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MOTTO 

 

“Jika kamu ingin hidup bahagia, 

Terikatlah pada tujuan, bukan atau benda”. 

-Albert Einstein- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

Mahmudah, Arina. 2019, Strategi Retorika Dakwah Pada Kegiatan 

Muh}a>d}arah  di Pesantren Putri Al-Mawaddah 1 Ponorogo. 

Skripsi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah Insitut Agama Islam Negeri  

(IAIN) Ponorogo, Pembimbing Dr. Iswahyudi, M.Ag. 

 

Kata Kunci :  Muh }a>d}arah, pelatihan dakwah 

 Muh}a>d}arah adalah suatu kegiatan aktifitas manusia dalam 

membicarakan suatu masalah dengan cara berpidato atau berdiskusi yang 

dihadiri banyak orang. Kegiatan muh }a>d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah 

dilaksanakan tiga kali dalam seminggu dan menggunakan tiga bahasa yakni, 
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hari Senin bahasa Indonesia, Selasa bahasa Inggris, dan untuk hari Sabtu 

bahasa Arab. Tujuan utama dari latihan berpidato ini ialah menerapkan 

bahasa aktif yakni bahasa Inggris, bahasa Arab dan mencetak santriwatinya 

yang bermental kuat, mampu bertutur secara santun, dan mampu 

mengekspresikan ide dan gagasannya kepada khalayak luas, serta menambah 

kemampuan berbahasa baik secara kuantitas kosakata maupun kualitasnya. 

Dalam skripsi ini penulis menuliskan rumusan masalah meliputi: 

pertama, bagaimana pelaksanaan muh }a>d}arah di PP Al-Mawaddah. Kedua, 

bagaimana strategi yang digunakan santriwati pada acara muh }a>d }arah di PP 

Al-Mawaddah. ketiga, bagaimana implikasi muh }a>d}arah terhadap 

kemampuan dakwah santriwati di PP Al-Mawaddah.  

Metode penelitian yang digunakan adalah  penelitian kualitatif. 

Sedangkan teknis penggalian data menggunakan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Teknis pengolahan data dengan melalui metode-metode 

kualitatif deskriptif antara lain: pertama, Penyajian data, kedua, Reduksi data, 

ketiga Verifikasi, keempat Penarikan kesimpulan. 

Dari penilitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelatihan dakwah 

harus memperhatikan: Pertama, dalam pelaksanaan muh}a>d}arah di Pesantren 

Putri Al-Mawaddah menggunakan tiga metode yakni, tahap persiapan, tahap 

penyusunan naskah, tahap penyampaian pidato. Kedua, dalam muh }a>d}arah di 

Pesantren Putri Al-Mawaddah strategi yang digunakan ialah strategi 

informatif, strategi persuasif, strategi Rekreatif. Ketiga, implikasi dari 

kegiatan muh}a>d }arah bagi para santriwati yakni dapat mengasah mental para 

santriwati, membuat lebih percaya diri dalam berbicara di depan publik yang 

awalnya tidak bisa berbicara di depan umum dengan adanya kegiatan 

muh }a>d}arah menjadi bisa dan menjadi terbiasa, menerapkan bahasa aktif, 

bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Ponorogo 2019 sebagai 

berikut: 
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Arab Indonesia Arab Indonesia 

 }D ض ‘ ء

 }T ط B ب

 }Z ظ T ت

 ‘ ع TH ث

 GH غ J ج

 F ف }H ح

 Q ق KH خ

 K ك D د

 L ل DH ذ

 M م R ر

 N ن Z ز

 W و S س

 H ه SH ش

 Y ي }S ص

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan 

coretan horisontal diatas hurufu>, i>, dan a>. 

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung 

dua huruf “ay” dan “aw” 

Contoh: bayna, ‘alayhim, qawl, mawd}ū’ah. 

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang 

belum terserap menjadi baku Indonesia harus dicetak miring. 

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. 

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. 

Contoh: 
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Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah. Inna al-din’inda Allah al Islam 

bukan Inna al-dina’inda Allahi al-Islamu … fahuwa wa>jib bukan fahuwa 

wa>jibu atau fahuwa wa>jibun. 

6. Kata yang berakhir dengan ta’marbuthah dan berkedudukan sebagai sifat 

tri(na’at) dan idhafah ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan mudhaf  

ditransliterasikan dengan “at”. 

Contoh: 

1. Na’at dan mud}a>f ilayh :sunnah sayyi’ah. 

2. Mud{af   : d}awa>bith al-qira>’ah. 

7. Kata yang berakhiran dengan (ya’  bertashdid) ditransliterasikan dengan 

i>. Jika i> diikuti oleh ta’ marbut}ah maka transliterasinya adalah i>yah. Jika 

ya’  bertashdid berada di tengah kata ditransliterasikan yy. 

Contoh: 

1. Al-Ghaza>li>, al-Nawawi> 

2. Ibn Taymi>yah, Al-Jawzi>yah. 

3. Sayyid, mua>yyid, muqayyid 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
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Dakwah mempunyai cakupan luas, sebab jika mengacu pada 

tradisi Rasulullah SAW, seluruh segi kehidupan yang ditempuhnya 

adalah cakupan dakwah. Dakwah merupakan aktualisasi iman yang 

mengambil bentuk berupa suatu sistem kegiatan manusia dalam bidang 

kemasyarakatan, yang dilaksanakan secara teratur untuk memengaruhi 

cara merasa, cara berfikir dan bersikap secara islami, baik hiasan maupun 

perbuatan.1  

Perkataan “dakwah” berasal dari bahasa Arab yang artinya: 

ajakan, seruan, panggilaan, undangan. Pengertian Ilmu dakwah sendiri 

secara umum ialah: “suatu pengetahuan yang mengajarkan seni dak 

teknik menarik perhatian orang guna mengikuti suatu ideologi dan 

pekerjaan tertentu”, atau dengan kata lain “ilmu yang mengajarkan cara-

cara mempengaruhi alam fikiran manusia”. Dakwah berusaha 

menyeberangkan alam fikir manusia kepada suatu ideologi tertentu. 

Adapun definisi dakwah dalam islam ialah mengajak ummat manusia 

dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan 

Rasul-Nya.2 

Dakwah adalah sentuhan-sentuhan psikologis dan sosiologis 

dengan realitas yang ada, sehingga dakwah mampu memberi dasar 

filosofi, arah, dorongan, dan pedoman perubahan masyarakat sampai 

terwujudnya masyarakat yang islami, yakni berupa individu-individu  

yang memahami dan melaksanakan agama, keluarga yang saki>nah, 

                                                           
1 Asep Muhayidin Dkk, Kajian Dakwah Multiperspektif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), 123. 
2 Hamzah Ya’qub, Publistik Islam Teknik Dan Leadership (Tangerang: IKAPI, 2005), 

13. 

1 
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mawaddah wa rah}mah, masyarakat yang martabat, serta ujungnya adalah 

negara yang t}ayyibah.3 

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW, 

dakwah terdapat dua istilah, yaitu dakwah Islamiyah dan dakwah. 

Pengertian dakwah Islamiyah mengacu pada seruan Islam, panggilan 

Islam dan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist yaitu 

sabi>l Allah sedangkan “dakwah” mengandung arti kewajiban bagi semua 

kaum muslimin untuk memanggil umat manusia dengan melakukan 

dakwah Islamiyah tersebut. Dengan kata lain merupakan kewajiban 

untuk menyiarkan ajaran Islam. 

Perbedan dari kedua istilah di atas terletak pada rujukannya: yang 

pertama merujuk pada nama suatu perangkat besar dari doktrin atau 

ajaran, sedangkan yang kedua merujuk pada suatu pekerjaan menyiarkan 

ajaran dan doktrin tersebut. Dengan kata lain, yang pertama 

menunjukkan suatu “ilmu pengetahuan”, dan yang kedua menunjukkan 

suatu “proses bagaimana mengembangkan atau menyiarkan ilmu 

pengetahuan itu. 

Dari keterangan di atas tadi istilah dakwah Islamiyah dapat 

diartikan sebagai mengomunikasikan ajaran Islam, dalam arti mengajak 

dan memanggil umat manusia agar menganut ajaran Islam, memberi 

informasi mengenai amar makruf dan nahi mungkar, agar dapat tercapai 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta terlaksana ketentuan Allah.4 

                                                           
3 Ibid., 123. 
4 Kustadi Suhandang, Ilmu Dakwah Perspektif Komunikasi (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), 11-12. 
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Dalam berdakwah itu mebutuhkan sebuah pelatihan antaranya 

muh}a >d}arah, muh}a>d}arah sendiri perlu adanya latihan. Berdasarkan 

pengertian dari kata “dakwah” di atas yang sudah dibahas secara 

terperinci maka disini penulis akan memabahas mengenai muh }a>d}arah 

sebagai sarana pelatihan dakwah.  

Muh }a>d }arah secara bahasa berasal dari bahasa Arab dari kata 

h}a>d}arah  yuh}a>d}iru muh}a >d }aratan. Muh}a>d}arah adalah isim mas }dar qiyasi 

yang artinya “saling hadir menghadiri”.5 Sedangkan muh}a>d}arah menurut 

istilah adalah suatu kegiatan aktifitas manusia dalam membicarakan 

suatu masalah dengan cara berpidato atau berdiskusi yang dihadiri 

banyak orang.6 

Definisi pidato dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

memiliki arti pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang 

ditujukan kepada orang banyak, wacana yang disiapkan untuk diucapkan 

di depan khalayak.7 

Muh }a>d }arah atau Training Of Speech sudah tidak asing di telinga 

kita khususnya para pelajar namun, berbeda di Pesantren Putri Al-

Mawaddah. Muh}a>d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah dilaksanakan 

tiga kali dalam seminggu dan menggunakan tiga bahasa yakni, hari Senin 

menggunakan bahasa Indonesia, Selasa menggunakan bahasa Inggris, 

dan untuk hari Sabtu menggunakan bahasa Arab. Tujuan utama dari 

                                                           
5 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 

1989), 104. 
6 Fima Riska Oktari,“Strategi Pelatihan Muhadharah Terhadap Kemampuan 

Berpidato Santri Pondok Pesantren Darul Falah Teluk Betung Bandar Lampung”, (Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Lampung, Lampung, 2017), 17. 
7 https://kbbi.web.id/pidato, diakses 2 November 2018 jam 11.30 WIB.   

https://kbbi.web.id/pidato
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latihan berpidato ini ialah mencetak santriwatinya yang bermental kuat, 

mampu bertutur secara santun, dan mampu mengekspresikan ide dan 

gagasannya kepada khalayak luas, serta menambah kemampuan 

berbahasa baik secara kuantitas kosakata maupun kualitasnya. 

Muh }a>d }arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah tidak hanya 

mengajarkan para santriwatinya untuk berpidato saja namun juga 

mengajarkan bagaimana metode berbicara di hadapan khalayak luas 

dengan percaya diri. Dengan demikian istilah adanya demam panggung 

akan hilang dari diri para santriwatinya. Banyak kita temui seorang 

pelajar maupun santriwati yang kurang percaya diri ketika berbicara di 

depan khalayak luas di karenakan banyak faktor seperti demam 

panggung, lupa naskah terutama ketika berdakwah di depan khalayak 

luas. 

Maka dari itu peniliti tertarik untuk meneliti muh }a >d}arah di 

Pesantren Putri Al-Mawaddah karena muh}a>d}arah di Pesantren Putri Al-

Mawaddah mengajarkan cara berdakwah yang menarik bagi para 

santriwatinya. Yakni mengajarkan dari nol mulai dari menghafal naskah 

pidato pembukaan sampai penutupan dan menggunakan tiga bahasa, 

bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa arab, hingga sampai bisa 

berpidato dengan tiga bahasa tersebut dengan lancar tanpa naskah di luar 

otak, bahkan karena sudah terbiasa maju untuk berpidato di depan 

khalayak luas seperti di depan para audiens firqah maka ketika di 

ditunjuk untuk menyampaikan pidato dengan dadakan harus bisa, dan itu 

di lakukan tanpa ada naskah sebelumnya. Berangkat dari masalah 
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tersebut maka penulis akan menuangkan dalam sebuah skripsi dengan 

judul “Strategi Retorika Dakwah Pada Kegiatan Muh}a >d}arah Di 

Pesantren Putri Al-Mawaddah 1 Ponorogo. 

 

B. Rumusan Masalah  

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka 

perlu dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan 

disampaikan dalam latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan muh}a>d}arah di Pesantren Putri Al-

Mawaddah? 

2. Bagaimana strategi yang digunakan santriwati pada acara 

muh}a >d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah? 

3. Bagaimana implikasi muh}a>d}arah terhadap kemampuan dakwah 

santriwati di Pesantren Putri Al-Mawaddah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang penulis rumuskan, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan muh}a>d}arah Pesantren Putri 

Al-Mawaddah. 

2. Untuk mengetahui strategi yang digunakan santriwati pada acara 

muh}a >d}arah Pesantren Putri Al-Mawaddah. 

3. Untuk mengetahui implikasi muh}a>d}arah terhadap kemampuan 

dakwah santriwati di Pesantren Putri Al-Mawaddah. 
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D. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

yang positif dan obyektif bagi para pelajar pemula yang sedang 

mempelajari cara  muh }a>d}arah. Khususnya para santriwati agar tidak 

hanya mengikuti kegiatan muh}a>d}arah saja akan tetapi pelajar juga 

harus bisa berbicara di depan khalayak luas dengan meningkatkan 

rasa percaya diri untuk berbicara. Kedua memberikan pengetahuan 

seputar bagaimana menjadi seorang muballighah yang baik dan 

menarik bagi para khalayaknya dan diharapkan pelajar atau 

santriwati Pesantren Putri Al-Mawaddah dapat mengembangkan tata 

bahasanya dalam berkomunikasi di depan khalayak luas. Ketiga, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan dan 

referensi bagi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam mengenai 

penggunaan retorika dalam muh}a>d}arah atau berpidato di depan 

khalayak luas. 

 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

literatur kepustakaan khususnya untuk jenis penilitian kualitatif. 

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

ilmiah tentang bagaimana penggunaan retorika dalam penerapan 

muh}a >d}arah atau pidato yang baik dan menarik pagi para 
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khalayaknya yang di gambarkan dalam sebuah kegiatan muh }a>d}arah 

di PP Al-Mawaddah. 

 

E. Telaah Pustaka 

Dalam menentukan judul skripsi ini, penulis juga melakukan 

telaah terhadap penelitian terdahulu untuk menghindari persamaan 

kesamaan, sekaligus sebagai dengan penelitian ini. Penulis tidak 

menemukan penelitian terdahulu yang membahas tentang judul 

penelitian ini. Namun, penulis menemukan beberapa penelitian yang 

hampir serupa dengan penelitian ini. 

Pertama, jurnal yang berjudul “Strategi Muhadharah Sebagai 

Metode Pelatihan Dakwah Bagi Kader Da>’i  Di Pesantren Darul Fikri 

Malang” karya Eko Setiawan tahun 2015. Penulis menjelaskan bahwa. 

Tidak ada suatu metode yang untuk mencapai setiap tujuan dalam setiap 

situasi, setiap metode mempunyai kebaikan dan kelemahan. Kelemahan 

metode muhadharah, da’i atau mubaligh sukar untuk mengetahui 

pemahaman audien terhadap bahan bahan yang disampaikan. Sedangkan 

kelebihan muhadharah, dalam waktu relatif singkat dapat disampaikan 

bahan meteri dakwah sebanyak- banyaknya.8 

Kedua, skripsi yang berjudul “Strategi Pelatihan Muhadharah 

Terhadap Kemampuan Berpidato Santri Pondok Pesantren Darul Falah 

Teluk Betung Bandar Lampung”, karya Fima Riska Oktaridari 

                                                           
8 Eko Setiawan, “Strategi Muhadharah Sebagai Metode Pelatihan Dakwah Bagi Kader 

Da’i  Di Pesantren Darul Fikri Malang”, Jurnalistik Dakwah, 2 (Oktober 2015), 312.   
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Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung tahun 2017. Penulis 

menjelaskan bahwa, strategi kegiatan muhadharah adalah kegiatan yang 

dilaksanakan pengurus dengan membuat daftar nama kelompok santri, 

lalu membuatkan jadwal kegiatan muhadharah, sebelum santri tampil 

didepan teman-temannya diwajibkan membuat teks pidato dan 

mengoreksikannya ke pengurus tujuannya agar santri tidak ragu-ragu 

lagi berbicara didepan umum. Setelah dikoreksi santri juga dituntut untuk 

menghafal teks pidato tersebut. Hasil dari penelitian ini santri  dapat 

melatih kemampuan berpidato melalui kegiatan pelatihan muhadharah 

dengan membiasakan santri berceramah/berpidato di depan teman-

temannya tentunya dengan menggunakan strategi yang diterapkan pada 

Pondok Pesantren Darul Falah.9 

Ketiga, Tulisan Dhaniar Ratih Rahmawati, dalam skripsi yang 

berjudul “Pelatihan Pidato Dalam Meningkatkan Kemampuan Santri 

Menjadi Muballighah Di Pesantren Ibnul Qoyyim Putri Yogyakarta”, 

karya Dhaniar Ratih Rahmawati dari Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta tahun 2018. Penulis menjelaskan bahwa, 

pelaksanaan pelatihan pidato sebagai metode pengkaderan dakwah bagi 

muballighah di Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putri memiliki 

kelayakan sebuah pelatihan dakwah yang dipandang dari sudut unsur-

unsur yang terlibat didalamnya yaitu pelaku (santri), pengarah (pengasuh 

pondok dan pengurus), sarana (ruang yang memadai), sumber materi 

                                                           
9 Fima Riska Oktari,“Strategi Pelatihan Muhadharah Terhadap Kemampuan 

Berpidato Santri Pondok Pesantren Darul Falah Teluk Betung Bandar Lampung”, (Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Lampung, Lampung, 2017), 128. 
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(buku-buku dan media lisan). Demikian itu karena sebuah pelatihan 

dakwah membutuhkan perangkat yang memadai untuk keberhasilan 

dalam pengkaderan seorang muballighah, kurangnya salah satu unsur 

dalam pelatihan tersebut dapat mengakibatkan kurang sempurnanya 

proses pelatihan yang dilaksanakan.10 

Dari ketiga penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan 

antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini. Persamaanya 

yaitu dari ketiga penelitian diatas sama-sama membahas bagaimana para 

santri dapat untuk berpidato dengan baik dan menarik di depan para 

khalayak, dari dua penelitian skripsi terduhulu diatas menggunakan 

metode kualitatif sebagai metodologi penelitian. Sedangkan perbedaan 

dari ketiga penelitian di atas adalah penelitian pertama yaitu jurnal lebih 

menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari metode muhadlarah yang di 

terapkaan kepada para santrinya. Dengan menelaah ketiga penelitian 

terdahulu tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa belum ada 

penelitian tentang muh}a >d }arah sebagai sarana pelatihan dakwah. Oleh 

karena itu, penulis mengajukan judul Strategi Retorika Dakwah Pada 

Kegiatan Muh}a >d}arah Di Pondok Pesantren Putri Al-Mawaddah 1 

Ponorogo. 

        

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

                                                           
10 Dhaniar Ratih Rahmawati, “Pelatihan Pidato Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Santri Menjadi Muballigoh Di Pesantren Ibnul Qoyyim Putri Yogyakarta”, (Skripsi 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018), 7. 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kulitatif, yaitu metode yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya eksperimen). Pengambilan sampel 

sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik 

pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kulitatis lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi.11 

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian 

naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada koondisi yang 

alamiah  (natural setting).12 Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk 

dan Miller didefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan manusia dalam kuasanya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan 

dalam peristilahannya.13  

2. Data  dan Sumber Data 

a. Data  

Sumber data merupakan subyek dari data yang 

diperoleh. Dalam penelitian ini penulis mencari data-data terkait 

                                                           
11 Dewi Sadiah,  Metode Penelitian Dakwah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2015), 19. 
12 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 14. 
13 Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, Equilibrium, 9 (Januari- Juni, 2019), 

1-8. 

 



 

30 
 

kegiatan muh}a>d }arah yakni meliputi, pembinaan pelatihan 

muh }a>d }arah, penilaian pidato meliputi kemampuan berpidato 

santriwati, ekspresi wajah, gerakan tangan saat berpidato, 

intonasi dalam penyampaian.  

b. Sumber data 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil sumber dari 

beberapa orang yang terlibat dalam kegiatan muh}a>d}arah yakni, 

bagian para ustadzah bagian bahasa LAC (Language advisory 

council), Mula>h }idz}ah muh}a>d}arah (pengurus muh}a >d}arah), 

Mudabbiru al-firqah (pengurus kelompok), a’d }a>’ (anggota) di 

Pesantren Putri Al-Mawaddah. 

Adapun menurut Suharsimi Arikunto, sumber data 

adalah subyek di mana data diperoleh. Data dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti. Data 

dalam penelitian ini dari: bagian para ustadzah bagian para 

ustadzah bagian bahasa LAC (Language advisory council), 

Mula>h}idz}ah muh}a>d}arah (pengurus muh}a >d}arah), 

Mudabbiru al-firqah (pengurus kelompok), a’d }a>’ 

(anggota)di Pesantren Putri Al-Mawaddah. 

2) Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh 

atau dikumpulkan oleh orang yang telah melakukan 

penelitian ini dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini, 
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biasanya diperoleh dari dokumentasi dari perpustakaan atau 

dari laporan-laporan peneliti terdahulu data ini diperoleh 

dari buku-buku atau tulisan. 14 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan untuk memperoleh data 

yang obyektif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa 

metode dalam pengumpulan data sebagai berikut15 : 

a. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data-data 

mengenai hal atau variabel yang berupa catatan transkip, buku, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger dan lain-lain. Data ini 

dapat digunakan untuk mendapatkan data tentang sejarah 

berdirinya Pesantren Putri Al-Mawaddah Ponorogo, 

mengetahui keadaan, dan kegiatan yang dilakukan santriwati 

pada saat melaksanakan kegiatan muhadharah di Pesantren Putri 

Al-Mawaddah Ponorogo. 

b. Interview 

Interview adalah proses tanya jawab lisan dalam dua 

orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu melihat 

muka yang lain mendengarkan dengan telinganya masing-

masing. 

                                                           
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002), 129. 
15 Ibid., 308.  
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Dalam peneitian ini menggunakan wawancara 

terstuktur. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, 

pengumpul data telah melalukan menyiapkan instrumen 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif 

jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstuktur 

ini setiap responden diberi pertaanyaan yang sama dan 

pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur 

ini pula, pengumpulan data-data menggunakan beberapa 

pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap 

pewawancara mempunyai keterampilan yang sama. Maka 

diperlukan training kepada calon pewawancara.16 

Sedangkan yang akan diinterview adalah bagian para 

ustadzah bagian para ustadzah bagian bahasa LAC (Language 

advisory council), Mula>h}idz}ah muh}a>d}arah (pengurus 

muh }a>d }arah), Mudabbiru al-firqah (pengurus kelompok), a’d }a >’ 

(anggota)di Pesantren Putri Al-Mawaddah. 

c. Observasi  

Adler & Adler menyebutkan bahwa observasi 

merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya 

menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Oleh 

karena itu observasi merupakan bagian integral dari cakupan 

penelitian lapangan etnografi. Jadi mengartikan observasi 

                                                           
16 Ibid., 319.   
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sebagai proses komplek, tersusun dari berbagai proses biologis 

dan psikologis melibatkan pengamatan, persepsi, dan ingatan.17 

4. Analisis Data 

Proses selanjutnya sebagai kegiatan akhir, setelah semuanya 

terkumpul dengan lengkap, kemudian data dianalisa kemudian 

menyimpulkan dalam penganalisaan ini penulis menggunakan 

metode kualitatif yaitu metode analisa maka kita memakai analisis 

data non statistik. Analisis ini berdasar pada pola fikir ilmiah, yang 

mempunyai ciri sistematis dan logis.  

Analisis ini lebih memberikan kesimpulan akhir tentang tema 

yang diangkat agar memberikan penjelasan yang jelas dan bisa 

dipertanggung jawabkan, dengan data bagian bagian para ustadzah 

bagian bahasa LAC (Language advisory council), Mula>h}idz}ah 

muh}a >d}arah (pengurus muh }a>d}arah), Mudabbiru al-firqah (pengurus 

kelompok), a’d }a>’ (anggota) di Pesantren Putri Al-Mawaddah. 

Maka peneliti akan mewawancarai untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal agar bisa dimasukkan kedalam kerangka teori yang 

sudah ada, data yang didapatkan tidak hanya dari hasil wawancara, 

gabungan hasil dari observasi dan dokumentasi, kemudian peneliti 

bisa menyimpulkan dengan hasil yang didapatkan. 

Di sini, yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data 

model Miles dan Huberman, yaitu: 

a. Data reduction 

                                                           
17 Hasyim Hasyanah, Teknik-Teknik Observasi, At-Taqaddum, 1 (Juli 2016), 26. 
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Mereduksi data seperti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema polanya. Dalam peneliti ini, maka data yang akan 

direduksi adalah data-data hasil observasi, wawancara serta 

hasil penelitian yang dilakukan atas materi Muh}a>d}arah Sebagai 

Sarana Pelatihan Dakwah (Studi Kasus Di Pesantren Putri. Al-

Mawaddah 1 Ponorogo). 

 

b. Data display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data. Penyajian data biasanya dilakukan dengan teks 

yang bersifat narasif. 

c. Conclusion drawing (penarikan kesimpulan) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif adalah temuan yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan deskriptif atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah 

di teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau 

interaktif, hipotesis atau teori. 

5. Pengecekan Keabsahan Data  

Keabsahan data merupakan konsep paling penting yang 

diperbarui dari konsep keahlian (viliditas) dan ketrandalan 

(Reliabilitas). Derajat kepercayaan keabsahan data (kredebilitas 



 

35 
 

data) dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang 

tekun trigulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.18 Ketekunan 

pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara: a) mengadakan 

pengamatan dengan teliti secara berkesinambungan dalam materi 

Muh}a>d }arah Sebagai Sarana Pelatihan Dakwah. b) menelaah secara 

rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaaan tahap 

awal tanpa salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah 

difahami. 

Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan 

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti 

melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya 

peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas 

data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data berbagai sumber data.19 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan 

menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung 

                                                           
18 Muhammad Syaifuddin, “Materi Dakwah KH. Muhammad Ali Shodiqin Studi Kasus 

Mafia Shalawat  di Ponorogo”, (Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN), Ponorogo 

2017), 24-27. 
19 Ibid., 330.  
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satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Bab I, pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan  penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab II, landasan teoritik. Bab ini membahas tentang, pengertian 

dakwah, model dakwah, pengertian muh}a>d}arah, strategi pelatihan 

muh}a>d}arah. 

Bab III, merupakan hasil temuan penelitian. Bab ini 

mendeskripsikan mengenai, profil gambaran umum Pesantren Putri Al-

Mawaddah, sejarah berdiri Pesantren Putri Al-Mawaddah, visi dan misi  

Pesantren Putri Al-Mawaddah, panca jiwa Pesantren Putri Al-Mawaddah, 

motto Pesantren Putri Al-Mawaddah, struktur kepemimpinan pesantren 

putri Al-Mawaddah, latar belakang berdirnya kegiatan muh}a>d}arah, 

kepengurusan, kepengurusan muh}a>d}arah, pelaksanaan muh}a>d}arah. 

Bab IV, tentang implikasi strategi muh}a>d}arah terhadap santriwati 

Pesantren Putri Al-mawaddah yang berisi, analisa atas pelaksanaan 

strategi retorika dakwah pada santriwati Al-Mawaddah, analisa atas 

strategi retorika  dakwah pada acara  muh}a>d}arah di Pesantren Putri Al-

Mawaddah, analisa atas implikasi muh}a>d}arah terhadap kemampuan 

santriwati di Pesantren Putri Al-Mawaddah 

Bab V  Adalah Penutup, bab ini bertujuan untuk mempermudah para 

pembaca dalam mengambil intisari hasil penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Dakwah 

Perkataan “dakwah” berasal dari bahasa Arab yang artinya: ajakan, 

seruan, panggilaan, undangan. Pengertian Ilmu dakwah sendiri secara 

umum ialah: “suatu pengetahuan yang mengajarkan seni dak teknik 

menarik perhatian orang guna mengikuti suatu ideologi dan pekerjaan 

tertentu”, atau dengan kata lain “ilmu yang mengajarkan cara-cara 

mempengaruhi alam fikiran manusia”. Dakwah berusaha dakwah dalam 

islam ialah mengajak ummat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk 
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mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya.20 Dalam bahasa lain, berdakwah 

adalah upaya untuk menghubungkan gagasan-gagasan agama dengan 

nyata. Berdakwah bisa dilakukan dan bertujuan.21 

Muh}a >d}arah secara bahasa berasal dari bahasa Arab dari kata 

h }a>d}arah  yuh}a>d }}iru muh }a>d }aratan. Muh}a>d}arah adalah isim mas }dar qiasi 

yang artinya “saling hadir menghadiri”.22 Muh}a>d}arah merupakan suatu 

rangkaian kegiatan atau proses, dalam rangka mencapai suatu tujuan 

tertentu. Tujuan ini dimaksudkan untuk memberi arah atau pedoman bagi 

gerak langkah kegiatan dakwah.23 

 

 

B. Model Dakwah 

Dalam berdakwah terdapat berbagai macam, pertama dakwah 

tertulis (seperti buku, novel dan jurnal yang berbau islami), kedua dakwah 

internet (seperti membuat video pendek yang berbau islami kemudian di 

publikasikan disosial media istagram, facebook dan whatsaap), ketiga 

dakwah dengan mimbar. Dalam penelitian ini peniliti menggunakan 

model-model dakwah mimbar, yakni bi al-lisan bi al-h}al, dan dakwah 

mimbar sebagai metode untuk analisis data. 

1. Dakwah bi al-lisa >n  

                                                           
20 Eko Setiawan, “Strategi Muhadharah Sebagai Metode Pelatihan Dakwah Bagi 

Kader Da’i  Di Pesantren Darul Fikri Malang”, Jurnalistik Dakwah, 2 (Oktober 2015), 13. 
21 Ibid., 125. 
22 Ibid., 104.   
23 Ibid., 307. 

18 



 

39 
 

Metode Dakwah bi al-lisa >n  kalimat ini terdiri dari tiga kata, 

yaitu metode, dakwah dan al-lisan. Secara etimologi metode berasal 

dari dua kata yaitu “meta” (melalui) dan “hodos” (jalan, cara). Dengan 

demikian kita dapat artikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang 

harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sumber yang lain 

menyebutkan bahwa dalam bahasa arab disebut thariq dua metode 

dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara yang teratur dan 

terpikir baik- baik untuk mencapai suatu tujuan. 

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa metode dakwah 

adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu 

tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang serta mengajak manusia 

kepada jalan yang lebih baik agar dapat mengerjakan yang ma’ruf dan 

meninggalkan yang mungkar dalam ajaran Islam.24 

2. Dakwah bi al-h}a>l  

Dakwah bi al- h}a >l merupakan dakwah yang lebih menekankan 

pada perbuatan nyata, bukan hanya sekedar (slogan) untuk melakukan 

amar ma’ruf nahi munkar. Dakwa ini akan menjadi efektif jika 

komunikator mampu menunjukkan perbuatannya terhadap kata-kata 

yang disampaikan kepada audiens.25 

a. Strategi dakwah di mimbar atau khut}bah 

                                                           
24 Ibnu Taman, “Metode Dakwah Bi Al-Lisan Dalam Proses Dakwah Pada Majelis 

Taklim Nurun Nisa Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar 

Lampung”, (Universitas Raden Intan, Lampung, 2017), 13. 
25 A. Saiful mu’minin, “ Konstruksi Dakwah Bil Hal Dalam Film Hafalaan Surat 

Delisa”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulullah”, Jakarta, 2014), 26. 
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Dakwah melalui mimbar sering disebut khut}bah atau 

ceramah. Arti asal khotbah adalah bercakap-cakap tentang masalah 

yang penting. Berdasar pengertian ini maka khut}bah adalah pidato 

yang disampaikan untuk menunjukkan kepada pendengar mengenai 

pentingnya suatu pembahasan. Pidato diistilahkan dengan khit}abah. 

Dalam bahasa Indonesia sering ditulis dengan khut}bah. 

Salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan 

ajaran islam adalah mimbar. Mimbar adalah salah satu media 

dakwah  yang telah tua sekali usianya, mungkin seusian manusia. 

Lewat mimbar pendakwah dapat mengucapkan ceramahnya dan 

mengemukakan pendapatnya. 

Dengan pengertian khut}bah yang sudah bergeser dari pidato 

atau ceramah menjadi pidato yang khusus pada acara ritual 

keagamaan di atas, maka yang membedakan khot}bah dengan pidato 

pada umumnya terletak pada adanya aturan yang ketat tentang 

waktu, isi, dan cara penyampaian pada khot}bah. Khot}bah Jumat 

misalnya hanya dapat disampaikan pada salat Jumat dan tidak 

dibenarkan disampaikan dengan humor atau tanya jawab 

sebagaimana ceramah pada umumnya 26 

Dalam strategi menyampaikan dakwah di mimbar terdapat 

tiga tahap yakni: 

1) Tahap persiapan pidato 

                                                           
26 Zaini, “Dakwah Melalui Mimbar dan Khitbah”, Jurnal komunikasi Penyiaran 

Islam, 2 (Juli – Desember 2013) 75. 
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Dalam persiapan pidato seorang da>’i menentukan jenis-

jenis pidato yang akan disampaikan kepada audisen, memilih 

topik yang tepat dan bertujuan yang jelas, dan mengembangkan 

bahasan yang disampikan sehingga tidak monoton sama 

sepenuhnya dengan naskah.27 

2) Tahap penyusunan pidato 

Dalam tahap penyusunan pidato harus memperhatikan 

1). Prinsip-prinsip komposisi pidato yang meliputim kesatuan 

(unity),pertautan (coherence), titik berat (emphasis) 2). Sistem 

penyusunan pesan yang meliputi, perhatian, kebutuhan, rencana 

keberatan, penegasan kembali, tindakan. 3). Membuat garis-

garis besar pidato yang meliputi, pengantar, isi, penutup. 4). 

Memilih kata-kata yakni yang meliputi, kata-kata harus jelas, 

kata-kata harus tepat, kata-kata harus manarik. 5). Cara 

membuka pidato yaitu salah satunya, melukiskan latar belakang 

masalah, langsung menyebutkan pokok persoalan, 

menghubungkan dengan peristiwa yang sedang diperingati dan 

lain-lain. 6). Cara menutup pidato yaitu salah satunya, 

menyimpulkan atau mengemukakan ikhtisar pembicaraan, 

menyatakan kembali gagasan utama dengan kalimat dan kata 

yang berbeda, mengakhiri dengan klimaks dan lain-lain.28 

3) Tahap penyampaian pidato 

                                                           
27 Ibid., 19-25. 
28 Ibid., 31-59. 
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Dalam tahap ini menjelaskan, membangun kepercayaan 

diri dan kredibilitas. Pertama Dalam tahap ini menjelaskan cara 

membangun kepercayaan diri. 1). Meningkatkan pengetahuan 

kita tentang retorika (persiapan), 2). Menjadi Demosthenes 

yakni mencari tempat yang sunyi untuk berlatih bisa disawah, 

lapangan, atau bisa di kamar pribadi menghadap cermin 

langsung. 

Tahap selanjutnya membangun kredibilitas dalam tahap 

ini dapat di lihat dari 1). Anda dinilai antara lain dari reputasi 

yang mendahului anda. 2). Anda dinilai antara lain dari 

perkenalan anda. 3). Anda dinilai antara lain dari siapa yang 

anda ucapkan. 4). Anda dinilai antara lain dari anda 

berkomunikasi. 5). Anda dinilai antara lain dari pernyataan-

pernyataan yang menciptakan ethos.29 

Retorika memberikan peristiwa dengan cara bertutur. 

Retorika juga ilmu yang mengajarkan tentang keterampilan, 

menemukan sarana persuasive yang objektif dari peristiwa. 

Studi yang mempelajari kesalahpahaman serta penemuan saran 

dan pengobatannya. Retorika mengajarkan tindak dan usahsa 

yang efektif dalam persiapan, penetapan, dan penampilan tutur. 

Sebelum retorika disebut dengan ilmu komunikasi, ilmu 

berbahasa atau retorika bermetamorfosis menjadi subjek studi 

                                                           
29 Ibid., 64-77. 
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khusus.30 Maka dalam penyampaian pidato sangat dibutuhkan 

yang namanya retorika dalam berpidato karena dalam agama 

Islam di perintahkan untuk beradab dan beretika dalam 

berbicara. Agar pergaulan tetap baik hendaklah selalu berbicara 

dengan perkataan yang baik.31 

C. Pengertian Muh }a>d}arah  

Muh }a>d }arah secara bahasa berasal dari bahasa Arab dari kata 

h}a>d}arah  yuh}a>d}}iru muh }a >d}aratan yang artinya ceramah atau berpidato. 

Muh }a>d }arah adalah isim mas}dar qiasi yang artinya “saling hadir 

menghadiri”. Muh}a >d}arah merupakan suatu rangkaian kegiatan atau 

proses, dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan ini 

dimaksudkan untuk memberi arah atau pedoman bagi gerak langkah 

kegiatan dakwah. 32  

Pidato bisa disamakan dengan Retorika (Yunani) atau Public 

Speaking (Inggris). Pidato mempunyai arti “suatu seni penyampaian 

berita secara lisan yang isinya bisa berbagai macam”. Pidato adalah 

tehnik pemakaian kata-kata atau bahasa secara efektif yang berarti 

ketrampilan atau kemahiran dalam memilih kata yang dapat 

mempengaruhi komunikasi sesuai dengan kondisi dan kondisi 

komunikasi tersebut. Dalam berpidato ada tiga unsur yang amat penting, 

yaitu komunikator, pesan, dan komunikan. Komunikator adalah 

                                                           
30 Yusuf zainal abidin, pengantar retorika (Bandung: CV Pustaka Media, 2013), 17. 
31 Munzier Suparta, Metode Dakwah (Jakarta: Prenada Media, 2003), 111-113.    
32 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 

1989), 104. 
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pembicara, pesan adalah masalah yang dibicarakan, dan komunikan 

adalah pendengar yang menerima pesan. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa berpidato itu perbuatan menyampaikan pesan oleh 

pembicara kepada pendengar. Sedangkan dalam bahasa jawa disebut 

sesorah atau pidato yang artinya berbicara, mengungkapkan gagasan di 

depan orang banyak secara lisan dengan teknik tertentu. Pidato dikatakan 

berhasil jika mampu mempengaruhi, membujuk, atau mengubah suasana 

hati orang yang mendengarkannya. Dengan demikian, pidato menjadi 

sarana yang sangat penting untuk mencapai berbagai tujuan, terutama 

dalam hidup bermasyarakat. 

Orang yang berpidato selalu berhubungan dengan orang banyak, 

seseorang berbicara secara langsung di atas podium atau mimbar dan isi 

pembicaranya diarahkan pada orang banyak, baik hanya sekedar 

informasi, pesan ataupun sesuatu untuk dilaksanakan oleh orang-orang 

yang mendengarkan pesan atau informasi tersebut. Berpidato dalam 

dunia pesantren sering disebut dengan khit}a>bah dan orangnya disebut 

kha>t}ib. 33 

Dalam hal ini, berdakwah atau berpidato jika ditinjau dari segi 

komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan-pesan berupa 

ajaran Islam yang disampaikan secara persuasif dengan harapan agar 

                                                           
33 Putri Rifa Anggraini, “Motivasi Santri Dalam Mengikuti Kegiatan Muhadharah 

Di Pondok Pesantren Modern Bina Insani Susukan, Kabupaten Semarang, Tahun 2016” 

(Skripsi, Insitut Agama Islam Negri Salatiga, Salatiga, 2016), 28.  
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komunikasi dapat bersikap dan berbuat amal baik sesuai dengan ajaran 

yang di dakwahkan.34   

Berdakwah atau berpidato merupakan kewajiban setiap muslim 

dimanapun ia berada. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran dan Hadis. 

Sebagai khalifah di muka bumi yang dilengkapi dengan akal, kita harus 

senantiasa mampu membawa pencerahan untuk muslim lainnya. Daerah 

pesisir sebagai suatu daerah yang jarang terjamah dakwah-dakwah yang 

bersifat kekinian membutuhkan variasi dakwah yang dapat memancing 

ketertarikan mereka dengan kesibukan yang lumayan keras dalam 

mencari nafkah yang tergantung pada kebaikan alam dalam 

mendengarkan risalah Islam ini.35 Jadi, yang dimaksud dengan 

muh}a >d}arah adalah salah satu cara untuk menyampaikan informasi, 

menyebarkan sebuah pesan, menjelaskan ide-ide kepada orang lain, 

tetapi disini diberi batasan, sekelompok orang yang berkumpul, 

umpamanya 10 orang atau lebih. Adapun yang dimaksud tujuan tertentu 

ialah dalam menemukan sesuatu hal, soal, masalah dan sebagainya. Jadi, 

jika hanya tanpa tujuan atau pokok persoalan, maka bukanlah dinamakan 

pidato. 

Dalam menyampaikan pidato seorang da>’i harus bisa mencuri 

perhatian publik atau mad’u>. Mencuri perhatian publik adalah hal yang 

ingin diketahui oleh banyak orang seperti isi dari pesan tersebut yang 

akan disampaikan atau retorika yang akan digunakan. Karena kesuksesan 

                                                           
34 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 

2011), 230. 
35 Nurmy A.R, “Gaya Bahasa Dakwah Di Daerah Pesisir”, 41.  
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dalam berbicara di depan publik juga di tentukan oleh penampilan 

nonverbal.36 Maka sama halnya dalam muh}a>d}arah seorang da>’i harus 

bisa mencuri perhatian publik atau mad’u >, jika seorang da>’i tidak dapat 

mempengaruhi mad’u > maka dapat disimpulkan ia gagal dalam berpidato.  

1. Kelemahan dan Kelebihan Muh}a>d}arah  

Kelemahan dan kelebihan metode muh}a>d}arah tidak ada 

suatu metode yang untuk mencapai setiap tujuan dalam setiap 

situasi, setiap metode mempunyai kebaikan dan kelemahan. Suatu 

metode yang dipandang efektifpun masih tetap ada kelemahannya. 

Oleh karena itu maka seorang da>’i haruslah mengetahui kapan 

metode dapat dipergunakan secara tepat dan efektif. Di bawah ini 

beberapa kelemahan dan kelebihan dari metode muh}a>d}arah:    

a. Kelemahan Muh}a >d}arah 

1) Da >’i atau muballigh sukar untuk mengetahui pemahaman 

audien terhadap bahan-bahan yang disampaikan. 

2) Metode ceramah hanyalah bersifat komunikasi satu arah saja, 

maksudnya yang aktif hanyalah sang muballigh/ da >’i nya 

saja. Sedangkan audiennya pasif belaka (tidak faham, tidak 

setuju, tak ada waktu untuk bertanya atau menggugatnya).   

Sukar menjajaki pola berfikir pendengar (audiens) dan pusat 

perhatiannya.   

3) Penceramah cenderung bersifat otoriter.  

                                                           
36 Charles Bonar Sirait, The Power Of Public Speaking Kiat Sukeses Berbicara di 

Depan Publik (Jakarta: PT Gramedia, 2007), 286. 
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4) Apabila penceramah tidak memperhatikan psikologi (audien) 

dan teknis edukatif maupun dakwah, ceramah dapat 

berlantur-lantur dan membosankan. Sebaliknya mubaligh 

atau penceramah dapat terlalu berlebih-lebihan berusaha 

menarik perhatian pendengar dan jalan memberikan humor 

sebanyak-banyaknya, sehingga inti dan isi ceramah menjadi 

dangkal 

b. Kelebihan Muh}a >d}arah 

1) Dalam waktu relatif singkat dapat disampaikan bahan meteri 

dakwah   sebanyak-banyaknya. 

2) Memungkinkan seorang da>’i menggunakan pengakuannya, 

ke- istimewaannya dan kebijaksanaanya sehingga audien 

(obyek dakwah) mudah tertarik dan menerima ajarannya.  

3) Muballigh atau da>’i lebih mudah menguasai seluruh audien.  

4) Bila diberikan dengan baik dapat menstimulir audien untuk 

mempelajari isi kandungan yang telah diceramahkan.  

5) Biasanya dapat meningkatkan derajat atau status dan 

popularitas da >’i atau muballigh. Metode ceramah ini lebih 

fleksibel. Artinya mudah disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi serta waktu yang tersedia, jika waktu terbatas bahan 

dapat dipersingkat. Dan sebaliknya jika waktunya 

memungkinkan dapat disampaikan bahan yang sebanyak-

banyaknya dan lebih mendalam. Jadi jelaslah bahwa 

karakteristik suatu metode sangat membantu dalam 
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pemilihan ataupun penggunaan suatu metode untuk 

mencapai suatu tujuan dakwah yang lebih ditetapkan.37 

2. Tujuan Pelatihan Muh }a>d}arah 

Muh}a>d}arah merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses, 

dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan ini 

dimaksudkan untuk memberi arah atau pedoman bagi gerak langkah 

kegiatan dakwah. Sebab tanpa tujuan yang jelas seluruh aktivitas 

dakwah akan sia-sia kalau dilihat dari segi obyek dakwah maka 

tujuan muhadharah itu dapat dibagi menjadi empat macam yaitu:  

a. Tujuan untuk perorangan, yaitu terbentuknya pribadi muslim 

yang mempunyai iman yang kuat, berperilaku dan hukum-

hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT dan berakhlak 

karimah.  

b. Tujuan-tujuan keluarga, yaitu terbentuknya keluarga bahagia, 

penuh ketentraman dan cinta kasih antara anggota keluarga.  

c. Tujuan untuk masyarakat, yaitu terbentuknya masyarakat 

sejahtera yang penuh dengan suasana keislaman. Suatu 

masyarakat di mana anggota-anggota mematuhi peraturan-

peraturan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Baik yang 

berkaitan antara hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia 

dengan sesamanya maupun manusia dengan alam sekitarnya, 

saling bantu membantu, penuh rasa persaudaraan, persamaan 

dan senasib sepenanggungan.  

                                                           
37 Ibid., 306. 
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d. Tujuan untuk umat manusia seluruh dunia, yaitu terbentuknya 

masyarakat dunia yang penuh dengan kedamaian dan 

ketenangan dengan tegaknya keadilan. Persamaan hak dan 

kewajiban, saling tolong menolong dan saling hormat 

menghormati. Dengan demikian alam semesta ini seluruhnya 

dapat menikmati, nikmat Islam sebagai hadiah bagi mereka.38 

 

D. Strategi Pelatihan Muh}a>d }arah   

Seseorang yang ingin menjadi pembicara yang handal harus 

mampu memahami situsi dan kondisi mitra tuturnya serta mampu 

beradaptasi di mana dan dalam situasai bagaimana ia sedang berbicara. 

Untuk dapat dapat menjadi pembicara yang demikian itu, maka 

pemahaman tentang retorika menjadi penting.39  

Seorang pendakwah perlu mempelajari retorika dakwah, agar 

ceramahnya dapat berlangsung dengan baik, mencerahkan pikiran dan dan 

menyentuh hati setiap jamaah. Dengan demikian, di samping penguasaan 

konsepsi Islam dan pengamalannya, keberhasilan dakwah juga sangat 

ditentukan oleh kemampuan komunikasi antara sang da>’i dengan jama’ah 

yang menjadi objek dakwah. Khususnya beretorika dalam muh }a>d}arah 

disini seorang da>’i harus memperhatikan dalam tutur kata agar mad’u> bisa 

menerima materi yang disampaikan 

                                                           
38 Ibid., 308.  
39 Bahroni, “Analisis Wacana Retorika Dakwah K.H. Abdullah Gymnastiar”, 

Communication, 1, (Juni 2016), 123. 
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Sebelum melakukan pidato maka perhatikanlah langkah-langkah 

menyusun strategi dalam berpidato agar pemateri atau da>’i mendapat 

respon yang baik dari audien, langkah-langkah tersebut akan dijelaskan 

dibawah ini. 

1. Strategi Informatif 

Pidato informatif adalah pidato yang tujuan utamanya untuk 

menyampaikan informasi agar orang menjadi tahu tentang sesuatu. Di 

sisi lain, pidato informatif dimaksudkan untuk menginformasikan 

penonton. Proses pertama dalam menulis pidato informatif 

memerlukan memilih topik yang membawa informasi yang relevan 

yang harus disampaikan kepada penonton.40 Jadi dapat disimpulkan 

bahwa pidato informatif bertujuan untuk menyampaikan informasi. 

Khalayak diharapkan mengetahui, mengerti, dan menerima informasi 

itu. Apapun jenisnya, pidato informatif merupakan upaya untuk 

menanamkan pengertian. Karena itu, secara keseluruhan, pidato 

informatif harus jelas, logis, dan sistematis. Khalayak sulit memahami 

pesan abstrak. Supaya isi pesan itu mudah dipahami dan mudah 

diingat maka harus meliputi: 

a. Gagasan utama tidak boleh terlalu banyak 

Bila seseorang dibanjiri informasi, ia akan kesulitan untuk 

mengolahnya. Ia mengalami “information overload”. Jaringan-

jaringan saraf anda, seperti jaringan elektronik, akan mengalami 

kelebihan muat-muat. Anda akan kecapaian, putus asa, bahkan 

                                                           
40 Isbandi Sutrisno dan Ida Wiendijarti, “Kajian Retorika Untuk Pengembangan 

Pengetahuan dan Ketrampilan Berpidato” Ilmu Komunikasi, 1 (Januari- April 2014), 78. 
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neurotis. Jadi, jangan menyiksa pendengar anda dengan informasi 

terlalu banyak. Pilihlah beberapa butir yang sangat penting. 

Kembangkan bahasan dari butir-butir yang anda pilih. 

b. Jelaskan istilah -istilah yang aneh dan kabur 

Setiap bidang mempunyai sejumlah istilah. Sebelum 

memasuki bahasan yang utama, bahaslah lebih dahulu istilah-

istilah yang akan dipergunakan. Istilah adalah abstraksi-

pengabstrakan dari hal-hal kongkret. Agresif adalah abstraksi 

untuk tindakan-tindakan seperti menyerang, membanting pintu, 

mengucapkan kata-kata kasar, melawan dan sebagainya. Ada 

beberapa cara untuk menjelaskan istilah. Pertama, anda 

menggunakan definisi dalam kamus (Apel adalah buah yang 

merah, bulat, keras, dan berair). Kedua, anda menjelaskan makna 

dengan menceritakan asal-usul kata (risiko berasal dari kata 

“risk”. Tetapi “risk” berasal dari kata Arab “rizq”. Orang yang 

ingin mendapat rezeki harus berani menghadapi risiko). Ketiga, 

anda menjelaskan makna konsep dengan menyebutkan apa yang 

tidak termasuk (Ijtihad bukan mengambil keputusan dengan 

gampang, bukan sekedar melihat teks Al-Qur’an dan Hadis bukan 

juga sekedar menggunakan logika). Keempat, anda menerangkan 

konsep dengan memberikan contoh-contohnya (berbicara, 

menulis, memantau, dan mendengarkan ceramah termasuk 

komunikasi).41 

                                                           
41 Ibid., 90.  
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c. Atur kecepatan menyajikan informasi  

Butir-butir pembicaraan harus diulas dalam waktu yang 

tepat. Terlalu lama membicarakan satu topik menyebabkan anda 

kedengaran “bertele-tele” dan membosankan. Terlalu singkat 

membuat anda kebingungan. 

d. Jelaskan perpindahan pokok pembicaraan  

Ketika kita beralih dari satu pokok bahasan ke pokok 

bahasan yang lain, tunjukkan pindahannya dengan jelas “sudah 

banyak kita berbicara tentang sebab-sebab perpecahan. 

Pertanyaan berikutnya ialah apa yang dapat kita lakukan?” faktor-

faktor apa yang dapat mendorong persatuan? atau kita 

menyatakan  “itu merupakan aspek pertama dari desain interior, 

yakni aspek fungsional. Kita sekarang memasuki aspek yang 

lebih penting, yaitu aspek astetis”. 

 

e. Gunakan data-data kongkret-jaringan abstrak 

Pidato informatif harus kaya dengan fakta, angka 

penjelasan dan contoh. Teori-teori yang abstrak harus dijelaskan 

dengan contoh-contoh kongkrit.42 

f. Hubungkan yang tidak diketahui dengan yang diketahui 

Bagaimana kita menjelaskan tabrakan kereta api di 

Bintaro kepada penduduk Baliem Irian Jaya. Mereka tidak 

mengenal kereta api, Bintaro, atau Jakarta. Anda berkata, “ada 

                                                           
42 Ibid., 91. 
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rumah panjang yang bisa berlari cepat. Di dalamnya terdapat 

banyak orang. Tiba-tiba dua rumah itu bertabrakan”. Kita 

menghubungkan kereta dengan rumah. Kini orang-orang Baliem 

sudah mengenal kereta, kita tidak perlu bersusah payah 

menghubungkannya dengan rumah. Tetapi kita masih harus 

mulai dengan mekanika Newton sebelum berbicara mengenai 

mekanika kuantum. Bukan untuk orang Baliem saja, juga untuk 

orang Jakarta. 

g. Masukkan bahan-bahan yang menarik perhatian 

Ketika kita menyebutkan contoh-contoh, kita harus 

kreatif. Jangan mengambil contoh yang “itu-itu saja” atau 

masukkan ke dalam pembicaraan anekdot-anekdot yang segar, 

kisah-kisah yang menyentuh (human interest), pengalaman yang 

aneh, dan sebagainya.43 

 

2. Strategi Persuasif 

Pidato persuasif berisi tentang usaha untuk mendorong, 

meyakinkan dan mengajak audien untuk melakukan sesuatu hal.44 

Tujuan akhir pidato ialah mempengaruhi manusia. Retorika sering juga 

disebut seni persuasif. Dan persuasif proses mempengaruhi pendapat, 

sikap dan tindakan orang dengan menggunakan manipulasi psikologis 

sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendaknya sendiri. 

                                                           
43 Ibid., 91. 
44 Amy Sabila, “Kemampuan Berpidato Dengan Metode Ekstemporan”, Pesona, 1 

(Januari 2015), 30. 
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Pendapat, sikap dan tindakan adalah fenomena kepribadian karena itu 

seorang orator (ahli pidato) perlu mengetahui faktor-faktor yang 

menentukan kepribadiaan manusia. Tidak ada teknik persuasi yang 

berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk apa saja. Waktu, situasi, dan 

khalayak sangat menentukan pemilihan teknik persuasi. Ehninger, 

Monroe, dan Gronbeck dalam Principles and Types of Communication, 

merinci teknik-teknik persuasi berdasarkan jenis khalayaknya maka akan 

di jelaskan sebagai berikut: 

a. Khalayak Tak Sadar 

Kadang-kadang pendengar kita sering tidak sadar akan 

adanya masalah atau tidak tahu bahwa perlu mengambil keputusan. 

Apabila demikian kita dapat menggunakan langkah-langkah urutan 

bermotif (motivated sequence) sebagai berikut: 

1) Tahap perhatian. Bangkitkan minat khalayak dengan ilustrasi 

faktual, kutipan yang tepat, atau dengan beberapa fakta dan 

angka ya ng mengejutkan. Tetapi, anda harus melakukannya 

dengan hati-hati. Jangan menyajikan bahan yang terlalu baru 

dan terlalu dramatis, sehingga orang akan meragukan 

kredibilitas anda.45 

2) Tahap kebutuhan. Sajikan sejumlah besar fakta, angka, dan 

kutipan yang ditunjukkan untuk memperlihatkan bahwa 

memang benar-benar ada masalah. Tunjukkan ruang lingkup 

masalah dan implikasinya. Tunjukkan siapa yang bakal dikenai 

                                                           
45 Ibid., 98.  
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masalah itu. Sebutkan dengan khusus bagaimana situasi tersebut 

mempengaruhi ketentraman, kebahagiaan, atau kesejahteraan 

pendengar. 

3) Tahap pemuasan, Visualisasi, dan Tindakan. Mengingat 

pentingnya relevasinyamasalah yang sudah ditunjukkan, 

kembangkanlah tahap pemuasan, visualisasi, dan jika tepat 

tahap tindakan seperti yang disarankan. Dalam pengembangan 

tahap-tahap itu, gunakanlah kesempatan yang ada untuk 

memperkenalkan bahan-bahan yang lebih faktual,buat 

menegaskan adanya masalah, dan sebutlah itu lagi ketikaa anda 

membuat  ikhtisar akhir dan mengimbau mereka untuk meyakini 

dan bertindak.  

b. Khalayak Apatis 

Berbeda dengan khalayak pertama, khalayak apatis tahu ada 

ada masalah, tapi mereka acuh tak acuh saja. Mereka berkata, “Apa 

urusannya dengan aku?” “Memangnya aku harus 

mencemaskannya?”. Jelaslah, bagi orang-orang seperti itu bahwa 

tujuan anda adalah membuat mereka sadar bahwa yang kita 

bicarakan itu betul-betul mempengaruhi mereka, maka lakukan 

secara bertahap.46 

1) Tahap perhatian. Singkirkan sikap apatis dan ketidak pedulian 

mereka dengan menyentuh secara singkat beberapa hal yang 

berkaitan dengan kepentingan pendengar. 

                                                           
46 Ibid., 99. 
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2) Tahap kebutuhan. Bila sudah tumbuh perhatian, lanjutkan 

dengan menunjukkan secaara langsung dan dramatis bagaimana 

masalah tersebut mempengaruhi setiap orang yang hadir. 

3) Tahap pemuasan. Dalam membangun tahap pemuasan, 

tegaskan kembali bagaimana usulan atau pemecahan yang anda 

tawarkan berpengaruh langsung pada kepentingan  pendengar 

sendiri, atau pada keluarga sejawat mereka. 

4) STahap visualisai dan tindakan. Visualisasikan secara jelas 

keuntungan yang akan diperoleh khalayak, sekiranya mereka 

menerima gagasan anda, dan kerugian besar jika mereka tetap 

tidak mengacuhkannya.47 

c. Khalayak yang Tertarik tetapi Ragu 

Sebagian khalayak tahu dan sadar akan adanya masalah, 

yahu bahwa perlu mengambil keputusan, tetapi mereka masih 

meragukan keyakinan yang harus mereka ikuti atau tindakan 

yang harus mereka jalankan. Dalam situasi seperti maka 

gunakanlah tahap-tahap seperti berikut: 

1) Tahap perhatian. Karena khalayak sudah tertarik dengan 

persoalannya, tahap ini boleh singkat saja. Seringkali 

langsung saja menunjuk pokok persoalan. Sesekali boleh 

juga contoh pendek atau cerita singkat. 

2) Tahap kebutuhan. Tinjaulah secara singkat latar belakang 

munculnya masalah. Jelaskan latar belakang historisnya 

                                                           
47 Ibid., 100. 
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secara singkat, jika hal ini dapat membantu pendengar anda 

memahami situasinya secara lebih jelas. 

3) Tahap pemuasan. Inilah bagian pidato anda yang paling 

penting, dan mungkin paling panjang. Nyatakan usulan anda, 

atau tunjukkan secara ringkas rencana tindakan yang harus 

dilakukan, dan definisikan istilah-istilah yang kabur atau 

menimbulkan berbagai penafsiran. 

4) Tahap visualisasi. Lakukan langkah ini singkat saja 

dibandingkan dengan bagian pidato lain. Gunakan bahasa 

yang hidup dan persuasive tetapi jangan berlebih-lebihan. 

5) Tahap tindakan. Nyatakan kembali dengan bahasa yang jelas 

dan kuat, usulan, anjuran atau rencana yang anda rencanakan. 

Buatlah ringkasan singkat dari argumen-argumen penting 

dan iambauan yang dikemukakan pada pembicaraan 

sebelumnya.48 

d. Khalayak yang Bermusuhan   

Kadang-kadang khalayak sadar bahwa ada problem atau 

bahwa ada masalah yang harus diatasi, tetapi mereka menentang 

usulan yang anda ajukan. Untuk mengatasi yang sedemikian 

maka ikutilah urutan bermotif ini: 

1) Tahap perhatian. Karena kita tahu khalayak memusuhi 

usulan kita, pertama kali, usahakan untuk menyambungkan 

“persahabatan” dengan khalayak, dan menjadikan mau 

                                                           
48 Ibid., 101. 
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mendengar. Bahaslah pokok pembicaraan secara tidak 

langsung dan berangsur-angsur. Usahakan mengalah 

semampu kita pada segi-segi tertentu dari pandangan 

pendengar anda. Tekankan kesamaan-kesamaan  (common 

ground)  dengan menegaskan pokok-pokok yang disepakati, 

perkecil atau hilangkan perbedaan-perbedaan. Bergeraklah 

sedikit demi sedikit, dimulai dari gagasan yang paling kecil 

kemungkinannya menimbulkan penentangan dan 

bergeraklah menuju isu-isu yang lebih kontroversial, secara 

perlahan-lahan. Usahakan agar mereka merasa bahwa anda 

memang secara tulus  ingin mencapai hasil yang juga mereka 

inginkan.  

2) Tahap kebutuhan. Capailah kesepakatan pada prinsip-prinsip 

atau keyakinan-keyakinan. Gunakan prinsip-prinsip ini 

sebagai kriteria untuk mengukur kebenaran proposisi yang 

anda kemukakan. Atau, kembangkanlah tahap ini seperti 

anda melakukannya untuk khalayak yang masih ragu. 

3) Tahap visualisasi dan tindakan. Sekiranya anda berhasil 

sampai disini, para pendengar sudah berada dalam posisi 

khalayak yang tertarik dengan masalah yang dibicarakan 

tetapi masih ragu. Pengembangan pidato anda tidak berbeda 

dari pola pidato sebelumnya (khalayak ragu), tetapi berilah 
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tekanan lebih banyak pada visualisasi, atau keuntungan-

keuntungan.49 

3. Strategi Rekreatif 

Pidato rekreatif bertujuan untuk menggembirakan atau 

menghibur audiens. Pidato ini biasanya dilakukan dalam jamuan-jamuan, 

pesta-pesta melepaskan ketegangan, menggairahkan suasana, atau 

sekedar memberikan selingan yang enak setelah rangkaian acara yang 

melelahkan, dan perayaan-perayaan.50 Dalam pidato rekreatif tidak 

melulu melucu. Alan H. Monroe menyebutnya “the speech to enter tain” 

pidato untuk menghibur. Anda berbicara tidak untuk menyampaikan 

informasi, tidakpula untuk mempengaruhi. Pidato rekreatif tidak hanya 

melulu melucu akan tetapi, juga dapat menceritakan pengalaman yang 

luar biasa, eksotik, aneh tetapi nyata. Selama anda menyampaikan hal-

hal yang menarik perhatian pendengar, mengendurkan saraf mereka, atau 

membuat mereka santai. Anda sedang menyampaikan pidato rekreatif. 

Dalam melakukan pidato rekreatif anda harus memperhatikan 

karakteristik pidato rekreatif yang akan dijelaskan sebagai berikut yakni: 

a. Gembirakan diri anda dahulu. Anda tidak akan daapat menghibur 

orang lain, bila kabut kesedihan menutup wajah anda. Pidato 

rekreatif harus disampaikan oleh orang yang berwajah ceria, riang, 

gembira, santai, “easy going”. Tetapi wajah cerminan hati. Anda 

harus memulai daari memusatkan perhatian pada hal-hal yang 

                                                           
49 Ibid., 102. 
50 Ifi, Gama Teknik Dan Strategi Berpidato, pesona, 4. Juni 2014. 
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menyenangkan, dan melupakan, untuk sementara, apa saja yang 

merisaukan. Apabila hati anda tidak dapat diarahkan kepada 

kegembiraan, jangan paksakan diri anda untuk menggebirakan hati 

orang lain. Jangan-jangan, lelucon anda malah membuat pendengar 

menangis. 

b. Hindari rangkaian gagasan yang sulit. Dalam pidato rekreatif, 

sekali lagi, anda bukan sedang menyaampaikan gagasan, 

pengetahuan, atau informasi. Anda sedang menghibur. Pilihlah 

topik-topik yang enteng, sederhana, mudah dicerna. Susunlah topik 

itu secara sederhana juga. Hindari gagasan-gagasan abstrak, kalimat-

kalimat yang panjang, dan kata-katta yang ambigu. 51 

c. Gunakan gaya bercerita (naratif). Masukkan berbagai cerita, 

anekdot, contoh kongkret. Sebaiknya anda tidak menceritakan 

humor yang terlalu dikenal atau terlalu sering dibicarakan. Bila 

perbendaharaan humor anda memang sedikit, kemaslah humor-

humor lama dengan cara yang orisinal dan kreatif. 

d. Berbicaralah singkat. Pidato rekreatif, seperti telah disebutkan, 

tidak mengikuti urutan bermotif yang lengkap, yakni, perhatian, 

kebutuhan, pemuasan, visualisasi, dan tindakan. Pidato rekreatif 

hanya sampai pada tahap perhatian saja. Sangat sukar untuk 

mencengkeram perhatian pendengar  dalam waktu yang lama. Disini 

berlaku ketentuan klasik: berhentilah ketika para pendengar anda 

masih menginginkan anda melanjutkan pembicaraan.52 

                                                           
51 Ibid., 125. 
52 Ibid., 126. s 
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BAB III 

TEMUAN DAN PAPARAN  DATA PENELITIAN 

 

A. Sejarah Berdirinya Pesantren Putri Al-Mawaddah 

Pesantren Putri Al-Mawaddah adalah lembaga pendidikan Islam 

khusus mendidik remaja putri yang didirikan pada tanggal 9 Dhul-

Qo’dah 1409 H /21 Oktober 1989, sebagai realisasi dari ide dan cita-cita 

alm. KH. Ahmad Sahal, pendiri dan pengasuh Pondok Modern Gontor, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Modern_Darussalam_Gontor
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yang diwasiatkan dan diamanatkan kepada istri dan putra putri dia 

sebagai kelengkapan dari Pondok Modern Gontor yang khusus putra. 

Pesantren Putri Al-Mawaddah adalah realisasi dari sebuah 

gagasan besar dari seorang tokoh pendidikan dan perjuangan (KH. 

Ahmad Sahal) dalam mendidik dan membina kaum perempuan. Dimana 

dia juga telah menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk sebuah 

Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor. 

Beberapa tahun sebelum mendirikan Pondok Modern 

Gontor (didirikan pada tahun 1926), KH. Ahmad Sahal telah terlebih 

dahulu merintis Tarbiyatul Athfal (TA) dimana para santrinya terdiri dari 

santri putra dan putri yang diasuh langsung oleh dia. Setelah Pondok 

Modern Gontor semakin terkenal dan semakin banyak santri yang datang 

dari luar daerah, Pondok Modern Gontor tidak lagi menerima santri 

putri. Akan tetapi, bukan berarti cita-cita untuk memajukan pendidikan 

putri dilepaskan pula oleh dia, pesantren putri harus tetap 

diselenggarakan, tetapi tempatnya harus terpisah dari pondok putra. Oleh 

karena itu, ketika dia membeli tanah dari keluarga Nyai Hj. Soetichah 

Sahal (isteri dia) di desa Coper kabupaten Ponorogo (tahun 1957), dia 

mengikrarkan bahwa tanah tersebut kelak dipergunakan  untuk pondok 

putri.  

Cita-cita tersebut menjadi wasiat dan amanat yang selanjutnya 

direalisasikan oleh Nyai. Hj Soetichah Sahal dengan mendirikan 

Pesantren Putri Al-Mawaddah, pada tahun 1989, yang dikelola dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Modern_Darussalam_Gontor
https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Modern_Darussalam_Gontor
https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Modern_Darussalam_Gontor
https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Modern_Darussalam_Gontor
https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Modern_Darussalam_Gontor
https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Modern_Darussalam_Gontor
https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Modern_Darussalam_Gontor
https://id.wikipedia.org/wiki/Ponorogo
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dikembangkan oleh Yayasan Al-Arham (akta notaris No. 12 tahun 

1989).53 

 

B. Visi Misi Pesantren Putri Al-Mawaddah 

1. Visi  

Menjadi lembaga Pendidikan khusus putri terkemuka yang 

mencetak santriwati alimah, sholihah, berbudi tinggi, 

berpengetahuan luas, terampil, kreatif, dan inovatif berasas nilai-

nilai keislaman. 

2. Misi  

a. Menumbuhkan kecintaan pada ajaran Islam dan 

mengamalkannya penuh keyakinan, kesadaran serta tanggung 

jawab 

b. Menanamkan sikap keteladanan santriwati dalam bermasyarakat  

c. Melatih santriwati agar mampu mengkomunikasikan ide dan 

pengetahuan keagamaan kepada berbagai kalangan di masyarakat 

d. Menyiapkan santriwati melanjutkan kejenjang pendidikan yang 

lebih tinggi, baik dalam maupun kuar negeri 

e. Membekali santriwati ketrampilan dan keahlian yang dapat 

dikembangkan secara professional 

f. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan di tengah 

persaingan 

 

                                                           
53 Https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Putri_Al-Mawaddah. diakses 6 

November 2018 jam 11.30 WIB.   
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Putri_Al-Mawaddah
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C. Panca Jiwa Pesantren Putri Al-Mawaddah  

Untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut di atas, ditanamkan 

dalam jiwa para santriwati: 

1. Keikhlasan 

2. Kesederhanaan 

3. Kemandirian 

4. Ukhuwah Islamiyah 

5. Kebebasan 

 

D. Motto Pesantren Putri Al-Mawaddah 

Anggun secara moral berwibawa secara intelektual tangguh di era 

global menuju riz }o ilahi.54 

 

E. Struktur Kepemimpinan Pesantren Putri Al-Mawaddah 

1. Pendiri Pesantren 

a. Nyai Hj. Soetichah Sahal (almh 

b. Drs. H. Ali Saefullah Sahal (almh) 

c. KH. Hasan Abdullah Sahal 

 

2. Badan Tinggi Pesantren 

a. Dra. Hj. Siti Roekayyah Sahal, M.Pd 

b. H. Ustuchori, M.A 

c. Moh. Bisri, M.A 

                                                           
54  Buku Agenda, The Annual Book of Al-Maawaddah Islamic Girl Boarding 

School 2015 Graduation, (Ponorogo: 2015), 3. 
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d. KH. Imam Bajuri 

e. Dr. Hj. Arba’iyah Yusuf, MA 

f. Dra. Indrati Nur Arafah 

g. Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag 

h. Hamidah Rusmala Dewi, S.Ag 

i. Dr. Eni Purwati, M.Ag 

j. Willi Ghozi  

k. Dr. Muchlas Hamidy 

l. Munjizah Nustika Damai 

m. Mustafid Hakim, S.Pd.I 

n. Erma Susantiani, S.H 

3. Pimpinan Pesantren Putri Al-Mawaddah 

a. Direktur: H. Ustuchori, MA 

b. Wakil Pengasuh 

1) Siti Inganah Islani, S.Pd.I 

2) Maryam Siti Rukhana, S.Ag 

3) Umi Saida, S.HI. 

4. Pengurus Yayasan Al-Arham Pesantren Putri Al-Mawaddah   

Pembina : KH. Hasan Abdullah Sahal 

Pengawas : Majlis tinggi pesantren putri Al-Mawaddah 

Ketua I  : Drs. Zainal Arifin  

Ketua II : H. Ahmad Zainuddin Hamidi, M.Psi 

Sekretaris I : Chabib, M.Pd.I 

Sekretaris II : H. Irfan Suharso, BA 
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Bendahara I : Agus Suwandi, S.Ag 

Bendahara II : H. Musthofa Kamal Akbar Santoso, S.H 

Anggota : 1. Terry Puspita Murti, 2. Susi Susilowati.55 

 

F. Latar Belakang Berdirinya Kegiatan Muh }a>d}arah di Pesantren Putri 

Al-Mawaddah 

Latar belakang berdirinya muh}a>d}arah di Pesantren Putri Al-

Mawaddah sudah ada sejak awal berdirinya Pesantren Putri Al-

Mawaddah yaitu pada tahun 1989, namun kala itu belum ada pengurus 

dari santriwatinya karena pesantren masih baru berdiri sehingga yang 

menjadi pengurus muh}a>d }arah kala itu adalah para usta>dhah. Setelah lima 

tahun lamanya dari awal berdirinya pesantren putri Al-Mawaddah 

akhirnya sudah ada kelas lima MBI atau kelas dua SMA (sekolah 

menengah atas) sehingga sejak itu yang mengurus muh}a>d}arah adalah 

kelas lima MBI, dan untuk para usta >dhah bertugas membina 

pengurusnya atau mula>h}iz}ah muh }a>d}arah.56 

Pernyataan di atas dikuatkan juga dalam hasil wawancara dari 

direktur Pesantren Putri Al-Mawaddah “Kalau dulu itu kan belum ada 

kelas lima belum ada pengurus santri dulunya itu diawasi oleh ustadzah 

karena dulu itu belum ada alumni belum ada senior, jadi ketika sudah ada 

pengurus berarti udah ada seniornya terus baru ada pengurus 

muh }a >d}arah”. 57 

                                                           
55 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 01/01-D/16-3-2019. 
56 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019. 
57 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/01-W/16-3-2019. 
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Pesantren Putri Al-Mawaddah mengajarkan bahasa yakni bahasa 

Arab dan bahasa Inggris untuk melancarkan bahasa tersebut Pesantren 

Putri Al-Mawaddah mengajarkan bahasa aktif. Jika orang salaf itu 

menggunakan bahasa pasif yaitu bisa mendengar tetapi tidak bisa 

berbicara, tetapi bahasa aktif itu bisa berbicara dan bisa untuk memahami 

pembicara. Pernyataan ini dikuatkan dengan hasil wawancar direktur 

yang berkata  

“Jadi tujuan berdirinya muh }a >d}arah pertama, untuk menerapkan 

bahasa karena kita mengajarkan bahasa aktif”, kedua, berdirinya 

kegiatan muh }a>d }arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah dapat 

membantu para santriwatinya untuk mengasah mental khususnya 

dalam berbicara di depan umum sehingga yang awalnya tidak 

berani berbicara di depan umum karena gerogi ataupun demam 

panggung dengan adanya kegiatan pelatihan muh }a >d}arah 

membuat para santriwati terbiasa berbicara di depan umum 

karena dalam kegiatan ini semua santriwati dituntut untuk wajib 

bisa dalam ber muh }a>d}arah”. 58 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tujuan berdirinya 

muh }a >d}arah pertama, untuk menerapkan bahasa karena Pesantren Putri 

Al-Mawaddah mengajarkan bahasa aktif. Bahasa aktif adalah bahasa 

yang bisa untuk berbicara dan untuk memahami pembicara, maka dari 

itu Pesantren Putri Al-Mawaddah mengajarkan muh }a>d}arah. kedua yaitu 

untuk melancarkan dan memberanikan anak-anak untuk berbicara bahasa 

arab maupun bahasa inggris, ketiga, untuk mengasah mental para 

santriwatinya dalam berbicara di depan umum59 

 

G. Kepengurusan Muh }a>d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah 

                                                           
58 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/01-W/16-3-2019. 
59 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019 
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Dalam kegiatan Muh }a>d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah 

terdapat formatur dan struktur kepengurusan muh }a>d}arah dibentuknya 

formatur dan struktur kepengurusan. Kepengurusan ini guna supaya 

kegiatan muh }a>d }arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah nantinya dapat 

berjalan dengan tertib sesuai dengan apa yang diinginkan. Menjadi 

mula>h }idz}ah muh }a>d}arah (pengurus muh}a>d}arah) tidak semua santriwati 

kelas 5 dipilih melainkan hanya mereka yang lulus ujian menjadi 

mula>h }idz}ah muh }a>d}arah (pengurus muh }a>d}arah). Ujian menjadi 

mula>h }idz}ah muh }a>d}arah yang terpilih itu tidak hanya santriwati kelas 5 

yang pintar saja, tetapi juga ada penilaiannya berdasarkan adab sopan 

santun dan etika yang dinilai dalam keseharian. Penilaian menjadi  

mula>h }idz}ah muh }a>d }arah (pengurus muh }a>d}arah) tidak hanya melihat 

pintar saja tetapi adab sopan santun dan etikanya dalam keseharian 

apabila kurang baik maka sudah bisa dia dipastikan tidak lulus dalam 

ujian menjadi mula>h}idz}ah muh }a>d}arah. Bagi kelas 5 yang lulus ujian 

nantinya ada proses lagi sebelum resmi meenjadi pengurus muh }a>d}arah 

yakni diadakan serah terima jabatan dan pelantikan. 

Adapun formatur kepungurusan mula>h}idz}ah muh }a>d}arah sebagai berikut: 

FORMATUR PENGURUS MUH}A>D }ARAH  

PERIODE 1440-1441 H/ 2018-2019 M 

PESANTREN PUTRI AL-MAWADDAH COPER-JETIS-

PONOROGO 

Penanggung Jawab   : K.H. Hasan Abdullah Sahal 

K.H. Ustuchori M.A. 

Siti I’ana Islani 
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Maryam Siti Rukhana 

Umi Sa’idah 

Pembimbing             : LAC 

MBI 

    Ketua             : Nadya Putri Sholihah 

    Wakil Ketua         : Deswitha Salsabila 

    Sekretaris              : Ahsin Darojat 

 Nadila Mei Nur Sholihah 

    Bendahara            : Feby Ayu Antika 

 Ummu Hanny 

    Sie. Kegiatan        : Wulan Cantika Wirenda 

 Laily Faizati 

 Aglin Zalsabilla  

 Isnani Sa’diyah 

 Laily Jaelina Sofiyatur Rohmah 

Anggota       :    

Adelina K  

Amalia Rosyada 

Amni Syazawani 

Aisyah Nurfathiyah  

Anisa Rothimah 

Anisa Belani  

Annisa Judithiya 

Amialia Sholeha 

Ariska Zulfa  

Asma Khari  

Astri Musrifah 

Ayu Suci 

Cintra Fatimah 

Dinda A 

Ditasa Nabila 

Diva Pandu 

Fahmi Nur 

Faradisa An-Nabila 

Fara Zahra 

Febby Ine 

Fizriawati Mokoginta 

Happy Nasrul  

Hardiani Palupi 

Hasna Nabila 

Hilmi Hibatullah 

Hilmi Intan 

Hilma Aufi 

Ingga Choirunnisa’ 

Zuhroussabila 

Multimatul Khaerah 

Nadila 

Ninda Roayati  

Maulidya Putri 

Novita 

Putri Rizqia 

Raisa Zahra 

Reza Majlenda 

Robi’ah Al-

Adawiyah 

Rosna Sayyidatul  

Sekar Arum Sari 

Siti Aisyah 

Siti Halimatus 

Siti Nur Haliza 

Siti Yus Ainun 

Suaida Zulfa 

Tania Aryanti 

Tazkia Aulia 
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Elfinna Rachmadani 

Fadhilatus Sholehah 

Fadiya Mar’atus 

Khansa Ufahira 

Latifa Amelia  

Wulansari 

Lutfi Lailis 

Magrifa Aulia 

 

Nur Azizah Salma 

Nurdiayana 

Multimatul Khaerah 

Nadila 

Ninda Roayati  

Nurfha Ikhlaula 

Putri Ardianing 

Miftakhul Jannah 

 

Tria Lutfiana 

Wardah 

Fatihatudzzakiyah 

Yulia Dewi 

Zahra Nur 

Zulfi Zulfahmi60 

 

 

Dari setiap pengurus muh}a>d}arah tersebut yang telah terpilih 

mempunyai tugas masing-masing yang harus diemban dan dilaksanakan 

dengan baik, tugas dari setiap bagian tersebut akan dijelaskan secara 

runtut sebagai berikut:  

 

 

 

PEMBAGIAN TUGAS 

 

1. Ketua  

a. Bertanggung jawab atas jalannya program kerja pengurus 

muh }a>d}arah 

b. Bertanggung jawab atas hal-hal yang berhubungan dengan 

muh }a>d}arah 

c. Mengadakan MM tergiat  sewaktu-waktu 

                                                           
60 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 05/5D/16-3-2019 
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d. Memeriksa atribut MM 

e. Mengontrol tiap-tiap bagian 

2. Wakil Ketua 

a. Menggantikan ketua apabila berhalangan hadir 

b. Membantu ketua dalam menjalankan tugas 

c. Bekerja sama dengan ketua dalam pengontrolan tiap-tiap bagian 

3. Sekretaris 

a. Bertanggung jawab atas keluar masuknya surat menyurat 

b. Mencatat kejadian-kejadian penting dalam setiap pertemuan atau 

kegiatan 

c. Berkonsultasi dengan ketua  

d. Menerima intruksi ketua 

e. Mendokumentasikan setiap kegiatan 

f. Mengontrol sie. Pembukuan dan sekretaris tiap firqoh dalam 

pembuatan jadwal 

4. Bendahara 

a. Bertanggung jawab atas keluar masuknya keuangan muh }a>d}arah 

b. Menyusun pembukaan keuangan dalam muh }a>d}arah 

c. Memberikan perincian dalam setiap pembayaran 

d. Mewajibkan pada pengurus muh }a>d}arah untuk menyertakan 

kwitansi dan nota pada setiap pengeluaran 

e. Mencatat utang piutang 

f. Menambah inventaris baru 

g. Memperbaiki inventaris yang rusak 
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BAGIAN-BAGIAN 

5. Sie. Kegiatan 

a. Bertanggung jawab atas kelancaran muh }a>d}arah 

b. Mengecek absensi tiap-tiap firqoh 

c. Mengadakan The best Pidato 

d. Mewajibkan setiap firqoh dan MM membawa kamus (Arab dan 

Inggris) sesuai bahasa yang digunakan 

e. Bertanggung jawab atas pembagian konsep muh }a>d}arah 

f. Memberikan sanksi kepada anggota yang telat mengumpulkan 

konsep  

f. Mengatur absensi pengurus muh}a>d}arah 

6. Sie. Keamanan  

a. Memukul lonceng pemberangkatan pada pukul 14.30 WIB 

b. Memukul lonceng peringatan pada pukul 15.40 WIB 

c. Memukul lonceng pulang pada pukul 15-45 WIB 

d. Menyeragamkan hukuman dan menyerasikan sesuai dengan 

tingkatan kelaas masing-masing dan jenis  pelanggarannya 

e. Memeriksa dan mengontrol tiap-tiap kamar dan ruangan pad 

waktu muh }a>d }arah 

f. Menetapkan waktu penyetoran dann pengambilan surat izin yaitu 

menyetor nama sebelum bel makan pagi dan pengambilan pada 

istirahat pertama serta menulis surat izin 

g. Menyeragamkan seragam MM 
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h. Mengadakan pemeriksaan bersama dalam waktu yang tidak 

ditentukan  

i. Memberi sanksi kepada anggota yang melanggar peraturan yang 

ada 

j. Bekerja sama  dengan bagian lain 

7. Sie. Pembukuan  

a. Mengoreksi dan mengumpullkan buku kesimpulan anggota  

sewaktu-waktu (incidental) 

b. Memberi Batasan pengumpulan konsep terakhir sesudah bel tidur 

dan pengambilan konsep sebelum bel makan pada pagi harinya 

c. Memberikan sanksi bagi aanggota yang terlambat mengambil 

konsep  

d. Pengaturan penulisan kesimpulan 

1) Bahasa Indonesia : 6 point perkalimat 

2) Bahasa Inggris  : 5 point perkalimat 

3) Bahasa Arab  : 5 point perkalimat 

e. Menindak anggota yang mencontoh teks orang lain dengan 

hukuman sesuai tingkatan kelas 

f. Mengadakan the best penulisan kesimpulan 

g. Menjadwal pergantian  MM tiap firqoh 

8. Sie. Perlengkapan 

a. Membagi tempat atau ruangan setiap pergantian firqoh dalam 

muh }a>d}arah 
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b. Bertanggung jawab  atas perlengkapan di setiap acara besar 

muh }a>d}arah 

c. Memeriksa papan nama, simbol, dan peralatan ditiap-tiap firqoh 

setia muh }a>d }arah 

d. Mewajibkan bagi pengurus muh}a>d}arah untuk memakai atribut 

lengkap 

e. Mengontrol kerapian kelas setiap muh }a>d}arah 

9. Sie. Dekorasi 

a. Memberi penilaian dekorasi pada tiap-tiap firqoh 

b. Mengadakan the best dekorasi firqoh secara kondisional 

c. Membuat dekorasi apabila terdapat acara besar dalam muh }a>d}arah 

d. Mengontrol pengumpulan simbol firqoh setelah muh }a >d}arah dan 

pengambilan simbol sebelum muh }a>d}arah 

10. Sie. Dokumentasi 

a. Bertanggung jawab atas inventaris muh }a>d}arah 

b. Mendokumentasikan setiap kegiatan muh }a>d}arah secara 

incidental.61 

Selain kepengurusan di atas, kegiatan muh }a>d}arah di Pesantren 

Putri Al-Mawaddah dibagi menjadi beberapa tingkat yakni, LAC 

langguage advisory council (pembimbing kegiatan muh }a >d] }arah), 

Mula>h}idz}ah muh }a>d }arah (pengurus kegiatan muh }a>d}arah), Mudabbiru al-

firqah (pengurus kelompok), a’d }a>’ (anggota). Masing-masing tingkatan 

di atas mempunyai peran sendiri-sendiri pertama peran LAC langguage 

                                                           
61 Lihat Transkrip Dokomentasi Nomor: 03/03-D/16-3-2019 
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advisory council (pembimbing kegiatan muh }a>d}arah) dalam kegiatan 

muh }a >d}arah LAC berperan sebagai pembimbing, pengawas sekaligus 

pelaksana.62 Pernyataan ini kuatkan oleh hasil wawancara dengan Lutfi 

Farihatun Nisa salah satu LAC langguage advisory council (pembimbing 

kegiatan muh }a>d }arah)63 “Jadi peran LAC dalam kegiatan muh }a>d}arah  

sebagai pembimbing dan pengawas pelaksana jadi ketika muh }a>d}arah itu 

nanti dibagi menjadi dua ada yang mengurus ke bagian muh }a >d }arah dan 

juga ada yang mengurus ke pengurusnya”. 64  

Menurut Tina Duwi Permata salah satu LAC langguage advisory 

council (pembimbing kegiatan muh }a>d}arah) juga menyatakan  

LAC langguage advisory council (pembimbing kegiatan 

muh }a>d}arah) adalah tingkatan yang paling tinggi tugasnya 

mengontrol mengawasi jalannya acara di mana LAC langguage 

advisory council (pembimbing kegiatan muh }a>d }arah) itu 

tingkatannya diatas Mula>h}idz}ah muh }a>d}arah (pengurus 

muh }a>d}arah) adalah mula>h}idz} yang membenahi yang terjun 

langsung sebagai yang membenarkan yang salah yang terdiri dari 

anak-anak kelas lima MBI yang notabene adalah bagian yang 

berorganisasi disuatu pondok tersebut, atau dengan istilah lain 

sebagai komentator dalam sebuah kelompok muh }a>d}arah tersebut 

mereka sebagai komentator mereka yang membenarkan. Ketika 

LAC langguage advisory council (pembimbing kegiatan 

muh }a>d}arah) mengawasi dan melihat kesalahan maka mereka 

akan memanggil salah satu mula>h}idz}ah muh }a>d}arah (pengurus 

muh }a>d}arah) menyampaikan kesalahan apa saja kemudian 

dibenarkan, mula >h}idz}ah muh }a>d}arah (pengurus muh }a>d }arah) 

itulah  yang terjun di dalam suatu kelompok itu untuk 

mengomentari dan melakukan pembenaran.65 

 

Setiap mula>h}idz}ah muh }a>d}arah (pengurus muh }a>d}arah) ketika 

berlangsungnya kegiatan muh }a>d}arah nantinya akan dibagi disetiap 

                                                           
62 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019. 
63 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 04/04-D/16-3-2019. 
64 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/02-W/16-3-2019. 

65 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/03-W/16-3-2019.  
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kelompok, mereka mempunyai tugas untuk terjun di dalam suatu 

kelompok tersebut yang telah ditentukan untuk mengomentari dan 

melakukan pembenaran. Dalam berpidato apabila dari mudabbiru al-

firqah (pengurus kelompok) atau a’d }a>’  (anggota) ada yang salah baik 

dalam berbahasa atau beretorika maka mula>h}idz}ah muh }a>d}arah 

(pengurus muh }a>d }arah) wajib membenarkan.66 Sebelum mula >h }idz}ah 

muh }a >d}arah (pengurus muh }a>d}arah) terjun melakukan pembenaran yang 

perlu mereka lakukan pertama kali adalah membenarkan naskah pidato 

yang meliputi nafwu, s }arf, grammar, penulisan EYD yang benar.67 

Menjadi mula>h}idz}ah muh }a>d}arah (pengurus muh }a>d}arah) adalah 

suatu kebanggaan bagi mereka kelas lima MBI yang terpilih karena tidak 

semua akan terpilih. Menjadi mula>h}idz}ah muh }a>d}arah (pengurus 

muh }a >d}arah) hanya mereka para kelas lima yang melewati beberapa ujian 

yakni ujian tulis dan ujian lisan yang meliputi bahasa arab, nah }wu, s }arf 

dan grammar. Kelas lima yang telah selesai ujian nanti akan ada 

pengumuman siapa saja yang akan terpilih dan nantinya akan dilakukan 

serah terima jabatan sebagai mula>h}idz}ah muh }a>d}arah (pengurus 

muh }a >d}arah).68 

Pernyataan di atas dikuatkan oleh salah satu mula >h }idz}ah 

muh }a >d}arah (pengurus muh}a>d}arah) yang bernama Wulan Cantika ia 

mengatakan bahwa “Kesannya waktu ujian pertama pasti 

mempersiapkan diri dulu mulai dari pelajaran-pelajaran qoidah-qoidah 

                                                           
66 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019 
67 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 09/09-D/16-3-2019. 
68 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019. 



 

77 
 

nahwu, s}arf, kemudian bahasa-bahasa, bagaimana bahasa yang benar, 

bahasa Indonesia yang benar, tata bahasa yang benar itu bagaimana, 

harus dipersiapkan terlebih dahulu”.69 

Mudabbiru al-firqah (pengurus kelompok) bertugas mengontrol 

a’do’ (anggota) bagaimana mereka berpidato, mengawasi apabila ada 

kesalahan-kesalahan disetiap a’do’ (anggota) apabila ada kesalahan 

disaat berpidato. Mudabbiru al-firqah (pengurus kelompok) wajib 

mengingatkan, membenarkan apabila ada anggota yang salah dalam 

pembuatan konsep dan cara menyampaikan. Mudabbiru al-firqah 

(pengurus kelompok) harus lebih baik dalam berpidato khususnya dalam 

berbahasa Arab dan berbahasa Inggris.70 

Sarah Lutfia salah satu anggota mudabbiru al-firqah (pengurus 

kelompok) menyatakan  bahwa71 “Peran atau tugas Mudabbiru al-firqah 

(pengurus kelompok) mengontrol a’d }a>’ (anggota) bagaimana mereka 

berpidato, mengawasi apabila ada kesalahan-kesalahan disetiap a’d }a >’ 

(anggota) apabila ada kesalahan disaat berpidato”.72 

Mudabbiru al-firqah (pengurus kelompok) tidak hanya mengurus 

a’d }a>’ (anggota) saja akan tetapi juga terdapat struktur dan sekaligus 

tugas-tugas masing-masing. Tugas mudabbiru al-firqah (pengurus 

kelompok) wajib bertanggung jawab atas bagiannya masing-masing,73 

yakni dibagi menjadi beberapa bagian seperti yang dikatakan oleh salah 

                                                           
69 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/05-W/16-3-2019. 
70 Lihat transkrip Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019. 
71 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 08/08-D/16-3-2019.  
72 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 08/08-W/16-3-2019. 
73 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019 
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satu mudabbiru al-firqah (pengurus kelompok)  yang bernama Annisa 

Lutfia74 

Tugas mudabbiru al-firqah (pengurus kelompok) banyak sekali di 

dalam firqah tersebut mudabbiru al-firqah (pengurus kelompok) 

dibagi menjadi beberapa bagian ada ketua, wakil, sekretaris satu, 

sekretaris dua, bendaha satu, bendahara dua, sie giat satu sampai 

sie giat empat disitu kita bisa membagi setiap mudabbiru al-

firqah (pengurus kelompok) mempunyai tugas sendiri. Jadi ketua 

mengontrol jalannya kegiatan firqah tersebut dan juga mengawasi 

a’d }a>’ (anggota) dalam berpidato wakilnya begitu pula, sekretaris 

satu mengabsen bagi para a’d }a>’ (anggota) yang sekiranya ada 

yang sakit atau izin ada kegiatan lain, bendahara mengatur 

biasanya di dalam firqah (kelompok) kita juga mengfoto copy 

untuk membuat jadwal bagi para a’d }a>’ (anggota) kapan waktu 

untuk berpidato dan sie giat ada empat biasanya terbagi sie giat 

satu mengatur a’d }a>’ (anggota) tempat-tempatnya, sie giat dua 

mengambil banner, sie giat tiga membawa jas untuk berpidato, 

mc, membaca ayat suci Al-Qur’an dan yang berpidato, sie giat 

empat mebawa jam beker, dan untuk benner berisi tentang 

program-program susunan acara muh }a>d}arah.75 

 

A’d}a>’ (anggota) di sini sebagai poin utama jadi sukses tidak nya 

muh }a >d}arah itu terletak pada para a’d }a>’ (anggota), apabila pengurus 

berhasil mengajarkan mereka muh }a>d}arah yang benar baik dari sisi 

bahasa atau retorika dan sekaligus percaya diri maka di sini muh }a>d}arah 

akan berjalan dengan baik. Jadi bagaimana pengurus tersebut bisa 

membimbing mereka supaya mereka bisa berkarya dan berseni dalam 

berpidato. A’d }a>’ disini dari kelas satu MBI sampai kelas tiga MBI.76  

 

H. Pelaksanaan Muh}a >d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah 

                                                           
74 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 08/08-D/16-3-2019. 
75 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/07-W/16-3-2019. 
76 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019 
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Dalam pelaksanaan muh }a>d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah 

terdapat beberapa tahap dalam berpidato yakni, tahap persiapan pidato, 

tahap penyusunan yang akan dijelaskan dibawah ini: 

1. Tahap Persiapan Muh}a >d}arah 

Dalam persiapan berpidato santriwati wajib membuat naskah 

atau konsep, dalam pembuatan konsep hanya mereka yang bertugas 

untuk berpidato dihari yang sudah ditentukan harus mempersiapkan 

dijauh hari. Pengurus kelompok sudah membuat jadwal pidato dijauh 

hari sehingga pengurus kelompok tinggal mengingatkan saja kepada 

anggotanya untuk siapa saja yang akan mendapat jadwal untuk maju 

berpidato. Dalam pembuatan jadwal berpidato akan diacak dari 

berbagai kelas setiap harinya sehingga dengan cara ini bagi adek kelas 

yang masih pemula dapat mengambil contoh yang baik dari kakak 

kelasnya.  

Jadwal pidato yang telah dibuat oleh pengurus kelompok 

nantinya akan disetorkan kepada pengurus muh}a>d}arah agar nanti 

ketika pengurus muh }a>d }arah sedang menilai setiap kelompok ada yang 

bertugas berpidato sesuai jadwal. Dalam muh }a>d}arah apabila yang 

mendapat bagian jadwal berpidato dihari tersebut namun berhalangan 

seperti sakit atau pulang maka pengurus kelompok wajib 

menggantkan posisi anggotanya tersebut. Bagi yang bertugas 

berpidato tiba-tiba sakit disini pengurus kelompok harus siap sedia 

untuk menggantikannya jika belum membuat naskah sama sekali 
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pengurus kelompok dituntut untuk bisa maju dadakan biasanya diberi 

waktu sejenak kurang lebih 10 menit untuk mempersiapkan berpidato. 

Untuk santriwati baru bagi mereka yang baru pertama kali 

mengenal muh }a>d}arah atau pidato di sini akan diajarkan mulai dari nol 

yakni dari pemberian naskah pembukaan dan penutupan dengan tiga 

bahasa yakni bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. 

Santriwati baru akan diajarkan untuk menghafal dan menyetorkan 

hafalannya tersebut kepada pengurus muh }a>d}arah yang telah 

ditentukan.77 

Dalam persiapan muh }a>d}arah terdapat strategi yang dilakukan 

dalam pelatihan muh }a>d }arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah berawal 

dari para santriwati yang ingin menampilkan isi pidato dengan baik, 

indah sekaligus dapat menarik audien dalam isi materi yang 

disampaikan adapun strategi tersebut sebagai berikut: 

a. Mengatasi gerogi atau demam panggung 

Setiap santriwati ketika maju menyampaikan isi materi 

pidato tersebut pasti gerogi, namun kendala tersebut bisa teratasi 

dengan latihan terus menerus menguasai isi materi yang akan 

disampaikan. Santriwati yang akan maju berpidato akan latihan 

di kamar ataupun di kelas sebelum acara muh}a>d}arah di mulai.  

Metode tersebut cocok untuk digunakan dalam latihan 

muh}a>d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah karena metode yang 

digunakan santriwati sebelum maju untuk untuk menyampaikan 

                                                           
77 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019 
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pidato adalah latihan. Metode latihan bisa mengurangi rasa 

demam panggung, apabila anggota gerogi dalam berpidato bisa 

bertanya dan latihan kepada mudabbiru al-firqah (pengurus 

kelompok). Apabila rasa gerogi terdapat pada mudabbiru al-

firqah (pengurus kelompok) di sini mereka harus melatih diri 

dengan sebaik mungkin.78 Kalimat di atas kuatkan oleh santriwati 

yang bernama Lutfi Nur Aina ia mengatakan bahwa: 

Kalau rasa nervous dan canggung itu sebagian besar tentu 

karena di sini kita sebagai mudabbiru al-firqah juga masih 

belajar bagaimana cara berbicara di depan khalayak umum 

disisi lain mudabbiru al-firqah juga sebagai cerminan  bagi 

a’d }a>’ bagaimana cara berpidato dengan baik dari sini kita 

bisa belajar dari posisi kita sebagai mudabbiru al-firqah 

bagaimana cara kita menjadi orator yang lebih baik menjadi 

cerminan yang lebih baik untuk a’d }a>’ kita.79 

 

Jadi sebagian besar pasti merasakan demam panggung, 

dan demam panggung bisa teratasi dengan cara mereka masing-

masing ada yang berlatih sendiri, bertanya kepada pengurus 

kelompok dan ada yang belajar dengan memposisikan diri.80 

 

b. Penguasaan tata bahasa 

Penguasaan tata bahasa menjadi salah satu momok bagi 

santriwati terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab karena 

sebelum maju untuk tampil menyampaikan isi materi tersebut 

harus membuat naskah atau konsep terlebih dahulu. Santriwati 

harus menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab dan bahasa 

                                                           
78 Lihat Transkripsi Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019. 
79 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 10/10-W/16-3-2019. 
80 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019. 
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Inggris yang benar, apabila ada kesusahan dalam penggunaan 

bahasa atau penyusunan tata bahasa yang benar santriwati bisa 

bertanya kepada pengurus kamar atau pengurus kelompok 

muh}a>d}arah.81 

Kalimat di atas di kuatkan juga oleh santriwati  yang 

bernama Riza Fatia ia mengatakan bahwa “Ada pun dalam 

berpidato menurut saya apabila tidak mengetahui kosakata-

kosakata baik dalam bahasa arab maupun bahasa inggris itu kita 

bisa bertanya kepada mudabbiru al-firqah (pengurus 

kelompok)”.82 

Penyampaian isi materi pidato khususnya dalam bahasa 

Inggris atau bahasa Arab jika terdapat kesusahan dalam 

penggunaan bahasa bisa dipersilahkan dengan melihat kamus 

bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Cara ini bisa membuat 

santriwati bisa lebih menguasai tata bahasa dengan benar, ketika 

santriwati (anggota) ada kesusahan dalam tata bahasa berpidato 

memang tidak boleh langsung bertanya kepada pengurus 

kelompok. Santriwati diajarkan untuk berusaha sendiri tidak 

mendapatkan yang instan karena dengan mempersilahkan 

membuka kamus akan menambah ilmu juga dalam pengusaan 

kosakata.83 

                                                           
81 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019.  
82 Lihat Transkrip WawancaraNomor:12/12-W/17-3-2019. 
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Kalimat di atas dikuatkan dalam hasil wawancara dari 

santriwati yang bernama Annisa Lutfia ia mengatakan “memang 

di sini kita belajar bahasa tetapi dalam berpidato tersebut bahasa 

itu kita masih belajar juga, kita bisa belajar dengan melihat kamus 

kan disitu disediakan kamus jadi jika kita memang ada kesusahan 

itu kita bisa membuka kamus tersebut”.84 

c. Praktek pidato pada kegiatan muh}a>d}arah 

Penyampaian isi materi dalam berpidato santriwati 

Pesantren Putri Al-Mawaddah menggunakan beberapa cara 

yakni: 

1) Menghafal 

Andalan santriwati ketika bertugas untuk berpidato ketika 

muh}a>d }arah adalah menghafal isi materi karena ketika sudah 

hafal isi tersebut pasti bisa menyampaikan. Akan tetapi dari 

kekurangan menghafal naskah santriwati akan terpacu dengan 

naskah yang ada sehingga tidak dapat mengembangkan isi 

materi. Kebanyakan yang hanya menggunakan metode 

menghafal ialah para santriwati baru karena mereka baru 

mengenal kegiatan muh}a>d}arah. Kekurangan menghafal 

sendiri yakni ketika lupa ingatannya maka tidak dapat 

meneruskan pidatonya sehingga dari menghafal naskah juga 

harus di imbangi dengan memahami isi naskah atau konsep. 

2) Memahami  

                                                           
84 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 09/09-W/16-3-2019 
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Penyampaian materi pidato akan terlihat indah didengar atau 

diamati ketika sang orator dapat memahami isi pidatonya. Di 

Pesantren Putri Al-Mawaddah  dalam berpidato harus 

menghafal poin-poin yang akan disampaikan ketika sudah 

hafal baru difahami. Cara tersebut akan membantu santriwati 

agar lebih baik dalam menyampaiakan isi pidato. Santriwati 

yang dapat memahami isi pidato yang akan disampaikan maka 

ia dapat juga menjabarkan isi-isi materinya.  

2. Tahap Penyusunan Naskah Muh}a>d}arah 

Dalam penyusunan membuat naskah pidato di sini langkah 

awal yang dilakukan adalah menentukaan tema. Tema biasanya 

ditentukan oleh pengurus muh}a>d}arah dan apabila tidak ada ketentuan 

maka bebas memilih tema apa saja. Dalam pembuatan konsep atau 

naskah pidato apabila terdapat kesusahan dalam menyusun naskah 

misal mengenai bahasa atau kesulitan dalam mencari ayat-ayat 

sebagai penguat isi yang akan disampaikan para anggota dapat 

bertanya kepada teman, kakak kelas dan pengurus muh }a>d}arah.  

Pembuatan naskah pidato berbahasa Arab atau Inggris agar 

lebih mudah dalam memahaminya disini santriwati mempunyai cara 

tersendiri yakni dengan membuat naskah berbahasa Indonesia terlebih 

dahulu sekaligus menentukan ayat-ayat yang akan dipakai untuk 

menguatkan isi pidato tersebut. Apabila sudah membuat naskah dalam 

berbahasa Indonesia baru merubahnya dalam bahasa Arab atau bahasa 

Inggris sesuai jadwal pidato yang ditentukan dengan cara mengartikan 
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satu persatu dari kata perkata. Cara ini akan membuat santriwati lebih 

menguasai isi dari pidato yang akan disampaikan, apabila ada 

santriwati yang menyontek naskah pidato dari kakak kelas atau 

menyontek dari buku pidato ini sangat terlihat sekali. Untuk 

mengetahui apabila ada yang menyontek dari tatacara menyampaikan 

isinya biasanya tatacara menyampaikannya akan terlihat seperti 

hafalan dan kurang menguasai isi pidato tersebut, belum lagi ketika 

menyontek naskah pidato yang berbahasa Arab atau berbahasa Inggris 

akan terlihat ketika ditanya dari arti kosakata yang dipakainya dan 

tidak mengerti arti dari kata yang dipakai. 85 

Apabila konsep atau naskah sudah dibuat maka langkah 

selanjutnya yaitu mengumpulkan ke bagian bahasa untuk dikoreksi 

batas pengumpulannya yakni sebelum bel tidur. Naskah pidato yang 

sudah terkumpul di bagian bahasa langkah selanjutnya pengurus 

muh }a>d }arah bagian pembukuan mengambil semua konsep tersebut 

untuk dikoreksi dan dibenarkan apabila terdapat kesalahan-kesalahan. 

Apabila sudah dikoreksi dalam waktu sehari itu langkah selanjutnya 

bagi santriwati yang bertugas berpidato dan sudah mengumpulkan 

naskah pidato kebagian bahasa di pagi harinya sebelum bel makan 

santriwati wajib mengambilnya. Bagi santriwati jika ada yang lupa 

mengambilnya akan mendapat sanksi sesuai dengan tingkatan 

                                                           
85 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019 
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kelasnya, jadi dengan cara seperti ini akan membuat santriwati 

disiplin dalam kegiatan muh }a>d}arah.86  

3. Tahap Penyampaian Pidato 

Dalam penyapaian isi pidato di Pesantren Putri Al-Mawaddah 

harus menunggu pembawa acara memimpin acara dan 

mempersilahkan untuk si orator maju pada waktunya sebelum maju 

untuk berpidato terdapat runtutan acara yakni yang akan dijelaskan di 

bawah ini: 

1. Pembukaan salam 

2. Puja dan puji syukur 

3. Shalawat dan salam  

4. Ucapan terimakasih kepada pembawa acara 

5. Penyampaian isi materi 

6. kesimpulan 

7. Penutupan salam 

8. Memberi salam semangat87 

Sebelum orator menyampaikan isi materi maka harus 

menunggu pembawa acara membacakan susunan acara dan pada 

waktunya mempersilahkan sang orator untuk berpidator. Sebelum 

memulai runtutan acara tersebut harus menunggu pengurus 

muh }a>d }arah yang bertugas mengawasi setiap kelompok tersebut 

datang. Apabila pengurus sudah siap di depan ruangan tidak langsung 
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masuk ruangan tersebut melainkan memberi salam dengan suara yang 

lantang agar para anggota yang di dalam ruangan ikut semangat ketika 

sudah memberi salam dan sudah dijawab oleh anggota yang di dalam 

setelah itu pengurus muh }a>d}arah langsung duduk di kursi bagian 

kanan. Pengurus muh }a>d}arah sendiri mempunyai atribut tersendiri 

memang sama seperti anggota memakai seragam putih abu-abu dan 

kuning untuk jilbab dan roknya berwarna hitam sehingga di sini 

menjadi sebuah tanda bahwa mereka adalah pengurus muh }a>d}arah.88 

Apabila pengurus muh }a>d}arah sudah duduk para anggota 

bernyanyi isi nyanyian tersebut adalah berupa yel-yel setiap kelompok 

agar muh}a >d}arah semakin bersemangat. Dalam penempatan pembawa 

acara duduk di bagian kiri agak kedepan dan anggota duduk di bawah 

dan bagi yang bertugas menjadi orator wajib memakai jas. Ketika 

sudah siap semua pembawa acara berdiri dari tempat duduknya untuk 

maju kedepan menyampaikan susunan acara yang telah disusun dari 

awal, untuk yang bertugas sebagai dirigent, membaca ayat suci Al-

Qur’an, dan do’a. Setiap yang bertugas sudah disiapkan terlebih 

dahulu jadi ketika dipanggil yang bertugas sudah siap sedia. Tugas 

pembawa acara ialah membacakan runtutan acara satu persatu semua 

anggota harus memperhatikan terutama ketika orator menyampaikan 

isi materinya. 89 
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Setiap hari muh }a>d}arah yang bertugas menjadi orator hanya 

tiga anak saja tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, ketika sang 

orator tengah menyampaikan isi pidatonya disini audien bertugas 

untuk mencatat kesimpulan dari semua orator tersebut. apabila sang 

orator sudah maju semua acara selajutnya yaitu evaluasi di sini yang 

memberi evaluasi adalah pengurus muh }a>d}arah. Pengurus muh }a>d}arah 

bertugas mencatat kesalahan apa saja atau kekurangan apa saja dan 

memberi nilai dari setiap kualitas yang berpidato. Setiap orator yang 

maju ke depan menyampaikan isi pidatonya akan dinilai meliputi isi 

naskah pidato, tata cara penyampaian dalam berpidato dapat 

menguasai isi pidato atau tidak, gestur tubuh, mimik wajah, intonasi 

dalam penyampaian isi pidato, dapat menghidupakan suasana atau 

membawa suasa audien. Apabila sang da’i dapat memenuhi kriteria 

diatas maka dapat disebut ia berhasil dalam berpidato khusunya dalam 

pengusaan isi pidato, jika sudah memberi evaluasi acara selanjutnya 

adalah do’a, penutup dan salam. 90 

Apabila runtutan acara sudah selesai pembawa acara 

mempersilahkan pengurus muh}a>d}arah untuk meninggalkan tempat 

namun di sini tidak langsung meninggalkan tempat melainkan masih 

berdiri di depan pintu memberi salam muh }a>d}arah dengan suara yang 

lantang dan semangat. Fungsi dari salam yang diucapkan pengurus 

muh }a>d }arah agar anggota selalu semangat dalam berpidato, ketika 
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89 
 

pengurus muh }a >d}arah sudah meninggalkan tempat di sini pengurus 

kelompok bertugas membacakan siapa saja akan bertugas menjadi 

pembawa acara, dirigen, orator, memimpin do’a untuk pertemuan 

yang akan datang. Dengan adanya pengurus kelompok mengingatkan 

kepada anggotanya yang bertugas pada minggu depan, cara ini  

membuat kegiatan muh }a>d}arah semakin disiplin, di sini baru rentetan 

acara muh }a>d }arah selesai.91 
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A. Analisa atas Pelaksanaan Strategi Retorika Dakwah pada 

Santriwati Al-Mawaddah 

Kegiatan muh}a>d }arah atau pelatihan berpidato yang dijalankan di 

pesantren ini terdiri dari tiga bahasa yang dilaksanakan pada hari Sabtu 

bahasa Inggris, hari Senin bahasa Indonesia, dan hari Selasa bahasa Arab. 

Dalam belajar berdakwah atau berpidato pasti mempunyai metode atau 

bahkan mempunyai teknik tersendiri untuk menarik audien. 

 Pembelajaran berpidato di sini dengan cara mengucapkan 

langsung kepada audien di sini santriwati dilatih agar percaya diri dalam 

berbicara di depan umum khususnya dalam berpidato di sini santriwati 

dapat mengutarakan pemikirannya melalui isi pidato tersebut. 92 

Berbicara mengenai latihan terdapat metode tersendiri yakni 

metode driil. Metode drill ialah suatu cara mengajar di mana siswa 

melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan, agar siswa memiliki 

ketangkasan atau ketrampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah 

dipelajari.93 Latihan driil ini merupakan latihan yang di ulang-ulang 

seperti melatih ketrampilan motorik melalui penggunaan alat musik, 

olahraga, kesenian, dan melatih mental, melalui kegiatan menghafal, 

menggali dan menjumlah.94 Agar ketrampilan berbicara di depan publik 

                                                           
92 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019. 
93 Eti Sulastri, 9 Aplikasi Metode Pembelajaran, (Majalengka: Guepedia, 2019), 27. 
94 Suyatno, Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional, (Jakarta: Erlangga, 2013), 131. 
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dimiliki oleh pelajar maka harus berlatih terus-menerus sampai pelajar 

benar-benar menguasai materi yang akan disampaikan.95  

Tujuan metode drill adalah: 

a. Agar anak didik memiliki ketrampilan motoric atau gerak 

b. Dapat mengembangkan kecakapan intelek dalam bidam matematik, 

ilmu pasti, ilmu kimia, tanda baca dan sebagainya 

c. Memiliki kemampuan menghubungkan antara suatu keadaan dengan 

hal lain, hubungan sebab akibat 

d. Dapat menggunakan daya fikirnya yang makin lama makin 

bertambah baik, lebih teliti dan mendorong daya ingatnya 

e. Pengetahuan anak dapat bertambah dari berbagai segi, dan 

memperoleh pemahaman lebih mendalam.96  

Santriwati tidak hanya diajarkan berbicara di depan publik saja 

akan tetapi juga diajarkan untuk beretorika juga seperti intonasi dalam 

penekanan kata perkata, mimik wajah, bahasa tubuh seperti gerakan 

tangan. Muh}a>d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah juga mempunyai 

manfaat lain yaitu dengan menerapkan dan melancarkan bahasa aktif 

yakni bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dengan 

kegiatan muh }a>d}arah santirwati akan bisa memahami bahasa, bisa 

berbicara dan bisa memahami orang berbicara dengan bahasa aktif 

tersebut.97 

                                                           
95 P. Ratu Ille Tokan, Manajemen Penelitian Guru, (Jakarta: Compas Gramedia, 

2016), 366. 
96 Suprihatiningsih, Perspektif Manajemen Pembelajaran Program Ketrampilan, 

(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 38. 
97 Lihat transkrip 01/01-O/16-3-2019. 
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Pelatihan muh }a>d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah yang 

diterapkan adalah dengan berceramah menyampaikan pesan ke audien 

tidak hanya itu saja akan tetapi juga mengajarkan bagaimana 

menyampaikan isi pesan ke audien agar bisa diterima oleh audien 

tersebut dan menimbulkan  feed back (imbal balik atau respon) yang baik. 

98 

 

B. Analisa atas Pelaksanaan Strategi Retorika Dakwah pada Acara 

Muh}a >d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah 

Dengan adanya kegiatan muh}a>d}arah atau latihan berpidato yang 

dijalankan di pesantren ini terdiri dari tiga bahasa yang dilaksanakan 

pada hari Sabtu bahasa Inggris, hari Senin bahasa Indonesia, dan hari 

Selasa bahasa Arab mempunyai dampak positif bagi santriwati. Dalam 

belajar berdakwah atau berpidato pasti mempunyai strategi atau bahkan 

mempunyai teknik tersendiri untuk menarik audien, maka di sini penulis 

akan menjelaskan implikasi dari pelatihan muh }ad}arah yang diterapkan 

di Pesantren Putri Al-Mawaddah.  

Kegiatan muh }ad }arah membuat santriwati yang awalnya tidak 

percaya diri ketika maju untuk berbicara di depan audien dengan adanya 

pelatihan kegiatan muh }ad }arah ini membuat santriwati menjadi semakin 

percaya diri berbicara di depan umum. Kegiatan muh }ad}arah menjadikan 

santriwati berani untuk beradu argumen di depan publik suatu bukti 

                                                           
98 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019. 
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positif yang terlihat bahwa dengan adanya pelatihan kegiatan muh }ad}arah 

ini banyak para santriwatinya yang mampu mengikuti lomba. Lomba 

yang pernah diikuti yakni berpidato bahasa Arab, bahasa Inggris maupun 

bahasa Indonesia selain lomba pidato juga banyak yang mengikuti debat 

kontes baik antar sekolah hingga tingkat karisedanan atau bahkan tingkat 

provinsi. 99 

Dampak kegiatan muh }ad}arah membuat santriwati lebih aktif 

yang awalnya pendiam menjadi tidak pendiam dikarenakan setriwati 

dituntut untuk bisa berpidato dan dalam muh }ad}arah mengajarkan untuk 

bisa berbicara di depan khalayak luas.100 

Kalimat di atas dikuatkan oleh salah satu pembimbing 

muh }ad }arah yang bernama Lutfi Farihatun Nisa ia mengatakan bahwa 

Jadi dari sekian banyak santriwati mayoritas insyaallah 

mempunyai dampak positif dalam muh }a>d}arah yang tadinya 

seseorang yang sangat diam atau kurang dalam skill berbicara 

insyaallah seetelah sudah mengikuti muh }a>d}arah pasti 

mempunyai minat dan pasti bisa jika dituntut untuk berpidato atau 

berbicara dikhalayak umum karena dalam muh }a>d }arah kita 

diajarkan bagaimana untuk menjadi berani berbicara terlebih 

dahulu kemudian bisa menyampaikan lalu memahami materinya 

dan bisa menjabarkan serta mengenai atau bisa difahami oleh 

banyak orang.101 

 

Untuk membangun kepercayaan diri santriwati dalam berbicara 

di depan umum tidaklah mudah dan tidak sebentar, semua membutukan 

proses dari nol dan dengan adanya penggemblengan ketika kegiatan 

muh }ad }arah. Cara tersebut membuat para santriwatinya menjadi 

                                                           
99 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019 
100  Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019 
101 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 02/02-W/16-3-201 
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bermental kuat, karena awal berdirinya kegiatan muh }ad}arah adalah 

untuk mengembangkan bahasa aktif yakni bahasa Arab, bahasa Inggris 

dan bahasa Indonesia maka dengan adanya kegiatan muh }ad}arah ini juga 

ikut serta dalam mengembangkan bahasa aktif. Suatu ketidak heranan 

ketika ditunjuk tiba-tiba untuk maju menyampaikan sambutan atau 

menyampaikan sebuah pidato dadakan dengan bahasa Inggris atau 

bahasa Arab langsung siap siaga.102     

Selain implikasi yang dijelaskan di atas masih banyak lagi seperti 

yang diungkapkan alumni sekaligus pembimbing kegiatan muh }ad}arah 

yang bernama Devi Ayu Damayanti ia mengatakan bahwa 

Dampak positif Sangat banyak sekali manfaatnya misalnya 

banyak diluar sana yang masih memerlukan seperti pembukaan 

muh }a>d}arah pembukaan pidato arab, inggris dan indonesia, 

bahasa inggris khusunya banyak alumni yang meminta 

pembukaan itu untuk apa karena di dalam kuliah masih terdapat 

pelajaran itu dan selain itu melatih kita berbicara di depan umum 

kenapa? Supaya ketika nanti berbicara di depan umum kita tidak 

ada rasa gerogi melatih kita untuk convident ya PD nggak malu-

malu dan melatih untuk mengembangkan ide di depan umum 

mungkin kalau kita tidak ada muh }a>d}arah mungkin kita tidak tau 

cara berbicara di depan publik yang baik, kalau di luar sana 

mungkin untuk dakwah khususnya kita dakwah insyaallah tidak 

hanya di indonesia saja mungkin ya bukan mungkin tapi pasti kita 

berdakwah dimanapun kita berada entah diluar atau didalam 

negeri, salah satu bekal kita ya ini muh }a>d}arah.103 

 

Selain dampak yang tertulis di atas juga masih ada yakni dengan 

mengikuti kegiatan muh }ad }arah tidak hanya terasah mentalnya saja akan 

tetapi di kegiatan muh }ad }arah santriwati juga akan mendapatkan ilmu 
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103 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/03-W/16-3-2019 
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baru dan pengalaman baru yang nantinya dapat dikembangkan ketika 

sudah terjun kemasyarakat.104 

 

 

Analisa atas strategi retorika dakwah muh }a>d}arah di Pesantren 

Putri Al-Mawaddah menggunakan strategi informatif, Strategi persuasif, 

Strategi Rekreatif, yang akan dijelaskan sebagai berikut105: 

1. Strategi informatif 

Strategi informatif Pidato informatif adalah pidato yang 

tujuan utamanya untuk menyampaikan informasi agar orang menjadi 

tahu.106 Dalam kegiatan muh }a>d}arah di Pesantren Putri Al-

Mawaddah juga menerapkan ini karena pembelajaran pidato disana 

harus berbobot memberikan informasi yang positif. Dalam 

pembuatan konsep atau naskah harus diperhatikan isi-isinya 

bersinambungan atar poin ke poin, selain itu harus didasari dengan 

ayat-ayat Al-Qur’an dan Al-Hadist sebagai penguat isi materi yang 

disampaikan. 107 

Strategi informatif dalam berpidato sudah pasti digunakan 

setiap santriwati dalam pembuatan naskah dan dalam 

menyampaikan isi materi pidato. Setiap naskah yang dipakai dalam 

berpidato harus memberikan informasi yang kuat seperti naskah dari 

santriwati yang bernama Wulan Cantika kelas dua yang berjudul 

                                                           
104 Lihat Transkrip Observasi Nomor:01/01-O/16-3-2019 
105 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019. 
106 Ibid., 78. 
107 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019. 
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“Keutamaan Al-Qur’an” di dalam isi pidatonya hanya berisi tentang 

materi dan ayat Al-Qur’an tidak ada selingan sama sekali 

dikarenakan ia masih kelas dua dan masih malu-malu dalam 

mengembangkan bakat berbicaranya.108  

2. Strategi persuasif 

Pidato persuasif berisi tentang usaha untuk mendorong, 

meyakinkan dan mengajak audien untuk melakukan sesuatu hal.109 

Dalam kegiatan muh }a>d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah 

berhasil tidaknya berpidato dapat ditentukan  bisa membawa audien 

atau tidak ke dalam materi tersebut. Sesuai dalam artinya persuasif 

adalah mempengaruhi jadi bagaimana penceramah bisa 

mempengaruhi audien agar bisa mengikuti alur pesan yang 

disampaikan. Cara agar audien mudah menerima pesan penceramah 

salah satunya hindarkan kata-kata asing dan ambigu dan apabila ada 

kata-kata ambigu harus dijelaskan dengan detail agar tidak terjadi 

salah pengertian.110 

Untuk strategi yang kedua ini tidak semua santriwati dapat 

melakukannya terutama santriwati baru karena mereka baru 

mengenal pidato dan belum mampu menguasai cara berpidato 

dengan menggunakan strategi persuasif. Strategi ini mayoritas akan 

dipakai kelas dua sampai kelas empat. Sebagai contoh dalam 

pidatonya Tantira Binafsihi santriwati kelas  dua yang berjudul  

                                                           
108 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 09/09-D/16-3-2019. 
109 Ibid.,30. 
110 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019. 
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“Looking For Science” yang artinya mencari ilmu dalam pidatonya 

ia menyampaikan isi pidato dengan penuh ekspresi menghayati isi 

yang disampaikan dan juga di cantumkan ayat Al-Qur’an . Cara 

tersebut membuat audien benar-benar menyimak isi pidatonya, 

namun ia tidak memberikan hiburan keaudien dikarenakan satriwati 

tersebut kurang percaya diri jika memberi selingan dengan nyanyian 

atau pantun.111  

3. Strategi Rekreatif 

Pidato rekreatif bertujuan untuk menggembirakan atau 

menghibur audiens.112 Dalam kegiatan muh }a>d}arah di Pesantren 

Putri Al-Mawaddah juga diajarkan dalam berpidato rekreatif, cara 

ini dapat menarik audien untuk memperhatikan sekaligus 

mendengarkan. Supaya tidak bosan disisipkan dalam isi pidato 

tersebut dengan lelucon seperti lelucon dari kisah Abu Nawas. Selain 

lelucon juga memberikan pantun agar audien terhibur karena seperti 

tujuan awal pidato rekreatif adalah untuk mengembirakan atau 

menghibur. 

Pada strategi rekreatif ini mayoritas yang menggunakan 

adalah kelas tiga dan kelas empat karena pengalaman mereka dalam 

berpidato lebih banyak. Untuk santriwati lama kelas tiga atau empat 

mereka harus memberi contoh pidato yang menarik kepada adek 

kelasnya seperti pidato dari Elwin Walimatul yang berjudul 

                                                           
111 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 10/10-D/16-3-2019. 
112 Ibid., 4. 
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“Manusia Sebagai Khalifah di Dunia” di dalam isi pidato yang 

disampaikan iya menggunakan pantun di awal pembukaan sehingga 

audien lebih tertarik. Dalam menyampaikan isi pidato juga terdapat 

ayat Al-Qur’an selain itu juga dalam pengucapannya jelas gerakan 

tubuh pun juga di pakai jadi tidak hanya berdiri saja. Peyampaian isi 

pidato dapat menarik audien dan dapat menguasai isi panggung tidak 

lupa jika ada audien yang mengantuk mendengarkan isi materi ia 

memberikan lelucon agar audien tetap semangat dan fokus dalam 

menyimak isi materi sang orator.113  

Berdasarkan kegiatan muh}a>d}arah di Pesantren Putri Al-

Mawaddah tidak semua santriwati bisa mengusai semua strategi di 

atas, dan apabila ada yang memenuhi strategi tersebut dikarenakan 

tidak ada sosialisasi berdasarkan strategi tersebut. Semua kembali 

kepada masing-masing santriwati dalam kreatifitas ketika berpidato. 

Semakin lama menjadi santriwaati maka pengalaman ilmu dalam 

berpidato juga akan semakin banyak dan tentunya dalam 

penyampaian isi materi pidato lebih menarik. 

 

C. Analisa atas Implikasi Muh}a>d}arah Terhadap Kemampuan 

Santriwati di Pesantren Putri Al-Mawaddah 

Analisa atas implikasi muh }a>d}arah terhadap santriwati di 

Pesantren Putri Al-Mawaddah para santriwati dapat bertutur kata dengan 

                                                           
113 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 11/11-D/16-3-2019. 
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sopan khusunya di depan khalayak umum dan dapat mengatur rasa 

geroginya tersebut dari implikasi tersebut akan dijelaskan dibawah ini: 

1. Kelancaran dalam retorika dakwah 

Tata bahasa merupakan salah satu bagian penting dalam 

pembuatan implementasi bahasa formal. Masukan yang tidak sesuai 

dengan tata bahasa yang telah ditetapkan menyebabkan proses tidak 

dapat dilakukan.114 Kesulitan berbicara bahasa Inggris atau bahasa 

Arab dalam berpidato dengan bahasa asing adalah cenderung 

melupakan apa yang membuat sebuah pidato menarik pada awalnya. 

Alih-alih berkonsentrasi pada penyampaiannya, kita menjadi 

berkonsentrasi kepada kata-kata yang hendak kita ucapkan. Hasilnya 

adalah sebuah pidato yang kaku dan membosankan dan terlalu fokus 

pada bahasa Inggris dan bahasa Arab.115   

Kelancaran dalam tata bahasa sangat penting inilah yang 

membuat kendala santriwati di Pesantren Putri Al-Mawaddah adalah 

bahasa karena yang diterapkan dalam keseharian bukan bahasa daerah 

melainkan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kesusahan para santriwati 

paling banyak di bagian bahasa khususnya bagi mereka santriwati 

baru, selain dalam bahasa juga penyusunan dari kata perkata harus 

benar. Terutama bagi mudabbiru al-firqah (pengurus kelompok) di 

sini mereka harus memperhatikan baik-baik dalam penggunaan 

                                                           
114 Ahmat Adil, Bahasa Formal, Otomata dan Komputasi, (Yogyakarta: Deepublish, 

2018), 21.  
115 Rohan M, Smart Public Speaking, (Jakarta: Gagas Media, 2011), 17.  
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nahwu s }arf dan grammar karena pengurus kelompok menjadi panutan 

bagi para anggotanya.116 

Dalam pernyataan di atas juga di kuatkan oleh mudabbiru al-

firqah (pengurus kelompok) yang bernama Sarah Lutfia dia 

mengatakan bahwa  

“kendala dalam berpidato itu pasti ada karena kita sebagai 

mudabbiru al-firqah (pengurus kelompok) harus 

menggunakan bahasa yang lebih baik dari pada a’d }a>’ nya jadi 

saat berpidato kita terkadang merasa takut apabila bahasa  atau 

susunan nahwu s }arf masih salah ditambah lagi jika nervous 

jadi kesalahan dalam berbahasa itu menjadi momok bagi 

mudabbiru al-firqah”. 117 

 

Jika kendala berpidato mengenai bahasa kurang mengusai 

kosakata maka ketika maju untuk menyampaikan isi pidato 

dipersilahkan untuk melihat kamus yang telah disediakan. Cara ini 

membuat mereka akan mempunyai usaha untuk lebih baik dari 

sebelumnya. Selain itu jika kendala dalam berpidato mengenai gestur 

tubuh, retorika berbicara atau mimik wajah mereka akan dibantu 

ketika maju menyampaikan isi sambil dingatkan ketika terdapat 

kekurangan dalam penyampaian. 

Berbicara tentang tata bahasa di dalam buku “Common 

Expression” terdapat motto bahasa yang berbunyi “Language is not 

everything but everything without language is nothing” yang artinya 

“bahasa bukanlah segalanya tetapi sesuatu tanpa bahasa bukanlah apa-

apa”. Motto tersebut menjelaskan bahwa bahasa itu adalah kunci dari 

                                                           
116 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019. 
117 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 08/08-W/16-3-2019. 
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segalanya maka kita harus menguasai bahasa terutama dalam tata cara 

berbahasa yang baik.118 

2. Dapat mengatur rasa demam panggung 

Rasa gerogi atau demam panggung tidak mungkin bisa 

menghilangkan sepenuhnya tetapi kita dapat mengendalikannya. 

Tangan yang bergetar dapat dikendalikan dan ditenangkan dengan 

menggoyangkannya secara perlahan-lahan dan mengendurkannya 

atau meletakkan di atas mimbar. Kemudian, detak jantung yang cepat 

dan nafas yang terengah -engah dapat dikendalikan dengan relaksasi 

otot, menarik nafas dalam-dalam, dan menenangkan perasaan.119 

Rasa gerogi adalah menjadi momok setiap orang ketika 

berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum pasti mengalami 

kecemasan dalam berkomunikasi adapun kecemasan itu yakni, 

Pertama, tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan, tidak dapat 

memperkirakan apa yang diharapkan pendengar, menghadapi 

ketidakpastian. Untuk mengobati kecemasan komunikasi karena 

sebab pertama, latihan dan pengalaman sangat menentukan. kedua, 

orang menderita kecemasan komunikasi karena ia tahu akan dinilai, 

berhadapan dengan penilaian membuat orang nervous, penilaian dapat 

mengangkat dan menjatuhkan harga diri. Ketiga, kecemasan 

komunikasi dapat menimpa bukan pemula, bahkan mungkin orang-

                                                           
118 Buku Panduan Bahasa, Common Expression, (Ponorogo: 2010), 1. 
119 Wahyudi, “Bahasa Indonesia Kesehatan”, (Yogyakarta: CV Andi Ofset, 2013) 

36. 
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orang yang terkenal sebagai pembicara yang baik, ini  terjadi bila 

pembicara berhadapan dengan situasi yang asing dan tidak siap.120    

Cara mengatasi demam panggung dapat dengan mengusai 

topik atau materi yang akan disampaikan, tenang dan meyakinkan. 

Dengan tidak menguasai topik yang akan disampaikan maka akan 

kehilangan arah pembicaraan, selain itu juga dapat dengan 

menganggap bahwa diri kita adalah orator handal, tenang dalam 

menyampaikn isi materi pidato.121 

Selain cara di atas, cara untuk mengatasi demam panggung 

dapat dengan cara Visualisasi. Visualisasi adalah cara untuk 

mengembangkan pemikiran positif. Visualisai menekankan dengan 

berfikir positif mengabaikan pikiran negatif. Pikiran negative 

contohnya takut salah. Berfikir positif mengarahkan orang untuk 

berani dan menganggap  kesalahan adalah bagian dari proses untuk 

terampil lebih baik.122   

Pesantren Putri Al-Mawaddah mengajarkan muh }a>d }arah yang 

di laksanakan dalam tiga kali dalam satu minggu meskipun di sini 

santriwati selalu mengikuti kegiatan muh }a>d}arah tidak menutup 

kemungkinan tidak ada demam panggung. Santriwati pasti 

mempunyai demam panggung namun hanya sedikit saja, rata-rata 

demam panggung hanya ketika awal berbicara ketika sudah lama 

                                                           
120 Ibid,. 66-67.  
121 Khoirul Muslimin, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecemasan Berbicara di 

Depan Umum”, Interaksi,  2 (Juli, 2013), 50. 
122 Sopian, Public Relation Writing Konsep Teori Praktik, (Jakarta: Gramedia, 

2016), 227. 
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berbicara demam panggung itu akan hilang dengan sendirinya. Salah 

satu cara agar tidak demam panggung yaitu menguasai dan memahami 

isi naskah dari awal sampai akhir jadi dengan menguasai isi naskah 

akan lebih santai dalam menyampaikan isi pidato tersebut.123 

Dari pernyataan di atas santriwati yang bernama Izza Nabila 

Rahmah yang berkududukan menjadi anggota mengatakan bahwa:   

Rasa nervous itu pasti ada tapi kita bisa berlatih dengan 

pengurus kelompok selain itu harus menguasai isi materi dan 

apabila nanti disuruh pidato diluar pasti bisa udah nggak 

nervous lagi karena disini sudah diajarkan selama seminggu 

tiga kali jadi kita bisa mengekspresikan dan mengekspor 

bahasa kita keberanian kita, jadi misal keluar pondok itu nanti 

sudah terbiasa  untuk berpidato di depan umum.124 

 

3. Dapat mencapai prestasi setelah mengikuti kegiatan muh }a>d}arah di 

Pesantren Putri Al-Mawaaddah 

Dengan adanya kegiatan  muh }a>d}arah di Pesantren Putri Al-

Mawaaddah yang menerapkan metode dakwah dan strategi 

informatif, strategi persuasif, strategi rekreatif membuat santriwati 

semakin lihai dalam berpidato. Tidak heran ketika mengikuti lomba 

berpidato atau debat kontes ketika pulang selalu membawa piala 

dalam setiap mengikuti kompetensi tersebut karena di Pesantren Putri 

Al-Mawaddah juga mengajarkan bagaimana berbicara di depan publik 

dan bagaimana cara berargumen yang  baik, adapun daftar prestasi 

selama 4 tahun terakhir sebagai berikut: 

a. Qur’aini Izzati, juara III pidato arab di IAIN Ponorogo tahun 2018 

                                                           
123 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019. 
124 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 11/11-W/17-3-2019. 
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b. Lia Fatmawati, juara II pidato bahasa di UNIDA Ponorogo tahun 

2018 

c. Rafika Fidlati, juara II debat kontes di UGM Jogjakarta tahun 2017 

d. Alfiatul Afida, Juara II pidato bahasa Indonesia se Jawa Bali di 

Pesantren Tebu Ireng Jombang tahun 2016. 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/01-O/16-3-2019. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari analisa data yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan muh}a>d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah 

menggunakan tiga metode yakni, Pertama, tahap persiapan meliputi 

pembuatan jadwal pidato dan pembuatan konsep atau naskah. 

Kedua, tahap penyusunan naskah meliputi penentuan tema materi, 

penguat materi yang berupa sumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadist, 

penyetoran konsep kepada pengurus muh}a>d}arah untuk dikoreksi. 

Ketiga, tahap penyampaian pidato meliputi pembukaan salam, puja 

dan puji syukur, shalawat dan salam, ucapan terimakasih kepada 

pembawa acara, penyampaian isi materi, kesimpulan, Penutupan 

salam, Memberi salam semangat. 

2. Dalam muh}a>d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah terdapat  tiga 

strategi yang digunakan yakni, Pertama, strategi informatif 

(memberi informasi) jadi seorang orator dalam menyampaikan 

meteri harus memberikan informasi yang akurat. Kedua, strategi 

persuasif (mempengaruhi) jadi seorang orator dalam menyampaikan 

materi harus bisa mempengaruhi audien dalam artian harus bisa 

membawa audien kemateri yang disampaikan, Ketiga, strategi 

Rekreatif (menghibur) jadi seorang orator dalam menyampaikan 

83 
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materi pidatonya harus menghibur agar tidak membosankan seperti 

melucu, memberi puisi atau nyanyian. 

3. Implikasi dari kegiatan muh}a>d}arah bagi para santriwati yakni dapat 

mengasah mental para santriwati, membuat lebih percaya diri dalam 

berbicara di depan publik, menerapkan bahasa aktif, bahasa Inggris, 

bahasa Indonesia, bahasa Arab. Sehingga dengan adanya bahsasa 

aktif santriwati dapat berbicara dan dapat memahami orang 

berbicara. 

 

B.  Saran 

Pelaksanaan muh }a>d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah 

sangat sbagus untuk diterapkan dalam berdakwah, karena dengan 

pelatihannya yang dilakukan tiga kali dalam seminggu, menerapkan 

bahasa aktif bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. kegiatan 

muh}a >d}arah sendiri menggunakan metode tahap persiapan, tahap 

penyusunan naskah, tahap penyampaian pidato. Tidak lupa juga 

menggunakan dengan strategi rekreatif, informatif dan persuasif. 

Meskipun banyak santriwati yang menggunakan  strategi di atas namun 

tidak semua santriwati bisa melakukannya, kebanyakan dari mereka bisa 

melakukan karena melihat dari kakak kelasnya ketika berpidato strategi 

di atas. Strategi di atas tidak dapat berjalan dengan dalam kondusif 

karena tidak sosialisasi berpidato terhadap santriwati mengenai strategi 

di atas. supaya semua santriwati bisa memahami strategi berpidato di atas 

harus diadakan sosialisasi ketika masih santriwati baru agar ketika 

berpidato nantinya akan memberikan hasil yang memuaskan. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 01/01-W/16-3-2019 

Narasumber : H. Ustuchori, MA (direktur) 

Jam   : 16.00 - 16.15 

Lokasi ` : Depan Kantor Administrasi 

Topik  : Sejarah Muh}a >d}arah 

 

A : Apa yang melatar belakangi berdirinya kegiatan muh }a>d}arah? 

U : Karena kita itu mengajarkan bahasa itu, untuk melancarkan bahasa, 

jadi kita itu kan mengajarkan bahasa aktif, kalau orang salaf itu 

menggunakan bahasa pasif bisa mendengar tapi nggak bisa berbicara 

gitu lho itu namanya bahasa pasif, tapi bahasa aktif itu bisa berbicara 

dan bisa untuk memahami pembicara, kalau anak salaf kan nggak 

bisa gitu mereka faham tapi jawab nggak bisa gitu. Jadi mengajarkan 

bahasa aktif bisa memahami dan bisa berbicara. 

A : Sejak kapan muh }a>d}arah dilaksanakan?: 

U : Muh}a>d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah sudah ada sejak 

pertama pondok berdiri yaitu tahun 1989. Kalau dulu itu kan belum 

ada kelas lima belum ada pengurus santri dulunya itu diawasi oleh 

ustadzah karena dulu itu belum ada alumni belum ada senior, jadi 

ketika sudah ada pengurus berarti udah ada seniornya terus baru ada 

pengurus muh }a>d}arah, jadi sebelumnya itu diurus oleh ustadzah. Ada 

pengurus dari santriwati itu pada tahun 1993. Jadi dulu itu di bina 



 

111 
 

oleh para ustadzah karena dulu itu belum ada pengurus, ada 

pengurus setelah lima tahun kemudian dari berdirinya pondok  

A : Adakah tujuan kegiatan muh }a>d}arah di Pesantren Putri Al-

Mawaddah bagi para santriwatinya? 

U : Jadi tujuan berdirinya muh }a>d}arah pertama, untuk menerapkan 

bahasa karena kita mengajarkan bahasa aktif. Bahasa aktif itu bahasa 

yang bisa untuk berbicara dan untuk memahami pembicara, 

mangkanya yang kita ajarkan adalah muh }a>d}arah. kedua yaitu untuk 

melancarkan dan memberanikan anak-anak untuk berbicara bahasa 

arab maupun bahasa inggris gitu. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 02/02-W/16-3-2019 

Narasumber : Lutfi Farihatun Nisa (anggota LAC) 

Jam   : 16.30 – 16.40 

Lokasi ` : Depan Kantor Administrasi 

Topik  : Peran LAC dan Strategi Muh}a>d }arah 

 

A ; Apa peran atau tugas LAC dalam kegiatan muh }a>d}arah? 

L : Jadi peran LAC dalam kegiatan muh }a>d}arah jadi LAC sebagai 

pembimbing dan pengawas pelaksana jadi ketika muh }a>d}arah itu nanti 

dibagi menjadi dua ada yang mengurus ke bagian muh }a>d}arah dan juga 

ada yang mengurus ke pengurusnya kalau untuk muh }a >d}arah 

dikampus dua itu yang berperan LAC jadi nanti mengawasi karena 

kita advisory maka kita mengawasi jalannya muh }a>d}arah itu jadi 

bagaimana caranya supaya muh }a>d}arah itu berjalan dengan lancar dan 

berjalan dengan sesuai yang direncanakan 

A : Dalam kegiatan muh }a >d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah adakah  

strategi atau metode tersendiri yang digunakan? 

L : Jadi untuk metode atau strategi yang digunakan dalam muh }a >d}arah 

ada beberapa strategi atau metode yang setiap tahun itu pasti 

diperbarui dan yang sudah baik ditingkatkan saja, jadi terutama dalam 

muh }a>d }arah itu kan harus ada pengumpulan konsep karena istilahnya 

kita itu bukan Cuma sekedar perfom jadi harus ada konsep sebelum 

kita maju kedepan nah untuk itu bagi para santriwati diwajibkan untuk 
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membuat konsep terlebih dahulu setelah itu nanti metodenya itu 

terkadang kita itu menggunakan cara-cara yang baagaimana itu bisa 

mengambil daya tarik santriwati agar menyukai muh }a>d}arah itu karena 

muh }a>d }arah itu sebagai wadah atau tempat untuk mengembangkan 

bakat dan minat anak-anak. 

A : Kenapa dalam kegiatan muh }a>d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah 

dibentuk menjadi beberapa tingkat (LAC, Mula>h}idz}ah muh }a>d }arah, 

Mudabbiru al-firqah, a’d }a>’? 

L : Jadi dalam kegiatan muh }a>d}arah itu dibagi menjadi beberapa tingkat 

yaitu LAC sebagai yang mengawasi kemudian bawahnya ada 

mula>h}idz}ah muh }a>d}arah mereka juga mula >h}idz}ah tapi mula >h}idz}ah nya 

beda jadi kalau LAC mengawasinya ke mula>h}idz}ah nya sedangkan 

mula>h}idz}ah mengawasi keseluruhannya tapi kedalam keseluruhannya 

kesluruh firqah sedangkan mudabbiru al-firqah mereka mengawasi 

jalannya muh }a>d }arah di sebuah masing-masing firqah jadi firqah itu 

ada banyak sekitar ada enambelas firqah yang sekarang sudah ada 

namanya masing-masing kalau dulu kan setiap tahukan pasti ganti 

nama firqah tapi dua tahun terakhir sudah disesuaikan jadi setiap 

firqah itu sudah mempunyai nama masing-masing setelah itu nanti 

mudabbiru al-firqah itu tugasnya adalah memenej atau membimbing 

a’d }a>’ tersebut untuk bisa ber muh }a>d}arah diwaktu yang ditentukan 

sedangkan a’d }a>’ itu sebagai sasaran dalam muh }a>d}arah jadi yang kita 

gunakan kegiatan muh }a>d}arah itu sasarannya adalah a’d }a>’ jadi a’d }a>’ 

itu adalah sebagai poin utama jadi poin utama itu adalah a’d }a >’ itu jadi 
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bagaimana kita itu bisa membimbing mereka supaya mereka bisa 

berkarya dan berseni dalam berpidato. 

A : Kegiatan muh }a >d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah dilaksanakan 

setiap hari apa saja? 

L : Jadi muh }a>d}arah itu dilaksanakan seminggu tiga kali sabtu bahasa 

inggris, seninnya bahasa indonesia, dan selasanya bahasa arab 

A : Adakah dampak positif dari kegiatan muh }a>d}arah bagi para 

santriwatinya? 

L : Jadi dari sekian banyak santriwati mayoritas insyaallah mempunyai 

dampak positif dalam muh }a>d}arah yang tadinya seseorang yang sangat 

diam atau kurang dalam skill berbicara insyaallah seetelah sudah 

mengikuti muh }a>d }arah pasti mempunyai minat dan pasti bisa jika 

dituntut untuk berpidato atau berbicara dikhalayak umum karena 

dalam muh }a>d}arah kita diajarkan bagaimana untuk menjadi berani 

berbicara terlebih dahulu kemudian bisa menyampaikan lalu 

memahami materinya dan bisa menjabarkan serta mengenai atau bisa 

difahami oleh banyak orang dan pastinya dalam apa yang dia 

sampaikan itu mempunyai manfaat tersendiri jadi tiap orang bisa 

mengambil intisari atau kesimpulan dari apa yang dia sampaikan jadi 

ketika dia menjadi yang berpidato dia juga bisa menyampaikan dan 

juga bisa menjadi pendengar dan juga bisa menyimpulkan apa yang 

dipidatokan jadi pasti ada feed nya feed dari imbal balik itu  
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Keterangan  

Usai wawancara dengan Lutfi Farihatun Nisa salah satu anggota LAC 

langguage advisory council (pembimbing kegiatan muh }a>d}arah) di depan 

kantor administrasi di sore hari setelah kegitan muh }a>d}arah mengenai Peran 

LAC dan Strategi Muh}a>d }arah 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 03/03-W/16-3-2019 

Narasumber : Devi Ayu Damayanti (anggota LAC) 

Jam   : 16.45– 17.00 

Lokasi ` : Depan Kantor Administrasi 

Topik  : Peran LAC dan Strategi Muh}a>d }arah 

 

A ; Apa peran atau tugas LAC dalam kegiatan muh }a>d}arah? 

D : Jadi peran untuk kami mengawasi anggota kita juga mempunyai 

tanggung jawab untuk membimbing mereka dari mereka menjadi 

pungurus muh}a >d}arah hingga nanti pergantian pengurus jadi disini kita 

juga bertugas untuk mengontrol jalannya kegiatan muh }a >d}arah 

bagaimana apakah ada masalah atau tidak jika ada masalah kita 

mengadakan kumpul bersama dan mencari solusinya bersama 

A : kegiatan muh }a>d }arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah adakah  

strategi atau metode tersendiri yang digunakan? 

D : Ya jadi disini kita menggunakan strategi yang khususnya untuk 

anak-anak baru mereka itu sejak menjadi anak baru sudah dilatih 

untuk menghafal teks pembukaan pidato arab, inggris dan indonesia 

itu yang sudah disediakan oleh pengurus setelah itu ketika mereka 

sudah mendapatkan teks pembukaan dari pengurus muh }a>d}arah 

mereka wajib untuk menghafalkan teks itu, setelah menghafalkan teks 

itu mereka harus bisa membuat konsep yang mana pembukaannya 

berbahasa isinya masih tetap bahasa indonesia khusus anak baru, 
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untuk santriwati yang lama mereka harus sudah bisa membuat konsep 

berbahasa inggris dan arab khususnya untuk kelas dua dan kelas tiga 

juga kelas satu itu ada buku panduan pidatonya terkhusus jadi mereka 

boleh melihat kebuku panduan itu, untuk kelas empat sampai lima 

mereka harus bisa membuat konsep untuk pidato dengan bahasanya 

sendiri.  

A : Kenapa dalam kegiatan muh }a>d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah 

dibentuk menjadi beberapa tingkat (LAC, Mula>h}idz}ah muh }a>d }arah, 

Mudabbiru al-firqah, a’d }a>’? 

D : Ya ini untuk guna membedakan mana yang pembimbingnya mana 

yang pengurus dan mana yang bertanggung jawab untuk firqah atau 

diruangan tertentu. Misal a’d }a>’ atau dalam kata lain anggota, anggota 

ini belum memliki tanggung jawab kecuali mereka bertanggung jawab 

atas konsepnya masing-masing misalnya pada hari ini dia berpidato 

dia harus bertanggung jawab atas pembuatan konsepnya itu sesuai 

dengan bahasanya. Kalau adanya mudabbiru al-firqah disini untuk 

bertanggung jawab untuk mengontrol anggotanya apakah anggotanya 

sudah membuat konsep atau belum dan selain itu guna mudabbiru al-

firqah ini untuk mengajari anggota khususnya ketika mereka memiliki 

kesulitan untuk membuat konsep sebelum anggota ini tanya kepada 

pengurus mula>h }idz}ah muh }a>d}arah jadi mereka diberi mudabbiru al-

firqah gunanya untuk itu lalu untuk mula>h}idz}ah muh }a>d}arah ini untuk 

sukses tidaknya pidato disini kenapa? Karena mereka yang melihat 

secara langsung bagaimana kondisi anak-anak ketika berbicara 
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didepan umum ini mula >h}idz}ah muh }a>d}arah harus tau setelah tau 

mula>h}idz}ah muh }a >d}arah melaporkan segala yang terjadi di firqah itu 

missal ada maslah yang susah hafalan ataukah ada kurang bisa 

berbiacara di depan umum dengan memakai bahasa inggris atau arab 

jadi disini walaupun bagian LAC mengetahui keadaan santriwati 

bagaimana tetapi mula >h}idz}ah muh }a>d}arah wajib melaporkan apapun 

yang terjadi di dalam firqah itu karena setiap firqah sudah pasti 

berbeda 

A : Kegiatan muh }a >d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah dilaksanakan 

setiap hari apa saja? 

D : Kegiatan muh }a>d}arah dilaksanakan setiap hari senin, selasa, sabtu. 

Hari senin bahasa indonesia, selasa bahasa arab dan hari sabtu bahasa 

inggris  

A : Adakah dampak positif dari kegiatan muh }a>d}arah bagi para 

santriwatinya? 

D : Sangat banyak sekali manfaatnya misalnya banyak diluar sana yang 

masih memerlukan seperti pembukaan muh }a>d}arah pembukaan pidato 

arab, inggris dan indonesia, bahasa inggris khusunya banyak alumni 

yang meminta pembukaan itu untuk apa karena di dalam kuliah masih 

terdapat pelajaran itu dan selain itu melatih kita berbicara di depan 

umum kenapa? Supaya ketika nanti berbicara di depan umum kita 

tidak ada rasa gerogi melatih kita untuk convident ya PD nggak malu-

malu dan melatih untuk mengembangkan ide di depan umum mungkin 

kalau kita tidak ada muh }a>d}arah mungkin kita tidak tau cara berbicara 
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di depan publik yang baik, kalau di luar sana mungkin untuk dakwah 

khususnya kita dakwah insyaallah tidak hanya di indonesia saja 

mungkin ya bukan mungkin tapi pasti kita berdakwah dimanapun kita 

berada entah diluar atau didalam negeri, salah satu bekal kita ya ini 

muh }a>d }arah. 

                          

 

Keterangan  

Usai wawancara dengan Devi Ayu Damayanti salah satu anggota LAC 

langguage advisory council (pembimbing kegiatan muh }a>d}arah) di depan 

kantor administrasi di sore hari setelah kegitan muh }a>d}arah mengenai Peran 

LAC dan Strategi Muh}a>d }arah 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 04/04-W/16-3-2019 

Narasumber : Tina Duwi Permata (anggota LAC) 

Jam   : 17.05– 17.20 

Lokasi ` : Depan Kantor Administrasi 

Topik  : Peran LAC dan Strategi Muh}a>d }arah 

 

A : Apa peran atau tugas LAC dalam kegiatan muh }a>d}arah? 

T : Mengontrol berjalannya kegiatan muh }a>d}arah sehari-hari mengawasi 

terjun langsung atau mengontrol 

A : Dalam kegiatan muh }a >d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah adakah  

strategi atau metode tersendiri yang digunakan? 

T : Muh}a>d}arah itu pakai metode dakwah jadi disini LAC memberikan 

pendidikan yang tidak hanya memberikan pengajaran tetapi juga 

setelah memberikan pendidikan itu diarahkan sambil mendidik itu 

mereka langsung terjun mempraktekkan dalam untuk dakwah dimana 

disitu mental mereka akan diasah ketika mereka berdakwah tidak 

hanya belajar materi tetapi juga langsung mengasah mental yang 

nantinya akan membentuk pribadi yang berani dan juga cerdas   

A : Kenapa dalam kegiatan muh }a>d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah 

dibentuk menjadi beberapa tingkat (LIC, Mula>h}idz}ah muh }a>d }arah, 

Mudabbiru al-firqah, a’d }a>’? 

T : Ya dibentuk menjadi beberapa tingkat LAC itu adalah tingkatan 

yang paling tinggi itu tugasnya mengontrol mengawasi jalannya acara 
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yang di mana LAC itu tingkatannya diatas mula>h}idz}ah muh }a>d }arah, 

mula>h}idz}ah muh }a>d}arah itu adalah mula>h}idz} yang membenahi yang 

terjun langsung sebagai yang membenarkan yang salah yang terdiri 

dari anak-anak kelas lima yang notabene adalah bagian yang 

berorganisasi di suatu pondok itu katakanlah sebagai komentator 

dalam sebuah kelompok muh }a>d}arah itu mereka sebagai komentator 

mereka yang membenarkan ketika LAC mengawasi dan melihat 

kesalahan maka mereka akan memanggil salah satu mula >h }idz}ah 

muh }a>d }arah menyampaikan kesalahan apa saja kemudian dibenarkan, 

mula>h}idz}ah muh }a >d}arah itulah  yang terjun di dalam suatu kelompok 

itu untuk mengomentari dan melakukan pembenaran dan mudabbiru 

al-firqah itu setiap kelompok itu pasti ada yang dibina dan ada yang 

membina a’d }a>’ itu adalah anak-anak yang menjalankan dakwah dan 

yang membina dan di bina itu adalah mudabbiru al-firqah dalam arti 

lain manager yang memenej anak-anak dalam suatu kelompok itu 

memberi contoh namanya anak-anak dalam setiap kelompok itu yang 

harus dibina itu kadang mereka masih belum bisa jadi mudabbiru al-

firqah lah yang menjadi contoh sebagai misalan bagi anak-anak 

mereka yang harus dibina dalam dakwah itu  

A : Kegiatan muh }a >d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah dilaksanakan 

setiap hari apa saja? 

T : Kegiatan muh }a >d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah dilaksanakan 

pada hari senin, selasa dan juga sabtu 
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A : Adakah dampak positif dari kegiatan muh }a>d}arah bagi para 

santriwatinya? 

T : Oh iya pasti, karena dampak positif dari kegiatan muh }a>d}arah itu dia 

juga akan mendapatkan pendidikan tidak hanya materi mereka juga 

terasah mentalnya sehingga mereka terbiasa berbicara di depan orang 

banyak ketika nanti mereka akan keluar diluar sana mereka akan 

terbiasa berbicara di depan orang banyak menunjukkan aksi, bakat 

dan juga lebih banyak wawasan karena mereka diwajibkan untuk 

berpidato mereka akan lebih belajar dari suatu materi dalam satu 

minggu mereka mempunyai kesempatan untuk berpidato tiga kali 

yaitu bahasa arab, bahasa inggris dan bahasa indonesia, maka mereka 

akan mempunyai wawasan yang sangat luas 

                     

Keterangan  

Usai wawancara dengan Devi Ayu Damayanti salah satu anggota LAC 

langguage advisory council (pembimbing kegiatan muh }a>d}arah) di depan 
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kantor administrasi di sore hari setelah kegitan muh }a>d}arah mengenai Peran 

LAC dan Strategi Muh}a>d }arah 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 05/05-W/16-3-2019 

Narasumber : Wulan Cantika ( Sie Kegiatan Mula>h}idz}ah Muh }a>d }arah ) 

Jam   : 14.20 – 14.35 

Lokasi ` : Depan Kantor Sekolahan 

Topik  : Peran Mula>h}idz}ah Muh }a>d}arah dan Tata Tertib Etika 

Muh}a >d}arah 

 

A : Adakah strukur Mula>h}idz}ah muh }a>d}arah? Kemudian apa saja peran 

atau tugas mula>h}idz}ah muh }a>d}arah dari setiap struktur tersebut dalam 

kegiatan muh }a>d}arah? 

W : Menjadi seorang mula >h}idz}ah muh }a>d}arah pastinya orang yang 

terpilih, jadi bagaimana caranya membimbimbing  anggota dalam 

dalam berpidato, khususnya membimbing bagaimana caranya agar 

anggota tersebut anggota tersendiri mempunyai kepercayaan diri 

dalam berpidato. Lalu bagaimana cara berpidato dengan cara yang 

baik dan benar yang dapat diaplikasikan nanti ketika sudah lulus dari 

ma’had. 

A : Untuk menjadi mula >h}idz}ah muh }a>d}arah itu kan banyak rintangan-

rintangannya kayak ujian itu gimana, bisa dijelaskan bagaimana 

ujiannya hingga bisa terpilih! 

W : Kesannya waktu ujian pertama pasti mempersiapkan diri dulu mulai 

dari pelajaran-pelajaran qoidah-qoidah nahwu, s }arf, kemudian 

bahasa-bahasa, bagaimana bahasa yang benar, bahasa Indonesia yang 
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benar, tata bahasa yang benar itu bagaimana, harus dipersiapkan 

terlebih dahulu 

A : Bagaimana tata tertib etika muh }a>d}arah di Pesantren Putri Al-

Mawaddah? 

W : Tata tertib dan etika muh }a>d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah, 

disini anggota disini a’do’ diajari kita mengajari a’d }a>’  bagaimana 

cara berpidato yang benar, mulai dari bagaimana cara seperti susunan-

susunan acara dalam muh }a>d}arah mulai dari pembukaan, pembacaan 

ayat suci Al-Qur’an, menyanyikan Mars Al-Mawaddah, kemudian 

pidato-pidato, evaluasi kemudian do’a. Di situ susunan acara tersebut 

harus tertib, harus runtut kemudian disini mula>h}idz}ah muh }a>d}arah 

dituntut untuk mengerti bagaimana jalannya acara yang baik dan 

benar. 

A : Adakah kriteria penilaian dalam berpidato? Kriteria tersebut meliputi 

apa saja? Dan bagaimana cara menerapkan kriteria tersebut terhadap 

a’d }a>’? 

W : Tentunya ada untuk kriteria penilaian dalam berpidato seperti dari isi 

pidatonya sendiri, apakah isi pidato itu bermanfaat untuk disampaikan 

atau tidak kemudian seperti intonasi, intonasi dalam berpidato, adab 

kesopanan, kesopanan dalam berpidato kemudian tata bahasa yang 

benar, apabila bahasa inggris berarti bagaimana grammar yang benar 

kemudian apabila bahasa arab  bagaimana nahwu s }arf yang benar 

seperti itu 
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A : Adakah pembinaan khusus bagi para santriwati baru dalam kegiatan 

muh }a>d }arah seperti penulisan naskah pidato hingga penyampaian 

pidato?  

W : Pertama pasti untuk kelas satu dan satu pintas kita berikan seperti 

pembukaan pidato dalam tiga bahasa disini santriwati baru diwajibkan 

untuk menghafal pembukaan tersebut, santriwati baru ini mereka akan 

langsung menyetorkan hafalannya kepada mula>h}idz}ah muh }a>d}arah 

yang sudah ditentukan kemudian untuk mungkin seperti penulisan 

bagaimana cara menulis konsep dan lain sebagainya langsung terdapat 

bimbingan dari Mudabbiru al-firqah juga dari mula>h }idz}ah 

muh }a>d }arah apabila mungkin seperti terdapat a’d }a>’ yang terlalu susah 

mungkin belum bisa mungkin perlu bimbingan lebih mungkin kita 

dari mula>h}idz}ah muh }a >d}arah langsung mengajarinya secara langsung 

secara intensif 
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Keterangan  

Usai wawancara bersama dengan Wulan Cantika dan Radia Putri Sholehah 

anggota mula>h }idz}ah muh}a>d}arah (pengurus muh}a>d}arah) di depan kantor 

sekolahan mengenai Peran Mula>h}idz}ah Muh }a>d}arah dan Tata Tertib Etika 

Muh }a>d}arah. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 06/06-W/16-3-2019 

Narasumber : Radia Putri Sholeha ( Sekretaris Mula>h}idz}ah Muh }a>d }arah ) 

Jam   : 14.40 – 14.45 

Lokasi ` : Depan Kantor Sekolahan 

Topik  : Peran Mula>h}idz}ah Muh }a>d}arah dan Tata Tertib Etika 

Muh}a >d}arah 

 

A :,Adakah strukur Mula>h}idz}ah muh }a>d}arah? Kemudian apa saja peran 

atau tugas mula>h}idz}ah muh }a>d}arah dari setiap struktur tersebut dalam 

kegiatan muh }a>d}arah? 

R : Menjadi mula>h}idz}ah muh }a>d}arah pastinya memiliki sesuatu yang 

berbeda dari adek kelasnya, mungkin harus lebih bisa berbahasa lebih 

bagus tentunya, dapat memberi contoh buat a’d }a>’ nya, memberi 

pengertian sesuatu yang salah untuk dibenarkan dan mengajarkan 

kepada a’d }a>’ bagaimana cara berpidato yang benar.  

A : Untuk menjadi mula >h}idz}ah muh }a>d}arah itu kan banyak rintangan-

rintangannya kayak ujian itu gimana, bisa dijelaskan bagaimana 

ujiannya hingga bisa terpilih! 

R : Pastinya buat persiapan yang matang karena menjadi mula >h}idz}ah 

muh }a>d }arah itu terpilih tentunya dan harus menguasai nahwu sorof dan 

pronoun ciation yang benar 

A : Bagaimana tata tertib etika muh }a>d}arah di Pesantren Putri Al-

Mawaddah? 
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R : Tata tertib etika muh }a>d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah, 

sebelum mula >h}idz}ah muh }a>d}arah memasuki ruangan kelas memberi 

salam terlebih dahulu kepada anggota setelah itu dipersilahkan masuk 

dan pembawa acara langsung menyebutkan susunan acara dan petugas 

pun harus melaksanakan sesuai susunan acara tersebut 

A : Adakah kriteria penilaian dalam berpidato? Kriteria tersebut meliputi 

apa saja? Dan bagaimana cara menerapkan kriteria tersebut terhadap 

a’d }a>’ ? 

R : Kriteria dalam penilaian berpidato, judul dan isi dari judul tersebut 

bagaimana cara pembawaan si orator dan pelafalan dalam pengucapan 

tata bahasa dan kurangnya ekspresinya kita lihat dari ekspresinya kita 

lihat dari cara pembawaannya dan kita juga melihat dari kondisi 

kelasnya, jadi kondisi kelas mencerminkan bagaimana kualitas si 

orator  

A : Adakah pembinaan khusus bagi para santriwati baru dalam kegiatan 

muh }a>d }arah seperti penulisan naskah pidato hingga penyampaian 

pidato?  

R : Buat santriwati baru kelas satu dan satu pintas dimulai dari penulisan 

pembukaan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan penghafalan ke 

mula>h}idz}ah muh }a >d}arah yang telah ditentukan selanjutnya bagi 

santriwati yang belum mengahafal terdapat bimbingan khusus oleh 

bagian bahasa 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 07/07-W/16-3-2019 

Narasumber : Nadia Putri Sholeha   ( Ketua Mula>h}idz}ah Muh }a>d }arah ) 

Jam   : 14.50 – 15.05 

Lokasi ` : Depan Kantor Sekolahan 

Topik  : Peran Mula>h}idz}ah Muh }a>d}arah dan Tata Tertib Etika 

Muh}a >d}arah 

 

A : Adakah strukur Mula>h}idz}ah muh }a>d}arah? Kemudian apa saja peran 

atau tugas mula>h}idz}ah muh }a>d}arah dari setiap struktur tersebut dalam 

kegiatan muh }a>d}arah? 

N : Strukur mula>h}idz}ah muh }a>d}arah tentunya ada, peran atau tugas 

mula>h}idz}ah muh }a>d}arah dari struktur tersebut yakni ketua mengontrol 

setiap bagian-bagian dan wakil ketua membantu tugas ketua dalam 

mengontrol setiap bagian-bagian, skretaris mendata setiap anggota 

membuat buku absen, bendahara mengatur keuangan  

A : Untuk menjadi mula >h}idz}ah muh }a>d}arah itu kan banyak rintangan-

rintangannya kayak ujian itu gimana, bisa dijelaskan bagaimana 

ujiannya hingga bisa terpilih! 

N : Tentunya belajar dengan giat karena menjadi mula >h }idz}ah 

muh }a>d }arah kita dapat pengalaman dan pelajaran yang tentunya di luar 

sana kita tidak akan dapatkan dan perasaan saya senang bisa menjadi 



 

131 
 

menjadi mula>h}idz}ah muh }a>d}arah dan tentunya tidak akan menyia-

nyiakan kesempatan ini dan berbagi ilmu kepada a’d }a>’ 

A : Bagaimana cara menjadi Mula>h}idz}ah muh }a>d}arah? 

N : Menjadi seorang mula >h}idz}ah muh }a>d}arah pastinya butuh persiapan 

yang matang, menjadi mula>h}idz}ah muh }a>d}arah tersendiri pilihan dan 

benar-benar menguasai nafwu, s }arf, grammar, pronoun ciation yang 

benar karena mula >h}idz}ah muh }a>d}arah itu sebagai contoh buat anggota 

bagaimana cara berpidato di depan umum dengan benar dan baik 

A : Bagaimana tata tertib etika muh }a>d}arah di Pesantren Putri Al-

Mawaddah? 

N : Tata tertib etika muh }a>d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah 

pertama-tama sebelum kita memasuki ruang muh }a>d}arah mula >h }idz}ah 

muh }a>d }arah memberi salam terlebih dahulu kemudian dipersilahkan 

pembawa acara untuk masuk setelah itu pembawa acara memulai 

dengan salam dan membaca susunan-susunan acara dengan tertib 

setelah itu mempersilahkan kepada petugas-petugas yang telah dipilih 

A : Adakah kriteria penilaian dalam berpidato? Kriteria tersebut meliputi 

apa saja? Dan bagaimana cara menerapkan kriteria tersebut terhadap 

a’d }a>’? 

N : Kriteria penilaian dalam berpidato kita terlebih dahulu melihat judul 

pidato tersebut dan setelah itu  kita melihat isi dari judul pidato 

tersebut dan melihat si orator dari cara pelafatan kemudian gerak atau 

ekspresi dalam menyampaikan pidato dan kita melihat suasana 
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kelasnya bagaimana apakah semangat atau sepi itu tergantung pada si 

oratornya bisa membawa audien. 

A : Adakah pembinaan khusus bagi para santriwati baru dalam kegiatan 

muh }a>d }arah seperti penulisan naskah pidato hingga penyampaian 

pidato?  

N : Pembinaan khusus bagi para santriwati baru yaitu bertahap pertama 

kita memberi teks pembukaan pidato bahasa arab, bahasa inggris, 

bahasa indonesia setelah itu menyetor hasil hafalan kepada 

mula>h}idz}ah muh }a>d }arah dan mengkhususkan muh }a >d}arah 

mengkhususkan maksudnya masih dalam lingkup anak baru belum 

dicampur sama kakak kelas karena butuh pembinaan khusus setelah 

pergantian kelas menggabungkan anak-anak baru dan 

menggabungkan anak-anak baru dan membaur sama kakak kelasnya 

jadi bisa menggambil contoh dari kakak kelasnya bagaimana cara 

berpidato dapat dilihat dari kakak kelasnya bagaimana cara berpidato. 
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Keterangan 

Usai wawancara bersama dengan dengan Nadia Putri Sholehah anggota 

mula >h}idz}ah muh }a>d}arah (pengurus muh}a>d}arah) dan Izza Nabila Rahmah 

(a’d }a>’)di depan kantor administrasi mengenai Peran Mula>h}idz}ah Muh }a >d}arah 

dan Tata Tertib Etika Muh}a>d }arah, kesan Muh}a>d}arah dan kendala dalam 

Muh }a>d}arah. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 08/08-W/16-3-2019 

Narasumber : Sarah Lutfia (Anggota Mudabbiru Al-Firqah) 

Jam   : 15.10 – 15.25 

Lokasi ` : Depan Kantor Sekolahan 

Topik  : Peran Mudabbiru Al-Firqah dan Kendala dalam Muh }a >d}arah 

 

A : Apa peran atau tugas Mudabbiru al-firqah dalam kegiatan 

muh }a>d}arah? 

S : Peran atau tugas Mudabbiru al-firqah mengontrol a’d }a>’ bagaimana 

mereka berpidato, mengawasi apabila ada kesalahan-kesalahan 

disetiap a’d }a>’ apabila ada kesalahan disaat berpidato 

A : Ketika sudah menjadi mudabbiru al-firqah apakah masih ada 

kendala dalam berpidato seperti bahasa atau nervous ketika maju 

menyampaikan isi pidato? 

S : Tentu pasti ada karena kita sebagai mudabbiru al-firqah harus 

menggunakan bahasa yang lebih baik dari pada a’d }a >’ nya jadi saat 

berpidato kita terkadang merasa takut apabila bahasa  atau susunan 

nahwu s}arf masih salah ditambah lagi jika nervous jadi kesalahan 

dalam berbahasa itu menjadi momok bagi mudabbiru al-firqah. 
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Keterangan 

Foto usai wawancara dengan Lutfi Nur Aina, Sarah Lutfia, Annisa Lutfia 

Mudabbiru Al-Firqah (pengurus kelompok) topik yang dibahas mengenai 

Peran Mudabbiru Al-Firqah dan Kendala dalam Muh}a>d }arah 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 09/09-W/16-3-2019 

Narasumber : Annisa Lutfia (Anggota Mudabbiru Al-Firqah) 

Jam   : 15.30 – 15.45 

Lokasi ` : Depan Kantor Sekolahan 

Topik  : Peran Mudabbiru Al-Firqah dan Kendala dalam Muh }a >d}arah 

 

A : Apa peran atau tugas mudabbiru al-firqah dalam kegiatan 

muh }a>d}arah? 

An : Tugas mudabbiru al-firqah banyak sekali di dalam firqah tersebut 

mudabbiru al-firqah dibagi menjadi beberapa bagian ada ketua, wakil, 

sekretaris satu, sekretaris dua, bendaha satu, bendahara dua, sie giat 

satu sampai sie giat empat disitu kita bisa membagi setiap mudabbiru 

al-firqah mempunyai tugas sendiri. Jadi ketua mengontrol jalannya 

kegiatan firqah tersebut dan juga mengawasi a’d }a>’ dalam berpidato 

wakilnya begitu pula, sekretaris satu mengabsen bagi para a’d }a >’ yang 

sekiranya ada yang sakit atau izin ada kegiatan lain, bendahara 

mengatur biasanya di dalam firqah kita juga mengfoto copy untuk 

membuat jadwal bagi para a’d }a>’ kapan waktu untuk berpidato dan sie 

giat ada empat biasanya terbagi sie giat satu mengatur a’d }a>’ tempat-

tempatnya, sie giat dua mengambil banner, sie giat tiga membawa jas 

untuk berpidato, mc, membaca ayat suci Al-Qur’an dan yang 

berpidato, sie giat empat mebawa jam beker. Dan untuk benner berisi 

tentang program-program susunan acara muh }a>d}arah. 
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A : Ketika sudah menjadi mudabbiru al-firqah apakah masih ada 

kendala dalam berpidato seperti bahasa atau nervous ketika maju 

menyampaikan isi pidato 

An : Tentu itu dan pasti ada nervous walaupun itu hanya sedikit tetapi itu 

pasti ada rasa nervous, memang di sini kita belajar bahasa tetapi dalam 

berpidato tersebut bahasa itu kita masih belajar juga dari kata nervous 

tersebut kita bisa belajar kita bisa melihat kamus kan disitu disediakan 

kamus jadi jika kita memang nervous itu kita bisa membuka kamus 

tersebut jadi pasti ada kata nervous disetiap pidato apalagi di depan 

umum 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 10/10-W/16-3-2019 

Narasumber : Lutfi Nur Aina (Anggota Mudabbiru Al-Firqah) 

Jam   : 15.50 – 16.00 

Lokasi ` : Depan Kantor Sekolahan 

Topik  : Peran Mudabbiru Al-Firqah dan Kendala dalam Muh }a >d}arah 

 

A : Apa peran atau tugas mudabbiru al-firqah dalam kegiatan 

muh }a>d}arah? 

L : Setiap mudabbiru al-firqah itu mempunyai peran dan tugas masing-

masing tapi satu tugas umum mudabbiru al-firqah itu mengayomi dan 

mengajari a’d}a >’ bagaimana cara kita bisa berbahasa dan bercakap di 

depan orang untuk lebih baik untuk berani bercakap di depan banyak 

orang, bukan hanya untuk belajar berbahasa tetapi juga bagaimana 

cara kita untuk belajar bagaimana cara kita menggunakan bahasa yang 

baik bagaimana berpidato yang benar dan bagaimana disini kita bisa 

menempatkan posisi kita sesuai tugas-tugas kita dan mudabbiru al-

firqah itu nomor satu mengayomi dan mengajari, mendidik, 

mengawasi a’d }a>’ yang belum mengerti tentang tata cara muh }a>d}arah 

jadi tugas kita itu juga menjelaskan lebih luas apa itu sebenarnya 

muh }a>d }arah dan maanfaat muh }a>d}arah bagi kita 

A : Ketika sudah menjadi mudabbiru al-firqah apakah masih ada 

kendala dalam berpidato seperti bahasa atau nervous ketika maju 

menyampaikan isi pidato 
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L : Kalau rasa nervous dan canggung itu sebagian besar tentu karena di 

sini kita sebagai mudabbiru al-firqah juga masih belajar bagaimana 

cara berbicara di depan khalayak umum disisi lain mudabbiru al-

firqah juga sebagai cerminan  bagi a’d }a>’ bagaimana cara berpidato 

dengan baik dari sini kita bisa belajar dari posisi kita sebagai 

mudabbiru al-firqah bagaimana cara kita menjadi orator yang lebih 

baik menjadi cerminan yang lebih baik untuk a’d }a>’ kita.   
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 11/11-W/17-3-2019 

Narasumber : Izza Nabila Rahmah (a’d }a>’) 

Jam   : 16.20 – 16.30 

Lokasi ` : Depan Kantor Administrasi 

Topik  : Kesusahan dalam Muh}a>d}arah dan Kesan dalam Muh }a>d}arah 

 

A : Adakah kesusahan atau kesulitan dalam belajar pidato dalam 

kegiatan muh }a>d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah? 

I : Kalau kesusahan pasti ada soalnya disini, kalau di luar kan bisa 

browsing gimana teks-teks pidato, kalau disini kan murni dari kita jadi 

pasti nyari dari hadistnya nyari kayak gitu itu pasti butuh banyak buku, 

buat nyari bukunya itu pasti kesulitan intinya refrensi dari luar itu 

kurang, itu kesulitan kalau dipesantren, tapi pasti bisa kok soalnya isi 

pidato itu kayak yang biasanya diajarkan sama guru kaya pelajaran 

sehari-hari jadi bisa ngikutin dari situ. Kalau bahasa pasti susah juga 

soalnya masih kelas tiga jadi masih harus belajar lagi dengan benar, 

karena kalau pidato ke depan itu pasti ada pengurus muh }a >d}arah jadi 

kayak nahwu sorofnya itu harus benar trs untuk mengatasinya ana bisa 

nanya-nanya ke mudabbiru al-firqah bagaimana yang benar dan kalau 

pidato itu juga pasti nervous  

A : Apa saja kesan dalam mengikuti kegiatan muh }a>d}arah di Pesantren 

Putri Al-Mawaddah? 
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I : Kalau kesannya pasti seneng karena pasti ada manfaat tersendiri, rasa 

nervous itu pasti ada tapi kita bisa berlatih dengan pengurus kelompok 

selain itu harus menguasai isi materi dan apabila nanti disuruh pidato 

diluar pasti bisa udah nggak nervous lagi karena disini sudah diajarkan 

selama seminggu tiga kali jadi kita bisa mengekspresikan dan 

mengekspor bahasa kita keberanian kita, jadi misal keluar pondok itu 

nanti sudah terbiasa  untuk berpidato di depan umum 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 12/12-W/17-3-2019 

Narasumber : Rizma Amalia (a’d }a>’) 

Jam   : 16.35 – 16.45 

Lokasi ` : Depan Kantor Administrasi 

Topik  : Kesusahan dalam Muh}a>d}arah dan Kesan dalam Muh }a>d}arah 

 

A : Adakah kesusahan atau kesulitan dalam belajar pidato dalam 

kegiatan muh }a>d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah? 

R : Jika kesusahan atau kesulitan itu kita bisa mengatasinya karena kita 

mudabbiru al-firqah yang siap kita tanyai misal kita tidak tau apa-apa. 

mudabbiru al-firqah pun memberi contoh kepada kita bagaimana 

pidato yang baik, kita sebagai a’d }a >’  bisa mengambil contoh dari 

mudabbiru al-firqah yang sudah mengajari kita berpidato bagaimana 

pidato yang baik dan yang benar juga dalam berbahasa pun kita bisa 

bertanya kepada mudabbiru al-firqah kita dan seluruhnya jika kita 

tidak taau apa-apa kita bisa bertanya mudabbiru al-firqah. 

A : Apa saja kesan dalam mengikuti kegiatan muh }a>d}arah di Pesantren 

Putri Al-Mawaddah? 

R : Kesan saya dalam mengikuti kegiatan muh }a>d}arah di Pesantren Putri 

Al-Mawaddah dalam muh }a>d}arah ini saya bisa percaya diri berbicara 

di depan, saya bisa belajar bahas yang baik dan benar dan menambah 

pengalaman saya untuk tampil di depan umum   
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Keterangan  

Usai wawancara dengan Riza Fatia, Rizma Amalia sebagai a’d }a>’  (anggota) 

mengenai Kesusahan dalam Muh }a>d }arah dan Kesan dalam Muh}a>d }arah 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 13/13-W/17-3-2019 

Narasumber : Riza Fatia (a’d }a>’) 

Jam   : 16.50 – 17.00 

Lokasi ` : Depan Kantor Administrasi 

Topik  : Kesusahan dalam Muh}a>d}arah dan Kesan dalam Muh }a>d}arah 

 

A : Adakah kesusahan atau kesulitan dalam belajar pidato dalam 

kegiatan muh }a>d}arah di Pesantren Putri Al-Mawaddah? 

R : Kesusahan atau kesulitan dalam belajar pidato pasti ada tetapi kita 

bisa mengatasinya dengan cara bertanya kepada mudabbiru al-firqah 

kita bisa tanya bagaimana cara berpidato yang benar, bagaimana cara 

menjadi dirijen atau bagaimana menjadi pembawa acara dalam 

kegiatan muh }a>d}arah. Ada pun dalam berpidato menurut saya apabila 

tidak mengetahui kosakata-kosakata baik dalam bahasa arab maupun 

bahasa inggris itu kita bisa bertanya kepada mudabbiru al-firqah  

A : Apa saja kesan dalam mengikuti kegiatan muh }a>d}arah di Pesantren 

Putri Al-Mawaddah? 

Menurut saya kesan dalam mengikuti kegiatan muh }a>d}arah di 

Pesantren Putri Al-Mawaddah selain bisa berbicara dan berpidato di 

depan umum dengan percaya diri tetapi kita juga bisa belajar 

bagaimana cara memberi suatu pendapat orang lain atau bagaimana 

menjadi pembawa acara yang baik dan benar bagaimana cara menjadi 

orator di depan umum dengan percaya diri. 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Kode  : 01/01-D/16-3-2019 

Bentuk  : Gambar  

Isi Dokumen : Struktur Kepemimpinan Pesantren Putri Al-Mawaddah  

Tanggal    : 16-3-2019 

Lokasi ` : Di depan pendopo  

 

 

 

Keterangan: 

Banner ini terletak di depan pendopo karena tempatnya yang sangat strategis 

yakni tepat ditengah bagian depan sehingga setiap orang pasti melihatnya, 

fungsi dari banner ini diletakkan di depan pendopo tersebut agar santriwati  

atau walisantri yang melewatinya dapat dengan mudah untuk melihat, 

mengetahui dan hafal struktur kepemimpinan Pesantren Putri Al-Mawaddah 

Coper- Jetis-Ponorogo 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Kode  : 02/02-D/16-3-2019 

Bentuk  : Gambar 

Isi Dokumen : Penilaian dalam Konsep Pidato Bahasa Arab  

Tanggal : 16-3-2019 

Lokasi ` : Di Depan Kantor Sekolahan 

 

               

 

Keterangan 

Gambar di atas adalah contoh konsep atau naskah pidato dengan berbahasa 

Arab yang sudah dikoreksi oleh mula >h}idz}ah muh }a>d}arah pengoreksian 

meliputi nafwu, s }arf, jika konsep sudah dikoreksi oleh mula >h }idz}ah 

muh }a>d}arah maka konsep atau naskah pidato tersebut siap untuk disampaikan.                                 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Kode  : 03/3D/16-3-2019 

Bentuk  : Gambar 

Isi Dokumen : Tugas Kepungurusan  Mula>h}idz}ah Muh }a>d}arah 

Tanggal : 16-3-2019 

Lokasi ` : Di Depan Kantor Administrasi 

     v 
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Keterangan 

Gambar di atas adalah struktur kepengurusan Mula>h}idz}ah Muh }a>d }arah tahun 

2019. Struktur kepengurusan tersebut nantinya akan selalu ada yang diganti, 

diperbarui, dan bahkan ditingkatkan saja setiap tahunnya. 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Kode  : 04/4D/16-3-2019 

Bentuk  : Gambar 

Isi Dokumen : Buku Struktur Kepungurusan  Mula>h}idz}ah Muh }a>d }arah 

Tanggal : 16-3-2019 

Lokasi ` : Di Depan Kantor Administrasi 

      

Keterangan 

Gambar di atas adalah buku pegangan bagi mula>h}idz}ah muh }a>d }arah buku 

tersebut berisi tentang struktur pengurus muh}a>d}arah dan untuk penilaian 

kegiatan muh }a>d}arah penilaian tersebut meliputi penilaian pembawa acara, 

pemimmpin dirigent, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, orator, kekompakan, 

kebersihan 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Kode  : 05/5D/16-3-2019 

Bentuk  : Gambar 

Isi Dokumen : Formatur Pungurusan  Muh}a>d}arah 

Tanggal : 16-3-2019 

Lokasi ` : Di Depan Kantor Administrasi 
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Keterangan 

Gambar di atas adalah adalah formatur struktur pengurus muh }a >d}arah di 

Pesantren Putri Al-Mawaddah, dari setiap formatur tersebut mempunyai 

tugas sendiri-sendiri yang wajib dijalankan masing-masing sesuai jabatannya. 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Kode  : 06/6D/16-3-2019 

Bentuk  : Gambar 

Isi Dokumen : Buku Konsep Muh}a>d}arah 

Tanggal : 16-3-2019 

Lokasi ` : Di Depan Kantor Administrasi 

 

                    

Keterangan  

Gambar di atas adalah buku konsep atau untuk santriwati yang masih menjadi 

anggota, jadi sebelum anggota maju untuk berpidato anggota wajib membuat 

naskah pidato jika sudah membuat naskah tersebut disetorkan kepada 

pengurus muh }a>d }arah supaya dikoreksi apabila ada kesalahan, untuk 

kesalahan dalam naskah biasanya berisi tentang EYD, bahasa, dan ayat-ayat 

yang akan digunakan sebagai penguat isi pidato. 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Kode  : 07/7D/16-3-2019 

Bentuk  : Gambar 

Isi Dokumen : Pembagian Kelompok Muh}a>d}arah 

Tanggal : 16-3-2019 

Lokasi ` : Di Depan Kantor Administrasi 
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Keterangan  

Gambar di atas adalah data pembagian kelompok dalam kegiatan muh }a >d}arah 

dalam pembagian tersebut diacak dari kelas satu hingga kelas lima fungsi dari 

pembagian kelompok tersebut agar mereka mudah untuk berbaur dan 

sekaligus dengan diacak nanti yang adek kelas bisa mengambil contoh dari 

kakak kelasnya yang sudah baik dalam berpidato.  
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Kode  : 08/08-D/16-3-2019 

Bentuk  : Gambar 

Isi Dokumen : Pembagian Jadwal Pidato Tiap-Tiap Firqoh   

Tanggal : 16-3-2019 

Lokasi ` : Di Depan Kantor Administrasi 
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Keterangan  

Gambar di atas adalah kolom yang berisi tentang jadwal pidato dari setiap 

kelompok guna dari jadwal di atas agar nanti yang bertugas menjaadi orator 

sudah ada persiapan. 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Kode  : 09/09-D/16-3-2019 

Bentuk  : Gambar 

Isi Dokumen : Contoh Naskah Pidato Bahasa Indonesia  

Tanggal : 16-3-2019 

Lokasi ` : Di Depan Kantor Administrasi 

 

     

 

Keterangan 

Gambar di atas menerangkan contoh dari naskah pidato bahasa Indonesia dan 

dari setiap naskah harus disertai ayat Al-Qur’an sebagai penguat isi materi 

yang akan disampaikan. 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Kode  : 10/10-D/16-3-2019 

Bentuk  : Gambar 

Isi Dokumen : Contoh Naskah Pidato Bahasa Inggris 

Tanggal : 16-3-2019 

Lokasi ` : Di Depan Kantor Administrasi 

 

      

 

Keterangan 

Gambar di atas menerangkan contoh dari naskah pidato berbahasa Inggris dan 

dari setiap naskah harus disertai ayat Al-Qur’an sebagai penguat isi materi 

yang akan disampaikan. 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Kode  : 11/11-D/16-3-2019 

Bentuk  : Gambar 

Isi Dokumen : Contoh Naskah Pidato Bahasa Indonesia 

Tanggal : 16-3-2019 

Lokasi ` : Di Depan Kantor Administrasi 

 

         

 

Keterangan 

Gambar di atas menerangkan contoh dari naskah pidato berbahasa Indonesia 

dan dari setiap naskah harus disertai ayat Al-Qur’an sebagai penguat isi 

materi yang akan disampaikan. 
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TRANSKRIP OBSERVASI 

Kode  : 01/01-O/16-3-2019 

Bentuk  : Gambar 

Isi Dokumen : Kegiatan Muh }a>d}arah  

Tanggal : 16-3-2019 

Lokasi ` : Di kelas kampus 1 

 

                        

 

Keterangan  

Foto tersebut adalah kegiatan Muh }a>d}arah yang telah dibagi menjadi beberapa 

kelompok, untuk yang duduk di kursi memakai ja situ adalah yang bertugas 

menjadi pembawa acara, untuk yang berdiri di depan yang bertugas berpidato, 

untuk yang duduk dibawah adalah audien, dan untuk yang duduk pakai jilbab 

hitam adalah Mula>h}idz}ah muh }a>d}arah 
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TRANSKRIP OBSERVASI  

Kode  : 02/02-O/16-3-2019 

Bentuk  : Gambar 

Isi Dokumen : Kegiatan Muh }a>d}arah  

Tanggal : 16-3-2019 

Lokasi ` : Di kelas kampus 1 

 

                        

 

Keterangan  

Usai mengikuti runtutan kegiatan muh }a>d}arah dan bersama mengucap salam 

muh }a>d}arah bersama LAC langguage advisory council (pembimbing kegiatan 

muh }a>d}arah), Mula>h }idz}ah muh }a>d}arah (pengurus kegiatan muh }a >d}arah), 

Mudabbiru al-firqah (pengurus kelompok), a’d }a>’ (anggota). 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Arina Mahmudah, lahir pada 23 November 1995 dari keluarga yang 

sangat sederhana dari orang tua alm. Bapak Tajdi Irfan Bawani dan Ibu Siti 

Khotijah, bertempat tinggal di dusun Njabon, desa Drenges, kecamatan 

Kertosono, kabupaten Nganjuk, Jawa Tmur. Ia memulai Pendidikan dari 

jenjang Pendidikan dasar MI Da’watul Khoir pada tahun 2003 dan lulus pada 

tahun 2009. Melanjutkan ke jenjang Madrasah Ibtidaiyah di Pesantren Putri 

Al-Mawaddah 1 Ponorogo lulus 2012 dan melanjutkan mondok lagi di 

Pesantren Putri Al-Mawaddah hingga lulus Madrasah Aliyah pada tahun 

2015. Selanjutnya melanjutkan jenjang Pendidikan di perguruan tinggi 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Ia juga pernah menjadi anggota pengurus (OSWAH) Organisasi 

Santriwati Al-Mawaddah menjabat sebagai ketua bagian kesenian, ketua 

dekorasi eksteren di Pesantren Putri Al-Mawaddah. Dalam organisasi kampus 

pernah menjabat sebagai ketua komunitas dakwah. Untuk saat ini penulis 

tengah berbisnis kecil-kecilan yakni membuka jasa lukis Henna yang telah di 

beri nama D-Rin Mahendi usahanya sudah di rintis sejak mulai 2017. 

 

 


