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INSTRUMEN WAWANCARA 

 

Judul : Peran Pendidikan Islam dalam mengembangkan potensi diri remaja di 

Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang dan 

Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun Kasreman Ngawi. 

 

1. Bagaimana konsep pendidikan Islam (khususnya bagi remaja) di 

Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

2. Bagaimana konsep pengembangan potensi diri remaja di Madrasah 

Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

3. Potensi diri remaja islami yang bagaimana yang dapat dikembangkan di 

Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

4. Bagaimana implementasi konsep pendidikan Islam remaja di Madrasah 

Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

5. Bagaimana implementasi konsep pengembangan potensi diri remaja di 

Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

6. Sejauhmana implementasi konsep pendidikan Islam remaja di Madrasah 

Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

7. Sejauhmana implementasi konsep pengembangan potensi diri remaja di 

Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

8. Bagaimana konsep pendidikan Islam dalam mengembangkan potensi diri 

remaja di Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

9. Kemanakah mayoritas remaja Madrasah Diniyah Roudhotul Falah 

melanjutkan pendidikannya pasca pendidikan dasar, menengah dan atas? 

10. Bagaimana upaya anda dalam mempertahankan pendidikan Islam pasca 

lulus Madrasah Diniyah di Desa Karangmalang?  

 

 

 

 

 



 

INSTRUMEN WAWANCARA 

 

Judul : Peran Pendidikan Islam dalam mengembangkan potensi diri remaja di 

Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang dan 

Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun Kasreman Ngawi. 

 

1. Bagaimana konsep pendidikan Islam (khususnya bagi remaja) di 

Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

2. Bagaimana konsep pengembangan potensi diri remaja di Madrasah 

Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

3. Potensi diri remaja islami yang bagaimana yang dapat dikembangkan di 

Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

4. Bagaimana implementasi konsep pendidikan Islam remaja di Madrasah 

Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

5. Bagaimana implementasi konsep pengembangan potensi diri remaja di 

Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

6. Sejauhmana implementasi konsep pendidikan Islam remaja di Madrasah 

Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

7. Sejauhmana implementasi konsep pengembangan potensi diri remaja di 

Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun ? 

8. Bagaimana konsep pendidikan Islam dalam mengembangkan potensi diri 

remaja di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

9. Kemanakah mayoritas remaja Madrasah Diniyah melanjutkan 

pendidikannya pasca pendidikan dasar, menengah dan atas? 

10. Bagaimana upaya anda dalam mempertahankan pendidikan Islam pasca 

lulus Madrasah Diniyah di Desa Tawun?  

 

 

 

 

 



 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode :  01/W/06/VII/2018 

Nama Informan :  Nashrodin Alwi 

Tanggal :  6 Juli 2018 pukul 19.30-20.15 Wib 

Dususun Tanggal :  8 Juli 2018 

Tempat 

Wawancara 

: Rumah bapak Nashrodin Alwi selaku pendidik di 

Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun 

 

 Materi 

Peneliti : Bagaimana konsep pendidikan Islam (khususnya bagi remaja) 

di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan : konsep pendidikan Islam di Madrasah Diniyah A-Hidayah 

menggunakan metode ta’lim dengan sistem penjamahan semua 

kalangan usia dari usia anak akhir, remaja dan dewasa   

Peneliti : Bagaimana konsep pengembangan potensi diri remaja di 

Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan : Konsep pengembangan potensi diri remaja dilakukan secara 

integratif. Adanya campur tangan masyarakat di dalamnya 

dapat melatih rasa percaya diri dan mengasah bakat untuk 

dikembangkan menjadi potensi- potensi yang lebih luas. 

Peneliti : Potensi diri remaja Islami yang bagaimana yang dapat 

dikembangkan di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan :  Mengingat sistem pendidikan Islam di Madrasah Diniyah ini 

belum berlangsung lama. Bentuk potensi diri yang dapat 

dikembangkan baru pada tahap pengenalan mengenai jati diri.   

Peneliti : Bagaimana implementasi konsep pendidikan Islam remaja di 

Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan : Implementasi konsep pendidikan Islam remaja disini 

menggunakan sistem penanaman moral melalui kegiatan-

kegiatan positif seperti perkumpulan-perkumpulan remaja 

pada kegiatan keagamaan.   

Peneliti : Bagaimana implementasi konsep pengembangan potensi diri 

remaja di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan :  Konsep pengambangan potensi diri remaja disini terintegrasi 

dengan masyarakat luas dengan pengawasan dan 

pendampingan orang-orang dewasa dalam hal pengembangan 

diri. 

Peneliti : Sejauhmana implementasi konsep pendidikan Islam remaja di 

Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan : Implementasi konsep pendidikan Islam remaja disini  

menekankan pada perubahan perilaku yang lebih baik  

Peneliti : Sejauhmana implementasi konsep pengembangan potensi diri  



 

remaja di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan :  Implementasi konsep pengembangan potensi diri remaja disini 

baru mencapai tahapan awal yaitu penggalian kepercayaan diri 

untuk menggali potensi dan mengembangkan bakat. Dengan 

mengeikutsertakan remaja pada setiap kegiatan-kegiatan 

keagamaan diharapkan remaja dapat mengasah bakat yang 

dimiliki dan mengembangkannya sebagai potensi diri yang 

lebih maksimal.   

Peneliti : Bagaimana konsep pendidikan Islam dalam mengembangkan 

potensi diri remaja di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa 

Tawun? 

Informan : Konsep pendidikan Islam disini yang kaitannya   

mengembangkan potensi diri belum mengarah pada potensi 

umum karena saya berusaha memberikan bekal dasar melalui 

pendidikan Islam sebagai pedoman untuk menggali potensi 

diri.   

Peneliti : Kemanakah mayoritas remaja Madrasah Diniyah melanjutkan 

pendidikannya pasca pendidikan dasar, menengah dan atas? 

Informan :  Melihat kondisi di Madrasah Diniyah ini yang mayoritas 

berasal dari kalangan remaja dan dewasa maka dari segi 

pendidikan formal, sebagaian adari mereka ada 

yangmelanjutkan ke jenjang pendidikan umu, ada pula yang 

melanjutkan di pondok pesantren, dna bagi orang-orang 

dewasa menjadikan pendidikan Islam ini sebagai pembelajaran 

non formal dalam rangka pemenuhan kebutuhan batin yaitu 

pengembangan diri dalam  aspek spiritual.   

Peneliti : Bagaimana upaya anda dalam mempertahankan pendidikan 

Islam pasca lulus Madrasah Diniyah di Desa Tawun?  

Informan : Merujuk pada tujuan pendidikan Islam di Madrasah diniyah ini 

maka upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan 

pendidikan Islam adalah dengan cara pendampingan di 

lingkungan masyarakat melalui pemberdayagunaan sumber 

daya remaja pada kegiatan-kegitan kemasyarakatan.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kode :  02/W/06/VII/2018 

Nama Informan :  Susantoro 

Tanggal :  6 Juli 2018 pukul 17.00-17.40 Wib 

Dususun Tanggal :  8 Juli 2018 

Tempat 

Wawancara 

: Rumah bapak Susantoro selaku perwakilan kepala 

Desa Tawun (Kasun Desa Tawun II)  

 

 Materi 

Peneliti : Bagaimana konsep pendidikan Islam (khususnya bagi remaja) 

di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan : Konsep pendidikan Islam di Madrasah Diniyah Al-Hidayah 

meliputi cakupan luas dalam proses pendidikannya. Adanya 

konsep aktual dan faktual membuat pendidikan Islam dapat 

melekat pada benak remaja karena sesuai dengan kebutuhan 

dan tidak tertinggal pada setiap perubahan-perubahan. 

Peneliti : Bagaimana konsep pengembangan potensi diri remaja di 

Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan :  Konsep pengembangan potensi diri remaja di Madrasah 

Diniyah Al-Hidayah mengkolaborasikan  peran serta 

masyarakat dan sumber daya remaja dalam 

memberdayagunakan kemampuan remaja  pada stiap kegiatan-

kegiatan positif. 

Peneliti : Potensi diri remaja Islami yang bagaimana yang dapat 

dikembangkan di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan : Pontesi remaja yang dapat dikembangkan di Madarasah 

Diniyah ini adalah pengembangan diri pada aspek religiulitas. 

Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

tentang pemahaman mendalam mengenai pendidikan Islam.  

Peneliti : Bagaimana implementasi konsep pendidikan Islam remaja di 

Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan :  Implementasi konsep pendidikan Islam disini dilakukan dengan 

pemberian wawasan mengenai pendidikan Islam dan 

mengaplikasikannya pada realita kehidupan sehingga 

pemahaman mendalam dapat langsung dirasakan.   

Peneliti : Bagaimana implementasi konsep pengembangan potensi diri 

remaja di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan :  Implementasi konsep pengambangan diri melalui pengasahan 

bakat yang didapat dari  pemberdayaan remaja pada kegiatan-

kegiatan keagamaan lintas wilayah desa dan sekitarnya. 

Peneliti : Sejauhmana implementasi konsep pendidikan Islam remaja di 

Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan : Implementasi konsep pendidikan Islam di Madrasah Diniyah 

ini dilakukan secara tekun guna menanamkan nilai-nilai 

pendidikan Islam yang utuh.   



 

Peneliti : Sejauhmana implementasi konsep pengembangan potensi diri  

remaja di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan :  Implementasi konsep pengembangan potensi diri di Madrasah 

Diniyah berupa pemberdayaan sumber daya manusia remaja 

pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan biadang keagamaan 

Peneliti : Bagaimana konsep pendidikan Islam dalam mengembangkan 

potensi diri remaja di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa 

Tawun? 

Informan : Konsep  pendidikan Islam dalam kaitannya pengembangan 

potensi diri remaja di Madarasah ini mencakup hal-hal dasar 

pembekalan diri untuk mengasah bakat dan potensi. 

Peneliti : Kemanakah mayoritas remaja Madrasah Diniyah melanjutkan 

pendidikannya pasca pendidikan dasar, menengah dan atas? 

Informan :  mayoritas dari mereka melanjutkan pendidikan di jenjang 

berikutnya baik umum maupun berbasis pesantren. Bagi 

remaja akhir, kegiatan seperti ini dijadikan wadah 

pembelajaran non akademik dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan batin. 

Peneliti : Bagaimana upaya anda dalam mempertahankan pendidikan 

Islam pasca lulus Madrasah Diniyah di Desa Tawun?  

Informan : Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan 

pendidikan Islam adalah dengan memberikan simpati lebih 

terhadap tumbuh kembang perilkau remaja di lingkungan 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kode :  03/W/06/VII/2018 

Nama Informan :  Agus 

Tanggal :  6 Juli 2018 

Dususun Tanggal :  8 Juli 2018 

Tempat 

Wawancara 

: Rumah bapak Nashrodin Alwi selaku pendidik di 

Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun 

 

 Materi 

Peneliti : Bagaimana konsep pendidikan Islam (khususnya bagi remaja) 

di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan : Konsep pendidikan Islam disini adalah menanamkan nilai-nilai 

pendidikan Islam sebagai bekal hidup sehari-hari.   

Peneliti : Bagaimana konsep pengembangan potensi diri remaja di 

Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan :  Konsep pengembangan potensi diri remaja disini 

mengintegrasikan masyarakat sebagai obyek pengamalan 

dalam mengasah bakat yang dapat dikembangkan menjadi 

potensi diri. 

Peneliti : Potensi diri remaja Islami yang bagaimana yang dapat 

dikembangkan di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan :  Bentuk potensi diri yang dapat dikembangkan dapat berupa 

pemberdayaan remaja pada kebutuhan masyarakat atas peran 

serta remaja pada kegiatan kemasyrakatan. 

Peneliti : Bagaimana implementasi konsep pendidikan Islam remaja di 

Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan :   Implementasi konsep pendidikan Islam disini mengarah pada 

pembekalan diri pada aspek spiritualis untuk mempersiapkan 

diri remaja menghadapi pengalaman hidup yang  masih 

panjang.  

Peneliti : Bagaimana implementasi konsep pengembangan potensi diri 

remaja di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan :  Implementasi konsep pengembangan potensi diri remaja disini 

berupa pemberdayaan remaja kegiatan kemasyrakatan bidang 

keagamaan. 

Peneliti : Sejauhmana implementasi konsep pendidikan Islam remaja di 

Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan : Implementasi konsep pendidikan Islam remaja disini sementara 

berada pada pembekalan dasar. Meskipun terlihat hal yang 

remeh namun ini berdampak pada tata kehidupan remaja 

dalam bermasyarakat. 

Peneliti : Sejauhmana implementasi konsep pengembangan potensi diri  

remaja di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan : Implementasi konsep pengembangan diri remaja sejauh ini 

berada dalam cakupan kecil masyrakat sekita karena 



 

pemahaman atas potensi para remaja berada pada cara 

pandang masyarakat menempatkan peran remaja yang 

sesungguhnya. 

Peneliti : Bagaimana konsep pendidikan Islam dalam mengembangkan 

potensi diri remaja di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa 

Tawun? 

Informan :  Konsep pendidikan Islam dalam kaitannya pengembangan 

potensi diri disini dimulai dari ranah paling dasar dan 

menyeluruh pada segala kalangan usia. Keteladanan yang 

muncul secara spontanitas menjadi bukti perubahan sikap 

dasar pada diri individu yang dapat mempengaruhi lingkungan 

sekitar. 

Peneliti : Kemanakah mayoritas remaja Madrasah Diniyah melanjutkan 

pendidikannya pasca pendidikan dasar, menengah dan atas? 

Informan :  mayoritas dari para remaja seperti halnya di tempat lain yaitu 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik 

berbasisi umum maupun pesantren. Bagi remaja akhir yang 

telah menyelesaikan pendidikan, kegiatan ini masih diperlukan 

untuk mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat dan berguna 

baik kepentingan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kode :  04/W/07/VII/2018 

Nama Informan :  Sukarni 

Tanggal :  7 Juli 2018 

Dususun Tanggal :  8 Juli 2018 

Tempat 

Wawancara 

: Rumah bapak Sukarni selaku Modin di Desa Tawun 

 

 Materi 

Peneliti :  Bagaimana konsep pendidikan Islam (khususnya bagi remaja) 

di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan : Konsep pendidikan  Islam di Madrasah Diniyah ini mempunyai 

strategi yang mengayomi terhadap para santri . Strategi ini 

digunakan mengingat sifat remaja yang labil dan perlu 

pendampingan melalui penanaman nilai-nilai pendidikan 

Islam.  

Peneliti : Bagaimana konsep pengembangan potensi diri remaja di 

Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan :  Konsep pengembangan potensi diri remaja di Madin Ini 

adalah pemberdayaan remaja pada setia p kegiatan 

kemasyarakatan bidang keagamaan  

Peneliti : Potensi diri remaja Islami yang bagaimana yang dapat 

dikembangkan di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan :  Potensi diri remaja yang dapat dikembangkan disini adalah 

penanaman moral untuk bekal mengasah bakat dan 

memunculkan potensi diri. 

Peneliti : Bagaimana implementasi konsep pendidikan Islam remaja di 

Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan :  Implementasi konsep pendidikan Islam disini bersinergi dengan 

kelompokmasyarakat sebagai peran serta penenaman nilai-

pendidikan Islam baik di lingkungan madarasah maupun 

lingkungan masyrakat. 

Peneliti : Bagaimana implementasi konsep pengembangan potensi diri 

remaja di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan :  Implementasi konsep pengembangan potensi diri remaja disini 

bermula pada pananaman sikap dan tanggungjawab sehingga 

mencetak generasi yang mempunyai jiwa kepemimpinan. 

Peneliti : Sejauhmana implementasi konsep pendidikan Islam remaja di 

Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan : Implementasi konsep pendidikan Islam remaja disini sementara 

berada pada pendidikan dasar Islam yang nantinya menjadi 

jalan pembuka wawasan-wawasan lain mengenai pendidikan 

Islam. 

Peneliti : Sejauhmana implementasi konsep pengembangan potensi diri  



 

remaja di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun? 

Informan : Implementasi konsep pengembangan potensi diri remaja 

sementara di lakukan   dengan perberdayaan remaja pada 

kegiatan kegiatan kemasyrakatan. 

Peneliti : Bagaimana konsep pendidikan Islam dalam mengembangkan 

potensi diri remaja di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa 

Tawun? 

Informan :  Konsep pendidikan Islam dalam mengembangkan potensi diri  

remaja di Madrasah Diniyah ini berupa integrasipenanaman 

nilai-nilai pendidikan Islam melalui intergrasi bersama 

masyarakat dalam mengasah bakat dan potensi remaja baik 

dari segi lahir maupun batin. 

Peneliti : Kemanakah mayoritas remaja Madrasah Diniyah melanjutkan 

pendidikannya pasca pendidikan dasar, menengah dan atas? 

Informan : Mayoritas dari mereka melanjutkan di jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi, ada pula yang melanjutkan ke pondok pesantren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kode :  05/W/07/VII/2018 

Nama Informan :  Kholil 

Tanggal :  6 Juli 2018 

Dususun Tanggal :  8 Juli 2018 

Tempat 

Wawancara 

: Pondok Pesantren Roudhotul Falah Desa 

Karangmalang  

 

 Materi 

Peneliti : Bagaimana konsep pendidikan Islam (khususnya bagi remaja) 

di Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

Informan :  Konsep pendidikan Islam disini diberlakukan secara fleksibele 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan peran 

pesantren yang mengayomi masyarakat dalam hal keagamaan. 

Metode Ta’lim sangat tepat digunakan karena para santri 

berasal dari kalangan masyarakat awam. Pembelajaran aktif 

satu arah tersebut dimaksudkan agar materi dapat 

tersampaikan dengan tepat dan melekat pada benak santri.   

Peneliti : Bagaimana konsep pengembangan potensi diri remaja di 

Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

Informan :  konsep pengembangan potensi diri remaja disini berupa 

pengembangan potensi pada aspek skill baik yang berbasis 

keagamaan maupun umum.   

Peneliti : Potensi diri remaja Islami yang bagaimana yang dapat 

dikembangkan di Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa 

Karangmalang? 

Informan : Bentuk potensi diri remaja pada bidang ketrampilab 

ekstrakurikuler hadarah, seni baca Al-Qur’an dan seni menulis 

arab indah (kaligrafi) menjadi pilihan para remaja untuk 

menyalurkan bakat dan pengembangan potensi.  

Peneliti : Bagaimana implementasi konsep pendidikan Islam remaja di 

Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

Informan : Implementasi konsep pendidikan Islam remaja berbasis 

pengelompokan usia guna membedakan tingkat pembelajaran 

dan pengamalan pada setiap santrinya. 

Peneliti : Bagaimana implementasi konsep pengembangan potensi diri 

remaja di Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa 

Karangmalang? 

Informan :  Implementasi konsep pengembangan potensi diri diarahkan 

melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sebagi bekal 

pengalaman hsup di masa yang akan datang. 

Peneliti : Sejauhmana implementasi konsep pendidikan Islam remaja di 

Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

Informan : Implementasi konsep pendidikan Islam remaja mulai mencapai 



 

ranah pembentukan sikap dan jiwa santri pada kehidupan 

sehari-hari. Konsep tersebut menjadi penanaman nilai-nilai 

pendidikan Islam yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat di sekitar pondok pesantren  

Peneliti : Sejauhmana implementasi konsep pengembangan potensi diri  

remaja di Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa 

Karangmalang? 

Informan : Implementasi konsep pengembangan potensi diri remaja 

sementara pada tahap pengembangan potensi bidang 

ketrampilan yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa 

kepercayaan diri agar kedepannya dapat mengasah bakat 

menjadi potensi-potensi yang lebih baik lagi. 

Peneliti : Bagaimana konsep pendidikan Islam dalam mengembangkan 

potensi diri remaja di Madrasah Diniyah Roudhotul Falah 

Desa Karangmalang? 

Informan : Konsep pendidikan Islam dalam mengembangkan potensi diri 

remaja disini dilakukan dengan adanya integrasi antara 

masyarakat, pendidik, dan santri untuk membentuk sebuah 

sikap dan perilaku keislaman yang produktif yaitu berkembang 

sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. 

Peneliti : Kemanakah mayoritas remaja Madrasah Diniyah melanjutkan 

pendidikannya pasca pendidikan dasar, menengah dan atas? 

Informan : Mayoritas dari para remaja disini melanjutkan di pondok-

pondok pesantren yang lebih besar guna mendalami ilmu agam 

yang lebih banyak lagimesipun sebagian kecil dari mereka 

tetap mendalami pendidikan Islam di pesantren yaang semula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kode :  06/W/07/VII/2018 

Nama Informan :  Muhammad Fatikin 

Tanggal :  6 Juli 2018 pukul 08.45-09.30 

Dususun Tanggal :  8 Juli 2018 

Tempat 

Wawancara 

: Rumah bapak Muhammad Fatikin (Modin) Desa 

Karangmalang. 

 

 Materi 

Peneliti : Bagaimana konsep pendidikan Islam (khususnya bagi remaja) 

di Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

Informan : Konsep pendidikan Islam di sini tidak jauh berbeda dengan 

madarasah diniyah yang lainnya. Keberadaan pesantren 

sebagai nauangannya menjadi nilai tersendiri atas 

keberlangsungan pendidikan Islam itu sendiri. kebutuhan 

masyarakat muslim mayoritas menjadikan pesantren sebagai 

wadah yang tepat bagi penananman pendidikan Islam 

khususnya peran serta membangun mental para remaja.  

Peneliti : Bagaimana konsep pengembangan potensi diri remaja di 

Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

Informan :  Konsep pengembangan potensi diri disini berupa pengenalan 

ketrampilan berbagai seni pada pendidikan Islam yang 

nantinya dapat diasah dan dijadikan potensi diri remaja yang 

lebih optimal  

Peneliti : Potensi diri remaja Islami yang bagaimana yang dapat 

dikembangkan di Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa 

Karangmalang? 

Informan :  Bentuk potensi diri remaja yang dapat dikembangkan disini 

berupa pengembangan skill. Dari upaya tersebut diharapakan 

pendidikan Islam tidak hanya sekedar teori namun dapat 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Peneliti : Bagaimana implementasi konsep pendidikan Islam remaja di 

Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

Informan : Implementasi konsep pendidikan Islam remaja disini 

mengajarkan nilai-nilai pendidikan Islam berupa teladan, 

ketekunan dan kesadaran mencari ilmu sebagai bekal hidup.    

Peneliti : Bagaimana implementasi konsep pengembangan potensi diri 

remaja di Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa 

Karangmalang? 

Informan :  Implementasi konsep pengembangan potensi diri remaja disini 

terwujud dalam pengembangan skill.  

Peneliti : Sejauhmana implementasi konsep pendidikan Islam remaja di 

Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

Informan : Implementasi konsep pendidikan Islam remaja semantara ini 

berada pada penanaman sikap dan kesadaran mengenai 



 

perbaikan akhlak. 

Peneliti : Sejauhmana implementasi konsep pengembangan potensi diri  

remaja di Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa 

Karangmalang? 

Informan :  Ilmpementasi konsep pengembangan potensi diri yang terlihat 

sementara dari pertunjukan potensi diri remaja melalui 

kegiatan-kegiatan baik di dalam pondok maupun di luar  

pondok. 

Peneliti : Bagaimana konsep pendidikan Islam dalam mengembangkan 

potensi diri remaja di Madrasah Diniyah Roudhotul Falah 

Desa Karangmalang? 

Informan : Konsep pendidikan Islam dalam kaitannya pengembangan 

potensi diri ini berupakan proses pembentukan karakter santri 

dalam rangka mengentarkan santri yang berkahlak dan 

berpotensi dalam bidang tertentu. 

Peneliti : Kemanakah mayoritas remaja Madrasah Diniyah melanjutkan 

pendidikannya pasca pendidikan dasar, menengah dan atas? 

Informan :  Mayoritas remaja disini melanjutkan pendidikannya di pondok 

pesantren lain yang lebih besar untuk menambang pengalaman 

belajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kode :  07/W/07/VII/2018 

Nama Informan :  Jumadi  

Tanggal :  6 Juli 2018 pukul 10.00-10.30 Wib 

Dususun Tanggal :  8 Juli 2018 

Tempat 

Wawancara 

: Rumah bapak Jumadi Kasun IV Desa Karangmalang 

(perwakilan Kepala Desa) 

 

 Materi 

Peneliti : Bagaimana konsep pendidikan Islam (khususnya bagi remaja) 

di Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

Informan : konsep pendidikan Islam bersifat kompleks dan mendasar pada 

kebutuhan masyarkat. Mayoritas antri yang bearasal dari 

lingkungan sekitar pondok menjadikan pendidikan Islam 

sebagai wadah pembenahan diri.   

Peneliti : Bagaimana konsep pengembangan potensi diri remaja di 

Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

Informan :  Konsep pengembangan potensi diri disini berupa pengasahan 

bakat pada bidang ketrampilan yang sangat dibutuhkan untuk 

menghadapi kehidupan yang akan datang 

Peneliti : Potensi diri remaja Islami yang bagaimana yang dapat 

dikembangkan di Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa 

Karangmalang? 

Informan :  Bentuk potensi diri yang dapat diasah berupa aspek spiritual 

dan skill. 

Peneliti : Bagaimana implementasi konsep pendidikan Islam remaja di 

Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

Informan :  Implemntasi konsep pendidikan Islam remaja disini berupa 

pembelajaran satu arah dan didukung dengan peran serta 

orangtua untuk mendampingi perkembangan nilai-nilai 

pendidkan Islam di luar lingkungan pondom pesantren.   

Peneliti : Bagaimana implementasi konsep pengembangan potensi diri 

remaja di Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa 

Karangmalang? 

Informan : Implementasi konsep pengembangan potensi diri remaja 

mendasar pada kebutuhan masyarakat yang dapat tercukupi 

oleh pengembangan potensi diri remajanya.  

Peneliti : Sejauhmana implementasi konsep pendidikan Islam remaja di 

Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

Informan : Implementasi konsep pendidikan Islam remaja disini 

ditekankan pada aspek penenaman sikap dan kesadaran hidup 

dengan nilai-nilai pendidikan Islam    

Peneliti : Sejauhmana implementasi konsep pengembangan potensi diri  

remaja di Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa 

Karangmalang? 



 

Informan :  Implemantasi konsep pengembangan potensi diri remaja disini 

baru mencapai ranah pengambangan potensi yang mendasar 

pasa kegiatan ekstrakurikuler. 

Peneliti : Bagaimana konsep pendidikan Islam dalam mengembangkan 

potensi diri remaja di Madrasah Diniyah Roudhotul Falah 

Desa Karangmalang? 

Informan : Konsep pendidikan Islam dalam kaitannya pengembangan 

potensi diri remaja disini merupakan pembelajaran proses dan 

memahami pengalaman sebagai bekal hidup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kode :  08/W/07/VII/2018 

Nama Informan :  Fillah 

Tanggal :  8 Juli 2018 pukul 18.15- 18.35 Wib 

Dususun Tanggal :  8 Juli 2018 

Tempat 

Wawancara 

: Pondok Pesantren Rouhotul Falah Desa 

Karangmalang 

 

 Materi 

Peneliti : Bagaimana konsep pendidikan Islam (khususnya bagi remaja) 

di Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

Informan : Konsep pendidikan Islam disini menerapkan metode ta’lim 

dalam proses pembelajarannya. Metode ini dianggap sesuai 

dengan kebutuhan santri yang berasal dari kalangan 

masytrakat awam yang tidak mengetahui mengenai 

pembelajaran kitab. Metode pengajaran satu arah mengajarkan 

santri untuk tekun dan melihat teladan dari sikap para pengajar 

yang memahami benar menganai pendidikan Islam.  

Peneliti : Bagaimana konsep pengembangan potensi diri remaja di 

Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

Informan : Konsep pengembangan potensi diri remaja disni 

mengedepankan pada pengasahan bakat ketrampilan melalui 

kegiatn-kegiatan ekstrakurikuler.  

Peneliti : Potensi diri remaja Islami yang bagaimana yang dapat 

dikembangkan di Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa 

Karangmalang? 

Informan :  Potensi diri remaja dalam bentuk kepribadian yang luhur dan 

potensi pengembangan bakat seni-seni Islami  

Peneliti : Bagaimana implementasi konsep pendidikan Islam remaja di 

Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang? 

Informan  :  Implementasi konsep pendidikan Islam remaja disini dibuat 

berkelompok untuk memberikan pengajaran pendidikan Islam 

yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pengalaman 

santri  

Peneliti : Bagaimana implementasi konsep pengembangan potensi diri 

remaja di Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa 

Karangmalang? 

Informan : Implementasi konsep pengembangan potensi diri remaja berupa 

pemberian tanggung jawab dan pengalaman dalam mengasah 

bakat dan penggalian potensi diri. 

Peneliti : Sejauhmana implementasi konsep pendidikan Islam remaja di 

Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang ? 

Informan :  Implemntasi konsep pendidikan Islam remaja disini sementara 

berada pada pananaman adab yang diiringi oleh pembelajaran 

melalui pengalaman 



 

Peneliti : Sejauhmana implementasi konsep pengembangan potensi diri  

remaja di Madrasah Diniyah Roudhotul Falah Desa 

Karangmalang? 

Informan : Implemantasi konsep pengembangan potensi diri remaja 

sampai pada pengambangan diri melalui kegiatan-kegiatan 

baik di dalam maupun di luar pondok  

Peneliti : Bagaimana konsep pendidikan Islam dalam mengembangkan 

potensi diri remaja di Madrasah Diniyah Roudhotul Falah 

Desa Karangmalang? 

Informan :  Konsep pendidikan Islam dalam mengembangakan potensi diri 

remaja disini mendasar pada kebutuhan masyarakat sehingga 

praktek dari nilai-nilai pendidikan Islam langsung dapat 

dirasakan oleh masyarakat sekitar pondok. Adapun mengenai 

pengembangan potensi diri diarahkan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler sebagi bekal mengasah kemampuan dan 

potensi diri. 

Peneliti : Kemanakah mayoritas remaja Madrasah Diniyah melanjutkan 

pendidikannya pasca pendidikan dasar, menengah dan atas? 

Informan : Mayoritas remaja melanjutkan pendidikan formal berbasis 

madrasah dan ada pula yang melanjutkan ke pondok-pondok 

pesantren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Observasi awal berupa pengamatan awal mengenai konsep pendidikan 

Islam dalam mengembangkan potensi diri remaja di Madarasah Diniyah 

Roudhotul Falah  Desa Karangmalang dan Madrasah Diniyah Al-hidayah 

Desa Tawun Kasreman Ngawi. 

2. Observasi berikutnya dilaksanakan setelah pemberian ijin oleh pihak desa 

pendidik Madarasah Diniyah Roudhotul Falah Desa Karangmalang dan 

Madrasah Diniyah Al-Hidayah Desa Tawun dalam melakukan 

pengamatan kegiatan di madrasah Diniyah yang dimulai sejak bulan Mei 

sampai dengan bulan Juli.   

 

 

 

 

  



 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

 

Kode  : 01/D/06/VII/ 2018 

Tanggal : 6 Juli 2018, pukul  

Disusun Jam :  

Tempat 

Dokumentasi 

: Pondok Pesantren Roudhotul Falah 

Topik 

Dokumentasi 

: Foto wawancara dan kegiatan di Madrasah Diniyah 

Roudhotul Falah 

 

Foto-foto 

 

Gambar 1 

 

Pondok Pesantren Roudhotul Falah 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2 

Asrama Santri Putra 

 

Gambar 3 

Masjid Roudhotul Falah 

 



 

Kode  : 02/D/06/VII/ 2018 

Tanggal : 6 Juli 2018, pukul 18.00-19.00 

Disusun Jam :  

Tempat 

Dokumentasi 

: Pondok Pesantren Roudhotul Falah 

Topik 

Dokumentasi 

: Foto wawancara dan kegiatan di Madrasah Diniyah 

Roudhotul Falah 

 

 

Foto-foto Kegiatan 

Gambar 1 

 

Kegiatan Madrasah Diniyah Kelas B (remaja awal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2: 

Kegiatan Madrasah Diniyah Kelas A (remaja akhir) 

 

Gambar 3 

Kegiatan Ekstrakurikuler Hadrah 

 

 

 

 



 

Kode  : 04/D/06/VII/ 2018 

Tanggal : 6 Juli 2018, pukul  

Disusun Jam :  

Tempat 

Dokumentasi 

: Madrasah Diniyah Al-Hidayah 

Topik 

Dokumentasi 

:  Foto wawancara dan kegiatan di Madrasah Diniyah Al-

Hidayah 

 

 

Foto-foto 

 

Gambar 1: 

Madrasah Diniyah Al-Hidayah 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2: 

Wawancara dengan pendidik Madrasah Diniyah Al-Hidayah 

 

 

Gambar 3: 

Wawancara dengan remaja di Madrasah Diniyah Al-Hidayah  

 

 



 

Gambar 4: 

 Kegiatan di Madrasah Diniyah Al-Hidayah 

 

 

Gambar 5 

Musyawarah Kegiatan oleh Kelompok Remaja   

 

 

 



 



 

 

  



 



 

 

  



 



 



 

 

  



 



 

 


