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ABSTRAK 

 

Istiqomah, Ana. 2019. Pelaksanaan Muhadhoroh Dalam 

Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa MI Muhammadiyah 

Jeruk Pacitan. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Wirawan 

Fadly, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Pelaksanaan Muhadhoroh, Kepercayaan 

Diri Siswa 

Penelitian ini sangat penting karena dapat 

mengetahui bagaimana pelaksanaan muhadhoroh dalam 

meningkatkan kepercayaan diri siswa. Yang kebanyakan 

siswa masih belum mempunyai keberanian, diam saat 

ditanya, tidak pede tampil di depan umum dan guru 

terkadang juga sulit berkomunikasi dengan siswa karena 

belum memiliki kepercayaan diri lebih. Dan dengan adanya 

pelaksanaan muhadhoroh tersebut siswa dapat tampil 

dengan percaya diri sesuai kemampuan serta bakat yang 

dimiliki.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pelaksanaan muhadhoroh dalam meningkatkan kepercayaan 

diri siswa MI Muhammadiyah Jeruk Pacitan, mengetahui 

faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan 

muhadhoroh dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa 

MI Muhammadiyah Jeruk Pacitan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di 

MI Muhammadiyah Jeruk Pacitan dengan subyek guru dan 



 
 

 
 

siswa yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan 

Muhadhoroh.Adapun teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, observasi 

dan wawancara. Sedangkan teknik yang digunakan untuk 

menganalisis data adalah menggunakan teknik analisis data 

kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.  

Hasil penelitian yang dilakukan penulis 

menunjukkan bahwa proses meningkatkan kepercayaan diri 

siswa melalui pelaksanaan Muhadhoroh di MI 

Muhammadiyah Jeruk Pacitan dilakukan melalui strategi 

yaitu motivasi, pelatihan, pembiasaan, memberi 

kesempatan, dan memberi tanggungjawab. Sedangkan 

faktor pendukungnya antara lain, fasilitas seperti pengeras 

suara, tempat, teks pidato, dan guru, orang tua dan siswa. 

Untuk faktor penghambatnya yaitu seusia anak MI/SD 

menunjukkan siswa yang kurang relefan. 

  



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

   

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan sehari-

hari, saat ini bangsa Indonesia sedang berupaya 

meningkatkan mutu pendidikan dalam menghadapi 

perkembangan zaman. Pendidikan saat ini diharapkan 

mampu mewujudkan cita-cita bangsa. Sehingga 

pendidikan saat ini harus memperhatikan berbagai 

aspek yang dimiliki oleh peserta didik untuk dapat 

mencapai tujuan pendidikan. 

Siswa dapat secara aktif dalam mengembangkan 

potensi dirinya apabila seseorang tersebut memiliki 

kepercayaan diri terlebih dahulu, sehingga dapat 

meningkatkan perkembangannya baik oleh dirinya 

sendiri maupun lingkungan yang akan membantu 

pencapaiannya. Percaya atas kemampuan yang dimiliki 

merupakan bekal yang sangat penting bagi seseorang 

dalam kehidupannya. 

Rasa percaya diri dapat ditanamkan melalui 

proses belajar dan pembelajaran dalam sehari-hari serta 

menumbuhkan sikap berani dalam bersosialisasi baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas, maka dari itu percaya 

diri merupakan sikap pribadi yang harus di miliki oleh 

setiap individu. Kepercayaan diri sangat di butuhkan 

untuk dapat memotivasi siswa meraih prestasi. 

Percaya diri merupakan suatu keyakinan terhadap 

kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri. Yakin 
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terhadap apa yang telah di pilih dan dijalaninya dan 

berpikir positif terhadap kemampuan diri sendiri.
1
 

Kepercayaan terhadap diri sendiri merupakan 

suatu keyakinan atas kemampuan yang dimiliki. 

Disetiap individu harus mampu menumbuhkan rasa 

percaya diri terhadap diri sendiri. Karena kepercayaan 

diri sendiri merupakan suatu bekal untuk mendapatkan 

apa yang dituju.  

Guru sebagai pendidik memiliki tanggungjawab 

dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa di sekolah. 

Dan guru dituntut dalam hal mendidik siswa, maka dari 

itu peran guru dalam meningkatkan rasa percaya diri 

siswa dalam proses pembelajaran khususnya sangat 

penting. Dalam meningkatkan rasa percaya diri 

sangatlah bervariasi dan guru dituntut kreatif 

menggunakan serta menyesuaikan perannya dengan 

kondisi siswa. 

Berbagai cara untuk meningkatkan kepercayaan 

diri siswa salah satunya melalui pelaksanaan 

muhadhoroh atau berpidato. Pelaksanaan muhadhoroh 

ini melatih siswa berbicara didepan umum dengan 

begitu dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa. Jadi 

siswa diharapkan mampu atau menguasai berbagai 

tugas di dalam muhadhoroh, tidak hanya bisa berpidato 

tetapi siswa juga diharapkan untuk dapat menjadi 

pembawa acara, pembaca ayat suci al-qur’an dan 

pembaca sholawat nabi. 

                                                           
1
 Mohamad Mustari, Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 51. 

2 
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Guru menggunakan pelaksanaan muhadhoroh 

setiap hari jumat sebagai metode untuk meningkatkan 

kepercayaan diri siswa. Pelaksanaan muhadhoroh 

adalah kegiatan berlatih mendidik para siswa supaya 

tampil dan mampu berbicara di depan umum untuk 

menyampaikan ajaran-ajaran islam. Pelaksanaan 

muhadhoroh merupakan kegiatan berlatih ceramah atau 

berpidato yang bisa disebut juga dengan istilah public 

speaking. Pelaksanaan ini bertujuan untuk 

mengembangkan keterampilan siswa siswi khususnya 

dalam hal pidato juga berdakwah, mengasah rasa 

percaya diri dan juga mental siswa dalam berbicara 

dihadapan banyak orang. Mengingat dalam Islam 

berdakwah merupakan suatu yang harus dilakukan 

seorang Muslim. 

Dari hasil wawancara dengan guru di sekolah 

pelaksanaan muhadhoroh ini dilakukan bergilir dari 

mulai kelas atas sampai kelas bawah. Setiap kelas 

memiliki pembimbing dalam pelaksanaan muhadhoroh 

yaitu guru kelas, guru kelas menunjuk siswa yang akan 

bertugas secara bergantian sampai semua mendapat 

tugas dalam kegiatan muhadhoroh tersebut. Siswa yang 

mendapat peran dalam muhadhoroh akan dilatih guru 

kelas seminggu sebelum tampil. 

Dari hasil observasi ditemukan anak yang 

memiliki rasa percaya diri sangat bagus, dilihat dari 

keaktifan dan seringnya siswa tampil di depan umum. 

Bahkan tidak sedikit siswa yang saling berebut untuk 

tampil di depan umum, dengan begitu guru dan 

lingkungan keluarga harus berperan dalam 
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menanamkan rasa percaya diri siswa sejak usia dini 

untuk meningkatkan mutu pendidikian. Oleh karena itu 

peneliti memilih MI Muhammadiyah Jeruk Pacitan. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan 

beberapa orang tua menginginkan anaknya memiliki 

kepercayaan diri agar dapat bersaing di lingkungan 

sekolah dan juga lingkungan masyarakat, mereka orang 

tua menanamkan kepercayaan diri dengan melakukan 

langkah-langkah yaitu: mencintai anaknya apa adanya, 

harus menjadi figur yang positif, mengarahkan anak 

supaya menjadi dirinya sendiri, dan mengarahkan anak 

mengambil keputusan yang sehat. Hal tersebut 

merupakan langkah-langkah orang tua yang 

menginginkan anaknya memiliki karakter untuk 

meningkatkan rasa percaya diri dan menjadi anak yang 

berprestasi. 

Penelitian ini sangat penting karena dapat 

mengetahui bagaimana pelaksanaan muhadhoroh dalam 

meningkatkan kepercayaan diri siswa. Yang 

kebanyakan siswa masih belum mempunyai keberanian, 

diam saat ditanya, tidak pede tampil di depan umum 

dan guru terkadang juga sulit berkomunikasi dengan 

siswa karena belum memiliki kepercayaan diri lebih. 

Dan dengan adanya pelaksanaan muhadhoroh tersebut 

siswa dapat tampil dengan percaya diri sesuai 

kemampuan serta bakat yang dimiliki.  

Karena muhadhoroh ini akan mengasah 

kepercayaan diri mereka untuk dapat berbicara di depan 

orang banyak, melalui pelaksanaan muhadhoroh ini, 

para siswa dilatih untuk berbicara menyampaikan 

4 
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pidato di depan para siswa yang lain layaknya seorang 

da’i yang sedang menyampaikan pesan-pesan dakwah 

yang sebelumnya siswa sudah diberi pengarahan dan 

pengetahuan teknik-teknik berpidato. 

 Penelitian sebelumnya juga belum membahas 

tentang pelaksanaan muhadhoroh dalam meningkatkan 

kepercayaan diri jadi hal ini dapat menjadi pengetahuan 

baru bagi pembacanya. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Nurmalianis juga membahas tentang upaya guru dalam 

mengembangkan rasa percaya diri siswa. Persamaan 

dari penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui 

bagaimana seorang guru dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa dan perbedaannya adalah dalam 

penelitian ini dibahas mengenai pelaksanaan 

muhadhoroh, siswanya yang aktif dalam penelitian ini 

juga menjadi pembeda.    

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dalam 

kesempatan ini peneliti mengambil judul: 

PELAKSANAAN MUHADHOROH DALAM 

MENINGKATKAN KEPERCAYAN DIRI SISWA MI 

MUHAMMADIYAH JERUK PACITAN. 

 

B. Fokus Penelitian  

Fokus dalam penelitian ini mengingat 

keterbatasan waktu, dana, tenaga dan lainnya, maka 

penelitian ini hanya akan membahas tentang aktivitas 

pelaksanaan muhadhoroh dalam meningkatkan 

kepercaya diri siswa MI Muhammadiyah Jeruk Pacitan. 

 



6 
 

 
 

C. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan muhadhoroh dalam 

meningkatkan kepercayaan diri siswa MI 

Muhammadiyah Jeruk Pacitan ? 

2. Apa faktor pendukung pelaksanaan muhadhoroh 

dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa MI 

Muhammadiyah Jeruk Pacitan ? 

3. Apa faktor penghambat pelaksanaan muhadhoroh 

dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa MI 

Muhammadiyah Jeruk Pacitan ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Ingin mengetahui pelaksanaan muhadhoroh dalam 

meningkatkan kepercayaan diri siswa MI 

Muhammadiyah Jeruk Pacitan. 

2. Ingin mengetahui faktor pendukung pelaksanaan 

muhadhoroh dalam meningkatkan kepercayaan diri 

siswa MI Muhammadiyah Jeruk Pacitan. 

3. Ingin mengetahui faktor penghambat pelaksanaan 

muhadhoroh dalam meningkatkan kepercayaan diri 

siswa MI Muhammadiyah Jeruk Pacitan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari kegiatan penelitian ini selanjutnya dapat 

diambil manfaat dari penelitian, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari aspek pengembangan ilmiah, penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat untuk sumbangan 

6 
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pemikiran bagi khasanah ilmiah dalam bidang ilmu 

pengetahuan khususnya dalam meningkatkan 

kepercayaan diri yang berasal dari pengalaman 

langsung yang diperoleh dilapangan dan hasil dari 

penelitian yang menjadi pokok pembahasan 

khususnya tentang objek yang diteliti. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

cakrawala berfikir dan memperluas pengetahuan 

serta mendapat pengalaman praktis dalam 

mengadakan penelitian. 

b. Bagi lembaga yang diteliti 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam menyusun strategi dan 

penetapan kebijaksanaan dalam rangka 

meningkatkan mental siswa terutama dalam 

upaya meningkatkan kepercayaan diri siswa 

melalui kegiatan muhadhoroh. 

c. Bagi Masyarakat 

Menjadi pengetahuan dalam bidang pendidikan 

atau pembinaan mental dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk memilih metode yang lebih 

baik dilakukan untuk meningkatkan 

kepercayaan diri siswa. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Bab I, terdiri dari Pendahuluan yang memuat Latar 

Belakang Masalah yang menceritakan tentang alasan 

peneliti mengambil judul penelitian, Fokus Penelitian, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II, tentang Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

dan Kajian Teori yang membahas tentang teori-teori 

yang mendukung penelitian yang di ambil oleh peneliti. 

Bab III, tentang Metode Penelitian, yang meliputi 

Pendekatan Dan Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, 

Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Analisis Data, 

Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Tahapan-tahapan 

Penelitian. 

Bab IV, tentang Temuan Penelitian yang terdiri 

dari Deskripsi Data Umum dan Deskripsi Data Khusus. 

Bab V, berisi tentang hasil pembahasan dari 

penelitian. 

Bab VI, tentang Penutup yang terdiri dari 

Kesimpulan dan Saran. 

  

8 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Nurmalianis, mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Guru Madrasyah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau pada tahun 2013 meneliti dengan judul 

―Usaha Guru Dalam Mengembangkan Rasa Percaya 

Diri Anak Dalam Belajar Di Sekolah Dasar Negeri 

009 Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten 

Kampar‖. Dengan kesimpulan guru harus aktif, 

melibatkan siswa dalam pelajaran, dan juga harus 

memotivasi siswa. Dengan begitu siswa dapat 

menimbulkan rasa percaya diri. Dilihat dari usaha 

yang dilakukan guru perannya dalam mengembangkan 

rasa percaya diri siswa sangat penting. 

Rina Aristiani, dengan penelitiannya yang 

berjudul ―Meningkatkan Percayaan Diri Siswa 

Melalui Layanan Informasi Berbantuan Audiovisual 

pada tahun 2016‖. Dalam penelitiannya 

menyimpulkan percaya diri merupakan aspek yang 

sangat penting bagi seseorang untuk dapat 

mengembangkan potensinya. Latar belakang 

penelitian ini adalah pelaksanaan layanan informasi 

masih belum optimal karena belum menggunkan 

media yang tepat. 

9 
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Adhita Restu Harum Pratiwi, mahasiswa jurusan 

Pendidikan Pra Sekolah Dan Sekolah Dasar Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta pada 

tahun 2013 meneliti dengan judul Upaya 

Meningkatkan Rasa Percaya Diri Anak Kelompok B 

Melalui Kegiatan Bermain Aktif Di TK Pembina 

Kecamatan Bantul. Menyimpulkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kegiatan bermain aktif yang 

dilakukan dapat meningkatkan rasa percaya diri anak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmalianis jika 

dilihat sepintas ada persamaannya dengan penelitian 

yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti 

tentang cara meningkatkan rasa percaya diri siswa. 

Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang 

dilakukan penulis adalah penulis meneliti melalui 

kegiatan muhadoroh tidak pada prestasi. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rina 

Aristiani. Jika dilihat sepintas penelitian yang 

dilakukan juga sama-sama meneliti tentang rasa 

percaya diri siswa bedanya penulis lebih menekankan 

pada cara meningkatkan kepercayaan diri melalaui 

kegiatan muhadoroh sedangkan penelitian yang 

dilakukan Rina menekankan pada pelaksanaan 

layanan informasi yang belum optimal. 

Demikian pula dengan Adhita Restu Harum 

Pratiwi. Jika dilihat sepintas ada persamaannya 

dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-

sama meneliti tentang kepercyaan diri. Tetapi dalam 

penelitiannya Adhita memfokuskan pada kegiatan 

10 
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bermain sedangkan penulis memfokuskan pada 

keaktifan dalam kegiatan muhadoroh. 

Dalam penelitian ini akan membahas tentang 

pelaksanaan muhadhoroh dalam meningkatkan sikap 

percaya diri siswa yang telah dilakukan dengan 

perhatian yang maksimal terhadap perilaku anak dan 

juga kebutuhan anak dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa.  

 

 

B. Kajian Teori 

1. Muhadhoroh 

Muhadhoroh merupakan isim maf’ul dari kata 

hadhara-yahdhuru yang berarti menghadiri. 

Muhadhoroh dapat diartikan sebagai pidato seperti 

yang terdapat dalam kamus bahasa Arab al-

Munawwir kata al-muhaadhorotu berarti ceramah, 

pidato atau kuliah.
2
 

Muhadhoroh adalah ceramah atau pidato. 

Pidato merupakan suatu pengungkapan gagasan 

dari pemikiran seseorang yang ditunjukkan untuk 

orang banyak atau suatu teks yang sudah di 

persiapkan secara khusus untuk dibacakan bagi 

orang banyak.
3
 

                                                           
2
  Amatul Muinah, “peran kegiatan muhadhoroh dalam 

meningkatkan kepercayaan diri santri pondok pesantren modern bina 

insani putri kecamatan susukan kabupaten semarang.” (2018), 7. 
3
 Dwi Andriani, ―Pembentukan Karakter Percaya Diri Santri 

Dalam Kegiatan Ekstrakulikuler Muhadhoroh Di Islamic Boarding 

School Al-Azhary Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten 

Banyumas,” (2017), 8. 
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Pidato biasanya sudah dipersiapkan dengan 

memilih tema khusus sesuai dengan kebutuhan 

audien. Pidato ini merupakan suatu kata-kata yang 

sudah dipersiapkan untuk disampaikan kepada 

orang banyak dengan mempertimbangkan isi dari 

apa yang akan disampaikan.Pidato biasanya 

disampaikan pada acara-acara tertentu yang 

memiliki audien. 

Muhadhoroh dilakukan untuk melatih siswa 

siswi dalam berkomunikasi di depan umum atau 

banyak orang dengan penuh percaya diri. 

Sebagaimana difahami bahwa definisi muhadhoroh 

bisa diidentikan dengan kegiatan latihan pidato atau 

ceramah yang ditentukan pada skill siswa dengan 

mengolah tata aturan atau segala hal yang terkait 

dalam proses pelaksanaan muhadhoroh. 

Pelaksanaan muhadhoroh ini merupakan jam 

tambahan diluar proses pembelajaran. Kegiatan ini 

dilakukan untuk membantu siswa dalam 

menyalurkan kemampuan yang dimiliki, selain itu 

muhadhoroh juga dapat membantu meningkatkan 

mental percaya diri siswa. 

Pelaksanaan muhadhoroh ini bertujuan 

mendidik siswa supaya :  

a. Supaya siswa mampu berpidato dengan baik 

dan benar. 

b. Supaya siswa mempunyai kepercayaan diri 

ketika tampil berbicara didepan orang banyak. 

c. Menanamkan rasa keagamaan kepada siswa. 

12 
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d. Melatih untuk menjalankan ajaran-ajaran 

islam. 

e. Membiasakan diri berbicara didepan banyak 

orang. 

f. Mengajarkan al-qur’an.
4
 

Di dalam pelaksanaan muhadhoroh siswa 

dituntut untuk menyampaikan piudato atau 

ceramah di depan audien, melalui muhadhoroh 

siswa siswi mendapatkan bekal dan pengembangan 

untuk siswa sebagai kader da’i di masyarakat 

karena melalui pelaksanaan muhadhoroh banyak 

manfaat yang dapat diambil oleh peserta didik, 

diantaranya adalah:
5
  

a. Mengembangkan daya nalar 

Dalam pelaksanaan muhadhoroh siswa di 

tuntut untuk mengembangkan pemikirannya 

kedalam uraian pidato yang disampaikan pada 

saat muhadhoroh , karena dalam pelaksanaan 

muhadhoroh siswa diharuskan membuat teks 

pidatonya sendiri. 

b. Melatih mental 

Peserta didik yang mendapatkan tugas mengisi 

acara, dituntut untuk  mampu tampil dengan 

baik, dalam menyampaikan pidatonya. 

                                                           
4
  Muhammad Zainal Tobe, ― Peran Kegiatan Muhadhoroh 

Terhadap Peningkatan Public Speaking Santri Pondok Pesantren Al-

Ma’muroh Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan‖, dalam 

http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/artikel14113241353.docx. 

akses tanggal 01 Juli 2019.‖  
5
  Ibid., 

http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/artikel14113241353.docx
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Didepan mimbar dengan disaksikan teman-

teman dari kelas yang lainnya serta bapak ibu 

guru, otomatis pelaksanaan muhadhoroh ini 

dapat melatih mental siswa siswi supaya 

terbiada berbicara didepan umum. 

c. Menambah wawasan tentang dakwah 

Dalam mengikuti pelaksanaan muhadhoroh, 

siswa siswi mendengarkan ceramah yang 

disampaikan oleh petugas. Hal ini dapat 

menambah wawasan keislaman dan dakwah 

bagi peserta didik. 

d. Menumbuhkan bakat berdakwah 

Dengan wawasan yang dimiliki oleh siswa 

siswi dan rutinya pelaksanaan muhadhoroh 

yang dilaksanakan, maka hal ini akan 

menumbuhkan bakat siswa dalam berdakwah.
6
 

2. Percaya Diri 

Percaya diri (self confidence) adalah 

meyakinkan pada kemampuan dan penilaian 

(judgement) diri sendiri dalam melakukan tugas 

dan memilih pendekatan yang efektif. Sikap 

percaya diri saat ini sangat dibutuhkan mengingat 

semakin berkembangnya zaman dan kebutuhan 

yang semakin banyak mengakibatkan persaingan 

semakin ketat.  

Sedangkan kepercayaan diri adalah sikap 

positif terhadap kemampuan diri sendiri yang 

mana sikap tersebut harus dimiliki oleh setiap 

                                                           
6
 Ibid  
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individu untuk meningkatkan kemampuan diri 

sendiri.
7
 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa kepercayaan diri merupakan suatu 

pemikiran yang positif terhadap kemampuan yang 

dimiliki oleh diri sendiri yang mana sikap positif 

ini dapat meningkatkan kemampuan diri 

seseorang individu.  

Percaya diri adalah suatu keyakinan atas apa 

yang telah di putuskan dan jalan yang telah di 

pilihnya untuk mengatasi situasi yang dihadapi.
8
 

Pengertian di atas bermaksud bahwa suatu 

pemikiran positif atau keyakinan atas apa yang 

sudah dipilih dan di jalani untuk mengatasai 

situasi yang dihadapi didalam kehidupan sehari-

hari. Pilihan yang telah dipilih tidak perlu di sesali 

tetapi pilihan yang telah dipilih yaitu untuk 

diyakini bahwa keyakinan yang telah dipilih 

merupakan pilihan yang tepat dan mampu untuk 

mengatasi situasi-situasi yang akan dihadapi. 

Setiap individu harus memiliki bekal sikap 

percaya diri karena dalam meningkatkan kualitas 

diri dibutuhkan suatu kemampuan yang baik. 

Kemampuan yang baik dapat ditimbulkan dengan 

adanya kepercayaan terhadap diri sendiri. 

                                                           
7
 N Saidah, ―Hubungan Antara Kepercayaan Diri dengan 

Kemandirian Belajar Siswa Kelas Akselerasi,‖ (2014), 14. 
8
 Mohamad Mustari, Nilai Karakter Untuk Refleksi Pendidikan, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 52. 
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a) Ciri-ciri individu yang percaya diri  

Menyebutkan beberapa ciri atau 

karakteristik individu yang memiliki rasa 

percaya diri yang proposional diantaranya: 

- Selalu merasa tenang disaat mengerjakan 

sesuatu 

- Mempunyai potensi dan kemampuan 

yang memadai 

- Mampu menetralisasi ketegangan yang 

muncul di dalam berbagai situasi 

- Mampu menyesuaikan diri dan 

berkomunikasi diberbagai situasi 

Memiliki kondisi mental dan fisik yang 

cukup menunjang penampilannya 

- Memiliki kecerdasan yang cukup 

- Memiliki tingkat pendidikn formal yang 

cukup 

- Memiliki keahlian dan keterampilan 

yang menunjang kehidupannya 

- Memiliki kemampuan bersosialisasi 

- Memiliki latar belakang pendidikan 

keluarga yang baik.
9
 

b) Memupuk rasa percaya diri 

Memupuk percaya diri yang 

proposional harus dimulai dari individu 

sendiri. Hal ini sangat penting mengingat 

bahwa hanya individu yang bersangkutan 

                                                           
9
 N Saidah, ―Hubungan Antara Kepercayaan Diri dengan 

Kemandirian Belajar Siswa Kelas Akselerasi,‖ 16.  
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yang dapat mengatasi rasa percaya diri yang 

sedang dipelajarinya. Mengemukakan 

sikap-sikap hidup positif yang mutlak harus 

dimiliki dan dikembangkan oleh mereka 

yang ingin membangun rasa percaya diri 

yang kuat, yaitu: 

- Bangkitkan kemauan yang keras  

- Biasakan untuk memberanikan diri 

- Membiasakan untuk selalu berinisiatif 

- Selalu bersikap mandiri 

- Mau belajar dari kegagalan 

- Tidak mudah menyerah 

- Membangun pendirian yang kuat 

- Bersikap kritis dan objektif 

- Pandai menempatkan diri.
10

 

Percaya diri menjadi aspek yang penting 

dalam perkembangan siswa di sekolah. 

Kepercayaan diri memberikan kemampuan 

individu untuk mengatasi tantangan baru, 

meyakini diri sendiri dalam situasi sulit, melewati 

batasan yang menghambat, menyelesaikan hal 

yang belum pernah dilakukan, mengeluarkan 

bakat serta kemampuan sepenuhnya, dan tidak 

menghawatirkan kegagalan.
11

 

                                                           
10

 Ibid., 19-21 
11

 Wahyu Nanda Eka Saputra, Hardi Prasetiawan, 

Meningkatkan Percaya Diri Siswa Melalui Teknik Cognitive Defusion, 

dalam http://journal2.um.ac.id/index.php/jkbk. akses tanggal 03 Juli 

2019. 

http://journal2.um.ac.id/index.php/jkbk
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Faktor dari perasaan tidak percaya diri salah 

satunya yaitu konsep diri. Konsep diri adalah 

gagasan tentang diri yang terdiri dari bagaimana 

kita melihat gambaran diri sendiri, dan bagaimana 

kita menginginkan diri sendiri menjadi manusia 

tertentu yang kita harapkan. Setelah kita miliki 

gambaran diri maka akan dapat menilai. 

Aspek lain dalam konsep diri selain 

gambaran tentang diri dan penilaian terhadap diri 

adalah cita-cita diri, yaitu dambaan, aspirasi, dan 

harapan terhadap diri sendiri. Hubungan 

ketiganya itulah yang membentuk konsep diri, 

negatif atau positif. Berikut ini beberapa orang 

yang berperan dalam mengembangkan konsep diri 

sehingga bisa menjadi negatif atau positif.
12

 

a. Orang tua dan orang lain yang berperan 

sebagai orang tua 

b. Saudara kandung 

c. Sekolah 

d. Teman sebaya 

e. Masyarakat 

f. Pengalaman 

 

 

                                                           
12

 Izzatul Jannah, Percaya Diri Aja, Lagi!!, (Solo : PT Era 

Adicitra Intermedia, 2011), 21-24. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
13

 Kemudian 

jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha 

untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 

sekarang berdasarkan data-data. 

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang 

digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh informasi mengenai pola pelaksanaan 

muhadoroh dalam meningkatkan kepercayaan diri 

siswa MI Muhammadiyah Jeruk Pacitan secara 

mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan 

pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan 

situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam pola 

                                                           
13

 Lexy J. Meoloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), 6. 
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pelaksanaan muhadhoroh dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Pada kegiatan penelitian ini, kehadiran peneliti 

sangat penting dan bertindak sebagai instrumen kunci 

dalam pengumpulan data. Ciri-ciri dari penelitian ini 

adalah tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan diri 

peneliti menjadi subyek secara langsung dan terjun 

untuk mengadakan observasi, wawancara, serta 

mengumpulkan data dari lokasi penelitian, dalam 

kegiatan ini peran besar peneliti dalam menentukan 

skenarionya. Peneliti sebagai pengamat partisipan yang 

ingin mengetahui pola pelaksanaan muhadhoroh dalam 

meningkatkan kepercayaan diri siswa MI 

Muhammadiyah Jeruk Pacitan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksankan pada guru, masyarakat 

dan siswa yang berlokasi di MI Muhammadiyah Jeruk 

Pacitan. Alasan dipilihnya di lokasi tersebut mengingat 

kepercayaan diri siswanya yang baik.  

 

D. Sumber Data 

Sasaran dan tujuan dalam kegiatan penelitian 

adalah guru dan siswa yang berhubungan langsung 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

yang berada di  MI Muhammadiyah Jeruk Pacitan. 

Selanjutnya akan ditentukan informan yang dapat 

dijadikan sumber data dalam penelitian ini. 

20 



21 
 

 
 

Penentuan jumlah informan sebagai sumber data 

dalam penelitian ini sangat tergantung pada faktor-

faktor seperti biaya, fasilitas, waktu yang tersedia, 

populasi yang ada atau yang bersedia untuk dijadikan 

informan/responden serta tujuan penelitian. Oleh karena 

itu, dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut, 

peneliti menentukan jumlah informan/responden yang 

ditetapkan sejumlah 13 orang yang terdiri dari 7 orang 

guru dan 6 orang siswa. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pokok yang penulis gunakan adalah: 

1. Dokumentasi 

Dokumen merupaka catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life 

histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, 

gambar hidup, sketsa dan lain-lain.
14

 

Penelitian ini menggunakan data-data atau 

dokumen-dokumen yang ada di MI 

Muhammadiyah Jeruk Pacitan. 

Data dokumentasi yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini meliputi: 

                                                           
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: CV/ Alfabeta, 2015), 329. 
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1) Gambaran umum MI Muhammadiyah   

Jeruk Pacitan 

2) Struktur organisasi MI Muhammadiyah 

Jeruk Pacitan. 

 

a) Observasi  

Menyatakan bahwa, observasi adalah dasar 

semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai 

dunia kenyataan yang diperoleh melalui 

observasi.
15

 

Observasi merupakan suatu kegiatan dimana 

seorang peneliti mengamati langsung keadaan 

dilapangan. Dengan adanya observasi ini peneliti 

dapat melihat tentang kenyataan yang terjadi di 

lapangan. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
16

 

Wawancara adalah suatu percakapan atau 

perbincangan dengan tujuan tertentu guna 

menghasilkan suatu informasi. Wawancara 

                                                           
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: CV/ Alfabeta, 2015), 310. 
16

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 186. 
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dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang sesuai 

dengan fakta yang ada. 

Berdasarkan hal tersebut, wawancara 

dilakukan dengan sejumlah 13 orang responden 

yang terdiri dari 7 orang guru dan 6 orang dari 

siswa. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisi data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari 

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.
17

 Dalam 

menganalisis data yang penulis kumpulkan dari 

lapangan, penulis menggunkan metode deskriptif 

kualitatif, yaitu menginterpretasikan data-data yang 

diperoleh dalam bentuk kalimat-kalimat.
18

 

Kemudian secara sistematis diinterpretasikan 

kedalam laporan sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Data yang dapat diambil dari hasil 

observasi, wawancara, dokumen dipelajari dan 

dipahami dengan seksama, kemudian diambil 

kesimpulan. 

                                                           
17

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 248. 

 
18

 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: 

Tristo, 1985), 162. 



24 
 

 
 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Untuk menguji validitas data dalam penelitian 

ini digunakan metode triangulasi data. Triangulasi 

dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara, dan berbagai waktu. Metode ini memberikan 

gambaran bahwa kebenaran dalam sebuah penelitian 

bukan terletak pada pra konsepsi peneliti (subjek), 

melainkan realitas objek itu sendiri.
19

 

 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

1. Tahap Pra-Lapangan 

a) Menyusun rancangan penelitian 

b) Memilih lapangan penelitian 

c) Mengurus perizinan 

d) Menjajaki dan menilai lapangan 

e) Memilih dan memanfaatkan informan 

f) Menyiapkan perlengkapan penelitian 

g) Persoalan etika penelitian 

2. Tahap Pekerja Lapangan 

a) Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

b) Memasuki lapangan 

c) Berperan-serta sambil mengumpulkan data 

3. Analisis data. 

 

  

                                                           
19

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: CV/ Alfabeta, 2015), 372.  
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Paparan Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah (MIM) Jeruk 

Berdasarkan penjelasan kepala sekolah dan 

para guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Jeruk, bahwa yang mempunyai inisiatif mendirikan 

Madrasah ini ialah Bapak Muhammad Chamdi. 

Gagasan ini disampaikan kepada tokoh masyarakat 

dan beberapa pejabat masyarakat dan para pemuka 

agama lain. Akhirnya para tokoh masyarakat 

mengadakan musyawarah bersama. Akhirnya pada 

tanggal 5 Oktober 1965 didirikanlah sebuah sekolah 

yang diberi nama Al-Madrasatul Ibtidaiyah 

Mathla'ul Anwar. Sekolah ini berstatus Sekolah 

Dasar Islam Subsidi. Sekolah ini mulai masuk pada 

tanggal 7 Oktober 1965 dengan Kepala Sekolah 

dijabat oleh Bapak Moh. Chamdi. 

Pada tanggal 20 Maret 1978, madrasah ini 

berganti nama menjadi Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Jeruk. Dalam perjalanan 

perkembangannya, madrasah ini tidak hanya 

menitikberatkan kepada pelajaran agama, akan 

tetapi juga pelajaran umum. Dan kurikulum ini 

25 
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berpatokan pada kurikulum pendidikan Agama 

Islam Departemen Agama. 

Beberapa kepala Madrasah Ibtidaiyah Jeruk 

yang pernah memimpin adalah: (a.) Bapak Moh. 

Chamdi tahun 1965 – 1968, (b.) Bapak Moh. Bakhri 

tahun 1968 – 1978, (c.) Bapak Ngadenan tahun 

1978 – sekarang. 

Pembiayaan untuk perbaikan gedung dan 

kebutuhan lain, madrasah ini dibantu oleh wali 

murid berupa iuran sukarela atau yang sering 

disebut dana insidental. Untuk meningkatkan 

pelaksanaan pendidikan, madrasah ini disubsidi dari 

dana bantuan dari Biaya Operasional Sekolah 

(BOS). 

2. Letak Geografis  

Lokasi strategis sebuah sekolah merupakan 

salah satu faktor yang mendukung bagi kelancaran 

proses pendidikan dan pengajaran. Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Jeruk merupakan salah 

satu lembaga pendidikan formal yang letaknya 

cukup strategis. Sekolah ini berada di Dusun 

Nalangan, Desa Jeru , Kecamatan Bandar, 

Kabupaten Pacitan. Madrasah ini merupakan salah 

satu dari enam sekolah tingkat dasar yang ada di 

Desa Jeruk yang lokasinya paling timur dan 

berbatasan dengan Desa Bandar.  

26 
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Secara geografis Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Jeruk berbatasan dengan: (a.) 

Sebelah utara jalan raya menuju kecamatan dan 

kabupaten, (b.) Sebelah timur jalan desa menuju 

Dusun Ngondang, (c.) Sebelah selatan perumahan 

Dusun Nalangan, (d.) Sebelah barat lahan pertanian. 

Dilihat dari letak geografisnya, Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Jeruk berada di daerah 

yang keadaan sekelilingnya sangat mendukung 

KBM dengan sistem PAKEM. Hal ini disebabkan 

karena Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Jeruk 

tersebut terletak di sebuah pedesaan yang sudah 

maju dan makmur yang keadaan sekitarnya masih 

sangat alami dengan udara yang masih segar. 

3. Visi, Misi dan Tujuan  

Secara umum setiap sekolah mempunyai visi, 

misi dan tujuan yang diinginkan dalam mencapai 

tujuan pendidikan. Dalam hal ini termasuk juga 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Jeruk. 

Adapun visi, misi dan tujuan didirikannya sekolah 

ini adalah: 

a. Visi 

Visi MI Muhammadiyah Jeruk adalah 

terciptanya generasi terdidik, trampil, mandiri 

dan bijaksana dilandasi iman dan taqwa. 
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b. Misi 

Adapun misi MI Muhammadiyah Jeruk 

adalah: (1.) Melaksanakan kegiatan belajar-

mengajar dan bimbingan secara efektif, (2.) 

Mengembangkan dan melaksanakan kreatifitas 

ketrampilan siswa, (3.) Melaksanakan 

pengamatan ajaran agama Islam. 

c. Tujuan 

Tujuan MI Muhammadiyah Jeruk adalah: 

(1.) Dapat mengamalkan ajaran agama dari 

proses pembelajaran dan kegiatan 

pengembangan diri, (2.) Meraih prestasi 

akademik dan non akademik, (3.) Dapat 

mencerdaskan peserta didik dan guru sehingga 

menjadi sekolah yang unggul dan diminati 

masyarakat, (4.) Menguasai dasar-dasar ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta seni sebagai 

bekal melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, 

(5.) Menjadi sekolah pelopor dan penggerak 

dilingkungan masyarakat sekitar.  

4. STRATEGI 

Strategi MI Muhammadiyah Jeruk adalah (a.) 

Meningkatkan fungsi dan peran kepala sekolah 

sebagai Administrator, manager dan supervisor, (b.) 

Meningkatkan hubungan kerjasama dan koordinasi 

dengan sekolah-sekolah setingkat, (c.) 

Memantapkan koordinasi internal dan hubungan 
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kerjasama yang harmonis dengan seluruh warga 

sekolah, (d.) memantapkan dan meningkatkan 

pelaksanaan 9K. 

5. Profil Sekolah 

PROFIL DAN PENGURUSAN 

MI MUHAMMADIYAH JERUK DESA 

JERUK KECAMATAN BANDAR, 

KABUPATEN PACITAN 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

profil MI Muhammadiyah adalah sebagai berikut: 

a.  Nomor Sertifikat 

Madrasah 

: 112 350 108 060 

b. Nomor Pokok 

Sekolah Nasional 

: 60714157 

c. Nomor Induk 

Sekolah 

: 10 02 80 

d. Nama Sekolah : MI Muhammadiyah 

e. Alamat Sekolah   

 1). Desa  : Jeruk 

 2). Kecamatan  : Bandar 

 3). Kabupaten  : Pacitan  

 4). Propinsi  : Jawa Timur 

f. Nama yayasab : Muhammadiyah  

g. Tahun pendirian 

sekolah 

:  

 1) Dengan nama 

Al- Madrasatul 

Ibtidaiyah 

Mathla’ul Anwar 

 

 

: 1965 
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 2) Diganti dengan 

nama Madrasah 

Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 

: 1978 

h. Jenjang akreditasi : Terdaftar  

i. Pelaksanaan PMB : Pagi hari 

j.  Status fasilitas 

sekolah 

: Milik sendiri 

k. Luas tanah 

seluruhnya 

: 1700 m
2
 

l. Luas tanah 

bangunan   

: 450 m
2
 

m. Luas tanah halaman : 350 m
2
 

n. Kebun sekolah : 128 m
2
 

6. Keadaan Guru 

Yang dimaksud guru adalah pendidik yang 

secara administratif bertanggung jawab atas 

terselenggaranya belajar mengajar serta 

berkewajiban membimbing dan mengarahkan anak 

didik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, 

pengelola Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Jeruk melibatkan tenaga-tenaga edukatif yang 

profesional dan sesuai dengan bidangnya.  

Adapun guru yang mengajar di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Jeruk tahun pelajaran 

2018/2019—berdasarkan hasil penelitian—

berjumlah 10 orang yang berasal dari berbagai 

lulusan perguruan tinggi dan sebagian ada yang 

masih dalam proses belajar di perguruan tinggi. 
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Meskipun begitu, sebagian guru yang masih dalam 

proses belajar di perguruan tinggi tetap konsisten 

dan bertanggung jawab dengan kewajibannya.  

7. Keadaan siswa  

Guru, siswa dan karyawan merupakan 

komponen sekolah yang tidak dapat dipisahkan dan 

saling bekerjasama. Komponen-komponen ini 

secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh terhadap proses dan hasil dari proses 

belajar mengajar.  

Di sekolah, semua siswa berhak mendapatkan 

pengajaran yang sama, baik pelajaran umum 

maupun pelajaran agama. Ilmu pengetahuan umum 

dapat menjadi bekal bagi siswa untuk memenuhi 

kebutuhankebutuhan di masa yang akan datang. 

Pengetahuan agama juga harus ditanamkan sejak 

kecil.  

Dengan demikian siswa dapat mempunyai 

potensi dan respon secara instingtif dalam menerima 

hal-hal yang baik dan terbiasa dengan akhlak yang 

mulia. Berdasarkan hasil penelitian di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Jeruk tahun pelajaran 

2018-2019 sebanyak 78 siswa.  

8. Keadaan Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana merupakan salah satu 

komponen yang ikut menentukan keberhasilan 

proses pendidikan dan pengajaran. Penyelenggaraan 
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pendidikan dan pengajaran yang dilengkapi dengan 

sarana dan prasarana yang memadai dan lengkap 

maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan 

baik sehingga tujuan yang diharapkan dapat dicapai. 

Sarana dan prasarana yang dimiliki Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Jeruk sudah dikatakan 

cukup memadai.  

9. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi dibentuk untuk 

memudahkan sistem yang telah ditentukan agar 

tidak tejadi penyalahgunaan hak dan kewajiban 

orang lain. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Jeruk merupakan lembaga formal, maka untuk 

melaksanakan program kerja secara baik, menuju 

sebuah tujuan yang dirumuskan, juga disusun 

kepengurusan untuk memudahkan kerja sistem 

organisasi.  

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur 

organisasi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Jeruk dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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 Struktur Organisasi MI Muhammadiyah Jeruk 

Bandar Pacitan 

 

Sumber Data:Dokumen MI Muhammadiyah Jeruk 

Bandar Pacitan 

B. Penyajian Data 

1. Pelaksanaan Muhadhoroh dalam Meningkatkan 

Kepercayaan Diri Siswa MI Muhammadiyah 

Pelaksanaan Muhadhoroh di MI 

Muhammadiyah ini dilakukan rutin setiap satu 

minggu sekali yaitu pada hari jum’at pukul 08.00 

WIB sampai selesai. Dimana didalam pelaksanaan 

Muhadhoroh ini petugasnya selalu bergantian 

disetiap kelas. Dan di dalam unjuk penampilan atau 
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persembahan terdapat pertunjukan yang isinya tidak 

menyimpang dari pelaksanaan. Dalam pelaksanaan 

petugas Muhadhoroh terdiri dari 5 bagian yaitu : 

(a.) Pembawa acara, (b.) Tilawah, (c.) Uraian inti, 

(d.) Do’a, (e.) Tunjuk penampilan. 

Hal ini berdasarkan ungkapkan Suratno: 

“Pelaksanaan muhadhoroh ini dibuat 

rutinitas dalam sepekan sekali yaitu hari 

jum’at bergantian setiap kelas. Bergantian 

sepekan sekali setiap kelas dibagi menjadi 

petugas-petugas yang terdiri dari. 

1. Pembawa acara 

2. Tilawah 

3. Uraian inti 

4. Do’a 

5. Unjuk penampilan. “ 

Dalam hal ini Samuri juga mengungkapkan : 

“Pelaksanaan muhadhoroh ini susunan 

acaranya disesuakan dengan pelaksanaan 

pengajian di tingkat umum, seperti halnya 

ada pembawa acara, pembaca al-qur’an, 

sholawat nabi, inti, dan persembahan. 

Persembahan yaitu anak-anak menampilkan 

atraksi yang isinya tidak menyimpang dari 

pelaksanaan Muhadhoroh, jadi berbentuk 

kesenian atau drama tergantung wali kelas 

masing-masing.” 
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Dari dua pernyataan tersebut dapat dijelaskan 

bahwasannya pelaksanaan Muhadhoroh ini 

dilakukan sekali dalam seminggu yaitu pada hari 

jum’at. Untuk petugas dalam pelaksanaan ini 

bergantian dari kelas VI sampai kelas I, dimana 

pergantian tersebut dilakukan setiap minggu sesuai 

jadwal pelaksanaannya. Sehingga dalam 

penampilan berikutnya kelas yang mendapat jadwal 

tampil akan mempersiapkan diri. 

Pelaksanaan ini juga disesuaikan dengan 

tingkat pengajian umum, hanya saja  pelaksanaan 

Muhadhoroh ini terdapat acara unjuk tampil yang 

mana hal tersebut digunakan untuk menghibur 

audien dan dilakukan anak-anak dalam membantu 

meningkatkan mental percaya diri melalui 

kemampuannya dalam menampilkan suatu 

pertunjukan. Unjuk penampilan yang dilakukan 

pastinya tidak keluar dari pelaksanaan Muhadhoroh 

tersebut. Dan unjuk penampilan ini sangat menarik 

karena berupa drama dan juga bisa berupa kesenian.  

Unjuk penampilan berupa drama ini biasanya 

disesuaikan dengan tema pidato sedangkan untuk 

keseniannya tidak disesuaikan dengan tema. Karena 

kesenian ini bisa berupa paduan suara yang 

bernuansa islam seperti sholawat.  

Pelaksanaan Muhadhoroh tersebut dilakukan 

secara bergantian dari 6 kelas yang dimulai dari 

kelas VI sampai kelas I. Dan dari ke-6 kelas tersebut 
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memiliki pembimbing masing-masing, jadi setiap 

kelas memiliki 1 pembimbing sebagai koordinator 

supaya semua mendapatkan giliran dalam 

pelaksanaan Muhadhoroh. Petugas disetiap kelas 

harus bergantian supaya semua mendapatkan 

pengalaman. Hal ini berdasarkan pernyataan Nurul 

Hidayah: 

“Proses pelaksanaannya muhadhoroh ini 

bergantian mulai dari kelas VI sampai kelas I, 

ketika yang mendapat bagian tugas kelas VI 

berarti semua petugas dari kelas VI. Semua 

petugas setiap kelas dihendel oleh wali kelas 

masing-masing, sehingga tidak ada anak yang 

terlewat dan semua dapat bagian sesuai 

kemampuan.” 

Hal senada juga di ungkapkan oleh Samuri: 

“Dalam pelaksanaan muhadhoroh yang 

pembimbingnya saya mengusahakan setiap 

tampil berbeda orang atau paling tidak 

berbeda peran. Menginginkan semua siswa 

yang saya latih atau saya bimbing 

mendapatkan pengalaman tidak hanya 

menginginkan penampilan yang baik karena 

masing-masing siswa mempunyai ilmu dan 

mempunyai potensi.” 
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Dari kedua pernyataan tersebut bahwa proses 

pelaksanaan Muhadhoroh ini dilakukan secara 

bergantian dari ke enam kelas yang di mulai dari 

kelas VI sampai kelas I. Ketika yang mendapat 

tugas kelas VI maka semua yang menjadi 

petugasnya adalah kelas VI, untuk kelas lain hanya 

menjadi audien. Didalam pelaksanaan ini terdapat 

guru pembimbing untuk melatih siswa siswi dalam 

mempersiapkan penampilannya. Guru pembimbing 

ini juga membantu menentukan siswa yang bertugas 

supaya semua anak mendapat peran. 

Disetiap tampil guru pembimbing harus 

mengusahakan siswa yang bertugas terus 

bergantian, misalnya pada minggu pertama tampil 

siswa mendapat tugas sebagai pembawa acara 

minggu yang akan datang saat tampil lagi harus 

berbeda peran. Hal ini dilakukan supaya semua 

siswa mendapat pengalaman karena semua siswa 

memiliki ilmu dan potensi yang berbeda-beda. 

Selain mendapat pengalaman pelaksanaan 

Muhadhoroh ini juga dapat menjadi kegiatan yang 

efisien untuk meningkatkan kualitas siswa siswi di 

Madrasah. Hal itu dapat dilihat dari siswa siswi 

yang memiliki rasa percaya diri. Dengan adanya 

pelaksanaan Muhadhoroh ini siswa dilatih 

berkomuniukasi didepan umum, seperti berpidato. 

Pelaksanaan tersebut dapat digunakan siswa untuk 

menunjukkan kemampuan yang dimiliki dan juga 

dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa. 
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Kemampuan yang dimiliki oleh setiap siswa tentu 

berbeda-beda, sehingga perlu adanya tempat untuk 

menggali kemampuan siswa. Adanya pelaksanaan 

Muhadhoroh ini dapat digunakan siswa siswi dalam 

menggali kemampuan yang dimiliki. Hal ini 

berdasarkan ungkapan Ngadenan selaku kepala 

Madrasah: 

“Adanya pelaksanaan Muhadhoroh di 

Madrasah ini sangat menentukan dan 

meningkatkan kualitas siswa siswi yaitu 

dengan Muhadhoroh anak-anak memiliki 

karakter terutama karakter percaya diri dan 

dapat melaksanakan tugas dengan baik 

sebagai pembawa acara dll. ” 

Pernyataan yang senada di ungkapkan oleh 

Heru Setyono : 

“Pelaksanaan Muhadhoroh yang 

dilaksanakan setiap hari jum’at ini dapat 

meningkatkan kepercayaan diri, karena siswa 

dilatih untuk meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi didepan orang banyak melalui 

kegiatan muhadhoroh.” 

Berdasarkan dari kedua pernyataan tersebut 

dapat di ambil makna bahwa adanya pelaksanaan 

Muhadhoroh ini dapat meningkatkan kualitas siswa 

siswi dan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri 

melalui pelatihan yang di salurkan melalui kegiatan 

muhadhoroh ini. Dengan melatih siswa untuk 
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meningkatkan kemampuannya melalui pelaksanaan 

Muhadhoroh ini dapat menumbuhkan kepercayaan 

diri. Pelatihan yang diberikan merupakan cara yang 

dilakukan oleh guru sekaligus pembimbing dalam 

pelaksanaan Muhadhoroh untuk meningkatkan 

mental percaya diri siswa dalam berkomunikasi 

didepan orang banyak. 

Latihan yang digunakan untuk meningkatkan 

kepercayaan diri melalui pelaksanaan Muhadhoroh 

berupa kegiatan untuk menyalurkan kemampuan 

yang dimiliki. Kemampuan tersebut sangat beragam 

dalam pelaksanaan ini misalnya membacakan pidato 

didepan teman-teman satu sekolah beserta bapak ibu 

guru juga dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan kepercayaan dirinya. 

Melalui kemampuan tersebutlah siswa siswi 

mampu meningkatkan kualitas diri individu. Dan 

ketika siswa siswi sudah mampu melaksanakan 

sebagai petugas Muhadhoroh maka secara tidak 

langsung siswa akan merasa yakin terhadap 

kemampuan yang dimiliki. 

Siswa siswi Madrasah juga dapat 

mempraktikkan rasa percaya diri melalui 

pelaksanaan Muhadhoroh tersebut. Siswa dapat 

merubah sikap pasif menjadi aktif, karena siswa 

yang awalnya tidak pernah berkomunikasi atau 

tampil didepan umum menjadi terbiasa. Dari 

penampilan yang diberikan oleh siswa siswi 
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didalam pelaksanaan Muhadhoroh tersebut dapat 

muncul rasa percaya diri dalam diri siswa terhadap 

penampilan yang diberikan, dengan kata lain 

mengakui kemampuan yang dimiliki. Berdasarkan 

pernyataan Umar selaku guru agama: 

“Dengan adanya pelaksanaan Muhadhoroh 

yang dilakukan setiap sepekan sekali siswa 

dapat mempraktikkan rasa percaya diri. 

Karena siswa diharapkan mampu berpidato 

dan juga mampu membawakan susunan acara 

lainnya. ”  

Pelaksanaan muhadhoroh ini dapat meninjau 

kepercayaan diri siswa karena menjadikannya 

berani menghadapi kegagalan. Dan dengan 

pelaksanaan Muhadhoroh tersebut dapat 

menumbuhkan sikap berani bersosialisasi yang 

didasari rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri. 

Dengan adanya pelaksanaan muhadhoroh ini siswa 

diharapkan mampu berpidato dan mampu 

membawakan susunan acara lainnya didepan teman-

temannya serta bapak ibu guru, sehingga mampu 

meningkatkan karakter percaya diri siswa siswi. 

Rasa percaya diri terhadap diri sendiri sangat 

membantu siswa meningkatkan rasa percaya diri. 

Berdasarkan pernyataan yang di ungkapkan oleh 

Aris Setiawan : 

“Karakter merupakan sikap yang harus 

ditanamkan sejak usia dini, terutama 
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kepercayaan diri karena siswa yang percaya 

diri tidak takut menghadapi kegagalan. Dan 

dapat menumbuhkan sikap berani dalam 

bersosialisasi, baik di kelas maupun diluar 

kelas. Maka dari itu percaya diri merupakan 

sikap pribadi yang harus dimiliki oleh setiap 

individu. Dengan begitu pelaksanaan 

muhadhoroh menjadi cara yang Madrasah 

pilih untuk meningkatkan kepercayaan diri 

siswa siswi“ 

Dari pernyataan tersebut dapat ditunjukkan 

bahwa kepercayaan diri sangat penting dimiliki oleh 

setiap individu. Dengan memiliki kepercayaan diri 

siswa akan mudah dalam bersosialisasi dan juga 

memudahkan dalam melakukan sesuatu karena 

sudah dibekali kepercayaan terhadap diri sendiri. 

Selain itu siswa juga akan menjadi terbiasa dengan 

kehidupan bersosialisasi yang akan di hadapi 

hampir setiap hari dengan membiasakan siswa 

tampil dalam pelaksanaan Muhadhoroh ini. 

Membiasakan siswa terhadap sesuatu juga 

dapat meningkatkan kepercayaan diri. Seperti 

membiasakan siswa tampil di mimbar, hal tersebut 

bertujuan untuk melatih berkomunikasi didepan 

umum dan juga untuk meningkatkan rasa percaya 

diri. Selain membiasakan diri, siswa juga dilatih 

berbicara didepan umum dan juga di motivasi 

supaya dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. 
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Hal ini berdasarkan pernyataan yang di ungkapkan 

Suratno : 

“Dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa 

siswi melalui pelaksanaan muhadhoroh ini 

dapat dilakukan dengan cara membiasakan 

anak tampil di mimbar, di motivasi serta di 

bimbing. Dengan membiasakan siswa siswi 

tampil tersebutlah yang dapat membantu 

meningkatkan kepercayaan diri“ 

Motivasi merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan kepercayaan diri siswa. Dengan 

memberikan motivasi kepada siswa siswi yaitu 

dengan menganggap kelas lain itu memiliki 

kemampuan dibawah kamu. Adanya motivasi 

tersebut siswa akan percaya diri dengan kemampuan 

yang mereka miliki. Hal ini berdasarkan pernyataan 

Samuri : 

“Terutama dikelas yang pembimbingnya 

saya, saya memberi motivasi dalam 

meningkatkan kepercayaan diri yaitu dengan 

menganggap kelas lain itu dibawah kamu, 

kamu yang paling pandai, dan kamu yang 

paling besar. “ 

 

Adanya pelatihan, motivasi dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk tampil dapat 

menumbuhkan kepercayaan diri. Dengan 
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kesempatan yang diberikan kepada siswa akan 

meningkatkan kepercayaan diri karena disertai 

dengan pelatihan terhadap kemampuan yang 

dimiliki. Motivasi yang diberikan juga dapat 

membantu mengembangkan kemampuan melalui 

kesempatan siswa untuk tampil, sehingga akan 

timbul rasa percaya diri terhadap kemampuan yang 

dimilikinya.  

Hal ini diungkapkan oleh Heru Setyono : 

“Strategi dalam meningkatkan kepercayaan 

diri siswa melalui kegiatan muhadhoroh yaitu 

dengan pelatihan, motivasi dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berpidato 

atau membawakan susunan acara lainnya, 

semakin lama anak akan terbiasa dan 

kepercayaan diri mereka akan bertambah 

dengan sendirinya serta memberikan 

kesempatan untuk mengeluarkan 

kemampuannya. “ 

Tanggungjawab yang dibebankan kepada 

siswa dengan didampingi guru mampu 

menumbuhkan rasa percaya diri. Ketika siswa 

mendapat tanggungjawab akan didampingi oleh 

guru sehingga dapat meningkatkan kepercayaan 

dirinya. Siswa yang diberikan tanggungjawab akan 

merasa bahwa mereka memiliki kemampuan dan hal 

tersebutlah yang akan meningkatkan kepercayaan 

dirinya. Dalam hal ini Umar mengatkan : 
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“Cara untuk meningkatkan kepercayaan diri 

siswa siswi melalui pelaksanaan muhadhoroh 

yaitu dengan memberi tanggungjawab yang 

penuh untuk tampil didepan teman-teman dan 

guru-guru dengan didampingi bapak/ibu 

guru.“ 

Dari beberapa pernyataan yang di ungkapkan 

guru di MI Muhammadiyah tersebut dapat dilihat 

bahwa pelaksanaan Muhadhoroh ini sangat bagus 

untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dan hal 

tersebut juga dibuktikan dengan fakta keadaan di 

lapangan.  

Dengan mengikuti pelaksanaan muhadhoroh 

ini dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa yang 

awalnya malu dan juga gerogi saat berada didepan 

orang banyak menjadikan siswa terbiasa berdiri dan 

disaksikan oleh orang banyak. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Nurul Hidayah : 

“Dengan mengikuti pelaksanaan muhadhoroh 

ini siswa akan melatih mental dan berbicara 

didepan umum serta muncul perasaan 

percaya diri. Awalnya memang terlihat gerogi 

tetapi lama-lama akan terbiasa dan percaya 

diri.” 

Hal yang senada juga diungkapkan oleh 

Umar: 
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 “Dengan adanya pelaksanaan muhadhoroh 

ini siswa menjadi terampil dalam berpidato 

didepan teman-teman serta bapak ibu guru. 

Selain itu siswa menjadi percaya diri saat 

berdiri membacakan pidatonya” 

Dimana siswa ini sangat didukung oleh guru 

wali kelas sekaligus guru pembimbing dalam 

pelaksanaan Muhadhoroh ini. Pembimbing selalu 

memberi motivasi dan juga pembelajaran yang 

mendukung siswa siswinya mengembangkan 

kemampuannya dan dengan begitu siswa siswi ini 

menjadi percaya diri terhadap kemampuan yang 

dimiliki. Sehingga pada saat mendapat giliran 

tampil ini siswa siswinya sangat antusias dan juga 

berebut peran dalam pelaksanaan Muhadhoroh ini. 

Tetapi hal ini dapat di antisipasi karena terdapat 

guru pembimbing di setiap kelas untuk membantu 

menentukan petugasnya sekaligus pelatih. 

2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Muhadhoroh 

dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa 

MI Muhammadiyah 

Suatu kegiatan dikatakan berhasil ketika 

terdapat faktor pendukung dan faktor 

penghambatnya. Seperti halnya dengan pelaksanaan 

Muhadhoroh ini juga terdapat faktor pendukungnya. 

Faktor pendukung pelaksanaan Muhadhoroh 

ini yaitu fasilitas, guru, orang tua, dan siswa. 

Fasilitas yang lengkap dapat mempermudah ketika 
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akan melakukan penampilan menggunakan alat. 

Selain fasilitas guru juga berperan sebagai 

pembimbing yang dapat mengarahkan siswanya 

untuk terus berlatih dan memotivasi supaya tidak 

mau kalah dengan kelas lain dengan begitu siswa 

akan mulai bersemangat dalam berlatih dan belajar. 

Ketika siswa mendapat tugas dari guru orang tuapun 

ikut serta dalam membantu anak-anaknya untuk bisa 

mengerjakan atau melakukan tugas yang guru 

berikan. 

Dengan bantuan yang berasal dari guru dan 

juga orang tua siswa juga sudah memiliki 

antusiasme dalam melakukan tugas yang diberikan 

dari sekolah sehingga dalam melaksanakannya 

siswa dapat di motivasi sehingga mampu dan yakin 

atas kemampuan yang diberikan melalui dukungan 

dan fasilitas yang tersedia. Hal tersebut berdasarkan 

ungkapan Nurul Hidayah : 

“Iya faktornya anatara lain:  

Fasilitas yang tersedia, guru yang selalu 

mendukung, orang tua yang juga antusias 

ketika anak mereka mendapat tugas, dan dari 

anak-anak sendiri yang juga banyak yang 

antusias ingin selalu mendapat tugas dalam 

pelaksanaan Muhadhoroh. “ 

Dalam hal ini Ngadenan juga menjelaskan 

faktor pendukung dalam pelaksanaan : 
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“Faktor pendukung pelaksanaan muhadhoroh 

ini adalah adanya bahan pelajaran, dan dari 

gurunya serta dari siswa siswinya. “ 

Pelaksanaan Muhadhoroh ini juga didukung 

fasilitas, pedoman teks untuk anak yang bertugas 

supaya tidak menghambat pelaksanaannya. Untuk 

mendukung terlaksananya kegiatan tersebut 

diperlukan fasilitas yang baik dan lengkap. Fasilitas 

tersebut dapat berupa tempat untuk melaksanakan 

kegiatan, alat-alat seperti pengeras suara dan teks 

untuk yang mendapat peran sebagai pembaca 

pidato.Hal tersebut berdasarkan ungkapan Suratno : 

 “Sound system, perangkat berupa teks dll. “ 

Hal yang senada juga di ungkapkan Umar : 

 “Masjid, wali kelas dan pedoman. “ 

Didalam pelaksanaan Muhadhoroh diperlukan 

adanya pendukung untuk melancarkan 

pelaksanaannya. Sehingga dibutuhkan berbagai 

pendukung yang dapat membantu dalam 

memudahkan tercapainya tujuan dalam pelaksanaan 

Muhadhoroh tersebut. Bukan hanya guru tetapi 

orang tua, fasilitas dan juga siswa merupakan suatu 

pendukung yang sangat membantu atau sangat 

penting dalam pelaksanaan Muhadhoroh ini.  

Orang tua dari siswa siswi MI 

Muhammadiyah Jeruk ini sangat senang ketika anak 
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mereka medapat tugas dalam pelaksanan 

Muhadhoroh tersebut. Hal itu dapat dilihat ketika 

anak mereka mendapat peran yang membutuhkan 

alat, orang tuapun mencari tahu kejelasannya 

dengan bertanya dengan bapak ibu guru yang 

bersangkutan. 

Dan yang tidak kalah penting adalah siswa 

yang antusias dalam pelaksanaan ini sehingga dapat 

membantu berjalannya pelaksanaan. Siswa yang 

berebut tugas ini membuktikan bahwa mereka 

memiliki keyakinan terhadap kemampuan yang 

siswa siswi miliki. Hal ini merupakan 

perkembangan yang baik bagi siswa siswi dengan 

begitu mereka dapat dengan mudah meningkatkan 

kemampuan yang mereka miliki dan muncul rasa 

percaya diri. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan karakter 

siswa siswi MI Muhammadiyah Jeruk Pacitan yang 

memiliki kepercayaan diri sangat bagus. Siswa 

dapat menumbuhkan kepercayaan dirinya juga 

merupakan bantuan dari guru pembimbing yang 

mengarahkan anak didiknya dengan baik pula. 

Pembiasaan yang mendisiplinkan siswa siswi ini 

juga sangat membantu dalam meningkatkan 

kepercayaan diri, karena siswa sudah memiliki 

bekal untuk meningkatkan kemampuan yang 

dimiliki.  
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Guru pembimbing ini juga mengajarkan siswa 

siswinya tampil dengan percaya diri melalui 

pembelajaran didalam kelas. Dan ditambah lagi 

dengan adanya pelaksananaan Muhadhoroh ini guru 

pembimbing juga mendapat kesempatan dalam 

mengasah kemampuan siswa siswinya. Ketika 

terdapat siswa siswinya yang kurang percaya diri 

guru pembimbing berusaha memotivasi untuk 

menumbuhkan karakter percaya diri tersebut, hal ini 

dapat dilihat dari kegiatan yang ada di lingkungan 

Madrasah. 

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Muhadhoroh 

dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa 

MI Muhammadiyah 

Suatu kegiatan pastinya memiliki faktor 

penghambat dalam pelaksanaannya, seperti 

pelaksanaan Muhadhoroh yang dilakukan di MI 

Muhammadiyah Jeruk ini juga terdapat beberapa 

faktor penghambat. 

Faktor penghambat dalam pelaksanaan 

Muhadhoroh yaitu anak yang masih usia MI/SD 

kurang bersungguh-sungguh dalam melakukan 

suatu hal karena masih cenderung bermain dengan 

teman sebayanya. Hal tersebut menjadi penghambat 

pelaksanaan Muhadhoroh yang seharusnya dapat 

berjalan dengan baik. Anak di usia tersebut memang 

sering tidak memperhatikan ketika pelaksanaan 

Muhadhoroh berlangsung. Sehingga rasa ingin 
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menjadi lebih baik dari teman yang lain kurang 

muncul dalam diri siswa hal inilah yang menjadi 

penghambat pelaksanaan Muhadhoroh. Pernyataan 

tersebut berdasarkan ungkapan Suratno : 

“Seusia anak MI masih cenderung bermain 

dan bergurau. “ 

Pernyataan yang sama juga di ungkapkan oleh 

Umar : 

“ Siswa-siswinya masih MI. “ 

Untuk melancarkan pelaksanaan dibutuhkan 

suatu fasilitas tetapi di dalam Madrasah ini masih 

kurang mencukupi ketika siswa siswi menampilkan 

suatu persembahan atau unjuk tampil. Sehingga 

harus bergantian dengan teman yang lainnya, dan 

adanya anak yang belum lancar dalam membaca 

juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan 

Muhadhoroh. Dalam hal ini Nurul Hidayah 

mengatakan : 

 “ Untuk faktor penghambatnya yaitu:  

- Fasilitas yang tersedia kurang ketika 

menampilkan suatu persembahan. 

- Dari anak terutama kelas I, karena 

sebagian ada yang belum bisa membaca 

lancar latin dan arab. Sehingga ketika 

mendapat bagian tugas mereka sedikit 
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kesulitan kecuali yang bisa sedikit 

menghafal. “ 

Kendala disaat pelaksanaan ini hampir umum 

karena setiap anak yang masih berusia MI, ini 

menunjukkan sikap siswa yang kurang relefan. 

Kurangnya fasilitas untuk mendukung penampilan 

siswa siswi juga menjadi penghambat, dan adanya 

siswa yang belum lancar membaca. 

Siswa siswi yang belum lancar dalam 

membaca ini memerlukan bantuan dari guru 

pembimbingnya sehingga kurang efektif dalam 

pelaksanaannya. Ditambah dengan siswa siswi yang 

kurang relefan ini juga membuat gaduh saat 

pelaksanaan Muhadhoroh dimulai sehingga kurang 

efektif.  

Untuk siswa yang masih merupakan kelas 

bawah juga sulit untuk di arahkan karena terkadang 

mereka juga masih suka bergurau dengan temannya. 
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BAB V 

ANALISI DATA 

 

A. Analisis Data 

1. Pelaksanaan Muhadhoroh dalam Meningkatkan 

Kepercayaan Diri Siswa Kelas III MI 

Muhammadiyah 

Pelaksanaan Muhadhoroh di MI 

Muhammadiyah ini dilakukan rutin setiap satu 

minggu sekali yaitu pada hari jum’at. Kegiatan 

tersebut merupakan program unggulan di Madrasah, 

karena dapat meningkatkan kualitas dari pada siswa 

siswinya.  

Pelaksanaan muhadhoroh ini dimaksudkan 

untuk mendidik siswa siswi supaya terampil dan 

mampu berbicara di depan banyak orang untuk 

menyampaikan pidatonya dengan percaya diri. 

Di mana didalam pelaksanaan Muhadhoroh ini 

petugasnya selalu bergantian disetiap kelas. Dan 

didalam unjuk penampilan atau persembahan 

terdapat pertunjukan yang isinya tidak menyimpang 

dari pelaksanaan. Pertunjukan ini dilakukan untuk 

menghibur audien supaya tidak merasa bosan dan 

mengurangi kegaduhan di dalam pelaksanaannya. 

Unjuk penampilan ini berupa drama atau 

kesenian yang isinya tidak menyimpang dari 

kegiatan tersebut. Penampilan yang ditampilkan 

tergantung dari pembimbing masing-masing kelas 
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dan disesuaikan dengan tema. Untuk kesenian 

biasanya berbentuk tarian yang biasa dikenal dengan 

hadroh atau dengan bernyayi. 

Pelaksanaan muhadhoroh inilah siswa siswi 

dibentuk untuk memiliki rasa percaya diri, karena di 

dalam pelaksanaan muhadhoroh ini siswa siswi 

dilatih untuk berani tampil dan berbicara didepan 

banyak orang. 

Pelaksanaan Muhadhoroh tersebut dilakukan 

secara bergantian dari 6 kelas yang dimulai dari 

kelas VI sampai kelas I. Dari ke-6 kelas tersebut 

memiliki pembimbing masing-masing, jadi setiap 

kelas memiliki 1 pembimbing sebagai koordinator 

supaya semua mendapatkan giliran dalam 

pelaksanaan Muhadhoroh. 

Pembimbing bertugas sebagai pemilih dan 

pengatur petugas Muhadhoroh, hal ini dilakukan 

supaya siswa tidak ada yang belum pernah tampil 

dengan peran yang berbeda. Ketika siswa sudah 

mulai mampu melaksanakan perannya dengan baik 

disitulah rasa percaya diri tumbuh dalam diri siswa. 

Sehingga kegiatan ini sangat membantu siswa siswi 

dalam menumbuhkan kepercayaan dirinya. 

Pelaksanaan ini dapat membantu siswa siswi di 

Madrasah dalam menumbuhkan kepercayaan diri 

melalui kemampuan yang dimiliki. Kemampuan 

tersebut dapat dilihat melalui peran yang dikuasainya 

dengan baik.  

Peran tersebut sesuai dengan susunan acara 

yang ada didalam pelaksanaan Muhadhoroh seperti 
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pembawa acara, pidato, unjuk penampilan dan doa. 

Siswa siswi di biasakan tampil di depan teman-

temannya sebagai petugas atau pemeran dalam 

pelaksanaan Muadhoroh. 

Kepercayaan diri tersebut dapat dilihat dari 

penampilan dari peserta didik dalam pelaksanaan 

Muhadhoroh. Adanya pelaksanaan Muhadhoroh ini 

sangat menentukan dan meningkatkan kualitas siswa 

siswi di Madrasah. Karena berkat kegiatan ini siswa 

bisa sampai ditingkat provinsi melalui kemampuan 

membaca al-qur’an.  

Selain itu siswa dapat memiliki rasa percaya 

diri dengan pelaksanaan Muhadhoroh dan siswa juga 

dilatih berkomunikasi didepan umum. Pelaksanaan 

tersebut dapat digunakan siswa untuk menunjukkan 

kemampuan yang dimilki dan juga dapat 

meningkatkan kepercayaan diri siswa. Adanya 

pelaksanaan Muhadhoroh ini dapat digunakan siswa 

siswi dalam menggali kemampuan yang dimiliki.  

Analisa tersebut dapat dibuktikan dengan 

pernyataan, kegiatan pelaksanaan Muhadhoroh 

wajib untuk dilakukan karena hal ini dapat 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

berdakwah atau berkomunikasi didepan umum 

sekaligus meningkatkan mental kepercayaan diri 

seseorang.
20

 

 

                                                           
20

 Amatul Muinah, ―Peran Kegiatan Muhadhoroh Dalam 

Meningkatkan Kepercayaan Diri Santri Pondok Modern Bina Insani 

Putri, ― (Agustus, 2018), 80. 
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Selain itu pelaksanaan Muhadhoroh ini juga 

dapat digunakan siswa siswi dalam mempraktikkan 

rasa percaya dirinya. Karena siswa dituntut untuk 

mampu berpidato didepan teman-teman dan juga 

bapak ibu gurunya. Kegiatan ini sangat efektif untuk 

meningkatkan kepercayaan diri peserta didik.  

Siswa dapat merubah sikap pasif menjadi aktif, 

karena siswa yang awalnya tidak pernah 

berkomunikasi atau tampil didepan umum menjadi 

terbiasa. Hal ini siswa dituntut untuk belajar karena 

petugas dalam pelaksanaan selalu bergantian disetiap 

tampil, jadi tidak hanya siswa itu saja yang 

mendapat peran.  

Dari tuntutan tersebutlah muncul mental 

percaya diri yang baik. Lama-lama siswa akan 

terbiasa tampil didepan orang banyak dan merasa 

percaya diri. Dari pelaksanaan muhadhoroh ini siswa 

mendapat bekal untuk nanti di lingkungan 

masyarakat. 

Karena kegiatan muhadhoroh ini mampu 

mengajari siswa siswi dalam berkomunikasi didepan 

umum serta mampu membawakan pidato dengan 

baik. Dengan terus mengajari siswa dalam 

berkomunikasi di depan umum akan muncul mental 

percaya dirinya. 

Dari penampilan yang diberikan oleh siswa 

siswi didalam pelaksanaan Muhadhoroh tersebut 

dapat muncul rasa percaya diri dalam diri siswa 

terhadap penampilan yang diberikan, dengan kata 

lain mengakui kemampuan yang dimiliki. Siswa 
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siswi akan merasa bangga ketika mereka dapat 

tampil atau diikut sertakan dalam pelaksanaan 

sehingga merasa memiliki kemampuan yang baik 

dalam dirinya.  

Berdasarkan analisis tersebut dapat diperkuat 

dengan teori yang menyatakan, Pelaksanaan 

Muhadhoroh merupakan kegiatan yang efisien untuk 

menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik.
21

 

Sehingga pelaksanaan kegiatan ini sangat di 

butuhkan dan sangat tepat sebagai wadah untuk 

menumbuhkan karakter siswa terutama dalam 

meningkatkan kepercayaan diri. Dan membiasakan 

peserta didik dalam berkomunikasi didepan umum 

inilah yang sangat di tekankan. Karena keberhasilan 

seseorang juga harus dibarengi dengan bersosialisasi 

yang baik. 

Dapat meninjau kepercayaan diri siswa karena 

menjadikannya berani menghadapi kegagalan. 

Dengan pelaksanaan Muhadhoroh tersebut dapat 

menumbuhkan sikap berani bersosialisasi yang 

didasari rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri. 

Rasa percaya terhadap diri sendiri sangat membantu 

siswa meningkatkan rasa percaya diri. 

Berdasarkan analisa tersebut dapat di perkuat 

dengan teori yang menyatakan bahwa, Prinsip 

didalam pelaksanaan Muhadhoroh adalah 
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 Noris Firmansyah, ―Evektivitas Kegiatan Ekstrakurikuler 

Muhadhoroh Dalam Pembentukan Rasa Percaya Diri Peserta Didik, ― 

(April, 2017), 130. 
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membentuk kepribadian yang baik peseta didik dan 

juga untuk menumbuhkan kepercayaan diri.
22

 

Keberanian dalam bersosialisasi dapat 

membantu dalam meningkatkan kepercayaan diri 

siswa. Karena siswa yang kurang bersosialisasi 

cenderung pemalu dan pendiam, dengan adanya 

pelaksanaan Muhadhoroh ini siswa menjadi berani 

bersosialisasi dan menumbuhkan kepercayaan diri. 

Kepercayaan diri ini juga dapat dilatih dengan 

membiasakan siswa siswi dalam sesuatu hal, seperti 

membiasakan siswa tampil di mimbar, hal tersebut 

bertujuan untuk melatih berkomunikasi didepan 

umum dan juga untuk meningkatkan rasa percaya 

diri. Selain membiasakan diri, siswa juga dilatih 

berbicara didepan umum dan juga di motivasi 

supaya dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat 

dibuktikan dengan teori yang menyatakan bahawa, 

membentuk karakter percaya diri selain dengan 

membiasakan anak tampil di depan umum juga 

dibutuhkan dukungan atau motivasi dan juga contoh 

atau latihan berbicara didepan umum dengan baik.
23

 

Melatih siswa untuk berkomuniukasi didepan 

umum bukanlah hal yang mudah karena tidak semua 

siswa memiliki kepercayaan diri yang baik. 

Sehingga dibutuhkan adanya motivasi dari orang-

                                                           
22

 Noris Firmansyah, ―Evektivitas Kegiatan Ekstrakurikuler 

Muhadhoroh Dalam Pembentukan Rasa Percaya Diri Peserta Didik, 

112. 
23

  Noris Firmansyah, 106. 
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orang terdekatnya. Motivasi merupakan salah satu 

cara untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. 

Dengan memberikan motivasi kepada siswa siswi 

yaitu menganggap kelas lain itu dibawah kamu dan 

kamu yang paling cerdas. 

Terkadang guru memberikan motivasi kepada 

siswa melalui anggapan yang meyakinkan 

kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dan 

menganggap yang lain itu memiliki kemampuan 

dibawahnya. 

Analisa tersebut berdasarkan teori yang 

menyatakan bahwa, seseorang akan memiliki 

kepercayaan diri ketika seseorang tersebut memiliki 

motivasi dan juga sikap positif lainnya. Ketika 

seseorang memiliki motivasi akan muncul 

kepercayaan diri.
24

 

Terkadang bagi sebagian siswa motivasi 

sangat membantu dalam menumbuhkan karakter 

salah satunya yaitu kepercayaan diri. Motivasi yang 

diberikan bisa melalui apapun, salah satunya yaitu 

dengan adanya pelaksanaan Muhadhoroh ini siswa 

di motivasi untuk bisa berkomunikasi didepan umum 

melalui pidato dan susunan acara yang ada 

didalamnya. 

Dengan adanya kesempatan yang diberikan 

kepada siswa akan meningkatkan kepercayaan diri 

karena disertai dengan pelatihan terhadap 

kemampuan yang dimiliki. Motivasi yang diberikan 
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juga dapat membantu mengembangkan kemampuan 

melalui kesempatan terhadap siswa untuk tampil, 

sehingga akan timbul rasa percaya diri terhadap 

kemampuan yang dimilikinya.  

Ketika siswa memiliki kesempatan maka perlu 

adanya pelatihan untuk mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki. Selain itu siswa juga 

dapat mencoba hal-hal yang baru dengan 

kesempatan yang dimiliki. Didalam pelaksanaan 

Muhadhoroh ini terdapat susunan acara seperti 

pengajian di tingkat umum lainnya, sehingga siswa 

akan mendapat kesempatan mencoba semua susunan 

acara yang ada. Dengan kesempatan yang diberikan 

kepada siswa, pelatihan untuk meningkatkan 

kemampuan dan motivasi inilah yang akan 

membantu siswa dalam menumbuhkan kepercayaan 

dirinya melalui pelaksanaan Muhadhoroh.  

Pernyataan tersebut diperkuat dengan teori 

yang menyatakan bahwa, meningkatkan kepercayaan 

diri dapat dilakukan dengan memberikan dukungan, 

selain itu dengan memberikan kesempatan atau 

tempat untuk menampilkan kemampuan yang 

dimiliki juga dapat meningkatkan kepercayaan diri.
25

 

Selain memberikan kesempatan, siswa juga 

perlu diberikan tanggungjawab untuk menumbuhkan 

kepercayaan diri. Tanggungjawab yang dibebankan 

kepada siswa dengan didampingi guru mampu 

menumbuhkan rasa percaya diri. Ketika siswa 
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 Ibid, 104-105. 
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mendapat tanggungjawab akan didampingi oleh guru 

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. 

Siswa yang diberikan tanggungjawab akan merasa 

bahwa mereka memiliki kemampuan dan hal 

tersebutlah yang akan meningkatkan kepercayaan 

dirinya. Tanggung jawab yang diberikan siswa harus 

dengan dampingan guru supaya jalan mereka tetap 

sesuai aturan dalam pendidikan dan tidak 

menyimpang. 

Pernyataan tersebut berdasarkan teori yang 

menyatakan bahwa, untuk membangun percaya diri 

dibutuhkan beberapa cara diantaranya yaitu 

memberikan tanggungjawab terhadap anak dan juga 

mendukung yang menjadi bakat atau kemampuan 

yang dimiliki anak.
26

 

Memberikan tanggungjawab kepada siswa 

yang terlihat bisa melakukannya dengan tujuan 

untuk meningkatkan karakter terutama dalam 

kepercayaan dirinya. Karena kecerdasan siswa juga 

perlu di sertai dengan kepercayaan diri untuk 

mendukung kemampuan yang dimiliki. Pemberian 

tanggungjawab inilah yang akan ikut membantu 

memunculkan kemampuan yang dimiliki siswa dan 

yang akan membantu siswa meningkatkan 

kepercayaan dirinya. 

Berdasarkan analisis bahwa pelaksanaan 

Muhadhoroh dapat meningkatkan kepercayaan diri 
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 Yuni Fitriyani, ― Pengaruh Dukungan Orang Tua Terhadap 
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siswa terbukti dengan adanya pelaksanaan yang 

dilakukan dilapangan. Pelaksanaan tersebut terlihat 

membantu siswa berekspresi dan juga 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki.  

Dengan pelaksanaan tersebut siswa juga dapat 

meningkatkan kepercayaan dirinya melalui berbagai 

hal yang ada didalam pelaksanaan tersebut. Salah 

satu hal yang dapat membantu siswa meningkatkan 

kepercayaan diri yaitu pidato yang dilakukan 

didepan teman-temannya dalam Madrasah. Siswa 

dilatih untuk tampil didepan dan mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki untuk bekal dalam 

kehidupan bermasyarakat nanti. 

Berdasarkan analisa tersebut dapat dilihat 

bahwa pelaksanaan Muhadhoroh ini sangat bagus 

untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dan hal 

tersebut juga dibuktikan dengan fakta keadaan di 

lapangan.  

Dimana siswa sangat didukung oleh guru wali 

kelas sekaligus guru pembimbing dalam pelaksanaan 

Muhadhoroh ini. Pembimbing selalu memberi 

motivasi dan juga pembelajaran yang mendukung 

siswa siswinya mengembangkan kemampuannya, 

dengan begitu siswa siswi menjadi percaya diri 

terhadap kemampuan yang dimiliki. Sehingga pada 

saat mendapat giliran tampil siswa siswinya sangat 

antusias dan juga berebut peran dalam pola 

pelaksanaan Muhadhoroh ini. Tetapi hal ini dapat di 

antisipasi karena terdapat guru pembimbing di setiap 
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kelas untuk membantu menentukan petugasnya 

sekaligus pelatih. 

2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Muhadhoroh 

dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa 

Kelas III MI Muhammadiyah 

Suatu kegiatan dikatakan berhasil ketika 

terdapat faktor pendukung dan faktor 

penghambatnya. Seperti halnya dengan pelaksanaan 

Muhadhoroh ini juga terdapat faktor pendukungnya. 

Faktor pendukung pelaksanaan Muhadhoroh 

ini yaitu fasilitas, guru, orang tua, dan siswa. 

Fasilitas yang lengkap dapat mempermudah ketika 

akan melakukan penampilan menggunakan alat. 

Selain fasilitas guru juga berperan sebagai 

pembimbing yang dapat mengarahkan siswanya 

untuk terus berlatih dan memotivasi supaya tidak 

mau kalah dengan kelas lain dengan begitu siswa 

akan mulai bersemangat dalam berlatih dan belajar. 

Ketika siswa mendapat tugas dari guru orang 

tuapun ikut serta dalam membantu anak-anaknya 

untuk bisa mengerjakan atau melakukan tugas yang 

guru berikan. Dengan bantuan yang berasal dari guru 

dan juga orang tua siswa juga sudah memiliki 

antusiasme dalam melakukan tugas yang diberikan 

dari sekolah sehingga dalam melaksanakannya siswa 

dapat di motivasi sehingga mampu dan yakin atas 

kemampuan yang diberikan melalui dukungan dan 

fasilitas yang tersedia. 

Berdasarkan analisa tersebut dapat didukung 

dengan teori yang menyatakan bahwa, pelaksanaan 
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Muhadhoroh ini tidak lepas dari faktor pendukung 

untuk melancarkan pelaksanaannya.
27

 

Untuk melancarkan suatu pelaksanaan pasti 

dibutuhkan berbagai faktor pendukung, hal ini 

digunakan untuk melancarkannya. Faktor pendukung 

ini bisa berupa fasilitas dan juga bisa berupa 

dukungan dari orang-orang terdekat, dengan adanya 

faktor-faktor pendung inilah yang nanti akan 

memudahkan dalam menjalankan pelaksanaan. 

Pelaksanaan Muhadhoroh ini sangat dibutuhkan bagi 

perkembangan siswa sehingga perlu adanya 

dukungan yang baik untuk membantu meningkatkan 

karakter siswa terutama dalam mengembangkan 

kepercayaan dirinya. 

Dan yang tidak kalah penting adalah siswa 

yang antusias dalam pelaksanaan ini sehingga dapat 

membantu berjalannya pelaksanaan. Siswa yang 

berebut tugas ini membuktikan bahwa mereka 

memiliki keyakinan terhadap kemampuan yang 

siswa siswi miliki. Hal ini merupakan perkembangan 

yang baik bagi siswa siswi dengan begitu mereka 

dapat dengan mudah meningkatkan kemampuan 

yang mereka miliki dan muncul rasa percaya diri. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan karakter 

siswa siswi yang memili kepercayaan diri sangat 

bagus. Siswa siswinya merupakan yang baik dan 

disiplin karena terdapat guru pembimbing yang 
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 Amatul Muinah, ―Peran Kegiatan Muhadhoroh Dalam 

Meningkatkan Kepercayaan Diri Santri Pondok Modern Bina Insani 

Putri, ― (Agustus, 2018), 60. 
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mengarahkan anak didiknya dengan baik pula. 

Pembiasaan yang mendisiplinkan siswa siswi ini 

juga sangat membantu dalam meningkatkan 

kepercayaan diri, karena siswa sudah memiliki bekal 

untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki.  

Guru pembimbing juga mengajarkan siswa 

siswinya tampil dengan percaya diri melalui 

pembelajaran didalam kelas. Dan ditambah lagi 

dengan adanya pelaksananaan Muhadhoroh ini guru 

pembimbing juga mendapat kesempatan dalam 

mengasah kemampuan siswa siswinya. Ketika 

terdapat siswa siswinya yang kurang percaya diri 

guru pembimbing berusaha memotivasi untuk 

menumbuhkan karakter percaya diri tersebut, hal ini 

dapat dilihat dari kegiatan yang ada di lingkungan 

Madrasah. 

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Muhadhoroh 

dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa 

Kelas III MI Muhammadiyah 

Suatu kegiatan pastinya memiliki faktor 

penghambat dalam pelaksanaannya, seperti 

pelaksanaan Muhadhoroh yang dilakukan di MI 

Muhammadiyah Jeruk ini juga terdapat beberapa 

faktor penghambat. 

Pelaksanaan Muhadhoroh ini selain memiliki 

faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat 

dalam pelaksanaannya. Salah satu faktor 

penghambatnya adalah usia anak yang masih MI 

menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Anak yang 



65 
 

 
 

masih suka bermain ini terkadang membuat 

kegaduhan dalam pelaksanaan yang berlangsung. 

Anak yang masih usia MI/SD kurang 

bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu hal 

karena masih cenderung bermain dengan teman 

sebayanya. Hal tersebut menjadi penghambat 

pelaksanaan Muhadhoroh yang seharusnya dapat 

berjalan dengan baik. Anak di usia tersebut 

memang sering tidak memperhatikan ketika 

pelaksanaan Muhadhoroh berlangsung. Sehingga 

rasa ingin menjadi lebih baik dari teman yang lain 

kurang muncul dalam diri siswa hal inilah yang 

menjadi penghambat pelaksanaan Muhadhoroh. 

Berdasarkan analisis tersebut dapat diperkuat 

dengan teori yang menyatakan bahawa, kendala 

dalam pelaksanaan Muhadhoroh ini antara lain 

adalah sulit mengkondisikan anak disaast kegiatan 

sedang berlangsung. 
28

 

Anak usia MI memang masih sulit untuk bisa 

di atur sehingga seringkali membuat kegaduhan. 

Tetapi terkadang siswa juga dapat memperhatikan 

ketika sudah memasuki acara hiburan atau unjuk 

tampil dimana didalamnya terdapat hal-hal yang 

menarik untuk menyita perhatian siswa siswi.  

Diusia anak MI sangat umum ketika siswa 

siswinya ramai dan tidak sungguh-sungguh dalam 

melakukan tugas, karena siswa masih belum terlalu 

mengerti tentang baik dan buruk.  
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B. Data Temuan 

Berdasarkan rumusan masalah, paparan data serta 

temuan yang ada di lapangan maka hasil penelitian 

tentang pelaksanaan Muhadhoroh dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

Pelaksanaan Muhadhoroh ini dilaksanakan dalam 

satu minggu sekali yaitu pada hari jum’at. Petugas 

dalam pelaksanaan ini bergantian mulai dari kelas VI 

sampai kelas I. Dan dalam satu kelas diusahakan untuk 

selalu meratakan pembagian petugas dalam pelaksanaan, 

karena semua siswa diharapkan mengembangkan 

kemampuan yang akan menumbuhkan kepercayaan diri. 

Pelaksanaan Muhadhoroh ini sangat efektif untuk 

membantu dalam meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi siswa siswi. Dengan kemampuan 

berkomunikasi yang baik tersebut dapat menyebabkan 

adanya kepercayaan diri menjadi meningkat. 

Sehingga pelaksanaan ini merupakan wadah yang 

sangat efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri 

siswa. Karakter percaya diri ini membantu siswa dalam 

berkomunikasi dengan orang disekitarnya. 

Selain kemampuan terdapat strategi untuk  

meningkatkan kepercayaan diri siswa, hal itu antara lain 

dengan memotivasi, pelatihan, kesempatan, 

tanggungjawab, dan kebiasaan yang diterapkan dalam 

kehidupan siswa siswi. 

Dalam pelaksanaan Muhadhoroh ini terdapat 

faktor pendukung sekaligus faktor penghambat sebagai 

tolok ukur keberhasilan suatu kegiatan. Faktor 
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pendukung pelaksanaan Muhadhoroh ini antara lain 

fasilitas seperti pengeras suara, tempat pelaksanaan, dan 

teks pidato, guru pembimbing, orang tua, serta 

antusiasme siswa yang ingin bersaing dengan teman 

kelas lain.Sedangkan faktor penghambat dalam 

pelaksanaan Muhadhoroh yaitu usia anak yang masih 

MI/SD menunjukkan siswa yang kurang relefan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, paparan data serta 

temuan yang ada di lapangan maka hasil penelitian 

tentang pelaksanaan Muhadhoroh dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Pelaksanaan Muhadhoroh 

Pelaksanaan Muhadhoroh tersebut dilakukan 

secara bergantian dari ke 6 kelas yang dimulai dari 

kelas VI sampai kelas I. Dari ke 6 kelas tersebut 

memiliki pembimbing masing-masing, untuk setiap 

kelasnya memiliki 1 pembimbing sebagai 

koordinator pelaksanaan. 

Pelaksanaan Muhadhoroh tersebut dapat 

meningkatkan kepercayaan diri siswa melalui 

adanya. 

a. Pemberian pelatihan  

b. Dorongan yang diberikan guru dan orang tua 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

tampil sesuai kemampuannya 

d. Membiasakan tampil didepan umum 

e. Memberikan tanggungjawab kepada siswa 

2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Muhadhoroh 

Faktor pendukung pelaksanaan Muhadhoroh 

ini antara lain fasilitas seperti pengeras suara, 
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tempat pelaksanaan, dan teks pidato, guru 

pembimbing, orang tua, serta antusiasme siswa yang 

ingin bersaing dengan teman kelas lain. 

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Muhadhoroh 

Sedangkan faktor penghambat dalam 

pelaksanaan Muhadhoroh yaitu usia anak yang 

masih MI/SD menunjukkan siswa yang kurang 

relefan. 

 

B. Saran  

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan dalam 

lembaga ini perlu adanya penelitian berikutnya terkait 

evaluasi. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan lembaga untuk lebih meningkatkan 

kualitas siswa maupun lembaga itu sendiri. 
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