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penelitian ini berkaitan dengan kegiatan muhadharah sebagai aktivitas 

pembentukan da’i di pondok pesantren Al-Falah Putera. Muhadharah merupakan 

kegiatan pesantren yang bertujuan untuk melatih santri dalam menyampaikan amar 

ma’ruf nahi munkar, muhadharah juga sering dikenal atau biasa diartikan sebagai 

ceramah atau pidato, muhadharah sering dikatakan dakwah billisan yaitu metode 

dakwah melalui kata-kata yang dilakukan secara face to face. Muhadharah juga suatu 

kegiatan dimana santri akan tampil latihan pidato atau ceramah di depan santri lainnya. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dan bersifat 

deskriptif kualitatif, berlokasi di Pondok Pesantren Al-Falah Putera Banjarbaru. 

Subjek penelitian adalah ustadz (pembimbing muhadharah) dan santri kelas   Aliyah 

di bidang Minat dan Bakat (MinBat). Objek penelitian ini adalah proses muhadharah 

yang dilakukan oleh santri sebagai Aktivitas Pembentukan Da’i di Pondok Pesantren 

Al-Falah Putera Banjarbaru. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi 

partisipatif, wawancara secara mendalam dan dokumentasi kegiatan muhadharah. 

Pengolahan data menggunakan koleksi data, klasifikasi data, editing data dan 

interpretasi data. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan 

Huberman yaitu: Reduksi data, Display data, dan mengambil kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program muhadharah yang ada di 

pondok pesantren Al-Falah Putera sudah berjalan dengan lancar, karena dengan 

adanya program muhadharah di pondok pesantren Al-Falah Putera dapat menjadi  

pengalaman bagi santri untuk hidup bermasyarakat. Aktivitas Muhadharah yang ada di 

Pondok Pesantren Al-Falah Putera adalah kegiatan para santri berlatih untuk 

menyampaikan pesan dakwah dengan baik, baik dari segi bahasa, mental, dan 

penyampaian santri. Pembentukan da’i di Pondok pesantren Al-Falah Putera 

merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh santri, pembentukan da’i di 

pondok pesantren meliputi kegiatan rutinitas santri atau Aktivitas keseharian santri. 

Muhadharah sangat berperan dalam pembentukan da’i di pondok pesantren Al-Falah 

Putera Banjarbaru. Kendala dalam pelaksanaan muhadharah terbagi menjadi dua 

bagian yaitu: kendala dari aspek pengawasan dari Ustadz dan IKPPF(Ikatan Keluarga 

besar Pondok Pesantren Al-Falah Putera), dan kendala dari santri dalam mengikuti 

kegiatan muhadharah di Pondok Pesantren Al-Falah Putera. 
 

 


