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“... dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Q.S Al-Isra/17:70)
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ABSTRAK
Febri Yanti, NIM. 160301015, “Upaya Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon
Dalam Membina Keberagaman Bakat dan Minat Psikomotorik Mahasantri.”
Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Pembimbing (1) Dr.
Abidin Wakano, M.Ag, (2) Nur Khozin, M.Pd.I.
Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah sistem pembinaan di
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon belum konsisten dalam mengasah keberagaman
bakat dan minat psikomotorik yang dimiliki oleh mahasantri, sehingga
mengabaikan kecerdasan-kecerdasan alamiah lainnya.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai 23 Agustus
2019 Adapun lokasi penelitian yaitu di Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon dengan
mengambil subjek penelitian adalah 13 orang yang peneliti wawancarai. Dalam
pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data,
dan menarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Ma’had Al-Jami’ah IAIN
Ambon Dalam Membina Keberagaman Bakat dan Minat Psikomotorik
Mahasantri yaitu: 1) Pembentukan keorganisasian dibidang bakat dan minat, 2)
Pelatihan dan Pengadaan perlombaan, 3) Pengawasan dan sanksi, 4) Pemberian
motivasi. Faktor pendukung; Adanya asrama, dan prasarana lainnya, dan pembina
yang profesional dibidangnya sebagai pendukung dalam proses pembinaan.
Sedangkan Faktor penghambat: Ketersediaan waktu yang sedikit, sarana
prasarana, keuangan, tenaga pembina yang terbatas.
Kata kunci: Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon, Membina Keberagaman Bakat
dan Minat Psikomotorik Mahasantri
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Konteks Penelitian
Keberagaman merupakan simbol perbedaan potensi diri, dan kebanyakan

komunitas masyarakat seringkali memberi pembenaran pada sebagian identitas
mereka. Keberagaman tidak bisa dipahami sebagai suatu hukum kebiasaan belaka.
Akan tetapi, keberagaman merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa
sebagai fitrah manusia agar saling mengenal.
Perlu diakui, keberagaman kadang-kadang muncul sebagai medium
pemersatu bagi masyarakatnya. Hadirnya Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon adalah
salah satu bukti lembaga pemersatu keberagaman tersebut. Untuk itu, munculnya
berbagai lembaga atau perguruan tinggi swasta itu dapat berbentuk jalur
pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah. Termasuk ke dalam jalur
pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah pondok
pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam
yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pondok pesantren adalah lembaga
tradisional yang dalam bacaan teknis berarti suatu tempat yang dihuni oleh para
santri yang mencari ilmu.1
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pesantren diartikan sebagai asrama,
tempat santri, atau tempat murid-murid belajar mengaji.2 Sedangkan secara istilah
pesantrern adalah lembaga pendidikan Islam, dimana para santri biasanya tinggal
1

Kemendiknas, Pola Pengembangan Pondok Pesantren, (Jakarta: Direktorat Jenderal
Kelembagaan Agama Islam/ Direktorat Pendidikan Keagamaan Islam dan Pondok Pesantren,
2003), hlm. 1.
2
Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Indo, (Cet. III; Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2012), hlm. 1453.
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2

di pondok (asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab umum, bertujuan untuk
menguasai ilmu agama Islam secara detail, serta mengamalkannya sebagai
pedoman hidup

keseharian dengan menekankan pentingnya moral dalam

kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia istilah Kuttab lebih dikenal dengan istilah
pondok pesantren, yaitu suatu lembaga pendidikan Islam yang didalamnya
terdapat seorang kiai (pendidik) yang mengajar dan mendidik para santri (peserta
didik) dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan
tersebut, serta didukung adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal
para santri.3
Menurut Zamakhsyari Dhofier, tipologi pesantren terbagi menjadi dua,
yaitu; pertama pesantren Salaf/ salafiyah adalah lembaga pesantren yang
mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik (salaf) sebagai inti
pendidikan. Sedangkan sistem madrasah ditetapkan hanya untuk memudahkan
sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama,
tanpa mengenal pengajaran pengetahuan umum. Kedua, pesantren Khalaf/
khalfiyah adalah lembaga pesantren yang memasukkan pelajaran umum dalam
kurikulum madrasah yang dikembangkan, atau pesantren yang menyelenggarakan
tipe sekolah-sekolah umum seperti SMP, SMU, dan bahkan perguruan tinggi
dalam lingkungannya.4
Meskipun setiap pesantren mempunyai ciri-ciri dan penekanan tersendiri,
hal itu tidaklah berarti bahwa lembaga-lembaga pesantren tersebut benar-benar

3

Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Penada Media, 2006), hlm. 234-

235.
4

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. III; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),
hlm. 292-293.
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berbeda satu sama lain, sebab antara satu dengan yang lain masih saling kaitmengait. Sistem yang digunakan pada suatu pesantren juga diterapkan di
pesantren lain, dan sebaliknya.
Hal tersebut dapat dikatakan bahwa, Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon dapat
dikatakan sebagai pesantren modern (Khalafiyah), yang memiliki beragam
mahasantri dari berbagai suku, bahasa, dialek yang berbeda. Ada yang berbahasa
Jawa, Geser, Tual, Buton, dll. Hal ini, berkaitan dengan kemampuan dan potensi
diri yang dimiliki oleh tiap mahasantri. Keberagaman tidak diartikan hanya
sebatas itu saja, akan tetapi keberagaman tersebut juga diartikan sebagai bakat dan
minat atau kecerdasan yang telah Allah SWT berikan pada diri manusia.
Adapun Syamsu Yusuf, membagi kecerdasan menjadi 10 macam, yaitu:
1.

Kecerdasan linguistik/ verbal, yaitu kemampuan yang sangat sensitif
pada suara, irama, dan arti kata-kata serta keinginan yang kuat untuk
mengekspresikan dalam bentuk tulisan (penulis, wartawan, pembaca,
guru bahasa, peneliti bahasa, sastrawan).

2.

Kecerdasan matematika, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan
operasi matematika, seperti menjumlahkan matematis, berpikir logis,
berpikir secara deduktif-induktif, serta ketajaman membuat pola-pola
dan hubungan yang logis (ilmuwan, insinyur, akuntan, guru
matematika).

3.

Kecerdasan visual-ruang, yaitu sekumpulan kemampuan-kemampuan
yang berhubungan dengan pemilihan, pemahaman, proyeksi visual,
imajinasi mental, pemahaman ruang, manipulasi imajinasi, serta
3

4

penggandaan imajinasi nyata maupun imajinasi dalam diri/abstrak.
(arsitek, seni rupa, pelaut, desainer, ahli tata ruang, ahli tata kota).
4.

Kecerdasan tubuh-kinestetik, yaitu kemampuan untuk menyatukan
tubuh dan pikiran kedalam penampilan fisik yang sempurna (ahli bedah,
pengrajin, penari, atlet).5

5.

Kecerdasan musik, yaitu sensitif terhadap nada, melodi, irama, dan
suara (composer, musisi, dan pendengar yang sensitif).

6.

Kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami diri
sendiri dan menata kehidupan dirinya secara efektif (teolog, psikolog,
konselor).

7.

Kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan
berinteraksi secara efektif dengan orang lain (guru, professional
kesehatan mental, konselor, psikolog, perawat dokter).

8.

Kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengamati pola-pola di
alam dan memahami sistem alam dan sistem buatan manusia (petani,
ahli botani, ahli ekolog, dan ahli tanah).

9.

Kecerdasan emosional, ialah kemampuan-kemampuan memahami diri,
mengelola emosi, memanfaatkan emosi, secara produktif dan membina
hubungan. Kecerdasan ini hampir cocok disemua bidang pekerjaan,
terutama bidang sosial.

10. Kecerdasan

spiritual,

ialah

kemampuan

untuk

mengenal

dan

memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan makna dan nilai,
5

Yuni Novitasari, Bimbingan dan Konseling Belajar, Akademik, (Bandung: Alfabeta,
2016), hlm. 23.
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menempatkan berbagai kegiatan dan kehidupan dalam konteks yang
lebih luas, kaya, dan memberi makna, dan mengukur atau menilai
bahwa salah satu kegiatan atau langkah kehidupan tertentu lebih
bermakna dari yang lainnya. Kecerdasan ini cocok dimiliki diberbagai
bidang pekerjaan, terlebih konselor, ustadz.6
Dari 10 macam kecerdasan tersebut dapat juga dimiliki oleh mahsantri yang
berpotensi dalam ragam bakat dan minat psikomotorik apabila diasah, melalui
upaya pendidikan, pengajaran, dan latihan secara berkelanjutan, diantaranya;
Kaligrafi, Kerajinan tangan, Menulis, Mendesain, Bola Kaki, Silat, Bulu tangkis,
Bola Voli, Bermain Musik, Bernyanyi, Berpidato, Bercocok tanam, Tartil,
Tilawah, Ceramah, dll.7 Namun, dari sekian banyak bakat dan minat tersebut
hanya sebagian saja yang tersalurkan melalui kegiatan dan pembinaan di Ma’had,
itupun dilakukan tidak berkelanjutan, sehingga tidak dialami oleh Mahasantri
yang baru masuk Asrama. Hal tersebut menjadi kendala besar bagi Mahasantri,
dalam menumbuhkembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Bahkan, sebuah
lembaga pendidikan dikatakan berkembang dan maju, tergantung sumber daya
manusia yang ada di dalamnya. Pendidikan

membantu mahasiswa untuk

memperoleh pengetahuan dan pengembangan diri terhadap potensi yang dimiliki
dan menjadi pribadi yang berkarakter baik bagi dirinya, keluarga dan masyarakat.8
Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 UU RI No. 20
tahun 2003 dinyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
6

Yuni Novitasari, Bimbingan dan Konseling Belajar, Akademik, …, hlm. 24.
Observasi awal, pada tanggal 01Maret 2019. Pukul 10:02 WIT.
8
Nur Khozin, dkk., Pembinaan Akhlak Mulia Mahasiswa Dalam Lembaga Dakwah
Kampus (LDK) Al-Izzah IAIN Ambon, Al-Iltizam, Vol. III. No. 1, hlm. 53. (Diakses pada tanggal
03 Desember 2019. Pukul 16: 05 WIT).
7
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mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.9 Sistem
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon diselenggarakan dalam bentuk asrama atau
komplek asrama kampus tempat mahasantri mendapatkan pendidikan dalam suatu
situasi lingkungan sosial keagamaan dan intelektual yang kuat.10 Namun, sistem
pembinaan di Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon belum konsistensi dalam
mengasah keberagaman bakat dan

minat

psikomotorik yang dimiliki oleh

mahasantri, sehingga mengabaikan kecerdasan-kecerdasan alamiah lainnya.
Psikomotorik dapat diartikan sebagai kemampuan bertindak setelah seseorang
menerima pengalaman belajar tertentu.
Dengan demikian, peneliti merasa penelitian ini sangat penting untuk diteliti
dengan judul yang sesuai yaitu; Upaya Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon
Dalam Membina Keberagaman Bakat dan Minat Psikomotorik Mahasantri.
B.

Fokus Penelitian
Berdasarkan konteks penelitian yang telah kemukakan di atas, maka fokus

penelitian ini adalah:
1.

Upaya pembinaan bakat dan minat psikomotorik bagi mahasantri.

2.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat upaya Ma’had al-Jami’ah
IAIN Ambon dalam membina ragam bakat dan minat psikomotorik
mahasantri.

9

Zaim El-Mubarok, Membumikan Pendidikan Nilai; Mengumpulkan yang Terserak,
Menyambung yang Terputus dan Menyatukan yang Tercerai, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 3.
10
Observasi awal, pada tanggal 02 Maret 2019. Pukul 09:20 WIT.
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C.

Rumusan Masalah
Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam
proposal ini yaitu:
1.

Bagaimana upaya Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon dalam membina
keberagaman bakat dan minat psikomotorik mahasantri?

2.

Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam upaya
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon dalam membina keberagaman bakat
dan minat psikomotorik mahasantri?

D.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan proposal ini adalah:
1.

Untuk mengetahui upaya Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon dalam
membina keberagaman bakat dan minat psikomotorik mahasantri.

2.

Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat upaya
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon dalam membina keberagaman bakat
dan minat psikomotorik mahasantri.

E.

Kegunaan Penelitian
1.

Secara Teoritis
Sebagai sumbangsi khasanah keilmuan dalam mengembangkan
potensi diri setiap individu yang berkaitan dengan bakat dan minat
psikomotorik.

2.

Secara Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi media atau sarana informasi
dan sumber data rujuakan untuk Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon
7

8

dalam rangka pengembangan bakat dan minat psikomotorik
mahasantri.
b. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi tertulis atau sebagai
referensi untuk para peneliti atau akademis yang meneliti terkait
dengan pengembangan bakat dan minat psikomotorik mahasantri.
F.

Kajian Terdahulu yang Relevan
Pada penelitian ini, penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan

yang akan diteliti tenang “Upaya Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon Dalam
Membina Keberagaman Bakat dan Minat Psikomotorik Mahasantri” yaitu:
Pertama skripsi dengan judul “Upaya Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon
Dalam Melatih Kemampuan Bahasa Arab Mahasantri Putra dalam Keterampilan
Berbicara Angkatan Ke-II 2014” dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif, yang
diteliti oleh La Sugianto.
Kedua skripsi dengan judul “Efektifitas Pembelajaran Bahasa Arab dalam
Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Arab Pada Mahasantri Putri di Ma’had alJami’ah IAIN Ambon” yang diteliti oleh Nurhayati.11
Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian tersebut adalah
penelitian ini lebih luas dan umum kepada mahasantri putra dan putri meneliti
tentang pembinaan bakat dan minat psikomotorik.
G.

Definisi Operasional
1.

Ma’had al-Jami’ah

11

La Sugiyanto, Upaya Ma’had al-jami’ah IAIN Ambon Dalam Melatih Kemampuan
Bahasa Arab Mahasantri Putra Dalam Keterampilan Berbicara Angkatan Ke-II 2014. Skripsi,
Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam, 2018.

8

9

Ma’had berasal dari bahasa Arab “ma’hadun” yang bermakna lembaga,
badan, institut.12 Sedangkan “al-jaami’atu” artinya “universitas”13 jadi, Ma’had
al-Jami’ah dapat diartikan sebagai lembaga perguruan tinggi Islam.
2.

Membina

Membina berasal dari kata dasar bina, diawali dengan kata imbuhan me.
membina merupakan proses pembinaan yaitu; usaha, proses, tindakan, dan
kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang
baik.14
3.

Bakat dan Minat

Bakat yaitu dasar; (kepandaian, sifat, dan pembawaan) yang dibawa sejak
lahir. Sedangkan Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu;
gairah; keinginan melakukan tindakan yang positif.
4.

Psikomotorik

Psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi
jasmani, keterampilan motorik dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan
yang akan berkembang jika sering dipraktekkan ini dapat diukur berdasarkan
jarak, kecepatan, teknik dan cara pelaksanaan.15

12

A. W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Cet. XXV;
Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 981.
13
Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia, (Cet. I;
Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 83.
14
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. III; Jakarta:
Balai Pustaka, 2002), hlm. 152.
15
Psikomotorik, https://dosenpsikologi.com/kognitif-afektif-dan-psikomotorik, (Diakses
pada tanggal 16 Juni 2019).
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif
merupakan suatu metode berganda dalam fokus yang melibatkan suatu
pendekatan interpretatif dan wajar terhadap setiap pokok permasalahannya.
Penelitian kualitatif bekerja dalam setting yang alami dan berupaya untuk
memahami serta menafsirkan fenomena berdasarkan apa adanya.1
B. Kehadiran Peneliti
Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan karena
instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Selama
melakukan studi lapangan, peneliti sendiri yang berperan sebagai instrumen kunci
(Key Instrument).2
C. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian ini adalah di Ma’had al-jami’ah IAIN Ambon
(Asrama Putra dan Putri).
D. Informan Penelitian
a. Mudirul Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon
b. Kepala asrama putra dan putri
c. Mudabbir dan Mudabbiroh
d. Ketua Dema putra dan putri

1

Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan; Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: PT Remaja
Rosdakrya, 2014), hlm. 140.
2
Muhammad Muzni, Menggali Living Values Education (LVE) Dalam Membina Budi
Pekerti Peserta Didik di SMA di Kota Ambon. Proposal, 2018, hlm. 30.
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e. Ketua Bidang bakat minat putra dan putri
f. Mahasantri (empat orang mahasantri)
E. Sumber Data
a. Primer, data primer adalah data yang didapat langsung dari subjek
penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan
data langsung pada sebjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data
primer bisa didapat melalui survey dan metode observasi.
b. Sekunder, data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti
secara tidak langsung (melalui media perantara/ data yang diperoleh
dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umunya berupa bukti
catatan atau laporan historis yang telah tersusun.
F. Prosedur Pengumpulan Data
a. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan sistematika pada
fenomena-fenomena yang diteliti.3
b. Wawancara, yang dilakukan adalah wawancara kualitatif atau juga
dikenal sebagai wawancara mendalam. Berbeda dengan wawancara
formal yang biasanya sangat terstruktur dan relatif terbatas atau
tertutup. Wawancara bertujuan menggali fokus peneletian secara
mendalam, karenya itu, dilakukan secara berkelanjutan, dan pada
partisipan tertentu mungkin dilakukan secara berulang-ulang.4

3

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Cet. X; Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hlm. 136.
Nusa Putra, Metode Penelitian; Kualitatif Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2013), hlm. 225.
4
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c. Dokumentasi,

Untuk

mendapatkan

deskriptif

dan

pemahaman

mendalam atau fokus penelitian, para peneliti akan mengumpulkan
sejumlah dokumen.5
G. Analisis Data
Analisis data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara akan
ditranskripsi dan dilakukan koding untuk mendapatkan tema-tema tertentu sesuai
masalah yang diteliti.6 Untuk menganalisis data yang diperoleh melalui observasi
dan wawancara, maka dianalisis berdasarkan tahap-tahap sebagai berikut:
a. Reduksi Data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema
polanya. Reduksi merupakan langkah awal dalam menganalisis data,
yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang
diperoleh.
b. Penyajian data, Bentuk penyajian data yang akan digunakan adalah text
naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja). Hal
ini didasarkan pertimbangan bahwa setiap data yang muncul selalu
berkaitan erat dengan data yang lain. Olehnya itu, diharapkan setiap
data bisa dipahami dan tidak terlepas dari latarnya.
c. Verifikasi (menarik kesimpulan), Langkah terakhir dalam analisis data
ini adalah menarik kesimpulan. Simpulan tersebut merupakan
pemaknaan terhadap data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan
sementara (tentatif) akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat
5

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, ..., hlm. 136.
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,
(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 330.
6
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yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Temuan
dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya
masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi
jelas.7
H. Pengecekan Keabsahan Temuan
Nusa Putra mengembangkan keabsahan data menjadi empat indikator yaitu;
a.

Kredibilitas, yaitu tingkat kepercayaan suatu proses dan hasil penelitian.
Kriteria yang dapat digunakan adalah lama penelitian, observasi yang
detail, triangulasi, peer debriefing dengan teman sejawat, analisis kasus
negatif, membandingkan dengan hasil penelitian lain dan member check
(mengawasi anggota).

b.

Keteralihan, yaitu hasil penelitian dapat diterapkan pada situasi yang lain.

c.

Kebergantungan, yaitu hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan
peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan mengumpulkan
konsep-konsep ketika membuat interprestasi untuk menarik kesimpulan.

d.

Kepastian, yaitu hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana
hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan
dalam laporan lapangan.8 Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil
penelitian.

I. Tahap-Tahap Penelitian
a. Tahap Perencanaan, tahap ini peneliti melihat problem dan mencari
judul yang berkaitan dengan yang akan diteliti dalam penelitian ini.
7

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Cet. X; Bandung: CV Alfabeta, 2014), hlm.

88.
8

Nusa Putra, Metode Penelitian; Kualitatif Pendidikan, …, hlm. 244.
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yaitu dengan mencari berbagai data, saran, dan sumber-sumber buku di
perpustakaan.
b. Tahap Pelaksanaan, dalam tahap pelaksannan ini, peneliti mencari dan
mengumpulkan data, referensi yang diperlukan.
c. Tahap Analisis data, pada tahap ini, peneliti menyusun semua data dan
referensi yang telah terkumpul secara sitematis dan terinci sambil
mencari data dan referensi pelengkap yang lain sehingga data tersebut
dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan secara umum
dengan jelas.
d. Tahap Penyelesaian, tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling
akhir dari sebuah penelitian proposal ini. Pada tahap ini, peneliti
peneliti menyusun data

dan referensi yang telah dianalisis dan

dikumpulkan dalam bentuk proposal skripsi, yaitu berupa laporan
penelitian dengan mengacu pada peraturan penulisan skripsi yang
berlaku di jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Ambon.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Upaya Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon dalam membina keberagaman bakat
dan

minat

psikomotorik mahasantri, dilakukan dengan cara; (1)

Pembentukan keorganisasian dibidang bakat dan minat, (2) Pelatihan dan
Pengadaan perlombaan, (3) Pengawasan dan sanksi, (4) Pemberian
motivasi.
2. Faktor pendukung dan penghambat yaitu;
Faktor pendukung; (1) ada asrama, dan mahasantri tinggal di asrama
sehingga memudahkan pembina dalam membina, (2) tersedianya peralatan untuk
sholawat atau banjari/ rebana, (3) daftar kehadiran dalam setiap kegiatan, (4)
adanya pengalaman dari sekolah menengah sebelumnya, (5) memiliki pengajar
yang professional dibidang tertentu, (6) selalu diberikan motivasi, (7) adanya
dukungan dan tanggung jawab diberikan kepada DEMA, (8) kultum bahasa
Inggris, Arab, atau bahasa Indonesia setiap ba’dah Subuh. Faktor penghambat: (1)
sifat malas dari mahasantri, (2) jadwal kegiatan intra kampus bersamaan dengan
kegiatan mahasantri di asrama (3) waktu pembinaan sedikit, hanya di malam hari,
(4) kurangnya dana untuk membeli alat-alat untuk pembinaan bakat dan minat
mahasantri, (5) memiliki bakat tapi kurang berminat untuk menyalurkan bakat
mahasantri, (6) tidak ada dasar dari Sekolah menengah sehingga sulit dalam
6969

70

melatih, (7) sering terlambat dalam kegiatan (8) banyaknya program tidak sesuai
dengan waktu yang dibutuhkan, (9) terbatasnya tenaga pembina.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti dapat memberikan
beberapa saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:
1. Kepada mahasantri Ma’had al-Jami’ah manfaatkan pembinaan yang ada di
asrama sebaik-baiknya agar bakat dan minat yang ada dapat ditumbuh
kembangkan sehingga dapat diamalkan setelah kembali di masyarakat.
2. Kepada pihak Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon, agar tiada hentinya
mengembangkan dan

terus melakukan inovasi terbaru, sehingga

menambah minat mahasantri dalam mengembangkan bakatnya, menambah
tenaga pembina yang profresional dalam bidang-bidang tertentu yang
masih kurang.
3. Kepada pihak lembaga IAIN Ambon, agar memperhatikan Ma’had alJami’ah dalam dalam pemenuhan kebutuhan dibidang sarana dan prasana
terkait pengembangan bakat danm minat mahasantri. Sehingga mahasantri
dapat memberikan sumbangsi bagi nama baik lembaga ini kedepannya.
4. Kapada peneliti pemula yang akan meneliti dengan judul yang semisal,
agar meminta dokumentasi terkait struktur dan lain sebagainya yang
terbaru yang dimiliki oleh pihak Ma’had saat ini.
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PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

A. PEDOMAN WAWANCARA
1. Mudirul Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon:
1) Adakah upaya Ma’had dalam membina keberagaman bakat, minat
psikomotorik bagi mahasantri?
2) Apa saja bentuk-bentuk pembinaan bakat, minat psikomotorik bagi
mahasantri?
3) Bagaimana pembinaan bakat, minat psikomotorik psikomotorik tersebut
dilakukan?
4) Bagaimana pandangan Ustadz, terhadap keseriusan mahasantri dalam
mengikuti pembinaan tersebut?
5) Adakah aturan yang mewajibkan mahasantri dalam mengikuti pembinaan
tersebut? Jika ada apa sanksi bagi pelanggarnya?
6) Apakah pembina selalu melakukan tugasnya dalam membina mahasantri?
Jika ada yang lalai, apa tindakan Ustadz dalam menyikapi hal ini?
7) Selama pembinaan yang dilakukan Ma’had, adakah prestasi yang
dihasilkan oleh mahasantri? Jika ada prestasi dalam bidang apa saja?
8) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembinaan bakat, minat
psikomotorik bagi mahasantri?
2. Kepala Asrama Putra:
1) Apa saja bentuk-bentuk pembinaan bakat, minat psikomotorik bagi
mahasantri putra?
2) Bagaimana pembinaan bakat, minat psikomotorik tersebut dilakukan?
3) Bagaimana cara Ustadz menumbuh-kembangkan ragam bakat, minat
psikomotorik yang dimiliki oleh tiap-tiap mahasantri ?
4) Selama ini, adakah prestasi yang diperoleh mahasantri putra?
5) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembinaan bakat, minat
psikomotorik bagi mahasantri putra?

3. Kepala Asrama Putri:
1) Apa saja bentuk-bentuk pembinaan bakat, minat psikomotorik bagi
mahasantri putri?
2) Bagaimana pembinaan bakat, minat psikomotorik tersebut dilakukan?
3) Bagaimana cara Ustadz menumbuh-kembangkan ragam bakat, minat
psikomotorik yang dimiliki oleh tiap-tiap mahasantri ?
4) Selama ini, adakah prestasi yang diperoleh mahasantri putri?
5) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembinaan bakat, minat
psikomotorik bagi mahasantri putri?
4. Ketua DEMA Putra:
1) Apa peran Dewan Mahasantri (DEMA) putra dalam membina ragam
bakat, minat psikomotorik mahasantri?
2) Kegiatan apa saja yang dilakukan DEMA putra dalam mengembangkan
bakat, minat psikomotorik psikomotorik mahasantri?
3) Adakah pengawasan yang dilakukan oleh dewan pembina kepada
program yang dilakukan DEMA PUTRA?
4) Apakah ada diantara Dewan Pembina ataupun Pembina Pendamping,
yang memberikan motivasi mahasantri dalam mengikuti program DEMA
putra?
5) Apa saja faktor pendukung dan penghambat selama kegiatan DEMA
Putra berlangsung?
5. Ketua DEMA Putri:
1) Apa peran Dewan Mahasantri (DEMA) Putri dalam membina ragam
bakat, minat psikomotorik psikomotorik mahasantri?
2) Kegiatan apa saja yang dilakukan DEMA putri dalam mengembangkan
bakat, minat psikomotorik mahasantri?
3) Adakah pengawasan yang dilakukan oleh dewan pembina kepada
program yang dilakukan DEMA putri?
4) Apakah ada diantara Dewan Pembina ataupun Pembina Pendamping,
yang memberikan motivasi mahasantri dalam mengikuti program DEMA
putri?

5) Apa saja faktor pendukung dan penghambat selama kegiatan DEMA
Putri berlangsung?
6. Ketua Bidang bakat dan minat mahasantri putra dan putri
1) Apa peran bidang anda dalam membina keberagaman bakat dan minat
psikomotorik mahasantri?
2) Kegiatan apa saja yang dibidangi oleh anda dalam mengembangkan
keberagaman bakat dan minat psikomotorik mahasantri?
3) Adakah pengawasan yang dilakukan oleh dewan pembina kepada program
yang dilakukan oleh ketua atau sekretaris DEMA?
4) Adakah diantara dewan Pembina ataupun pembina pendamping yang
memberikan motivasi mahasantri dalam mengikuti program dalam bidang
anda (bakat dan minat? Dan motivasinya seperti apa?
5) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melakukam kegiatan
dibidang anda ?
6) Kegiatan-kegiatan apa saja yang ada dalam bidang bakat dan minat?
7. Mudabbir dan Mudabbirah
1) Apa saja bentuk-bentuk pembinaan bakat, minat psikomotorik bagi
mahasantri putri?
2) Bagaimana pembinaan bakat, minat psikomotorik tersebut dilakukan?
3) Bagaimana cara Ustadz/h menumbuh-kembangkan ragam bakat, minat
psikomotorik yang dimiliki oleh tiap-tiap mahasantri ?
4) Selama ini, adakah prestasi yang diperoleh mahasantri putri?
5) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembinaan bakat, minat
psikomotorik bagi mahasantri putri?
8. Empat orang mahasantri
1) Menurut anda, apakah Pembinaan yang dilakukan Ma’had sesuai dengan
bakat yang anda miliki?
2) Apakah ada teman kalian yang tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan
oleh DEMA? Jika ada apa sanksi yang didapatkan?
3) Apakah timbul keinginan untuk tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan
oleh DEMA setelah diberikannya sanksi terhadap mereka?

4) Pernahkah anda memberitahu teman untuk mengikuti kegiatan yang
dilakukan oleh DEMA?
5) Apa saja kendala-kendala yang kalian alami dalam mengikuti kegiatankegiatan yang dilakukan Ma’had atau DEMA?
6)

Adakah Dewan Pembina atau Para Ustadz, yang memberikan motivasi
untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan Ma’had atau DEMA?

7)

Apakah pembinaan dan motivasi yang dilakukan selama ini, ada
pengaruhnya terhadap pengembangan bakat minat anda?

B. PEDOMAN OBSERVASI
1.

Letak dan keadaan geografis Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

2.

Sarana dan prasarana Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

3.

Proses pelaksanaan kegiatan pembinaan

4.

Proses penerapan sanksi bagi yang melanggar tata tertib

5.

Kegiatan-kegiatan DEMA
Tabel Pedoaman observasi wawancara kegiatan

No

Nama Kegiatan

1

Pembinaan bahasa Arab-Inggris

2

Pelatihan Kaligrafi, Desain Spanduk

3

Pelatihan Khutbah

4

Silat/Karate

5

Pelatihan Rebana

6

Paduan Suara

7

Pelatihan gitar, Dan musik lainnya

8

Pelatiah Memanah

9

Bulu Tangkis

10

Bola Voli, Futsal

11

Pelatiahn Memasak

12

Bercocok Tanam

13

Pelatiahan, Da’I dan Da’iah,

14

Kerajinan tangan

Ada

Tidak ada

15

Pelatiahan Jurnalistik

16

Tilawah, Tagfidz Al-qur’an

17

Pelatiahan Pegon

18

Pelatihan turath (Kitab-kitab Klasik)

19

Debat Ilmiah

20

Kajian Tafsir

C. PEDOMAN DEKOMENTASI
1.

Gambaran Umum Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

2.

Sejarah singkat berdirinya Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

3.

Visi Misi dan Tujuan Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

4.

Sistem pembinaan dan Program di Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

5.

Kepemimpinan dan Struktur Organisasi Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

6.

Dewan Pembina maupun Pembina Pendamping (Mudabbir dan Musrif)
di Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

7.

Sarana dan Prasarana Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

8.

Kegiatan-Keiatan yang pernah dilakukan DEMA.

A. Hasil Wawancara
1. Mudirul Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon:
1) Adakah upaya Ma’had dalam membina keberagaman bakat, minat
psikomotorik bagi mahasantri?
Iya jelas ada terkait dengan upaya ma’had dalam membina keberagaman
bakat dan minat psikomotorik bagi mahasantri itu ada.
2) Apa saja bentuk-bentuk pembinaan bakat, minat psikomotorik bagi
mahasantri?
Kalau mengenai bentuknya itu semua terangkum dalam organisasi yang
disebut dengan DEMA (Dewam Mahasantri) ma’had al-jami’ah disitu ada
dema putra dan putri. Kalau kita lihat dalam struktur pengurusan dema
salah satu divisi yang menangani terkait dengan minat dan bakat itu yaitu
devisi bakat dan minat, itu untuk menghimpun keberagaman bakat dan
minat yang dimiliki oleh mahasantri putra maupun putri.
3) Apakah pembina selalu melakukan tugasnya dalam membina mahasantri?
Jika ada yang lalai, apa tindakan Ustadz dalam menyikapi hal ini?
Iya. Jadi, didalam kegiatan DEMA yang selalu mendampingi itu pembina
yang di ma’had yaitu mudabbir-mudabbiroh tetapi selain pembina itu ada
pembina pendamping yaitu

musrif-musrifah jadi dalam struktur

pengurusan

dengan

dema

kaitannya

menghimpun

dan

membina

keberagaman bakat dan minat itu dalam pengurusan DEMA ada musrif
makanya didalam pengurusan DEMA itu kalau DEMA itu belum tentu
musrif kalau musrif-musrifah itu pasti DEMA sehingga bagaimana mereka
karena musrif-musrifah itu pembina pendamping sehingga mereka secara
include dalam tugas musrif-musrifah itu mendampingi teman-teman yang
non musrif-musrifah itu untuk melakukan kegiatan bagaiman menyalurkan
bakat dan minat mahasantri selain ada kontrol dari mudabbir-mudabbiroh.
Kalau kemudian ada yang lalai dilakukan tegur. Ada teguran dan
peringatan kalau peringatan tidak dihiraukan maka dikasih peringatan
secara tertulis jadi, peringatan itu ada dua yaitu peringatan lisan dan secara
tertulis kalau tertulis juga tidak dihiraukan maka akan berakhir dengan

dianggap tidak patuh dan komitmen dengan aturan terpaksa bisa berujung
dengan diskorsing dan lain sebagainya.
4) Selama pembinaan yang dilakukan Ma’had, adakah prestasi yang
dihasilkan oleh mahasantri? Jika ada prestasi dalam bidang apa saja?
Banyak prestasi yang torehkan diraih oleh mahasantri terkait dengan bakat
dan minat ada yang bakatnya tilawah, pidato bahasa Arab maupun bahasa
Inggris dan ada istilahnya yang juara pidato bahasa Arab-Inggris dan
Indonesia termasuk juga ada yang juara tilawah, karya tulis ilmiah, khat
(kaligrafi) itu ada. Kalau bidang khat, tilawah, karya tulis ilmiah alQur’an, pidato bahasa Arab-Inggris-Indonesia masuk MHQ (Halaqah alQuran juga ada.
5) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembinaan bakat, minat
psikomotorik bagi mahasantri?
Kalau faktor Pendukung yang pertama, dengan fasilitas berupa sarana
asrama itu juga faktor pendukung maksudnya dengan asrama yang ada kita
bisa melakukan pembinaan secara continue dan bisa melakukan
pembinaan tanpa harus kita melakukan peminjaman gedung atau tempat.
Kedua, faktor pendukungnya juga adalah karena dengan asrama maka
untuk menjaring bakat dan minat itu tidak sulit berbeda kalau mereka
tinggal di kos dimana butuh pendaftaran tapi dengan mereka tinggal di
asrama sendiri bakat dan minat itu terlihat dengan jelas sehingga mudah
untuk dilakukan pembinaan. Kalau penghambat dimana proses pembinaan
di asrama tidak hanya di ma’had al-jami’ah IAIN Ambon tapi di ma’hadma’had PTKIN se-Indonesia juga ada ditemukan penghambat juga dari
diri pribadi mahasantri itu sendiri seperti malas kemudian berupa kegiatan
yang bersamaan misalnya mereka ada jadwal pembinaan tapi di waktu
yang bersamaan ada kegiatan-kegiatan mereka juga yang di organisasi
intra maupun ekstra kampus.
2. Kepala Asrama Putra:
1) Apa saja bentuk-bentuk pembinaan bakat, minat psikomotorik bagi
mahasantri putra?

Banyak sekali yaitu dari segi olahraga ada bola voli, futsal, bulu tangkis,
tenis meja. Dari segi seni ada kaligrafi, merangkai hiasan-hiasan dinding,
tilawah, shalawatan dan musik. Hanya kita kurang fasilitas dari segi
alatnya.
2) Bagaimana pembinaan bakat, minat psikomotorik tersebut dilakukan?
Seminggu sekali, tapi tidak begitu maksimal karena bertabrakan dengan
kegiatan malam dan siangnya ada perkuliahan. Karena
3) Bagaimana cara Ustadz menumbuh-kembangkan ragam bakat, minat
psikomotorik yang dimiliki oleh tiap-tiap mahasantri ?

Ada, dengan cara melakukan perlombaan sebulan sekali nanti dilihat mana
yang berbakat dan mana yang tidak, nanti kita arahkan dan sebagainya.
4) Selama ini, adakah prestasi yang diperoleh mahasantri putra?
Ada, yaitu dikirim sebagai utusan mewakili ma’had atau kampus dalam
iven-iven nasional ataupun daerah, contohnya seperti perlombaan tilawah
atau musabaqah se-provinsi atau se-daerah terus kabupaten ada banyak
yang mewakili ma’had ataupun daerah jadi prestasi itu ada. Tinggal kita
motivasi terus meningkatkan bakat dan minatnya.
5) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembinaan bakat, minat
psikomotorik bagi mahasantri putra?

Ada banyak sekali faktor pendukungnya yaitu lingkungannya atau
tempatnya itu kita bisa menghimpunkanya dan mengarahkannya sekaligus
membimbingnya kalau di kos sulit. Penghambatnya banyak sekali dari segi
waktu kurang karena kita siangnya banyak yang kuliah terus malamnya
kegiatan pembinaan belajar malam dan hanya seminggu sekali kita adakan
pembinaan tentang bakat dan minat kemudian faktor penghambat yang
selanjutnya kurangnya dana karena ma’had kurang dana untuk membeli
alat-alat untuk pembinaan bakat dan minat ini.
3. Kepala Asrama Putri:
Nama: Ust Mukhlisin
1) Apa saja bentuk-bentuk pembinaan bakat, minat psikomotorik bagi
mahasantri putri?

Iya jadi di Asrama putri ini kan ada bagian-bagian itu dilangsung oleh
pengurus mudabbir dan mudabbiroh kalo diputri berarti mudabbiroh dan
bagian yang mengahandel kehgiatan itu yaitu bagian keasramaan dalam ini
ada ustadzah evi dan dibawah keasramaan itu ada namanya DEMA
(Dewan Mahasantri) dan dalam bagian dewan mahasantri itu juga banyak
bagian salah satunya adalah mengenai minat dan bakat jadi santri baru
masuk semuanya kita langsung membagikan formulir untuk pendaftaran
minat dan bakat apa yang bisa diikuti dan kegiatan minat bakat apa saja
yang diikuti mahasantri putri yang pertama, ada yang kegamaan dulu
shalawat nabi, kedua ada tilawah, ketiga ada pelatihan ceramah, khutbah.
Dan yang non-keagamaan misalnya kalo diperempuan itu ada yang
namanya membuat kerajinan-kerajinan tangan itu kemudian selanjutnya
ada kerajinan masak atau (Cooking Class) atau tata boga (Kerajinan
memasak) kemudian selain itu ada kebun tapi untuk sementara kebunnya
sudah tidak jalan hanya ada kebun pisang tapi tidak termasuk dibagian
bakat dan minat. Kemudian olahraga dibagian minat bakat juga ada
pelatihan memanah peralatannya ada tapi saya lihat mereka sudah tidak
pernah layihan lagi, jadi yang punya bakat memanah mereka hanya di
awal-awal itu latihan.
2) Bagaimana pembinaan bakat, minat psikomotorik tersebut dilakukan?
Jadi setelah mereka diberi kertas memilih minat dan bakat apa yang diikuti
mereka langsung dibina. Kalau shalawatan berarti nanti diikutkan di grup
shalawatan, latihannya biasanya satu minggu sekali, itu kalau tidak ada
agenda kegiatan tapi kalo ada kegiatan seperti wisuda bisa setiap hari
dilatih. Kemudian tilawah ini seminggu sekali setiap ba’da subuh jadi
yang mempunyai minat atau mempunyai bakat tilawah maka dia diikutkan
di kelompok tilawah jadi jadwalnya bisa berubah-ubah terkadang setelah
isya kalau tahun-tahun kemarin itu setelah subuh sekarang ini setelah isya.
Kemudian cooking class atau kerajinan tangan itu ada pelatihan sendiri
dari musrifah kalau tahun-tahun dulu sudah dilihat karyanya itu seperti
lampu hias untuk tidur kemudian ada tempat tisu dan lain-lain itu yang

bisa dihias itu hasilnya ada. Kemudian untuk memanah, saya lihat belum
ada latihan khusus jadi sekedar main-main sendiri didepan begitu saja
untuk bakat minat memanah.
3) Bagaimana cara Ustadz menumbuh-kembangkan ragam bakat, minat
psikomotorik yang dimiliki oleh tiap-tiap mahasantri ?

Yang memang kita lihat dari kemauan anak-anak untuk mengasah
bakatnya ini kurang jadi, cara kita dengan memberikan pembinaan secara
intensif itu jadi dijadwalkan secara teratur itu yang pertama dan kedua
setiap mahasantri yang sudah memilih minat dan bakatnya itu maka dia
wajib mengikuti tidak boleh nganggur di kamar artinya di absen jadi
kegiataan pembinaan atau pelatihannya itu di absen. Kemudian itu yang
bisa kita kontrol lewat absen. Kemudian selanjutnya kita biasanya
mengadakan perlombaan misalnya ada lomba masak atau lomba bikin kue
yang sudah pernah berjalan itu yang pertama itu lomba bikin rujak dan
yang kedua lomba memasak yang bahannya dari singkong pokoknya
lomba membuat makanan dan masakan dari lomba itu kemudian kita kasih
hadiah dari situ diharapkan mereka bisa bersemangat untuk mengikuti
pembinaan tentang minat bakat. Ketiga banyak dari mahasantri baik putri
dan putra ini sering diundang untuk misalnya sholawatan atau diacaraacara diluar itu atau tilawah secara tidak langsung teman-teman yang
mengetahui itu akan timbul semangat untuk mengasah minat dan bakat
tersebut untuk faktor pendorong yang selanjutnya.
4) Selama ini, adakah prestasi yang diperoleh mahasantri putri?
Iya, prestasi yang pernah ditorehkan oleh mahasantri putri ini yang
pertama tilawah juara satu atau juara dua itu saya lupa tempatnya dimana
itu oleh Mirna Sari. Kemudian prestasi selanjutnya lomba ceramah kalo
diputra pernah Muzni sama Iqbal atau saat acara di Ambon atau acara
MTQ pernah, kalo diputri ini yang saya temukan atau ingat Mirna sari itu
juara tilawah prestasi, selanjutnya prestasi sholawatan diundang kemudian
disana diberi penghargaan itu menurut saya adalah sebuah prestasi
tersendiri bagi mahasantri putri juga.

5) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembinaan bakat, minat
psikomotorik bagi mahasantri putri?

Faktor pendukungnya yang pertama yang mengajari istilahnya sudah
profesional jadi, mereka tinggal mengikuti apa yang diajarkan oleh para
pembina jadi bakat mereka akan terasah dengan baik. Kedua, faktor
lingkungannya juga sudah terkondisikan artinya kita bertempat di asrama
putri ketika waktu pembinaan minat dan bakat kita tidak usah menunggununggu lagi, tidak usah memanggil jauh-jauh langsung sudah ada disini
jadi, lingkungannya mendukung. Ketiga, peralatan sholawat ini sudah ada,
meskipun belum sempurnah sudah ada peralatan untuk sholawat ini yang
namanya banjari atau terban untuk bahasa saya kalau bahasa disini saya
kurang tahu itu untuk faktor pendukungnya dan faktor penghambatnya
pertama dari kemauan mahasantri itu sendiri jadi ada sebagian yang
mempunyai bakat tapi minatnya kurang sehingga bakatnya itu tidak bisa
ditumbuhkan atau tidak bisa dilatih secara maksimal oleh karenanya untuk
menanggulani atau untuk memberikan solusi agar mereka tidak malas itu
kita absen ketika ada pembinaan minat dan bakat itu, faktor penghambat
selanjutnya adalah mungkin mereka mempunyai minat misalnya
sholawatan karena memang dulu di SMA atau di sekolah sebelumnya
belum pernah mengenal sholawat sehingga ketika kita mengajari
sholawatan itu agak susah khususnya yang menabuh-nabuh banjari itu kan
butuh waktu juga jadi kalau belum mengenal sama sekali sangat sulit
sekali dilatih tapi kalau sudah pernah mengenal misalnya pernah tinggal di
pesantren yang ada sholawatannya maka dia bisa. Kemudian yang tilawah
juga ada sebagian yang mempunyai minat dan bakatnya juga bagus
suaranya baik tilawah tapi bacaannya al-Qur’annya masih belum sesuai
dengan kaidah tajwid sehingga itu menjadi kendala mereka harus
memperbagus dulu bacaannya baru nanti melangkah ke bagaimana
caranya untuk melakukan al-Quran itu seperti itu, untuk memperhambat
dipelatihan memasak atau membuat kerajinan tangan itu sampai saat ini
untuk tahun ini belum saya lihat ada kerajinan tangan yang dibuat itu

faktor penghambatnya salah satunya mungkin programnya yang terlalu
banyak. Jadi, kita disibukkan dengan acara ujian-ujian al-Qur’an kemudian
ada ujian Ma’had juga maksudnya wisuda sehingga program-program
yang berkaitan dengan kerajinan-kerajinan tangan itu belum bisa
direalisikan untuk tahun ini kalau tahun-tahun kemarin ada.

4. Ketua DEMA Putra:
Nama : Muhammad Adi juliantoro
Jurusan : Matematika
Semester : (Tujuh)
1) Apa peran Dewan Mahasantri (DEMA) putra dalam membina ragam
bakat, minat psikomotorik mahasantri?

Pertama, bahwa ada banyak sekali mahasantri yang bakatnya itu susah
untuk disalurkan dengan adanya dewan mahasantri maka dalam
organisasi dewan mahasantri (DEMA) memberikan satu wadah dimana
teman-teman yang mempunyai bakatnya untuk menyalurkan bakat-bakat
itu seperti kalau biasanya yang diprogramkan di dewan mahasantri
(DEMA) itu seperti pembentukan tim shalawat kemudian dengan public
speaking dan lain sebagainya bahkan pernah diadakan tentang bela diri
tapi karena satu dan lain hal bela dirinya tidak bisa dilanjutkan
programnya dan berbicara tentang proker (program kerja) dibidang bakat
dan minat itu memang banyak sekali. Ada waktu itu membuat karya dari
bahan bekas itu sebenarnya sudah jalan seminggu, dua minggu tapi karna
memang faktor internal faktor waktu maka hal-hal itu belum bisa
terlaksana sampai sekarang sampai sudah mau habis masa jabatan.
2) Kegiatan apa saja yang dilakukan DEMA putra dalam mengembangkan
bakat, minat psikomotorik psikomotorik mahasantri?

Pertama itu pembentukan tim shalawat putra jadi selain tim shlawat
antara putra-putri, tim putra sendiri juga ada membentuk tim shalawat
dimana tim shalawat itu dibentuk setiap malam jumat. Jadi setiap malam

jumat diberi giliran untuk bermain tipa (rebana) dengan menyanyikan
shalawat-shalawat . yang kedua, ada yang namanya latihan memanah
dulu pernah dilakukan juga dan teman-teman juga sudah ada yang mahir
tapi sekarang terputus karna satu dan lain hal. Kemudian ada juga bela
diri pernah tapi juga putus karena satu dan lain hal. Kemudian ada lagi
yang namanya pop solo, pop solo itu juga pernah diadakan ada beberapa
teman mahasantri itu yang mempunyai alat musik seperti gitar dulu
pernah diadakan kelompok-kelompok bimbingan tentang pop solo
kemudian ada juga itu namanya public speaking cara menyampaikan
puisi, menjadi MC berbahasa Arab bahasa Inggris bahasa Indonesia.
3) Adakah pengawasan yang dilakukan oleh dewan pembina kepada
program yang dilakukan DEMA PUTRA?
Kalo pengawasan sebenarnya pengawasan ini sangat ketat terutama dari
ketua asrama atau Ust Nakip itu biasanya dulu waktu sebelum ada
wisuda ini hampir setiap bulan itu terus diawasi ditanyakan kepada saya
selaku ketua DEMA ditanyakan kegiatan ini selain Ust Nakip ada juga
sekretaris pengurus Ma’had Al-Jami’ah IAIN Ambon Beliau ketika
mengawasi kegiatan DEMA bahkan beliau tidak sungkan-sungkan untuk
mengkritik kegiatan DEMA yang tidak berlangsung bahkan sampai
kadand-kadang menembus-nembus dihati nah itu yang wow Kenapa
sebagai dewan mahasantri kayak gini. Sebagai ketua kadang merasa
bersalah tetantang hal itu.
4) Apakah ada diantara Dewan Pembina ataupun Pembina Pendamping,
yang memberikan motivasi mahasantri dalam mengikuti program DEMA
putra?
Kalo tentang motivasi hampir semua Dewan Pendamping dan Mudabbirmudabbiroh itu memberi motivasi baik dari direktur Ma’had sendiri,
sekertaris, kepala asrama putra pasti memberi motivasi dan motivasinya
itu sebenarnya sangat membangun cuman karena satu dan lain hal yang
mungkin karena kita sibuk bukan hanya diasrama tapi juga sibuk
diperkuliahan juga jadi baru teman-teman juga ada banyak yang

kekompakannya kurang jadi terbengkalai program-program yang
diusulkan seperti itu.
5) Apa saja faktor pendukung dan penghambat selama kegiatan DEMA
Putra berlangsung?
Pertama, faktor pendukung itu pasti motivasi dari semua pimpinan
ma’had itu memotivasi hal itu, itu sangat mendukung sekali karena jujur
setelah saya dipilih sebagai dewan mahasantri itu saya tidak siap sebagai
santri yang biasa-biasa saja itu merasa tidak siap dan menolak hal itu
diberikan masukan-masukan dan motivasi-motivasi yang mendukung
siap dan tidak siap harus siap. Kemudian penghambat untuk
menjalankan program kerja yang saya analisis pertama bahwa dewan
mahasantri itu dalam program kerjanya itu terlalu banyak menempatkan
porsi-porsi program kerja karena banyak sekali program kerja jadi
struktur organisasi mahasantri itu terjadi menjadi sembilan bidang dan
dari semmbilan bidang itu mempunyai macam-macam programnya jadi
dari sekian banyak itu sulit untuk diorganisir seperti penghambatnya.
kemudian kedua masalah waktu di Ma’had Al-Jami’ah itu Full dari jam
6 sampai jam 6 pagi itu kan diisi oleh pembinaan Nah disitu dewan
mahasantri diberikan waktu dalam seminggu itu satu malam yaitu malam
minggu itupun didalam minggu itu sudah dipatenkan di putra untuk
malam minggu itu hanya ada dua yaitu pelatihan murokki dan pelatihan
khotib jadi dalam satu pelatihan itu ada tiga pasang khotib dan murokki
untuk naik kurang lebih satu jam ini masalah waktu ini sebenarnya
masalah penghambat nah begitu banyaknya program dewan mahasantri
5. Ketua DEMA PUTRI:
Nama : Nur Astuti
Jurusan : Biologi
Semester : tujuh
1. Apa peran Dewan Mahasantri (DEMA) Putri dalam membina ragam
bakat, minat psikomotorik mahasantri?

Pertama, membangkitkan ahli yang terpendam sama mereka
kemudian kita kembangkan misalkan ada bakat bagian kaligrafi,
banyak hal yang disini disalurkan misalkan ada juga yang beberapa
kemarin (bros) itu disalurkan kalau misalkan dia bagus mungkin kita
jual ke luar cuman untuk jual-jual ke luar belum. Perannya yaitu
mengembangkan kemampuan dari mereka jadi disalurkan kemudian
seperti dikembangkan kemudian kita membantunya atau mengasah
kemampuan mereka.
2. Kegiatan

apa

saja

yang

dilakukan

DEMA

putri

dalam

mengembangkan bakat, minat psikomotorik mahasantri?
Kalau untuk periode ini belum ada, belum ada yang dikembangkan
kalau kemarin-kemarin itu dari semester lima ada yang kita
kembangkan yaitu membuat bros kita jual kemudian ada beberapa fast
bunga itu cuman kita belum salurkan. Tapi ada santri satu membuat
itu juga tapi belum dikembangkan masih ada tampil sediki.
3. Adakah pengawasan yang dilakukan oleh dewan pembina kepada
program yang dilakukan DEMA putri?
Ada, yang pastinya ada disetiap bidang, yang pertama kita itu sebagai
misalnya ketuanya itu saya menyuruh ketua bidangnya untuk
mengontrol bagian misalnya minat dan bakat. Misalkan ada tilawah
dan sebagainya.
4. Apakah ada diantara Dewan Pembina ataupun Pembina Pendamping,
yang memberikan motivasi mahasantri dalam mengikuti program
DEMA putri?
Yang pastinya ada karena setiap sebelum kita menyusunkan sebuah
program kita selalu memberikan motivasi dari hasilnya nanti itu buat
apa, kemudian nanti pengalamannya buat apa. Motivasinya yang
pertama kiat harus memberikan Ma’had ini disini bukan untuk belajar
tentang agama saja tapi kita juga bisa mengembangkan apa
kemampuan kita.

5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat selama kegiatan DEMA
Putri berlangsung?
Faktor pendukungnya yang pertama, bagus kemampuan dari mereka
mau cuman yang kurang itu mereka tidak pernah komunikasi dan juga
waktu menjadi penghambat dari untuk mengembangkan segala
macam kegiatan yang ada di asrama. Program-program banyak yang
kita buat yang pertama itu kurangnya komunikasi kemudian interaksi
dan juga waktunya. Kegiatan yang ada dalam bakat dan minat itu
yang pertama, tilawah kemudian kreativitas, cuamn yang biasa kita
kembangkan untuk yang sekarang masih tilawah, kemudian ada
kaligrafi tapi belum dikembangkan karena terkendalanya itu kita
kurang guru untuk mengajarkan bakat dan minatnya.
6. Ketua Bidang bakat dan minat mahasantri putra dan putri
Nama : Mirna sari
Nim : 170301107
Semester : Lima (V)
Jurusan : PAI
1). Apa peran bidang anda dalam membina keberagaman bakat dan minat
psikomotorik mahasantri?
Peran saya dalam bidang bakat minat adalah membimbing dan membina
mahasantri terhadap minat dan bakat yang di miliki sehingga, minat dan
bakat yg dimiliki mereka dapat membawa mereka ke jenjang perlombaan
dari tingkat kecamatan bahkan nasional.
2). Kegiatan apa saja yang dibidangi oleh anda dalam mengembangkan
keberagaman bakat dan minat psikomotorik mahasantri?
Kegiatan yang di bidangi oleh saya yaitu melatih mahasantri sesuai
dengan Minat dan bakat yg dimiliki oleh masing-masing mahasantri.
3). Adakah pengawasan yang dilakukan oleh dewan pembina kepada program
yang dilakukan oleh ketua atau sekretaris DEMA?
Iya ada, yang mengontrol yaitu dari ketua dema sendiri. Dialah yg
memimpin program yg telah di susun oleh masing masing devisi.

4) Adakah diantara dewan Pembina ataupun pembina pendamping yang
memberikan motivasi mahasantri dalam mengikuti program dalam
bidang anda (bakat dan minat? Dan motivasinya seperti apa?
Iya ada, motivasinya yaitu memberikan Semangat kepada mahasantri
serta pelatihan mengenai minat dan bakat mereka. Contohnya apabila
mahasantri mempunyai keunggulan di bidang Seni seperti Kaligrafi dan
tilawah maka saya selaku ketua bidang bakat dan minat akan
mengajarkan kepada mereka sehingga bisa menjadi modal bagi mereka
dalam mengikuti ajang perlombaan dan biasanya untuk pembina
pendamping di asrama putri ini yaitu ada ustadzah Eviana Wabula yang
selama ini membantu untuk melatih dibagian Paduan suara.
5) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melakukam kegiatan
dibidang anda ?
Faktor pendukung yaitu dimana mahasantri bersemangat dan mendukung
kegiatan dema yg telah di susun oleh masing devisi. dan Faktor
penghambatnya yaitu kurangnya tenaga pengajar atau pelatih dalam
mengembangkan bakat dan minat mereka.
6). Kegiatan-kegiatan apa saja yang ada dalam bidang bakat dan minat?
Kegiatan yang ada seperti tilawah, Kaligrafi, Shalawat, paduan suara dll.

Nama : Abdul Rilan Syarif
Jurusan : Ekonomi Syariah
Semester : lima (v)
1). Apa peran bidang anda dalam membina keberagaman bakat dan minat
psikomotorik mahasantri?
Peran kami tentunya yang perlu kita garis bawahi adalah divisi minat dan
bakat itu tidak bersifat wajib atau tidak memaksa karena memang
dasarnya pada minat dan bakat jadi, kita hanya memimbing atau melihat
potensi-potensi minat dan bakat apa yang ada pada mahasantri kemudian
kita bisa kembangkan sesuai bakat dan minat mahasantri tersebut.

2). Kegiatan apa saja yang dibidangi oleh anda dalam mengembangkan
keberagaman bakat dan minat psikomotorik mahasantri?
Ada banyak seperti pelatihan dan juga ada lomba, itu dua kegiatan besar
yang biasa dari divisi minat dan bakat yang kami lakukan. Ada
bermacam-macam kami merespon adanya keanekaragaman minat dan
bakat jadi, kami akan melihat presentasi terbanyak minat dan bakat di
asrama itu apa misalnya kebanyakan dari mereka itu suka tilawah maka
tentu kami akan melakukan yang namanya pelatihan tilawah atau banyak
dari mereka yang menyukai menulis maka kita membuat lomba menulis
cerpen, puisi dan seterusnya.
3). Adakah pengawasan yang dilakukan oleh dewan pembina kepada program
yang dilakukan oleh ketua atau sekretaris DEMA?
Kalau dewan pembina dari mudabbir tidak ada, kalau di asrama sendiri
itu secara penuh itu dihendel oleh dema jadi, yang menangani ketika jam
dema adalah para dewan-dewan mahasantri itu sendiri dan para mudabbir
itu melepaskan waktu sepuas-puasnya untuk dewan mahasantri
sebagaimana mengembangkan apa yang mereka programkan.
4) Adakah diantara dewan Pembina ataupun pembina pendamping yang
memberikan motivasi mahasantri dalam mengikuti program dalam
bidang anda?
Tentu ada, disamping kita melakukan pelatihan secara rutin, kita
melakukan perlombaan secara berkala maka perlu adanya juga motivasimotivasi dalam pendekatan-pendekatan sahabat bukan serta merta kita
menggurui karena kita ketua namun, sesama santri kita juga tetap
melakukan pendekatan-pendekatan motivasi secara personal dan pribadi.
6) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melakukam kegiatan
dibidang anda ?
Faktor pendukung yang pertama, adanya dukungan yang sangat positif
dan luas dari pengurus-pengurus ma’had al-jami’ah dalam hal ini ada
mudir dan juga para mudabbir-mudabbiroh, ketika jam dema mereka
melepaskan seluas-luasnya untuk dewan mahasantri untuk menangani

kegiatan dan menjalankan program tersebut. Sehingga kita tidak terbatas
dengan berbagai macam aturan-aturan yang akan dibentuk oleh para
mudabbir-mudabbiroh jadi

kita merasa lebih bisa mengembangkan

program-program tersebut. Faktor penghambat yaitu dari segi keuangan
sudah menjadi alasan dari berbagai macam program terkadang kita dari
divisi minat dan bakat itu sendiri ingin menyelenggarakan kegiatan
perlombaan dan membutuhkan dana, apalagi perlombaan ada yang
namanya hadiah untuk diberikan kepada yang menjadi pemenang. Halhal tersebut akan sangat terbatas untuk kita melakukan jika tidak ada
dukungan dari segi dana dan dari segi dana ini menjadi masalah sampai
sekarang, bukan di dewan mahasantri saja tapi di organisasi-organisasi.
6). Kegiatan-kegiatan apa saja yang ada dalam bidang bakat dan minat?
Secara garis besar ada dua program yang menjadi intinya. Pertama,
perlombaan dan pelatihan. Pelatihan ini bersifat rutin misalnya shalawat
sebagai identitas dari ma’had al-jami’ah IAIN Ambon harus mempunyai
tim shalawat karena adanya respon dari masyarakat yang membutuhkan
tim shalwat itu sehingga kami membuat pelatihan tim shalawat dan kalau
menulis

sifatnya

tidak

wajib

artinya

tidak

terlalu

dibutuhkan

dimasyarakat atau bukan merupakan ciri khas dan identitas ma’had itu
sendiri jadi, sifatnya hanya perlombaan dan tidak rutin namu secara
berkala misalnya satu, dua atau tiga bulan dan setahun. Programprogramnya yaitu pelatihan paduan suara, shalawat, tata rias dan menulis
dls.
7) Empat orang mahasantri
A. Nama : M. Akbar patty
Jurusan :PAI
Semester : 5 (Lima)
1) Menurut anda, apakah Pembinaan yang dilakukan Ma’had sesuai dengan
bakat yang anda miliki?
Alhamdulillah sesuai, yang pertama pelatihan komputer dimana saya
suka sekali bagaimana mendesain di ma’had itu ada salah satu organisasi

di ma’had yaitu dema, dimana kita itu dikasih pelatihan bagaimana
mendesain suatu misalnya spanduk atau desain grafis yang lainnya, terus
kemudian juga ada bidang bahasa Inggris dan bahasa Arab yang untuk
mengembangkan salah satu bakat saya juga
2) Apakah ada teman kalian yang tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan
oleh DEMA? Jika ada apa sanksi yang didapatkan?
Ada beberapa mahasantri yang tidak ikut kegiatan dema tetapi tidak
diberlakukan sanksinya tapi, misalnya ada kegiatan dema juga ada
kegiatan dari ma’had kalau kegiatan dari ma’had itu artinya resmi harus
diikuti semua mahasantri. Tapi, kalau tidak diikut akan dikenakan sanksi
kalau dema itu bagi siapa saja yang boleh ikut tetapi kalau dia tidak
mengikuti tidak dikenai sanksi tapi ada juga kegiatan dema yang bersifat
wajib yaitu harus diikuti tapi tidak dikenakan sanksi bagi yang tidak
mengikuti kegiatan tersebut.
3) Apakah timbul keinginan untuk tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan
oleh DEMA setelah diberikannya sanksi terhadap mereka?
Tidak, tapi ada kegiatan dema yang bersifat resmi juga misalnya kegiatan
pelatihan khutbah salah satu kegiatan dema itu juga harus diikuti setiap
mahasantri karena ada absennya kalau tidak mengikuti nanti diberikan
sanksi misalnya bersih WC dan sebagainya
4) Pernahkah anda memberitahu teman untuk mengikuti kegiatan yang
dilakukan oleh DEMA?
Sering sekali
5) Apa saja kendala-kendala yang kalian alami dalam mengikuti kegiatankegiatan yang dilakukan Ma’had atau DEMA?
Pertama itu kendalanya misalnya infrastrukrur kalau pas

pelatihan

komputer itu seperti kadang-kadang kekurangan misalnya alat infocus
untuk menerangkan sebagai media untuk

menerangkan kepada

mahasantri yang lainnya itu juga salah satu faktor yang memperhambat
kegiatan tersebut, terus kadang-kadang juga pelatih atau guru
pembimbing juga tidak ada.

6)

Adakah Dewan Pembina atau Para Ustadz, yang memberikan motivasi
untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan Ma’had atau DEMA?
Ada ustadz Hafidz, ustadz Nakip, ustad Rifan semuanya para mudabbirmudabbir seperti?...

7)

Apakah pembinaan dan motivasi yang dilakukan selama ini, ada
pengaruhnya terhadap pengembangan bakat minat anda?
Ada, misalnya kalau di saya untuk berbahasa lebih ditingkatkan lagi
vocabularynya dalam misalnya berbicara dalam bahasa Inggrisnya
dikasih kesempatan, kultum dalam bahasa Inggris juga salah satu untuk
mengembangkan bahasa Inggris atau bahasa Arab juga kultum bahasa
Arab

8) Kegiatan apa saja yang anda ketahui dalam kegiatan bakat dan minat?
Paduan suara, kultum bhasa Inggris dan bahasa Arab dipraktekkan
langsung setelah subuh, komputer masih ada hanya ganti-ganti jadwal,
kemudian tilawah ada, shalawat dalam bakat dan minat itu lebih banyak
terampil berbicara ( Public Speaking ).
B.

Nama : Ahmad Yani Raharusun
Jurusan :Aqidah dan filsafat Islam
Semester : Tujuh
1. Menurut anda, apakah Pembinaan yang dilakukan Ma’had sesuai dengan
bakat yang anda miliki?
Iya, kalau menurut saya dari apa yang kemudian saya sudah terjun dalam
lapangan yakni sebagai ketua bakat minat juga saya merasa bahwa ketika
dibuat program-program teresebut itu kan sudah dilihat daripada apa
yang kemudian dibutuhkan oleh mahasantri, jadi saya rasa bahwa itu
semua buat itu sudah memenuhi bakat minat daripada anak-anak santri.
2. Apakah ada teman kalian yang tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan
oleh DEMA? Jika ada apa sanksi yang didapatkan?
Pasti saja ada teman-teman yang kemudian satu, dua orang yang tidak
ikut karena mungkin sifat malas dan mungkin karena keterangan laiinya
tapi kemudian sanksi yang diberikan itu juga tidak bukan tapi kemudian

yang diberikan itu juga tergantung pada ustadz yang pada hari itu
memberikan sanksi.
3. Apakah timbul keinginan untuk tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan
oleh DEMA setelah diberikannya sanksi terhadap mereka?
Iya kalau terkait dengan bagaiman untuk mereka punya minat untuk
masuk dalam itu sudah diberukan sanksi maka pasti dengan kesadaran itu
maka dipaksakan oleh pihak atau ustadz mudabbir-mudabbiroh untuk
bagaimana mereka punya partisipasi dalam hal tersebut jadi, setelah
sanksi tersebut diberikan maka secara otomatis mereka akan ikut atau
ikut serta dalam program tersebut.
4. Pernahkah anda memberitahu teman untuk mengikuti kegiatan yang
dilakukan oleh DEMA?
Itu juga ada pernah mengajak teman-teman untuk masuk dalam bakat
minat ada yang kemudian merespon dan kemudian tidak merespon hal
tersebut. Tindakan yang diberikan saya sebagai ketua tidak langsung
artinya dengan tindakan saya tapi dengan hanya perkataan tapi kemudian
ketika mereka melawan nanti pasti ada saya sampaikan kepada mudabbir
untuk memerintahkan mereka untuk mengikut dalam program tersebut.
5. Apa saja kendala-kendala yang kalian alami dalam mengikuti kegiatankegiatan yang dilakukan Ma’had atau DEMA?
Kalau terkait dengan bidang bakat minat kendalanya itu terkait dengan
fasilitas yang kurang memadai karena agar teman-teman juga ketika
bakat minat itu dilihat dari pada fasilitas yang ada saja seperti yang
sekarang yang kita lihat shalawat, gitar itu yang ada dan itu dipakai atau
digunakan yang ada saja, tapi untuk yang belum ada mungkin diusahakan
dan sebagainya.
6. Adakah Dewan Pembina atau Para Ustadz, yang memberikan motivasi
untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan Ma’had atau DEMA?
Itu secara langsung yang kemudian motivasi yang diberikan oleh
mudirul. Kemudian mudirul memberikan motivasi kepada mahasantri itu
dan juga ada dari mudabbir-mudabbiroh untuk menyampaikan motivasi

terhadap mahasantri yang terkait dengan program bakat minat itu.
Motivasinya seperti dengan langka muril artinya bahwa dengan
pendekatan emosional mereka terkait dengan program bakat minat ini
yakni karena unjung-unjungnya atau objek tujuan daripada dibentuk
program bakat minat ini untuk tujuan ke depannya mahasantri bukan
pada ustadznya tapi itu diberikan motivasi agar bagaimana teman-teman
mahasantri memiliki kesadaran terhadap apa yang kemudian sudah
dibuat oleh ma’had untuk masa depan mereka.
7. Apakah pembinaan dan motivasi yang dilakukan selama ini, ada
pengaruhnya terhadap pengembangan bakat minat anda?
Secara realita yang terjadi untuk bakat minat atau keberhasilan dari
bidang bakat minat itu saya merasa bahwa sudah sebagian besar itu sudah
memenuhi ketentuan yang ada karena saya lihat itu banyak program yang
dibuat oleh bidang bakat minat menghasilkan regenerasi daripada anakanak ma’had itu sendiri.
C. Nama : Fadilah latukau
Jurusan : ekonomi syari’ah
Semester : empat
9) Menurut anda, apakah Pembinaan yang dilakukan Ma’had sesuai dengan
bakat yang anda miliki?
Kalau untuk beberapa mahasantri itu sesuai seperti kalau untuk
pembinaan asrama oleh pengurus diniyyah itu sesuai seperti bahasa Arab,
bahasa Inggris terus ada kitab itu sudah ada beberapa mahasantri sudah
mempunya minat di bahasa tapi kalau ini pembinaannya oleh dema
(Dewan mahasantri) itu juga sesuai seperti kerajinan tangan terus ada
menyanyi ada alat musik, sholawat, ada berkebun itu juga sesuai dengan
beberapa mahasantri.
10) Apakah ada teman kalian yang tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan
oleh DEMA? Jika ada apa sanksi yang didapatkan?
Yang tidak ikut itu bisa dikatakan banyak juga, bukan cuman dikegiatan
dema saja tapi juga dipembinaan diniyyah misalnya kalau untuk

pembinaan diniyyah bagi yang ridak mengikuti pembinaan itu dendanya
nanti ada saat waktu tahkim kalau satu kali alpa itu bacanya setengah juz
jadi, kalau dua kali berarti satu juz. Kalau biasa di dewan mahasantri ini
karena kegiatan dewan mahasantri tidak berjalan sering-sering jadi kami
sudah bagikan mereka dibagian-bagian minat mana yang mereka mau
dan ini juga kegiatannya belum sering-sering jadi bagi yang melanggar
belum terlalu diketatkan dan belum ditetapkan hukuman hanya seperti
lanjut ikut saja.
11) Apakah timbul keinginan untuk tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan
oleh DEMA setelah diberikannya sanksi terhadap mereka?
Jadi beberapa waktu lalu yang kami jalankan itu karena masih baru
jalankan justru mahasantri masih suka untuk ikut dan yang ikut itu sedikit
satu atau dua orang seperti itu. Karena mereka sudah dibagi ke bagianbagian yang seperti musik, menyanyi, terus kreasi kerajinan tangan atau
berkebun dan langsung dijalankan sesuai dengan minat yang mereka pilih
tersebut.
12) Pernahkah anda memberitahu teman untuk mengikuti kegiatan yang
dilakukan oleh DEMA?
Pernah, itu juga kadang ada yang tidak tertarik justru kami dorong
mereka untuk punya ketertarikan diprogram Dema karena bagus untuk
mengasah kemampuan dan kami sesuaikan dengan bakat yang mereka
miliki. Bagaimanapun itu mereka harus mau karena ini juga untuk
pengembangan diri atau kemampuan.
13) Apa saja kendala-kendala yang kalian alami dalam mengikuti kegiatankegiatan yang dilakukan Ma’had atau DEMA?
Terkadang santri itu bagi mereka kendala sampai tidak bisa ikut
pembinaan itu ada yang suka beralasan itu ada tugas atau izin pulang
karena ada keperluan keluarga atau hajatan dan sakit seperti itu.
14) Adakah Dewan Pembina atau Para Ustadz, yang memberikan motivasi
untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan Ma’had atau DEMA?

Beberapa waktu lalu yang kami jalankan program dewan mahasantri
biasanya setelah sholat subuh ada sedikit penyampaian dari mudabbiroh
atau ketua dema mereka memberikan motivasi bahwa disini ada aturan.
Jadi, harus diikuti terus ini juga demi kepentingan mahasantri bukan
cuman mahasantri tapi pengurus lagi demi kepentingan kami seperti yang
dikatakan tadi untuk pengembangan bakat atau kemampuan dalam diri.
15) Apakah pembinaan dan motivasi yang dilakukan selama ini, ada
pengaruhnya terhadap pengembangan bakat minat anda?
Ada kalau bakat karena sebelum jalankan program itu kami sudah
sampaikan sebelumnya kalau mereka tidak ikut karena cuman disini saja
yang ada program pengembangan bakat dan minat kalau dikuliah tidak
ada jadi, kalau mereka tidak ikut sama saja menyia-nyiakan kesempatan.
D.

Nama : Vivin Hafiani Wally
Jurusan : Sosiologi Agama
Semester : Lima (V)
1. Menurut anda, apakah Pembinaan yang dilakukan Ma’had sesuai dengan
bakat yang anda miliki?
Menurut saya pembinaan yang dilakukan ma’had sesuai dengan bakat
yang saya miliki yaitu salah satunya bakat dalam paduan suara.
2. Apakah ada teman kalian yang tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan
oleh DEMA? Jika ada apa sanksi yang didapatkan?
Ada, sanksi yang didapatkan dari teman yang tidak mengikuti kegiatan
yaitu mendapat tahkim berupa sesuai dengan pelanggaran jika tidak ikut
kegiatan ada berupa membaca al-Qur’an sesuai dengan pelanggarannya
yaitu beberapa juz terus membayar uang denda.
3. Apakah timbul keinginan untuk tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan
oleh DEMA setelah diberikannya sanksi terhadap mereka?
Ada beberapa orang yang menjadi bosan untuk mengikuti kegiatan
karena selalu diberikan sanksi.
4. Pernahkah anda memberitahu teman untuk mengikuti kegiatan yang
dilakukan oleh DEMA?

Iya pernah yaitu teman-teman kamar karena ada rasa malas dari mereka
untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh DEMA. Jadi, selaku
mahasantri mengingatkan mereka untuk mengikuti kegiatan yang
dilakukan DEMA.
5. Apa saja kendala-kendala yang kalian alami dalam mengikuti kegiatankegiatan yang dilakukan Ma’had atau DEMA?
Ada, yaitu rasa malas, bosan atau ada kegiatan-kegiatan dari luar asrama
seperti kuliah atau rapat-rapat organisasi diluar asrama.
6. Adakah Dewan Pembina atau Para Ustadz, yang memberikan motivasi
untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan Ma’had atau DEMA?
Banyak yaitu dari para ustadz dan ustadzah atau pembina-pembina
laiinya yang memberikan motivasi untuk kami bisa selalu mengikuti
kegiatan-kegiatan yang dilakukan di ma’had atau DEMA.
7. Apakah pembinaan dan motivasi yang dilakukan selama ini, ada
pengaruhnya terhadap pengembangan bakat minat anda?
Iya pengaruhnya sangat besar dalam pengembangan bakat minat
mahasantri yaitu bisa tersalurkan dan bisa dikembangkan karena adanya
pembinaan

dari

mereka

maka

mahasantri

bisa

berani

dan

menegmbangkan minat dan bakat yang kami miliki.
Mudabbir- mudabbiroh
a. Ust Hafidz
1. terkait dengan minat dan bakat yang ada pada asrama putra diantaranya
untuk pengembangan keagamaan dan juga terkait ITE (Teknologi
informasi). Untuk terkait keagamaan diantaranya ada shalawatan,
kaligrafi, tilawah dan tahfidz (Hafalan) untuk yang keagamaan dan terkait
ITE (teknologi informasi) itu ada pengembangan, pengolahan microsoft
excel dan word juga ada desain grafis seperti pembuatan spanduk, baleho
dan lain sebagainya.
2. Pembinaan yang dilakukan sudah terjadwal ini dijadwalkan oleh pengurus
DEMA mahasantri putra dalam bagian ada kreativitas dan minat bakat,
dan minat bakat itu sendiri dalam satu minggu itu dijadwalkan paling

sedikit dua kali pada hari jum’at malam dan sabtu. Jum’at malam biasanya
pelatihan shalawat kalau tilawah pada hari jum’at ba’da maghrib dan
untuk tahfidz senin sampai rabu ba’da subuh kemudian terkait ITE sendiri
selang seling. Kalau minggu misalnya pada hari jum’at dan sabtu terkait
keagamaan maka minggu depannya itu jum’at dan sabtu terkait dengan
teknologi informasi.
3. Jadi perlu dilihat bahwa kegiatan bakat ini sesuai dengan keinginan
mahasantri itu sendiri. Jika, mahasantri itu berkeinginan terhadap bakat
yang mereka tekuni maka sebagai pengurus kami menyediakan tempat
kemudian melakukan pembinaan dimana mengembangkan potensi-potensi
mereka sehingga bakat mereka bisa dikembangkan menjadi lebih baik
sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan.
4. Terkait prestasi yaitu juara dalam tilawah, kaligrafi, dan tahfidz lebih
utama pada bakat dan minat dalam bidang keagamaan itu seringkali
mahasantri ma’had juara dalam setiap perlombaan.
5. Penghambat dalam teknologi informasi seringkali mahasantri masih belum
memiliki elektronik seperti laptop sehingga ketika diajarkan tadi
mahasantri

tidak

langsung mempraktekannya sehigga

agak

sulit

mahasantri apabila belajar melalui teori tanpa praktek karena teknologi
informasi ini harus banyak parakteknya sehingga penerapannya lebih cepat
dan terkait bidang keagamaan terkadang dari mahasantri itu sendiri
mengikuti kegiatan itu terlambat ataupun alpa sehingga bisa dibilang
sebagai sedikit penghambat perkembangan mereka. Faktor pendukung
terkait bidang keagamaan misalnya kaligrafi disini ada teman yang mampu
mengajarkan kaligrafi dengan peralatan yang cukup ada sehingga bisa
membedakan bakat mahasantri dengan baik untuk dibidang tahfidz dan
tilawah

ada

juga

gurunya

yang

profesional

yang

mendukung

pengembangan mahasantri dalam bidang-bidang yang terkait.
6. Untuk beberapa program tersebut ada yang sampai sekarang Kegiatannya
masih berjalan diantaranya tilawah, tahfidz, teknologi informasi, desain
grafis, dan yang baru pelatihan khutbah.

b. Ustazah Ami
1. Mengenai keterampilan biasanya yang menangani bagian keasramaan
terdiri dari beberapa bagian diantaranya bakat dan minat tapi, sekarang
sudah ada DEMA (dewan mahasantari) dimana ada salah satu bagian
yang menangani tentang bakat dan minat. Program pertama yang
dilakukan adalah wawancara dimana menanyakan hobi, kesenagan,
kemampuan dan bakat mereka seperti kaligrafi, merangkai bunga dll.
Jadi, mereka yang mempunyai kemampuan dasar ditingkatkan saja.
Kemudian dari keasramaan menyediakan guru yang mempunyai
kemampuan dibidang-bidang tersebut dan ada waktu-waktu khusus yang
sudah disediakan untuk mahasantri yang mempunyai kecenderungan
memiliki kemampuannya seperti tilawah maka sudah disediakan guru
untuk mengajari, kalau kerajinan tangan kami tidak memilki guru dalam
bidang ini tetapi mahasantri yang bakatnya sudah ada dari SMA
kemudian dari mahasantri punya kemampuan ini yang dia ajarkan kepada
mahasantri lain. Bentuk-bentuknya seperti kerajinan tangan, kaligrafi,
tilawah.
2. Karena ini juga kerjasama dengan diniyyah tetapi diniyyah ini
menyangkut kepada pembelajaran. Disediakan khusus seperti tilawah
pada hari jum’at subuh dan untuk program lain pada hari minggu karena
diberikan waktu bebas untuk DEMA untuk pembinaan bakat dan minat.
3. Pertama, kami mencari kemampuan-kemampuan alami yang mereka
milki untuk menumbuhkan atau meningkatkan kemampuan mereka
dengan menyediakan guru tetapi kami juga melihat kondisi ada
kemampuan-kemampuan tertentu yang dimilki mahasantri yang tidak
memiliki alat-alatnya disini kecuali untuk merangkai bunga itu bahanbahannya bisa disediakan secara ekonomi bisa ditemukan yang tersedia
di alam atau dari bahan-bahan bekas dan bisa dibeli hanya harganya yang
bisa kami jangkau di asrama. Melihat kondisi yang ada dan tidak bisa
memaksakan untuk berkeinginan yang lebih, karena tidak difasilitasi

untuk meningkatkan bakat yang mahasantri miliki disediakan dari alam
sekitar demikian juga kaligrafi seperti itu.
4. Ada, seperti tilawah, kaligrafi dan mengikuti kegiatan iven-iven disini
yang pernah mahasantri ikut di provinsi mewakili kabupaten.
5. Faktor pendukung yaitu mahasantri sudah punya kemampuan atau bakat
yang sudah dimiliki. Faktor penghambat yaitu mahasantri punya
kemampuan yang membutuhkan materi yang banyak sementara kami
tidak memiliki itu seperti kaligrafi misalnya menggunakan alat-alat yang
lebih baik dan istimewa agar hasilnya itu lebih bagus sementara secara
sisi ekonomi atau keuangan tidak mendukung karena hal itu yang
menjadi penghambat dalam membina untuk mengembangkan bakat dan
minat mahasantri itu sendiri dan faktor lainnya juga mengenai waktu
dimana siang itu aktivitas mahasantri di kampus dan malam digunakan
untuk pembinaan yang lain.

Nama
Tempat
Tgl/ Waktu

: Ustadz Farid Naya, M.SI
: Kantor Mudirul Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon
: 6 Agustus 2019 (Pukul 10:55 WIT)

Gambar. 1 Wawancara Mudirul Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon
Nama
Tempat
Tgl/ Waktu

: Ustadz Nakip Pelu, Lc. MA
: Lantai 1 Asrama Putra
: 5 Agustus 2019 (Pukul 11:10 WIT)

Gambar. 2 Wawancara Kepala Asrama Putra

Nama
Tempat
Tgl/ Waktu

: Ustadz Mukhlisin, M.Pd
: Lantai 1 Asrama Putri
: 5 Agustus 2019 (Pukul 17:37 WIT)

Gambar. 3 Wawancara Kepala Asrama Putri
Nama
Tempat
Tgl/ Waktu

: Adi Juliantoro
: Sekret Masjid Imam Rijali (Kampus)
: 24 Juli 2019 (Pukul, 15.21 WIT)

Gambar. 4 Wawancara Ketua DEMA Putra

Nama
Tempat
Tgl/ Waktu

: Nur Astuti
: lantai 1 Asrama Putri
: 26 Juli 2019 (Pukul, 15.50 WIT)

Gambar. 5 Wawancara Ketua DEMA Putri
Nama
Tempat
Tgl/ Waktu

: Abd. Rilan Syarif
: Masjid Imam Rijali (Kampus)
: 6 Agustus 2019 (Pukul, 11.26. WIT)

Gambar. 6 Wawancara Ketua Bidang bakat dan minat mahasantri Putra

Nama
Tempat
Tgl/ Waktu

: Mirna Sari
: lantai 1 Asrama Putri
: 5 Agustus 2019 (Pukul, 11.26. WIT)

Gambar. 7 Wawancara Ketua Bidang bakat dan minat mahasantri putri
Nama
Tempat
Tgl/ Waktu

: Ustadz Abdul Hafidz Semarang
: Kantor Keasramaan Asrama Putra
: 6 Agustus 2019 (Pukul 11:13. WIT)

Gambar. 8 Wawancara Mudabbir

Nama
Tempat
Tgl/ Waktu

: Ustadzah Rasmi
: Asrama Putri
: 5 Agustus 2019 (Pukul 17:37. WIT)

Gambar. 9 Wawancara Mudabbirah

Nama
Tempat
Tgl/ Waktu

: M. Akbar Patty
: Sekret Remas Imam Rijali
: 26 Juli 2019 (Pukul, 16.48. WIT)

Gambar. 10 Wawancara Mahasantri Putra

Nama
Tempat
Tgl/ Waktu

: Ahmad Yani Raharusun
: Sekret Remas Imam Rijali
: 26 Juli 2019 (Pukul, 16.49. WIT)

Gambar. 11 Wawancara Mahasantri Putra
Nama
Tempat
Tgl/ Waktu

: Vivin Wally
: Asrama Putri
: 5 Agustus 2019 (Pukul, 17.38. WIT)

Gambar. 12 Wawancara Mahasantri Putri

Nama
Tempat
Tgl/ Waktu

: Fadillah Latukau
: Asrama Putri
: 26 Juli 2019 (Pukul, 18.00. WIT)

Gambar. 13 Wawancara Mahasantri Putri

Gambar. 14 Pelatihan Komputer Mahasantri Putra dan Putri

Gambar. 15 Lomba menghapal Al-Qur’an

Gambar. 16 Pelatihan Memanah Mahasntri putra dan putri

Gambar. 17 Lomba Masak Mahasantri Putra dan Putri

Gambar. 18 Lomba Ceramah

Gambar. 19 Pelatihan Khutbah

