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TRANSKIP WAWANCARA

1. Hasan Mansyur

Motivasi Hasan Mansyur dalam menghafalkan Al-Qur’an” yang menghendaki

pertama dari orang tua terus kemudian di pondokkan disini, saya jadi pingin akhirnya

kemauan sendiri juga”. Berdasarkan pertanyaan dapat diketahui motivasi Hasan

Mansyur dalam menghafalkan Al-Qur’an adalah motivasi ekstrinsik yaitu arahan

orang tuannya. Meskipun motivasi hasan mansyur berasal dari orang tuanya akan

tetapi peran motivasi dalam menghafalnya sebagian besar juga ada di dalam

bimbingan ustadz yang membangkitkan motivasinnya.

Sedangkan alasan menghafalkan Al-Qur’an nya adalah “ingin memperdalam isi

Al-Qur’an nya dan mengamalkannya” pertanyaan tersebut merupakan dorongan

dalam menghafal Al-Qur’an yang muncul dari dirinya sendiri atau dapat juga di

katakan sebagai motivasi intrinsik. Dan yang mendorong Hasan Mansyur bertahan di

pondok pesantren dalam menghafal Al-Qur’an adalah karena ia memiliki keinginan

menghafal Al-Qur’an hingga khatam. Tujuan tersebut dapat sebagai motivasi yang

menentukan keberhasilan suatu pekerjaan sekalipun aktivitas para ustadz

membimbinga para santri dengan keterampilan dalam menghafal dan mengulang.

Waktu yang digunakan untuk menghafal oleh Hasan Mansyur adalah “untuk

menghafal Al-Qur’an biasanya habis sholat magrib, sebelum sholat shubu dan setelah

sholat isya, karena sudah ketentuan (wajib belajar), kalau sendiri waktu luang saya

gunakan untuk menghafal, istirahat juga digunakan untuk sambil menghafal”. Sesuai

dengan pengamatan, ia secara disiplin mengikuti kegiatan menghafal yaitu sholat

magrib, sebelum sholat shubu dan setelah sholat isya, yang merupakan jam wajib

luang terutama setelah setoran setelah sholat shubu, para santri wajib menyetorkan

hafalnnya ke para ustadz.



Sesuai dengan pernyataan teman satu kamarnya bahwa “Hasan Mansyur setiap

waktu luang menghafal dan mengulang sampai capek” menghafal dan mengulang

juga dilakukan pada malam hari setelah kegiatan pondok hingga lancar, serta setelah

sholat sholat shubu menjelang setoran pagi. Ia mengunakan waktu yang ada secara

semaksimal mungkin.

Teknik yang biasa digunakan”. Saya menghafal ayat per ayat terus lihat

terjemahannya dan menggunakan Al-Qur’an pojok”. Diulang-ulang, lihat

terjemahannya terus dicari ayat yang sama dan di catat pada buku dan tempat yang

sering digunakan untuk menghafal yaitu di kamar dan kadang di mushola”. Menurut

peneliti, perwujudan motivasinya (keadaan motivasi) seimbang dengan motivasi

dalam menghafal Al-Qur’an. Disamping itu, ia merupakan santri lama dan dapat

mengupayakan menghafal Al-Qur’an dengan sebaik mungkin. Sehingga dorongan

yang menyebabkan ia termotivasi memberikan arah yang positif dan sebagai sarana

untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Jumlah hafalan nya sudah sampai juz”.Alhamdulillah sekarang saya sudah

menyelesaikan hafalan 30 juz, dan saya tinggal menjaga hafal sampai akhir hayat

saya.

2. Huzein As’ary

Motivasi Huzein As’ary adalah dulu awalnya tidak kepikiran untuk menghafal

tapi lihat teman-teman, jadi ada niatan dari diri sendiri”

Jawaban tersebut merupakan motivasi Huzein As’ary dalam menghafal Al-

Qur’an, motivasi awalnya adalah motivasi ekstrinsik yaitu teman-teman pondoknya

yang sebagian bisa menghafalkan kepada ustadznya merupakan dorongan bagi

dirinya sendiri untuk meniatkan dirinya sendiri dalam menghafalkan Al-Qur’an

sehingga lingkungan tempat ia belajar memberi dampak besar pada seseorang dan

dapat mengalihkan motivasi ekstrinsik pada motivasi intrinsik.



Sedangkan dorongan dalam menghafal Al-Qur’an sesuai dengan pernyataannya

itu “Ingin memperdalam ilmu agama (isi kandungan Al-Qur’an) merupakan

pernyataan yang menuju pada pengembangan diri atau motif aktualisasi diri

Keinginan setelah khatam dalam menghafalkannya sesuai pernyataan yaitu

“Bisa menjaga Al-Qur’an itu, bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain”. Dilihat

dari jawaban tersebut Huzein As’ary dalam menghafal Al-Qur’an mempunyai tujuan

yaitu dapat menjaga Al-Qur’an serta bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Motivasi muncul dari dirinya tetapi kemunculannya karena terdorong oleh adanya

unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. Dan tujuan itu menyangkut dari bimbingan

ustadz dengan motivasinya.

Waktu yang digunakan untuk menghafal sesuai jawabannya yaitu “waktunya

biasanya siang, malam habis sholat isya dan sebelum sholat shubu”. Selain hal

tersebut sesuai pernyataan santri dekatnya”, waktu yang digunakan Huzein As’ary ya

setiap waktu luang karena emang dia santri lama, jadinya kegiatannya ngaji terus,

berhenti kalau mandi, tidur kalau capek, dan kalau pulang kampung.

Persedianya jumlah waktu yang lebih banyak dapat menjadikan santri lebih

termotivasi untuk belajar menghafal Karena waktu tersebut dapat menambah

konsentrasi dalam menghafal.

Dalam menyetorkan hafalannya ia membuat pernyataan yaitu “Target tiap

harinnya kalau dari juz 1, harus seperempat atau setengah juz untuk mengulang

bacaa”. Begitu pula dengan pernyataan ustadz”. Huzein As’ary setoran terus setiap

pagi dan sore. Pagi satu halaman sore ngulang yang tadi terus dilanjutkan ngulang

seperempat juz secara mengulang-ulang”. Aktivitas penyetoran hafalan kepada ustadz

yang ditentukan batas minimal dalam menyetorkan merupakan tantangan bagi santri

sehingga para santri lebih termotivasi untuk mendapatkan target tersebut.



Sedangkan waktu mengulang yaitu setelah tadi di setorkan diulang-ulang lagi

sampai sore ada lagi, terus malam mengulang lagi sampai bisa”. Sesuai pengamatan

waktu yang di gunakan untuk mengulang hafalannya adalah setelah setoran pagi

sampai menjelang setoran sore (08.30 – 16.00) dan malam hari setelah kegiatan

mengaji. Pernyataan dari santri lain yaitu”. Alif ramadhan setiap ada waktu luang di

gunakan untuk mengulang kadang sekali duduk sampai sejam bahkan lebih biasanya

dia lebih sering di musholah mengajinya”.

Tehnik yang biasa digunakan Huzein As’ary sesuai pernyataannya sendiri

yaitu”. Pakai Al-Qur’an yang ada tafsiran, mendengarkan murattal biasa juga pakai

MP3”.

Sesuai dengan santri lain, tehniknya yaitu ngulang-ngulang biasanya belum

lancar diulang lagi sampai lancar”. Al-Qur’an di pondok pesantren ini juga tidak

ditentukan metode dalam menghafal. Meskipun teknik merupakan hal yang sepele

akan tetapi hal itu sangat mendukung untuk mencapai prestasi dalam menghafal agar

santri dapat menyesuaikan dengan keinginan dan lebih berminat untuk menghafal.

Menurut peneliti, perwujudan motivasi tersebut digunakan oleh Huzein As’ary

semaksimal mungkin yaitu dalam waktu luang ia menggunakan waktunya untuk

manghafal dan mengulang-ulang bacaan.

3. Muhammad Abdul Mutholib

Motivasi menghafal Al-Qur’an sesuai pernyataannya yaitu “Karena disuruh

orang tua, aku enggak pengen banget menghafal”. Dari pernyataan tersebut, motivasi

menghafal Al-Qur’annya merupakan motivasi ekstrinsik yaitu perintah orang tua,

orang tua Muhammad Abdul Mutholib mencoba memberikan latihan menghafal

dengan memondokkan anaknya di pondok pesantren Al-Muhajirin Darussalam.

Sehingga motivasi menghafalnya adalah untuk memenuhi perintah orang tuanya.



Dorongan dalam mengahfal nya yaitu “. Kan di suruh orang tua, jadi ingin

membahagiakan orang tua”. Meskipun motivasi instrinsik lebih utama akan tetapi

motivasi ekstrinsik sangat menunjang terbentuknya kemauan serta perilaku dalam

menghafal Al-Qur’an. Dalam hierarki kebutcuhan Maslow hal ini dapat di

kategorikan sebagai kebutuhan penghargaan atau keinginan mendapatkan pengakuan

dari orang tuannya dalam menghaflkan Al-Qur’an.

Waktu yang digunakan sesuai pernyataan “Kalau menghafalnya sore, kalau

pagi itu bin-Nadzor”. Sesuai pernyataan santri lain “Waktu untuk menghafal siang

setelah waktu dhuhur terus malam setelah selesai kegiatan pondok”. Dan sesuai

dengan observasi, ia menghafal apabila ada waktu luang yaitu setelah setoran pagi

dan malam setelah selesai kegiatan pondok.

Kualitas setoran yang biasanya disetorkan satu halaman dalam sehari “ dan

pernyataan ustadz terkait dengan setoran yang dilakukan oleh Muhammad Abdul

Mutholib yaitu “Kalau Muhammad Abdul Mutholib karena masih baru, masih perlu

waktu untuk adaptasi sehingga dalam kadang tidak mesti setoran, dan setorannya

biasanya satu halaman dan seperempat ngulang” sedangkan waktu untuk ngulang

sesuai jawabannya yaitu “kalau hafalan belum bisa terus ngulang jadi harus ngulang-

ugulang sampai lancar”. Motivasi dalam mencapai target belum dapat di capai secara

maksimal sesuai dengan pernyataannya ustadz tersebut. Meskipun hal tersebut terjadi

akan tetapi ustadz tetap memberikan respon positif dengan memaklumi dan

memberikan nasehat secara langsung kepada santri yang bersangkutan dan

memaklumi bahwa santri baru masih memerlukan adaptasi dalam proses

penghafalannya.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa ia mengusahakan apabila ada

waktu jika belum lancar akan mengulang-ulang hingga lancar.

Sesuai pengamatannya, apabila belum lancar, ia menggunakan waktu untuk

mengulang-ulang untuk mempersiapkan setoran.strategi yang biasa digunakan ialah



“Pakai satu mushaf sama ayat yang ada artinya”. Dari pernyataan tersebut dapat

diketahui tehnik yang digunakan tehnik jauh berbeda dengan santri lain yaitu

menggunakan Al-Qur’an pojok dan satu mushaf. Walaupun tehnik yang digunakan

untuk menghafal terbilang biasa akan tetapi hal tersebut merupakan cara yang dapat

membantu memperoleh prestasi dalam menghafal Al-Qur’an.

4. Purwanto

Motivasi menghafal Al-Qur’an dalam pernyataannya yaitu “Menghafal

keinginan diri sendiri dan dorongan orang tua “motivasinya termasuk motivasi

intrinsic yaitu berasal dari dirinya sendiri dengan mendapatkan dukungan orang

tuanya.

Motivasi intrinsic dimiliki oleh Purwanto jika ia termotivasi belajar menghafal

Al-Qur’an semata-mata untuk menguasai nilai-nilai yang tergandung di dalam ayat

Al-Qur’an. Selain itu ia secara sadar akan melakukan suatu kegiatan yang tidak

memerlukan motivasi dari luar. Dalam menghafal Al-Qur’an motivasi ini sangat di

perlukan terutama dalam keistiqomahan menghafal dan mengulang-ulang hafalan.

Sedangkan latar belakang motivasi menghafal sesuai pernyataannya yaitu

“Saya menghafal karena ada tempat yang lebih mulia bagi yang menghafal Al-

Qur’an, dengan menghafal dan membaca artinya kita tahu isi Al-Qur’an dan

kandungannya meskipun secara bertahap”. Berdasarkan pernyataan tersebut latar

belakang menghafalnya adalah untuk meraih penghargaan tetapi penghargaan

tersebut di tujuka kepada Allah SWT untuk mendapatkan pahala dan tempat mulia

dengan menghafkan Al-Qur’an.

Dorongan dari dalam dirinya akan lebih membentuk sikap belajar yang tinggi.

Sebelum ia mendapatkan tambahan motivasi dari luar ia sudah memiliki minat untuk

menghafalkan Al-Qur’an. Peranan sikap belajar yang tinggi akan ikut menentukan

intensitas kegiatan belajar menghafal.



Dan keinginan setelah menghatamkan Al-Qur’an adalah “Tentunya bisa

mengamalkan, minimal ngajarkan ke saudara kita yang belum bisa membaca dan

menghafal”. Menurut peneliti pernyataan tersebut termasuk dalam motif aktualisasi

diri karena ingin mengembangkan potensi dengan mengajarkan ke orang yang belum

bisa membaca dan menghafalkan Al-Qur’an.

Waktu yang digunakan untuk menghafal sesuai jawabannya yaitu “Waktu

malam hari sepertiga malam kalau bangun dan fajar, sama dengan pernyataan santri

lain bahwa “Purwanto menghafal pada pagi setelah sholat shubu dan sebelum shubu

menghafal”.

Target setoran tiap hari yang biasa dilakukan sesuai pernyataannya adalah

“Saya untuk setiap setoran sebenarnya ada target satu halaman kadang ngulang

kadang enggak” pernyataan ustadz bahwa ia tidak selalu setoran karena mungkin ada

kesibukan lain. Biasanya kalau setoran untuk hafalan baru satu halaman dan

seperempat juz untuk mengulang”. Dalam penyetoran karena terdapat kesibukan lain.

Bila dikaitka dengan minat belajar dengan aktivitas pencapaian target setoran ia

belum dapat melakukannya secara maksimal. Akan tetapi bila di lihat dari sudut lain,

seorang santri menghafal dan mempunyai kesibukan lain memiliki persoalan yang

lebih rumit di banding dengan santri lama, ia harus membagi waktu sibuknya dan

menghafalnya.

Sedangkan waktu mengulang-ulang hafalan sesuai jawabnnya yaitu

“Mengulang pada malam hari, sesempat kita”. Santri lain mengatakan bahwa “waktu

mengulangnya bareng sama menghafalnya dihafal terus diulangnya”.

Sedangkan teknik yang digunakan dalam menghafal yaitu “menghafal satu ayat

terus artinya dan latihan makharajnya sekalian pembenaran hafalan.

Dalam perwujudan motivasinya, ia membagi waktu yaitu waktu siang untuk

kegiatan lain dan malam untuk menghafal, sehingga menambah hafalan baru dan



setoran hafalannya belum dapat dilakukan secara maksimal dalam setiap harinnya.

Akan tetapi apabila ia belum mendapatkan hafalan baru untuk disetorkan ia

menggantinya dengan menyetorkan hafalan yang di peroleh.

5. Muhammad Hamid

Motivasi menghafal Al-Qur’an sesuai pernyataannya yaitu “Ya dari diri sendiri

tidak ada paksaan dari siapapun” pernyataan tersebut menyebutkan bahwa motivasi

dalam menghafal Al-Qur’an nya adalah motivasi intrinsic yang berasal dari diri

sendiri.

Sedangkan dorongan dalam menghafalnya yaitu “saya menghafal karena

tergugah hatinya bahwa Al-Qur’an pedoman hidup kita. Pernyataan tersebut

menyatakan bahwa dari dalam dirinya ia sadar bahwa Al-Qur’an adalah kitab yang

harus di pelajari. Dengan adanya motivasi intrinsic tersebut merupakan suatu

motivasi yang berkekuatan besar dan dapat menjadikannya merasa nyaman dan

menyenangkan dalam menghafal Al-Qur’an.

Keinginan setelah khatam sesuai pernyataan yaitu “Yang pasti dapat

menjaganya otomatis, dan dapat mengamalkan. Yang utama menjaga agar tidak

lupuk dari ingatan” motif tersebut dapat tergolong motif aktualisasi diri karena ia

ingin mengembangkan potensi dalam menghafal yaitu ingin menghafal dan setelah

khatam ingin menjaga dan mengamalkan.

Keinginan untuk khatam dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yaitu

agar dapat menjaga dan mengamalkan ayat Al-Qur’an dan menambah motivasi agar

dapat membagi waktu antara menghafal dan kegiatan pondok.

Waktu yang digunakan untuk menghafal sesuai pernyataannya yaitu “Saya

menghafal tidak tentu, menurut saya yang paling penting hati tenang dan biasanya

waktu subuh, siang nggak tentu”. Santri lain mengatakan bahwa “Kalau malam habis



kegiatan pondok ia menghafal kalau yang lainnya nggak pasti dan ia biasa menghafal

di bangku sekitar kamar santri.

Dalam proses menghafal sendiri, ia juga memilih waktu dan tempat yang

kondusif meskipun tidak ditentukan waktunya, ketenangan hati menjadi motivasi

dalam dirinya. Tempat yang nyaman dan menyenangkan mendorong untuk terus

menambah hafalannya.

Setoran hafalannya yang dilakukan sesuai jawabannya yaitu “Setoran satu

halaman pernah, dua halaman pernah. Saya dalam hafalan ada target tapi kegiatan

pondok juga mempengaruhi yaitu satu halam untuk hafalan baru dan murajaah

biasanya seperempat juz”. Pernyataan ustadz tentang setoran Muhammad Hamid

yaitu “Muhammad Hamid selalu setoran biasanya satu halaman untuk hafalan baru

dan seperempat halaman untuk murajaah tapi terkadang juga setengah juz”.

Dengan persoalan membagi waktu menghafal dan tugas pondok yang sangat

mempengaruhi aktivitas menghafalnya, ia tetap memiliki sikap motivasi tinggi seperti

pernyataan ustadz bahwa ia selalu setoran dan memuraja’ah hafalannya.

Sedangkan teknik yang digunakan Muhammad Hamid adalah “ memahami arti

dan dalam menghafalnya mencari ayat yang mudah walaupun ayat itu letaknya tidak

diawali dengan halaman. Strategi memilih ayat yang lebih mudah juga dapat

menambah perhatian konsentrasi karena disesuaikan dengan keinginannya dalam

menghafal. Dalam perwujudan motivasi menghafal Al-Qur’annya ia tidak

menentukan waktu menghafal dan mengulang tetapi sangat di tentukan pada

ketenangan hatinya terlebih tugas dan aktivitas pondok juga sangat mempengaruhi

hafalannya. Meskipun seperti itu ia tetap mencoba untuk menambah hafalannya.





Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Alamat Tempat : Desa Ahuawatu Kec. Pondidaha Kab. Konwe

Wawancara/Mahasiswa : Hikbal Sanjaya

NIM : 13 03 01 02 012

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Pimpinan Yayasan :
1. Bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren ?
2. Apa tujuan didirikannya pondok pesantren ini?
3. Upaya apa yang di lakukan agar menarik minat masyarakat untuk

menyekolahkan anak-anaknya di pondok pesantren ini?
4. Bagaimana strategi yang dilakukan dalam membina santri-santri di pondok

pesantren ini?
5. Bagaimana program pendidikan di pondok pesantren ?

B. Wawancara Pembimbing/Ustadz:
1. Berapa jumlah santri penghafal Al-Qur’an ?
2. Apakah ada jadwal tertentu bagi santri menghafal Al-Qur’an ?
3. Kesulitan apa saja yang dialami santri ketika menghafal Al-Qur’an ?
4. Ketika santri berhasil menghafalkan Al-Qur’an sesuai dengan target

hafalannya, apakah ada hadiah yang diberikan kepada santri tersebut ?
5. Metode apa saja yang di pakai dalam memotivasi santri dalam menghafalkan

Al-Qur’an ?
6. Apakah dalam penerapan metode Penyuluhan sangat efektif ?
7. Apakah ada kemajuan santri setelah diterapkannya metode Penyuluhan ?
8. Apakah ada kendala dalam menerapkan motede Penyuluhan ini ?

C. Wawancara Santri:
1. Apa yang membuat santri ingin berada di pondok pesantren ini ?
2. Apakah yang membuat santri ingin menghafal Al-Qur’an ?
3. Sudah berapa banyak hafalannya ?
4. Apa yang mendorong santri ingin menghafalkan Al-Qur’an ?
5. Apa pendapat santri mengenai metode yang diterapkan dari pondok pesantren

Al-Muhajirin Darussalam ?
6. Suasana seperti apakah santri nyaman menghafal Al-Qur’an ?
7. Bagaimana cara menghafal santri dalam menghafalkan Al-Qur’an ?
8. Peran apa saja yang dilakukan oleh santri ?



Lampiran 2 : Lampiran Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

No Observasi

1 Keadaan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam

2 Sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam

3 Tenaga pengajar Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam

4 Kegiatan santri Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam

5 Tindakan-tindakan dalam mengatasi motivasi

6 Metode yang di terapkan dari ustadz

7 Acara wisudah pondok pesantren Al-Muhajirin Darussalam







CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM DALAM MOTIVASI

MENGHAFAL AL-QUR’AN DI PONDOK PESANTREN AL-MUHAJIRIN

DARUSSALAM KECAMATAN PONDIDAHA KABUPATEN KONAWE

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Pondok Pesantren

Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam berlokasi di Desa Ahuawatu

Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Pesantren ini

dibangun di atas tanah wakaf seluas 5,2 Ha (hektar) dan telah mendapatkan surat

keputusan (SK) Kantor Departemen Agama Kandepag Kabupaten Konawe Nomor:

02/2003.512 740 30 5003. Pesantren ini didirikan pada tahun 1987 resmi berdiri pada

tahun 2003 sesuai SK. Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam berada di

pedesaan, keadaan seperti ini sangat tepat bagi para pencari ilmu terutama para

penghafal Al-Qur’an yang membutuhkan ketenangan suasana.

Pada mula sejarah berdirinya pesantren ini tidak terlepas dari kisah perjalan

yang dilakukan oleh K.H. M. Chozin yaitu seorang yang datang dari pulau Jawa.

Setelah beliau di Sulawesi Tenggara tepatnya di Kabupaten Konawe, usaha yang

mula-mula beliau lakukan ialah membuka lembaga pendidikan pesantren yang pada

awalnya diselenggarakan di rumah kediaman beliau sendiri.

Pondok merupakan tempat pertama-tama seorang anak belajar membaca     Al-

Qur’an. Sebelum Islam memang pondok atau pesantren dijadikan tempat belajar

menulis dan membaca semata-mata dan setelah datangnya Islam, tugasnya bertambah

luas menjadi tempat menghafal ayat-ayat Al-Qur’an.

Pondok Pesantren ini dulunya hanya memiliki beberapa sanri saja, namun

seiring berjalannya waktu pondok pesantren Al-Muhajirin Darussalam semakin

bertambah dan memiliki santri baik putra maupun santri putri meningkat setiap

tahunnya. Sejak awal tempat belajar santri putra dan santri putri penuh dengan

kesederhanaan dengan bangunan semi permanen. Untuk penempatan asrama pondok



pesantren ini dipisah antara santri putra dan santri putri, dimana asrama santri putri

ditempatkan bersama dengan rumah K.H. M. Chozin pendiri pondok Pesantren Al-

Muhajirin Darussalam.

Waktu demi waktu semakin bertambah santri baru pun datang menuai ilmu ke

pondok pesantren ini sehingga sarana tempat di kediaman tidak lagi menampung

santri baru yang mengaji secara layak. Akhirnya proses pembelajaran dialihkan ke

masjid sambil meningkatkan pembangunan pondok yang beliau pelopori sendiri.

Sejak berdirinya, pesantren ini telah mengalami perkembangan baik dari aspek

kuantitas maupun kualitas santri, serta ustadz dan perangkat lainnya. Sehubungan

dengan perkembangan pesantren tersebut peneliti melakukan wawancara dengan

pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam sebagai berikut:

“Semenjak pesantren ini didirikan senantiasa mengalami kemajuan meskipun

demikian, beberapa permasalahan yang dihadapi terutama masalah pendanaan dan

ketersediaan fasilitas pondok. Oleh karena itu, kami senantiasa terus membangun

kerjasama. Tidak saja dengan pihak Kandepag Kabupaten tetapi juga pihak-pihak

terkait lainnya termaksud orang tua santri sendiri.

Adapun sistem pendidikan yang akan digunakan dalam lembaga ini adalah

perpaduan antara kegiatan persekolahan dengan pesantren itu sendiri. Pesantren ini

tidak hanya mengkaji kitab-kitab klasik dan ilmu-ilmu agama akan tetapi juga

meliputi displin tahfidz Al-Qur’an (penghafal Al-Qur’an).

Keterangan lain yang dapat diperoleh yaitu: “Tahfidz Al-Qur’an (penghafal Al-

Qur’an) sebagai kegiatan yang tak kurang pentingnya untuk diterapkan sehingga

ketua pondok membuka kegiatan Tahfidz    Al-Qur’an ini semenjak tahun 2004 yang

di awali dengan 11 santri. Terlebih lagi setelah putra-putri beliau pulang dari pondok

di Jawa dalam studinya menghafal Al-Qur’an.

Maka dengan melihat kondisi pesantren tersebut, K.H. M. Chozin mendirikan

lembaga penghafal Al-Qur’an di pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam hingga

kini.



2. Letak Geografis

Adapun batas-batas wilayah letak georafis Pondok Pesantren Al-Muhajirin

Darussalam dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sabulakoa

b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lalonggotomi

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sulemandara

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Laloika

B. Keadaan Umum Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam

Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam adalah salah satu lembaga

pendidikan di Indonesia yang memadukan antara pendidikan umum dan pendidikan

agama dalam wadah pondok pesantren dimana seorang siswa juga sebagai santri. Jadi

antara kurikulum tersebut, di madrasah saling berhubungan. Pondok Pesantren Al-

Muhajirin Darussalam ini mempunyai lembaga pendidikan dengan berbagai tingkatan

Madrasah yakni Madrasah Ibtidaiyah (MI) Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan

Madrasah Aliyah (MA).

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang dalam pelaksaan pendidikan untuk

memperoleh mutu pendidikan yang baik, ketersediaan sarana dan prasarana sangat

menentukan keberhasilan santri.

Tabel  1

Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam

No Jenis Jumlah Kepemilikan Keterangan

1 Asrama santri 12 Milik Pondok Permanen

2 Kantor 2 Milik Pondok Permanen

3 Ruangan belajar 6 Milik Pondok Permanen

4 Ruangan guru/ustadz 1 Milik Pondok Permanen

5 Masjid 1 Pondok/Masyarakat Permanen

6 Lapangan olah raga 3 Milik Pondok Permanen



7 Koperasi 1 Milik Pondok Semi/ Permanen

8 Tempat praktek

konveksi santri

1 Milik Pondok Permanen

9 Ruangan keterampilan 1 Milik Pondok Permanen

10 Toilet/WC 4 Milik Pondok Permanen

11 Peralatan Qasidah 1 Milik Pondok Permanen

Sumber: Kantor Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam

Mengenai sarana dan prasarana yang ada di Pondok Pesantren Al-Muhajirin

Darussalam peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Yayasan dan diperoleh

informasi sebagai berikut:

Mengenai sarana dan prasarana yang ada di pondok kami cukup memadai,

namun kami tidak dapat memungkiri masih adanya beberapa sarana dan prasarana

yang masih perlu untuk kami benahi tetapi Alhamdulillah tidak sampai mengganggu

aktivitas belajar santri yang oleh karena itu kami selalu berupaya untuk terus

melengkapi dan membenahi sarana dan prasarana yang masih kurang yang

pengadaannya bersumber dari dana yayasan juga dari berbagai bantuan material dari

depag. Dan sumbangan sukarela dari berbagai pihak yang peduli dengan keberadaan

pesantren ini,

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap keadaan sarana dan prasarana secara

umum dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana cukup memadai terutama

menyangkut sarana dan prasarana asrama walaupun masih ada beberapa kekurangan.

Namun keadaan tersebut tidak sampai mengganggu aktifitas belajar santri.

2. Struktur Organisasi Pondok Pesantren

Sebagaimana umumnya lembaga pendidikan Islam (pesantren) lainnya,

pesantren ini memiliki struktur organisasi yayasan pondok pesantren sebagai berikut :







KETUA YAYASAN

Farid Muhammad., S. Pd.

STRUKTUR DEWAN PENGURUS

YAYASAN PONPES AL-MUHAJIRIN DARUSSALAM

3. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi pondok pesantren Al-Muhajirin Darussalam ada sebagai

berikut:

a. Visi

Terbentuknya manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak al-karimah, berilmu,

berwawasan luas, berpandang ke depan, cakap, terampil, mandiri, kreatif, memiliki

etos kerja, toleran, bertanggung jawab kemasyarakatan serta berguna bagi agama,

bangsa dan negara.

KEPALA PANTI

WA HAYA, S.Sos.I.

PIMPINAN PONDOK

K.H. M.Chozin S. Pd.
I.,

WKL. PIMPINAN PONDOK

ADIB MUHAMMAD

SEKRETARIS/HUMAS

Ilya Aini., S. Pd.,I

MADRASAH
DINIYAH WUSTHO

MADRASAH
DINIYAH ULYA

MADRASAH
DINIYAH ULA

KEPALA  MA

H. ABDUL WAHID S. Pd

KEPALA MI

ALI SYAWALUDDIN S.Pd.

TIM
PENGAJAR

KEPALA MTs

WA HALILI, S.Pd.I

PELAKSANA TEKNIS FORMAL DAN
NON FORMAL

MUHAMMAD HUZEN

KEPALA ASRAMA PUTRI

HETRI YANA APRILIYA

KEPALA ASRAMA PUTRA

WINARNO



b. Misi

1) Penanaman keimanan, ketaqwaan kepada Allah dan pembinaan akhlak al-

karimah

2) Pendidikan keilmuan dan pengembangan wawasan

3) Pengembangan bakat dan minat

4) Pembinaan keterampilan dan keahlian

5) Pengembangan kewirausahaan dan kemandirian

6) Penanaman kesadaran hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan

7) Penanaman tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan

4. Materi Dan Pengajaran Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam

Pemberian materi untuk di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam yaitu

ada dua pengajaran yakni pengajaran formal dengan mata pelajaran kurikulum

madrasah dan pengajaran pondok. Pada kurikulum madrasah di Pondok Pesantren Al-

Muhajirin Darussalam ini, untuk mata pelajarannya sama dengan mata pelajaran di

sekolah-sekolah lain pada umumnya. Namun ada penambahannya pada mata

pelajarannya yakni bahasa arab, mata pelajaran Al-Qur’an Hadits, serta akidah

akhlak. Kemudian untuk materi yang di ajarkan di Pondok Pesantren Al-Muhajirin

Darussalam yakni kajian kitab kuning, tadarrus Al-Qur’an, menghafal Al-Qur’an,

pembinaan pengembangan Islam atau latihan cerama, praktek penyelengaraan

jenazah, tilawatil Qur’an, kaligrafi dan masih banyak lagi.

C. Gambaran Umum Keadaan Kyai/Pengasuh, Tenaga Pengajar dan Pengurus

Serta Santri

1. Keadaan Kyai/Pengasuh

Untuk mengetahui beberapa pengasuh yang ada di Pondok Pesantre Al-

Muhajirin Darussalam ini dapat dilihat dari tabel berikut:



Tabel  2

Daftar Nama pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam
No Nama Jabatan Status
1 H.Muhammad Chozin., S., Pd., I Ketua Yayasan Pendiri selaku

Penasehat ponpes
2 Arif Muhammad., S,Pd.,I, M.Pd - Guru Hafidz
3 Farid Muhammad., S. Pd. Kepala Madrasa

Tsanawiyah
Guru

4 Adib Muhammad Kepala Madrasa
Diniya

Guru

5 Muhammad Imaddudin Bendahara Guru
6 Ilya Aini., S. Pd.,I Sekretaris Ponpes Guru Hafidz
7 Imam Shyuti., S. Pd.,I - Guru
8 Muhammad Khirul Anas - Guru
9 Muhammad Nurrahmadin - Guru

10 Sidiq Abdullah - Guru
11 Khiratinnisa - Guru
12 Sela Rahayu - Guru
13 Irfan Rifai - Guru
14 Rana Ariyanti - Guru

Sumber: Kantor Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam

2. Keadaan Guru Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam

Dalam undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas (Sistem

pendidikan Nasional) pada pasal 27 ayat 1 sampai 3 dinyatakan:

Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih,

meneliti, mengembangkan, mengolah dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam

bidang pendidikan. Sedangkan yang dimaksud tenaga pengajar adalah “tenaga

pengajar merupakan tenaga pendidikan yang khusus diangkat dengan tugas utama

mengajar .....”.



Berdasarkan ketentuan di atas menunjukkan bahwa guru-guru sangatlah

memegang peranan penting, oleh karena itu guru merupakan salah satu syarat

terjadinya proses pendidikan dan pengajaran. Keadaan guru di Pondok Pesantren

Al-Muhajirin Darussalam pada tabel berikut:

Tabel  3

Keadaan Guru-Guru Al-Muhajirin Darussalam

No Nama Status Jenis Kelamin

1 H. M. Chozin, S,Pd.,I Guru L

2 Arif M., S,Pd.,I, M.Pd Guru L

3 Nurodin, S.Ag Guru L

4 Wa ode Sufiati, S.Pd Guru P

5 Ilya Aini, S.Pd.,I Guru P

6 Yahya, A.Md Guru L

7 Imam Sayuti, S.Pd Guru L

8 Farid Muhammad., SP Guru L

9 Gangsar Widodo, S.Pd.,I Guru L

10 Muhrudin, S.Pd.,I Guru L

11 Wa ode Zangina, S.Pd Guru P

12 Ida Wati, S.Pd Guru P

13 Suherni D., S.Pd Guru P

14 Susi Susanti, S.Pd Guru P

15 Mirza. M.Pd Guru L



16 Lipi, S,Pd Guru P

17 Imaduddin, A.Ma Guru L

18 Nurhayati, S.Pd Guru P

19 Hikma Wifaqi, S.Kep Guru P

20 Dzaki Masruro Guru P

Sumber: Kantor Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam

Berdasarkan tabel tersebut dan didukung hasil pengamatan langsung peneliti

terhadap keadaan guru dapat diasumsikan bahwa secara kuantitas (jumlah) guru yang

mengajar masih kurang. Menanggapi keadaan ini, peneliti melakukan wawancara

dengan ketua yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam sebagai berikut:

Mengenai jumlah guru yang mengajar di Pondok Pesantren Al-Muhajirin

Darussalam masih kurang atau belum memadai. Untuk melakukannya karena

pertimbangan bagaimana menutupi gaji mereka. Oleh karena itu, untuk mengatasi

keadaan ini kami memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang ada yaitu dengan

memanfaatkan santri yang telah senior untuk membantu para guru dalam mengajar di

Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam.

Berdasarkan pernyataan tersebut, jumlah guru yang mengajar masih kurang

untuk melakukan rekruitmen guru belum dilakukan pihak yayasan karena

pertimbangan masalah pendanaan, maka untuk mengantisipasi permasalahan tersebut

pihak yayasan memanfaatkan tenaga senior santri.

3. Keadaan Pengurus

Berdasarkan observasi peneliti, adapun pembantu pondok dalam kepengurusan

perawatan dan perbaikan sarana serta pra-sarana fisik Asrama Yayasan Pondok

Pesantren Al-Muhajirin Darussalam adalah sebagai berikut:



Tabel  4

Keadaan Kepengurusan Sarana dan Prasarana Ponpes Al-Muhajirin Darussalam

No Nama Status Jenis Kelamin

1 Adib Muhammad Koordinator Ponpes L

2 Hetri Yana Apriliya Kepala Asrama Putri P

3 Winarno Kepala Asrama Putra L

4 Muhammad Huzen Pelaksana Teknis L

Sumber: Kantor Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam

4. Keadaan Santri

Santri merupakan bagian dari kehidupan pesantren. Pesantren kecil biasanya

mempunyai santri-santri dari sekitar wilayahnya pada tingkatan kecamatan atau

kabupaten, sedangkan pesantren yang tergolong besar mempunyai santri-santri di

seluruh pelosok nusantara.

Santri pondok pesantren Al-Muhajirin Darussalam di bedakan menjadi 2

program yaitu :

a. Santri Alim adalah santri yang belajar ilmu agama seperti fiqih, nahwu,

hadits, tafsir, sirah (sejarah), maupun kitab-kitab kuning lainnya

b. Program Tahfidz yakni santri yang menghafal Al-Qur’an

Mengenai keadaan santri di pondok pesantren Al-Muhajirin Darussalam

menyatakan bahwa :

Di pondok pesantren ini kami membuka dua program yakni yang mempelajari

ilmu-ilmu agama yang kami sebut dengan program Alim, dan santri yang khusus

menghafal Al-Qur’an yang kami sebut dengan program Tahfidz program ini berjalan

dengan beriringan yang dipadukan dengan kegiatan persekolahan

Berdasarkan dari dokumentasi yang penulis lakukan, di bawah ini penulis

laporkan data santri putra-putri. Secara keseluruhan berjumlah 309 santri untuk lebih

jelas dapat dilihat di dalam tabel berikut:



Tabel  5

Keadaan Santri Putra-Putri Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam

Santri Keadaan santri Jumlah

Laki-laki Perempuan

Alim (Bidang Ilmu Agama 78 83 Mukim

Tahfidz (Penghafal Al-Qur’an) 37 40 Mukim

Total 115 123 238

Sumber: Adif Muhammad Guru Pondok Pesantren Al-Muhajirin.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, di pondok pesantren ini juga

merupakan sebuah yayasan yang dimana para santrinya dapat tinggal di dalam

pondok dengan fasilitas Asrama Yayasan, sehingga seluruh santrinya diwajibkan

untuk tinggal di asrama yang kemudian para santri tidak lagi diperbolehkan kembali

kerumah mereka masing-masing dan ini merupakan salah satu peraturannya,

terkecuali pada saat libur Madrasa atau hari-hari besar keagamaan (lebaran Idul Fitri

dan Idul Ad’ha) dan akhir semester. Kemudian untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah

(MI) mereka diperbolehkan untuk pulang kerumahnya masing-masing karena mereka

memerlukan asuhan dan bimbingan dari orang tua mereka dan bisa keluar masuk

pondok atau biasa dikenal dengan sebutan istilah Santri Kalong.

Kebanyakan santri yang diasramakan yakni santri MTs, MA dan masih berada

dalam jenjang usia remaja, yang usianya berkisar antara 12 sampai 21 tahun, santri di

pondok pesantren ini juga dituntut untuk selalu berahlakul karimah atau mempunyai

perilaku keagamaan yang baik. Untuk mencapai semua itu para pengasuh pondok

memberikan pembinaan serta arahan kepada santrinya setiap saat dengan kerja keras

dan saling bekerja sama antara pengasuh serta pengurus pondok pesantren yang pada

akhirnya tersebut dapat mengerti apa saja yang harus dilakukan selama berada di

pondok pesantren ini dengan melakukan berbagai kegiatan sesuai arahan dari para

pengasuh pondok.



5. Aktifitas Santri

Para santri di Pondok Pesantren ini telah memiliki jadwal kegiatan sehari-hari

yang harus dilaksanakan dan dipatuhi selama mereka berada di pondok. Adapun

jadwal kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel  6

Jadwal Kegiatan Santri Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam

Hari Waktu Kegiatan

Senin 03.00 – 03.15 Membaca Al-Qur’an

04.00 – selesai Sholat subuh dan menyetorkan

hafalannya

07.00 - 8.00 Mengulang Baca

08.00- selesai Mengaji Al-Qur’an bin-Nadhor dan bil-

Ghoib (Simaan)

16.00 – selesai Mengaji Al-Qur’an bin-Nadhor dan bil-

Ghoib (Simaan)

18.00 – 18.45 Shalat maghrib berjama’ah dan tartilan

Kelompok

19.00 - selesai Shalat Isya berjamaah dan Mengaji

Tajwid

20.00-selesai Mengaji sendiri-sendiri

Selasa 03.00 – 03.15 Membaca Al-Qur’an

04.00 - selesai Sholat subuh berjama’ah dan

menyetorkan hafalannya

07.00 – 8.00 Mengulang bacan

08.00-selesai Mengaji Al-Qur’an bin-Nadhor dan bil-

Ghoib (Simaan)

16.00- -selesai Mengaji Al-Qur’an bin-Nadhor dan bil-



Ghoib (Simaan)

18.00 – 18.45 Shalat Maghrib berjamaah dan Tartilan

Kelompok

19.00 - selesai Shalat Isya berjamaah dan

Mudzakaroh/Muhadhoroh

20.00-selesai Mengaji sendiri-sendiri

Rabu 03.00 – 03.15 Mengaji Al-Qur’an

04.00 - selesai Menyetorkan hafalannya

07.00 – 8.00 Mengulang bacan

08.00-selesai Mengaji Al-Qur’an bin-Nadhor dan bil-

Ghoib (Simaan)

16.00- -selesai Mengaji Al-Qur’an bin-Nadhor dan bil-

Ghoib (Simaan)

18.00 – 18.45 Shalat Maghrib berjamaah dan Tartilan

Kelompok

19.00 - selesai Shalat Isya berjamaah dan

Mudzakaroh/Muhadhoroh

20.00-selesai Mengaji sendiri-sendiri

Kamis 03.00 – 03.15 Mengaji Al-Qur’an

04.00 - selesai Menyetorkan hafalannya

07.00 – 8.00 Mengulang bacan

08.00-selesai Mengaji Al-Qur’an bin-Nadhor dan bil-

Ghoib (Simaan)

16.00- -selesai Mengaji Al-Qur’an bin-Nadhor dan bil-

Ghoib (Simaan)

18.00 – 18.45 Shalat Maghrib berjamaah dan Tartilan

Kelompok

19.00 - selesai Shalat Isya berjamaah dan



Mudzakaroh/Muhadhoroh

20.00-selesai Mengaji sendiri-sendiri

Jum’at 03.00 – 03.15 Mengaji Al-Qur’an

04.00 - selesai Menyetorkan hafalannya

07.00 – 8.00 Mengulang bacan

08.00-selesai Mengaji Al-Qur’an bin-Nadhor dan bil-

Ghoib (Simaan)

16.00- -selesai Mengaji Al-Qur’an bin-Nadhor dan bil-

Ghoib (Simaan)

18.00 – 18.45 Shalat Maghrib berjamaah dan Tartilan

Kelompok

19.00 - selesai Shalat Isya berjamaah dan

Mudzakaroh/Muhadhoroh

20.00-selesai Mengaji sendiri-sendiri

Sabtu 03.00 – 03.15 Mengaji Al-Qur’an

04.00 - selesai Menyetorkan hafalannya

07.00 – 8.00 Mengulang bacan

08.00-selesai Mengaji Al-Qur’an bin-Nadhor dan bil-

Ghoib (Simaan)

16.00- -selesai Mengaji Al-Qur’an bin-Nadhor dan bil-

Ghoib (Simaan)

18.00 – 18.45 Shalat Maghrib berjamaah dan Tartilan

Kelompok

19.00 – selesai Shalat Isya berjamaah dan

Mudzakaroh/Muhadhoroh

20.00-selesai Mengaji sendiri-sendiri

Minggu 03.00 – 03.15 Mengaji Al-Qur’an

04.00 – selesai Menyetorkan hafalannya



07.00 – 8.00 Mengulang bacan

08.00-selesai Mengaji Al-Qur’an bin-Nadhor dan bil-

Ghoib (Simaan)

16.00- -selesai Mengaji Al-Qur’an bin-Nadhor dan bil-

Ghoib (Simaan)

18.00 – 18.45 Shalat Maghrib berjamaah dan Tartilan

Kelompok

19.00 – selesai Shalat Isya berjamaah dan

Mudzakaroh/Muhadhoroh

20.00-selesai Mengaji sendiri-sendiri

Sumber: Wawancara Santri-santri Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam

Sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disebutkan, setiap santri wajib

mengikutinya. Dan akan dikenakan sanksi jika tidak mematuhinya. Dalam

memberikan bimbingan seperti arahan dari ustadz kepada para santri tidak menentu,

dimana dan kapan saja selagi masih dalam kategori lingkungan pondok pesantren.

Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam merupakan lembaga pendidikan

yang khusus bergerak dalam bidang agama, lembaga tersebut juga merupakan

lembaga penting dalam mempelajari Al-Qur’an bagi para santrinya. Proses

pembelajaran yang ada didalamnya lebih menekankan pada membaca dan

menghafalkan Al-Qur’an serta didukung dengan materi tambahan lainnya. Banyak

santri termotivasi untuk mempelajari membaca dan menghafalkan Al-Qur’an. Dari

hal ini tersebut menyebabkan, banyak ragam motivasi yang dimiliki oleh para santri

dalam menghafalkan Al-Qur’an.
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1994, ia adalah anak pertama dari tiga bersaudara, anak
dari pasangan Hamzah dan Sumarni. Ikbal adalah
panggilan akrabnya, ia terlahir di keluarga yang sangat
sederhana, Ayahnya seorang Petani di sebuah Desa
Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten
Konawe, sedangkan Ibunya bekerja sebagai ibu rumah
tanggah. Sejak kecil dia selalu di nasehati oleh ayahnya
untuk selalu rajin beribadah, jujur dan baik terhadap
sesama.

Ketika berumur 6 tahun, ia memulai pendidikan di SDN 2 Lalohao, Konawe,
kemudian setelah lulus dia melanjutkan pendidikannya di MTS Al-Muhajirin
Darussalam di tahun 2007. Selepas lulus dari MTS. Al-Muhajirin Darussalam di
tahun 2010, ia melanjutkan pendidkannya di MA. Al-Muhajirin Darussalam di tahun
2010, dan selepas lulus dari MA. Al-Muhajirin Darussalam di tahun 2013, ia
lanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri Kendari ( IAIN ) sampai ia
lulus menjadi Strata 1 pada tahun 2017.

Pengalaman berorganisasi di Kampus IAIN Kendari tidak begitu aktif, namun setiap
ada kegiatan dari Organisasi LDK, PMII, UK-SENI, SEMA FUAD saya mengikuti
dan mendukung organisasi tersebut sebab saya ingin meningkatkan kualitas ilmu
pendidikan.

Sedangkan pengalaman di luar Kampus IAIN Kendari saya sangat aktif yakni
pengalaman menjadi Imam Masjid Al-Ikhwan Mandonga menjadi guru TPQ
Al-Ikhwan Mandonga serta menjadi Remaja Masjid Al-Ikhwan Mandonga.

Dan Alhamdulillah saya telah menyelesaikan Stara 1 saya di IAIN Kendari di
program studi bimbingan penyuluhan islam (BPI) dalam waktu ± 4 tahun sejak tahun
2013 sampai tahun 2017.


