan 

Margahayu 

Kecamatan Bekasi 

Timur Kota 

Bekasi, Tahap 

II,III, dan IV  

termasuk ke dalam 

RW 014 

Kelurahan 

Jatimulya 

Kecamatan 

Tambun Selatan 

Kabupaten Bekasi, 

terdiri dari 16 RT, 

RT 1-6 berada di 

wilayah Tahap II, 

RT 7-11 berada di 

wilayah Tahap III, 

RT 12-16 berada 

di wilayah Tahap 

IV    

2 Kondisi sosial budaya warga RW 014 

Perumahan Bulak Kapal Permai 

Warga 014 sangat 

heterogen karena 
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berasal dari 

berbagai macam 

suku bangsa, ras, 

agama, toleransi 

antar umat 

beragama cukup 

kuat   

5 Kondisi kehidupan beragama masyarakat Kehidupan 

beragama 

masyarakat di 

Perumahan Bulak 

Kapal Permai 

sangat baik , 

masyarakatnya 

pun taat dalam 

beribadah bagi 

yang muslim  

dapat dilihat 

dengan jumlah 

jamaah yang selalu 

memenuhi Masjid   

hal ini juga 

ditunjang dengan 

fasilitas tempat 

ibadah yang baik  

6 Lokasi Masjid Jami Al–Mustaqim Teletak di RT 10, 

Rw 014, 

Kelurahan 

Jatimulya 

Kecamatan 

Tambun Selatan 

Kabupaten Bekasi 

8 Visi kepengurusan DKM Al–Mustaqim Visi DKM AL-

Mustaqim 

Menjadikan 

Masjid sebagai 
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pusat ibadah dan 

pusat 

pengembangan 

masyarakat dalam 

rangka 

meningkatkan 

ketaqwaan, 

akhlaqul karimah, 

kecerdasan, 

ketrampilan dan 

kesejahteraan 

ummat. 

12 Dokumentasi DKM Al–Mustaqim Visi dan misi 

DKM Al-

Mustaqim, 

Struktur 

organisasi, 

Program Kerja 

DKM Al-

Mustaqim, 

Deskripsi kerja, 

Piagam pendirian 

Masjid, Piagam 

pendirian 

madrasah, kartu 

sumbangan 

masjid, daftar anak 

yatim asuhan 

masjid Al-

Mustaqim, struktur 

organisasi remaja 

Masjid, Daftar tali 

kasih jamaah Al-

Mustaqim, Daftar 

pemberian 

makanan untuk 



97 

 

Tahlil, Tabungan 

Qurban,  
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Lampiran. 5 

 

 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

 

KODING HASIL WAWANCARA 

 

KETUA DKM 

 

Hari/Tanggal wawancara  : Minggu, 17 Februari 2013 

Waktu    : 16.00 

Tempat wawancara  : Rumah ketua DKM Al-Mustaqim 

 

Identitas Informan  

Nama   : DA 

Tempat/Tgl Lahir : Cirebon, 11 Nopember 1961  

Pekerjaan  : PNS 

Alamat   : BKP Blok AHI No. 3 RT 09 RW 14 Kel. Jatimulya  

     Kec.Tambun Selatan Bekasi 

Keterangan 

P : Peneliti 

I : Informan 

1. P : Sejak kapan berdirinya DKM Al-Mustaqim? 

  I  : Tahun 1991 

2. P : Apa landasan dibentuknya DKM AL-Mustaqim? 

Comment [A1]: sej 
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  I :  Berdasarkan musyawarah warga RT 7 – RT 11 pada tahun 1991   

 dibangun tempat ibadah bagi umat Islam berupa Musholla Al-Mustaqim. 

 Pada tahun 1993 Musholla Al-Mustaqim diperluas menjadi Mesjid Al-

 Mustaqim 

3. P : Tujuan apakah yang ingin dicapai dengan dibentuknya DKM 

 Al_Mustaqim? 

I: Tujuannya agar organisasi DKM berjalan dengan baik dan supaya 

masyarakat muslim di perumahan BKP dan sekitarnya mempunyai kesalehan 

baik individu maupun sosial melalui program dan kegiatan DKM Al-

Mustaqim  

4. P : Apa yang Anda ketahui tentang kesalehan individu? 

I: Ibadah yang berhubungan dengan Allah secara vertikal (hablun minallah) 

atau ibadah mahdhoh seperti syahadat, sholat. Puasa dan zikir.  

5. P : Apa yang Anda ketahui tentang kesalehan sosial? 

I: Ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia secara horizontal (hablun 

minannas) atau muamalah seperti Zakat Infak Sadaqag (ZIS), menjenguk 

orang sakit, takziah, silaturahmi, salam dan bersalaman, syukurn serta 

santunan anak yatim dan duafa 

6. P : Apa tujuan dari program dan kegiatan yang Anda lakukan bersama dengan 

pengurus yang lain ? 

I: Tujuan dari program dan kegiatan yang kami lakukan bersama dengan 

pengurus yang lain adalah supaya masyarakat menjadi lebih betaqwa dan juga 

Comment [A2]: sej 
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untuk mengingkatkan kesalehan masyarakat baik secara individu maupun 

secara sosial 

7. P : Apa yang menjadi landasan Anda dalam merumuskan program dan 

kegiatan DKM Al – Mustaqim? 

I: Landasannya adalah kebutuhan dan perkembangan di masyarakat selama 

periode kepengurusan melalui musyawarah/rapat pengurus DKM Al-

Mustaqim dan pertimbangan penasehat serta pengajuan program kerja dari 

pengurus inti dan masing-masing seksi-seksi.  

8. P : Siapa sasaran dari program yang Anda kerjakan? 

I: Masyarakat di perumahan Bulak kapal Permai dan sekitarnya  baik muslim 

maupun non muslim 

9. P : Apakah program tersebut hanya untuk sekelompok orang saja atau secara 

keseluruhan? 

I: Program yang kami lakukan tidak hanya untuk orang per orang atau 

sekelompok orang saja tetapi masyarakat secara keseluruhan tanpa 

mengkotak-kotakkan orang atau kelompok masyarakat. 

10. P : Apakah program DKM hanya berorientasi pada akhirat semata? 

I: Tidak, program yang kami lakukan juga berorientasi pada urusan dunia 

untuk menjadikan masyarakat menjadi saleh secara sosial. Harus ada 

keseimbangan antara urusan dunia (hasanah fiddunya) dan akhirat (hasanah fil 

akhiroh) 
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11. P : Program atau kegiatan DKM apa  yang kiranya dapat menjadikan 

masyarakat secara langusng menjadi saleh secara sosial? 

I:  Pemberian santunan kepada anak yatim piatu dan duafa, pemberian 

santunan kepada yang dapat musibah berupa iuran TALI KASIH,, 

melaksanakan tabungan qurban, melaksanakan Zikir Bersama tiap malam 

Jum’at dan menjadwal giliran pemberian makanan  pada umat 

12. P : Sudah efektifkah program dan kegiatan DKM dalam kehidupan beragama 

di masyarakat? 

I: saya kira cukup efektif tapi masih terdapat beberapa kekurangan dan tidak 

sempurnanya pelaksanaan program.  Hal ini dapat dilihat dari tingkat 

keberhasilan program dan kegiatan yang kami lakukan bersama dengan 

pengurus yang lain. 

13. P : Bagaimana minat masyarakat terhadap program – program dan kegiatan-

kegiatan DKM Al – Mustaqim? 

I: Minat masyarakat cukup baik dengan program dan kegiatan yang kami 

lakukan, hal ini dapat dilihat bilai program dan kegiatan dilaksanakan maka 

masyarakat berbondong-bondong mengikuti program dan kegiatan terssebut. 

14. P : Apakah program dan kegiatan DKM sudah dirasakan oleh semua kalangan 

masyarakat? 

I: Saya kira sebagian besar sudah dapat dirasakan oleh masyarakat.BKP dan 

sekitarnya 
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UNTUK MASYARAKAT 

Informan 1 

Hari/Tanggal wawancara :Senin, 18 Februari 2013 

Waktu    :20.00 

Tempat wawancara  :Masjid Al-Mustaqim 

 

Identitas Informan  

Nama  : KH 

Usia  : 39 

Pekerjaan :Pengajar 

Alamat  : Blok AH RT 10/14 Bulak Kapal Permai 

Keterangan: 

P : Peneliti 

I : Informan 

 

1. P : Apa yang Anda ketahui tentang DKM Al – Mustaqim? 

I: DKM itu suatu bentuk organisasi keagamaan yang bertempat di Masjid Al-

Mustaqim dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan kerohanian 

supaya masyarakat di Perumahan Bulak Kapal ini menjadi masyarakat yang taat 

dalam menjalankan perintah agama. 

2. P : Apakah Anda mengetahui tentang program dan kegiatan DKM? 

I: Ya, beberapa program dan kegiatan saya mengetahui 

Comment [A15]: dkm 
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3. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan tersebut bermanfaat untuk 

Anda? 

I: oalah , sangat bermanfaat sekali mas buat saya   

4. P : Apa yang Anda peroleh dari adanya program dan kegiatan DKM baik dari 

segi spiritual maupun sosial? 

I: Yang saya dapta dari program dan kegiatan DKM dari segi spiritual saya 

menjadi aktif ke masjid mengikuti pengajian-pengajian dan solat berjamaah, dari 

segi sosial saya dapa berinteraksi dengan baik sesama jamaah 

5. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiaran DKM mempengaruhi semangat 

spiritualitas Anda secara pribadi? 

I: program dan kegiatan yang mempengaruhi semangat spritualitas saya yaitu 

pengajian-pengajian, PHBI, dan mengikuti zikir bersama tiap malam jumat 

6. P: Menurut Anda, apakah program dan kegiatan DKM mempengaruhi 

 kehidupan bermasyarakat anda ? 

I: ya, berpengaruh mas karena kita sesama jamaah dapat saling bersilaturahmi 

ketika mengikuti kegiatan DKM dan juga ada beberapa program yang 

menodorong kita untuk saling berbagi kepada tetangga ,  

7. P : Menurut anda program dan kegiatan DKM apa yang dapat meningkatkan 

kesalehan anda secara sosial? 

I: Tahlil, tabungan qurban, pemberian santunan kepada anak yaitm 
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8. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan DKM hanya berorientasi pada 

kesalehan individu atau juga berorientasi pada kesalehan sosial atau kedua – 

duanya? 

I: kedua-duanya mas 

9. P : Seberapa besar peran DKM dalam meningkatkan kehidupan beragama 

Anda? 

I: besar mas, dan sangat bermanfaat bagi saya , karena ada suatu lembaga yang 

menjalankan fungsinya sebagai wadah untuk meningkatkan kehidupan 

beragama. 

10. P : Menurut Anda, seberapa besar peran DKM terhadap kehidupan kehidupan 

sosial anda? 

I: ya besar mas, saya dapat bersilaturahmi dengan sesama jamaah dan dengan 

mengikuti program seperti santunan anak yatim atau tali kasih dapat 

mendorong saya untuk selalu bersodaqoh 

 

Informan 2 

Hari/Tanggal wawancara :Senin, 18 Februari 2013 

Waktu    : 13.00 

Tempat wawancara  :Masjid Al-Mustaqim 

 

Identitas Informan  

Nama  :DD 

Comment [A22]: orie 
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Usia  :44 

Pekerjaan :Guru 

Alamat  :Blok AJ/13, RT 12/RW 14, Bulak Kapal Permai 

Keterangan 

P : Peneliti 

I : Informan 

1. P : Apa yang Anda ketahui tentang DKM Al – Mustaqim? 

I: DKM Al-Mustaqim organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang bertempat 

di Masjid AL-Mustaqim untuk menghidupkan masjid dari kegiatan-kegiatan 

kerohanian 

2. P : Apakah Anda mengetahui tentang program dan kegiatan DKM? 

I: Ya, ada beberapa yang saya tahu 

3. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan tersebut bermanfaat untuk 

Anda? 

I: bermanfaat mas , kita jadi termotivasi dalam beragama 

4. P : Apa yang Anda peroleh dari adanya program dan kegiatan DKM baik dari 

segi spiritual maupun sosial? 

I: dari segi spiritual ya, dapat meningkatkan semangat spriritualitas saya, dari 

segi sosial saya terbantu untuk selalu berosodaqoh dengan mengikuti tabungan 

qurban dan tali kasih 

5. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiaran DKM mempengaruhi semangat 

spiritualitas Anda secara pribadi? 
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I: iya,  mempengaruhi spiritualitas saya secara pribadi karena saya menjadi lebih 

memahami tentang agama 

6. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan DKM mempengaruhi 

kehidupan bermasyarakat anda ? 

I :  iya mas mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, karena di dalam program 

dan kegiatan DKM menuntut kita untuk saling berbagi dan saling tolong-

menolong ketika saudara kita terkena musibah 

7. P : Menurut anda program dan kegiatan DKM apa yang dapat meningkatkan 

kesalehan anda secara sosial? 

I: Tali kasih, Pemberian santunan anak yaitm, tabungan qurban, Tahlil bersama 

8. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan DKM hanya berorientasi pada 

kesalehan individu atau juga berorientasi pada kesalehan sosial atau kedua – 

duanya? 

I: saya kira kedua-duanya 

9. P : Seberapa besar peran DKM dalam meningkatkan kehidupan beragama Anda? 

I: besar mas, DKM membantu saya dalam menjalankan aktifitas keagamaan , 

seperti solat berjamaah, pengajian, ceramah-ceramah agama pada saat PHBI 

10. P : Menurut Anda, seberapa besar peran DKM terhadap kehidupan kehidupan 

sosial anda? 

I: DKM membantu saya untuk memiliki sikap kepedulian sosial 

 

Informan 3 
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Hari/Tanggal wawancara : Senin, 18 Februari 2013 

Waktu    :16.00 

Tempat wawancara  :Masjid Al-Mustaqim 

 

Identitas Informan:  

Nama  : KR 

Usia  : 59 Thn 

Pekerjaan : Pensiunan 

Alamat  :Blok AF 1/5, RT 07/14, Bulak Kapal Permai 

Keterangan: 

P : Peneliti 

I : Informan 

1. P : Apa yang Anda ketahui tentang DKM Al – Mustaqim? 

I: Organisasi yang berpusat di Masjid Al-Mustaqim untuk menjalankan kegiatan-

kegiatan masjid 

2. P : Apakah Anda mengetahui tentang program dan kegiatan DKM? 

I : ya saya tahu, kebetulan juga dulu saya pernah menjadi pengurus DKM 

3. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan tersebut bermanfaat untuk 

Anda? 

I: oh ya jelas bermanfaat mas,  

4. P : Apa yang Anda peroleh dari adanya program dan kegiatan DKM baik dari 

segi spiritual maupun sosial? 
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I: dari segi spiritual saya menjadi aktif untuk solat berjamaah dan mengikuti 

pengajian di masjid dan segi sosial dapat berinteraksi dan bersilaturahmi dengan 

jamaah yang lain 

5. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiaran DKM mempengaruhi semangat 

spiritualitas Anda secara pribadi? 

I: tidak begitu mas, karena apabila DKM tidak aktif pun Insya Allah saya 

berusaha untuk meningkatkan spiritual saya 

6. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan DKM mempengaruhi 

kehidupan bermasyarakat anda ? 

I: mempengaruhi mas, karena sering aktif dalam pengajian saya menjadi kenal 

dengan jamaah yang lain, dan apabila bertemu di jalan selalu tegur sapa dan 

mengucapkan salam 

7. P : Menurut anda program dan kegiatan DKM apa yang dapat meningkatkan 

kesalehan anda secara sosial? 

I: Tali kasih, Tahlil, tabungan qurban kebetulan saya yang mengkordinir 

8. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan DKM hanya berorientasi pada 

kesalehan individu atau juga berorientasi pada kesalehan sosial atau kedua – 

duanya? 

I: ya kedua-duanya 

9. P : Seberapa besar peran DKM dalam meningkatkan kehidupan beragama Anda? 

I: tidak terlalu besar mas,  
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10. P : Menurut Anda, seberapa besar peran DKM terhadap kehidupan kehidupan 

sosial anda? 

I: ya besar mas, terutama dalam sikap kita terhadap orang lain 

 

Informan 4 

Hari/Tanggal wawancara :Selasa, 19 Februari 2013 

Waktu    :18.45 

Tempat wawancara  :Masjid Al-Mustaqim 

 

Identitas Informan:  

Nama  : SK 

Usia  : 37 tahun 

Pekerjaan : Karyawan Swasta 

Alamat  : Blok AC/11, RT 11/14 

Keterangan: 

P : Peneliti 

I : Informan 

1. P : Apa yang Anda ketahui tentang DKM Al – Mustaqim? 

I: Dewan kepengurusan masjid yang bertujuan unutk menghidupkna masjid dari 

segala aktifitas keagamaan 

2. P : Apakah Anda mengetahui tentang program dan kegiatan DKM? 
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I: ya saya tahu, DKM menjalankan kegiatan pengajian dan program-program 

seperti tabungan qurban dan ini kebetulan saya yang mengkordinir masyarakat 

3. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan tersebut bermanfaat untuk 

Anda? 

I: ya bermanfaat mas dari segi agama maupun kehidupan bermasyarakat 

4. P : Apa yang Anda peroleh dari adanya program dan kegiatan DKM baik dari 

segi spiritual maupun sosial? 

I: Dari segi spiritual saya menjadi rajin ke masjid untuk mengikuti pengajian 

sehingga menambah ketaqwaan saya kepada Allah swt, dari segi spiritual saya 

dapa berinteraksi langsung dengan jamaah yang lain, dan program-program 

tertentu dapat meningkatakan kepedulian sosial 

5. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiaran DKM mempengaruhi semangat 

spiritualitas Anda secara pribadi? 

I: iya mas mempengaruhi, dengan mengikuti pengajian ataupun ceramah pada 

saat PHBI saya jadi lebih mendalami agama 

6. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan DKM mempengaruhi 

kehidupan bermasyarakat anda ? 

I: ya mempengaruhi mas, saya belum lama tinggal disini tetapi saya sudah dapat 

berinteraksi dengan baik sesama jamaah Al-Mustaqim 

7. P : Menurut anda program dan kegiatan DKM apa yang dapat meningkatkan 

kesalehan anda secara sosial? 

I: Tahlil dan zikir bersama, tabungan qurban, Tali kasih 
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8. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan DKM hanya berorientasi pada 

kesalehan individu atau juga berorientasi pada kesalehan sosial atau kedua – 

duanya? 

I: yang saya lihat sih kedua-duanya mas 

9. P : Seberapa besar peran DKM dalam meningkatkan kehidupan beragama Anda? 

I: ya paling tidak dapat memotivasi saya dalam menjalankan aktivitas beragama 

10. P : Menurut Anda, seberapa besar peran DKM terhadap kehidupan kehidupan 

sosial anda? 

I: DKM berperan dalam kehidupan sosial dengan program dan kegiatan yang 

dilakukan, masyarakat terbantu untuk dapat beribadah secara sosial dan 

meningkatkan sikap kepedulian sosial. 

 

Informan 5 

Hari/Tanggal wawancara :Rabu, 20 Februari 2013 

Waktu    : 18.30 

Tempat wawancara  :Masjid Al-Mustaqim 

 

Identitas Informan  

Nama  : MA 

Usia  : 42 Tahun 

Pekerjaan : Karyawan swasta 

Alamat  :Blok AJ 36, RT 12/14 
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Keterangan 

P : Peneliti 

I : Informan 

1. P : Apa yang Anda ketahui tentang DKM Al – Mustaqim? 

I: Dewan kemakmuran masjid , menjalankan program-program dan kegiatan-

kegiatan keagamaan untuk kepentingan masyarakat di Perumahan Bulak Kapal 

Permai 

2. P : Apakah Anda mengetahui tentang program dan kegiatan DKM? 

I: ya ada beberapa yang saya ketahui 

3. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan tersebut bermanfaat untuk 

Anda? 

I: bermanfaat mas, dapat terbantu dalam hal yang berkaitan dengan agama 

4. P : Apa yang Anda peroleh dari adanya program dan kegiatan DKM baik dari 

segi spiritual maupun sosial? 

I: segi spiritual ya dapat meningkatkan ketaqwaan saya kepada Allah swt , dari 

segi sosial ya dapat berhubungan baik dengan tetangga dan saling tolong-

menolong 

5. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiaran DKM mempengaruhi semangat 

spiritualitas Anda secara pribadi? 

I: mempengaruhi mas,  

6. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan DKM mempengaruhi 

kehidupan bermasyarakat anda ? 
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I: ya mempengaruhi, terutama silaturahmi dengan jamaan yang lain 

7. P : Menurut anda program dan kegiatan DKM apa yang dapat meningkatkan 

kesalehan anda secara sosial? 

I: ada tabungan qurban, Tali kasih, kemudian zikir bersama  

8. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan DKM hanya berorientasi pada 

kesalehan individu atau juga berorientasi pada kesalehan sosial atau kedua – 

duanya? 

I: program dan kegiatan DKM tujuannya tidak hanya meningkatkan ketaqwaan 

kepada Allah saja , tetapi juga meningkatkan hubungan baik kepada manusia 

9. P : Seberapa besar peran DKM dalam meningkatkan kehidupan beragama Anda? 

I: tidak terlalu mas 

10. P : Menurut Anda, seberapa besar peran DKM terhadap kehidupan kehidupan 

sosial anda? 

I: besar sekali mas, terutama menumbuhkan sikap kepedulian sosial dan 

bersilaturahmi 

 

Informan 6 

Hari/Tanggal wawancara : Rabu, 18 Februari 2013 

Waktu    :19.30 

Tempat wawancara  :Masjid Al-Mustaqim 

 

Identitas Informan:  
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Nama  :SS 

Usia  :46 Tahun 

Pekerjaan :Karyawan sawasta 

Alamat  : Blok AC/8, RT 11/14 

Keterangan: 

P : Peneliti 

I : Informan 

1. P : Apa yang Anda ketahui tentang DKM Al – Mustaqim? 

I: Kepengurusan di Masjid Al-Mustaqim yang bertujuan untuk menhidupkan 

masjid dengan kegiatan-kegiatan keagamaan  

2. P : Apakah Anda mengetahui tentang program dan kegiatan DKM? 

I: ya sebagian ada yang saya tahu 

3. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan tersebut bermanfaat untuk 

Anda? 

I: sejauh ini cukup bermanfaat buat saya 

4. P : Apa yang Anda peroleh dari adanya program dan kegiatan DKM baik dari 

segi spiritual maupun sosial? 

I: segi spiritual saya jadi tidak malas untuk berjamaah di masjid dan mengikuti 

pengajian di masjid, secara sosial ya bisa bertemu dan bercengkrama dengan 

jamaah yang lain 

5. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan DKM mempengaruhi semangat 

spiritualitas Anda secara pribadi? 
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I: iya secara tidak langusng mempengaruhi 

6. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan DKM mempengaruhi 

kehidupan bermasyarakat anda ? 

I: iya mas cukup berpengaruh karena kita bisa saling bersilaturahmi satu sama 

lain 

7. P : Menurut anda program dan kegiatan DKM apa yang dapat meningkatkan 

kesalehan anda secara sosial? 

I: ada program tali kasih itu juga cukup berpengaruh buat saya 

8. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan DKM hanya berorientasi pada 

kesalehan individu atau juga berorientasi pada kesalehan sosial atau kedua – 

duanya? 

I: saya kira kedua-duanya 

9. P : Seberapa besar peran DKM dalam meningkatkan kehidupan beragama Anda? 

I: peran DKM terhadap kehidupan beragama saya cukup bagus, karena saya 

dapat termotivasi dan dapat lebih memahami agama dengan ceramah-ceramah 

keagamaan 

10. P : Menurut Anda, seberapa besar peran DKM terhadap kehidupan kehidupan 

sosial anda? 

I: cukup berperan dalam hal meningkatkan minat bersodaqoh dan sikap 

kepedulian kita terhadap sesama , karena program DKM tersebut membantu 

menyalurkannya 

Informan 7 
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Hari/Tanggal wawancara :Kamis , 21 Februari 2013 

Waktu    : 15.30 

Tempat wawancara  :Rumah JA 

 

Identitas Informan: 

Nama  : JA 

Usia  : 48 thn 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Alamat  : Blok AB no 17, 07/14 

Keterangan: 

P : Peneliti 

I : Informan 

1. P : Apa yang Anda ketahui tentang DKM Al – Mustaqim? 

I: Ya Dewan Kepengurusan Masjid  yang menjalankan program dan kegiatan 

keagamaan di Masjid Al-Mustaqim 

2. P : Apakah Anda mengetahui tentang program dan kegiatan DKM? 

I: Iya mas, ada beberapa program dan kegiatan yang saya ketahui 

3. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan tersebut bermanfaat untuk 

Anda? 

I: Selama ini program dan kegiatan yang dijalankan cukup bermanfaat buat saya 

terutama dalam bidang keagamaan dan sosial 
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4. P : Apa yang Anda peroleh dari adanya program dan kegiatan DKM baik dari 

segi spiritual maupun sosial? 

I: dari segi spiritual tidak begitu berpengaruh buat saya karena hal tersebut 

merupakan kewajiban saya sebagai Hamba Allah swt, dari segi sosial cukup 

bermafaat mas, kita terbantu untuk melakukan ibadah sosial seperti sodaqoh dan 

sebagainya dengan program yang dilakukan oleh DKM seperti misalnya Tali 

kasih ataupun santunan anak yatim  

5. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiaran DKM mempengaruhi semangat 

spiritualitas Anda secara pribadi? 

I: tidak ada pengaruh secara langsung dari program dan kegiatan DKM Al-

Mustaqim 

6. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan DKM mempengaruhi 

kehidupan bermasyarakat anda ? 

I: ya berpengaruh, kita bisa saling bersilaturahmi dan berhubungan dengan baik 

antar jamaah 

7. P : Menurut anda program dan kegiatan DKM apa yang dapat meningkatkan 

kesalehan anda secara sosial? 

I: Tali kasih, tabungan qurban 

8. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan DKM hanya berorientasi pada 

kesalehan individu atau juga berorientasi pada kesalehan sosial atau kedua – 

duanya? 
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I: kedua-duanya mas, kesalehan individu karena behubungan langsung dengan 

Allah atau bersifat vertikal, seperti solat, zakat, sedangkan kesalehan sosialnya 

berhubungan dengan manusia yang lain, seperti program tali kasih, santunan 

anak yatim dan tabungan qurban 

9. P : Seberapa besar peran DKM dalam meningkatkan kehidupan beragama Anda? 

I: tidak begitu besar mas, itu terdorong dari diri kita sendiri 

10. P : Menurut Anda, seberapa besar peran DKM terhadap kehidupan kehidupan 

sosial anda? 

I: ya besar mas , dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama warga, saling 

tolong-menolong antar warga, kerja sama dan toleransi 

Informan 8 

Hari/Tanggal wawancara :Jumat, 22 Februari 2013 

Waktu    : 13.30 

Tempat wawancara  :Masjid Al-Mustaqim 

 

Identitas Informan: 

Nama  : CB 

Usia  : 52 

Pekerjaan : PNS 

Alamat  : BKP AC no 11,11/14 

Keterangan: 

P : Peneliti 
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I : Informan 

1. P : Apa yang Anda ketahui tentang DKM Al – Mustaqim? 

I: Dewan kepengurusan masjid yang menjalankan program dan kegiatan-kegiatan 

baik yang sifatnya ibadah maupun sosial  

2. P : Apakah Anda mengetahui tentang program dan kegiatan DKM? 

I: Iya mas, saya tahu 

3. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan tersebut bermanfaat untuk 

Anda? 

I: Alhamdulillah bermanfaat 

4. P : Apa yang Anda peroleh dari adanya program dan kegiatan DKM baik dari 

segi spiritual maupun sosial? 

I:Dari segi spiritual dapat meningkatkan minat untuk beribadah terutama solat 

berjamaah di masjid dan mengikuti pengajian, sedangkan dari segi sosial dapat 

bersilaturahmi dan membantu mewadahi masyarakat untuk saling berbagi kepada 

sesama 

5. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiaran DKM mempengaruhi semangat 

spiritualitas Anda secara pribadi? 

I: secara langsung tidak cukup berpengaruh tetapi dapat meningkatkan 

6. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan DKM mempengaruhi 

kehidupan bermasyarakat anda ? 

I: Iya mas berpengaruh, dapat bersilaturahmi dan menumbuhkan jiwa sosial kami 

dengan program-program yang dijalankan DKM 
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7. P : Menurut anda program dan kegiatan DKM apa yang dapat meningkatkan 

kesalehan anda secara sosial? 

I: Tali kasih, tabungan qurban 

8. P : Menurut Anda, apakah program dan kegiatan DKM hanya berorientasi pada 

kesalehan individu atau juga berorientasi pada kesalehan sosial atau kedua – 

duanya? 

I: kedua-duanya mas, behubungan langsung dengan Allah atau bersifat vertikal, 

dan berhubungan dengan manusia yang lain, seperti program tali kasih, santunan 

anak yatim dan tabungan qurban 

9. P : Seberapa besar peran DKM dalam meningkatkan kehidupan beragama Anda? 

I: cukup besar saya menjadi lebih aktif ke masjid untuk berjamaah dan mengikuti 

pengajian mingguan 

10. P : Menurut Anda, seberapa besar peran DKM terhadap kehidupan kehidupan 

sosial anda? 

I: ya besar mas , dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama warga, saling 

kerja sama dan toleransi 
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Lampiran  6 

 

Koding 

 

No Kode Keterangan 

1 Sej Sejarah DKM Al-Mustaqim 

2 Tuj Tujuan DKM Al-Mustaqim 

3 Kindiv Kesalehan individu 

4 Kesos Kesalehan sosial 

5 Land Landasan dalam merumuskan program  DKM 

6 Sas 

 

 

Sasaran program dan kegiatan DKM 

7 Orie Orientasi program dan kegiatan DKM 

8 Pks Program dan kegiatan kesalehan sosial 

9 Efek Efektivitas program dan kegiatan DKM terhadap 

masyarakat 

11 Min Minat masyarakat terhadap program dan kegiatn DKM 

12 Damp Dampak program dan kegiatan DKM 

13 DKM Dewan Kemakmuran Masjid 

14 Tpk Tentang program dan kegiatan DKM 

15 Man Manfaat program dan kegiatan DKM 

16 Has Hasil yang diperoleh dari program dan kegiatan DKM 

17 Pengind Pengaruh program terhadap individu 
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18 Pengsos Pengaruh program terhadap kesalehan sosial 

19 Perdkm Peran DKM terhadap kesalehan sosial 
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Lampiran 7 

 

Dokumentasi 

 

 
Gambar 1 

Masjid Jami Al-Mustaqim 

(Dokumentasi pribadi pata tangga 10 Maret 2013) 
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Gambar 2 

Wawancara dengan ketua DKM Al-Mustaqim 

(Sumber: Dokumentasi pribadi Minggu tanggal 17 Februari 2013) 
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Gambar 3 

Wawancara dengan tokoh masyarakat 

(Sumber: Dokumentasi pribadi Senin 18 Februari 2013) 
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Gambar 4 

Wawancara dengan masyarakat 

(Sumber: Dokumentasi pribadi Selasa tanggal 19 Februari 2013) 
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Gambar 5 

Wawancara dengan salah satu pengurus DKM Al-Mustaqim 

(Sumber: Dokumentasi pribadi Senin 18 Februari 2013) 
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Gambar 6 

Kegiatan setelah pengajian menikmati jamuan makanan dari masyarakat 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Hari Jumat tanggal 15 Februari 2013) 

 

 

 
Gambar 7 

Ibu-ibu majlis taklim Al-Mustaqim menjenguk warga yang sedang di rawat 

(Sumber: Sekertariat DKM AL-Mustaqim) 
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Gambar 8 

Saling bersalaman setelah solat berjamaah merupakan bentuk kesalehan sosial 

(Sumber: Sekertariat DKM Al-Mustaqim) 

 

 

 
Gambar 9 

Daftar nama-nama masyarakat yang mengikuti program tabungan qurban 

(Sumber: Dokumen pribadi tanggal 27 Oktober 2012) 
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Gambar 10 

Masyarakat sedang menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban 

(Sumber: Dokumen pribadi tanggal 27 Oktober 2012) 

 

 
Gambar 11 

Masyarakat bekerja sama dalam proses menguliti hewan kurban 

(Sumber: Dokumen pribadi tanggal 27 Oktober 2012) 
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Gambar 12 

Prosesi penyembelihan hewan kurban 

(Sumber: Dokumen pribadi tanggal 27 Oktober 2012) 
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Gambar 13 

Panitia tabungan kurban 

(Sumber: Dokumen pribadi tanggal 27 Oktober 2013 

 
Gambar 14 

Silaturahmi masyarakat Bulak Kapal Permai setelah melaksanakan soalt Idul Fitri 

(Sumber: Sekertariat DKM Al-Mustaqim) 
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Gambar 15 

Ketua DKM sedang memimpin kegiatan tahlil dan zikir bersama 

(Sumber: Sekertariat DKM Al-Mustaqim) 
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Gambar 16 

Doa bersama seusai tahlil  

(Sumber: Sekertariat DKM Al-Mustaqim) 

 

 

 
Gambar 17 

Kegiatan tahlil bersama 

(Sumber: Sekertariat DKM Al-Mustaqim) 

 


