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PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karyaku ini teruntuk:
Ibu dan ayah tercinta, yang dengan ikhlas mendidik dan selalu
mendoakanku, yang selalu mengorbankan jiwa dan raganya berjuang
untuk

bisa

menghidupiku,

menyekolahkanku

hingga

saat

ini.

Pengorbananmu tak akan kulupa sepanjang masa. Doaku selalu kupanjat
untukmu ibu dan ayah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan serta
umur yang panjang agar ibu dan ayah dapat mendampingi kesuksesanku
di suatu hari nanti. Dan tak lupa terimakasih untuk semua keluargaku
yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
Terimakasih yang tak terhingga kepada keluarga besar MI Ma’arif AlIshlah Kalisat Bungkal Ponorogo yang telah membatu saya dalam segala
hal dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah saya.
Temen-temenku delapan wanita yang luar biasa, terimakasih sudah
menjadi sahabat terbaik. Terimakasih atas dukungan dan bantuan dalam
segala hal, semoga kebaikan kalian di balas oleh Allah SWT. Sampai
jumpa dalam kesuksesan sahabatku.
Dan akhirnya, skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh pihak yang
telah membatu dengan sekuat tenaga dan pikiran hingga skripsi ini dapat
terselesaikan dengan baik.
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MOTTO

      
Dan Untuk Jadi Penyeru Kepada Agama Allah Dengan Izin-Nya Dan Untuk jadi
cahaya yang menerangi.” (Q.S. Al-Ahzab: 46)1

1

Q.S. Al-Ahzab, 33: 46
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ABSTRAK
Nurrohmah, Dian Wahyu Binti. 2018. Peran Guru Dalam Meningkatkan
Percaya Diri Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Muhadharah Di MI
Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan
Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus Tricahyo, MA.
Kata Kunci: Ekstrakurikuler Muhadharah, Percaya Diri, Upaya Guru.
Perasaan malu dalam diri siswa-siswi MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat
Bungkal Ponorogo, ketika siswa diminta guru untuk maju ke depan kelas, siswa
menolak dan lebih senang menunjuk temanya. Kepercayaan diri siswa sangatlah
kurang padahal percaya diri ini menjadi bagian penting dari perkembangan
kepribadian seseorang, sebagai penentu atau penggerak bagaimana seseorang
bersikap dan bertingkah laku, namun banyak orang yang tidak memiliki rasa
percaya diri meski pandai secara akademik, dikarenakan percaya diri ini bukan
sesuatu yang dapat tumbuh dan ada dalam diri seseorang dengan sendirinya
melainkan dengan sebuah latihan.
Tujuan penelitian sebagai berikut: (1) untuk mengetahui kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo.
(2) untuk mengetahui tingkat percaya diri siswa di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat
Bungkal Ponorogo. (3) untuk mengetahui apa saja upaya guru di MI Ma’arif AlIshlah Kalisat Bungkal Ponorogo dalam meningkatkan percaya diri siswa.
Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif studi kasus.
Pengumpulan data ini diambil dengan teknik wawancara, observasi dan
dokmentasi. Adapun teknik analisis datanya ini menggunakan langkah-langkah
Milles Huberman, yaitu tahab reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kegiatan ekstrakurikuler
muhadharah di MI Ma’arif Al-Ishlah adalah kegiatan siswa berpidato di depan
teman-teman dengan membawakan materi bertema agama dengan dipandu oleh
pembawa acara dan dibuka dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran
dilanjutkan dengan pidato-pidato dan ditutup dengan evaluasi dari guru pembina.
(2) sebelum diadakan kegiatan ekstrakurikuler muhadharah percaya diri siswa
rendah setelah diadakan kegiatan ekstrakurikuler muhadharah serta latihanlatihan yang diberikan oleh guru percaya diri dan keberanian siswa
meningkatkan dan lebih percaya diri.(3) upaya yang dilakukan oleh guru seperti
guru membimbing siswa sebelum siswa maju untuk tampil di depan temantemannya. Guru mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan siswa seperti:
jadwal kegiatan, tempat, kelompok-kelompok dan juga materi yang akan
dibawakan oleh siswa. Serta mengevaluasi penampilan siswa ketika kegiatan
usai.

vii

KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbilalamin Puji syukur

kepada Allah SWT, yang telah
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Tā’ marbūṭa tidak ditampakkan kecuali dalam susunan idāfa, huruf tersebut ditulis t.
Misalnnya:  = فطا نةfaṭāna;  = فطا نة ا لنبيfaṭāna al-naƃi
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Diftong dan Konsonan Rangkap
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Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf waw yang didahului ḍamma dan
huruf yā’ yang didahului kasra seperti tersebut dalam tabel.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kepercayaan diri siswa di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal
sangatlah kurang padahal percaya diri ini menjadi bagian penting dari
perkembangan kepribadian seseorang, sebagai penentu atau penggerak
bagaimana seseorang bersikap dan bertingkah laku, namun banyak orang yang
tidak memiliki rasa percaya diri meski pandai secara akademik, dikarenakan
percaya diri ini bukan sesuatu yang dapat tumbuh dan ada dalam diri seseorang
dengan sendirinya melainkan dengan sebuah latihan.
Perasaan malu sering terjadi dalam diri siswa sekolah dasar, ketika guru
menjelaskan pelajaran siswa justru bergurau dengan teman-temannya dan ketika
siswa diminta guru untuk maju ke depan kelas, siswa menolak dan lebih senang
menunjuk temannya. Ketika guru meminta salah satu siswa ke depan untuk
membaca cerita pendek di depan teman-temannya, siswa tersebut terlihat malumalu.2 Untuk siswa kelas bawah banyak sekali siswa yang malu-malu dan takut
ketika mendapat giliran maju ke depan, suaranya terdengar pelan dan tangannya
gemetar.3 Seseorang yang memiliki sikap percaya diri dapat bertanggung jawab
dan berani menerima resiko dari perbuatannya. Hal ini terlihat pada diri
2

Lihat Transkrip Wawancara nomor: 10/W/19-III/2018 dalam lampiran laporan hasil
penelitian ini.
3
Lihat Transkrip Dokumentasi nomor: 01/O/31-III/2018 dalam lampiran laporan hasil
penelitian ini.

1

2

seseorang, seperti berani mengemukakan pendapat, yakin akan kemampuan yang
ia miliki, berani maju di depan orang banyak. Seseorang yang tidak memliki rasa
percaya diri, akan merasa minder, ragu-ragu, dan selalu takut dalam melakukan
suatu hal. Seseorang yang tidak memliki rasa percaya diri, akan merasa minder,
ragu-ragu, dan selalu takut dalam melakukan suatu hal.
Gejala rasa kurang percaya diri ini dapat ditandai dengan nada bicara
yang gagap, gemetaran, dan menjadi pribadi yang pasif. Kurangnya rasa percaya
diri individu disebabkan karena kurang percaya pada potensi atau kemampuan
yang ia miliki, dan dipengaruhi oleh lingkungan, khususnya lingkungan sekolah.
Lingkungan sekolah sangat mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap
percaya diri siswa dan masih banyak faktor-faktor yang menumbuhkan rasa
percaya diri dimulai dari dalam diri sendiri, sehingga siswa tidak merasa minder,
tidak merasa malu, tidak sungkan dan berani mengemukakan pendapatnya di
depan umum. Rasa percaya diri harus dimiliki oleh setiap siswa. Percaya diri
harus ditumbuhkan sejak dini.
Jadi pada dasarnya percaya diri itu sangat penting untuk siswa, karena
melatih siswa untuk bekal nanti ketika mereka dewasa, bertanggung jawab,
berani tampil di depan orang banyak dan selalu optimis. Karakter baik tersebut
terbentuk dari kebiasaan dan latihan. Pembentukan karakter percaya diri di MI
Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo sudah mulai terbentuk melalui
ekstrakurikuler muhadharah yang dilakukan setiap hari Sabtu siang. Dengan
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adanya ekstrakurikuler muhadharah tersebut diharapkan siswa dapat berani dan
percaya diri untuk tampil dan berbicara di depan orang banyak.
Menurut WS. Winkel dalam bukunya Miftahul Ulum Demitologi Profesi
Guru pendidik atau guru adalah orang yang menuntun siswa untuk mencapai
kehidupan yang lebih baik atau sempurna. Dalam kapasitasnya sebagai pendidik,
guru dituntut untuk dapat menjadi teman bagi siswa dan sekaligus dapat menjadi
inspirator dan korektor.4
Menurut Zakiyah Daradjat, dalam bukunya Suparlan Menjadi Guru
Efektif menyatakan bahwa guru adalah pendidikan profesional karena guru telah
menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-anak.
Dalam hal ini, orang tua harus tetap sebagai pendidik yang pertama dan utama
bagi anak-anaknya. Sedangkan guru adalah tenaga profesional yang membantu
orang tua untuk mendidik anak-anak pada jenjang pendidikan sekolah. 5
Percaya diri berarti keyakinan pada diri sendiri. Menurut Erich Fromm,
dalam bukunya Mohammad Mustari Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan
menyatakan

bahwa

untuk

memiliki

keyakinan

diperlukan

keberanian,

kemampuan untuk mengambil resiko, kesediaan untuk menerima penderitaaan
dan kekecewaan, berani mengemukakan pendapat, yakin akan kemampuan yang
ia miliki, berani maju di depan orang banyak. 6

4

Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2011), 11.
Suparlan, Menjadi Guru Efektif (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), 129-130.
6
Mohamad Mustari, Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan (Jakarta: Pt Raya Grafindo
Persada, 2014 ), 53.
5

4

Menurut Arikunto. S, dalam bukunya Chaerul Rochman & Heri Gunawan
Pengembangan Kopetensi Kepribadian Guru Menjadi Guru Yang Dicintai Dan
Diteladani Oleh Siswa menyatakan bahwa yang dimaksud dengan program ialah
sederet kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan, di luar struktur
program yang pada umumnya merupakan kegiatan pilihan. 7
Menurut Suharsimi AK, dalam bukunya Suryosubroto Proses Belajar
Mengajar di Sekolah menyatakan bahwa Kegiatan ekstrakurikuler adalah
kegiatan tambahan, di luar struktur program yang pada umumnya merupakan
kegiatan pilihan. 8
Dari hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 15 Desember 2017
di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo, peneliti menemukan
kurangnya percaya diri siswa apabila diminta guru untuk maju ke depan kelas.
Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian terhadap peran guru untuk
menumbuhkan percaya diri siswa itu perlu dilakukan. Untuk itu muncullah di
pikiran penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Upaya Guru Dalam
Meningkatkan

Percaya Diri Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler

Muhadharah Di Mi Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Kecamatan Bungkal Kabupaten
Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018.”

7

Chaerul Rochman & Heri Gunawan, Pengembangan Kopetensi Kepribadian Guru Menjadi
Guru Yang Dicintai Dan Diteladani Oleh Siswa (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2012), 159.
8
Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah (Jakarta:Pt Rineka Cipta, 2009), 287.

5

Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif studi kasus.
Pengumpulan data ini diambil dengan teknik wawancara, observasi dan
dokmentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.
B. Fokus Penelitian
Dari sekian banyaknya hal yang harus dilakukan oleh guru madrasah
salah satunya adalah kepercayaan diri siswa. Karena di MI Ma’arif Al-Ishlah
para siswa masih sangat rendah rasa percaya dirinya, mereka selalu mempunyai
alasan yang berbelit–belit untuk diminta gurunya maju di depan kelas untuk
membaca cerita.
Mengapa fokus penelitian ini adalah meningkatkan percaya diri siswa?
Jawabnya, karena percaya diri itu sangat penting untuk siswa, karena melatih
siswa untuk bekal nanti ketika mereka dewasa, bertanggung jawab, berani
tampil di depan orang banyak dan selalu optimis. Karakter baik tersebut
terbentuk dari kebiasaan dan latihan.
Dengan demikian yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah Upaya
Guru Dalam Meningkatkan Percaya Diri Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler
Muhadharah Di Mi Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Kecamatan Bungkal Kabupaten
Ponorogo.

6

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di MI Ma’arif
Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo ?
2. Bagaimana tingkat percaya diri siswa di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat
Bungkal Ponorogo ?
3. Apa saja upaya guru di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo
dalam meningkatkan percaya diri siswa ?
D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di MI Ma’arif AlIshlah Kalisat Bungkal Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tingkat percaya diri siswa di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat
Bungkal Ponorogo.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya guru di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat
Bungkal Ponorogo dalam meningkatkan percaya diri siswa.
E. Manfaat Penelitian
1. Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan
sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang
terjadi dalam proses pembelajaran terutama dalam meningkatkan percaya diri
siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di MI Ma’arif Al-Ishlah

7

Kalisat Bungkal Ponorogo. Peneliti juga berharap rancangan dalam penelitian
ini dapat meningkatkan percaya diri siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler
muhadharah di MI Ma’arif

Al-Ishlah

Kalisat

Kecamatan Bungkal

Kabupaten Ponorogo.
2. Praktis
a. Bagi Guru
Sebagai masukan kepada guru dalam meningkatkan percaya diri siswa
melalui kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di MI Ma’arif

Al-Ishlah

Kalisat Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.
b. Bagi Sekolah
Sebagai kajian serta tolak ukur bagi sekolahan dalam meningkatkan
kepercayaan diri siswa.
c. Bagi Peneliti
Sebagai bahan referensi untuk menambah dan mengembangkan wawasan
pengetahuan tentang peran guru dalam meningkatkan percaya diri siswa
melalui kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di MI Ma’arif

Al-Ishlah

Kalisat Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.
F. Sistematika Pembahasan
Sebagai gambaran pada penulis yang ada dalam karya tulis ilmiah ini,
maka penulis susun sistematika pembahasanya menjadi enam bab, masingmasing terdiri dari sub-sub yang berkaitan erat dan merupakan kesatuan yang
utuh, yaitu :

8

Bab satu merupakan pendahuluan, bab ini berisi tentang hal-hal sebagai
berikut: latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika
pembahasan.
Bab dua berisi telaah terdahulu serta kajian teori tentang upaya guru dalam
meningkatkan percaya diri siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler muhadharah.
Bab tiga merupakan metode penelitian, bab ini berisi tentang hal-hal
sebagai berikut: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi
penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis
data, pengecekan keabsahan temuan, tahapan-tahapan penelitian.
Bab empat merupakan deskripsi data, bab ini berisi tentang gambarangambaran umum tentang sejarah berdirinya, letak geografis, keadaan guru dan
murid, struktur organisasi, sarana dan prasarana.
Bab lima merupakan analisis data, bab ini berisi analisis data tentang upaya
guru dalam meningkatkan percaya diri siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler
muhadharah di Mi Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Kecamatan Bungkal Kabupaten
Ponorogo.
Bab enam merupakan bab penutup, bab ini berfungsi mempermudah para
pembaca dalam mengambil inti dari sekripsi ini, serta berisi kesimpulan dan
saran.

BAB II
EKSTRAKURIKULER MUHADHARAH, PERCAYA DIRI, UPAYA GURU
A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
1. Dalam penelitian sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang
percaya diri, yaitu yang dilakukan oleh Yuni Widyarini 2011 dengan judul
“Upaya Meningkatkan Percaya Diri Dalam Menari Melalui Metode
Rangsang Musik Bagi Anak Tk Di Kb-Tk Hj. Isriati Baiturrahman 2 Islamic
Centre Semarang” Dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa
upaya meningkatkan percaya diri dalam menari melalui metode rangsang
musik bagi anak TK dilakukan guru yakni memberi materi menarik, metode
menarik, memberi motivasi, memberi kesempatan peserta didik tampil,
menciptakan

suasana

menyenangkan,

membiarkan

menri

sesuai

keinginan,memberi pujian, dan membantu saat mengalami kesulitan menari.
Percaya diri peserta didik dalam menari meningkat dengan adanya upaya
yang dilakukan guru dalam pembelajaran tari. Saran-saran dalam penelitian
ini adalah (1) Sarana berupa kaset-kaset atau CD lagu anak-anak TK untuk
pembelajaran seni tari perlu ditambah lagi, serta prasarana untuk
pembelajaran tari berupa ruang aula terbuka yang berbentuk joglo perlu
ditingkatkan pengawasan pada peserta didik ketika pembelajaran tari
berlangsung. (2)Bagi guru hendaknya lebih menguasai kondisi peserta didik
yang ramai dan diharapkan lebih kreatif dalam memberikan materi gerak
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serta mudah diterima oleh peserta didik sehingga peserta didik memiliki
motivasi dalam menari. (3)Bagi peserta didik diharapkan dapat belajar
menari sendiri dirumah atau mengikuti pelatihan tari di sanggar agar dapat
meningkatkan rasa percaya diri. 9
2. Selanjutnya dari penelitian Zulfa Rosyidah 2008 dengan judul “Upaya Guru
Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis AlQur’an Pada Anak Didik Di Sdn Sidorejo 01 Doko Blitar ”dari hasil
penelitian adalah: 1. Upaya Guru PAI dalam meningkatkan kemampuan baca
tulis Al-Qur'an pada anak didik di SDN Sidorejo 01 Doko Blitar: a)
Menambah jam mengaji setelah jam pelajaran (waktu istirahat pada pukul
09.00-09.20 WIB), b) Mengadakan kerjasama dengan TPA didaerah asal
masing-masing siswa, c) Menciptakan kondisi belajar yang baik, d)
Mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran Al-Qur'an. 2. Metode yang
diterapkan guru PAI SDN Sidorejo 01 Doko Blitar adalah metode Iqra'.
Saran-saran dalam penelitian ini terdiri dari:1) Upaya guru PAI SDN
Sidorejo 01 Doko Blitar dalam meningkatkan kemampuan baca tulis AlQur'an pada siswa menunjukkan hasil positif. Akan tetapi lebih baik lagi
apabila dipertahankan dan ditingkatkan. 2) lebih mempererat hubungan kerja

9

Yuni Widyarini, “Upaya Meningkatkan Percaya Diri Dalam Menari Melalui Metode
Rangsang Musik Bagi Anak Tk Di Kb-Tk Hj. Isriati Baiturrahman 2 Islamic Centre Semarang”
(Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2011), 7.
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sama dengan TPA didaerah masing-masing siswa SDN Sidorejo 01 Doko
Blitar.10
3. Selanjutnya dari penelitian Indah Devi Novitasari 2014 dengan judul “Upaya
Guru Dalam Meningkatkan Keberanian Siswa Untuk Bertanya Pada
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Kelas VII SMP Negeri 1
Gatak Tahun Pelajaran 2013/2014” dari hasil penelitian yang dilakukan,
peneliti menyimpulkan sebagai berikut: 1) Keberanian siswa untuk bertanya,
meliputi: siswa kurang antusias mengikuti pembelajaran, siswa tidak berani
bertanya karena takut salah, ditertawakan, dan pertanyaan dianggap tidak
masuk akal, tidak berani mengangkattangan untuk bertanya, gugup dan tidak
berani menatap wajah orang yang ditanyai, kurang percaya diri, kurang
motivasi dalam pembelajaran. 2) Upaya guru meningkatkan keberanian siswa
untuk bertanya, meliputi: memotivasi siswa untuk bertanya (memberikan
nilai bagus, sanjungan, gerakan tubuh yang menggambarkan ungkapan
senang, memberikan hadiah), memahami karakteristik siswa, menggunakan
metode yang bervariasi. 3) Kendala yang dihadapi oleh guru dalam
meningkatkan keberanian siswa untuk bertanya, meliputi: kurangnya
kesiapan siswa untuk menerima pelajaran, kurangnya keterampilan siswa
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Zulfa Rosyidah, “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kemampuan
Baca Tulis Al-Qur’an Pada Anak Didik Di Sdn Sidorejo 01 Doko Blitar” (Skripsi Universitas Islam
Negeri Malang, 2008), 18.
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untuk bertanya, minat yang dimiliki siswa untuk bertanya, kurang percaya
diri, tekanan dari diri siswa, factor lingkungan dan suasana belajar.11
Perbedaan skripsi terdahulu dan sekarang yang peneliti kerjakan memang
tergolong sediki, peneliti mengambil persamaan dari upaya guru. Akan tetapi
skripsi yang akan peneliti ajukan di khususkan dalam meningkatkan percaya diri
siswa. Sedangkan pembahasannya adalah ekstrakurikuler muhadharah. Rumusan
masalahnya pun berbeda karena perbedaan pembahasan kami.
B. Kajian teori
1. Ekstrakurikuler Muhadharah
a. Pengertian ekstrakurikuler
Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler antara satu sekolah dengan
sekolah yang lain bisa saling berbeda. Variasinya sangat ditentukan oleh
kemampuan guru, siswa dan kemampuan sekolah.
Menurut Arikunto, yang dimaksud dengan program ialah sederet
kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan, di luar
struktur program yang pada umumnya merupakan kegiatan pilihan. 12
Kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran biasa dan pada waktu libur
sekolah yang dilakukan baik di sekolah maupun diluar sekolah, dengan
11

Indah Devi Novitasari, “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Keberanian Siswa Untuk
Bertanya Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Kelas VII SMP Negeri 1 Gatak Tahun
Pelajaran 2013/2014” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), 3.
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Chaerul Rochman & Heri Gunawan, Pengembangan Kopetensi Kepribadian Guru Menjadi
Guru Yang Dicintai Dan Diteladani Oleh Siswa (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2012), 159.
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tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengenal hubungan antara
berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat serta melengkapi
upaya pembinaan manusia indonesia seutuhnya. 13
Menurut Suharsimi AK, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan
tambahan, di luar struktur program yang pada umumnya merupakan
kegiatan pilihan. Sedangkan definisi kegiatan ekstrakurikuler menurut
Direktorat Pendidikan Mennengah Kejuruan adalah Kegiatan yang
dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah atau
di luar sekolah agar lebih memperkaya dan memperluas wawasan
pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata
pelajaran dalam kurikulum. 14
Kegiatan ekstrakurikuler memang dapat menjadi ciri khas ataupun
daya tarik tersendiri bagi sebuah sekolah. Lihat saja pada setiap tahun
ajaran baru, siswa baru akan sangat senang bila disuguhkan dengan
pameran-pameran yang menarik sehingga mereka akan semakin bangga
dengan kreativitas sekolah dan tersentuh hatinya untuk bergabung
bersama kakak-kakak senior.15
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Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik (Bandung: Alfabeta, 2014), 164.
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b. Pengertian muhadharah
Muhadharah secara bahasa berasal dari bahasa Arab dari suku kata
hadoro yuhaadiru muhadhorotan, muhadhoroh adalah isim masdar qiasi
yang artinya “saling hadir/menghadiri”. Sedangkan menurut istilah
muhadharah

adalah

suatu

kegiatan/aktivitas

manusia

dalam

membicarakan suatu masalah degan cara berpidato atau berdiskusi yang
dihadiri oleh orang banyak (massa/audien). 16
c. Kegiatan ekstrakurikuler muhadharah
1) Waktu dan tempat kegiatan ekstrakurikuler muhadharah
Menurut Suharsimi AK, yang dimaksud dengan program
ekstrakurikuler ialah sederetan kegiatan yang akan dilaksanakan
untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Farida Yusuf mendeskripsikan
program sebagai kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan
dalam rangka pencapaian tujuan adalah kegiatan pelajaran yang
diselenggarakan di luar jam pelajaran biasa. Kegiatan ini dilaksanakan
di sekolah pada sore hari bagi sekolah-sekolah yang masuk pagi dan
dilaksanakan pagi hari bagi yang masuk sore hari. Kegiatan
ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengembangkan salah satu
bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa, misanya
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Amin Dimyati, Komunikasi Instruksional dalam Kegiatan Muhadhoroh di Pondok (Skripsi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 30-31.

15

olahraga, kesenian, muhadhoroh dan berbagai macam ketrampilan
dan kepramukaan.17
2) Pelaksana kegiatan ekstrakurikuler muhadharah
Menurut Oteng Sutisna pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler adalah:
a) Semua murid, guru, dan personel administrasi hendaknya ikut
serta dalam usaha meningkatkan program.
b) Kerja sama dalam tim adalah fundamental.
c) Pembatasan-pembatasan untuk partisipasi hendaknya dihindari.
d) Prosesnya adalah lebih penting daripada hasil.
e) Program hendaknya cukup komprehensif dan seimbang dapat
memenuhi kebutuhan dan minat semua siswa.
f) Program hendaknya memperhitungkan kebutuhan kebutuhan
khusus sekolah.
g) Program harus dinilai berdasarkan sumbangannya pada nilai-nilai
pendidikan di sekolah dan efisiensi pelaksanaanya.
h) Kegiatan ini hendaknya menyediakan sumber-sumber motivasi
yang kaya bagi pengajaran kelas, sebaliknya pengajaran kelas
hendaknya juga menyediakan sumber motivasi yang kaya bagi
kegiatan murid.
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Suryosubroto, 286.
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i) Kegiatan ekstrakurikuler ini hendaknya dipandang sebagai integral
dari keseluruhan program pendidikan di sekolah, tidak sekedar
tambahan atau sebagai kegiatan yang berdiri sendiri. 18
3) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler muhadharah
Kegiatan Ekstrakurikuler Muhadhoroh adalah sebuah kegiatan
berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan
pendapatnya, atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato
biasanya dibawakan oleh seorang siswa dengan materi yang
dipersiapkan khusus sesuai tema apa yang ingin diberikan sesuai
kebutuhan audien. Orang yang berpidato, atau disebut dengan orator,
biasanya menyampaikan pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa
yang penting dan patut diperbincangkan. Pidato biasanya digunakan
oleh seorang pemimpin untuk memimpin dan berorasi di depan
khalayak ramai. Ceramah adalah da‟wah untuk mengajak kepada
yang baik dan sesuai dengan Syari‟at Islam dan melarang perbuatan
buruk yang dilarang Allah SWT.
Acaranya pun dikemas seolah sebuah tabliqh seremoni, ada
yang berperan sebagai MC atau pembawa acara, adapula yang
menjadi Qori‟ dan Saritilawah, serta sambutan-sambutan oleh ketua
piket pada hari itu. Setelah semua menyampaikan tausiyahnya dan
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acara ditutup oleh MC, guru pembina yang piket saat itu memberikan
penilaian, komentar, kritik, pujian dan motivasi agar peserta tidak
mengulangi kesalahan dan menjadi yang lebih baik lagi dari Minggu
ke Minggu. Kegiatan ini menargetkan agar siswa mampu tampil
percaya diri berorasi didepan khalayak, tapi bagi mereka yang belum
percaya diri, maka disinilah wadahnya untuk memperbaiki kesalahan
ucap, malu, kaku, tegang, gemetar dan lain-lain. Kelak setelah mereka
SMA atau Mahasiswa, bisadipastikan menjadi sosok orator ulung
yang sudah minimal salah atau bahkan sempurna. 19
4) Materi dalam kegiatan ekstrakurikuler muhadharah
Materi yang dibawakan penceramah adalah pelajaran agama
yang mereka dapat dalam kelas. Hal ini bertujuan untuk pematangan
pengetahuan mengenai pelajaran Agama khususnya pelajaran Aqidah
Akhlak, karena Aqidah Akhlak adalah pondasi atau dasar yang harus
ditanamkan dalam diri siswa agar menjadi manusia yang beretika dan
beradab dalam kesehariannya. 20
5) Metode dalam kegiatan ekstrakurikuler muhadharah
Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan muhadhoroh adalah
sebagai berikut:
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Muhammad Sholahuddin, Pengaruh Kegiatan Muhadharah Diniyah Terhadap Prestasi
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a) Metode

ceramah/pidato,

yaitu

para

santri

dilatih

untuk

menyampaikan materi dari pembina/pembimbimbing dengan cara
berpidato di hadapan para santri-santri yang lain.
b) Metode diskusi, yaitu metode yang digunakan para santri untuk
membahas

masalah-masalah

beragumentasi

untuk

agama

menemukan

dengan
sebuah

cara
jawaban

saling
dari

permasalah tersebut.21
d. Tujuan ekstrakurikuler muhadharah
Tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler menurut Direktorat Pendidikan
Mennengah Kejuruan adalah:
1) Agar siswa mampu berpidato atau berceramah dengan baik dan
benar.
2) Agar siswa mempunyai sikap percaya diri ketika tampil berbicara di
depan orang banyak atau khalayak ramai.
3) Menanamkan rasa keagamaan kepada siswa.
4) Melatih untuk menjalankan ajaran-ajaran islam.
5) Membiasakan berakhlak mulia.
6) Mengajarkan Al-Quran.22
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Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata
pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan
peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat mereka
melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh dan atau
tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berwenang di sekolah.
Visi kegiatan ekstrakurikuler adalah berkembangnya potensi, bakat
dan minat secara optimal. Selain itu juga demi tumbuhnya kemandirian
dan kebahagiaan peserta didik yang berguna untuk diri sendiri, keluarga
dan masyarakat. Ada dua misi kegiatan ekstrakurikuler. Pertama,
menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh peserta didik
sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka. Kedua,
menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk mengekspresikan diri secara bebas melalui kegiatan
mandiri dan kelompok.23
2. Percaya Diri
a. Pengertian Percaya Diri
Percaya diri adalah keyakinan bahwa orang mempunyai
kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.
Percaya diri juga merupakan keyakinan seseorang atas kemampuannya
untuk menghasilkan level-level pelaksanaan yang memengaruhi kejadian-
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Jamal Ma’mur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter Di Sekolah
(Jogjakarta: Diva Press, 2013), 62-63.
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kejadian yang memengaruhi kehidupan mereka. Percaya diri adalah
keyakinan bahwa orang mempunyai kemampuan untuk memutuskan
jalannya suatu tindakan yang dituntut untuk mengurusi situasi-situasi
yang dihadapi.
Dalam konsep Al-Quran ternyata percaya diri itu sangat berkaitan
erat dengan keimanan. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang maka
semakin tinggi pula tingkat percaya dirinya. Jika percaya diri ada
kaitanya dengan keimanan, berarti kita wajib menumbuhkan rasa percaya
diri. Karena percaya diri wajib bagi semua yang mengaku dirinya
seseorang yang beriman, jadi semua mukmin.
Akrim Ridha dalam bukunya Menjadi Pribadi Sukses mengatakan,
bahwa kepercayaan pada diri sendiri adalah sumber potensi utama
seseorang dalam hidupnya. Jika seseorang sudah tidak lagi percaya diri,
misalnya tidak percaya akan cita-cita hidupnya dan keputusan-keputusan
yang diambilnya serta tidak percaya akan potensi segala kemungkinan
dari dirinya atau al iman bi dzathi maka hilanglah seluruh sumber potensi
diri mereka. 24
Percaya akan kemampuan diri sendiri sering dianggap bukan suatu
faktor yang turut mempengaruhi perkembangan kemampuan manusia
termasuk anak didik. Kurang disadari bahwa manusia yang kehilangan
kepercayaan akan kemampuan dirinya sendiri berakibat fatal dalam
24

Izzatul Jannah, Percaya Diri Aja Lagi (Solo: Pt Era Adicitra Intermedia, 2011), 5-6.
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pencapaian kesuksesan dalam hidupnya. Manusia yang kehilangan
kepercayaan terhadap dirinya sendiri selalu dalam keraguan bila
bertindak dan dalam pengambilan suatu keputusan. Terlebih bila
keputusan itu amat penting dan menyangkut kepentingan dan kebutuhan
orang banyak.25
Percaya diri disebut-sebut sebagai konsep yang berevolusi dalam
literatur dan masyarakat sebagai rasa percaya bahwa tindakan-tindakan
seseorang mempunyai pengaruh pada lingkungan sebagai keputusan
orang atas kemampuanya berdasarkan kriteria penguasaan, sebagai
keputusan orang atas kemampuannya berdasarkan kriteria penguasaan.
Rasa mampu seseorang di dalam kerangka khusus, memfokuskan
kemampuan

diri

untuk

melakukan

tugas-tugas

khusus

dalam

hubungannya dengan tujuan dan standar. Percaya diri mengevaluasi
pengalaman-pengalaman masa lalu. Dan percaya diri adalah psikologi
positif. Ia bercerita tentang faktor-faktor yang menciptakan makna pada
individu. Ide-ide personal kita dapat memengaruhi interaksi sosial kita.
Maka, mengetahui perkembangan kepercayaan diri adalah penting karena
ia dapat membawa kita kepada kehidupan yang lebih produktif dan lebih
bahagia.
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Percaya diri seharusnya dimiliki oleh semua siswa, apalagi ketika
guru meminta siswa untuk membaca di depan kelas, semua siswa harus
berani dan percaya diri. Dengan percaya diri kita sadar akan eksistensi
diri, akan inti kepribadian kita yang tidak dapat diubah dan yang
berlangsung selama hidup kita meskipun bervariasinya lingkungan kita,
dan bagaimanapun berubahnya pendapat dan perasaan orang lain.
Percaya diri itu penting dalam hubungannya dengan percaya pada
orang lain. Hanya orang yang mempunyai keyakinan pada dirinyalah
yang mampu untuk percaya pada orang lain, karena hanya dialah yang
dapat yakin bahwa dia akan tetap sama di masa yang akan datang
sebagaimana dia hari ini, yang dengan demikian, ia akan merasakan dan
bertindak sebagaimana dia sekarang harapkan. Keyakinan pada seseorang
adalah kondisi kemampuan kita untuk berjanji, dan karena, sebagaiman
Nietzsche katakan, manusia dapat didefinisikan oleh kepastianya untuk
berjanji, keyakinan adalah satu di antara kondisi keberadaan manusia. 26
b. Tingkat Percaya Diri Siswa
1) Percaya diri rendah
Kelemahan yang dimiliki oleh seseorang, baik berasal dari luar
maupun dari dalam dirinya dapat menimbulkan perasaan rendah diri.
Orang yang merasa rendah diri dapat dilihat dari tingkah lakunya.
26
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Setiawan Pongky menyebutkan tingkah laku orang yang rendah diri
antara lain sebagai berikut:
a) Penyendiri
Selalu menyendiri dan menarik diri dari pergaulan. Orang yang
menganggap dirinya tidak mempunyai kemampuan yang berarti
biasanya tidak mau bergaul dan menarik dari pergaulan. Mereka
mungkin menganggap dirinya tidak berharga dibanding orang lain
yang mereka anggap lebih baik dalam setiap aspek.
b) Peragu
Selalu ragu dalam bertindak. Orang yang merasa tidak mempunyai
kemampuan yang berarti akan selalu ragu-ragu dalam bertindak,
perasaan seperti itu akan merugikan diri sendiri.
c) Lemah dalam persaingan
Orang yang rendah diri tidak mau bersaing positif. Ia merasa tidak
mampu untuk mengikuti persaingan seperti orang lain. Karena ia
merasa tidak mempunyai kemampuan atas dirinya sendiri.
d) Tidak sportif
Orang yang rendah diri menolak untuk berpasrtisipasi dalam
semua jenis kompetisi, dimana kemampuan mereka akan diuji
melawan orang lain. Meski ia melakukannya, sikap yang suka
mencela sepertinya akan muncul. Meski begitu, dia sangat
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menikmati kemenangan, waktu itu mungkin bukan atas usahanya
sendiri.
e) Sangat sensitif
Orang yang punya rasa rendah diri sangat sensitif terhadap pujian
dan kritikan. Jika dipuji, dia akan mempertanyakan ketulusan dari
orang yang memuji, dan jika dikritik, dia akan segera
mempertahankan diri. Dia tidak bisa merespon humor ringan
dengan baik.
f) Memancing pujian
Orang yang rendah diri itu sangat suka memancing pujian dari
orang lain. Akan tetapi, terkadang, meski ingin sekali dipuji, dia
mungkin tidak mau menerimanya dan percaya bahwa orang yang
memuji tersebut hanyalah karena dipancing.
g) Takut membuat kesalahan
Orang yang rendah diri juga takut untuk mencoba sesuatu yang
baru, karena jauh di dalam hatinya dia sangat takut membuat
kesalahan

sehingga

akan

terus

menerus

teringat

dengan

kesalahannya tersebut.27
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2) Percaya diri tinggi
Beberapa ciri-ciri atau karakteristik individu yang mempunyai rasa
percaya diri yang tinggi adalah sebagai berikut Fatimah (2006):
a) Percaya akan kemampuan atau kompetensi diri, hingga tidak
membutuhkan pujian, pengakuan penerimaan ataupun hormat dari
orang lain.
b) Tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konformis demi
diterima oleh orang lain atau kelompok.
c) Berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain, berani
menjadi diri sendiri.
d) Punya pengendalian diri yang baik (tidak moody dan emosi stabil).
e) Memiliki internal locus of control (memandang keberhasilan atau
kegagalan, bergantung pada usaha sendiri dan tidak mudah
menyerah pada nasib atau keadaan serta tidak bergantung atau
mengharapkan bantuan orang lain).
f) Mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang
lain dan situasi di luar dirinya.
g) Memiliki harapan yang realistik terhadap diri sendiri, sehingga
ketika harapan itu terwujud, ia tetap mampu melihat sisi positif
dirinya dan situasi yang terjadi.
Angelis (2003:58-77), dalam mengembangkan percaya diri
terdapat tiga aspek yaitu: (1) Tingkah laku, yang memiliki tiga
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indikator; melakukan sesuatu secara maksimal, mendapat bantuan dari
orang lain, dan mampu menghadapi segala kendala, (2) Emosi, terdiri
dari empat indikator; memahami perasaan sendiri, mengungkapkan
perasaan sendiri, memperoleh kasih sayang, dan perhatian disaat
mengalami

kesulitan,

memahami

manfaat

apa

yang

dapat

disumbangkan kepada orang lain, dan (3) Spiritual, terdiri dari tiga
indikator; memahami bahwa alam semesta adalah sebuah misteri,
meyakini takdir Tuhan, dan mengagungkan Tuhan. 28
c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Percaya Diri
Faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri pada seseorang
muncul pada dirinya sebagai berikut:
1) Lingkungan keluarga
Keadaan keluarga merupakan lingkungan hidup yang pertama dan
utama

dalam

kehidupan

setiap

manusia,

lingkungan

sangat

mempengaruhi pembentukan awal rasa percaya diri pada seseorang.
Rasa percaya diri merupakan suatu keyakinan seseorang terhadap
segala aspek kelebihan yang ada pada dirinya dan diwujudkan dalam
tingkah laku sehari-hari.

28
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2) Pendidikan formal
Sekolah bisa dikatan sebagai lingkungan kedua bagi anak, dimana
sekolah merupakan lingkungan yang paling berperan bagi anak
setelah lingkungan keluarga di rumah. Sekolah memberikan ruang
pada anak untuk mengekpresikan rasa percaya dirinya terhadap
teman-teman sebayanya.
3) Pendidikan non formal
Salah satu modal utama untuk bisa menjadi seseorang dengan
kepribadian yang penuh rasa percaya diri adalah memiliki kelebihan
tertentu yang berarti bagi diri sendiri dan orang lain. Rasa percaya diri
akan menjadi lebih mantap jika seseorang memiliki suatu kelebihan
yang membuat orang lain merasa kagum. Kemampuan atau
keterampilan dalam bidang tertnetu bisa didapatkan melalui
pendidikan non formal misalnya : mengikuti kursus bahasa asing,
jurnalistik, bermain alat musik, seni vokal, keterampilan memasuki
dunia kerja (BLK), pendidikan keagamaan dan lain sebagainya.
Sebagai penunjang timbulanya rasa percaya diri pada diri individu
yang bersangkutan. 29
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d. Ciri-ciri Percaya Diri Siswa
1) Berani
Berani atau keberanian adalah kemampuan untuk menghadapi
ketakutan, derita, resiko, bahaya, ketidaktentuan, atau intimidasi.
Keberanian mengambil resiko adalah keberanian yang harus ada pada
setiap orang. Karena keberanian inilah yang akan menentukan nasib
hidup masing-masing orang. Jadi berani mengambil resiko adalah
suatu kewajiban, karena kita hidup.30
percaya

akan

Berani juga dapat di artikan

kompetensi/kemampuan

diri

sehingga

tidak

membutuhkan pujian, pengakuan, penerimaan ataupun hormat orang
lain. Berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain, berani
menjadi diri sendiri. 31
2) Semangat
Semangat mampu melahirkan rasa optimis, seseorang yang
memiliki semangat bisa mempunyai kekuatan mengarahkan aktifitas
dan hidupnya. Rahasia kebugaran adalah selalu berusaha tetap
semangat

dalam

bekerja.

Semangat

memungkinkan

siswa

memperoleh suasana yang hidup. Jadi ciptakanlah keyakinan dalam

30

Mohamad Mustari, 200-201.
Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan (Perkembangan Peserta Didik) (Bandung:
Pustaka Setia, 2008), 149.
31
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diri bahwa kita akan berfikir untuk terus menerus memberikan
semangat agar diselimuti gairah yang besar untuk belajar. 32
3) Penyesuaian diri
Penyesuaian diri (adaptasi) pada awalnya berasal dari
pengertian yang didasarkan pada ilmu biologi, yaitu dikemukakan
oleh Charles Darwin yang terkenal dengan teori evolusi. Ia
mengatakan “genetic changes can improve the ability of organisms to
survive, reproduce, and in animals, raise offspring, this process is
called adaptation ”. Artinya tingkah laku manusia dapat dipandang
sebagai reaksi terhadap berbagai tuntutan dan tekanan lingkungan
tempat ia hidup, seperti cuaca dan berbagai unsur alamiah lainya.
Semua makhluk hidup secara alamiah telah dibekali kemampuan
untuk menolong dirinya sendiri dengan cara beradaptasi dengan
keadaan lingkungan alam untuk bertahan hidup. Dalam istilah
psikologi, penyesuaian diri (adaptasi dalam istilah biologi) disebut
dengan istilah adjusment. Adjusment merupakan suatu proses untuk
mencari titik temu antara kondisi diri dan tuntutan lingkungan.
Manusia di tuntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial,
kejiwaan dan lingkungan sekitarnya. Kehidupan itu secara alamiah
juga mendorong manusia untuk terus menerus menyesuaikan diri.
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Dalam kenyataan, tidak selamnya individu akan berhasil dalam
melakukan penyesuaian diri. Hal itu disebabkan adanya rintangan
atau hambatan tertentu yang menyebabkan ia tidak mampu
melakukan penyesuaian diri secara optimal. Rintangan-rintangan itu
dapat bersumber dari dalam dirinya (keterbatasan) atau mungkin dari
luar dirinya. Dalam hubunganya dengan rintangan-rintangan tersebut,
ada individu-individu yang mampu melakukan penyesuaian diri
secara positif, tetapi ada pula yang melakukan penyesuaian diri secara
tidak tepat. Penyesuaian diri yang positif seperti tidak menunjukkan
adanya ketegangan emosional yang berlebihan tenang dan terarah.
Sedangkan penyesuaian diri yang tidak tepat ditandai dengan tingkah
laku yang serba salah dan tidak terarah. 33
4) Kecerdasan berbicara
Kecerdasan adalah istilah yang mendeskripsikan kapasitas
pikiran. Dalam konteks yang berbeda ini dapat didefinisikan dalam
cara yang berbeda, termasuk kapasitas untuk berpikir abstrak,
memahami, komunikasi, menalar, belajar, berencana, kecerdasan
emosi, dan pemecahan masalah. 34
Kemampuan individu dalam menggunakan kata-kata secara
efektif, kecerdasan ini meliputi kemampuan memanipulasi tata atau

33
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struktur bahasa fenologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna
bahasa, dan dimensi pragmatik atau pengguna praktis bahasa.
Penggunaan bahasa ini antara lain mencakup retorika atau
penggunaan bahasa untuk mempengaruhi orang lain melakukan
tindakan tertentu, memonik/hafalan atau menggunakan bahasa untuk
mengingat informasi, eksplanasi atau penggunaan bahasa untuk
memberi informasi, dan metabahasa atau penggunaan bahasa untuk
membahas bahasa itu sendiri. 35
Lingkungan sekolah sangat berpengaruh dalam pembentukkan
sikap percaya diri siswa, sehingga siswa tidak merasa minder, tidak
merasa malu, tidak sungkan dan berani tampil di depan temantemannya maupun di depan orang banyak di lingkunanya. Percaya
diri harus ditumbuhkan sejak dini dengan sering berlatih dan
dampingan guru.
3. Peran Guru
a. Pengertian Guru
Secara bahasa pendidik atau guru adalah educator walaupun
dalam penggunaan bahasa sehari-hari lebih dikenal dengan istilah teacher
sebagai orang yang melakukan transfer of knowledge sekaligus transfer
of falue.
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Menurut WS. Winkel pendidik atau guru adalah

orang yang

menuntun siswa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik atau
sempurna. Dalam kapasitasnya sebagai pendidik, guru dituntut untuk
dapat menjadi teman bagi siswa dan sekaligus dapat menjadi inspirator
dan korektor.36
b. Peran Guru
Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta
didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Minat, bakat,
kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak
akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru.37
1) Guru sebagai pembimbing
Bimbingan merupakan upaya memberikan nasihat dan saran
dari seseorang atau sekelompok guru kepada peserta didik.
Bimbingan adalah proses menempatkan pilihan bagi peserta didik
pada waktu dan tempat yang harus dilakukan. 38
Tugas guru adalah membimbing siswa. Membimbing berarti
mengarahkan kepada individu siswa, mana yang mempunyai
kemampuan kurang, sedang dan tinggi. Masing-masing kemampuan
anak didik tersebut membutuhkan perilaku yang harus berbeda-beda
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pula. Artinya, siswa yang mempunyai kemampuan intelektual
rendah, sedang dan tinggi tidak boleh disama ratakan.
Disinilah arti bimbingan yang sebenarnya bagi guru. Guru
harus memahami masing-masing anak didik dan kondisi fisik hingga
psikis siswa agar mampu melaksanakan tugas belajar dengan sebaikbaiknya. 39
Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat
menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu
menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Pelajaran
apapun yang diberikan, hendaknya dapat menjadi motivasi bagi
siswanya dalam belajar. Bila seorang guru dalam penampilannya
sudah tidak menarik, maka kegagalan pertama adalah ia tidak akan
dapat menanamkan benih pengajarannya itu kepada para siswanya.
Para siswa akan enggan menghadapi guru yang tidak menarik.
Pelajaran tidak dapat diserap sehingga setiap lapisan masyarakat
dapat mengerti bila menghadapi guru.40
Ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah pada saat itu
juga ia menaruh harapan terhadap guru, agar anaknya dapat
berkembang secara optimal. Minat, bakat, kemampuan dan potensi-
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potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak akan berkembang
secara optimal tanpa bantuan guru.41
2) Guru sebagai perancang pembelajaran
Guru di tuntut untuk berperan aktif dalam merencanakan
proses belajar mengajar tersebut dengan memperhatikan berbagai
komponen dalam sistem pembelajaran seperti:
a) Menyiapkan materi yang relevan dengan tujuan, waktu, fasilitas,
perkembangan

ilmu,

kebutuhan

dan

kemampuan

siswa,

komprehensif, sistematis, dan fungsional efektif.
b) Merancang metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa.
c) Menyediakan sumber belajar, dalam hal ini guru berperan
sebagai fasilitator dalam pengajaran.
d) Media, dalam hal ini guru berperan sebagai mediator dengan
memperhatikan relevansi (seperti juga materi), efektif dan
efisien, kesesuaian dengan metode, serta pertimbangan praktis. 42
Kewajiban guru adalah melayani pendidikan khususnya di
sekolah, melalui kegiatan mengajar, mendidik, dan melatih untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa, menyiapkan generasi bangsa kita
agar mampu hidup di dunia yang sedang menunggui mereka. Agar
tujuan itu dapat dicapai maka disyaratkan: (a) jumlah guru memadai
41
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Indonesia (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 22-23.
42

35

dengan jumlah sekolah yang harus dilayani, dan (b) jenis guru yang
disediakan sesuai dengan kompetensi guru yang dibutuhkan dan
proporsional dengan jumlah kompetensi guru. 43
Seorang guru dituntut untuk mampu komunikatif dengan
murid-muridnya. Ia harus berusaha menghilangkan kesenjangan
psikologis yang biasanya menjadi penghambat hubungan antara guru
dan murid. Ia harus membangun kedekatan dengan murid-muridnya,
namun tetap menjaga wibawanya sebagai seorang guru.44
3) Guru sebagai fasilitator
Sebagai Fasilitator, Guru hendaknya mampu mengusahakan
sumber belajar yang kiranya berguna, serta menunjang pencapaian
tujuan dan proses belajar mengajar, baik yang berupa narasumber,
buku teks, majalah ataupun surat kabar.45
Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan
fasilitas belajar yang memadai yang memungkinkan kemudahan
kegiatan belajar anak didik. Oleh karena itu menjadi tugas guru
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bagaimana menyediakan fasilitas, sehingga akan tercipta lingkungan
belajar yang menyenangkan anank didik. 46
4) Guru sebagai evaluator
Sebagai

evaluator,

guru

hendaknya

dapat

membantu,

memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran.
Teknik-tekniknya harus guru kuasai dengan baik agar dapat
melakukan perbaikan terhadap pengajaran menjadi lebih baik.
Guru juga dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik
dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek
ekstrinsik dan intrinsik. Penilaian terhadap aspek intrinsik lebih
menyentuh pada aspek kepribadian anak didik, yakni aspek nilai
(Values). Berdasarkan hal ini, guru harus bisa memberikan penilaian
dalam dimensi yang luas. Penilaian terhadap kepribadian anak didik
tentu lebih diutamakan. Jadi, penilaian itu pada hakikatnya diarahkan
pada perubahan kepribadian anak didik agar menjadi manusia susila
yang cakap.
Sebagai evaluator, guru tidak hanya menilai produk (hasil
pengajaran), tetapi juga menilai proses (jalannya pengajaran). Dari
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kedua kegiatan ini akan mendapatkan umpan balik (Feedback)
tentang pelaksanaan interaksi edukatif yang telah dilakukan. 47

47

Ibid, 48.

BAB III
METODE PENELITIAN
1.

Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metodologi
adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem
dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metodologi adalah suatu
pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.48
Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Bogdan dan Taylor Metode
penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan
bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial
yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam
kawasannya maupun dalam peristilahannya. 49
Penelitian kualitatif adalah model penelitian yang berusaha menyajikan
kebenaran realitas sosial dengan lebih banyak menggunakan pendekatan
induktif. Data dalam penelitian ini berbentuk kata, kalimat, skema dan berbagai
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Ilmu Sosial Lainnya (Bandumg: Pt Remaja Rosdakarya, 2013), 145.
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gambar yang menyimpan informasi berkaitan dengan suatu fenomena atau
kejadian-kejadian yang unik terkait dengan perilaku manusia. 50
Dalam penelitian ini yang sasarannya tentang Upaya Guru Dalam
Meningkatkan

Percaya

Diri

Siswa

Melalui

Kegiatan

Ekstrakurikuler

Muhadharah Di Mi Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo, maka
digunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata–
kata tertulis dan lisan dari orang–orang dan perilaku yang diamati.
Penelitian ini akan meneliti tentang percaya diri siswa, kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah dan sesuatu yang dilakukan oleh guru madrasah
untuk meningkatkan percaya diri siswa. Dimulai dari penyelidikan secara rinci
sebuah setting penelitian, yaitu tentang MI Ma’arif Al-Ishlah tersebut, tentang
latar

belakang

berdirinya,

bagaimana

kurikulumnya,

bagaimana

pembelajarannya, dan bagaimana cara memecahkan masalah yang dihadapinya.
Disini juga akan mengamati secara mendalam pribadi siswa yang mempunyai
percaya diri rendah, dan cara atau upaya guru dalam menjalankan tugas dan
perannya, khususnya dalam peningkatan percaya diri siswa.
2.

Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian ini, peneliti hadir sebagai instrumen kunci, yang
berpartisipasi penuh dalam pengumpulan data, seperti dalam observasi dalam
wawancara dan dalam pendokumentasian.
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Penelitilah yang akan melakukan wawancara dengan Guru di madrasah,
untuk mencari tahu informasi tentang upaya guru dalam meningkatkan percaya
diri siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler muhadharah. Peneliti akan mengamati
guru dalam membimbing siswa dan mengamati siswa dalam mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah,

dan mendokumentasikan data yang dapat

menunjang penelitian yang sedang dilakukan.
3.

Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat. Letak sekolah ini
di pedesaan di kabupaten Ponorogo bagian selatan yaitu kecamatan Bungkal,
meskipun di pedesaan namun letaknya masih dekat dengan jalan raya lintas
kecamatan. Peneliti tertarik meneliti di sini karena ingin mengetahui banyak
tentang peran guru dalam meningkatkan percaya diri siswa, agar siswa tidak
malu-malu ketika guru meminta siswa untuk ke depan kelas dan berani tampil
percaya diri di depan teman-teman ataupun di depan banyak orang.

4.

Data dan Sumber Data
Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam dalam penelitian
kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti
dokumen, dan lain-lain. Berdasarkan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya
dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. 51
Sumber data utama dalam pelitian ini adalah upaya guru dalam
meningkatkan percaya diri siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler muhadharah,
51
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kata–karta dari lisan guru untuk memberikan informasi atau penjelasan serta
tujuan dari tindakan yang telah dilakukannya. Untuk selebihnya seperti dokumen
dan lainnya merupakan tambahan untuk memperkuat dan memperjelas serta
untuk bukti bahwasannya penelitian ini benar adanya (fakta).
5.

Prosedur Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan
data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik
pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview
(wawancara), dokumentasi .
a.

Observasi
Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu
pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu
fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data
itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat
canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat
jauh dapat di observasi dengan jelas. 52 Pada penelitian kali ini observasi
dilakukan dengan mengamati segala hal yang berkaitan dengan

52

Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D”
(Bandung: Alfabeta, 2015), 310.
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penelitian yang sedang dilakukan, seperti mengamati perilaku siswa
dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler muhadharah, serta mengamati
tingkat percaya diri siswa ketika tampil di depan teman-teman dan guru
pembina, serta mengamati upaya guru dalam

pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler muhadharah.
Penelitian dalam memperoleh data menggunakan observasi non
partisipan atau pengamatan langsung terhadap kegiatan-kegiatan untuk
mengembangkan peduli sosial. Observasi yang akan dilakukan peneliti
akan terjun langsung ke MI Ma’arif Al-Ishlah yang bertempat di desa
Kalisat Bungkal Ponorogo.
b.

Wawancara
Wawancara

adalah

percakapan

dengan

maksud

tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pewawaancara
(intervieer)

yang

mengajukan

pertanyaan

dan

Terwawancara

(Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
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Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan
makna dalam suatu topik tertentu.
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti

53

ingin

Lexy J. Moleong, 186.

melakukan studi pendahuluan untuk

menemukan
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permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin
mengetahui hal-hal yang responden yang lebih mendalam. Teknik
pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri
atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau
keyakinan pribadi. 54Disini peneliti akan melakukan tanya jawab secara
intensif dengan guru yang ada di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat.
Peneliti memilih wawancara terstruktur juga wawancara tidak
terstruktur. Mengapa dengan wawancara terstruktur? Karena dengan
merancang terlebih dahulu pertanyaan serta alternatif jawaban yang
mungkin akan diutarakan oleh guru dan siswa di madrasah tersebut,
sebuah wawancara akan menghasilkan data yang diharapkan secara
maksimal, dan runtut. Dan dalam penelitian ini juga menggunakan
wawancara tidak terstruktur, untuk menambah keakraban antara peniliti
dengan narasumber, pertanyaan yang dilontarkan juga tidak terlalu
berpatokan pada sebuah rencana yang telah tertulis, namun masih tetap
bertanya seputar upaya guru dalam meningkatkan percaya diri siswa
melalui kegiatan ekstrakurikuler muhadharah.
c.

Dokumentasi
Guba dan Lincoln mendefinisikannya seperti berikut: Record
adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau
lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan

54

Sugiyono, 317.
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akunting. Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film lain dari
Record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang
penyidik.
Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber
data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data di
manfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. 55
Dokumen merupakan catatan peristiwa

yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental
dari seseorang. Dokumentasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini
adalah dengan mengabadikan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler
muhadharah di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat, tingkat percaya diri siswa di
MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat, dan apa saja peran guru di MI Ma’arif AlIshlah Kalisat dalam meningkatkan percaya diri siswa dengan foto–foto,
serta video tentang program yang akan dilaksanakan oleh guru madrasah
dalam peningkatan percaya diri siswa.
Rekaman

juga

merupakan

pendokumentasian

yang

sangat

dibutuhkan. Karena dalam proses wawancara tidak akan mungkin
mencatat dengan tangan atau hanya dengan sekedar mengingat apa saja
yang diutarakan oleh informan, namun membutuhkan alat perekam
sehingga dapat didengarkan kembali di rumah untuk menghindari ketidak
akuratan jawaban dikarenakan lupa.
55

Lexy J. Moleong, 216-217.
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6.

Teknik Analisis Data
Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan
sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 56
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data
kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah aktifitas yang dilakukan secara
terus selama penelitian berlangsung. Dilakukan mulai dari pengumpulan data
sampai pada tahap penulisan laporan. Miles dan Huberman membagi analisis
data dalam tiga tahapan yaitu:

Pengumpulanan
data

Reduksi data

56

Sugiyono, 335.

Penyajian data

Kesimpulankesimpulan:
penarikan/verifikasi
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1. Reduksi data
Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ”kasa” yang
muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian. Reduksi
berlangsung secara terus menerus selama kegiatan penelitian yang
berorientasi kualitatif berlangsung.
Reduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal
yang penting, membuat katagori.
2. Penyajian data
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan dapat memahami
apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas
pemahaman yang didapat peneliti dari pengujian tersebut.
3. Kesimpulan
Menarik kesimpulan peneliti mencari arti benda-benda, mencatat
keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yag mungkin,
alur sebab akibat, dan proporsi. Bagi peneliti yang berkompeten akan
mampu menangani kesimpulan tersebut dengan secara longgar, tetap
terbuka dan skeptis. Akan tetapi, kesimpulan yang sudah disediakan dari
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mulai belum jelas, kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar
lebih kuat.57
7.

Pengecekan Keabsahan Temuan
Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan data
hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang digunakan
dalam penelitian.
Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah teknik triangulasi yaitu
teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di
luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data
itu.

Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang

memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, penyidik dan teori.

58

Jenis-jenis

triangulasi ada tiga yaitu:
a.

Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan
cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai
contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang perilaku murid, maka
pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan ke
guru, teman murid yang bersangkutan, dan orang tuanya. Data dari ketiga
sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama,
yang berbeda dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang
57

Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: ArRuzz Media,2012), 306-309.
58
Sugiyono, 330.
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telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan
selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data tersebut.
b.

Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan
cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi,
dokumentasi atau kuisioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas
data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti
melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau
yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin
semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c.

Triangulasi Waktu
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang
dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber
masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data, yang lebih valid
sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data
dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan cara wawancara
, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil
uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang
sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. 59

59

Basrowi & Suwadi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 84-89.
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Dalam penelitan ini, digunakan teknik triangulasi dengan sumber,
berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu
informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode
kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti dengan jalan:
1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang di depan umum
dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau
tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.
5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.
8.

Tahapan-tahapan Penelitian
Tahapan-tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a.

Tahap Pra Lapangan
Ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini
ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika
penelitian lapangan. Kegiatan dan pertimbangan tersebut adalah sebagai
berikut:
1) Menyusun rancangan penelitian
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2) Memilih lapangan penelitian
3) Mengurus perizinan
4) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan
5) Memilih dan memanfaatkan informan
6) Menyiapkan perlengkapan penelitian
7) Persoalan etika penelitian
b.

Tahap Pekerjaan Lapangan
Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian yaitu:
1) Memahami latar penelitian
2) Memasuki lapangan
3) Berperan serta sambil mengumpulkan data60

c.

d.

Tahap Analisis Data
a.

Analisis selama pengumpulan data

b.

Setelah pengumpulan data

Tahap Penulisan Hasil Laporan Penelitian61

60
61

Ibid, 84-89.
Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 323.

BAB IV
DESKRIPSI DATA
EKSTRAKURIKULER MUHADHARAH, PERCAYA DIRI, UPAYA GURU

A. Deskripsi Data Umum
1. Sejarah Singkat Berdirinya MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal
Ponorogo
Madrasah

Ibtida’iyah

Ma’arif

Al-Ishlah

Kalisat

Bungkal

Ponorogo berdiri pada tahun 2011. Bernaung dibawah Yayasan Islam
Al-Ikhlas Kalisat, merupakan salah satu dari sekian Madrasah
Ibtida’iyah yang ada di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.
Madrasah Ibtiyah Ma’arif Al-Ishlah yang bernaung dibawah lembaga
Yayasan Islam Al-Ikhlas Kalisat menggunakan metode Pembelajaran
berdasarkan kurikulum dari Pemerintah dan yayasan dengan pendekatan
berbasis kompetensi yang mulai diberlakukan pada tahun 2011 dan
disempurnakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), juga
di padukan dengan Kurikulum 2013.
Madrasah Ibtida’iyah Ma’arif Al-Ishlah sejak awal berdirinya
sesuai

dengan

ijin

pendirian

Madrasah

dari

Kantor Wilayah

Departemen Agama RI No.Kd.13.02/4/PP.07/04/2013 dengan Nomer
Satatistik Madrasah (NSM) 111235020079
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tahun berdiri 2011.

52

Madrasah Ibtida’iyah Ma’arif Al-Ishlah Status Terdaftar, di usianya
masih menginjak Tahun ke tujuh.62
2. Letak Geografis MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo
Lokasi Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Al-Ishlah Kalisat terletak di
pedesaan yang sebagian ekonomi penduduknya dengan tingkat ekonomi
menengah ke bawah. Tempatnya di Jl. Raya Bungkal – Ngrayun KM. 01
Desa Kalisat, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo.
Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Al-Ishlah Kalisat hadir di tengah-tengah
masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana
pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, serta berbasiskan agama. 63
3. Tujuan MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo
Secara umum Tujuan pendidikan

MI Ma’arif Al-Ishlah adalah

meletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta
ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
Bertolak dari tujuan Umum pendidikan dasar tersebut, madrasah Ibtida’iyah
Al-Ishlah mempunyai tujuan sebagai berikut :
a. Meningkatkan kuantitas dan kwalitas sikap dan praktik kegiatan serta
amaliyah keagamaan warga Madrasah

62

Lihat Transkrip Dokumentasi nomor: 01/D/20-III/2018 dalam lampiran laporan hasil
penelitian ini.
63
Lihat Transkrip Dokumentasi nomor: 02/D/20-III/2018 dalam lampiran laporan hasil
penelitian ini.
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b. Menciptakan lulusan Madrasah Ibtida’iyah Al-Islah yang menguasai ilmu
pengetahuan umum dan agama.
c. Menumbuhkan kepedulian dan kesadaran warga Madrasah terhadap
keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan Madrasah.
d. Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana dan fasilitas
yang mendukung peningkatan prestasi akademik dan non akademik.
e. Menerapkan managemen pengendalian mutu madrasah, sehingga terjadi
peningkatan animo siswa baru dan akreditasi Madrasah. 64
4. Visi MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo
a. Terwujudnya peserta didik yang tekun melaksanakan ibadah wajib
maupun sunah.
b. Bertutur kata, berprilaku dan bersikap berdasarkan syari’at islam dalam
kehidupan sehari-hari
c. Memiliki daya saing yang tinggi untuk memasuki SMP/MTs favorit di
kota Ponorogo
d. Mampu meraih berbagai kejuaraan dalam berbagai even lomba bidang
akademis maupun non akademis
e. Memiliki kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat.
f. Memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan pencegahan
kerusakan lingkungan. 65
64

Lihat Transkrip Dokumentasi nomor: 03/D/20-III/2018 dalam lampiran laporan hasil
penelitian ini.
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5. Misi MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo
a. Menanamkan pengetahuan dan pemahaman akidah kepada peserta didik
sejak dini.
b. Mendidik peserta didik untuk menjadi generasi yang tangguh, unggul,
dan mandiri di era global
c. Menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi yang di dasari iman dan
taqwa
d. Melaksanakan pembiasaan dan mengamalkan nilai-nilai akhlakul karimah
dalam kehidupan sehari-hari
e. Melaksanakan

pembelajaran

yang

aktif,

kreatif,

efektif,

dan

menyenangkan yang berbasis pelestarian fungsi lingkungan.
f. Memberikan wadah kepada siswa guna mengenali potensi diri sejak dini
dan mengembangkan secara optimal.
g. Menyelenggarakan tata kelola Madrasah yang efektif, efisien, transparan
dan akuntabel. 66

65

Lihat Transkrip Dokumentasi nomor: 04/D/20-III/2018 dalam lampiran laporan hasil
penelitian ini.
66
Lihat Transkrip Dokumentasi nomor: 05/D/20-III/2018 dalam lampiran laporan hasil
penelitian ini.
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6. Struktur Organisasi di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo
Kepala Sekolah di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo
yaitu bapak Misbahul Munir, S.H.I, komite yang ada di MI Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo yaitu bapak Tukiman S.Pd.I, bendahara di MI
Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo yaitu ibu Nita Wahyu T. S.Pd. I,
dan sekretaris di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo yaitu bapak
Ariyansyah Hendra S. 67
7. Keadaan Guru dan Karyawan di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal
Ponorogo
Guru yang dimaksud di sini adalah seorang pendidik yang memikul
tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan pendidikan. Dalam arti
pendidik adalah seorang dewasa yang benar-benar dapat mempengaruhi,
membimbing, dan mengarahkan pendidikan anak didiknya. Sebab menjadi
seorang pendidik bukan hanya mengajar menyampaikan ilmu pengetahuan
tetapi juga harus memperhatikan dan membentuk jasmani dan rohani anak
didik, apalagi mendidik anak usia dasar yang membutuhkan keuletan,
kesabaran, dan profesionalisme sekaligus kearifan menyampaikan materi
pelajaran, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Pendidik adalah orang yang sangat menentukan berhasil tidaknya
pendidikan murid-murid di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat, karena mereka

67

Lihat Transkrip Dokumentasi nomor: 06/D/20-III/2018 dalam lampiran laporan hasil
penelitian ini.
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menjadi pembimbing langsung, maka sudah pasti mereka memberikan
pengarahan dan nasihat dalam setiap langkah murid-muridnya. Apapun yang
dilakukan murid-muridnya selalu dalam pengawasan guru.
Para pendidik di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat tahun ajaran
2017/2018 berjumlah 12 orang guru tetap, dan 1 penjaga sekolah. Dan
tingkat pendidikannya sebagian besar sudah selesai SI.
Selain menjadi guru, mereka para pendidik juga sebagai karyawan.
Karyawan yang dimaksud adalah personil yang ikut serta dan menjadi
bagian dalam seluruh proses yang berlangsung di MI Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat. Mereka ada yang sebagai petugas tata usaha dan ada yang sebagai
petugas UKS.68
8. Keadaan Siswa di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo
Siswa merupakan subjek dari pendidikan, maka pusat situasi dari
kegiatan pendidikan adalah murid. Pada tahun ajaran 2011/2012 berjumlah
10 siswa, 2012/2013 berjumlah 23 siswa, 2013/2014 berjumlah 36 siswa,
2014/2015 berjumlah 54 siswa, 2015/2016 berjumlah 88 siswa, 2016/2017
berjumlah 124 siswa, 2017/2018 berjumlah 159 siswa. 69

68

Lihat Transkrip Dokumentasi nomor: 07/D/20-III/2018 dalam lampiran laporan hasil
penelitian ini.
69
Lihat Transkrip Dokumentasi nomor: 08/D/20-III/2018 dalam lampiran laporan hasil
penelitian ini.
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9. Sarana dan Prasarana MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo
Sarana dan prasarana di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal
Ponorogo antara lain adalah Ruang Kelas Ada 8, Ruang Kepala Sekolah,
Ruang Guru, Perpustakaan, Masjid, Toilet Guru, Toilet Siswa, dan Ruang
Tata Usaha. 70
B. Deskripsi Data Khusus
1. Kegiatan Ekstrakurikuler Muhadharah Di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat
Dari pengamatan peneliti di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal
Ponorogo kegiatan ekstrakurikuler muhadharah dilakukan pada hari sabtu
siang setelah semua kegiatan belajar mengajar di kelas masing-masing sudah
selesai. Siswa beramai-ramai keluar dari kelasnya untuk bergabung dengan
kelomponya masing-masing sesuai yang diarahkan oleh guru pembina
kegiatan ekstrakurikuler muhadharah mereka. Mereka masuk kelas dan
mengambil posisi sesuai yang ditentukan oleh guru pembina masing-masing
kelompok. Apabila ada pembina yang belum memasuki ruangan siswa segera
sigap memanggil guru pembina ke ruang guru.
a. Menurut bapak Sahid Komarudin
“Di sini kegiatan ekstrakurikuler muhadharah itu biasa dilakukan pada hari sabtu
siang mbak, dan biasanya waktunya itu pukul sebelas sampai dua belas siang,
biasanya itu ketika pelajaran sudah selesai semua, jadi waktunya tidak mengganggu

70

Lihat Transkrip Dokumentasi nomor: 09/D/20-III/2018 dalam lampiran laporan hasil
penelitian ini.
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pelajaran. Tempatnya itu biasanya di dalam kelas ada juga yang di masjid,
tergantung dengan kelompoknya”.71

Kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di MI Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo itu dilakukan pada hari sabtu pukul 11.00 WIB.
Ketika semua kegiatan belajar mengajar di kelas sudah selesai. Tempat
yang digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler muhadharah yaitu di kelas
dan di masjid.
b. Menurut bapak Sahid Komarudin
“Untuk yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler muhadharah pada saat semester satu
kelas II, III, IV, V, dan VI. Tetapi untuk semester dua yang mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah hanya kelas II, III, IV, V dan para guru pembina
masing-masing kelompok. Untuk pembina kelompok bahasa arab ibu aziz dan untuk
bahasa jawa pak nyaimun dan bahasa inggris bu nita dan bahasa indonesia saya
sendiri”.72

Yang mengikuti Kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di MI
Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo untuk semester I kelas 2
sampai kelas 6 dan untuk semester II kelas 2 sampai kelas 5.

c. Menurut bapak Nyaimun
“Pelaksanaan muhadharah di sini kan baru tahun kedua ya mbak, waktu tahun
pertama diadakanya muhadharah itu pelaksanaanya di desain seperti anak Mts atau
Ma, tapi anak-anak banyak yang keberatan dan bahkan ada yang takut. Jadi untuk
tahun kedua ini pelaksanaanya di rubah menjadi lebih santai dan terlihat seperti
anak-anak yang sedang latihan berpidato”. 73
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Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di MI Ma’arif
Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo diadakan sudah setahun ini dan
kegiatanya dikemas seperti layaknya siswa sedang berlatih, supaya siswa
tidak takut dan tegang.
d. Menurut bapak Nyaimun
“Pembagian kelompok untuk kegiatan ekstrakurikuler muhadharah itu kita acak
mbak. Dimulai dari siswa yang menonjol atau siswa yang cerdas kita bagi ke setiap
kelompoknya dan kita acak mulai kelas dua sampai kelas enam, supaya adil dan
sama rata. Dan pelaksnannya itu kita fokuskan per bahasa, seperti bahasa arab,
bahasa inggris, bahasa jawa dan bahasa indonesia”.74

Pembagian kelompok dalam kegiatan ekstrakurikuler muhadharah
di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo diacak oleh guru dari
kelas 2 sampai kelas 6.
e. Menurut ibu Amalla Viesta Hariyanti
“Kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di sini materi yang digunakan biasanya di
pilihkan atau dicarikan langsung oleh guru dan biasanya berkaitan dengan materi
pelajaran agama, terutama pelajaran aqidah akhlak, fiqih, SKI. Anak-anak dilatih
dengan menggunakan empat bahasa mbak, seperti bahasa arab, bahasa indonesia,
bahasa inggris dan bahasa jawa”.75

Kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di MI Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo materinya bertema agama yang dipilihkan oleh
guru pembina.
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f. Menurut ibu Amalla Viesta Hariyanti
“Metode yang digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler muhadharah disini
menggunakan metode ceramah dan diskusi, guru merancang metode ini supaya
menjadi sarana untuk memancing siswa untuk aktif dan percaya diri, supaya siswa
tidak malu-malu lagi. Anak-anak terus dituntut untuk berbicara dan guru meminta
anak untuk bertanya“.76

Dalam kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di MI Ma’arif AlIshlah Kalisat Bungkal Ponorogo metode yang digunakan adalah pidato
atau ceramah dan diskusi.
g. Menurut bapak Ariyansyah Hendra Saputra.
“Tujuan dari ekstrakurikuler muhadharah di sini, yang pertama sebagai wadah untuk
siswa agar lebih percaya diri berbicara di depan orang banyak, dan yang kedua
sebagai latihan atau jaga-jaga bila sewaktu-waktu ada lomba berpidato bahasa arab,
bahasa inggris, bahasa jawa maupun bahasa indonesia siswa itu siap. Kita anggap
ekstrakurikuler ini sebagai latihan juga untuk persiapan lomba, seperti itu mbak”.77

Tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di MI Ma’arif
Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo adalah pertama sebagai wadah untuk
siswa agar lebih percaya diri berbicara di depan orang banyak, dan yang
kedua sebagai latihan atau jaga-jaga bila sewaktu-waktu ada lomba
berpidato bahasa arab, bahasa inggris, bahasa jawa maupun bahasa
indonesia siswa itu siap.
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h. Menurut siswa kelas V
“Kegiatan ekstrakurikuler muhadharah dilakukan hari sabtu siang pukul 11.00 WIB
sampai pukul dua 12.00 WIB kak. Yang mengikuti itu kelas II sampai kelas VI dan
guru pembina masing-masing kelompok. Yang membagi kelompok itu bapak ibu
guru di pilih acak dari semua kelas. Kegiatan Ekstrakurikuler muhadharah itu ada
yang berpidato ada yang mengaji kak. Materinya itu dari pembinanya kak biasanya
itu tentang pelajaran agama atau hari-hari besar agama islam”.78

Menurut Siswa kelas VI kegiatan ekstrakurikuler muhadharah itu
dilakukan pada sabtu siang pukul 11.00-12.00 WIB, yang diikuti oleh
kelas II sampai kelas VI dan didampingi oleh pembina masing-masing
kelompok. Di dalam kegiatan tersebut ada yang mengaji ada yang
berpidato dengan materi yang bertema agama yang dipilihkan langsung
oleh pembina.
2. Percaya Diri Siswa Di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat
Di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo percaya diri siswa
sangat rendah, dengan demikian para guru berupaya meningkatkan percaya
diri siswa dengan dibiasakan melalui latihan ekstrakurikuler muhadharah rutin
seminggu sekali dan dengan bimbingan dari guru. Dengan adanya kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah tingkat percaya diri siswa mulai meningkat. Dan
menurut para guru-guru di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo
dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler ini sangat membantu meningkatkan
percaya diri siswa.
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a. Menurut bapak Ariyansyah Hendra Saputra.
“Tidak juga mbak, pada awal-awal kegiatan ekstrakurikuler muhadharah percaya
diri anak sangat kurang masih banyak anak yang takut dan menolak. Ada yang hanya
menolak tetapi di bujuk oleh guru pembina akhirnya mau, tapi ada juga yang sampai
tidak masuk sekolah jadi dari pagi itu sudah tidak masuk karena mendapat jadwal
berpidato. Tetapi untuk akhir-akhir ini anak sudah mulai sedikit berani meskipun
hanya sedikit”.79

Sebelum diadakannya kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di MI
Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo percaya diri siswa rendah
dan setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di MI Ma’arif
Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo percaya diri siswa menjadi
meningkat.
b. Menurut ibu Nita Triwulan
“Dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler muhadharah siswa ada yang semangat
ada yang kurang semangat mbak, ada yang hanya diem tapi entah mendengarkan
atau tidak dan ada juga yang main pensil sendiri dan ada juga yang usil dengan
temannya. Untuk kelas bawah biasanya temanya diem digangguin dan jadi ramai
sendiri.”.80

Semangat

anak

dalam

mengikuti

kegiatan

ekstrakurikuler

muhadharah di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo sudah
baik meskipun ada satu atau dua anak yang kurang semangat .
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c. Menurut ibu Nita Triwulan
“Awal-awal kegiatan ekstrakurikuler muhadharah sikap siswa terlihat malu-malu,
takut, gemeteran ada juga yang menangis takut salah. Tapi lama kelamaan siswa itu
terbiasa mbak jadi siswanya itu tidak setakut dulu, karena guru itu sering
mengingatkan,jangan takut dek kalau salah tidak dimarahi seperti itu jadi anak
sudah lebih berani berinteraksi di depan orang banyak sekarang”.81

Penyesuaian diri siswa di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal
Ponorogo setelah seringnya latihan sudah baik, siswa sudah lebih berani
berinteraksi di depan teman-teman dan guru pembina. Karena guru selalu
menyemangati dan menguatkan mental siswa, agar siswa tidak minder.
d. Menurut ibu Nita Triwulan
“Kemampuannya ya bisa dikatakan lumayan ya mbak walaupun masih banyak yang
membaca daripada yang menghafal tapi sedikit-sedikit kemampuan berbicaranya
sudah mulai lancar dan yang dulunya suaranya serak karena ketakutan sekarang
sudah mulai santai dan tidak setegang dulu. Percaya dirinya anak juga sudah
bertambah walaupun belum maksimal tapi sudah sangat meningkat”.82

Kemampuan berbicara siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler
muhadharah di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo sudah
bagus, dari sekian banyak siswa-siswi yang bertugas berpidato sudah
banyak yang menghafal daripada yang membaca teks.
e. Menurut siswa kelas V
“Keberanian teman-teman di sini itu banyak yang berani kak tetapi untuk yang kelas
atas, kalau untuk yang kelas II dan III itu masih malu-malu dan masih kurang
semangat kalau ikut kegiatan ekstrakurikuler muhadharah. Ada yang membaca saja
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belum lancar kak jadi ya masih gugup. Kalau untuk kelas atas itu sudah berani dan
semangat kak.”83

3. Peran Guru Di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Untuk Mengatasi Siswa
Yang Kurang Percaya Diri
Guru di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat selain membimbing siswa dalam
pelajaran akademik juga memberi pelajaran untuk kegiatan ekstrakurikuler.
Guru yang bertugas selalu membimbing dan mendampingi siswa-siswinya
dalam kegitan ekstrakurikuler muhadharah.
Pada hari sabtu peneliti mengamati guru-guru yang bertugas sebagai
pembina masing-masing kelompok. Peneliti melihat pembina ekstrakurikuler
muadharah sangat berperan aktif dalam kegiatan tersebut.
Peneliti melihat guru mempersiapkan pembagian kelompok yang
bertugas untuk yang akan datang. Siswa dipilih secara acak dan adil untuk
yang bertugas hari sabtu, siswa yang terpilih ikut bersama guru pembina untuk
belajar berpidato. Ada juga pembina yang menyiapkan materi yang akan di
bawakan oleh siswa untuk berpidato. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh
siswa sudah disiapkan oleh guru pembina masing-masing kelompok. Menurut
pengamatan peneliti guru di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo
sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik.
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a. Menurut ibu Aziz Istiqomah
“iya mbak di sini guru selalu membimbing siswa sampai siswa bener-bener siap
untuk tampil di depan teman-temannya. Siswa yang kemampuan berbicara dan
percaya dirinya kurang kita bimbing terus, kita semangati kalau ini latihan kalau
salah tidak dimarahi seperti itu. Ada kan siswa yang gak mau ketika mendapat
jadwal berpidato, itu kita sebagai guru membujuk terus siswa tersebut, dan kita juga
menghubungi orang tua siswa kalau putra atau putrinya mendapat jadwal
muhadharah tetapi anaknya tidak mau supaya d rumah juga disemangati oleh orang
tua mereka”.84

Guru di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo selalu
membimbing siswa sampai siswa bener-bener siap berpidato di depan
guru dan teman-temannya dalam kegiatan ekstrakurikuler muhadharah.
b. Menurut ibu Aziz Istiqomah
“Yang dilakukan guru sebelum kegiatan ekstrakurikuler muhadharah berlangsung itu
membagi kelompok mbak, kelompoknya ada empat dan disetiap kelompok ada
pembimbingnya masing-masing yang bertugas menemani dan membimbing siswa
terkait kegiatan ekstrakurikuler muhadharah mbak. Dan biasanya guru disini selalu
membagi jadwal dan mempersiapkan materi seminggu sebelum kegiatan
berlangsung”.85

Yang dilakukan guru di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal
Ponorogo sebelum kegiatan ekstrakurikuler muhadharah berlangsung itu
membagi kelompok, membagi jadwal dan menentukan materi untuk siswa
yang akan tampil dalam kegiatan ekstrakurikuler muhadharah.
c. Menurut bapak Ariyansyah Hendra Saputra.
“iya mbak, guru pendamping atau guru pembina masing-masing kelompok selalu
mendampingi siswa dan juga guru pendamping juga selalu menyiapkan segala
sesuatunya, seperti sebelum siswa tampil guru sudah mempersiapkan materi dan
84

Lihat Transkrip Wawancara nomor: 12/W/19-III/2018 dalam lampiran laporan hasil
penelitian ini.
85
Lihat Transkrip Wawancara nomor: 13/W/19-III/2018 dalam lampiran laporan hasil
penelitian ini.

66

naskah pidatonya, jadi kan satu minggu sebelum siswa tampil itu guru sudah
memberikan naskah mbak kepada siswa agar siswa bisa berlatih dan menghafal.
Guru juga mengajari siswa bagaimana berbicara serta cara membacanya khususnya
bahasa arab, bahasa inggris dan bahasa jawa yang dianggap sulit siswa, seperti itu
mbak”.86

Guru pembina dalam kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di MI
Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo masing-masing kelompok
selalu mendampingi siswa dan menyiapkan segala sesuatunya, seperti
mempersiapkan materi dan naskah pidatonya, jadi kan satu minggu
sebelum siswa tampil itu guru sudah memberikan naskah atau materi
untuk berpidato.
d. Menurut ibu bapak Ariyansyah Hendra Saputra.
“Pasti mbak, guru pembina selalu memberikan evaluasi dan menjelaskan materi
yang belum dipahami siswa dari kegiatan ekstrakurikuler muhadharah tersebut.
Supaya siswa lebih bersungguh-sungguh dan belajar lagi. Selain itu guru juga
memberikan nasehat-nasehat untuk siswa yang ramai atau siswa yang main sendiri
untuk memperhatikan temanya ketika berpidato.”87

Stelah semua siswa sudah tampil guru memberikan evaluasi
terkait

terlaksanannya kegiatan ekstrakurikuler

muhadharah serta

penampilan-penampilan dari siswa.
Begitulah cara para guru di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat untuk
mendidik dan melatih siswa untuk lebih berani dan percaya diri berbicara
di depan orang banyak melalui kegiatan ekstrakurikuler muhadharah.
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e. Menurut siswa kelas V
“Iya kak, guru selalu mengajari siswa kelas 2 biasanya itu kak yang masih belum
bisa”. “Biasanya itu nyiapin tema dan mengumpulkan teman-teman untuk segera
dimulai kegiatan ekstrakurikuler muhadharahnya kak”.
“Guru pembina selalu menunggu sampai kegiatan selesai kak dan membantu
menjelaskan bila ada materi yang belum dipahami oleh siswa”.
“Iya kak pasti guru selalu memberikan evaluasi sebelum kegiatan di tutup. Senang
sekali kak, tapi kalau dulu malu tapi sekarang tidak”.
“Senang sekali kak, tapi kalau dulu malu tapi sekarang tidak”.88

Menurut siswa-siswi kelas V guru selalu membimbing siswa,
menjadi fasilitator untuk siswa, dan mengevaluasi siswa yang sudah
tampil.
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BAB V
ANALISIS DATA
EKSTRAKURIKULER MUHADHARAH, PERCAYA DIRI, UPAYA GURU
4. Ekstrakurikuler Muhadharah
Ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di sekolah, kegiatan ini
dilaksanakan di sekolah pada sore hari bagi sekolah-sekolah yang masuk pagi dan
dilaksanakan pagi hari bagi yang masuk sore hari. 89
Kegiatan Ekstrakurikuler Muhadhoroh adalah sebuah kegiatan berbicara di
depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya, atau memberikan
gambaran tentang suatu hal. Pidato biasanya dibawakan oleh seorang siswa
dengan materi yang dipersiapkan khusus sesuai tema apa yang ingin diberikan
sesuai kebutuhan audien. Prosesnya lebih penting daripada hasil, program
hendaknya cukup komprehensif dan seimbang dapat memenuhi kebutuhan dan
minat semua siswa, program hendaknya memperhitungkan kebutuhan kebutuhan
khusus sekolah. Acaranya pun dikemas seolah sebuah tabliqh seremoni, ada yang
berperan sebagai MC atau pembawa acara, adapula yang menjadi Qori‟ dan
Saritilawah, serta sambutan-sambutan oleh ketua piket pada hari itu.90
Kesadaran siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler muhadharah
erat kaitannya dengan bagaimana peran yang akan di lakukan oleh guru tehadap

89
90

Suryosubroto, 286.
Muhammad Sholahuddin, 14-16.
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siswa yang kurang percaya diri. Sebagai guru, haruslah mengetahui bagaimana
sebenarnya keadaan siswa yang akan ditingkatkan sikap percaya dirinya.
Dari seluruh data yang penulis kumpulkan dari lapangan dan penulis
sajikan, tahap selanjutnya yang akan penulis lakukan adalah analisa data tentang
kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal
Ponorogo. Sebagai berikut:
1. kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal
Ponorogo yaitu kegiatan dilakukan pada hari sabtu pukul 11.00 WIB siang
dimana setelah semua kegiatan belajar mengajar masing-masing kelas sudah
selesai. Dan tempat yang digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler
muhadharah di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo adalah untuk
kelompok bahasa Arab di kelas III B, bahasa Indonesia di kelas V, bahasa
Jawa di kelas VI dan bahasa Inggris di masjid. Waktu yang digunakan untuk
kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal
Ponorogo sesuai dengan teori yang sudah ada. Waktu yang digunakan untuk
kegiatan ekstrakurikuler muhadharah adalah ketika semua pelajaran sudah
selesai jadi tidak menggangu proses belajar mengajar siswa. 91
2. Analisis peneliti dari pelaksana dalam kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di
MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo adalah dilakukan oleh siswa
kelas II, III, IV, V, VI dan di dampingi oleh guru pembina masing-masing
91
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kelompok. Di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo yang
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler muhadharah hampir semua kelas kecuali
kelas I, karena faktor usianya yang masih sangat di bawah. Kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal
Ponorogo hanya di dampingi oleh guru pembina masing-masing kelompok
bukan semua guru atau karyawan. 92
3. Analisis peneliti dari pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di MI
Ma’arif

Al-Ishlah

Kalisat

Bungkal

Ponorogo

pelaksanaan

kegiatan

ekstrakurikuler muhadharah siswa-siswi dikumpulakan dalam ruangan
masing-masing kelompok, bagi siswa yang bertugas berpidato diminta guru
untuk bersiap-siap. Ekstrakurikuler muhadharah dilakukan menggunakan
pembawa acara, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, pidato-pidato dan
sambutan guru pendamping. Pelaksanaan berjalan dengan panduan pembawa
acara yang sudah dilatih oleh guru, kemudian pembacaan pidato-pidato
bergantian karena ada 3 yang bertugas pidato dengan tema yang berbedabeda.Walaupun demikian kegiatan ekstrakurikuler muhadharah dirancang
seperti siswa-siswi sedang berlatih, anak boleh membawa teks pidatonya
supaya siswa tidak tegang dan siswa mau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler
muhadharah dengan tertib.93
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4. Analisis peneliti dari materi yang digunakan untuk pidato kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal
Ponorogo materi yang digunakan untuk berpidato itu biasanya membahas
tentang hari-hari besar agama islam, dan ada juga yang diambil dari internet
terkait materi agama islam lainya, ada juga yang diambil dari buku LKS.
Materi yang digunakan dalam kegiatan ekstrakurikuler muhadharah sangat
membangun siswa. Siswa diberikan berbagai macam tema dengan di kemas
semudah mungkin supaya siswa mudah memahami isi dari materi tersebut.
Materinya tidak hanya yang di dapat dari kelas tetapi bisa juga dari internet
atau sumber lainya. 94
5. Ananlis peneliti di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo siswasiswi yang mengikuti muhadharah menggunakan metode ceramah, jadi siswa
yang bertugas untuk berbidato maju di depan teman-teman dan guru pembina
untuk berpidato sesuai dengan tema yang di berikan oleh guru pembina
seminggu yang lalu. Sehingga siswa benar-benar dilatih untuk berani dan aktif
dengan menggunakan metode ceramah, sesuai dengan yang ada di dalam
teori. Akan tetapi ketika ditanya apakah ada pertanyaan, jawaban siswa tidak
ada. Guru pembina harus memancing bertanya kepada siswa untuk siswa

94

Lihat Transkrip Dokumentasi nomor: 04/W/19-III/2018 dalam lampiran laporan hasil
penelitian ini.

72

lebih aktif. Jadi untuk diskusinya menurut pendapat peneliti masih sangat
kurang dan masih perlu ditingkatkan kembali. 95
6. Analisis peneliti dari tujuan ekstrakurikuler muhadharah di MI Ma’arif AlIshlah Kalisat Bungkal Ponorogo yang pertama yaitu sebagai wadah untuk
siswa agar lebih percaya diri berbicara di depan orang banyak, dan yang
kedua sebagai latihan atau jaga-jaga bila sewaktu-waktu ada lomba berpidato
siswa itu siap. Kita anggap ekstrakurikuler ini sebagai latihan juga untuk
persiapan lomba. Jadi kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di MI Ma’arif AlIshlah Kalisat Bungkal Ponorogo sudah sangat membantu menambah
wawasan siswa serta mengembangkan bakat dan minat siswa. 96
5. Percaya Diri Siswa
Percaya diri adalah keyakinan bahwa orang mempunyai kemampuan untuk
melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Percaya diri adalah keyakinan
bahwa orang mempunyai kemampuan untuk memutuskan jalannya suatu tindakan
yang dituntut untuk mengurusi situasi-situasi yang dihadapi. 97
Kemampuan individu dalam menggunakan kata-kata secara efektif,
kecerdasan ini meliputi kemampuan memanipulasi tata atau struktur bahasa atau
bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dan dimensi pragmatik atau pengguna
praktis bahasa. Penggunaan bahasa ini antara lain mencakup retorika atau
95
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penggunaan bahasa untuk mempengaruhi orang lain melakukan tindakan tertentu,
memonik/hafalan atau menggunakan bahasa untuk mengingat informasi,
eksplanasi atau penggunaan bahasa untuk memberi informasi, dan metabahasa
atau penggunaan bahasa untuk membahas bahasa itu sendiri. 98
Dari seluruh data yang penulis kumpulkan dari lapangan dan penulis
sajikan, tahap selanjutnya yang akan penulis lakukan adalah analisa data tentang
percaya diri siswa di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo. Sebagai
berikut:
1. Analisis peneliti pada awal-awal kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di MI
Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo mental dan percaya diri siswa
sangat kurang masih banyak siswa yang takut dan menolak. Ada yang hanya
menolak tetapi di bujuk oleh guru pembina akhirnya mau, tapi ada juga yang
sampai tidak masuk sekolah jadi dari pagi itu sudah tidak masuk karena
mendapat jadwal berpidato. Tetapi untuk akhir-akhir ini siswa sudah mulai
sedikit berani meskipun hanya sedikit. 99
2. Dari pengamatan peneliti, siswa-siswi di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat
Bungkal Ponorogo percaya diri dalam diri mereka sudah mulai tumbuh,
seperti halnya dengan adanya peneliti di dalam kegiatan ekstrakurikuler
muhadharah tersebut mereka tidak malu meskipun ada orang baru didalam
98
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ruangan tersebut. Mereka tetap lantang dalam membacakan pidato. Akan
tetapi untuk siswa-siswi kelas II masih ada anak yang sedikit pemalu jadi
suaranya terdengar pelan, mungkin juga karena faktor usia yang masih kecil
jadi minder dengan kaka-kakak kelas mereka yang sudah pandai dan percaya
diri. Keberanian mereka sudah bisa dikatakan baik walaupun belum
semuanya.100
3. Analisis peneliti dalam kegiatan ekstrakurikuler muhadharah semangat siswa
sangat besar. Akan tetapi masih ada juga beberapa anak yang terlihat malas
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler muhadharah. Mereka ngobrol sendiri
dengan teman di dekatnya, ada juga yang bengong tanpa memperhatikan
temannya yang berpidato di depan, dan ada juga yang usil bermain pensil
sendiri. Kebanyakan siswa sudah sangat bersemangat mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah. Jadi semangat siswa dalam mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal
Ponorogo sudah cukup baik meskipun ada sedikit anak yang kurang
memperhatikan.101
4. Peneliti melihat di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo siswa
yang bertugas dalam kegiatan ekstrakurikuler muhadharah penyesuaian
dirinya sudah cukup baik untuk yang kelas atas akan tetapi masih sangat
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kurang untuk yang kelas bawah seperti kelas II dan kelas III. Jadi penyesuain
diri dalam kegiatan ekstrakurikuler muhadharah masih perlu latihan untuk
siswa-siswi kelas bawah, supaya selain keberanian dan semangat siswa saja
yang di perhatikan tetai penyesuain diri juga. 102
5. Analisis Peneliti dari kecerdasan berbicara siswa di MI Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo siswa yang berpidato kecerdasan bercicara siswa
ada yang sudah bagus dan ada juga yang masih sangat kurang. Untuk siswasiswi kelas atas sudah sangat bagus nada dan cara berpidato di depan temanteman dan guru, akan tetapi untuk yang kelas bawah dan terutama untuk
bahasa jawa siswa kurang menguasai cara berpidatonya, kelihatan dari cara
membacanya yang terbata-bata. Dan menurut wawancara dari pembina
ekstrakurikuler muhadhrah kemampuan siswa bisa dikatakan lumayan,
walaupun masih banyak yang membaca daripada yang menghafal. Jadi
kemampuan berbicara siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di
MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo sudah baik sesuai dengan
teori yang ada. 103
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6. Peran Guru
Dalam sebuah organisasi seperti pada sebuah madrasah, pastilah ada
seseorang yang membina. Guru pembina dalam sebuah organisasi dialah yang
mengatur jalannya sebuah kegiatan dan juga yang menentukan berjalan atau
tidaknya sebuah kegiatan. Seorang guru harus memiliki sikap Pembimbing yang
merupakan upaya memberikan nasihat dan saran dari seseorang atau sekelompok
guru kepada peserta didik. Bimbingan adalah proses menempatkan pilihan bagi
peserta didik pada waktu dan tempat yang harus dilakukan, 104 Guru di tuntut
untuk berperan aktif dalam merencanakan proses belajar mengajar tersebut
dengan memperhatikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa dan
siswinya,105 Sebagai fasilitator guru hendaknya mampu mengusahakan sumber
belajar yang kiranya berguna, serta menunjang pencapaian tujuan dan proses
belajar mengajar, baik yang berupa narasumber, buku teks, majalah ataupun surat
kabar. 106 sebagai evaluator guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan
menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Teknik-tekniknya harus guru
kuasai dengan baik agar dapat melakukan perbaikan terhadap pengajaran menjadi
lebih baik.107
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Di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo, untuk mengatasi sikap
rendahnya percaya diri siswa maka guru melakukan berbagai hal yang dapat
meningkatkan percaya diri siswa. Sebagai berikut:
5) Analisis peneliti di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo Guru
selalu membimbing siswa sampai siswa bener-bener siap untuk tampil di
depan teman-temannya. Siswa yang kemampuan berbicara dan percaya
dirinya kurang mendapat bimbingan khusus atau mendapat bimbing terus
dari guru, guru membujuk siswa sebisa dan sekuat tenaga supaya siswa mau
dan berani. Apalagi untuk kelompok bahasa arab dan bahasa inggris guru
selalu membimbing cara membaca dan nada bicaranya. Ada juga siswa yang
tidak mau ketika mendapat jadwal berpidato, itu kita sebagai guru membujuk
terus siswa tersebut, dan guru juga menghubungi orang tua siswa kalau putra
atau putrinya mendapat jadwal muhadharah tetapi anaknya tidak mau
melakukannya. Supaya sampai di rumah juga disemangati oleh orang tua
mereka masing-masing. Guru di Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo
sudah sangat baik dalam membimbing siswa-siswinya terlihat dari kesigapan
dan ketlatenan yang terlihat saat peneliti observasi di Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo.108
6) Analisis peneliti dari guru berperan sebagai perancang pembelajaran, jadi
sebelum kegiatan ekstrakurikuler muhadharah berlangsung, satu minggu
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sebelumnya guru membagi petugas-petugas untuk pelaksana muhadharah.
Kelompoknya ada empat yang di setiap kelompok tersebut ada pembinanya
masing-masing. Dan biasanya guru disini selalu membagi jadwal untuk siswa
yang bertugas dan mempersiapkan materi yang akan dibawakan oleh siswa
saat berpidato. Materi yang digunakan biasanya sesuai dengan hari-hari besar
agama islam atau ada juga guru pembina yang mengambil materi dari buku
LKS siswa seminggu sebelum kegiatan ekstrakurikuler muhadharah
berlangsung. 109
7) Analisis peneliti di Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo Guru
pembina masing-masing kelompok selalu mendampingi siswa dan juga guru
pendamping juga selalu menyiapkan segala sesuatunya, seperti sebelum
siswa tampil guru sudah mempersiapkan materi dan naskah pidatonya, jadi
kan satu minggu sebelum siswa tampil itu guru sudah memberikan naskah
kepada siswa agar siswa bisa berlatih dan menghafal. Guru juga mengajari
siswa bagaimana berbicara serta cara membacanya khususnya bahasa arab,
bahasa inggris dan bahasa jawa yang dianggap sulit siswa. Sebelum kegiatan
berlangsung guru juga mempersiapkan tempat yang digunakan untuk
kegiatan ekstrakurikuler muhadharah. Guru juga mengawasi siswa yang
bertugas dan memberi masukan apabila ada salah satu siswa yang belum
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memahami apa yang di sampaikan oleh temannya, seperti memberikan
selingan tambahan. 110
8) Analisis peneliti di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo Guru
pembina selalu memberikan evaluasi setelah semua siswa yang bertugas
sudah maju ke depan, guru pembina mengoreksi hasil penampilan siswa
dalam

berpidato,

guru

juga

memberikan

masukan-masukan

dan

membenarkan kekurangan-kekurangan dalam penampilan siswa. Guru di MI
Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo telah melakukan tugasnya
dengan baik sesuai dengan teori yang ada. 111
Penelitian yang telah dilakukan mengenai meningkatkan percaya diri
siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler muhadharah merupakan suatu kajian
yang dapat disimpulkan dengan beberapa teori. Dalam dunia pendidikan
melihat perkembangan percaya diri peserta didik sebagai salah satu hal yang
sangat

penting

dalam

mencapai

tujuan

pendidikan.

Semakin

baik

perkembangan percaya diri mereka maka semakin baik pula bagi mereka
untuk menjadi bekal dimasa depan. Perkembangan mental percaya diri yang
baik didasarkan pada keberanian, semangat, penyesuaian diri, dan
kemampuan berbicara yang baik. MI Ma’arif Al-Ishlah kalisat Bungkal
Ponorogo memutuskan agar siswa-siswi mereka menjadi anak yang
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pemberani dalam hal baik, percaya diri, baik dalam berperilaku dan
mengambil keputusan akan didasari oleh nilai kebenaran dari ajaran agama
Islam.
Kepribadian siswa-siswi terbentuk melalui penyesuaian dengan
lingkungan, perlakuan lingkungan sekolah terhadap siswa-siswi akan
membentuk budi pekerti mereka. Pun tidak terlepas dari adanya bimbingan
orang tua dan juga sekolah. Orang tua menanamkan akan nilai-nilai yang
berlaku di masyarakat. Sedangkan sekolah mengajarkan aturan-aturan hidup
bermasyarakat secara konkret. Peserta didik di lingkungan sekolah siap
menerima aturan-aturan hidup yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan
sehari-hari. Implementasi dari aturan ini dapat membentuk peserta didik yang
dapat di terima masyarakat secara luas.

BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan analisis data yang peneliti lakukan, akhirnya peneliti
dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan dalam kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di MI Ma’arif AlIshlah Kalisat Bungkal Ponorogo adalah dilakukan oleh siswa kelas II, III,
IV, V, VI dan di dampingi oleh guru pembina masing-masing kelompok dan
kegiatanya dilakukan pada hari Sabtu pukul 11.00 WIB siang dengan
menggunakan metode ceramah, materi yang digunakan bertema agama.
2. Tingkat percaya diri siswa di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo
siswa yang semula percaya dirinya rendah menjadi tinggi. Melalui kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah sangat membantu meningkatkan percaya diri
siswa dan keberanian siswa. Siswa yang semula takut, peragu, lemah menjadi
berani, semangat, berfikir positif, siswa yang semula hanya berani berbicara di
belakang sekarang berani berpidato di depan teman-teman dan bapak ibu
guru.
3. Keberhasilan tersebut tak luput dari upaya yang dilakukan oleh guru yang
mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa, seperti jadwal
kegiatan, tempat, kelompok-kelompok dan juga materi yang akan dibawakan
oleh siswa. Adanya kebijakan para guru telah diadakannya kegiatan
81
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ekstrakurikuler muhadharah dapat meningkatkan percaya diri siswa di MI
Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo, dan juga merupakan sebagai
wadah untuk siswa agar lebih percaya diri berbicara di depan orang banyak,
dan sebagai wadah untuk siswa latihan berpidato dan berdakwah.
B. Saran
1. Sebaiknya kegiatan ekstrakurikuler muhadharah diikuti oleh semua siswa,
agar siswa kelas bawah lebih mengenal kegiatan tersebut dan ketika naik kelas
akan lebih berani dan percaya diri.
2. Di dalam membina siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler muhadharah guru
dapat sekaligus mengajarkan kebaikan atau nasiehat-nasehat kepada siswa
terkait akhlakul karimah.
3. Semoga dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler muhadharah tersebut dapat di
jadikan tempat berlatihnya generasi-generasi muda pandai berdakwah dan
belajar berani tampil di depan orang banyak dan juga sebagai wadah untuk
pengembangan diri.
4. Untuk peneliti selanjutnya semoga penelitian ini dapat menjadi inspirasi untuk
meneliti lebih dalam lagi tentang kegiatan ekstrakurikuler muhadharah dan
percaya diri.
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02/W/19-III/2018

09.15-09.30 WIB

Tentang pelaksana kegiatan

Halaman

Komarudin S.Pd ( Pembina

ekstrakurikuler muhadharah

Sekolah

kegiatan ekstrakurikuler

di Mi Ma’arif Al-Ishlah

muhadharah Bahasa

Kalisat Bungkal Ponorogo

Indonesia )
3.

Senin, 19 Maret 2018
Nyaimun S.Pd.I ( Pembina

03/W/19-III/2018

09.30-09.45 WIB

Tentang pelaksanaan kegiatan Ruang Guru
ekstrakurikuler muhadharah

4.

kegiatan ekstrakurikuler

di Mi Ma’arif Al-Ishlah

muhadharah bahasa Jawa )

Kalisat Bungkal Ponorogo

Senin, 19 Maret 2018

04/W/19-III/2018

09.45-10.00 WIB

Tentang pembagian

Nyaimun S.Pd.I ( Pembina

kelompok kegiatan

kegiatan ekstrakurikuler

ekstrakurikuler muhadharah

muhadharah bahasa Jawa )

di Mi Ma’arif Al-Ishlah

Ruang Guru

Kalisat Bungkal Ponorogo
5.

Senin, 26 Maret 2018

05/W/26-III/2018

09.00-10.15 WIB

Tentang materi yang

Ruang

Amalla Viesta Hariyanti

digunakan dalam kegiatan

Kelas 1B

S.Pd.I. ( Wali Kelas 1B )

ekstrakurikuler muhadharah
di Mi Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo

6.

Senin, 26 Maret 2018
Amalla Viesta Hariyanti

06/W/26-III/2018

09.15-09.30 WIB

Tentang metode yang

Ruang

digunakan dalam kegiatan

Kelas 1B

S.Pd.I. ( Wali Kelas 1B )

ekstrakurikuler muhadharah
di Mi Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo

7.

Senin, 26 Maret 2018

07/W/26-III/2018

09.30-09.45 WIB

Tentang tujuan dari kegiatan

Ariyansyah Hendra Saputra

ekstrakurikuler muhadharah

( Guru Qur’an Hadist )

di Mi Ma’arif Al-Ishlah

Ruang Guru

Kalisat Bungkal Ponorogo
8.

Senin, 26 Maret 2018

08/W/26-III/2018

09.45-10.00 WIB

Tentang keberanian siswa

Ariyansyah Hendra Saputra

dalam mengikuti kegiatan

( Guru Qur’an Hadist )

ekstrakurikuler muhadharah

Ruang Guru

di Mi Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo
9.

Senin, 26 Maret 2018 Nita
Triwulan S.Pd ( Pembina

09/W/26-III/2018

10.00-10.15 WIB

Tentang semangat siswa
dalam mengikuti kegiatan

Ruang Guru

kegiatan ekstrakurikuler

ekstrakurikuler muhadharah

muhadharah bahasa Inggris )

di Mi Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo

10.

Senin, 26 Maret 2018 Nita

10/W/26-III/2018

10.15-10.30 WIB

Tentang penyesuaian diri

Triwulan S.Pd ( Pembina

siswa dalam mengikuti

kegiatan ekstrakurikuler

kegiatan ekstrakurikuler

muhadharah bahasa Inggris )

muhadharah di Mi Ma’arif

Ruang Guru

Al-Ishlah Kalisat Bungkal
Ponorogo
11.

Senin, 26 Maret 2018 Nita

11/W/26-III/2018

10.30-10.45 WIB

Tentang kemampuan

Triwulan S.Pd ( Pembina

berbicara siswa saat bertugas

kegiatan ekstrakurikuler

dalam kegiatan

muhadharah bahasa Inggris )

ekstrakurikuler muhadharah
di Mi Ma’arif Al-Ishlah

Ruang Guru

Kalisat Bungkal Ponorogo
12.

Sabtu, 31 Maret 2018 Aziz

12/W/31-III/2018

09.30-10.45 WIB

Tentang peran guru sebagai

Ruang

Istiqomah S.Pd.I ( Pembina

pembimbing dalam kegiatan

Kelas III

kegiatan ekstrakurikuler

ekstrakurikuler muhadharah

muhadharah bahasa Arab )

di Mi Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo

13.

Sabtu, 31 Maret 2018 Aziz

13/W/31-III/2018

09.45-10.00 WIB

Tentang peran guru sebagai

Ruang

Istiqomah S.Pd.I ( Pembina

perancang pembelajaran

Kelas III

kegiatan ekstrakurikuler

dalam kegiatan

muhadharah bahasa Arab )

ekstrakurikuler muhadharah
di Mi Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo

14.

Sabtu, 31 Maret 2018 Aziz
Istiqomah S.Pd.I ( Pembina

14/W/31-III/2018

09.45-10.00 WIB

Tentang peran guru sebagai

Ruang

fasilitator dalam kegiatan

Kelas III

kegiatan ekstrakurikuler

ekstrakurikuler muhadharah

muhadharah bahasa Arab )

di Mi Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo

15.

Sabtu, 31 Maret 2018 Aziz

15/W/31-III/2018

10.00-10.15 WIB

Tentang peran guru sebagai

Ruang

Istiqomah S.Pd.I ( Pembina

evaluator dalam kegiatan

Kelas III

kegiatan ekstrakurikuler

ekstrakurikuler muhadharah

muhadharah bahasa Arab )

di Mi Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo

16.

Sabtu, 14 April 2018 Siswa
kelas V

16/W/14-IV/2018

10.15-10.30 WIB

Tentang peran guru, percaya

Ruang kelas

diri siswa dan kegiatan

V

ekstrakurikuler muhadharah
di Mi Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo

Pedoman Wawancara
A. Wawancara Kepada Guru dan Siswa
No
1.

Aspek

Indikator

Pertanyaan
1. Kapan kegiatan

Kegiatan

1. Waktu

ekstrakurikuler

2. Tempat

ekstrakurikuler muhadharah

muhadharah di MI

3. pelaksana

dilaksanakan?

Ma’arif Al-Ishlah

4. Pelaksanaan

2. Dimana kegiatan

Kalisat Bungkal

ekstrakurikuler muhadharah

Ponorogo

dilaksanakan?
3. Siapa yang mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah
tersebut?
4. Bagaimana pelaksanaan
kegiatan ekstrakurikuler
muhadharah?
5. Apa saja materi yang ada
dalam kegiatan ekstrakurikuler
muhadharah?
6. Apa metode yang digunakan
dalam kegiatan ekstrakurikuler

muhadharah?
7. Apa Tujuan dari kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah?
2.

1. Apakah siswa selalu bersedia

Tingkat percaya

1. Rendah Diri

diri siswa di MI

2. Berani

apabila diminta guru untuk

Ma’arif Al-Ishlah

3. Semangat

bertugas dalam kegiatan

Kalisat Bungkal

4. Penyesuaian

ekstrakurikuler muhadharah?

Ponorogo

diri
5. Kecerdasan
berbicara

2. Apakah siswa selalu
bersemangat dalam mengikuti
kegiatan ekstrakurikuler
muhadharah?
3. Bagaimana sikap siswa ketika
berdiri di depan temantemannya?
4. Bagaimana kemampuan
berbicara siswa dalam
berpidato?
5. Bagaimana perkembangan
percaya diri siswa sesudah
mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah?

3.

Peran guru di MI

1. Pembimbing

Ma’arif Al-Ishlah

2. Perancang

Kalisat Bungkal

pembelajaran

1. Apakah dalam kegiatan
tersebut guru selalu
membimbing siswa?

Ponorogo dalam

3. Fasilitator

2. Persiapan apa yang dilakukan

meningkatkan

4. Evaluator

oleh guru dalam kegiatan

percaya diri siswa

ekstrakurikuler muhadharah?
3. Apakah dalam kegiatan
tersebut guru selalu memantau
dan memberikan apa yang
siswa butuhkan dalam kegiatan
ekstrakurikulermuhadharah?
4. Apakah guru selalu
memberikan evaluasi dalam
pelaksanaan kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah?

TRANSKRIP WAWANCARA
Nomor Wawancara

: 01/W/19-III/2018

Nama Informan

: Sahid Komarudin S.Pd

Identitas Informan

: Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler
Muhadharah Bahasa Indonesia

Hari/Tanggal Wawancara

: Senin, 19 Maret 2018

Waktu Wawancara

: 09.00-09.15 WIB

Tempat Wawancara

: Halaman Sekolah

Wawancara dideskripsikan pukul

: 18.45-19.30 WIB

Topik Wawancara

: Tentang waktu & tempat kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah di Mi Ma’arif AlIshlah Kalisat Bungkal Ponorogo
Kapan kegiatan ekstrakurikuler muhadharah dilaksanakan?

Peneliti
kegiatan ekstrakurikuler muhadharah itu dilakukan pada hari
sabtu, dan biasanya waktunya itu pukul sebelas sampai dua
Informan
belas siang, ketika pelajaran sudah selesai.
Peneliti

Dimana kegiatan ekstrakurikuler muhadharah dilaksanakan?

Informan

Tempatnya itu biasanya di dalam kelas ada juga yang di
masjid.

TRANSKRIP WAWANCARA
Nomor Wawancara

: 02/W/19-III/2018

Nama Informan

: Sahid Komarudin S.Pd

Identitas Informan

: Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler
Muhadharah Bahasa Indonesia

Hari/Tanggal Wawancara

: Senin, 19 Maret 2018

Waktu Wawancara

: 09.15-09.30 WIB

Tempat Wawancara

: Halaman Sekolah

Wawancara dideskripsikan pukul

: 19.30-19.45 WIB

Topik Wawancara

: Tentang pelaksana kegiatan ekstrakurikuler
muhadharah di Mi Ma’arif Al-Ishlah Kalisat
Bungkal Ponorogo
Siapa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler muhadharah

Peneliti
tersebut?
Untuk yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler muhadharah
Informan

pada saat semester satu kelas II, III, IV, V, dan VI. Tetapi
untuk semester dua yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler
muhadharah hanya kelas II, III, IV, V dan para guru
pembimbimbing masing-masing kelompok. Muhadharah di
sini dibagi empat kelompok, ada kelompok Bahasa
Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris dan Bahasa Jawa.

TRANSKRIP WAWANCARA
Nomor Wawancara

: 03/W/19-III/2018

Nama Informan

: Nyaimun S.Pd.I

Identitas Informan

: Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler
Muhadharah Bahasa Jawa

Hari/Tanggal Wawancara

: Senin, 19 Maret 2018

Waktu Wawancara

: 09.30-09.45 WIB

Tempat Wawancara

: Ruang Guru

Wawancara dideskripsikan pukul

: 19.30-19.45 WIB

Topik Wawancara

: Tentang pelaksanaan kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah di Mi Ma’arif
Al-Ishlah Kalisat Bungkal
Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler

Peneliti
muhadharah?
Pelaksanaan muhadharah di sini waktu tahun pertama
Informan
diadakanya muhadharah itu pelaksanaanya di desain seperti
anak Mts atau Ma, tapi anak-anak banyak yang keberatan
dan bahkan ada yang takut. Jadi untuk tahun kedua ini
pelaksanaanya di rubah menjadi lebih santai dan terlihat
seperti anak-anak yang sedang latihan berpidato.

TRANSKRIP WAWANCARA
Nomor Wawancara

: 04/W/19-III/2018

Nama Informan

: Nyaimun S.Pd.I

Identitas Informan

: Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler
Muhadharah Bahasa Jawa

Hari/Tanggal Wawancara

: Senin, 19 Maret 2018

Waktu Wawancara

: 09.45-10.00 WIB

Tempat Wawancara

: Ruang Guru

Wawancara dideskripsikan pukul

: 19.45-20.00 WIB

Topik Wawancara

: Tentang pembagian kelompok kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah di Mi Ma’arif
Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo

Peneliti

Bagaimana Pembagian Kelompok tersebut?
Pembagian kelompoknya itu kita acak mbak dari

Informan
siswa yang menonjol kita bagi ke setiap kelompoknya
dan kita acak mulai kelas dua sampai kelas enam.
Dan pelaksnannya itu kita fokuskan per bahasa,
seperti bahasa arab, bahasa inggris, bahasa jawa dan
bahasa indonesia

TRANSKRIP WAWANCARA
Nomor Wawancara

: 05/W/26-III/2018

Nama Informan

: Amalla Viesta Hariyanti S.Pd.I

Identitas Informan

: Guru kelas IB

Hari/Tanggal Wawancara

: Senin, 26 Maret 2018

Waktu Wawancara

: 09.00-10.15 WIB

Tempat Wawancara

: Ruang Kelas 1B

Wawancara dideskripsikan pukul

: 18.45-19.00 WIB

Topik Wawancara

: Tentang materi yang digunakan dalam
kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di Mi
Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo

Apa saja materi yang ada dalam kegiatan ekstrakurikuler
Peneliti
muhadharah?
Materi yang digunakan biasanya berkaitan dengan materi
Informan
pembelajar agama, terutama pelajaran aqidah akhlak.
Dengan menggunakan empat bahasa mbak, seperti bahasa
arab, bahasa indonesia, bahasa inggris dan bahasa jawa.

TRANSKRIP WAWANCARA
Nomor Wawancara

: 06/W/26-III/2018

Nama Informan

: Amalla Viesta Hariyanti S.Pd.I

Identitas Informan

: Guru kelas IB

Hari/Tanggal Wawancara

: Senin, 26 Maret 2018

Waktu Wawancara

: 09.15-09.30 WIB

Tempat Wawancara

: Ruang Kelas 1B

Wawancara dideskripsikan pukul

: 19.00-19.30 WIB

Topik Wawancara

: Tentang metode yang digunakan dalam
kegiatan

ekstrakurikuler

muhadharah

Mi

Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo

Apa metode yang digunakan dalam kegiatan
Peneliti
ekstrakurikuler muhadharah?
Metode yang digunakan untuk kegiatan
Informan
ekstrakurikuler muhadharah disini menggunakan
metode ceramah dan diskusi, jadi memancing siswa
untuk aktif , agar siswa tidak malu-malu lagi

TRANSKRIP WAWANCARA
Nomor Wawancara

: 07/W/26-III/2018

Nama Informan

: Ariyansyah Hendra Saputra

Identitas Informan

: Guru Agama

Hari/Tanggal Wawancara

: Senin, 26 Maret 2018

Waktu Wawancara

: 09.30-09.45 WIB

Tempat Wawancara

: Ruang Guru

Wawancara dideskripsikan pukul

: 19.30-19.45 WIB

Topik Wawancara

: Tentang tujuan dari kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah di Mi Ma’arif
Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo
Apa Tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler muhadharah?

Peneliti
Tujuan dari ekstrakurikuler muhadharah di sini, yang
Informan
pertama sebagai wadah untuk siswa agar lebih percaya diri
berbicara di depan orang banyak, dan yang kedua sebagai
latihan atau jaga-jaga bila sewaktu-waktu ada lomba
berpidato bahasa arab, bahasa inggris, bahasa jawa maupun
bahasa indonesia siswa itu siap. Kita anggap ekstrakurikuler
ini sebagai latihan juga untuk persiapan lomba, seperti itu
mbak

TRANSKRIP WAWANCARA
Nomor Wawancara

: 08/W/26-III/2018

Nama Informan

: Ariyansyah Hendra Saputra

Identitas Informan

: Guru Agama

Hari/Tanggal Wawancara

: Senin, 26 Maret 2018

Waktu Wawancara

: 09.45-10.00 WIB

Tempat Wawancara

: Ruang Guru

Wawancara dideskripsikan pukul

: 20.00-20.15 WIB

Topik Wawancara

: Tentang keberanian siswa dalam mengikut
kegiatan

ekstrakurikuler

muhadharah

Mi

Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo
Apakah siswa selalu bersedia apabila diminta guru untuk bertugas
Peneliti
dalam kegiatan ekstrakurikuler muhadharah?
Tidak juga mbak, pada awal-awal kegiatan ekstrakurikuler
Informan
muhadharah mental dan percaya diri anak sangat kurang masih
banyak anak yang takut dan menolak. Ada yang hanya menolak
tetapi di bujuk oleh guru pembina akhirnya mau, tapi ada juga
yang sampai tidak masuk sekolah jadi dari pagi itu sudah tidak
masuk karena mendapat jadwal berpidato. Tetapi untuk akhirakhir ini anak sudah mulai sedikit berani meskipun hanya sedikit

TRANSKRIP WAWANCARA
Nomor Wawancara

: 09/W/26-III/2018

Nama Informan

: Nita Triwulan S.Pd

Identitas Informan

: Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler
Muhadharah Bahasa Inggris

Hari/Tanggal Wawancara

: Senin, 26 Maret 2018

Waktu Wawancara

: 10.00-10.15 WIB

Tempat Wawancara

: Ruang Guru

Wawancara dideskripsikan pukul

: 20.15-20.30 WIB

Topik Wawancara

: Tentang semangat siswa dalam mengikuti
kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di

Mi

Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo

Apakah siswa selalu bersemangat dalam mengikuti kegiatan
Peneliti
ekstrakurikuler muhadharah?
Ada yang semangat ada yang kurang semangat mbak, ada
Informan
yang hanya diem tapi entah mendengarkan atau tidak dan
ada juga yang main pensil sendiri dan ada juga yang usil
dengan temannya

TRANSKRIP WAWANCARA
Nomor Wawancara

: 10/W/26-III/2018

Nama Informan

: Nita Triwulan S.Pd

Identitas Informan

: Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler
Muhadharah Bahasa Inggris

Hari/Tanggal Wawancara

: Senin, 26 Maret 2018

Waktu Wawancara

: 10.15-10.30 WIB

Tempat Wawancara

: Ruang Guru

Wawancara dideskripsikan pukul

: 20.30-20.45 WIB

Topik Wawancara

: Tentang penyesuaian diri siswa dalam
mengikuti

kegiatan

ekstrakurikuler

muhadharah di Mi Ma’arif Al-Ishlah Kalisat
Bungkal Ponorogo
Bagaimana sikap siswa ketika berdiri di depan temanPeneliti
temannya?
awal kegiatan ekstrakurikuler muhadharah sikap siswa
Informan
terlihat malu-malu, takut, gemeteran ada juga yang menangis
takut salah. Tapi lama kelamaan siswa itu terbiasa mbak jadi
siswanya itu tidak setakut dulu, sudah lebih berani
berinteraksi di depan orang banyak sekarang

TRANSKRIP WAWANCARA
Nomor Wawancara

: 11/W/26-III/2018

Nama Informan

: Nita Triwulan S.Pd

Identitas Informan

: Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler
Muhadharah Bahasa Inggris

Hari/Tanggal Wawancara

: Senin, 26 Maret 2018

Waktu Wawancara

: 10.30-10.45 WIB

Tempat Wawancara

: Ruang Guru

Wawancara dideskripsikan pukul

: 20.45-21.00 WIB

Topik Wawancara

: Tentang kemampuan berbicara siswa saat
bertugas

dalam

kegiatan

ekstrakurikuler

muhadharah di Mi Ma’arif Al-Ishlah Kalisat
Bungkal Ponorogo
Peneliti

Bagaimana kemampuan berbicara siswa dalam berpidato?
Kemampuannya ya bisa dikatakan lumayan ya mbak walaupun

Informan
masih banyak yang membaca daripada yang menghafal tapi sedikitsedikit kemampuan berbicaranya sudah mulai lancar dan yang
dulunya suaranya serak karena ketakutan sekarang sudah mulai
santai dan tidak setegang dulu. Percaya dirinya anak juga sudah
bertambah walaupun belum maksimal tapi sudah sangat meningkat

TRANSKRIP WAWANCARA
Nomor Wawancara

: 12/W/31-III/2018

Nama Informan

: Aziz Istiqomah S.Pd.I

Identitas Informan

: Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler
Muhadharah Bahasa Arab

Hari/Tanggal Wawancara

: Senin, 31 Maret 2018

Waktu Wawancara

: 09.30-09.45 WIB

Tempat Wawancara

: Ruang kelas III

Wawancara dideskripsikan pukul

: 20.00-20.15 WIB

Topik Wawancara

: Tentang peran guru sebagai pembimbing
dalam kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di
Mi

Ma’arif

Al-Ishlah

Kalisat

Bungkal

Ponorogo
Apakah dalam kegiatan tersebut guru selalu membimbing
Peneliti
siswa?
guru selalu membimbing siswa sampai siswa bener-bener siap
Informan

untuk tampil di depan teman-temannya. Siswa yang
kemampuan berbicara dan percaya dirinya kurang kita bimbing
terus, kita semangati kalau ini latihan kalau salah tidak
dimarahi seperti itu. Ada kan siswa yang gak mau ketika
mendapat jadwal berpidato, itu kita sebagai guru membujuk

terus siswa tersebut, dan kita juga menghubungi orang tua
siswa kalau putra atau putrinya mendapat jadwal muhadharah
tetapi anaknya tidak mau supaya d rumah juga disemangati oleh
orang tua mereka

TRANSKRIP WAWANCARA
Nomor Wawancara

: 13/W/31-III/2018

Nama Informan

: Aziz Istiqomah S.Pd.I

Identitas Informan

: Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler
Muhadharah Bahasa Arab

Hari/Tanggal Wawancara

: Senin, 31 Maret 2018

Waktu Wawancara

: 09.45-10.00 WIB

Tempat Wawancara

: Ruang kelas III

Wawancara dideskripsikan pukul

: 20.15-20.30 WIB

Topik Wawancara

: Tentang peran guru sebagai perancang
pembelajaran dalam kegiatan ekstrakurikuler
muhadharah di Mi Ma’arif Al-Ishlah Kalisat
Bungkal Ponorogo

Persiapan apa yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan
Peneliti

ekstrakurikuler muhadharah?
Yang dilakukan guru sebelum kegiatan ekstrakurikuler muhadharah

Informan

berlangsung itu membagi kelompok mbak, kelompoknya ada empat
dan disetiap kelompok ada pembimbingnya masing-masing untuk
mendampingi siswa. Dan biasanya guru disini selalu membagi jadwal
dan mempersiapkan materi seminggu sebelum kegiatan berlangsung

TRANSKRIP WAWANCARA
Nomor Wawancara

: 14/W/31-III/2018

Nama Informan

: Aziz Istiqomah S.Pd.I

Identitas Informan

: Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler
Muhadharah Bahasa Arab

Hari/Tanggal Wawancara

: Senin, 31 Maret 2018

Waktu Wawancara

: 10.00-10.15 WIB

Tempat Wawancara

: Ruang kelas III

Wawancara dideskripsikan pukul

: 20.30-20.45 WIB

Topik Wawancara

: Tentang peran guru sebagai fasilitator
dalam kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di
Mi

Ma’arif

Al-Ishlah

Kalisat

Bungkal

Ponorogo
Apakah dalam kegiatan tersebut guru selalu memantau
Peneliti
dan memberikan apa yang siswa butuhkan dalam kegiatan
ekstrakurikulermuhadharah?
Guru pembina masing-masing kelompok selalu
Informan

mendampingi siswa dan juga selalu menyiapkan segala
sesuatunya, seperti sebelum siswa tampil guru sudah
mempersiapkan materi dan naskah pidatonya, jadi kan
satu minggu sebelum siswa tampil itu guru sudah

memberikan naskah kepada siswa agar siswa bisa berlatih
dan menghafal. Guru juga mengajari siswa bagaimana
berbicara serta cara membacanya khususnya bahasa arab,
bahasa inggris dan bahasa jawa yang dianggap sulit siswa

TRANSKRIP WAWANCARA
Nomor Wawancara

: 15/W/31-III/2018

Nama Informan

: Aziz Istiqomah S.Pd.I

Identitas Informan

: Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler
Muhadharah Bahasa Arab

Hari/Tanggal Wawancara

: Senin, 31 Maret 2018

Waktu Wawancara

: 10.00-10.15 WIB

Tempat Wawancara

: Ruang kelas III

Wawancara dideskripsikan pukul

: 20.45-21.00 WIB

Topik Wawancara

: Tentang peran guru sebagai evaluator
dalam kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di
Mi Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal
Ponorogo
Apakah guru selalu memberikan evaluasi dalam

Peneliti
pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler muhadharah?
guru pembina selalu memberikan evaluasi dari kegiatan
Informan
tersebut. Supaya anak lebih bersungguh-sungguh dan
belajar lagi. Selain itu guru juga memberikan nasehatnasehat untuk siswa yang ramai atau siswa yang main
sendiri untuk memperhatikan temanya ketika berpidato

TRANSKRIP WAWANCARA
Nomor Wawancara

: 18/W/14-IV/2018

Identitas Informan

: Siswa kelas V

Hari/Tanggal Wawancara

: Senin, 31 Maret 2018

Waktu Wawancara

: 10.40-10.50 WIB

Tempat Wawancara

: Ruang kelas V

Wawancara dideskripsikan pukul

: 21.00-21.15 WIB

Topik Wawancara

: Tentang peran guru di Mi Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo
Apakah dalam kegiatan tersebut guru selalu membimbing siswa?

Peneliti
Iya kak, guru selalu mengajari siswa kelas 2 biasanya itu kak
Informan
yang masih belum bisa.
Peneliti

Persiapan apa yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah?

Informan
Biasanya itu nyiapin tema dan mengumpulkan teman-teman
untuk segera dimulai kegiatan ekstrakurikuler muhadharahnya
kak.

Peneliti

Apakah dalam kegiatan tersebut guru selalu memantau dan
memberikan apa yang siswa butuhkan dalam kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah?

Informan

Guru pembina selalu menunggu sampai kegiatan selesai dan
membantu menjelaskan bila ada materi yang belum dipahami
siswa.

Peneliti

Apakah guru selalu memberikan evaluasi ketika siswa selesai
dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler muhadharah?

Informan

Iya pasti guru selalu memberikan evaluasi sebelum kegiatan di
tutup.

peneliti

Bagamimana perasaan kalian ketika mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah?

Informan

Senang sekali kak, tapi kalau dulu malu tapi sekarang tidak.

TRANSKRIP WAWANCARA
Nomor Wawancara

: 16/W/14-IV/2018

Identitas Informan

: Siswa kelas V

Hari/Tanggal Wawancara

: Senin, 31 Maret 2018

Waktu Wawancara

: 10.15-10.30 WIB

Tempat Wawancara

: Ruang kelas V

Wawancara dideskripsikan pukul

: 21.00-21.15 WIB

Topik Wawancara

: Tentang kegiatan ekstrakurikuler
muhadharah di Mi Ma’arif Al-Ishlah Kalisat
Bungkal Ponorogo
Kapan kegiatan ekstrakurikuler muhadharah dilakukan dan

Peneliti
siapa saja yang mengikuti kegiatan tersebut?
Kegiatan ekstrakurikuler muhadharah dilakukan hari sabtu
Informan
siang pukul 11.00 WIB sampai pukul dua 12.00 WIB kak.
Yang mengikuti itu kelas II sampai kelas VI dan guru pembina
masing-masing kelompok.
Peneliti

Bagaimana pelaksanaan dalam kegiatan ekstrakurikuler
muhadharah?

Informan
Kegiatan Ekstrakurikuler muhadharah itu ada yang berpidato
ada yang mengaji kak.

Peneliti

Materi apa yang digunakan dalam pidato dalam kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah?

Informan

Materinya itu dari pembinanya kak biasanya itu tentang
pelajaran agama atau hari-hari besar agama islam.

TRANSKRIP WAWANCARA
Nomor Wawancara

: 17/W/14-IV/2018

Identitas Informan

: Siswa kelas V

Hari/Tanggal Wawancara

: Senin, 31 Maret 2018

Waktu Wawancara

: 10.30-10.40 WIB

Tempat Wawancara

: Ruang kelas V

Wawancara dideskripsikan pukul

: 21.00-21.15 WIB

Topik Wawancara

: Tentang kegiatan percaya diri siswa di Mi
Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo
Bagaimana keberanian dan semangat siswa dalam mengikuti

Peneliti

kegiatan ekstrakurikuler muhadharah?
Keberanian teman-teman di sini itu banyak yang berani kak

Informan

tetapi untuk yang kelas atas, kalau untuk yang kelas II dan III itu
masih malu-malu dan masih kurang semangat kalau ikut kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah.

Peneliti

Bagaimana sikap siswa jika mendapat tugas berpidato dalam
kegiatan ekstrakurikuler muhadharah?

Informan
Untuk kelas bawah ada yang membaca saja belum lancar kak jadi
ya masih gugup. Kalau untuk kelas atas itu sudah bagus-bagus
kak sudah hafalan.

DAFTAR HASIL OBSERVASI
No

Hari/Tanggal

Tempat

Koding

Waktu Observasi

1.

Sabtu, 31 Maret 2018

Ruang kelas

01/O/31-III/2018

11.00-12.00 WIB

Objek
Tingkat percaya diri siswa di MI
Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal
Ponorogo.

2.

Sabtu, 07 Maret 2018

Ruang kelas

02/O/19-IV/2018

11.00-12.00 WIB

Tingkat percaya diri siswa di MI
Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal
Ponorogo.

3.

Sabtu, 21 April 2018

Ruang Kelas
dan Masjid

03/O/07-IV/2018

11.00-12.00 WIB

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler
muhadharah di MI Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo.

TRANSKIP OBSERVASI
Nomor Wawancara

: 01/O/31-III/2018

Hari/Tanggal Wawancara

: Sabtu, 31 Maret 2018

Waktu Pengamatan

: 11.00-12.00 WIB

Tempat Pengamatan

: Ruang kelas

Dideskripsikan pukul

: 15.00-15.30 WIB

Objek

: Tingkat percaya diri siswa di MI Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo.

Transkip Observasi

Pada hari sabtu pukul 11.00 WIB peneliti sedang melakukan
observasi di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal
Ponorogo. Peneliti melihat siswa mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah dengan tertib, siswa yang
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler muhadharah yaitu kelas
2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk yang bertugas siswa kelas bawah
banyak sekali siswa yang malu-malu dan takut ketika
mendapat giliran maju ke depan, suaranya terdengar pelan
dan tangannya gemetar.

Refleksi

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti
melihat bahwa siswa-siswi masih banyak siswa yang kurang
percaya diri dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler
muhadharah. Terutama untuk anak-anak kelas bawah seperti
kelas 2, 3, dan 4. Mereka terlihat malu-malu saat bergiliran
pidato.

TRANSKIP OBSERVASI
Nomor Wawancara

: 01/O/07-IV/2018

Hari/Tanggal Wawancara

: Sabtu, 07 April 2018

Waktu Pengamatan

: 11.00-12.00 WIB

Tempat Pengamatan

: Ruang kelas

Dideskripsikan pukul

: 15.00-15.30 WIB

Objek

: Tingkat percaya diri siswa di MI Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo.

Transkip Observasi

Pada hari sabtu pukul 11.00 WIB peneliti sedang
melakukan observasi di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat
Bungkal Ponorogo. Ketika bel tanda dimulainya kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah anak-anak sudah berbondongbondong masuk kelas sesuai dengan kelompoknya masingmasing. Ketika guru pembina terlambat masuk ke kelas,
siswa dengan sigap ke kantor guru untuk memanggil guru
pembina untuk segera dimulai kegiatan ekstrakurikuler
muhadharah. Peneliti melihat siswa mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah dengan tertib, walaupun masih
ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan tetapi
hanya sebagian kecil saja dan peneliti melihat semangat
siswa yang luar biasa. Keberanian siswa berbicara di

depan teman-temannya juga kebanyakan sudah baik.
Setelah kegiatan ekstrakurikuler muhadharah selesai
peneliti melihat pembina kegiatan ekstrakurikuler
muhadharah sedang membagi petugas-petugas untuk
kegiatan ekstrakurikuler muhadharah minggu depan dan
mempersiapkan teks pidato untuk siswa
Refleksi

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti,
peneliti melihat bahwa siswa-siswi sangat semangat dan
senang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler muhadharah.
Meskipun masih ada sebagian siswa yang masih terlihat
malu-malu dan takut untuk bepidato. Dengan bimbingan
guru pembina yang sabar dan semangat dalam
mendampingi siswa-siswi. Walaupun belum maksimal
tetapi percaya diri siswa sudah cukup meningkat.

TRANSKIP OBSERVASI
Nomor Wawancara

: 02/O/21-IV/2018

Hari/Tanggal Wawancara

: Sabtu, 21 April 2018

Waktu Pengamatan

: 11.00-12.00 WIB

Tempat Pengamatan

: Ruang kelas

Dideskripsikan pukul

: 14.30-15.00 WIB

Objek

: Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler muhadharah di
MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo.

Transkip Observasi

Pada hari sabtu pukul 11.00 WIB peneliti sedang
melakukan observasi di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat
Bungkal Ponorogo. Peneliti mengamati pelaksanaan
kegiatan ekstrakurikuler muhadharah, ketika bel sudah
berbunyi siswa-siswi berkumpul dalam ruangan masingmasing kelompok, bagi anak yang bertugas berpidato
diminta guru untuk bersiap-siap. Ekstrakurikuler
muhadharah dilakukan menggunakan pembawa acara,
pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, pidato-pidato dan
sambutan guru pendamping. Pelaksanaan berjalan dengan
panduan pembawa acara yang sudah dilatih oleh guru,
kemudian pembacaan pidato-pidato bergantian karena ada
3 yang bertugas pidato dengan tema yang berbeda-beda.

Walaupun demikian kegiatan ekstrakurikuler muhadharah
dirancang seperti anak-anak sedang berlatih, anak boleh
membawa teks pidatonya supaya anak tidak tegang dan
anak mau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler muhadharah
dengan tertib. Setelah kegiatan ekstrakurikuler
muhadharah selesai guru pembina memberikan sambutan
terkait penampilan dari siswa-siswinya. Guru mengoreksi
dan memberikan masukan-masukan yang mendukung
siswa untuk yang lebih baik lagi.
Refleksi

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti,
peneliti melihat bahwa pelaksanaan kegiatan
ekstrakurikuler muhadharah di MI Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo sudah baik dan terarah.
Pelaksaannya tak luput dari bimbingan dan pengawasan
dari guru pembina.

DAFTAR HASIL DOKUMENTASI
No
1.

Bentuk Dokumentasi
Tulisan

Isi Dokumentasi
Sejarah singkat tentang berdirinya MI

Kode
01/D/20-III/2018

Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo
2.

Tulisan

Letak Geografis MI Ma’arif Al-Ishlah

Tulisan

Tujuan MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat

02/D/20-III/2018

Tulisan

Visi dan Misi MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat

03/D/20-III/2018

Bagan

Struktur Organisasi MI Ma’arif Al-Ishlah

04/D/20-III/2018

Tulisan

Keadaan Guru MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat
Bungkal Ponorogo

20 Maret 2018
10.45-11.00 WIB

05/D/20-III/2018

Kalisat Bungkal Ponorogo
6.

20 Maret 2018
10.30-10.45 WIB

Bungkal Ponorogo
5.

20 Maret 2018
10.15-10.30 WIB

Bungkal Ponorogo
4.

20 Maret 2018
10.00-10.15 WIB

Kalisat Bungkal Ponorogo
3.

Tanggal/Waktu
Pencatatan

20 Maret 2018
11.00-11.05 WIB

06/D/20-III/2018

20 Maret 2018
11.15-11.20 WIB

7.

Tulisan

Keadaan Siswa MI Ma’arif Al-Ishlah

07/D/20-III/2018

Kalisat Bungkal Ponorogo
8.

Tulisam

Sarana dan Prasarana MI Ma’arif Al-Ishlah

11.20-11.30 WIB
08/D/20-III/2018

Kalisat Bungkal Ponorogo
9.

Gambar

Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler
Muhadharah Di MI Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo

20 Maret 2018

20 Maret 2018
11.30-11.45 WIB

09/D/20-III/2018

21 April 2018
11.00-12.00 WIB

TRANSKRIP DOKUMENTASI
Nomor

: 01/D/19-III/2018

Jenis dokumen

: Dokumen Resmi

Judul dokumen

: Sejarah singkat tentang berdirinya MI
Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal
Ponorogo

Dokumen ditemukan hari/tanggal

: 19 Maret 2018

Dokumen ditemukan pukul

: 10.00-10.15 WIB

Dokumen ditemukan di

: Ruang Tata Usaha

Bukti dokumen

Madrasah Ibtida’iyah Ma’arif Al-Ishlah Kalisat
Bungkal Ponorogo berdiri pada tahun 2011. Bernaung
dibawah Yayasan Islam Al-Ikhlas Kalisat, merupakan
salah satu dari sekian Madrasah Ibtida’iyah yang ada di
Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.
Madrasah Ibtiyah Ma’arif Al-Ishlah yang bernaung
dibawah lembaga Yayasan Islam Al-Ikhlas Kalisat
menggunakan metode Pembelajaran berdasarkan
kurikulum dari Pemerintah dan yayasan dengan pendekatan
berbasis kompetensi yang mulai diberlakukan pada tahun
2011 dan disempurnakan dengan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP), juga di padukan dengan

Kurikulum 2013.
Madrasah Ibtida’iyah Ma’arif Al-Ishlah sejak awal
berdirinya sesuai dengan ijin pendirian Madrasah dari
Kantor Wilayah Departemen Agama RI
No.Kd.13.02/4/PP.07/04/2013 dengan Nomer Satatistik
Madrasah (NSM) 111235020079 tahun berdiri 2011.
Madrasah Ibtida’iyah Ma’arif Al-Ishlah Status Terdaftar, di
usianya masih menginjak Tahun ke tujuh.
Refleksi

Dari data di atas dapat diketahui secara pasti sejarah
tentang berdirinya MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal
Ponorogo.

TRANSKRIP DOKUMENTASI
Nomor

: 02/D/19-III/2018

Jenis dokumen

: Dokumen Resmi

Judul dokumen

: Letak Geografis MI Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo

Dokumen ditemukan hari/tanggal

: 19 Maret 2018

Dokumen ditemukan pukul

: 10.15-10.30 WIB

Dokumen ditemukan di

: Ruang Tata Usaha

Bukti dokumen

Lokasi Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat terletak di pedesaan yang sebagian ekonomi
penduduknya dengan tingkat ekonomi menengah ke
bawah. Tempatnya di Jl. Raya Bungkal – Ngrayun KM. 01
Desa Kalisat, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo.
Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Al-Ishlah Kalisat hadir
di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kebutuhan
masyarakat akan sarana dan prasarana pendidikan yang
berkualitas dan terjangkau, serta berbasiskan agama.

Refleksi

Dari data di atas dapat diketahui secara pasti letak
geografis MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo.

TRANSKRIP DOKUMENTASI
Nomor

: 03/D/19-III/2018

Jenis dokumen

: Dokumen Resmi

Judul dokumen

: Tujuan MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat
Bungkal Ponorogo

Dokumen ditemukan hari/tanggal

: 19 Maret 2018

Dokumen ditemukan pukul

: 10.30-10.45 WIB

Dokumen ditemukan di

: Ruang Tata Usaha

Bukti dokumen

Tujuan dari Madrasah Ibtida’iyah Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo mempunyai tujuan sebagai
berikut :
f. Meningkatkan kuantitas dan kwalitas sikap dan praktik
kegiatan serta amaliyah keagamaan warga Madrasah
g. Menciptakan lulusan Madrasah Ibtida’iyah Al-Islah
yang menguasai ilmu pengetahuan umum dan agama.
h. Menumbuhkan kepedulian dan kesadaran warga
Madrasah terhadap keamanan, kebersihan dan
keindahan lingkungan Madrasah.
i. Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas
sarana/prasarana dan fasilitas yang mendukung
peningkatan prestasi akademik dan non akademik.

j. Menerapkan managemen pengendalian mutu
madrasah, sehingga terjadi peningkatan animo siswa
baru dan akreditasi Madrasah.
Refleksi

Dengan adanya tujuan di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat
Ponorogo menjadi acuan dalam proses pendidikan yang
berlangsung, sehingga bisa tercapai hasil yang maksimal.

TRANSKRIP DOKUMENTASI
Nomor

: 04/D/19-III/2018

Jenis dokumen

: Dokumen Resmi

Judul dokumen

: Visi dan Misi MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat
Bungkal Ponorogo

Dokumen ditemukan hari/tanggal

: 19 Maret 2018

Dokumen ditemukan pukul

: 10.45-11.00 WIB

Dokumen ditemukan di

: Ruang Tata Usaha

Bukti dokumen

A. VISI
TERWUJUDNYA GENERASI BERAKHLAK
KARIMAH TANGGUH, UNGGUL DALAM
BERPRESTASI BERDASARKAN IMTAQ DAN
IPTEK.”
Indikator – indikatornya :
g. Terwujudnya peserta didik yang tekun melaksanakan
ibadah wajib maupun sunah.
h. Bertutur kata, berprilaku dan bersikap berdasarkan
syari’at islam dalam kehidupan sehari-hari.
i. Memiliki daya saing yang tinggi untuk memasuki
SMP/MTs favorit di kota Ponorogo.
j. Mampu meraih berbagai kejuaraan dalam berbagai

even lomba bidang akademis maupun non akademis.
k. Memiliki kemandirian dalam kehidupan
bermasyarakat.
l. Memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan
dan pencegahan kerusakan lingkungan.
B. MISI
h. Menanamkan pengetahuan dan pemahaman akidah
kepada peserta didik sejak dini.
i. Mendidik peserta didik untuk menjadi generasi yang
tangguh, unggul, dan mandiri di era global.
j. Menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi yang di
dasari iman dan taqwa.
k. Melaksanakan pembiasaan dan mengamalkan nilainilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari.
l. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif,
efektif, dan menyenangkan yang berbasis pelestarian
fungsi lingkungan.
m. Memberikan wadah kepada siswa guna mengenali
potensi diri sejak dini dan mengembangkan secara
optimal.
n. Menyelenggarakan tata kelola Madrasah yang efektif,

efisien, transparan dan akuntabel.
Refleksi

Dengan adanya visi dan misi di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat
Ponorogo menjadi acuan dalam proses pendidikan yang
berlangsung, sehingga bisa tercapai hasil yang maksimal
sesuai yang menjadi harapan sekolah tersebut.

TRANSKRIP DOKUMENTASI
Nomor

: 05/D/19-III/2018

Jenis dokumen

: Dokumen Resmi

Judul dokumen

: Struktur Organisasi MI Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo

Dokumen ditemukan hari/tanggal

: 19 Maret 2018

Dokumen ditemukan pukul

: 11.00-11.05 WIB

Dokumen ditemukan di

: Ruang Tata Usaha

Bukti dokumen

Refleksi

Dari data di atas dapat diketahui secara pasti struktur organisasi
MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo.

TRANSKRIP DOKUMENTASI
Nomor

: 06/D/19-III/2018

Jenis dokumen

: Dokumen Resmi

Judul dokumen

: Keadaan Guru MI Ma’arif AlIshlah Kalisat Bungkal Ponorogo

Dokumen ditemukan hari/tanggal

: 19 Maret 2018

Dokumen ditemukan pukul

: 11.15-11.20 WIB

Dokumen ditemukan di

: Ruang Tata Usaha

Bukti dokumen

Para pendidik di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat tahun
ajaran 2017/2018 berjumlah orang guru, orang guru lakilaki, orang guru perempuan ditambah 1 orang kepala sekolah
laki-laki. Dari jumlah guru tersebut diantaranya PNS, dan
orang, dan 1 penjaga sekolah. Dan tingkat pendidikannya
sebagian besar sudah selesai SI.
Selain menjadi guru, mereka para pendidik juga
sebagai karyawan. Karyawan yang dimaksud adalah personil
yang ikut serta dan menjadi bagian dalam seluruh proses
yang berlangsung di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat. Mereka
ada yang sebagai petugas tata usaha dan ada yang sebagai
petugas UKS.

Refleksi

Dari data di atas dapat diketahui secara pasti keadaan guru
MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo.

TRANSKRIP DOKUMENTASI
Nomor

: 07/D/19-III/2018

Jenis dokumen

: Dokumen Resmi

Judul dokumen

: Keadaan Siswa MI Ma’arif AlIshlah Kalisat Bungkal Ponorogo

Dokumen ditemukan hari/tanggal

: 19 Maret 2018

Dokumen ditemukan pukul

: 11.15-11.20 WIB

Dokumen ditemukan di

: Ruang Tata Usaha

Bukti dokumen

Siswa merupakan subjek dari pendidikan, maka
pusat situasi dari kegiatan pendidikan adalah murid. Pada
tahun ajaran 2011/2012 berjumlah 10 siswa, 2012/2013
berjumlah 23 siswa, 2013/2014 berjumlah 36 siswa,
2014/2015 berjumlah 54 siswa, 2015/2016 berjumlah 88
siswa, 2016/2017 berjumlah 124 siswa, 2017/2018
berjumlah 159 siswa.

Refleksi

Dari data di atas dapat diketahui secara pasti keadaan siswa
MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo.

TRANSKRIP DOKUMENTASI
Nomor

: 08/D/19-III/2018

Jenis dokumen

: Dokumen Resmi

Judul dokumen

: Sarana dan Prasarana MI Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo

Dokumen ditemukan hari/tanggal

: 19 Maret 2018

Dokumen ditemukan pukul

: 11.20-11.30 WIB

Dokumen ditemukan di

: Ruang Tata Usaha

Bukti dokumen

Sarana dan prasarana di MI Ma’arif Al-Ishlah Kalisat
Bungkal Ponorogo antara lain adalah Ruang Kelas Ada 8,
Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, Perpustakaan,
Masjid, Toilet Guru, Toilet Siswa, dan Ruang Tata Usaha.

Refleksi

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu komponen
yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan dan
pengajaran.

TRANSKRIP DOKUMENTASI
Nomor

: 09/D/19-III/2018

Jenis dokumen

: Dokumen Resmi

Judul dokumen

: Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler
Muhadharah di MI Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo

Dokumen ditemukan hari/tanggal

: Sabtu, 21 April 2018

Dokumen ditemukan pukul

: 11.00-12.00 WIB

Dokumen ditemukan di

: Ruang Kelas

TRANSKRIP DOKUMENTASI
Nomor

: 09/D/19-III/2018

Jenis dokumen

: Dokumen Resmi

Judul dokumen

: Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler
Muhadharah di MI Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo

Dokumen ditemukan hari/tanggal

: Sabtu, 21 April 2018

Dokumen ditemukan pukul

: 11.00-12.00 WIB

Dokumen ditemukan di

: Masjid

TRANSKRIP DOKUMENTASI
Nomor

: 09/D/19-III/2018

Jenis dokumen

: Dokumen Resmi

Judul dokumen

: Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler
Muhadharah di MI Ma’arif Al-Ishlah
Kalisat Bungkal Ponorogo

Dokumen ditemukan hari/tanggal

: Sabtu, 21 April 2018

Dokumen ditemukan pukul

: 11.00-12.00 WIB

Dokumen ditemukan di

: Masjid
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Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah skripsi yang saya tulis ini
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Dian Wahyu Binti Nurrohmah dilahirkan pada tanggal 12 Oktober 1996 di
Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Anak kedua dari dua
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