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LAMPIRAN LAMPIRAN 

A. Hasil Lembar Wawancara. 

Lembar Wawancara Ketua IPNU-IPPNU desa Keling Jepara 

Peran Organisasi IPNU Dan IPPNU Dalam Menanggulangi Kenakalan 

Remaja Melalui Rutinan Ngaji Kitab Kuning dan Khotmil Qu’ran 

(Studi Kasus Di Desa Keling Jepara) 

 

Nama  : Hanif Lutfillah dan Faizzatun Niswa 

Hari/tanggal : 22 Oktober 2020 

 

No Rumusan Masalah Indikator Pertanyaan Pertanyaan 

1 Apa peran 

Organisasi IPNU 

dan IPPNU Ranting 

Satu Keling Dalam 

Menanggulangi 

Kenakalan Remaja 

Melalui Rutinan 

Ngaji Kitab Kuning 

dan Khotmil 

Qur’an? 

Peran IPNU-IPPNU 1. Bagaimana sejarah 

berdirinya IPNU-

IPPNU desa 

Keling Jepara? 

2. Bagaimana 

struktur organisasi 

di IPNU-IPPNNU 

desa Keling 

Jepara? 

3. Apa peran 

organisasi IPNU-

IPPNU dalam 

menanggulangi 

kenakalan remaja? 

  Menanggulangi 

kenakalan remaja 

melalui rutinan ngaji 

kitab kuning dan 

1. Program unggulan 

apa saja yang di 

miliki organisasi 

IPNU-IPPNU desa 
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khotmil qur’an Keling Jepara? 

2. Bagaimana teknis 

penerapan rutinan 

tersebut sehingga 

bisa 

menanggulangi 

kenakalan remaja? 

3. Bagaimana peran 

yang dilakukan 

IPNU-IPPNU 

pada proses dan 

teknis 

penanggulangan 

kenakalan remaja 

pada setiap 

anggota dan kader  

4. Peran apa saja 

yang harus 

dilakukan IPNU-

IPPNU dalam 

menanggulangi 

kenakalan remaja 

selain rutinan 

ngaji kitab kuning 

dan khotmil 

qur’an 

2 Apa Saja Faktor 

Pendukung Dan 

Penghambat 

Pelaksanaan Peran 

Organisasi IPNU 

Faktor Pendukung dan 

penghambat 

pelaksanaan peran 

organisasi IPNU-

IPPNU desa Keling 

1. Apa saja faktor 

pendukung dan 

penghambat 

Pelaksanaan pada 

peran IPNU dan 
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dan IPPNU Ranting 

Satu Keling Dalam 

Mengatasi 

Kenakalan Remaja 

Melalui Rutinan 

Ngaji Kitab Kuning 

dan Khotmil 

Qur’an? 

Jepara IPPNU ? 

2. Apa faktor 

pendukung dan 

penghambat segi 

internal dan 

eksternal 

organisasi? 

3. Apa faktor 

pendukung dan 

penghambat segi 

internal dan 

eksternal dari 

anggota 

organisasi? 

4. Apa faktor 

pendukung dan 

penghambat pada 

kegiatan- kegiatan 

dan peran yang di 

lakukan IPNU-

IPPNU? 

 

Jawaban. 

1. Peran IPNU dan IPPNU dalam menanggulangi kenakalan remaja melalui 

rutinan ngaji kitab kuning dan khotmil qur’an. 

b. Apa peran IPNU dan IPNU dalam menanggulangi kenakalan remaja? 

       Peran IPNU dan IPPNU dalam menanggulangi kenakalan remaja 

di desa Keling melalui beberapa program yang dilaksanakan IPNU dan 
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IPPNU, dari pengkaderan, program kerja, dan rutinana. Sehingga 

remaja yang mengikuti organisasi ini terbiasa berpuat positif. 

c. Bagaimana struktur organisasi di IPNU-IPPNNU? 

Setruktur organisasinya seperti organisasi IPNU dan IPPNU lainnya 

yang sudah diberikan dan di tentukan dari PAC kecamatan. 

d. Program unggulan apa saja yang dimiliki IPNU dan IPPNU ranting 

satu keling? 

       Ada dua kategori program yang masih unggulan sampai sekarang 

yaitu program khotmil qur’an dan ngaji kitab kuning.  Khotmil quran 

sendiri dibagi menjadi tiga jenis yaitu setiap bulan satu kali di masjid, 

tuju hari orang meninggal, dan yang sifatnya undangan, dan ngaji kitab 

kuning kasifatussaja, fathul qorib, lubabul hadis, dan manaqib syech 

Abdul Qodir RA. 

e. Bagaimana teknis penerapan rutinan tersebut sehingga bisa 

menanggulangi kenakalan remaja? 

       Teknisnya yang pertama ada yang sifatnya sosialisasi dan 

pengarahan, di rutinan khotmil qur’an di masjid. Karena setiap bulan 

sekali kami organisasi selalu mengadakan rutinan tersebut di masjid 

dari tiga dusun Mbono, Kampung Anyar, dan Ngasem selain itu kami 

organisasi mengundaang tokoh masyarakat dalam rutinan tersebut 

untuk memberi pengarahan. Kedua terdapat bimbingan dan pelatihan 

pada rutinan khotmil qur’an tuju hari orang meninggal, seperti dalam 

serangkaian acaranya berisi tahlil, tilawah, pembacaan al-qur’an, yang 
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bertugas bergantian dengan semua anggota tanpa terkecuali. Ketiga 

terdapat keikhlasan pada rutinan khotmil qur’an yang sifatnya 

undangan. Keempat terdapat bimbingan dan pengajaran pada rutinan 

ngaji kitab kuning. Dari semua kegiatan tersebut ada absensinya guna 

untuk mengevaluasi. 

f. Apa faktor pendukung organisasi IPNU dan IIPPNU ranting satu 

Keling? 

      Faktor Internalnya adanya motivasi dari diri sendiri, keikut sertaan 

semua anggota, konsistensi anggota, dan pengurus harian yang saling 

bisa diajak kerja sama. Faktor Ekternalnya orang tua yang 

mengizinkan anaknya berorganisasi,tempat yang memadahi, fasilitas 

yang memadahi, pembina organisasi, fasilitator pendukung organisasi, 

dan lingkungan masyarakat yang mendukung. 

g. Apa faktor penghambat organisasi IPNU dan IIPPNU ranting satu 

Keling? 

Faktor Internalnya Anggota yang sudah berkerja, anggota yang kuliah 

di luar daerah, kurangnya komunikasi, kurang fokus dalam 

berorganisasi, kurangya adaptasi anggota baru. Faktor Eksternalnya 

tidak di izini orang tua pergi malam, dan sibuknya pengisi acara 

rutinan. 
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Lembar Observasi 

Peran Organisasi IPNU dan IPPNU Dalam Menanggulangi Kenakalan 

Remaja Melalui Rutinan Ngaji Kitab Kuning Dan Khotmil Qur’an 

(Studi Kasus di Desa Keling Jepara)  

No Objek Pengamatan Deskripsi Keterangan 

1 Peran IPNU-IPPNU 

ranting satu Keling 

dalam 

menanggulangi 

kenakalan remaja 

Perannya melalui 

program unggulan 

yaitu rutinan khotmil 

qur’an dan ngaji kitab 

kuning. 

Ada empat jenis rutian 

yaitu rutinan khotmil 

qur’an di masjid, ttuju 

hari orang meninggal, 

sifatnya undangan, dan 

ngaji kitab kuning. 

2 Kegiatan Organisasi 

IPNU-IPPNU ranting 

satu keling 

Kegiatannya berbagai 

macam bentuk dari 

pengkaderan setiap 

tahun, Makesta, 

Laknud, dan rutinan 

malem Ahad, Rutinan 

sosialisasi melalui 

khotmil qur’an, dan 

rutinan pelatihan 

tahlil. 

Ada 6 kegiatan yaitu 

pengkaderan, makesta, 

laknud, rutinan khottmil 

quran dan ngaji kitab, 

dan pelatihan tahlil. 

3 Kegiatan rutinan 

ngaji kitab kuning 

dan khotmil qur’an 

Kegiatannya 

dilakukan sesuai 

jadwal rutinan dan 

berdasarkan jenis 

rutinan tersebut. 

Khotmil qur’an di 

masjid yaitu sebulan 

sekali di tiga masjid 

dukuh mbono, ngasem, 

dan kampong anyar, 

khotmil qur’an tuju hari 

orang meninggal di 

laksanakan sore hari 

habis sholat asar. 
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Malem ahad setelah 

isya’ rutinan ngaji kitab 

kuning. 

4 Cara penanggulangan 

kenakalan remaja 

yang di lakukan 

organisasi IPNU-

IPPNU ranting satu 

keling. 

Cara 

penanggulangannya 

melalui rutinan 

tesebut dengan 

pelaksanaan yang 

sistematis dan 

terkonsep. 

Dalam setiap rutinan 

terdapat unsur dan 

faktor yang bisa 

mempengaruhi prilaku 

remaja yaitu faktor 

edukasi, kognisi, dan 

sikap prilaku. 
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Lembar Dokumentasi Organisasi IPNU-IPPNU Desa Keling Jepara 

Peran Organisasi IPNU Dan IPPNU Dalam Menanggulangi Kenakalan 

Remaja Melalui Rutinan Ngaji Kitab Kuning dan Khotmil Qu’ran 

(Studi Kasus Di Desa Keling Jepara) 

 

No Dokumen Hasil / Keterangan 

1 Foto kegiatan  Ada  

2 Buku administrasi kegiatan Ada  

3 Buku PDPRT dan PPOA IPNU-IPPNU Tidak Ada 

4 Hasil-hasil kegiatan rutinan Ada 

 

Foto-Foto Kegiatan 

 

Gambar 01 : pelantikan IPNU IPPNU ranting satu keling 12 februari 2017 
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Gambar 02 : Rutinan Ngaji Kitab Kuning 

 

Gambar 03 : Menyanyikan mars IPNU dan IPPNU sebelum kegiatan rutinan 

 

Gambar 04 : Konsultasi dengan PAC tentang program kerja 

 

Gambar 05 : Rutinan IPNU dan IPPNU Khotmil Qur’an Di Masjid. 
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Gambar 06 : Rutinan Khotmil Qur’an Tuju Hari Orang Meninggal 

 

Gambar 07 : Khotmil Qur’an Dalam Rangka Sedekah Bumi Desa Keling 

Buku Kegiatan 

 

Gambar 08 : Buku Induk Kegiatan 

 

Gambar 09 : Absensi Kegiatan 
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Hasil- Hasil Kegiatan Rutinan 

       Hasil dari kegiatan rutinan adalah membentuk prilaku kontrol diri, 

terbentuknya lingkungan yang positif, dan prilaku saling mendukung. 

 

Gambar 10 : Kekompakan dan Iklas dalam berkegiatan dimanapun dan kapanpun. 

Tak harus rutinan selalu di dalam ruangan. 

 

Gambar 11 : Selalu membiasakan diri dengan hal yang positif. 

 

Gambar 12 : Tempat tongkrongan jadi sepi karena remaja membiasakan diri 

dengan hal yang adda manfaatnya. 
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Daftar Riwayat Hidup 

 

Saya Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini : 

1. Nama    : Muhammad I’idrus 

2. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

3. Tempat, Tanggal Lahir : Jepara 05 Januari 1997 

4. Status    : Mahasiswa 

5. Alamat    : Keling Rt 04 Rw 06, Keling Jepara 

6. Kewarganegaraan  : Indonesia 

7. Agama    : Islam 

8. No HP    : 082146096088 

Pendidikan Formal 

1. SDN 04 Keling Jepara dari tahun 2003 sampai 2008 

2. MTS Darul Falah Sirahan Cluwak Pati dari 2008/2009 sampai 2010/2011 

3. MA Darul Falah Sirahan Cluwak Pati dari 2011/2012 sampai 2013/2014 

Pengalaman  

1. Pernah berkerja sebagai staf admin di bidang marketing, dan berkerja bidang 

otomotif.  

Minat Dan Bakat 

Bakat bidang seni, bisa seni lukis, seni music, seni abstrak, seni bonsai. Minat 

menjadi guru, menjadi pendidik, dan menulis naskah lagu. 

Hormat Saya 

 

        Muhammad I’idrus 


