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Halaman depan Pondok Pesantren Baitul Arqom 
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Kegiatan Halaqoh Santri 

 

Kegiatan Muhadoroh Santri 

 

Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Perkelompok Santri Mts 
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Wawancara Bersama Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqom 

Wawancara bersama Santri Putra 

 

Dokumentasi sarana dan prasarana 
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Visi misi dan daftar nama pengurus pondok pesantren baitul arqom 
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Dokumentasi Kurikulum Pondok Peantren Baitu Arqom 
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Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Baitul Arqom? 

2. Bagaimana Struktur Pondok Pesantren Baitul Arqom ? 

3. Bagaimana kurikulum pendidikan yang ada diponpes ini? 

4.  Program pendidikan apa saja yang terdapat di ponpes ini? 

5. Strategi apa yang digunakan pondok pesantrenguna mendukung belajar dakwah 

santri? 

6.Apa yang dimaksud dengan program muhadhoroh, program halaqoh dan 

program majelis taklim? 

7.Apa manfaat dari ketiga program kegiatan tersebut? 

8. Apa peran santri dan santriwati dalam tiga program kegiatan tersebut? 

9. Apa yang menjadi alasan bahwa ketiga program tersebut dapat dikatakan 

memotivasi santri?. 

10. Apakah terdapat kegiatan-kegiatan tambahan dihari tertentu? 

11.Apa yang menjadi faktor pendukungvdan faktor penghambat dalam program 

muhadhoroh, program halaqoh dan program majelis taklim? 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Transkrip Wawancara 

Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqom dan Pengurus Pondok 

Materi wawancara 

Peneliti Bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Baitul 

Arqom? 

Informan Pondok Pesantren baitul Arqom didirikan pada tanggal 08 

Agustus 1999 oleh H. Okib Sumpena yang berada di 

Dusun Powisoa, kelurahan Polinggona, kabupaten Kolaka 

yang saat ini di Pimpin oleh Ustadz Sihabudin Rahman, 

S.Pdi,M.Si. Yang dimana pertama kali digagas saat Beliau 

berada diBandung bersama H. Acep Hidayatullah  

Peneliti Bagaimana Struktur Pondok Pesantren Baitul Arqom ? 

Informan Struktur Pondok Pesantren Baitul Arqom di Pimpin oleh 

Ustadz Sihabudin Rahman 

Peneliti Bagaimana kurikulum pendidikan yang ada diponpes ini? 

Informan Di Pondok Pesantren ini menggunakan Kurikulum 

kementrian Agama dan Kurikulum Kepesantrenan. 

Peneliti Program pendidikan apa saja yang terdapat di ponpes ini? 

Informan Pesantren Baitul Arqom melaksanakan Program 

pendidikan 12 tahun yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah 

(MI), Madrasah Tsanawiyah (Mts), Madrasah Aliyah 

(MA), serta Tahfidzul Qur‟an Majelis Taklim dan TPQ. 

Untuk Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah 

nantinya akan mendapatkan 2 ijazah masing-masing ijazah 

nasional dan ijazah Pesantren 

Peneliti Strategi apa yang digunakan pondok pesantren guna 

mendukung belajar dakwah santri? 

Informan Untuk Strategi belajarnya sendiri tergantung materinya, 

yang pertama untuk Qur‟an metode talaqqy (mendengar 

dan  melafazkan langsung dengan melihat guru atau Ustad) 

yang kedua, bahasa Arab Ustad mengajar di upayakan 

maksimal dengan  pengntar bahasa Arabnya juga, yang 

ketiga materi yang lain umumnya ceramah. Dan kita juga 

memberikan memotivasi-motivasi agar tetap semangat di 

Pondok ini yakni dengan cara kita memberikan gambaran 

hal-hal positif kalau lanjut disini serta kita berikan info 

kelebihan dan keunggulan Pondok. Sedangkan untuk 

strategi dakwahnya menggunakan strategi yang mampu 

membuat anak-anak santri bisa melatih mental untuk 

berani bicara didepan umum dengan cara kita adakan 

kegiatan seperti dakwah giliran melalui kegiatan-kegiatan 

nah kita punya 3 program kegiatan seperti muhadoroh, 
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halaqoh dan majelis taklim Santri. 

Peneliti Apa yang dimaksud dengan program muhadhoroh, 

program halaqoh dan program majelis taklim? 

Informan Muhadoroh sendiri itu seperti pentas seni dengan ilmu 

agama yang ditampilkan oleh santri dan santriwati sekali 

dalam seminggu yaitu pada hari Kamis bada isya 

menggunakan 3 bahasa seperti bahasa Indonesia, Arab dan 

Inggris untuk penampilannya itu ada pidato, puisi dan lain-

lain. Halaqoh yaitu belajar kitab tapi Ustad atau 

ustazahnya sambil duduk bersama para santrinya nah nanti 

ustad atau ustazahnya itu bacakan materi baru diikuti sama 

santri seperti halnya menguji kecepatan santri untuk 

mengingat apa yang barusan dibilang sama ustad atau apa 

yang barusan diajarkan ustadnya.Sedangkan Majelis 

Taklim Santri adalah kegiatan mingguan yang dimana 

selalu ada materi yang diajarkan ustazah serta itu juga 

menjadi tempat diskusi tentang agama islam kalau ada 

yang tidak pahami, dimajelis taklim ini juga Santri bisa 

belajar caranya berdakwah atau berbicara didepan umum 

dan bagusnya lagi banyak tambahan ilmu agama. 

Peneliti Apa manfaat dari ketiga program kegiatan tersebut? 

Informan Manfaat muhadhoroh yakni melatih rasa percaya diri 

Santri untuk berbicara didepan umum, manfaat halaqoh 

yakni bisa ajarkan santri agar fokus tiap belajar, manfaat 

Majelis Taklim yakni mendapat tambahan ilmu.  

Peneliti Apa peran santri dan santriwati dalam tiga program 

kegiatan tersebut? 

Informan Santri berperan sebagai Subjek dalam tiap kegiatan 

tersebut. 

Peneliti Apa yang menjadi alasan bahwa ketiga program tersebut 

dapat dikatakan memotivasi santri? 

Informan Sebab kegiatan tersebut sangat disukai oleh para santri 

serta menjadi hiburan untuk mereka dalam membangun 

rasa percaya diri dan tambahn ilmu itulah yang 

menjadikan santri dapat termotivasi untuk terus 

mendalami belajar dakwah. 

Peneliti Apakahterdapatkegiatan-kegiatantambahan dihari tertentu? 

Informan Ya terdapat kegiatan tahunan yakni Muhadhoroh Kubro 

dibulan Desember, Rihlah dibulan Oktober dan 

memperingati hari Santri dibulan Oktober. 

Peneliti Apa yang menjadi faktor pendukungdan faktor 

penghambat dalam programmuhadhoroh, program halaqoh 

dan program majelis taklim? 

Informan Yang menjadi faktor pendukung anak-anak disini itu 

mereka gemar belajar dan rasa ingin tahu mereka itu tinggi 
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jadi kita juga semangat dalam memberikan membimbing 

dan mereka itu punya niat yang sangat luar biasa mereka 

tertarik untuk menuntut ilmu agama karena mereka  ingin 

menghadiakan orang tua mereka surga kelak jadi itu yang 

sangat menjadi motivasi mereka dalam menuntut ilmu 

agama. 

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat ialah ya 

namanya anak-anak kadang ada yang keras jadi kadang 

agak susah mendengar kalau kita mengajar dan ada juga 

biasa santri yang masih malu-malu biasa itu yang masih 

malu-malu santri baru nah itu haruski bisa betul-betul 

perhatikan tapi kalau sudah terbiasa mi berani mi mereka 

berbicara depan umum, depan teman-temannya. 
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Transkrip wawancara 

Alumni dan Santri Pondok Pesantren Baitul Arqom 

Materi wawancara 

Peneliti Apa yang menjadi alasan memilih Pondok Pesantren ini 

sebagai tempat sekolah? 

Informan Karena Pondok ini menurut saya berbeda dengan sekolah 

lain dimana disini selain sekolah umum ada pendalaman 

ilmu Agama juga dan juga banyak keluaran dari Pondok 

ini yang berani berbicara depan umum dan juga banyak 

memiliki ilmu Agama yang tidak kita dapatkan disekolah 

umum. 

Peneliti Apakah dipondok ini terdapat strategi atau cara agar Santri 

termotivasi dan mau belajar dakwah? 

Informan Ada pihak Pondok adakan kegiatan seperti halnya 

Muhadhoroh, Halaqoh dan Majelis Taklim Santri. 

Peneliti Apa manfaat dari ketiga kegiatan tersebut? 

Informan Manfaatnya kita bisa lebih percaya diri saat bicara depan 

banyak orang selain itu juga kita banyak belajar ilmu 

agama dan cara berdakwah ketika didepan orang  

Peneliti Apa yang menjadi motivasi untuk belajar dakwah? 

Informan Yang menjadi motivasi yakni saat kita berdakwah kan 

artinya kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain 

dan kita juga ingin menjadi orang yang bermanfaat saat 

kita banyak mengetahui ilmu agama dan kita bisa 

bermanfaat orang lain kita bisa menjadi bekal untuk orang 

tua kita kelak, dan saat kita melihat pendakwah yang 

menjadi Idola kita itu seakan kita juga ingin seperti beliau  

dalam berbicara dan berbagi Ilmu 

Peneliti Apa yang menjadi kendala saat belajar dakwah? 

Informan Pada umumnya kita sebagai Santri dan juga anak 

terkadang rasa malasnya kita sendiri yang jadi kendala saat 

belajar jadi sebisanya kita yah kita sendiri yang melawan 

rasa malas itu. 
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DATA PRIBADI 

Nama   : Norma Mira Wati, S.Sos 

Tempat,tanggal lahir : Kukutio, 03 September 1999 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Agama   : Islam 

Kewarganegaraan : WNI 

Status Perkawinan : Belum kawin 
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Tahun 2011-2014 : SMP Negeri 1 Pomalaa 

Tahun 2014-2017 : SMA Negeri 1 Pomalaa 

Tahun 2017-2021 : SI Manajemen Dakwah (IAIN KENDARI) 
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