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LEMBAR OBSERVASI 

Tempat kegiatan  : Masjid At-Taufiq Pailus 

Hari/Tanggal pelaksanaan : 02 April 2020 

No Indikator  Sub Indikator  Ya  Tidak  Bentuk 

pelaksanan  

1. Melaksana

kan 

fungsinya 

sebagai 

tempat 

ibadah 

Adanya pelaksanaan shalat 

berjamaah lima waktu dengan 

imam sholat yang sudah 

dijadwalkan/disetujui 

   Jadwal imam 

shalat dapat 

berganti 

sewaktu-

waktu 

Adanya pelaksanaan sholat 

jumat dengan jadwal imam, 

khatib dan muadzin yang 

sudah ditentukan 

   Sholat jumat 

sesuai jadwal 

yang 

ditentukan 

Adanya pelaksanaan shalat 

sunnah berjamaah pada 

waktu-waktu yang telah 

ditentukan (tarawih, idain, 

tasbih, khusuf dan kusuf, dsb)  

   Menyesuaiak

an 

kebutuhan, 

terdapat 

jadwal 

khusus missal 



 
 

 
 

shalat tarawih 

2. Melaksana

kan 

fungsinya 

sebagai 

tempat 

pendidika

n non 

formal 

Adanya kegiatan belajar 

mengajar Al-Quran dengan 

ustadz atau guru yang telah 

ditentukan dan jadwalnya 

   Didatangkan 

ustadz dari 

Amtsilati 

Adanya pelaksnaan pengajian 

yang bersifat rutin baik 

mingguan maupun bulanan 

dengan jadwal yang sudah 

ditentukan 

   Majlis ta’lim 

malam sabtu, 

ceramah 

umum 

seminggu 

sekali 

Adanya pelaksanaan kegiatan 

pendidikan penunjang untuk 

remaja seperti khat/kaligrafi 

atau qiroah 

   Pelatihan 

khot setiap 

hari sabtu 

siang pukul 

13.00 WIB- 

selesai 

Adanya pelaksanaan majlis 

ta’lim/ tausiah dengan 

mengambil pembicara dari 

dalam maupun luar daerah 

   Setiap Sabtu 

malam Ahad 

ba’da 

maghrib  



 
 

 
 

Adanya kegiatan 

diskusi/perundingan antara 

pengurus dengan jamaah atau  

perkumpulan remaja masjid 

dalam waktu-waktu tertentu 

   Kumpulan 

pengurus 

biasanya 

diadakan saat 

menghadapi 

PHBI 

3. Melaksana

kan 

fungsinya 

sebagai 

tempat 

pemberda

yaan 

masyaraka

t 

Adanya pelaksanaan 

pelayanan masyarakat dalam 

bentuk tunjangan ekonomi, 

pinjaman dana atau tabungan 

masyarakat 

   Layanan 

simpan 

pinjam tanpa 

bunga 

pinjaman. 

Untuk 

muslim 1,5 

juta, non-

muslim 500 

ribu 

Adanya sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai 

kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan atau yang sudah 

dilaksanakan beserta 

   Sosialisasai 

oleh para 

pengurys/ 

ta’mir masjid 

secara 



 
 

 
 

tersedianya fasilitas untuk 

pelaksanaan kegiatan tersebut 

langsung, ada 

fasilitas 

pendukung 

program yang 

dilaksanakan 

   

 

 

  



 
 

 
 

DRAFT WAWANCARA 

Pertanyaan Wawancara : 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Masjid At-Taufiq? 

2. Apa saja visi dan misi masjid At-Taufiq? 

3. Bagaimana susunan kepengurusan Masjid At-Taufiq? 

4. Apa saja program dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Masjid At-

Taufiq? 

5. Dari mana sumber dana yang diperoleh? 

6. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki? 

7. Bagaimana program tersebut dilaksanakan? 

8. Apa saja kendala dalam pelaksanaannya? 

9. Bagaimana upaya untuk menanganinya? 

10. Siapa pelaksana dari program tersebut? 

11. Siapa sasaran dari program tersebut? 

12.  Apa tujuan dari program tersebut? 

13. Apa manfaat yang diperoleh masjid setelah kegiatan berjalan? 



 
 

 
 

14.  Bagaimana partisipasi para pengurus masjid dalam menjalankan program 

tersebut? 

15. Bagaimana monitoring dan evaluasi masjid terhadap program yang telah 

dijalankan? 

16.  Apa manfaat yang diperoleh masyarakat setelah mengikuti program 

tersebut? 

17.  Bagaimana perkembangan masyarakat setelah mengikuti program 

tersebut? 

18.  Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menjalankan program tersebut? 

19.  Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya program tesebut? 

20.  Apa manfaat yang diperoleh pengurus masjid setelah terlaksananya 

program tersebut? 

21.  Bagaimana tanggapan terkait dengan keberhasilan program tersebut? 

22. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Masjid At-Taufiq 

dalam pemberdayaan masyarakat di Dukuh Pailus Desa Karanggondang? 

  



 
 

 
 

WAWANCARA I 

Nama  : Muhammad Rofiq 

Umur  : 45 th 

Alamat  : Pailus RT 08/RW 03 Karanggondang 

Pekerjaan : Ta’mir Masjid 

Hari/ Tanggal : 17 Februari 2020 

 

WAWANCARA II  

Nama  : Puji 

Umur  : 40 th 

Alamat  : Pailus RT 07/RW 03 Karanggondang 

Pekerjaan  : Ketua RT 07 Pailus 

Hari/ Tanggal : 03 Juli 2020 

  



 
 

 
 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  



 
 

 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Nama Lengkap  : Azifatul Alimah 

NIM  : 131310000735 

Alamat  : Kecapi Karang Anyar RT 01/Rw 01 Tahunan Jepara 

Tempat, Tanggal, Lahir: Jepara, 13 November 1994 

Agama  : Islam 

Riwayat Pendidikan 

1. RA Tsamrotul Huda Kecapi 

2. MI Tsamrotul Huda Kecapi 

3. Mts Tsamrotul Huda Kecapi 

4. MA Walisongo Pecangaan 

5. Masuk UNISNU Jepara tahun 2013 

Demikian riwayat pendidikan penyusun ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila 

terdapat kekurangan harap maklum. 

Jepara, 18 September 2020 

 

AZIFATUL ALIMAH 



 
 

 
 

FOTO MASJID AT-TAUFIQ PAILUS 

 

 


