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Wawancara Dengan Salah Satu Takmir Masjid Jogokariyan 

 

 

Kajian Akbar Masjid Jogokariyan 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA TAKMIR 

1. Bagaimana proses pelayanan takmir masjid jogokariyan kepada 

masyarakat? 

2. Siapa saja yang menjadi target takmir masjid jogokariyan untuk diajak 

sholat berjamaah dimasjid? 

3. Apa tujuan utama dalam meningkatkan sholat berjamaah dimasjid? 

4. Apakah ada tim khusus dari takmir untuk melakukan proses peningkatan 

sholat berjamaah dimasjid? 

5. Bagaimana strategi yang digunakan oleh takmir masjid jogokariyan dalam 

meningkatkan kesadaran sholat berjamaah? 

6. Kapan saja dilakukan proses sosialisasi kepada para masyarakat untuk 

melakukan sholat berjamaah dimasjid? 

7. Apa saja tahapan strategi komunikasi yang digunakan oleh takmir untuk 

meningkatkan kesadaran sholat berjamaah dimasjid? 

8. Apakah proses strategi berjalan dengan semestinya? 

9. Berapa lama jangka waktu yang digunakan takmir dalam menjalankan 

program ini? 

10. Apa media yang digunakan takmir dalam melaksanakan program ini? 

11. Apakah dengan adanya program ini masyarakat merespon dengan baik? 

12. Apa pengaruh yang didapatkan oleh masyarakat dari program ini? 

13. Apakah dengan adanya program ini jamaah masjid mengalami 

peningkatan setiap harinya? 



14. Apakah ada pemantauan dan evaluasi di setiap tahapan startegi yang sudah 

dilakukan? 

15. Apa saja hambatan dan dukungan dalam menjalankan program 

peningkatan sholat berjamaah? 

16. Masjid ramai anak apakah menjadi gangguan? 

17. Mengapa strategi tersebut berhasil atau tidak? 



 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA JAMAAH 

1. Sudah berapa lama anda rutin melakukan sholat berjamaah dimasjid? 

2. Bagaimana cara takmir mengajak masyarakat untuk melaksanakan sholat berjamaah 

di masjid?  

3. Apakah sering ada himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan sholat 

berjamaah di masjid? 

4. Apakah program yang dilakukan oleh takmir memberikan pengaruh kepada para 

masyarakat? 

5. Apakah anda puas dengan pelayanan takmir Masjid jogokariyan? 

6. Berapa kali dalam sebulan diadakan sosialisasi oleh takmir kepada masyarakat untuk 

melaksanakan sholat berjamaah di masjid? 

7. Apakah sarana dan pra sarana masjid sudah memadai untuk melayani jamaah dalam 

melakukan sholat berjamaah di masjid? 

8. Apakah ada saran terhadap pelayanan Masjid Jogokariyan? 

9. Dari semua program kerja mana yang paling berpengaruh? 

10. Apa yang membuat anda tertarik untuk sholat berjamaah di masjid? 

11. Jamaah peningkatan sangat banyak, dulu disini ga mutlak islam. Basis komunis. 

12. Apakah hal yang membuat anda kurang nyaman untuk melaksanakan sholat 

berjamaah di masjid? 

13. Apakah anda sering mengikuti program kegiatan yang dibuat oleh takmir masjid? 

14. Informasi tentang apa yang sering di dapat dari takmir? 

 


