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Lampiran 1 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati keadaan fisik dan lokasi pengajian Halaqah Dirosa Maryam di 

Kel. Lauru Kec Rumbia Tengah Kab Bombana? 

2. Mengamati kegiatan membaca Al-Qur’an di pengajian Halaqah Dirosa 

Maryam di Kel. Lauru Kec Rumbia Tengah Kab Bombana? 

3. Mengamati cara belajar ibu-ibu pengajian Halaqah Dirosa Maryam di 

Kel. Lauru Kec Rumbia Tengah Kab Bombana? 

4. Mengamati cara mengajar ustadzah di pengajian Halaqah Dirosa Maryam 

di Kel. Lauru Kec Rumbia Tengah Kab Bombana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Untuk ibu-ibu pengajian Halaqah Dirosa Maryam di Kel. Lauru Kec Rumbia 

Tengah Kab Bombana 

A. Identitas Informan 

1. Narasumber :  

2. Hari/Tanggal :  

3. Tempat wawancara : 

B. Sasaran Wawancara 

1. Motivasi apa yang mendorong ibu-ibu dalam belajar membaca Al-

Qur’an?  

2. Problematika ibu-ibu dalam belajar membaca Al-Qur’an? 

C. Butir-butir Pertanyaan 

1. Apa motivasi ibu belajar membaca Al-Qur’an di Halaqah Dirosa 

Maryam ini? 

2. Apa manfaat dan tujuan yang ibu peroleh dalam kegiatan belajar 

membaca Al-Qur’an?  

3. Kapankah kegiatan dilaksanakan?  Dan apakah ibu selalu mengikuti 

kegiatan belajar membaca Al-Qur’an?  

4. Apa yang ibu rasakan ketika kegiatan belajar membaca Al-Qur’an?  

5. Bagaimana cara mengimplementasikan kegiatan belajar membaca Al-

Qur’an dalam kegiatan sehari-hari?  

6. Hambatan apa yang ibu hadapi dalam mengikuti kegiatan belajar 

membaca Al-Qur’an?  
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2. Untuk ustadzah pengajian Halaqah Dirosa Maryam di Kel. Lauru Kab 

Bombana 

A. Identitas Informan 

1. Narasumber  : 

2. Hari/Tanggal : 

3. Tempat wawancara : 

B. Sasaran Wawancara 

1. Motivasi yang diberikan kepada seluruh ibu-ibu pengajian dalam 

mengikuti kegiaatan belajar membaca Al-Qur’an? 

2. Problematika ibu-ibu dalam belajar membaca Al-Qur’an? 

C. Butir-butir Pertanyaan 

1. Apa manfaat dan tujuan di adakannya kegiatan belajar membaca Al-

Qur’an? 

2. Bagaimana implementasi kegiatan belajar membaca Al-Qur’an? 

3. Bagaimana peran pembimbing dalam pelaksanaan kegiatan belajar 

membaca Al-Quran? 

4. Bagimana respon dan peran ibu-ibu dengan adanya kegiatan belajar 

membaca Al-Qur’an? 

5. Apakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi ibu-ibu 

dalam belajar membaca Al-Qur’an? 
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Lampiran 3  

  LEMBAR HASIL OBSERVASI I  

No.  Kegiatan  Keterangan  

1. Mengamati keadaan fisik dan 

lokasi pengajian Halaqah 

Dirosa Maryam di Kel. Lauru 

Kec Rumbia Tengah Kab 

Bombana? 

 

Lokasi Halaqah Dirosa Maryam berada Di 

lorong bank Bri, Jl. Rusa, Kelurahan Lauru, 

Kabupaten Bombana. Halaqah Dirosa 

Maryam tidak mempunyai gedung khusus 

masih menggunakan rumah salah satu ibu-ibu 

pengajian, dan juga untuk sarana dan 

prasarananya terdapat 5 meja 1 papan tulis 

dan 1 karpet 

2.  Mengamati kegiatan membaca 

Al-Qur’an di pengajian 

Halaqah Dirosa Maryam di 

Kel. Lauru Kec Rumbia 

Tengah Kab Bombana? 

 

Untuk nama kegiatan di Halaqah Dirosa 

Maryam adalah tarbiyah diantaranya seperti 

menyetorkan hafalan, membaca Al-Qur’an, 

dan tauiyah singkat. kegiatan membaca Al-

Qur’an berjalan dengan baik yang diawali 

dengan mengucapkan salam lalu berdoa 

kemudian ustadzah memberikan sedikit 

keutamaan-keutamaan membaca Al-Qur’an 

lalu kemudian ibu-ibu menyetorkan hafalanya 

sambil ustadzah mendengarkan lalu jika ada 

yang salah diperbaiki, setelah menyetorkan 

hafalan maka mulailah membaca Al-Qur’an 
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dengan ustadzah membacakan duluan surah 

yang dibaca dan kemudian ibu-ibu 

melanjutkan terakhir ustadzah memberikan 

tausiyah singkatnya mengenai keutaman Al-

Qur’an atau materi keislaman lainya dan 

terakhir ditutup dengan membaca doa. 

3. Mengamati cara belajar ibu-

ibu pengajian Halaqah Dirosa 

Maryam di Kel. Lauru Kec 

Rumbia Tengah Kab 

Bombana? 

Cara belajar ibu-ibu sangat baik mereka 

mudah memahami yang dikatakan oleh 

ustadzahnya 

4. Mengamati cara mengajar 

ustadzah di pengajian Halaqah 

Dirosa Maryam di Kel. Lauru 

Kec Rumbia Tengah Kab 

Bombana? 

 

Dari cara mengajar ustadzah sangat baik 

dalam meyampaikan materi mudah dipahami 

oleh ibu-ibu, kemudian untuk nada suaranya 

jelas 
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LEMBAR HASIL OBSERVASI II 

No.  Kegiatan  Keterangan  

1. Mengamati keadaan fisik dan 

lokasi pengajian Halaqah 

Dirosa Maryam di Kel. Lauru 

Kec Rumbia Tengah Kab 

Bombana? 

 

Lokasi Halaqah Dirosa Maryam berada Di 

lorong bank Bri, Jl. Rusa, Kelurahan Lauru, 

Kabupaten Bombana. Halaqah Dirosa 

Maryam tidak mempunyai gedung khusus 

masih menggunakan rumah salah satu ibu-ibu 

pengajian, dan juga untuk sarana dan 

prasarananya terdapat 5 meja 1 papan tulis 

dan 1 karpet 

2.  Mengamati kegiatan membaca 

Al-Qur’an di pengajian 

Halaqah Dirosa Maryam di 

Kel. Lauru Kec Rumbia 

Tengah Kab Bombana? 

 

proses membaca Al-Qur’an dikalangan ibu-

ibu pengajian Halaqah Dirosa Maryam 

pertama ustadzah membuka dengan membaca 

do’an setelah itu ustadzah memberikan 

keutaman-keutamaan orang yang membaca 

Al-Qur’an, setelah itu dimulai dengan 

meyetorkan hafalan Al-Qur’an seperti yang 

dilakukan salah satu ibu-ibu dalam 

menyetorkan hafalanya juz 30 yang ia mulai 

dari surah An-Naba ayat 1-5 atau sampai 

selesai jika ibu-ibu lancar dan tidak lupa maka 

setoran hafalanya bisa sampai selesai akan 

tetapi jika tidak lancar atau masih sering lupa 

maka hanya sampai batas ayat yang telah 
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dihafalkan saja, tetapi ada juga ibu-ibu yang 

mulai menyetorkan surah hafalanya juz 30 

dimulai dari bawah yaitu surah An-Nas 

sampai keatas atau sampai batas surah yang 

dihafalkan saja. Terkadang juga ibu-ibu 

melirik sedikit atau melihat sedikit surah yang 

dihafalkan dalam Al-Qur’an untuk 

memastikan betul atau tidak yang ia baca, 

tetapi ibu-ibu yang lain memberitahu agar 

jangan melihat Al-Qur’an dan menyuruh agar 

menutup Al-Qur’annya, sambil ibu-ibu 

menyetorkan surah yang dihafalkan ustadzah 

mendengarkan dengan seksama bacaan Al-

Qur’anya ibu-ibu dan langsung mengoreksi 

memperbaiki jika ada hafalan Qur’an ibu-ibu 

yang salah atau keliru, kemudian untuk ibu-

ibu yang lain sambil menunggu giliranya tiba 

biasanya ibu-ibu memuroja’ah hafalan Al-

Qur’anya dengan suara kecil agar tidak 

mengganggu ibu-ibu lain yang menyetorkan 

hafalanya. Namun tidak semua juga ibu-ibu 

menyetorkan hafalan Qur’an ada juga 

beberapa 1 atau 2 orang tidak menyetorkan 

hafalanya dikarenakan ia tidak menambah 



 

84 
 

hafalanya ataupun lupa untuk menghafal 

dirumah. Kemudian setelah semua ibu-ibu 

selesai menyetorkan hafalan Al-Qur’an surah-

surah pendek juz 30 maka masuklah pada 

kegiatan inti yaitu membaca Al-Qur’an 

(tadarrus) dimulai ustadzah membuka surah 

yang terakhir kali dibaca atau sampai dimana 

batas bacaan Al-Qur’an saat pertemuan 

sebelumnya misalnya ustadzah membuka 

Qur’an surah Al-Maidah ayat 5 maka 

ustadzah yang memulai terlebih dulu 

membaca Al-Qur’an sekitar 1 sampai 3 ayat 

kemudian setelah itu baru ibu-ibu 

melanjutkan bacaan Al-Qur’an selanjutnya, 

dalam membaca Al-Qur’an terlihat bahwa 

ibu-ibu sudah bisa membaca Al-Qur’an 

dengan baik hanya saja terkadang masih ada 

beberapa yang tersendat karena dipengaruhi 

mata yang mulai buram ditambah Qur’an 

yang dibawa oleh ibu-ibu tidak terlalu besar. 

Selagi ibu-ibu membaca Al-Qur’an sampai 

tanda berhenti maka ustadzah memperhatikan 

bacaan Qur’an ibu-ibu jika ada yang salah 

langsung dikoreksi diberitahukan bacaan yang 
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benarnya, selain itu juga ibu-ibu lain 

memperhatikan bacaan temanya sambil 

menunggu giliranya tiba, kadang ibu-ibu juga 

menegur temanya jika ada bacaan Qur’an 

yang tidak sesuai dengan tajwidnya. 

Kemudian setelah membaca Al-Qur’an maka 

dilanjutkan dengan tausiyah singkat 

memberikan keutamaan-keutamaan membaca 

Al-Qur’an atau materi keislaman lainya 

seperti hadis tentang persaudaraan dsb, 

selanjutya diakhiri ditutup dengan membaca 

doa. 

3. Mengamati cara belajar ibu-

ibu pengajian Halaqah Dirosa 

Maryam di Kel. Lauru Kec 

Rumbia Tengah Kab 

Bombana? 

Tidak jauh berbeda pada observasi pertama 

Cara belajar ibu-ibu sangat baik mereka 

mudah memahami yang dikatakan oleh 

ustadzahnya terkait hukum-hukum bacaan, 

terkadang ibu-ibu menanyakan hukum bacaan 

Al-Qur’an tersebut dinamakan apa pada saat 

membaca Al-Qur’an berlangsung. 

4. Mengamati cara mengajar 

ustadzah di pengajian Halaqah 

Dirosa Maryam di Kel. Lauru 

Kec Rumbia Tengah Kab 

Bombana? 

Dari cara mengajar ustadzah sangat bagus 

dalam meyampaikan materi mudah dipahami 

oleh ibu-ibu, kemudian untuk nada suaranya 

jelas dan sering menyampaikan langsung 

hukum-hukum bacaan Al-Qur’an kepada ibu-
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 ibu pada saat membaca Al-Qur’an atau pada 

saat ibu-ibu bertanya, seperti nun sukun ada 

berapa dijelaskan ada ikhfa izhar dsb 
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Lampiran 4 

LEMBAR HASIL WAWANCARA 

Narasumber   : 1 

Hari/Tanggal   : Kamis, 9 Juli 2020 

Tempat wawancara : Rumah pengajian 

1. Apa motivasi ibu belajar membaca Al-Qur’an di Halaqah Dirosa Maryam ini? 

Jawaban: motivasi saya ya selama ini kan kita belum tahu tentang tajwid, 

panjang pendeknya walaupun memang kita sudah tahu huruf tetapi panjang 

pendeknya belum mana yang harus didengungkan mana yang tidak sehingga 

kita memang mau betul-betul belajar untuk memperlancar bacaan Al-Qur’an 

2. Apa manfaat dan tujuan yang ibu peroleh dalam kegiatan belajar membaca Al-

Qur’an? 

Jawaban: manfaatnya dan tujuanya kurang lebih untuk mengetahui bacaan Al-

Qur’an dari sebelumnya tidak diketahui ilmu tajwid sekarang dengan 

diadakanya pengajian kita bisami tau bisami mengerti 

3. Kapankah kegiatan dilaksanakan?  Dan apakah ibu selalu mengikuti kegiatan 

belajar membaca Al-Qur’an? 

Jawaban: setiap hari rabu dan sabtu, ya saya selalu mengikuti pengajian 

kecuali ada halangan seperti sakit atau urusan mendadak 

4. Apa yang ibu rasakan ketika kegiatan belajar membaca Al-Qur’an? Dan 

seperti apa cara mengajar ustadzahnya? 

Jawaban: selama ini yang saya rasakan ya senang, karena sudah tau bacaan 

Qur’an mana yang didengung mana yang dipanjangkan yang sesungguhnya 
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selama ini kan tinggal baca saja kaya air mengalir sebelum ikuti pengajian ini, 

dan cara mengajar ustadzahnya juga bagus mudah untuk dipahami 

5. Bagaimana cara mengimplementasikan kegiatan belajar membaca Al-Qur’an 

dalam kegiatan sehari-hari?  

Jawaban: ya kadang setelah habis shalat saya ulang-ulangi bacaan Qur’an 

yang habis di pelajari, kalau ada waktu luang saya membaca Al-qur’an supaya 

pelajaran yang saya dapat dipengajian tidak dilupakan 

6. Hambatan apa yang ibu hadapi dalam mengikuti kegiatan belajar membaca 

Al-Qur’an? 

Jawaban: kalau untuk hambatanya sendiri tidak ada kayaknya untuk yang 

sekarang karena cara mengajar usatadzahnya mudah untuk dipahami 

Narasumber  : 2 

Hari/Tanggal   : Kamis, 9 Juli 2020 

Tempat wawancara : Rumah pengajian 

1. Apa motivasi ibu belajar membaca Al-Qur’an di Halaqah Dirosa Maryam ini? 

Jawaban: ingin memperbaiki bacaan Al-Qur’an saya dan juga nanti bisa 

diajarkan kepada anak-anak saya Insya Allah 

2. Apa manfaat dan tujuan yang ibu peroleh dalam kegiatan belajar membaca Al-

Qur’an? 

Jawaban:  tujuanya untuk memperbaiki bacaan Al-Qur’an supaya lebih bagus 

lagi, manfaatnya selain untuk mendapatkan pahala dan memperlancar juga 

bisa nanti saya ajarkan kepada anak-anak saya supaya mereka bisa juga 

membaca Al-Qur’an karena cukup saya saja yang belajar Al-Qur’an sekarang-
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sekarang ini yang belajar Al-Qur’an-nya diusia seperti sekarang walaupun 

tidak ada kata terlambat ya kalau kita betul-betul mau belajar 

3. Kapankah kegiatan dilaksanakan?  Dan apakah ibu selalu mengikuti kegiatan 

belajar membaca Al-Qur’an? 

Jawaban: setiap hari rabu dan sabtu, iya saya selalu ikut 

4. Apa yang ibu rasakan ketika kegiatan belajar membaca Al-Qur’an? Dan 

seperti apa cara mengajar ustadzahnya? 

Jawaban: merasa senang dan tenang saat mengikuti pengajian ini karena bisa 

berkumpul dengan teman-teman juga memperbaiki bacaan Al-Qur’an. cara 

mengajarnya bagus 

5. Bagaimana cara mengimplementasikan kegiatan belajar membaca Al-Qur’an 

dalam kegiatan sehari-hari? 

Jawaban:  biasa kalau habis shalat maghrib atau subuh saya biasaka membaca 

Al-Qur’an supaya saya tidak lupa apa yang saya sudah pelajari ditempat 

pengajian 

6. Hambatan apa yang ibu hadapi dalam mengikuti kegiatan belajar membaca 

Al-Qur’an? Kayaknya tidak ada hambatan 

Narasumber  : 3 

Hari/Tanggal   : Kamis, 9 Juli 2020 

Tempat wawancara : Rumah pengajian 

1. Apa motivasi ibu belajar membaca Al-Qur’an di Halaqah Dirosa Maryam ini? 

Jawaban: motivasi saya ikut pengajian dirosa untuk mengenal atau 

memperlancar baca Al-Qur’an 
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2. Apa manfaat dan tujuan yang ibu peroleh dalam kegiatan belajar membaca Al-

Qur’an? 

Jawaban: manfaatnya untuk menambah ilmu, memperlancar bacaan Al-Qur’an 

dan mendapatkan pahala tentunya selain itu saya kalau setiap ada pengajian 

dimana saja saya ikuti biar jauh tempatnya saya pergi karena saya ingin 

belajar menambah ilmu 

3. Kapankah kegiatan dilaksanakan?  Dan apakah ibu selalu mengikuti kegiatan 

belajar membaca Al-Qur’an? 

Jawaban:  untuk kegiatan baca Al-Qur’an tiap minggunya dua kali yaitu hari 

rabu dan hari sabtu dari jam 4 sore sampai jam etengah enam sore, dan 

alhamdulillah selalu ikut  

4. Apa yang ibu rasakan ketika kegiatan belajar membaca Al-Qur’an? Dan 

seperti apa cara mengajar ustadzahnya? 

Jawaban:  yang saya rasakan setelah mengikuti pengajian perasaan saya 

senang dan bahagia apalagi selama mengikuti pengajian ini kami banyak 

perubahan semua teman-teman pengajian yang tadinya tidak bisa baca Al-

Qur’an sekarang sudah bisa dan lancar bacaan Al-Qur’an nya. Ustadzahnya 

juga bagus dalam mengajarkan kita tidak suka marah-marah pokoknya 

baguslah 

5. Bagaimana cara mengimplementasikan kegiatan belajar membaca Al-Qur’an 

dalam kegiatan sehari-hari?  

Jawaban: untuk pribadi saya setiap hari selesai shalat saya biasakan baca Al-

Qur’an agar saya tidak lupa dan alhamdulillah hafalan Al-Qur’an saya 

semakin bertambah 
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6. Hambatan apa yang ibu hadapi dalam mengikuti kegiatan belajar membaca 

Al-Qur’an? 

Jawaban: hambatanya kadang ibu ustadzah yang mengajar kami mengaji 

berhalangan hadir atau faktor cuaca yang tidak mendukung atau tidak 

bersahabat 

Narasumber  : 4 

Hari/Tanggal   : Kamis, 9 Juli 2020 

Tempat wawacara : Rumah kediaman 

1. Apa motivasi ibu belajar membaca Al-Qur’an di Halaqah Dirosa Maryam ini? 

Jawaban: motivasinya ya itu untuk bisa membaca Al-Qur’an dengan baik, 

untuk mengetahui makraj hurufnya, yang tadinya kita belum tau mana panjang 

pendeknya setelah mengikuti pengajian alhamduillah sudah tau sedikit-sedikit 

2. Apa manfaat dan tujuan yang ibu peroleh dalam kegiatan belajar membaca Al-

Qur’an? 

Jawaban: kalau manfaatnya alhamdulillah sudah rajin mengaji diwaktu yang 

lowong selalu ingat mau ngaji dan kalau saya dengar bapak dan anak mengaji 

ada yang salah panjang pendeknya langsung saya betulkan atau jelaskan 

sendiri, baru kita bisa bersilaturahmi dengan teman-teman bisa berkumpul lagi 

sama-sama untuk mengaji, bisa mempererat silaturahmi, saya juga 

mendapatkan ilmu dari ustadzah karena kita sering diberi nasihat-nasihat dari 

ustadzahnya tujuanya seperti tadi yang saya bilang untuk mengetahui makhraj 

hurufnya, ilmu tajwidnya, dan saya berharap pengajian ini berjalan terus agar 

kita bisa mempelajari Al-Qur’an jangan hanya kita disibukan dengan 

kehidupan dunia yang hanya sementara 
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3. Kapankah kegiatan dilaksanakan?  Dan apakah ibu selalu mengikuti kegiatan 

belajar membaca Al-Qur’an? 

Jawaban: hari rabu dan hari sabtu, iya saya ikut terus walaupun jauh saya ikut 

karena ini kan untuk ibadah amal kita nanti diakhirat kelak. 

4. Apa yang ibu rasakan ketika kegiatan belajar membaca Al-Qur’an? Dan 

seperti apa cara mengajar ustadzahnya? 

Jawaban: sangat senang alhamdulillah, sangat bahagia memang harus ada ini 

perkumpulan ibu-ibu harus ada dan juga mungkin kita minta kalau bisa 

ditambah waktu kajianya jangan hanya mengaji terus supaya kita punya iman 

tambah meingkat hari-harinya karna iman itu kan naik turun kadang mi juga 

kalau masuk mi setan jadi malas lagi tapi kapan lagi ada pertemuan semangat 

karena kita diingatkan ibu gurunya. Kemudian dari cara mengajar ustadzahnya 

juga saya suka materi yang disampaikan cepat kita pahami 

5. Bagaimana cara mengimplementasikan kegiatan belajar membaca Al-Qur’an 

dalam kegiatan sehari-hari? 

Jawaban: cara aplikasikan dirumah alhamdulillah saya mengaji diwaktu 

lowong, kalau saya lihat anak-anak mengaji begitu bapak saja biasa 

tadarrusan, ‘pak kayakya itu salah oh dimana tadi kesalahan saya, disini pak 

seharusnya dibaca seperti ini’ ya jadi saya bisa juga terapkan ajarkan ilmu 

yang saya dapat kepada anak-anak dan suami saya dan juga kepada teman-

teman saya kalau di tempat pengajian 

6. Hambatan apa yang ibu hadapi dalam mengikuti kegiatan belajar membaca 

Al-Qur’an? 

Jawaban: Tidak ada hambatan 
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Narasumber  : 5 

Hari/Tanggal   : Kamis, 9 Juli 2020 

Tempat wawancara : Rumah kediaman 

1. Apa motivasi ibu belajar membaca Al-Qur’an di Halaqah Dirosa Maryam ini? 

Jawaban: motivasi apa yang mendorong saya untuk ikut pengajian karena saya 

merasa nyaman dengan pengajian ini, saya merasa nyaman senang bisa ikut 

mengaji, saya juga sudah bisa membaca Al-Qur’an sudah tahu dengan huruf-

huruf yang nun seperti makhraj hurufnya tapi itu sebenarnya karena saya 

merasa nyaman 

2. Apa manfaat dan tujuan yang ibu peroleh dalam kegiatan belajar membaca Al-

Qur’an? 

Jawaban: manfaatnya supaya saya bisa lancar membaca Al-Qur’an, bisa 

berjumpa lagi dengan kawan-kawan to, ibu-ibu pengajian, terus tujuan-nya ya 

sama bisa menambah ilmu dan mendekatka diri kepada Allah 

3. Kapankah kegiatan dilaksanakan?  Dan apakah ibu selalu mengikuti kegiatan 

belajar membaca Al-Qur’an? 

Jawaban:2 kali setiap minggu hari rabu sama hari sabtu, iya saya ikuti terus 

4. Apa yang ibu rasakan ketika kegiatan belajar membaca Al-Qur’an? Dan 

seperti apa cara mengajar ustadzahnya? 

Jawaban:  yang ibu rasakan merasa nyaman tidak ada halangan, saya nyaman 

dari hatiku memang ingin mengaji, pokoknya senang itu kalau saya pergi 

mengaji karena habis mengaji kita dikasi pengarahan-pengarahan juga itu 

sama ustadzah, cara mengajarnya bagus bisa dimengeri apa yang dijelaskan 
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5. Bagaimana cara mengimplementasikan kegiatan belajar membaca Al-Qur’an 

dalam kegiatan sehari-hari? 

Jawaban:  cara mengaplikasikanya itu setelah dirumah saya ulangi bacaan Al-

Qur’an ku dari sana setiap habis shalat maghrib, saya juga ajarkan kepada 

anak-anak saya tapikan anak-anak biasakan kalau orang tua yang ajarkan biasa 

tidak terlalu diperhatikan jadi kadang saya biarkan mereka mengaji sama 

orang lain guru ngaji anak-anak begitu 

6. Hambatan apa yang ibu hadapi dalam mengikuti kegiatan belajar membaca 

Al-Qur’an 

Jawab: Tidak ada 

Narasumber  : 6 

Hari/Tanggal   : Jum’at, 10 Juli 2020 

Tempat wawancara : Rumah kediaman 

1. Apa motivasi ibu belajar membaca Al-Qur’an di Halaqah Dirosa Maryam ini? 

Jawaban: motivasi yang mendorong saya adalah untuk memperbaki ilmu 

tajwid saya karena saya masih salah-salah mengaji jadi itu saja untuk 

memperbaiki ilmu tajwid ingin mempelajari ilmu tajwid karena saya juga 

merasa masih kurang lancar dan fasih membaca Al-Qur’an selain itu saya juga 

merassa iri kepada teman-teman lain yang sudah bisa membaca Al-Qur’an kan 

tidak apa-apa kita iri untuk kebaikan jadi saya belajar berusaha supaya bisa 

seperti teman-teman yang lain. 

2. Apa manfaat dan tujuan yang ibu peroleh dalam kegiatan belajar membaca Al-

Qur’an? 



 

95 
 

Jawaban: manfaat dan tujuan saya ikut pengajian di Halaqah Dirosa Maryam 

karena untuk mempererat tali persaudaraan dan juga bisa mendapatkan ilmu 

lebih seperti ceramah-ceramah atau tausiyah dari ustadzah, hafalan saya 

bertambah tajwid juga sudah lumayan dan makin banyak ilmu lainya yang 

bermanfaat yang saya dapatkan disini 

3. Kapankah kegiatan dilaksanakan?  Dan apakah ibu selalu mengikuti kegiatan 

belajar membaca Al-Qur’an? 

Jawaban: 2 kali seminggu yaitu hari rabu dan sabtu, iya 

4. Apa yang ibu rasakan ketika kegiatan belajar membaca Al-Qur’an? Dan 

seperti apa cara mengajar ustadzahnya? 

Jawaban: yang saya rasakan itu senang tenang lebih semangat lagi dalam 

membaca Al-Qur’an, cara mengajar bagus, baru tidak suka marah-marah 

5. Bagaimana cara mengimplementasikan kegiatan belajar membaca Al-Qur’an 

dalam kegiatan sehari-hari?  

Jawaban: mengaplikasikan itu ya dirumah kita ulang-ulangi lagi bacaanya kita 

juga bisa ajarkan kepada anak dan juga bisa diajarkan kepada teman-teman 

6. Hambatan apa yang ibu hadapi dalam mengikuti kegiatan belajar membaca 

Al-Qur’an?  

Jawaban: Tidak ada hambatan 

Narasumber  : 7 

Hari/Tanggal   : Ahad, 19 Juli 2020 

Tempat wawancara  : Rumah kediaman 

1. Apa motivasi ibu belajar membaca Al-Qur’an di Halaqah Dirosa Maryam ini? 
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Jawaban: motivasinya itu pertama ya untuk memperlancar saja karna pada 

dasarnya memang untuk hukum tajwidnya belum tau semua itu saja untuk 

memperlancar 

2. Apa manfaat dan tujuan yang ibu peroleh dalam kegiatan belajar membaca Al-

Qur’an? 

Jawaban: itu saja tujuanya kan sama dengan tadi sebagai untuk motivasi juga 

terutama itu hanya untuk mengetahui hukum-hukum tajwidnya terus kalau 

manfaatnya itumi bisa tau yang dari tadinya belum tau menjadi tau selain itu 

seperti kajian-kajianya kan itu banyak hal-hal yang mengenai agama belum 

ditau menjadi tau 

3. Kapankah kegiatan dilaksanakan?  Dan apakah ibu selalu mengikuti kegiatan 

belajar membaca Al-Qur’an? 

Jawaban: setiap hari rabu dan hari sabtu, setiap ada kegiatan pasti selalu ikut 

kecuali ada kendala seperti sakit 

4. Apa yang ibu rasakan ketika kegiatan belajar membaca Al-Qur’an? Dan 

seperti apa cara mengajar ustadzahnya? 

Jawaban: saya sangat merasa nyaman itu sudah pastimi, namanya juga kalau 

kita belajar mengenai agama pastimi kaya terbawa-terbawa maksudnya lebih 

takut lagi kepada Allah kan setelah mendengar sebenarnya bagaimana hukum-

hukum dalam islam atau hukum bacaan yang dikasi tau oleh ustadzah 

akhirnya kita sudah tau yang tadinya kita tidak tau pas kita tau bahwa itu 

hukumnya salah itumi kita bisa perbaiki diri, cara mengajarnya bagus apa 

yang disampaikan cepat kita pahami baru ustadzahnya juga baik 
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5. Bagaimana cara mengimplementasikan kegiatan belajar membaca Al-Qur’an 

dalam kegiatan sehari-hari? 

Jawaban: kalau untuk seperti dirosa diluar itu pengajian itukan paling dirumah 

diulang-ulang saja terus pengajianya supaya tidak lupa, tidak mi dilepas itu 

kalau tidak mengaji dalam satu hari itu sudah kaya persaan bagaimana kaya 

ada yang kurang 

6. Hambatan apa yang ibu hadapi dalam mengikuti kegiatan belajar membaca 

Al-Qur’an? 

Jawaban: kalau hambatan tidak ada apa yang diberikan selalu cepat dipahami 

apalagi ustadzah bu Enin 

Narasumber  : 8 

Hari/Tanggal   : Ahad, 19 Juli 2020 

Tempat wawancara : Rumah kediaman 

1. Apa motivasi ibu belajar membaca Al-Qur’an di Halaqah Dirosa Maryam ini? 

Jawaban: motivasi saya karna memang membaca Al-Qur’an itu untuk dunia 

dan akhirat kan selain itu biar banyak tau juga, juga untuk lebih mendekatkan 

diri kepada Allah 

2. Apa manfaat dan tujuan yang ibu peroleh dalam kegiatan belajar membaca Al-

Qur’an? 

Jawaban: manfaatnya lebih tau membaca Al-Qur’an tujuanya supaya tau baca 

Qur’an tau makrajnya, ada motivasi supaya semangat dalam baca Al-Qur’an 

3. Kapankah kegiatan dilaksanakan?  Dan apakah ibu selalu mengikuti kegiatan 

belajar membaca Al-Qur’an? 

Jawaban: hari rabu dan hari sabtu, iya selalu ikut 
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4. Apa yang ibu rasakan ketika kegiatan belajar membaca Al-Qur’an? Dan 

seperti apa cara mengajar ustadzahnya? 

Jawaban: banyak yang saya rasakan saya lebih rajin beribadah rajin shalat 

tengah malam, senang karena lebih mendekatkan diri kepada Allah, waah 

bagus cara megajar ustadzahnya karna mudah to kita pahami 

5. Bagaimana cara mengimplementasikan kegiatan belajar membaca Al-Qur’an 

dalam kegiatan sehari-hari?  

Jawaban: setelah saya pulang dirumah selalu saya ulangi membaca Al-Qur’an 

kalau malam, baru enak saya pengajian 

6. Hambatan apa yang ibu hadapi dalam mengikuti kegiatan belajar membaca 

Al-Qur’an? 

Jawaban: kayaknya nda ada hambatan tinggal kita pintar atur waktu 

Narasumber  : 9 Ustadzah 

Hari/Tanggal   : Selasa, 14 Juli 2020 

Tempat wawancara : Rumah kediaman 

1. Motivasi yang diberikan kepada seluruh ibu-ibu pengajian dalam mengikuti 

kegiaatan belajar membaca Al-Qur’an? 

Jawaban: Bismillah kalau untuk kaya motivasi dalam memberikan kepada ibu-

ibu itu ya tentunya memberikan semangat tentang keutamaan-keutamaanya, 

keutaman dalam membaca Al-Qur’an dan ada hadisnya tentang keutamaan 

membaca Al-Qur’an bahwa Rasul berrsabda bahwa satu ayat itu bernilai 10 

kebaikan ini satu ayat, ya apalagi kita mengaji itu berpuluh-puluh ayat itu 

merupakan suatu keutamaan dan ketika ya terkadangkan ibu-ibu merasa 

kesibukan didalam rumah tangganya jadi mereka itu meminta motivasi 
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bagaimana membagi waktunya membaca Al-Qur’an dengan kesibukan rumah 

tangganya? ya adapun saya beri masukan bahwa kan mengaji itu harus pada 

keadaan yang tenang dan hati yang khusyuk ya bagusnya itu mengaji disaat-

saat tidak adami pekerjaan seperti setelah shalat subuh dan juga waktu-waktu 

luangnya atau waktu kosong 

2. Problematika ibu-ibu dalam belajar membaca Al-Qur’an? 

Jawaban: Mungkin problema dalam belajar mengaji itu kan salah satunya 

bacaan-nya, alhamdulillah mungkin waktu masuk yang saya tangani itu sudah 

baikan sudah adami yang bisa yang sedikitlah yang belum sesuai dengan 

makhrajnya terkadang itu karena bahasanya mereka tapi alhamdulillah boleh 

dikata 3 orang yang bacaan Al-Qur’an-nya sangat baik yaitu 90%, adapun 

sisanya 5 orang  sudah bisa membaca Al-Qur’an dengan baik yaitu 70%, 

Alhamdulillah semua sudah bagus bacaan-nya 

3. Apa manfaat dan tujuan di adakannya kegiatan belajar membaca Al-Qur’an? 

Jawaban: salah satu manfaat dan tujuanya itu adalah untuk memperkenalkan 

dan mengajarkan Al-Qur’an kepada masyarakat yang sudah bisa atau yang 

masih buta dengan huruf Al-Qur’an terutama dalam pengucapan huruf yang 

baik dan benar yang sesuai dengan hak-hak tajwidnya atau makhraj hurufnya 

4. Bagaimana implementasi kegiatan belajar membaca Al-Qur’an? 

Jawaban: implemetasi kegiatannya yaitu untuk hafalanya sebelum masuk 

mengaji memperbaiki bacaan mengajinya ibu-ibu maka dimulai dengan 

hafalan menyetor hafalan masing-masing perorang sesuai dengan surah yang 

telah ditugaskan dan alhamdulillah ibu-ibu bisa mencapai apa yang ditugaskan 

ya walaupun sebagian tidak mencapai targetnya kemudian baru masuk 
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mengaji Qur’an yaitu kita memulai dulu membaca Al-Qur’an setelah itu ibu-

ibu melanjutkan baca Qur’an sambil kita perhatikan korekasi jika ada yang 

salah bacaanya, lalu terakhir itu setelah mengaji kita tutup dengan tausiyah 

singkat dan juga doa 

5. Bagaimana peran pembimbing dalam pelaksanaan kegiatan belajar membaca 

Al-Quran? 

Jawaban: peran pembimbing dalam proses mengajar yakni selain diajarkan 

membaca Al-Qur’an mereka juga para ibu-ibu diberikan tausiyah atau naehat 

yang bisa menyemangati mereka untuk tetap semangat dalam belajar Al-

Qur’an dan juga sebagai tempat curhat apalagi mayoritas yang diajar itu para 

ummahat atau para ibu-ibu 

6. Bagimana respon dan peran ibu-ibu dengan adanya kegiatan belajar membaca 

Al-Qur’an? 

Jawaban: Alhamdulillah respon para ibu-ibu semuanya positif karena mereka 

semua sangat menyukai liqo (kegiatan belajar Al-Qur’an) sehigga dengan 

kegiatan ini mereka selalu semangat untuk membaca Al-Qur’an dan 

memperbaiki bacaan mereka 

7. Apakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi ibu-ibu dalam 

belajar membaca Al-Qur’an? 

Jawaban: sebelum dimulai proses pembelajaran belajar membaca Al-Qur’an 

maka pembimbing memberikan kepada mereka ibu-ibu beberapa keutamaan-

keutamaan orang yang membaca dan menghafalkan Al-Qur’an contohya 

seperti dalam firman Allah Swt didalam Qur’an surah Al-Baqarah: 1-2 yang 

artinya: alif lam mim, kitab Al-Qur’an ini tidak ada keraguan padanya 
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petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. Selain itu juga dalam Qur’an Surah Al-

Isra: 1 yang artinya sungguh, Al-Qur’an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang 

paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang 

mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan 

dalam hadis Rasulullah Saw bersabda orang yang mahir membaca Al-Qur’an 

bersama As-Safarah Al-Kiraam Al-Bararah (para Rasul dan malaikat) dan 

orang yang membacanya Hisyam berkata: dan dia terbata-bata, syu’bah 

berkata: dan dia merasa kesulitan maka baginya dua pahala 

(Muttafaqun’Alaihi), jadi membaca Al-Qur’an sangat bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari 

Narasumber  : 10 ustadzah  

Hari/Tanggal   : Kamis, 16 Juli 2020 

Tempat wawancara : Ponpes Wahdah Islamiyah Bombana 

1. Motivasi yang diberikan kepada seluruh ibu-ibu pengajian dalam mengikuti 

kegiaatan belajar membaca Al-Qur’an? 

Jawaban: Biasanya pada awal pertemuan pertama kita adakan itu memang 

kami selalu menekankan bahwa pelajaran dirosa itu adalah khusus memang 

untuk orang dewasa atau remaja dimana kami menyampaikan bagaimana 

keutamaan bagi seseorang yang membaca al-qur’an baik didunia maupun 

diakhirat kelak bahwa keutamaan-keutamaan  tersebut itu bisa memberikan 

dampak atau manfaat bagi orang yang membacanya, ya seperti salah satu yang 

selalu kami tekankan yang mungki mudah untuk ibu-ibu dengar itu bahwa 

sebaik-baik dari kita adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkanya 

itulah motivasi yang senantiasa kami sampaikan sehingga ya mereka juga para 



 

102 
 

ibu-ibu khususnya dikelompok maryam itu mereka semangat untuk senantiasa 

setiap pekan itu mereka menghungi kami dan bahkan mereka yang ingatkan 

kami untuk kembali bermajelis dalam hal ini dirosa 

2. Problematika ibu-ibu dalam belajar membaca Al-Qur’an? 

Jawaban: Memang awal-awal waktu kami mengisi dirosa dihalaqah maryam 

itu memang ada beberapa orang lebih 10 sampai 12 orang yang ikut, kendala 

terbesar adalah ada beberapa yanng sudah lancar dan ada juga yang masih 

sama sekali baru megenal huruf , yang sudah lancar itu dia mampu mengikuti 

pelajaran mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan-pertemuan 

selanjutnya yang terlambat ini kendalanya adallah yang baru mengenal huruf 

biasanya kami selalu berikan semangat motivasii jangan sampai patah 

semangat namun ujung-ujungnya problemnya dia tidak lanjut sehingga 

kemarin yang tersisa dihalaqah dirosa maryam kurang lebih 8 wallahu alam 

3. Apa manfaat dan tujuan di adakannya kegiatan belajar membaca Al-Qur’an? 

Jawaban: Memang dari awal kami sudah bertujuan untuk menuntaskan buta 

aksara dikalangan orang dewasa buta aksara membaca Al-Qur’an sehigga 

inilah yang memicu di organisasi atau di lembaga kami khususnya muslimah 

wahdah sehingga terbentuknya LP3Q yang dimana LP3Q itu salah satu 

programnya adalah menuntaskan buta aksara bacaan Qur’an dan program-

program dirosa ini memang lebih mudah kalau kami bilang ini lebih mudah 

untuk dipahami untuk orang dewasa tidak seperti metode iqra yang lama 

waktunya namun dimetode dirosa ini dia agak leih sistematis karna dirancang 

memang khusus untuk orang dewasa metodenya mudah dan cepat hanya 20 

kali pertemuan tidak memakan biaya waktu dan tempatnya dikondisikan 
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dengan situasi ibu-ibu yang kemarin dirumahnya ibu ruliani, dan memang 

program dirosa ini memang kita membina ibu-ibu itu sampai dia mampu dan 

lancar membaca Al-Qur’an sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, adapun tujuan 

nya memberikan kesempatakan kepada ibu orang dewasa atau remaja untuk 

mampu membaca al-qur’an dengan baik dan benar bahkan sampai lancar dan 

sesuai dengan kaidah tajwid selain itu kami memberikan satu pengenalan 

tentang kaidah islam atau ilmu islam yang lain 

4. Bagaimana implementasi kegiatan belajar membaca Al-Qur’an? 

Jawaban: Terkhusus pada Halaqah Dirosa Maryam setiap pekan hanya 1 kali 

pertemuan kalau kami tidak salah 2 tahun yang lalu itu terbentuknya hdm ini 

pada hari sabtu karna kenapa kami memilih hari sabtu karna ini hasil dari 

kesepakatan ibu-ibu yang sebagian kantoran, implementasinya pegajaran 

dirosa ini disore hari jam 4 kami kondisikan dihari dan waktu yang sama ibu-

ibu sudah pada kumpul paling telat setengah 5 karna menuggu ibu-ibu kumpul 

dirumah ibu ruliani lalu sebelum masuk pada pengajaran dirosa kami memang 

selalu membuka dengan muqaddimah keutaman2 al-qur’an atau bahkan 

dengan ilmu keislaman yang lain ketika diperlukan setelah itu masuk pada 

pertemuan selanjutnya misalnya diawali dengan membaca doa bersama-sama 

doa belajar setelah itu guru membacakan dan ibu-ibu mengikuti setelah itu 

tehnik berikutnya ibu-ibu disuruh membaca satu persatu lalu yang lai 

mengikuti atau mendengarkan dan yang lain memprbaiki kesalahan-kesalahan 

teman-temanya ketika ada yang salah makraj hurufya atau kaidah2 tajwidnya  

5. Bagaimana peran pembimbing dalam pelaksanaan kegiatan belajar membaca 

Al-Quran? 
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Jawaban: Sangat berperan karena kami berpikir seorang pembimbing itu sama 

sebagai ustadzah atau sebagai guru yang menjadi fasilitator dalam pengajaran 

dirosa dan bahkan juga bisa menjadi seorang yang memotivasi atau 

memberikan nasehat-nasehat walaupun yang kami hadapi itu adalah ibu-ibu 

yang diatas umur kami namun mereka senantiasa menginginkan nasehat-

nasehat yang mungkin mereka kurang dapatkan dalam keseharianya ya 

sehingga peran sebagai pembimbing itu bukan hanya sebagai ustadzah namun 

juga sebagai fasilitator dan motivator bagi ibu-ibu sekalian. 

6. Bagimana respon dan peran ibu-ibu dengan adanya kegiatan belajar membaca 

Al-Qur’an? 

Jawaban: Kalau meliihat respon dari ibu-ibu yang mengikuti kegiatan dirosa 

khususnya untuk kelompok Halaqah Dirosa Maryam mereka sangat antusias 

sekali malah seperti yang dari awal kami tekankan bahwa mereka yang selalu 

hubungi kami bahkan dimalam hari sebelum pengajian mereka sudah 

mengingatkan kami bahwa besok buguru mengaji lagi dirumah biasa kami 

katakan insya allah bu, bahkan dipagi hari mereka mengigatkan kami lagi 

untuk megisi walaupun jadwal kami agak padat namun kami senantiasa 

katakan insya allah kami akan isi dihari sabtu  tetapi pada umumya untuk 

daerah Bombana ini memang dirosa sangat digemari oleh ibu-ibu khususya 

dan para remaja dimana program dirosa ini sangat menyentuh pada kaum ibu-

ibu karena metodenya fleksibel klasikal lalu ada irama sudah ada tehniknya 

jadi mereka senang dengan metode dalam pengajaran dirosa, kadang-kadang 

ibu-ibu yang tidak ada nadanya hanya flat saja rata ketika mereka membaca 

Al-Qur’an mereka bisa menyesuaikan dengan ada yang dibawahkan oleh 
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turornya atau pengajarnya sehingga respon ibu-ibu sangat antusias khususnya 

kelompok maryam sangat apresiatif sekali untuk peran dalam ibu-ibu ini 

memang kami tidak ada apa-apanya kalau tidak ada ibu-ibu mereka sangat 

berperan dalam hal menyukseskan buta aksara baca al-qur’an, dimana 

dikelompok maryam ada ibuguru mengaji yang tadinya dia guru mengaji yang 

akhirnya dengan dia mgikuti program dirosa sama kami yang kami bimbing 

maka dia bisa mengajarkan tehnik-tehnik yang kami ajarkan metode dirosa 

pada anak-anak yang dia bimbing juga sehingga sangat berperanlah. 

7. Apakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi ibu-ibu dalam 

belajar membaca Al-Qur’an? 

Jawaban: Banyak upaya-upaya yang kami lakukan yaitu salah satunya tadi 

senantiasa kami ingatkan bahwa keutamaan dalam membaca Al-Qur’an itu 

begitu banyak keutamaanya yang dituangkan dalam hadis-hadis Rasulullah 

bahkan kami senantiasa memberikan contoh-contoh real yang ada di 

kehidupan kita bahwa orang-orang yang membaca Al-Qur’an itu akan 

seantiasa dimudahkan kehidupanya bukan hanya didunia tetapi diakhirat juga. 
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Lampiran 5 

GAMBARAN UMUM HALAQAH DIROSA MARYAM 

 Halaqah Dirosa Maryam berada di jln. Rusa, lorong bank Bri Kel. 

Lauru, Kec Rumbia Tengah Kab. Bombana yang berdiri sejak Tahun 2017 

tepatnya di bulan 5 (Mei). Awal pengajian Dirosa sebenarnya sudah ada di Kab. 

Bombana sejak tahun 2010 yang dibawa oleh Lembaga Organisasi Wahdah 

Islamiyah. 

 Berdasarkan wawancara kepada ustadzah E bahwa pada saat itu jumlah 

peserta masih sedikit tetapi seiring berjalannya waktu dan masyarakat mulai minat 

terhadap pengajian Dirosa maka pesertanya kian bertambah sehingga pengajian 

Dirosa ini dikelompok-kan menjadi beberapa kelompok yang ada disetiap 

Kelurahan Kab. Bombana, salah satunya Halaqah Dirosa Maryam yang berada di 

Kel. Lauru Kec Rumbia Tengah Kab. Bombana, adapun untuk kegiatan dirosa 

sebenarnya sudah selesai dilakukan atau sudah ditamatkan sejak tahun 2018 

semua ibu-ibu yang telah lulus dirosa diwisuda dan diberikan sertifikat masing-

masing. 

 Adapun kelompok dirosa secara nasional hampir diseluruh wilayah 

indonesia ada kelompok dirosanya, terkhusus untuk wilayah kendari dan 17 

Kabupaten di Sulawesi Tenggara semua mempunyai binaan untuk kelompok 

dirosa, untuk Kabupaten Bombana kelompok dirosa ada dihampir setiap 

Kelurahan, dan Kecamatan Rumbia tengah seperti lauru, kasipute dan sekitarnya, 

juga ada di Kabaena, Poleang Utara, Poleag Timur dan Poleang Barat.  

 Kelompok dirosa untuk wilayah Rumbia dan sekitarnya berjumlah 

sekitar 12, dan untuk Kab Bombana kurang lebih 30 kelompok dirosa baik yang 
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masih dirosa maupun yang sudah selesai dan tetap dibina, selain itu setiap 

pengurus dirosa antar kabupaten saling terhubung karena dirosa ini merupakan 

program lembaga muslimah pusat maka setiap daerah menjalankan program ini, 

adapun ketua dari dirosa di Indonesia ketua dari Departemen Lembaga Pembinaan 

dan Pengembangan Al-Qur’an (LP3Q). 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Ustadzah E selaku ketua dakwah 

kaderisasi muslimah Bombana mengatakan guru/ustadzah sebelum mengajar 

mereka sudah harus diajarkan Dirosa terlebih dahulu untuk mengetahui 

bagaimana tata cara Dirosa itu sesuai dengan buku panduan Dirosa, setelah 

mereka lulus dan menguasai Dirosa baru bisa diajarkan kepada ibu-ibu, Dirosa 

adalah pendidikan Al-Qur’an orang dewasa dengan sistem klasikal 20 kali 

pertemuan, Dirosa adalah pola pembinaan yang mengajarkan baca tulis Al-Qur’an 

serta dasar-dasar keislaman, selain itu bagi ibu-ibu yang telah lulus Dirosa akan 

diwisuda serta diberikan sertifikat atau penghargaan agar mereka semangat dalam 

belajar Al-Qur’an, pengajar Dirosa secara keseluruhan berjumlah 15 orang untuk 

wilayah kasipute (Bombana) yang rata-rata pengajar-nya S1 Stiba, sedangkan 

untuk Halaqah Dirosa Maryam pengajarnya 2 orang dan akan diganti jika salah 

satu ustadzah tidak bisa hadir, (16 Juli 2020).  

 Untuk sarana dan prasarana di Halaqah Dirosa Maryam masih kurang 

dan tidak mempunyai tempat khusus hanya terdapat 5 meja, 1 papan tulis, 1 

spidol, 1 karpet, untuk ustadzahnya berjumlah 2 orang. Dan menerima peserta 

siapa saja yang ingin ikut mengaji. Untuk administrasi tidak dipungut biaya. 

 Sejarah singkat Organisasi Wahdah Islamiyah ini pertama kali didirikan 

pada tanggal 18 Juni 1988 M dengan nama yayasan Fathul Muin (YFM), 
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erdasarkan akta notaris Abdullah Ashal, SH No 20. Untuk menghindari kesan 

kultus individu terhadap KH Fathul Muin dengan Mangading (seorang ulama 

karismatik sulsel yang dimasa hidupnya menjadi pembina para pendiri  YFM) dan 

agar dapat menjadi lembaga persatuan ummat, pada tanggal 19 Februari 1998 M 

nama YFM berubah menjadi yayasan wahdah Islamiyah yang berarti persatuan 

islam diresmikan berdasarkan akta notaris Sulprian, SH No 059. Dalam 

musyawarah ke 2 pada tanggal 14 April 2002 M disepakati menjadi Wahdah 

Islamiyah. Wahdah Islamiyah adalah ormas yang mendasarkan pemahaman dan 

amaliyahnya pada Al-Qur’an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para 

salafus sholeh, bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, kewanitaan, 

informasi, kesehatan, dan lingkungan hidup. 

 Halaqah Dirosa Maryam merupakan suatu tempat pengajian membaca 

Al-Qur’an yang berada dibawah naungan lembaga organisasi wahdah islamiyah, 

yang tentu memilki visi dan misi dalam organisasinya. Visi adalah gambaran, 

cita-cita, harapan atau hal yang ingin dilakukan dimasa depan, sedangkan misi 

yaitu langkah, bentuk atau cara untuk mewujudkan visi itu sendiri. Adapun visi 

dan misi Halaqah Dirosa Maryam dari hasil wawacara kepada ustadzah yaitu: 

 Visi Halaqah Dirosa Maryama adalah Menjadi tempat pendidikan yang 

berbasis pada Al-Qur’an sehingga tercipta masyarakat yang Qur’ani atau islami. 

Misi Halaqah Dirosa Maryam adalah Berperan serta mengedepankan kelancaran 

membaca Al-Qur’an dengan bacaan yang baik dan benar. Mendidik dan melatih 

untuk dapat membaca Al-Qur’an yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. 

Membentuk pribadi muslim yang berakhlatul karimah (22 Juli 2020) 
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Tabel 1:  

Susunan Pengurus Muslimah Wahdah Daerah Bombana Periode 2020 

No. Jabatan Nama  Keterangan  

1. Ketua 

Sekretaris  

Bendahara  

Satriani, S.Pd 

Nasdah, S.Pd.I 

Amaliatussholihhah  

Pengurus harian 

2. Koord  

Anggota 

Enindelastri, S.Kep 

Nisdah, S.Pd.I 

Ade agustina, S.Pd 

Fazila, SH 

Dakwah dan kaderiasi 

3. Koord 

Anggota 

Nurlinda, SH 

Nirwana, SH 

Astena jabir 

Kiki fatma, S.Pd 

P3Q 

4. Koord  

Anggota 

Sumartina, S.Pd 

Nurwalang, S.Pd 

Hardiana, S.Pd 

Intan rahma, S.Psi 

Rahma 

Sosial  

5. Koord 

Anggota  

dr. Asriani Anwar 

Arniati arfan, S.Pd 

Rosna utama, SM 

Nurlela, S.Pd 

Kesehatan dan lingkungan 

6. Koord Hadniah, S.Pd Pengembangan Usaha 
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Anggota  Irma fatimah rappe, A.Ma 

Sitti aminah 

Jusmiati, A.Ma 

Khaerati 

7. Koord 

Anggota  

Rosna utama, SM 

Kasmawati, A.Ma 

Wina febrianti, S.I.K 

Irma fatimah rappe, A.Ma 

Infokom  

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis di Halaqah 

Dirosa Maryam dengan ustadzah Ibu E selaku ketua dakwah kaderisasi muslimah 

wahdah Bombana mengatakan: 

“Jumlah pengajar untuk wilayah kasipute itu sendiri yakni berjumlah 15 

orang yang rata-rata pengajar-nya s1 stiba, dan semua mengajar 

disekolah, kemudian mislkan ada ustadzah yang kesulitan kendaraan 

saat akan mengajar maka ibu-ibu yang datang jemput dirumahnya” (E, 

16 juli 2020). 

Tabel 2:  

Nama-Nama Ustadzah Untuk Keseluruhan Wilayah Kasipute (Bombana) 

No. Nama-nama ustadzah untuk keseluruhan  

1. Nurlinda, SH 

2. Enindelastri, S.Kep 

3. Hadniah, S.Pd 

4. Nisdah, S.Pd.I 

5. Ade agustina, S.Pd 

6. Nirwana, SH 
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7. Fazila, SH 

8. Arniati arfan, S.Pd 

9. Hadniah, S.Pd 

10. Satriani, S.Pd 

11. Amaliatussholihhah 

12. Astena jabir 

13. Rosna utama, SM 

14. Rahma 

 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis di Halaqah Dirosa 

Maryam dengan ibu RU selaku ketua ibu-ibu pengajian mengenai jumlah 

pesertanya yaitu: 

“Ibu-ibu pengajian halaqah dirosa maryam hanya berjumlah 8 orang, 

kebanyakan ibu rumah tangga” (ru, 9 juli 2020). 

 Jadi meskipun kebanyakan sebagai ibu rumah tangga yang sibuk 

mengurus rumah tangga ibu-ibu masih menyempatkan waktunya untuk hadir 

dalam majelis ilmu belajar membaca Al-Qur’an.  
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Tabel 3: Data Peserta Ibu-Ibu Halaqah Dirosa Maryam di Kel. Lauru Kec 

Rumbia Tengah Kab. Bombana 

No.  Nama  Pekerjaan  Alamat Usia  

1 Ruliani Ibu Rumah Tangga  Kel. Lauru 46 Tahun 

2 Dewiyanti  Ibu Rumah Tangga Kel. Lauru 43 Tahun 

3 Yanti  Ibu Rumah Tangga Kel. Lauru 40 Tahun 

4 Hj Finarti Ibu Rumah Tangga Kel. Poea 49 Tahun 

5 Wa Ode Marlina Kamil Ibu Rumah Tangga Kel. Lauru 50 Tahun 

6 Rahmatia Ibu Rumah Tangga Kel. Lauru 56 Tahun 

7 Nurmina Amd PNS Kel. Lauru 42 Tahun 

8 Rosmini Ibu Rumah Tangga Kel. Lauru 45 Tahun 

Tanda Tangan Ibu-Ibu Pengajian Halaqah Dirosa Maryam 
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Lampiran 6 

LEMBAR HASIL DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Halaqah Dirosa Maryam 

 

Kegiatan Halaqah Dirosa Maryam 

Kegiatan Halaqah Dirosa Maryam 
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Wawancara kepada ibu-ibu Halaqah Dirosa Maryam 

 

Wawancara kepada ibu-ibu Halaqah Dirosa Maryam 

 

Wawancara kepada ibu-ibu Halaqah Dirosa Maryam 

 

Wawancara kepada ibu-ibu Halaqah Dirosa Maryam 
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Wawancara kepada ibu-ibu Halaqah Dirosa Maryam 

 

Wawancara kepada ibu-ibu Halaqah Dirosa Maryam 

 

Wawancara kepada ibu-ibu Halaqah Dirosa Maryam 

 

Wawancara kepada ibu-ibu Halaqah Dirosa Maryam 
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Wawancara kepada ustadzah Halaqah Dirosa 

Maryam 

 

Wawancara kepada ustadzah Halaqah Dirosa 

Maryam 

 

Sertifikat lulus dirosa 
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RIWAYAT HIDUP 

(CURICULUM VITAE) 

A. Data Pribadi 

Nama   : Yulia Pandu 

Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 15 Juli 1998 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Status   : Mahasiswi 

Alamat   : Kel Lauru Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana 

Nomor Telepon  : 085333365380 

Email   : yuliapandu15@gmail.com 

B. Riwayat Pendidikan 

SD    : SD N 1 Kasipute, Rumbia 

SMP/MTSN  : MTS N Kasipute  

SMA/MAN  : MAN 1 Bombana 

Perguruan Tinggi  : IAIN Kendari 

C. Data orang tua 

Nama Ayah  : H Pandu 

Pekerjaan   : Wiraswasta (Pedagang) 

Agama   : Islam 

Nama Ibu   : Erni Ode 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

Agama   : Islam 

 

 

 

Kendari,  26 Oktober 2020 

Penulis, 

 
Yulia Pandu 

16010101007 
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SURAT IZIN PENELITIAN 
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SURAT TELAH MENELITI 
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PENGESAHAN PROPOSAL 
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PENGESAHAN HASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


