Lampiran 1
PEDOMAN WAWANCARA
DIREKTUR KMI DAN PENGASUH PUTRI
DI PONDOK MODERN DARUL ARQOM PATEAN KENDAL

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya Pondok Modern Darul Arqom
Patean?
2. Mengapa dilaksanakannya kegiatan bimbingan muhadharah di
Pondok Modern Darul Arqom Patean?
3. Apa landasan kegiatan bimbingan muhadharah di Pondok Modern
Darul Arqom Patean?
4. Apa sajakah bentuk-bentuk dari bimbingan muhadharah?
5. Bagaimanakah tema/materi pidato yang disampaikan dalam kegiatan
bimbingan muhadharah di Pondok Modern Darul Arqom Patean?
6. Adakah buku panduan terkait materi/tema pidato dalam bimbingan
muhadharah? Atau masing-masing santriwati membuat materi/tema
pidato mereka dalam bimbingan muhadharah?
7. Bagaimanakah pengaruh bimbingan muhadharah terhadap
pengembangan kepercayaan diri santriwati di Pondok Modern Darul
Arqom Patean?
8. Dalam teknik penilaian bimbingan muhadharah, siapa sajakah yang
menentukan aspek-aspek yang dinilai dalam bimbingan
muhadharah? Lalu apa sajakah aspek-aspek tersebut?
9. Dari manakah dasar dari teknik penilaian dalam bimbingan
muhadharah diambil?
10. Dalam hal apa sajakah peran pengasuh/ ustadzah pembimbing dalam
penilaian bimbingan muhadharah?
11. Apa sajakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam bimbingan
muhadharah di Pondok Modern Darul Arqom Patean?
12. Apa sajakah faktor pendorong dan faktor penghambat selama proses
bimbingan muhadharah?

PEDOMAN WAWANCARA
USTADZAH PEMBIMBING/PENGURUS
MUHADHARAH/SANTRIWATI
DI PONDOK MODERN DARUL ARQOM PATEAN KENDAL
1. Mengapa dilaksanakannya kegiatan bimbingan muhadharah di
Pondok Modern Darul Arqom Patean?
2. Apa landasan kegiatan bimbingan muhadharah di Pondok Modern
Darul Arqom Patean?
3. Bagaimanakah tema/materi pidato yang disampaikan dalam kegiatan
bimbingan muhadharah di Pondok Modern Darul Arqom Patean?
4. Apa sajakah kendala yang dialami santriwati dalam mengikuti
bimbingan muhadharah? Bagaimanakah upaya santriwati dalam
mengatasi kendala tersebut?
5. Apakah nilai muhadharah dimasukkan dalam raport santriwati?
6. Apa sajakah aspek-aspek yang dinilai dalam bimbingan
muhadharah?
7. Bagaimanakah sikap santriwati ketika mendapat pujian orang lain
karena mendapat nilai bagus dalam bimbingan muhadharah? Apakah
mereka merasa bangga?
8. Bagaimanakah
sikap
santriwati
ketika
audien
tidak
memperhatikannya selama berpidato di depan publik?
9. Bagaimana cara santriwati memahami kelemahan dan kelebihan diri
mereka masing-masing?
10. Apakah menurut santriwati mereka memerlukan kritik dan saran dari
orang lain untuk memperbaiki kelemahan mereka?
11. Bagaimanakah sikap santriwati dalam menerima tugas terkait
bimbingan muhadharah?
12. Upaya apa yang dilakukan santriwati ketika mengalami kesulitan
dalam menyelesaikan tugas terkait bimbingan muhadharah?
13. Bagaimanakah sikap santriwati ketika mendapat nilai jelek atau
kritikan dalam bimbingan muhadharah?
14. Bagaimanakah upaya santriwati dalam menyampaikan gagasan yang
mereka miliki?
15. Bagaimanakah pendapat santriwati tentang penampilan mereka
selama bimbingan muhadharah? Apakah sudah optimal?
16. Bagaimana sikap santriwati ketika temannya mendapatkan nilai yang
lebih bagus daripada dirinya?

17. Apa sajakah faktor pendorong dan faktor penghambat selama proses
bimbingan muhadharah?
18. Bagaimanakah pengaruh bimbingan muhadharah terhadap
pengembangan kepercayaan diri santriwati di Pondok Modern Darul
Arqom Patean?

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA DENGAN DIREKTUR KMI
PONDOK MODERN DARUL ARQOM PATEAN KENDAL
Nama
: Kholiq Kurniawan, M.Pd.I
Jabatan : Direktur KMI
Tanggal
: 12 Maret 2016
Tempat
: Ruang Kerja Direktur KMI
No
1

2

Pertanyaan
Bagaimanakah sejarah
berdirinya Pondok Modern
Darul Arqom Patean Kendal?
Mengapa dilaksanakannya
kegiatan bimbingan
muhadharah di Pondok
Modern Darul Arqom Patean?

3

Apa landasan kegiatan
bimbingan muhadharah di
Pondok Modern Darul Arqom
Patean?

4

Apa sajakah bentuk-bentuk

Jawaban
Tercantum dalam BAB III halaman 37

Ya Muhadharah salah satu buat
memenuhi standar kelulusan mbak,
pondok ni kan punya standar kelulusan
dari beberapa hal dalam bidang Kafaah
ijtima’iyyah (kompetensi sosial) dan
Kafaah
Fikriyyah
(kompetensi
intelektual).
Disamping
itu
muhadharah kan buat ngembangin
mental para santrwati dan santriwan di
pondok ini mbak, ya salah satunya hal
nya ya kepercayaan diri semua santri
disini mbak.
Kalau muhadharah disini itu wajib
mbak buat semua santri putri atau
santri putra, soalnya muhadharah itu
disini ekstrakurikurer wajib yang sudah
ditetapkan oleh bagian kurikulum
pondok mbak.
Bimbingan muhadharah disini itu dua

dari bimbingan muhadharah?

5

6

7

8

9

Bagaimanakah tema/materi
pidato yang disampaikan
dalam kegiatan bimbingan
muhadharah di Pondok
Modern Darul Arqom Patean?
Adakah buku panduan terkait
materi/tema pidato dalam
bimbingan muhadharah? Atau
masing-masing santriwati
membuat materi/tema pidato
mereka dalam bimbingan
muhadharah?
Bagaimakah pengaruh peranan
bimbingan muhadharah
terhadap pengembangan
kepercayaan diri santriwati di
Pondok Modern Darul Arqom
Patean?
Dalam teknik penilaian
bimbingan muhadharah, siapa
sajakah yang menentukan
aspek-aspek yang dinilai dalam
bimbingan muhadharah? Lalu
apa sajakah aspek-aspek
tersebut?
Apa sajakah sarana dan
prasarana yang digunakan
bimbingan muhadharah?

kali seminggu mbak, sabtu siang sama
kamis malam mbak dilaksanakan di
kelas masing-masing tapi sebulan kali
pas hari kamis malam diadakan
muhadharah
Outdoor
ya
muhadharahnya dihalaman pondok gitu
mbak.
Bebas kok mbak terserah santrinya
yang penting meliputi agama islan.

Ga ada mbak buku panduan yang
dibuat pondok, tapi pakai buku contoh
pidato dari luar mbak ya bukunya
dijual di koperasi pondok atau santri
sering bawa sendiri dari rumah.

Ya ada mbak pengaruhnya ke
santriwati. Kalau dulu mereka masih
malu-malu ya lama kelamaan mereka
lebih berani dan ngomongnya tambah
cerewet ya kelihatan PD gitu mbak.
Ya hasil dari rapat musyawarah bagian
kurikulum. Penlilaiannya meliputi
mental santriwati, bahasa dan isi materi
yang disampaikan.

Sarana dan prasarana yang digunakan
menggunakan media yang ada di dalam
kelas.

HASIL WAWANCARA DENGAN PENGASUHAN PUTRI
PONDOK MODERN DARUL ARQOM PATEAN KENDAL
Nama
: Sukmawati Kusuma
Jabatan : Pengasuhan Putri
Tanggal
: 26 Oktober 2016
Tempat
: Kamar Ustadzah
No
1

Pertanyaan
Mengapa dilaksanakannya
kegiatan bimbingan
muhadharah di Pondok
Modern Darul Arqom Patean?

2

Apa landasan kegiatan
bimbingan muhadharah di
Pondok Modern Darul
Arqom?
Apa sajakah bentuk-bentuk
dari bimbingan muhadharah?

3

Jawaban
Bimbingan muhadharah merupakan
salah satu ekstrakulikuler wajib diikuti
oleh santriwati dan telah dirumuskan
oleh bagian kurikulum pondok dalam
bidang pengembangan mental salah
satunya
mengembangkan
rasa
kepercayaan diri santriwati. Dalam
bimbingan ini santriwati dituntut
mengatasi rasa takut, rasa grogi ketika
berpidato dihadapan orang banyak
karena berbicara di depan umum bukan
merupakan hal yang mudah bagi semua
santriwati khususnya bagi sebagian
santriwati yang belum pernah sama
sekali tampil di hadapan orang banyak.
Ya dari dulu sudah ada ya mbak dari
sebelum saya mengajar disini. Ya
muhadharah kan dari pihak kurikulum
yang ngurus mbak.
Bimbingan muhadharah itu setiap hari
Sabtu pukul 12.30 sampai pukul 13.45
terus hari Kamis pukul 20.00 sampai
pukul 21.30 di dalam kelas masingmasing dan sebulan sekali secara
outdoor dengan membuat pentas di
halaman pondok pada hari Kamis pukul

4

5

6

7

8

Bagaimanakah tema/materi
pidato yang disampaikan
dalam kegiatan bimbingan
muhadharah di Pondok
Modern Darul Arqom Patean?
Adakah buku panduan terkait
materi/tema pidato dalam
bimbingan muhadharah?
Atau masing-masing
santriwati membuat
materi/tema pidato mereka
dalam bimbingan
muhadharah?
Bagaimanakah pengaruh
bimbingan muhadharah
terhadap pengembangan
kepercayaan diri santriwati di
Pondok Modern Darul Arqom
Patean?

20.00 sampai pukul 21.30.
Bebas si mbak seputar agama agar
mudah dihafal dan melatih kemampuan
menulis pada santriwati.

ga ada mbak, tema pidato diambil dari
buku contoh pidato yang dijual di
koperasi pondok.

Pengaruhnya terhadap pengembangan
kepercayaan diri santriwati berbedabeda ya mbak. Bimbingan ini kan ga
mengembangkan
kepercayaan diri
santriwati waktu berpidato aja, tetapi
rasa kepercayaan diri santriwati juga
berkembang dalam kehidupan seharihari. Misalnya mbak santriwati aktif
santriwati
dalam
mengemukakan
pendapat dan pertanyaan ketika proses
belajar mengajar, memimpin do’a dan
lainya mbak.
Dalam teknik penilaian
Ya hasil dari rapat musyawarah bagian
bimbingan muhadharah, siapa kurikulum.
Penlilaiannya
meliputi
sajakah yang menentukan
mental santriwati, bahasa dan isi materi
aspek-aspek yang dinilai
yang disampaikan.
dalam bimbingan
muhadharah? Lalu apa
sajakah aspek-aspek tersebut?
Dalam hal apa sajakah peran
Pengasuh dan ustadzah pembimbing
pengasuh/ ustadzah
cuma menilai sesuai dengan aspekpembimbing dalam penilaian
aspek yang ada di jurnal bimbingan

9

10

bimbingan muhadharah?
Apa sajakah sarana dan
prasarana yang digunakan
dalam bimbingan
muhadharah di Pondok
Modern Darul Arqom Patean?

Apa sajakah faktor
pendukung dan penghambat
dalam pelaksanaan bimbingan
muhadharah?

yang telah ditetapkan.
Yang digunakan ketika di dalam kelas
ya kursi, meja dan papan tulis yang ada
di dalam kelas, sedangkan sarana dan
prasarana yang digunakan pas outdoor
santriwati
membuat
pentas
menggunakan meja dan kursi dan dihias
trus pakai sound sistem.
Ya karena muhadharah ekstrakulikuler
wajib ya mbak disini trus adanya
dukungan dari pimpinan pondok dan
jajaranya buat pengembangan mental
dan penggalian potensi santriwati,
Adanya lomba pidato yang diadakan
pondok, Adanya pengiriman perwakilan
lomba pidato diluar pondok.
kalau faktor penghambatnya: seluruh
ustadzah pembimbing, pengurus kurang
aktif dan kurang kerja sama mbak,
Kurangnya kesadaran bahwa bimbingan
muhadharah kan sangat penting buat
ngembangin
mental
santriwati,
Kurangnya
keterampilan
dalam
berpidato, Kurangnya kebahasaan santri
terutama dalam bahasa asing serta
kurangnya kepercayaan diri santriwati.

HASIL WAWANCARA DENGAN USTADZAH PEMBIMBING
MUHADHARAH
PONDOK MODERN DARUL ARQOM PATEAN KENDAL
Nama
: Mar’atul Azizah
Jabatan : Ustadzah Pembimbing Muhadharah
Tanggal
: 26 Oktober 2016
Tempat
: Kantor Pengajar Komplek Putri

No
1

2

3

4

Pertanyaan
Mengapa dilaksanakannya
kegiatan bimbingan
muhadharah di Pondok
Modern Darul Arqom
Patean?
Apa landasan kegiatan
bimbingan muhadharah di
Pondok Modern Darul
Arqom Patean?
Bagaimanakah tema/materi
pidato yang disampaikan
dalam kegiatan bimbingan
muhadharah di Pondok
Modern Darul Arqom
Patean?
Apa sajakah kendala yang
dialami santriwati dalam
mengikuti bimbingan
muhadharah? Bagaimanakah
upaya santriwati dalam
mengatasi kendala tersebut?

Jawaban
ya
buat
memenuhi
standar
kelulusan santri mbak setahu saya.

Ya sudah dari sananya si mbak dari
bagian kurikulumnya mewajibkan
ikut kan ekstrakurikuler wajib gitu
lho mbak.
Bebas kok mbak terserah santri
yang penting seputar agama

Santriwati kurang percaya diri,
kadang ada santriwati yang ga mau
pidato jadi ya dihukum berdiri di
depan
kelas
selama
proses
bimbingan berlangsung dan harus
berpidato pada proses bimbingan
selanjutnya. Kedua, santri itu
kurang gitu persiapannya mbak jadi
kurang hafal dengan materi, ada
yang bisa mengatasinya dengan

5

Apakah nilai bimbingan
muhadharah dimasukkan
dalam raport santriwati?

6

Apa sajakah aspek-aspek
yang dinilai dalam bimbingan
muhadharah?

7

Bagaimanakah sikap
santriwati ketika mendapat
pujian orang lain karena
mendapat nilai bagus dalam
bimbingan muhadharah?
Apakah mereka merasa
bangga?
Bagaimanakah sikap
santriwati ketika audien tidak
memperhatikannya selama
berpidato di depan publik?
Bagaimana cara santriwati
memahami kelemahan dan
kelebihan diri mereka
masing-masing?

8

9

10

11

Apakah menurut santriwati
mereka memerlukan kritik
dan saran dari orang lain
untuk memperbaiki
kelemahan mereka?
Bagaimanakah sikap
santriwati dalam menerima
tugas terkait bimbingan

improvisasi ada pula yang terhenti
dan mengakhiri pidatonya.
Iya, nilai dimasukkan ke dalam
raport santriwati pada point
ektrakurikuler
bimbingan
muhadharah disimbolkan dengan
A, B, C
Ada beberapa aspek ya mbak, cara
penyampaian
santriwati
yang
berupa intonasi, gerak gerik, mimik
muka, bahasa santriwati, materi
dan kepercayaan diri santriwati.
Mayoritas santriwati erasa senang
dan bangga ya mbak mendapat
pujian tapi ada yang ditampakkan
secara terang-terangan ada juga
yang tidak tergantung dengan
kepribadian santriwati masingmasing.
Ada santriwati yang tidak peduli
ada
pula
yang
membuat
improvisasi
untuk
menarik
perhatian audien kembali.
Ya mereka tahu dari evaluasi
ustadzah
pembimbing,
pembimbing
muhadharah.tetapi
ada juga yang sadar kelemahan
mereka sendiri.
Ya perlu mbak kan santriwati
sering konsultasi
juga
biar
pdatonya tambah bagus.

Ada yang terbebani mendapat tugas
yang kurang mereka kuasai, ya tapi
mau gimana mbak kan ini wajib

12

13

muhadharah?
Upaya apa yang dilakukan
santriwati ketika mengalami
kesulitan dalam
menyelesaikan tugas terkait
bimbingan muhadharah?
Bagaimanakah sikap
santriwati ketika mendapat
nilai jelek atau kritikan dalam
bimbingan muhadharah?

14

Bagaimanakah upaya
santriwati dalam
menyampaikan gagasan yang
mereka miliki?

15

Bagaimanakah pendapat
santriwati tentang
penampilan mereka selama
bimbingan muhadharah?
Apakah sudah optimal?
Bagaimana sikap santriwati
ketika temannya
mendapatkan nilai yang lebih
bagus daripada dirinya?
Apa sajakah faktor
pendukung dan penghambat
dalam pelaksanaan
bimbingan muhadharah?

16

17

dan semua dapat giliran.
Biasanya
santrwati
meminta
nasehat dan bantuan terhadap
teman
maupun
ustadzah
pembimbing muhadharah.
Banyak mbak santri yang merasa
minder pas nilainya jelek dan
kritikan, tapi ada yang merasa
bahwa hal tersebut sebagai
cambukan untuk diri sendiri agar
lebih baik.
santrwati
mulai
berani
mengemukakan
pendapat
diri
sendiri ketika berdiskusi dengan
kelompok belajar ataupun yang
lainnya, trus santriwati berani
bertanya kepada guru ketika tidak
paham dengan pelajaran yang
disampaikan ketika proses belajar
mengajar berlangsung.
Santriwati menyadari penampilan
mereka belum optimal.

Ada yang merasa iri, mengapa
mereka
tidak
bisa
seperti
temannya.
Faktor
pendukung bimbingan
muhadharah
diantaranya:
santriwati antusias pada petugas
yang memiliki penampilan yang
bagus
dan
menarik
dalam
penyempaian materi pidato, trus

18

Bagaimanakah pengaruh
bimbingan muhadharah
terhadap pengembangan
kepercayaan diri santriwati di
Pondok Modern Darul
Arqom Patean?

ada ice breaking yang menghibur,
Ada perlombaan pidato pondok
jadi muhadharah dijadikan latihan
santriwati untuk lomba tersebut.
trus
faktor
penghambatnya:
Santriwati bosan dan ngantuk kalo
petugas pidato ga menarik,
Santriwati kesulitan menghafal
pidato bahasa Asing karena tidak
diperbolehkan membawa naskah
pidato ketika tampil.
dapat diartikan latihan pidato.
Bimbingan ini upaya pengajaran
dan pendidikan di Pondok Modern
Darul Arqom, karena santriwati
dilatih secara bergiliran dan
kontinu untuk berbicara di depan
umum, muhadharah dapat melatih
mental dan bisa berbicara bahasa
asing. santriwati dituntut mampu
melaksanakan
tugas
dan
menghadapi orang banyak yang
harus dibekali PD. jadi akan lahir
agent dakwah yang penuh potensi
dan percaya diri.

HASIL WAWANCARA DENGAN USTADZAH PEMBIMBING
MUHADHARAH
PONDOK MODERN DARUL ARQOM PATEAN KENDAL

Nama
: Ustadzah Shella
Jabatan : Ustadzah Pembimbing Muhadharah
Tanggal
: 26 Oktober 2016
Tempat
: Kantor Pengajar Komplek Putri
No
1

2

3

4

Pertanyaan
Mengapa dilaksanakannya
kegiatan bimbingan
muhadharah di Pondok
Modern Darul Arqom
Patean?
Apa landasan kegiatan
bimbingan muhadharah di
Pondok Modern Darul
Arqom Patean?
Bagaimanakah
tema/materi pidato yang
disampaikan dalam
kegiatan bimbingan
muhadharah di Pondok
Modern Darul Arqom
Patean?
Apa sajakah kendala yang
dialami santriwati dalam
mengikuti bimbingan
muhadharah?
Bagaimanakah upaya
santriwati dalam
mengatasi kendala

Jawaban
Buat ini si mbak memenuhi standar
kelulusan satriwati ya menurut setahu
saya.

sudah ditetapkan si mbak sebelum saya
mengajar dipondok sama bagian
kurikulum
sebagai
ekstrakurikuler
wajib.
santriwati diberi kebebasan seputar
agama islam akan tetapi sebelumnya
materi harus dikoreksi oleh ustadzah
pembimbing apakah materi tersebut
layak atau tidak untuk disampaikan.

menghafal
materi
pidato
mbak
kebanyakan, soalnya kan pidato pakai
bahasa asing trus kurang PD akan
kemampuan yang mereka miliki.
Santriwati mengatasi kendala tersebut
biasanya
berkomunikasi
dengan
ustadzah pembimbingnya.

5

tersebut?
Apakah nilai bimbingan
muhadharah dimasukkan
dalam raport santriwati?

6

Apa sajakah aspek-aspek
yang dinilai dalam
bimbingan muhadharah?

7

Bagaimanakah sikap
santriwati ketika mendapat
pujian orang lain karena
mendapat nilai bagus
dalam bimbingan
muhadharah? Apakah
mereka merasa bangga?
Bagaimanakah sikap
santriwati ketika audien
tidak memperhatikannya
selama berpidato di depan
publik?
Bagaimana cara santriwati
memahami kelemahan dan
kelebihan diri mereka
masing-masing?

8

9

10

11

Apakah menurut
santriwati mereka
memerlukan kritik dan
saran dari orang lain untuk
memperbaiki kelemahan
mereka?
Bagaimanakah sikap
santriwati dalam

Iya, nilai bimbingan muhadharah
dimasukkan dalam raport santriwati
dalam point ektrakurikuler bimbingan
muhadharah.
yang
dinilai
dalam
bimbingan
muhadharah adalah absensi kehadiran
santriwati,
kefasihan
alam
menyampaikan pidato, materi dan
kepercayaan dirinya berbicara di depan
umum.
Berbeda-beda mbak, sesuai dengan
kepribadian masing-masing, tetapi
mayoritas senang dan bangga walaupun
perasaan tersebut tidak ditunjukkan
secara langsung oleh santriwati.

Kalo yang ga PD tidak peduli dan tetap
melanjutkan menyampaikan pidato,
akan tetapi bagi santriwati yang PD
mereka berusaha berimprovisasi untuk
menarik perhatian audien kembali.
Santriwati
ada
yang
menyadari
kelemahan mereka melalui kesulitan
yang mereka rasakan dan selebihnya
mereka pahami dari evaluasi ang
diberikan.
Sangat memerlukan kritik dan saran
untuk selalu mengingatkan santriwati
mana yang harus diperbaiki lagi.

Santriwati terkadang protes jika tugas
tersebut dirasa berat bagi santriwati,

12

13

14

15

menerima tugas terkait
bimbingan muhadharah?
Upaya apa yang dilakukan
santriwati ketika
mengalami kesulitan
dalam menyelesaikan
tugas terkait bimbingan
muhadharah?
Bagaimanakah sikap
santriwati ketika mendapat
nilai jelek atau kritikan
dalam bimbingan
muhadharah?
Bagaimanakah pendapat
santriwati tentang
penampilan mereka
selama bimbingan
muhadharah? Apakah
sudah optimal?
Apa sajakah faktor
pendorong dan faktor
penghambat selama proses
bimbingan muhadharah?

akan tetapi tugas tersebut merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan.
Santriwati ketika mengalami kesulitan
mereka bantuan ke teman-teman dan
berdisukusi
dengan
ustadzah
pembimbing.

Kebanyakan kecewa tapi tergantung
kepribadian
santriwati
sendiri,
terkadang malah ada yang bisa
menjadikan hal tersebut sebagai
motivasi agar lebih baik lagi.
Mereka merasa belum maksimal, karena
dapat dilihat dari nilai yang mereka
peroleh.

Faktor
pendukungnya
santriwati
antusias mengikuti muhadharah karena:
pas petugas yang punya penampilan
menarik, adanya lomba pidato yang
diadakan pondok, adanya pentas seni
menggunakan bahasa asing jadi melatih
kefasihan kebahasaan asing santriwati,
Ada ice breaking yang sangat dinanti
santriwati karena sangat menghibur.
kalau faktor penghambatnya itu:
Kurangnya kerjasama antar pengurus
muhadharah, Kurangnya keaktifan
pengurus
muhadharah
dalam
membimbing
anggota
bimbingan
muhadharah, Kurangnya kepercayaan
diri santriwati dalam berpidato

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBIMBING
MUHADHARAH
PONDOK MODERN DARUL ARQOM PATEAN KENDAL
Nama
: Annisa Sri Maulida
Jabatan : Pembimbing Muhadharah
Tanggal
: 26 Oktober 2016
Tempat
: Kantor Pengajar Komplek Putri
No
Pertanyaan
Jawaban
1 Mengapa dilaksanakannya untuk memberi bekal santriwati
kegiatan bimbingan
setelah keluar dari pondok apabila
muhadharah di Pondok
diminta untuk mengisi ceramah, selain
Modern Darul Arqom
itu
untuk
mengembangkan
Patean?
kepercayaan diri santriwati berbicara
di depan umum trus menggali potensi
santriwati dalam hal pidato untuk
menjadi perwakilan pondok mengikuti
perlombaan.
2 Apa landasan kegiatan
kegiatan ekstrakurikuler yang wajib
bimbingan muhadharah di diikuti oleh seluruh santri pada hari
Pondok Modern Darul
sabtu siang dan kamis malam.
Arqom?
3 Bagaimanakah
Tema
yang disampaikan
oleh
tema/materi pidato yang
santriwati bebas seputar agama islam
disampaikan dalam
yang sebelumnya dikoreksi oleh
kegiatan bimbingan
ustadzah pembimbing.
muhadharah di Pondok
Modern Darul Arqom
Patean?
4 Apa sajakah kendala yang Kebanyakan itu kesulitan dalam
dialami santriwati dalam
menghafalkan naskah pidato dalam
mengikuti bimbingan
bahasa asing, sering grogi dan malumuhadharah?
malu.
Bagaimanakah upaya
santriwati dalam
mengatasi kendala

5

6

7

8

tersebut?
Apakah nilai muhadharah
dimasukkan dalam raport
santriwati?
Apa sajakah aspek-aspek
yang dinilai dalam
bimbingan muhadharah?

Bagaimanakah sikap
santriwati ketika mendapat
pujian orang lain karena
mendapat nilai bagus
dalam bimbingan
muhadharah? Apakah
mereka merasa bangga?
Bagaimanakah sikap
santriwati ketika audien
tidak memperhatikannya
selama berpidato di depan
publik?

9

Bagaimana cara santriwati
memahami kelemahan dan
kelebihan diri mereka
masing-masing?

10

Bagaimanakah sikap
santriwati dalam
menerima tugas terkait
bimbingan muhadharah?

Iya, dimasukkan ke dalam raport
santriwati sebagai nilai ekstra
bimbingan muhadharah.
Aspek yang dinilai sesuai dengan
jurnalnya
mbak
yaitu
mental
santriwati meliputi kepercayaan diri,
cara penyampaian, gerak-gerik dll,
kemudian bahasa pidato yang
digunakan dan terakhir isi dari pidato
atau materi.
Mayoritas santriwati merasa senang
ya mbak, akan tetapi tergantung
pribadi masing-masing ada yang
ditampakkan ada yang tidak. Paling
hanya intern antar teman saja yang
tahu.
Mayoritas santriwati yang baru
mengikuti bimbingan muhadharah
ketika tidak diperhatikan oleh audien
mereka cenderung tetap melanjutkan
piato walaupun tidak diperhatikan.
Tetapi ada beberapa yang improvisasi
dan berusaha menarik perhatian
audien kembali.
Dari evaluasi yang diberikan oleh
pembimbing
muhadharah
dan
ustadzah pembimbing muhadharah
yang disampaikan pada sesi terakhir
bimbingan muhadharah.
Terkadang banyak yang protes dan
merasa terbebani apabila mereka
merasa
kesulitan
dalam
menyelesaikan tugas tersebut tetapi
sudah menjadi kewajiban dan semua

11

Upaya apa yang dilakukan
santriwati ketika
mengalami kesulitan
dalam menyelesaikan
tugas terkait bimbingan
muhadharah?

12

Bagaimanakah sikap
santriwati ketika mendapat
nilai jelek atau kritikan
dalam bimbingan
muhadharah?
Bagaimanakah pendapat
santriwati tentang
penampilan mereka
selama bimbingan
muhadharah? Apakah
sudah optimal?
Bagaimana sikap
santriwati ketika temannya
mendapatkan nilai yang
lebih bagus daripada
dirinya?
Bagaimanakah pengaruh
bimbingan muhadharah
terhadap pengembangan
kepercayaan diri
santriwati di Pondok
Modern Darul Arqom
Patean?

13

14

15

santriwati pasti akan merasakan tugas
tersebut.
Santriwati yang merasa kesulitan
dalam menyelasaikan tugas biasanya
meminta bantuan kepada temannya,
kalau temannya tidak bisa baru
meminta nasehat dan berdiskusi
dengan
ustadzah
pembimbing
muhadharah.
Ya pasti kecewa ya mbak, tapi
sebagian santriwati menjadikan hal
tersebut sebagai motivasi untuk
menjadi lebih baik lagi.
Santriwati menyadari diri mereka
sendiri belum maksimal dalam
melaksanakan tugas selama proses
bimbingan
muhadharah,
karena
santriwati
masih
mendapatkan
evaluasi yang kurang baik.
Ya ada beberapa yang iri karena
mereka merasa kenapa dirinya tidak
bisa seperti temannya ada pua yang
biasa saja tergantung kepribadian
masing-masing.
Santriwati mengalami perubahan dan
perkembangan
kepercayaan
diri
setelah
mengikuti
bimbingan
muhadharah. Hal ini terlihat dari
sikap santriwati ketika pertama kali
berpidato di depan umum masih malumalu dan takut serta ragu-ragu dalam
berbicara, berbeda pada kesempatan
pidato kedua, ketiga dan selanjutnya
rasa takut dan ragu-ragu tersebut
berangsur-angsur berkurang dan mulai

16

Apa sajakah faktor
pendorong dan faktor
penghambat selama proses
bimbingan muhadharah?

terlihat lebih percaya diri dari
penampilan sebelumnya. Jadi dengan
mengikuti bimbingan muhadharah
dapat mengembangkan kepercayaan
diri bagi santriwati walaupun kadar
kepercayaan diri santriwati berbedabeda
tergantung
kepribadian
santriwati tersebut.
Faktor penghambat dalam bimbingan
muhadharah adalah Adanya rasa
kurang percaya diri yang dialami
santriwati dalam menyampaikan
pidato di depan umum terutama dalam
menyampaikan pidato dalam bahasa
asing aitu bahasa Arab dan bahasa
Inggris,
Beberapa
santriwati
mengalami
kesulitan
menghafal
naskah pidato yang mengakibatkan
penyampaian pidato menjadi kurang
optimal dan keterampilan bahasa yang
minim dari santriwati sehingga materi
pidato terlihat kurang menarik.

HASIL WAWANCARA DENGAN SANTRIWATI
PONDOK MODERN DARUL ARQOM PATEAN KENDAL
Nama
: Khaerani Nurullatifah
Jabatan : Santriwati (1 KMI)
Tanggal
: 27 Oktober 2016
Tempat
: Serambi Asrama Santriwati
No
1

2

3

4

Pertanyaan
Apa sajakah tema/materi
pidato yang anda
sampaikan dalam
kegiatan bimbingan
muhadharah di Pondok
Modern Darul Arqom
Patean?
Apa sajakah kendala
yang anda alami dalam
mengikuti bimbingan
muhadharah?
Bagaimanakah upaya
anda dalam mengatasi
kendala tersebut?

Bagaimanakah perasaan
anda ketika mendapat
pujian orang lain karena
mendapat nilai bagus
dalam bimbingan
muhadharah? Apakah
anda merasa bangga?
Bagaimanakah sikap
anda ketika audien tidak

Jawaban
Tema bebas mbak tapi saya sudah dua
kali berpidato membawakan tema
tentang tauhid.

Kendala yang sering saya rasakan itu
menghafal naskah pidato bahasa asing,
susah nyari naskah pidato juga soale
saya belum pernah berpidato sama
sekali. Ketika mendapat tugas pidato
pertama kali aku takut dan grogi
berbicara didepan itu kan tugas wajib
ya mbak yang harus dilaksanakan
sehingga mau tidak mau harus
melawan rasa takut dan grogi tersebut.
Senang si mbak ada bangganya juga
kalau dapat pujian pidato saya sudah
lumayan sebagai santriwati baru. Ini
merupakan pengalaman baru buat saya.

Ya sakit hati dan kecewa. Tapi saya
belum tahu harus bagaimana mengatasi

5

6

7

8

9

10

11

memperhatikan anda
selama berpidato di
depan publik?
Bagaimana cara anda
memahami kelemahan
dan kelebihan diri
sendiri?

Apakah menurut anda
memerlukan kritik dan
saran dari orang lain
untuk memperbaiki
kelemahan anda?
Bagaimanakah sikap
anda dalam menerima
tugas terkait bimbingan
muhadharah?
Upaya apa yang anda
lakukan ketika
mengalami kesulitan
dalam menyelesaikan
tugas terkait bimbingan
muhadharah?
Bagaimanakah sikap
anda ketika mendapat
nilai jelek atau kritikan
dalam bimbingan
muhadharah?
Bagaimanakah upaya
anda dalam
menyampaikan gagasan
anda?
Bagaimanakah pendapat
anda tentang penampilan

situasi tersebut sehingga saya tetep
meneruskan pidato walaupun kurang
diperhatikan ketika berpidato.
Pada penampilan pidato pertama kali
mendapat saran dan kritik oleh
pengurus muhadharah dan ustadzah
untuk
memperbaiki
penyampaian
pidato serta menyadari kesulitan yang
saya rasakan.
Sangat perlu sekali karena dengan
kritik dan saran dari ustadzah dan
OSDA
saya
bisa
memperbaiki
penampilan saya.
Kadang sempat berpikir kenapa dapat
tugas tersebut, tapi mau bagaimana lagi
tugas itu suatu kewajiban dan semua
santriwati akan merasakan dapat tugas
tersebut.
Saya mencoba mempraktekka saran
yang diberikan ustadzah dan sering
berkonsultasi dengan ustadzah.

ya sakit hati dan kecewa tapi saya
menyadari diri saya sendiri belum bisa
tampil maksimal.

Dengan memberanikan diri bertanya
ketika ada yang kurang faham dalam
belajar.
Belum sama sekali mbak, karena saya
masih sering merasa grogi dan ragu-

12

13

anda selama bimbingan
muhadharah? Apakah
sudah optimal?
Bagaimana sikap anda
ketika teman
mendapatkan nilai yang
lebih bagus daripada
anda?
Adakah pengaruh
bimbingan muhadharah
terhadap pengembangan
kepercayaan diri anda?

ragu serta
berpidato.

kurang

lancar

dalam

Ya kadang iri dan ingin seperti teman
lainnya, kenapa teman bisa tampil
bagus sedangkan diri sendiri belum
bisa jadi saya selalu berusaha untuk
lebih baik lagi.
Pada penampilan pidato pertama kali
mendapat saran dan kritik oleh
pengurus muhadharah dan ustadzah
untuk
memperbaiki
penyampaian
pidato, pada penampilan pidato yang
kedua saya merasa lebih percaya diri
karena telah mendapat pengalaman
pidato pada bimbingan muhadharah
sebelumnya sehingga lebih mengetahui
bagaimana melawan rasa takut dalam
diri. Pada penampilan pidato kedua,
saya mendapatkan pujian bahwa
penyampaian pidato saya semakin lebih
baik sehingga saya merasa bangga dan
optimis dengan potensi diri saya.
Kritik, saran dan motivasi yang
diberikan oleh pengurus muhadharah
dan ustazah sangat membantu saya
dalam memperbaiki dan menumbuhkan
rasa percaya diri saya untuk berbicara
di depan umum. Jadi bimbingan
muhadharah
dapat
membantu
mengembangkan kepercayaan diri saya
untuk berbicara didepan umum.

HASIL WAWANCARA DENGAN SANTRIWATI
PONDOK MODERN DARUL ARQOM PATEAN KENDAL
Nama
: Helva Dewi Anggraini
Jabatan : Santriwati (5 KMI)
Tanggal
: 27 Oktober 2016
Tempat
: Serambi Asrama Santriwati
No
1

2

3

4

Pertanyaan
Apa sajakah tema/materi
pidato yang anda
sampaikan dalam
kegiatan bimbingan
pmuhadharah di Pondok
Modern Darul Arqom
Patean?
Apa sajakah kendala
yang anda alami dalam
mengikuti bimbingan
muhadharah?
Bagaimanakah upaya
anda dalam mengatasi
kendala tersebut?
Bagaimanakah perasaan
anda ketika mendapat
pujian orang lain karena
mendapat nilai bagus
dalam bimbingan
muhadharah? Apakah
anda merasa bangga?
Bagaimanakah sikap
anda ketika audien tidak
memperhatikan anda

Jawaban
Bebas ya mbak, tapi saya sering
membawakan materi tentang akhlaq.

saya suka kesulitan dan sangat grogi
ketika
berpidato
selama
proses
bimbingan muhadharah karena saya
masuk pondok langsung ke jenjang
SMK atau kelas 4 KMI. Saya belum
pernah sama sekali berpidato apalagi
bahasa Arab dan bahas Inggris.
Ya seneng mbak bangga juga karena
saya menyadari ternyata saya bisa,
padahal sebelumnya belum pernah
berpidato sama sekali.

Ya sedih mbak, tapi biasanya saya
langsung improvisasi agar diperhatikan
audien kembali dengan memberi audien

5

6

7

8

9

10

11

selama berpidato di
depan publik?
Bagaimana cara anda
memahami kelemahan
dan kelebihan diri
sendiri?

Apakah menurut anda
memerlukan kritik dan
saran dari orang lain
untuk memperbaiki
kelemahan anda?
Bagaimanakah sikap
anda dalam menerima
tugas terkait bimbingan
muhadharah?
Upaya apa yang anda
lakukan ketika
mengalami kesulitan
dalam menyelesaikan
tugas terkait bimbingan
muhadharah?
Bagaimanakah sikap
anda ketika mendapat
nilai jelek atau kritikan
dalam bimbingan
muhadharah?
Bagaimanakah upaya
anda dalam
menyampaikan gagasan
anda?
Bagaimanakah pendapat
anda tentang penampilan
anda selama bimbingan
muhadharah? Apakah

pertanyaan attau hal lainnya.
Ya
mengetahui
dan
menyadari
kemampuan diri sendiri seperti masih
merasa grogi apalagi kalau kurang
persiapan. Selain itu saya mendapat
evaluasi penampilan saya dari OSDA
dan ustadzah.
Perlu sekali, karena dengan adanya
saran dan kritik saya bisa memperbaiki
kekurangan saya.

Pernah si mbak protes kenapa saya
duluan yang mendapat tugas tapi ini
kan kewajiban jadi saya tetep
menyelesaikannya.
Meminta bantuan teman dan sering
konsultasi sama ustadzah pembimbing
muhadharah.

Ya sedih ya kecewa tapi saya
menyadari karena nilai tersebut sesuai
dengan kemampuan saya selama ini.

Ya langsung bertanya dan memberikan
pendapat jika saya merasa perlu
menyampaikannya.
Belum optimal karena bisa dilihat dari
nilai yang saya peroleh.

12

13

sudah optimal?
Bagaimana sikap anda
ketika teman
mendapatkan nilai yang
lebih bagus daripada
anda?
Adakah pengaruh
bimbingan muhadharah
terhadap pengembangan
kepercayaan diri anda?

Ya ikut senang tapi juga iri dan ingin
seperti dia, kalau dia bisa mengapa saya
tidak.

Ada mbak, walaupun awalnya saya
merasa kesulitan dan sangat grogi
ketika
berpidato
selama
proses
bimbingan muhadharah karena saya
masuk pondok langsung ke jenjang
SMK atau kelas 4 KMI. Saya belum
pernah sama sekali berpidato terlebih
harus menggunakan bahasa asing yaitu
bahasa Arab dan bahas Inggris, akan
tetapi lama-lama saya mulai terbiasa
dan selalu memperbaiki cara berpidato
saya atas saran pengurus dan ustadzah
jadi sedikit demi sedikit saya menjadi
lebih percaya diri ketika berpidato.
Selain itu saya juga lebih berani
mengemukakan pendapat saya dan
ketika di minta guru untuk maju ke
depan kelas untuk melaksanakan tugas,
karena ketika mengikuti bimbingan
muhadharah saya dituntut untuk
mengatasi rasa takut saya sendiri
sehingga saya terbiasa dan bisa
mengatasi rasa takut saya tersebut.

HASIL WAWANCARA DENGAN SANTRIWATI
PONDOK MODERN DARUL ARQOM PATEAN KENDAL
Nama

: Eriya Hafiyana Fictor

Jabatan

: Santriwati (5 KMI)

Tanggal

: 27 Oktober 2016

Tempat

: Serambi Asrama Santriwati

No
1

2

3

4

Pertanyaan
Apa sajakah tema/materi
pidato yang anda
sampaikan dalam
kegiatan bimbingan
muhadharah di Pondok
Modern Darul Arqom
Patean?
Apa sajakah kendala
yang anda alami dalam
mengikuti bimbingan
muhadharah?
Bagaimanakah upaya
anda dalam mengatasi
kendala tersebut?
Bagaimanakah perasaan
anda ketika mendapat
pujian orang lain karena
mendapat nilai bagus
dalam bimbingan
muhadharah? Apakah
anda merasa bangga?
Bagaimanakah sikap
anda ketika audien tidak
memperhatikan anda

Jawaban
bebas mbak seputar agama islam,
tentang fiqih dan lain-lain. Saya
biasanya mengambil materi ddari buku
pelajaran sekolah dan buku contoh
pidato.

Kendala atau kesulitan yang paling
besar bagi saya adalah menghafal
naskah pidato dan merasa grogi ketika
berpidato. Untuk mengatasi hal tersebut
saya berusaha untuk mensugesti diri
sendiri bahwa saya bisa dan mampu
menyelesaikan tugas saya serta dengan
mempersiapkannya secara maksimal.
Ya pasti senang mbak, sehingga saya
merasa mampu melakukannya. Saya
jadi tambah semangat dan berusaha
untuk jadi lebih baik lagi.

Saya merasa penampilan saya kurang
menarik sehingga saya berusaha
menarik simpati teman-teman yang

5

6

7

8

9

10

11

selama berpidato di
depan publik?
Bagaimana cara anda
memahami kelemahan
dan kelebihan diri
sendiri?
Apakah menurut anda
memerlukan kritik dan
saran dari orang lain
untuk memperbaiki
kelemahan anda?
Bagaimanakah sikap
anda dalam menerima
tugas terkait bimbingan
muhadharah?
Upaya apa yang anda
lakukan ketika
mengalami kesulitan
dalam menyelesaikan
tugas terkait bimbingan
muhadharah?
Bagaimanakah sikap
anda ketika mendapat
nilai jelek atau kritikan
dalam bimbingan
muhadharah?
Bagaimanakah upaya
anda dalam
menyampaikan gagasan
anda?

Bagaimanakah pendapat

tidak memperhatikan saya kembali.
Ya sudah bisa tahu kelemahan sendiri,
soalnya saya masih merasa grogi jadi
saya merasa percaya diri saya kurang.
Selain itu saya mendapat kritik dan
saran dari ustadzah dan OSDA
Sangat perlu mbak, karena dari situ
saya tahu kekurangan saya dan harus
memperbaikinya.

Pernah si mbak saya merasa keberatan,
tapi mau bagaimana lagi ini kan sudah
menjadi
kewajiban
yang
harus
dilaksanakan.
Biasanya saya meminta bantuan teman
kalau teman saya kurang faham saya
minta tolong atau diskusi dengan
ustadzah mbak karena setiap kelompok
punya
ustadzah
pembimbing
muhadharah.
Ya sedih pasti sedih mbak. Tapi ya
tidak apa-apa berarti saya harus
berusaha lebih baik lagi agar bisa
seperti teman yang penampilannya
lebih bagus dari saya.
Kadang saya masih malu kalau mau
menyampaikan gagasan atau unek-unek
saya, tapi saya berusaha memberanikan
diri untuk mencobanya. Misal kalau
sedang belajar kelompok atau belajar di
kelas kalau saya tidak faham dengan
pelajarannya.
Belum optimal mbak karena saya masih

12

13

anda tentang penampilan
anda selama bimbingan
muhadharah? Apakah
sudah optimal?
Bagaimana sikap anda
ketika teman
mendapatkan nilai yang
lebih bagus daripada
anda?
Adakah pengaruh
bimbingan muhadharah
terhadap pengembangan
kepercayaan diri anda?

sering merasa grogi sehingga saya
kadang lupa dengan hafalan naskah
pidato yang mau saya sampaikan.
Ya kadang iri, tapi mau bagaimana lagi
mungkin karea saya belum optimal
penampilan pidatonya.

Ada mbak karena saya harus berani dan
mengatasi rasa takut yang ada dalam
diri saya untuk berpidato dengan tiga
bahasa di depan umum. Berpidato
sangat butuh PD agar bisa pidato
dengan maksimal sedangkan saya tipe
orang yang tidak terlalu percaya diri
untuk berbicara di depan umum.
Sehingga saya selalu berusaha untuk
melawan rasa takut tersebut dengan
mensugesti diri rasa sendiri agar merasa
percaya diri dan dapat menyelesaikan
tugas yang diberikan dalam bimbingan
muhadharah dengan baik. Setelah
mengikuti
berkali-kali
bimbingan
muhadharah saya mulai terbiasa
berbicara di depan umum dan perlahan
rasa takut yang ada di dalam diri saya
berkurang dan menjadi lebih percaya
diri dalam tampil berpidato di depan
umum

Lampiran 3

Lampiran 4

Lampiran 5

Lampiran 6

Lampiran 7

Lampiran 8

Lampiran 9

Lampiran 10

Lampiran 11
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