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LAMPIRAN  

PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA 

1. Berapa usia kamu? 

A: 25 tahun 

NT: 19 tahun 

HS: 24 tahun 

L: 20 tahun 

HR: 26 tahun 

2. Apa kesukaan kamu dalam hal yang berkaitan dengan korea?  

A: K-pop dan K-drama 

NT: K-pop dan K-drama 

HS: Semua yang berkaitan dengan Korea suka, cuman lebih ke K-pop 

L: Suka semua, K-Pop, K-drama, K-variety, K-food. 

HR: K-Pop, K-Drama, K-Variety 

3. Kamu berasal dari mana? 

A: Cilacap, Jawa Tengah 

NT: Banjarmasin 

HS: Jakarta 

L: Bogor 

HR: Bekasi 

4. Apakah kamu mengikuti semua kelas X-School dari awal sampai 

akhir? 

A: Tidak, pernah sekali sakit dan beberapa kali ikut setengah kelas 

karena ketiduran 

NT: Tidak, ada beberapa kali ke skip karena kesibukan 
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HS: Mengikuti hanya lebih ke siaran ulang 

L: Tidak, ada beberapa yang ke skip 

HR: Tidak, karna ada beberapa hari yang bentrok dengan kelas online 

lain dan ketiduran 

5. Mengapa kamu tertarik untuk mengikuti kelas X-School? 

A: Sebelum mulai ngaji pernah suka dengan kpop dan kdrama. Tapi 

setelah ngaji semua itu aku tinggalin, bahkan kadang ada rasa geli 

melihat tingkah kpopers diluar sana (merasa sudah tau mana baik mana 

ngga). Jadi, aku putusin buat ikut X-School, biar nggak merasa paling 

benar dan anti dengan mereka (berlaku juga ke orang-orang yang 

pacaran, dll). Sebenarnya udah pengen ikut dari season 1 tapi ada aja 

yang bikin tidak jadi daftar. Alhamdulillah di X-School 2022 bisa ikut. 

NT: Soalnya iklannya menarik, dan mau memahami Islam lebih dalam 

lagi 

HS: Materi dan juga keunikan penyampaian informasi 

L: Karena tertarik sama kegiatannya yang katanya belajar Islam tapi 

seru-seruan karena semuanya suka korea, pematerinya suka korea, 

staffnya, juga pesertanya suka korea semua, jadi pengen ngerasain dan 

sama-sama belajar Islam bareng teman kekoreaan 

HR: Karena ingin belajar agama dengan teman-teman kpopers, belajar 

akidah dasar, dan menambah wawasan baru 

6. Apakah materi yang disampaikan mudah difahami? 

A: Alhamdulillah semua penjelasan sajangnim ringan dan bisa 

dipahami. 

NT: Sangat mudah, soalnya pematerinya seru dan suka dikaitkan 

dengan dunia K-pop 

HS: Sangat 

L: Sangat mudah 

HR: Mudah dipahami 

7. Apakah cara penyampaian materinya menarik, sehingga menjadi salah 

satu alasan materi itu mudah difahami? 

A: Sangat menarik. Aku suka dengan cara sajangnim 

menyampaikannya, tentu dengan analogi dari sudut pandang K-pop 

yaa hehe. 
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NT: Iya, sangat menarik 

HS: Menarik banget, beneran memang mudah di fahami 

L: Betul sekali 

HR: Tentu saja menarik 

8. Bagaimana cara-cara sajangnim dan Elan ssaem dalam menyampaikan 

materi? 

A: Menampilkan tayangan video (film/drama) diawal lalu dibahas 

dengan cukup detil. Memperhatikan live chat juga, jadi berasa banget 

ada interaksi. Apalagi di akhir dengan sabarnya menjelaskan ulang apa 

yang trainee belum paham. 

NT: Menyampaikan dengan pembukaan diberikan musik, lalu dibuka 

dengan candaan yang lucu namun berbobot, dan penyampaiannya tidak 

monoton, kadang diberi tayangan video. 

HS: Menyampaikan serta contoh pengaplikasikannya dalam dunia 

langsung, sangat relate 

L: Jelasinnya pakai cerita-cerita, contoh-contoh yang relate sama dunia 

korea, bahasa yang dipakai ringan, mudah difahami, ada interaksi 

tanya jawab yang hidup jadi peserta ga boring ngikutin dari awal 

sampai akhir. 

HR: Caranya dengan membahas hal-hal yang menarik seperti 

membahas film atau lagu di awal kelas jadi buat relax setelah itu baru 

masuk pembahasan materi 

9. Apakah dengan adanya slide ppt, penayangan video, musik K-pop, 

instrumen menarik, gambar-gambar yang relevan, papan tulis yang 

digunakan oleh pemateri juga menjadi alasan penunjang materi itu 

dapat difahami dengan baik? 

A: Betul sekali. 

NT: Iya betul 

HS: Tentu lebih menarik 

L: Jelas banget iya, karena benar-benar nambah faham karena dikasih 

gambaran jelas, jadi kebayang kondisinya, atau jadi faham apa yang 

dimaksud dan dijelaskan itu. 

HR: Iyaa benar, slide ppt nya menarik jadi buat semangat belajar 
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10. Apakah kelas-kelas X-School berjalan tepat waktu dan sesuai jadwal? 

A: Tidak, karna ada beberapa kelas yang terpaksa diundur karna 

sajangnim ada keperluanlain. Tapi semua bisa dimaklumi. 

NT: Iya 

HS: Iya sesuai jadwal 

L: Berjalan tepat waktu, ada beberapa saat ke delay karena sajangnim 

ada kesibukan jadi ditunda ke pekan selanjutnya 

HR: Ada beberapa jadwal yang mundur jadi kelas tidak berjalan tepat 

waktu, tetapi masih bisa dimaklumi 

11. Adakah wadah untuk bertanya atau berdiskusi terkait materi yang 

disediakan dalam rangkaian program X-School? 

A: Tentu ada. Setiap sub-unit selalu memfasilitasi hangout untuk 

mendiskusikan materi-materi kelas. 

NT: Adaa nanti di akhir materi diberi sesi tanya jawab, atau kalau tidak 

sempat bertanya di sesi tersebut bisa bertanya ke kaka pembimbing 

yang ada di grup 

HS: Ada melalui pertanyaan langsung, diskusi bisa di grup 

L: Ada pada saat diakhir sesi, dan ada subunit tempat untuk berdiskusi 

bersama teman-teman membahas terkait materi 

HR: Ada sesi tanya jawab di setiap pertemuan, setelah selesai materi 

12. Bagaimana pendapat kamu saat dan setelah mengikuti program X-

School? 

A: Bersyukur sekali bisa bergabung di X-School 2022. Banyak 

pengalaman baru dari temen-teman trainee, staffnim, sajangnim. 

Walaupun kita semua sama-sama pernah tenggelam tapi jangan pernah 

lupa, ada saatnya kita menepi dan membersihkan diri. Hwaiting! 

NT: Acaranya sangat menyenangkan dan membawa banyak sekali 

manfaat dan perubahan bagi saya dan teman-teman remaja lain 

HS: Bisa mendapatkan informasi baru, serta lingkungan yang beneran 

sama banget dengan kita, serta teman yang paling faham dunia fangirl 

seperti apa. 

L: Saat X-School benar-benar ngerasa ga boring sih, seru banget, terus 

pemahamannya benar-benar masuk, dan menggerakkan diri untuk mau 

memperbaiki detik itu juga. 
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HR: Sangat senang, bisa belajar bersama teman-teman baru, 

menambah circle pertemanan yang positif, saling mengingatkan, bisa 

sharing catatan & cerita, dapat ilmu yang bermanfaat 

13. Perubahan apa yang kamu dapat setelah mengikuti program X-School?  

A: Alhamdulillah semakin hari semakin belajar. Bisa membuka 

pikiran aku tentang belajar memahami setiap orang dan mengajak 

untuk berubah jadi lebih baik. Bukan menghakimi dia dengan 

kesalahannya. 

NT: Saya jadi lebih paham Islam, bahwasanya Islam tidak sesempit 

dan semengerikan itu. Karena nyatanya Islam itu indah, dan Saya juga 

jadi tau batasan dalam menikmati dunia dan juga hiburan dari dunia K-

Pop dan K- drama. 

HS: Lebih mengerti bagaimana seharusnya bersikap, lebih memahami 

Islam seutuhnya, menanggapi dunia perkoreaan seperti apa, paling 

bagusnya sih lingkungan pertemanan yang baik banget di X-School, 

bisa ketemu beberapa karakter teman yang lainnya juga. 

L: Banyak banget insight yang didapat 

Kaya misal sebelumnya suka banget overthinking, sekarang 

kalau overthinking suka langsung inget sifat dan kuasa Allah yang 

Maha Kuasa Maha Pemberi Kemudahan, jadi dalam sekejap langsung 

tenang. Selain itu juga bisa memposisikan diri dengan baik, berperan di 

jalan dakwah ternyata ga sesempit harus ceramah, bisa dengan 

membuat konten yang diambil dari K-Pop atau K-Drama lalu dikaitkan 

dengan Islam. 

Lalu jadi merubah haluan, selama ini cinta banget sama idol 

karena mungkin itu konsumsi kita sehari-hari, sedangkan waktu untuk 

Nabi sedikit bahkan tidak ada, untuk itu untuk mencintai Nabi maka 

perlu waktu juga untuk diluangkan membaca menonton sejarah Nabi 

untuk mengenal lebih dalam Nabi Muhammad saw. 

HR: Pola pikirnya berubah jadi lebih baik, berusaha memahami hal-hal 

yang tidak berjalan sesuai keinginan, belajar sabar, sholat 5 waktunya 

lebih di utamakan, pilih teman yang baik, ingin selalu berada di 

lingkungan positif, rajin mengikuti kelas-kelas online untuk menambah 

wawasan. 
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