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A. Pedoman Wawancara 

 

Daftar Pertanyaan untuk Ustadzah  

RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan praktik maharah kalam santri di 

asrama putri Pondok Pesantren Babussalam? 

Jenis Pertanyaan Pertanyaan Narasumber 

Tahap 

Perencanaan 

Kegiatan 

1. Apa saja kegiatan yang termasuk dalam 

praktik maharah kalam yang 

dilaksanakan di asrama ini? 

Ustadzah 

2. Sudah berapa lama kegiatan menghafal 

tashrif dilaksanakan? Dan bagaimana 

latar belakang diadakannya kegiatan 

tersebut? 

3. Apakah kegiatan ini diwajibkan untuk 

semua santriwati di asrama? Baik itu 

santriwati tingkat tsanawiyah maupun 

aliyah? 

4. Kitab apa yang dijadikan acuan atau 

pedoman dalam kegiatan menghafal 

tashrif ini? 

5. Kepada ustadzah siapa santriwati dapat 

menyetorkan hafalannya?  

6. Kapan dan dimana kegiatan tersebut 

dilaksankan? Serta bagaimana sistem 

pelaksanaannya?  

7. Sudah berapa lama kegiatan 

muhadharah 3 bahasa ini dilaksanakan? 

Dan bagaimana latar belakang 

diadakannya kegiatan tersebut? 

8. Siapa ustadzah yang bertugas 



 

 

menghandle kegiatan muhadharah 3 

bahasa ini? 

9. Dari mana santriwati mendapatkan 

materi-materi pidato yang akan mereka 

sampaikan nanti? Apakah mereka 

memiliki buku pedoman untuk 

berpidato? 

10. Kapan dan dimana dilaksanakannya 

kegiatan muhadharah ini? Serta 

bagaimana sistem pelaksanaannya? 

(seperti bagaimana menentukan tema 

dan menentukan petugas2 dalam 

kegiatan ini) 

Tahap Awal 

Kegiatan  

1. Bagaimana proses pelaksanaan 

kegiatan muhadharah 3 bahasa ini dari 

awal mulainya hingga akhir? Hal-hal 

apa saja yang harus dipersiapkan 

sebelum kegiatan tersebut? Serta ada 

berapa rangkaian acara dalam kegiatan 

ini? 
Ustadzah 

2. Bagaimana proses pelaksanaan 

kegiatan menghafal tashrif dari awal 

hingga akhir? Hal-hal apa saja yang 

harus dipersiapkan sebelum memulai 

kegiatan tersebut? 

Tahap Saat 

Kegiatan 

1. Bagaimana cara mengimplikasikan 

antara kegiatan menghafal tashrif 

dengan maharah kalam? Ustadzah 

2. Dimulai dari tashrif bab berapa 

santriwati mulai menghafalkannya? 



 

 

Dan bagaimana cara ustadzah 

menentukan batas dimulainya hafalan 

tiap santriwati tersebut? 

3. Bagaimana cara para asatidzah 

menghandle kegiatan tersebut agar 

dapat berjalan dengan lancar? 

Tahap Setelah 

Kegiatan 

1. Bagaimana jika santriwati ada yang 

tidak menyetorkan hafalan tashrifnya 

selama seminggu atau lebih? Apakah 

ada diberikan teguran atau punishment? 

Ustadzah 

2. Bagaimana jika santriwati yang telah 

dipilih sebagai petugas untuk kegiatan 

muhadharah ada yang dengan sengaja 

tidak mengikuti kegiatan tersebut? 

Apakah ada diberikan teguran atau 

punishment? Dan apakah petugasnya 

boleh digantikan oleh santriwati yang 

lain? 

 

Daftar Pertanyaan untuk Santriwati 

RUMUSAN MASALAH 

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan praktik maharah kalam santri di 

asrama putri Pondok Pesantren Babussalam? 

Jenis Pertanyaan Pertanyaan Narasumber 

Tahap 

Perencanaan 

Kegiatan 

11. Apa saja kegiatan yang termasuk dalam 

praktik maharah kalam yang anda ikuti 

di asrama ini? 
Santriwati 

12. Sudah berapa lama anda mengikuti 

kegiatan menghafal tashrif?  

13. Apakah kegiatan itu diwajibkan untuk 



 

 

semua santriwati di asrama? Baik itu 

santriwati tingkat tsanawiyah maupun 

aliyah? 

14. Kitab apa yang anda jadikan acuan atau 

pedoman dalam kegiatan menghafal 

tashrif? 

15. Kepada ustadzah siapa anda 

menyetorkan hafalan tashrif?  

16. Kapan dan dimana kegiatan tersebut 

dilaksankan?  

17. Sudah berapa lama anda mengikuti 

kegiatan muhadharah 3 bahasa?  

18. Siapa ustadzah yang bertugas 

menghandle kegiatan muhadharah 3 

bahasa ini?  

19. Dari mana anda mendapatkan materi-

materi pidato yang akan anda 

sampaikan ketika bertugas nanti? 

Apakah anda memiliki buku pedoman 

untuk berpidato? 

20. Kapan dan dimana dilaksanakannya 

kegiatan muhadharah ini?  

Tahap Awal 

Kegiatan  

3. Bagaimana proses pelaksanaan 

kegiatan muhadharah 3 bahasa ini dari 

awal mulainya hingga akhir? Hal-hal 

apa saja yang anda persiapkan sebelum 

mengikuti kegiatan tersebut baik ketika 

anda bertugas maupun tidak? Serta ada 

berapa rangkaian acara dalam kegiatan 

ini? 

Santriwati 



 

 

4. Bagaimana proses pelaksanaan 

kegiatan menghafal tashrif dari awal 

hingga akhir? Hal-hal apa saja yang 

anda persiapkan sebelum mengikuti 

kegiatan tersebut? 

Tahap Saat 

Kegiatan 

4. Bagaimana cara ustadzah 

mengimplikasikan antara kegiatan 

menghafal tashrif dengan maharah 

kalam saat memberikan materi kepada 

anda? 

Santriwati 

5. Dimulai dari tashrif bab berapa anda 

mulai menghafalkannya? Dan 

bagaimana cara ustadzah menentukan 

bahwa anda dapat memulai hafalan 

pada bab tersebut? 

6. Bagaimana cara anda ketika ingin 

menyetorkan hafalan? Apakah 

menunggu ustadzah yang memanggil 

atau langsung berinisiatif untuk maju? 

Tahap Setelah 

Kegiatan 

3. Apakah anda selalu menyetorkan 

hafalan tahsrif tiap minggu? Pernahkah 

anda diberikan reward atau pujian 

karena hal tersebut?  

Santriwati 

4. Bagaimana jika ada santriwati yang 

telah dipilih sebagai petugas untuk 

kegiatan muhadharah dengan sengaja 

tidak mengikuti kegiatan tersebut? 

Apakah santriwati ybs ada diberikan 

teguran atau punishment? Dan 

bagaimana menentukan penggantinya, 



 

 

apakah ustadzah langsung menunjuk 

kalian secara random atau kalian 

sendiri yang berinisiatif untuk bertugas 

sebagai pengganti? 

 

 

B. Pedoman Observasi 

Tujuan dari observasi yaitu untuk mendapatkan data baik mengenai 

kondisi fisik maupun non-fisik tentang pelaksanaan kegiatan santriwati 

terhadap pelatihan keterampilan berbicara di Asrama Putri Pondok Pesantren 

Babussalam Kuala Kapuas Kalimantan Tengah. Aspek yang diamati selama 

observasi adalah sebagai berikut: 

1. Mengamati gambaran umum dan lokasi penelitian 

2. Mengamati proses kegiatan pelatihan keterampilan berbicara santriwati di 

Asrama Putri Pondok Pesantren Babussalam Kuala Kapuas Kalimantan 

Tengah 

3. Mengamati secara umum keterampilan berbicara yang dimiliki santriwati 

4. Mengamati faktor pendukung, penghambat serta solusi dalam pelaksanan 

kegiatan pelatihan keterampilan berbicara santriwati. 

C. PedomanDokumentasi 

1. Gambaran umum lokasi Pondok Pesantren Babussalam Kuala Kapuas 

Kalimantan Tengah 

2. Foto-foto fasilitas yang terdapat di asrama putri Pondok Pesantren 

Babussalam Kuala Kapuas 

3. Kegiatan santriwati pada pelatihan keterampilan berbicara di asrama putri 

Pondok Pesantren Babussalam Kuala Kapuas Kalimantan Tengah 
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