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LAMPIRAN A

Lampiran A-1. Pedoman Dokumentasi

Dokumen yang di lacak dalam penelitian ini meliputi :

1. Dokumen tentang sejarah dan perkembangan Madrasah Diniyah Awaliyah

di Kabupaten Konawe. Serta apa Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah sendiri.

Sentral kegiatan ini adalah melihat tingkat kemajuan Madrasah Diniyah

Awaliyah di kabupaten Konawe kegiatannya secara total.

2. Dokumen-dokumen tentang pengelolaan yang dilaksanakan oleh

Madrasah Diniyah Awaliyah di kabupaten Konawe. Titik tekannya adalah

terletak pada latar belakang munculnya pendidikan Madrasah Diniyah

Awaliyah di kabupaten Konawe.

3. Dokumen-dokumen yang terkait Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah

di kabupaten Konawe (dokumen-dokumen ini dapat berbentuk dokumen

tertulis dan berbentuk gambar).

Lampiran A-2. Pedoman Observasi

Materi yang perlu diobservasi dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi tentang keadaan fisik Madrasah Diniyah Awaliyah di kabupaten

Konawe. Observasi ini titik tekannya melihat fasilitas belajar yang ada di

sekolah.

2. Observasi tentang wujud nyata kegiatan pelaksanaan pendidikan Madrasah

Diniyah Awaliyah di kabupaten Konawe. Arah observasi ini terutama

kepada operasionalisasi pendidikan dan pengajaran kaitannya tentan

pendidikan lingkungan hidup

3. Realisasi kegiatan ini ditumpukan kepada fisik lingkungan yang

dikembangkan oleh Madrasah Diniyah Awaliyah di kabupaten Konawe

4. Observasi tentang kegiatan  pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah di

kabupaten Konawe. Yang menjadi titkik tekan observasi ini adalah tentang

jenis kegiatan yang dilakukan.
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5. Observasi wujud nyata keadaan hasil pendidikan lingkungan hidup. Dalam

hal ini yang diutamakan adalah melihat hasil dari pendidikan yang telah di

laksanakan oleh Madrasah Diniyah Awaliyah di kabupaten Konawe.

Lampiran A-3 Pedoman Interview Pada Pengelola Madrasah Diniyah

Awaliyah di kabupaten Konawe

1. Kapan Madrasah Diniyah Awaliyah di kabupaten Konawe di dirikan dan

bagaimana latar belakang berdirinya ?

2. Bagaimana perkembangan Madrasah Diniyah Awaliyah di kabupaten

Konawe dari sejak berdirinya hingga perkembangannya yang terakhir ini ?

3. Bagaimana menurut respon bapak dengan adanya pendidikan Madrasah

Diniyah Awaliyah di kabupaten Konawe?

4. Bagaimana kebijakan Pengelolaan Madrasah Diniyah Awaliyah di

kabupaten Konawe?

5. Apakah gagasan tentang pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah di

kabupaten Konawe kedalam bentuk kebijakan lembaga yang anda kelola ?

6. Apa sebenarnya tujuan atau target yang hendak di capai dengan adanya

Madrasah Diniyah Awaliyah di kabupaten Konawe?

7. Bagaimana wujud pengelolaan (manajemen) Madrasah Diniyah Awaliyah

di kabupaten Konawe?

8. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Madrasah Diniyah Awaliyah di

kabupaten Konawe dalam rangka mencapai tujuan/ target itu ?

9. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan Madrasah Diniyah

Awaliyah di kabupaten Konawe (apakah ada pihak/ organisasi lain/

LSM)?

10. Bagaimana respon siswa, guru, orang tua dengan adanya pendidikan

lingkungan Madrasah Diniyah Awaliyah di kabupaten Konawe di wilayah

anda ?

11. Jenis pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah yang seperti apa sebenarnya

yang dikembangan oleh Madrasah Diniyah Awaliyah yang anda kelola ?
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12. Pendekatan dan metode apa yang digunakan oleh Madrasah Diniyah

Awaliyah yang anda kelola agar siswa mempunyai kepedulian terhadap

pendidikan MDA ?

13. Faktor apa saja yang menjadi pendukung program Madrasah Diniyah

Awaliyah yang anda kelola?

14. Bagaimana memanfaatkan faktor pendukung tersebut ?

15. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat diadakanya Madrasah

Diniyah Awaliyah yang anda kelola ?

16. Bagaimana mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut ?

17. Apa dampak pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah yang anda kelola

terhadap siswa khususnya dan lingkungan masyarakat sekitar umumnya ?

18. Apa strategi  (langkah-langkah) yang aktual (saat ini) yang sedang di

terapkan oleh Madrasah Diniyah Awaliyah yang anda kelola?

19. Dari manakah sumber dana dalam menerapkan pendidikan Madrasah

Diniyah Awaliyah yang anda kelola?

20. Sarana dan prasarana apa yang sudah ada dalam Madrasah Diniyah

Awaliyah yang anda kelola?

21. Apakah kebijakan yang ada Madrasah Diniyah Awaliyah yang anda kelola

bentuknya dimasukkan kedalam kurikulum yang terintegrasi dengan

kurikulum yang ada atau dijadikan kurikulum tersendiri ?

Lampiran A-4 Pedoman Interview Daftar pertanyaan untuk Tenaga
Pendidik (guru)

1. Langkah kongkrit apa yang dilakukan Bapak/ Ibu dalam melaksanakan

pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah tempat anda mengajar ?

2. Materi-materi Apakah yang diberikan dalam pembelajaran di kelas

bapak/ibu pada Madrasah Diniyah Awaliyah tempat anda mengajar ?

3. Bagaimana pelaksanaannya menurut Bapak/ Ibu, apakah sudah sesuai

dengan target?

4. Apa kesulitan Bapak/ Ibu dalam melaksanakan pendidikan Madrasah

Diniyah Awaliyah tempat anda mengajar?

5. Dampak apa yang Bapak/ Ibu Rasakan setelah diterapkannya Madrasah

Diniyah Awaliyah wilayahnya ?
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6. Sarana dan prasarana apa yang harus ada untuk menunjang kelancaran

Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah tempat anda mengajar?

Lampiran A-5 Pedoman Interview Daftar pertanyaan untuk siswa

1. Apa yang menjadi alasan adik belajar Madrasah Diniyah Awaliyah?

2. Bagaimana perasaan belajar Madrasah Diniyah Awaliyah?

3. Kegiatan apa yang adik ikuti belajar di Madrasah Diniyah Awaliyah ?

4. Apakah adek mengikuti seluruh program kegiatan di belajar Madrasah

Diniyah Awaliyah?

5. Bagaimana menurut adik dengan adanya kegiatan di Madrasah Diniyah

Awaliyah?

6. Manfaat apa yang adek rasakan dengan adanya kegiatan di Madrasah

Diniyah Awaliyah?

Lampiran A-6 Pedoman Interview Pertanyaan untuk Pemerintah
Daerah/Kemenag Kab. Konawe

1. Sejauh mana keterlibatan Pemerintah dalam pengeloaan Madrasah Diniyah

Awaliyah  di Kabupaten Konawe?

2. Bagaimana bentuk dukungan dari Pemerintah dalam pengeloaan Madrasa

h Diniyah Awaliyah  di Kabupaten Konawe?

3. Bagaimana pola koordinasi Pemerintah dalam pengeloaan Madrasah

Diniyah Awaliyah  di Kabupaten Konawe dengan pihak pengelola MDA

yang ada di Kabupaten Konawe?

4. Bagaimana dukungan Pemerintah dalam pengeloaan Madrasah Diniyah

Awaliyah  di Kabupaten Konawe terkait dengan sarana dan prasarana ?

5. Bagaimana menurut bapak dengan adanya Madrasah Diniyah Awaliyah  di

Kabupaten Konawe ini, apakah ada dampak bagi masyarakat ?

6. Apa kendala Pemerintah dalam terlibat pengeloaan Madrasah Diniyah

Awaliyah  di Kabupaten Konawe untuk mensukseskan pembelajaran

MDA?

7. Apa harapan dengan adanya Madrasah Diniyah Awaliyah  di Kabupaten

Konawe?
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CALAMPIRAN B

Lampiran B-1 DeskripsiHasil PenelitianMDA Hidayatutholibin Desa Duria
Asih Kecamatan Wonggeduku

NO PERTANYAAN DAN JAWABAN
KATEGORI
JAWABAN

Positif Negatif Netral
11. Kapan Madrasah Diniyah Awaliyah ini di dirikan dan

bagaimana latar belakang berdirinya ?
Jawaban:Kalo dulu ini sih daerah ini dulu daerah trans,
bawaan daerah trans mendirikan seperti sekolah, dulu
namanya madrasah diniyah. Lama kelamaan
berkembang kita coba dirikan sekolah, Tanggal
berdirinya 07 maret 2003, pada awalnya dari pengajaran
mengaji disebuah musollah yang bernama Maqomul
Muttaqin yang didirikan diatas tanah bapak H. Sholikin
Ar warga kampung setempat sekitar tahun 1989 dengan
bangunan kayu yang sederhana yang beukuran 10 x 10
meter.

√

2 Bagaimana perkembangan Madrasah Diniyah Awaliyah
di sini dari sejak berdirinya hingga perkembangannya
yang terakhir ini ?
Jawaban:Perkembangan MDA alhamdulillah, untuk
wilayah kita yah lumayan, dari dukungan masyarakat
sekitar, dari dukungan pemerintah sekitar, masih
berjalan bagus. Tapi yang namanya pendidikan diniyah,
ini terus terang pasti akan mengalami naik turun, pasang
surut, istilahnya sudah wajar seperti keadaannya seperti
itu, kadang-kadang pas semangat banyak, pas angkatan-
angkatan ini banyak, begitu lagi angkatan berikutnya
kurang. Dan untuk kita tetap berjalan, dan dulu kita
masih membawahi  beberapa desa seperi puuduria,
larongggasai sudah berdiri walaupun bukan diniyah,
belajarnya dimasjid daripada mereka jauh belajar kesini.

√

3 Bagaimana menurut respon bapak dengan adanya
pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah di kabupaten
Konawe?
Jawaban:Kalau dari saya ini sebenarnya merupakan
pendidikan moral, memang pendidikan moral keagaman
itu harus diterapkan sejak dini, ini tanggung jawab
semua, bagi orang tua jika tidak mampu mendidik

√
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anaknya untuk dititipkan salah satunya dimadrasah
diniyah, di sisi lain kita mungkin punya harapan besar
kepada pemerintah daerah. Kalo di jawa itu kita lihat,
untuk diniyah ini sangat berharga pak. Contohnya setiap
anak yang mau masuk SMP atau SMA dia harus punya
ijazah diniya. Nah sekarang di kita kan perbup ada tapi
tindak lanjut ke bawahnya yang tidak ada. Kita
berusaha, sekarang sudah ada ujian bersama, ada ijazah
tetapi ketika anak itu membawa ke SMP tidak ditanya,
mana ijazah madinnya, atau persyaratan harus punya
izah madin (Madrasah Diniyah) kan tidak ada. Jadi kami
berusaha supaya anak ini mempunyai bekal pendidikan
keagamaan, tapidi sisi lain dari pemerintah di atasnya
tidak merespon, atau agak kurang respon nya. mudah-
mudahan dengan adanya perpres sekarang tentang
pendidikan karakter, ini harapan kita diniyah kita ke
depan semakin berkah dan maju

4 Bagaimana kebijakan Pengelolaan Madrasah Diniyah
Awaliyah di kabupaten Konawe?
Jawaban:Kalau kita sih Kebijakannya mulai dari
pengaturan kelas kan sudah ada. Kan di diniyah itu ada
empat kelas, kelas  pengelolaan MDA masih kurang,
buku-buku sudah ada dari pemerintah

√

5 Apakah gagasan tentang pendidikan Madrasah Diniyah
Awaliyah di kabupaten Konawe kedalam bentuk
kebijakan lembaga yang anda kelola ?
Jawaban:Gagasan untuk pendidikan madrasah kedalam
bentuk kebijakan adalah untuk lebih mengoptimalkan
pendidikan untuk itu mohon dukungan dari pemerintah
termasuk didalamnya pembuatan gedung baru, karna
gedung yang kami tempati merupakan swadaya
masyarakat

√

6 Apa sebenarnya tujuan atau target yang hendak di capai
dengan adanya Madrasah Diniyah Awaliyah di
kabupaten Konawe?
Jawaban:Target yang hendak dicapai agar anak didik
dapat baca tulis alquran dan juga bisa sholat

√

7 Bagaimana wujud pengelolaan (manajemen) Madrasah
Diniyah Awaliyah di kabupaten Konawe?
Jawaban:Manajemen yang kami kelola disini bisa
dikatakan baik karena kami secara sukarela mengurus

√
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semua ini
8 Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Madrasah

Diniyah Awaliyah di kabupaten Konawe dalam rangka
mencapai tujuan/target itu?
Jawaban:Langkah-langkahnya mengajarkan anak-anak
baca tulis alquran dan tata cara sholat yang baik

√

9 Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan
Madrasah Diniyah Awaliyah di kabupaten Konawe
(apakah ada pihak/ organisasi lain/ LSM) ?
Jawaban:Tidak hanya murni guru

√

10 Bagaimana respon siswa, guru, orang tua dengan adanya
pendidikan lingkungan Madrasah Diniyah Awaliyah di
kabupaten Konawe di wilayah anda ?
Jawaban:Responya baik, baik guru maupun siswa dan
juga orang tua

√

11 Jenis pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah yang
seperti apa sebenarnya yang dikembangan oleh
Madrasah Diniyah Awaliyah yang anda kelola ?
Jawaban:MDTA

√

12 Pendekatan dan metode apa yang digunakan oleh
Madrasah Diniyah Awaliyah yang anda kelola agar
siswa mempunyai kepedulian terhadap pendidikan
MDA  ?
Jawaban:Menjaring Santri lewat pendekatan sosial .

√

JUMLAH 9 2 1

Wawancara dengan Ust. H. Sholihi AR. Pendiri MDA Hidayatuttholibin

NO PERTANYAAN DAN JAWABAN
KATEGORI
JAWABAN

Positif Negatif Netral
1 Apakah gagasan tentang pendidikan Madrasah

Diniyah Awaliyah di kabupaten Konawe
kedalam bentuk kebijakan lembaga yang anda
kelola ?
Kita sudah siap dibawah, Cuma tinggal
pemerintah daerah memaksimalkan apakah ada
perbup atau perdanya untuk istilahnya memberi
satu tekanan pada masyarakat yang punya anak-
anak bahwa ia harus di didik di madrasah, atau
yang berbasis keagamaan, harapannya ini

√
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investasi jangka panjang, ketika anak tidak
dibekali sejak awal kita khawatir, kita didik saja
anak dengan nilai-nilai keagamaan kita juga
belum tau kedepannya bagaimana apalagi yang
tidak dibekali dengan nilai-nilai keagamaan

2 Apa sebenarnya tujuan atau target yang hendak
di capai dengan adanya Madrasah Diniyah
Awaliyah di kabupaten Konawe?
Target yang hendak dicapai agar anak didik bisa
mengaji dengan benar juga bisa sholat dengan
benar, kemudian tidak ketinggalan akhlaknya

√

3 Bagaimana wujud pengelolaan (manajemen)
Madrasah Diniyah Awaliyah di kabupaten
Konawe?
Manajemen yah dengan adanya struktur, ada
tupoksinya masing-masing mulai dari
pembinanya, ada guru gurunya dibagi jadwalnya,
Cuma yah memang di kita sih tidak memegang
satu guru satu kelas kita manfaatkan alumni-
alumni pondok disini supaya bisa juga manfaat
seperti yang ahli fiqih, ngajar fiqih, bahasa arab,
ngajar bahasa arab dan sebagainya. Tetapi tetap
ada wali kelas setiap kelasnya

√

4 Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh
Madrasah Diniyah Awaliyah di kabupaten
Konawe dalam rangka mencapai tujuan/target
itu?
Langkah-langkahnya memaksimalkan pengajaran
dan juga memberi sport kepada orang tua, karena
banyak guru-guru yang mengajar orang tua di
majelis taklim dimasjid, dan khusus ramadhan
ada dakwah keliling itu yang di tekankan kepada
masyarakat pentingnya pendidikan anak usia
dini. Intinya ada kepedulian masyarakat terhadap
pendidikan keagamaan

√

5 Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan
pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah di
kabupaten Konawe (apakah ada pihak/ organisasi
lain/ LSM) ?
Tidak hanya murni guru

√
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6 Bagaimana respon siswa, guru, orang tua dengan
adanya pendidikan lingkungan Madrasah Diniyah
Awaliyah di kabupaten Konawe di wilayah anda?
Responya cukup bagus, ini terbukti lulusan di
madrasah kita kalo di sekolah umum atau
melanjutkan sekolah di jawa ini berbeda ada
prestasi yang mereka ukir, contohnya kalo di smp
ini   dengan temannya pasti beda karena ada nilai
keagamaan yang lebih

√

7 Jenis pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah
yang seperti apa sebenarnya yang dikembangan
oleh Madrasah Diniyah Awaliyah yang anda
kelola ?
MDTA karena sebagian besar siswanya adalah
anak SD

√

8 Pendekatan dan metode apa yang digunakan oleh
Madrasah Diniyah Awaliyah yang anda kelola
agar siswa mempunyai kepedulian terhadap
pendidikan MDA  ?
Metode yang digunakan tergantung oleh gurunya,
seperti bandongan sorongan, dan mekanisme lain
yang dapat diterapkan oleh guru masing-masing

√

9 Faktor apa saja yang menjadi pendukung
program  Madrasah Diniyah Awaliyah yang anda
kelola?
Pendukungnya yah mulai pemerintah setempat,
kemudian dari masyarakat

√

10 Bagaimana memanfaatkan faktor pendukung
tersebut ?
Kalo kita biasanya ada rapat apakah itu per tiga
bulan, per semester kemudian orang tua wali
dikumpul khususnya dan masyarakat, kemudian
kami sampaikan ada program ini kepada
masyarakat. Kemudian bagaimana respon
mereka, contoh pernah kami adakah program
manasik haji. Soal dana masyarakat siap
membantu, yang pada intinya semua dapat
bekerja sama dengan baik

√

11 Sedangkan yang menjadi faktor penghambat
diadakanya Madrasah Diniyah Awaliyah yang
anda kelola ?

√
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Faktor penghambatnya banyak, diantaranya
kurang pedulinya masyarakat terhadap
pendidikan agama dalam artian begini kadang
anaknya tidak sekolah di sekolah dasar orang
tuanya marah, tetapi jika tidak sekolah di
Madrasah diniyah awaliyah, orang tua acuh
malah ada yang tidak perduli. Kemudian yang ke
dua ada juga sebagian orang tua yang misalnya
karena disini duriasi itu rata-rata pekerja di
sawah atau kebun, kadang – kadang seperti itu
jika anaknya pulang sekolah misalnya orang
tuanya berkebun maka siswa itu harus membantu
orang tuanya dikebun, hal ini tidak bisa
dipaksakan karena itu berhubungan dengan
kehidupannya. Jadi kalo sore tidak bisa maka kita
inisiasi dengan mengajar malam dipondok agar
anak-anak tetap belajar agama

12 Bagaimana mengatasi faktor-faktor penghambat
tersebut ?
Kalo kita seperti tadi ya pendekatan ke
masyarakat melalui pengajian atau ceramah-
ceramah keliling dengan kegiatan-kegiatan yang
melibatkan orang tua santri dengan masyarakat

√

13 Apa dampak pendidikan Madrasah Diniyah
Awaliyah yang anda kelola terhadap siswa
khususnya dan lingkungan masyarakat sekitar
umumnya ?
Kalo dampaknya ya alhamdulillah terlihat sekali
seperti yang telah saya sampaikan ada perbedaan,
anak MDA dengan anak yang bukan MDA itu
kelihatan, baik disekolah umum maupun
dipondok

√

14 Apa strategi  (langkah-langkah) yang aktual (saat
ini) yang sedang di terapkan oleh Madrasah
Diniyah Awaliyah yang anda kelola?
Kalo untuk saat ini kita coba jalin kerjasama
dengan pemerintah desa ini agar menerbitkan
peraturan desa tentang bagaimana caranya
supaya anak-anak yang ada di desa duriasi
khususnya muslim itu, dia harus masuk sekolah
madrasah atau sekolah agama, kita rancang

√
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seperti itu, kita duduk bersama BPD, Ulama, dan
pemerintah desa. Kan yang berwenang adalah
pemerintah desa. Mudah-mudahan ini terlaksana
ini bisa ada penekanan yang tadinya acuh kan
dan dengan adanya peraturan itu otomatis bisa
mendorong keagamaan kita

15 Dari manakah sumber dana dalam menerapkan
pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah yang
anda kelola?
Sumbangan dari donatur yang tidak mengikat

√

16 Sarana dan prasarana apa yang sudah ada dalam
Madrasah Diniyah Awaliyah yang anda kelola?
Kalo kita sekarang baru bangunan kelas, masjid,
meja, kursi, lemari

√

17 Apakah kebijakan yang ada Madrasah Diniyah
Awaliyah yang anda kelola bentuknya
dimasukkan kedalam kurikulum yang terintegrasi
dengan kurikulum yang ada atau dijadikan
kurikulum tersendiri ?
Kalo kita gabung kurikulum, programnya kita
nanti kita lihat juga pada program yang ada di
kementerian kita coba gabungkan, kurikulum
belum terancang secara jelas dalam bentuk fail.
Cuma ketika kita lihat oh disini ada apa misalnya
ditauhid, atau difiqih kita gabungkan dengan
ustad yang mengajar dipondok ada kegiatannya
di madin dijawa bisa kita kolaborasikan kadang-
kadang yang buku-buku dari kementerian itu kita
lihat terlalu tinggi makanya kita imbangi, kalo
penjelasannya terlalu singkat kita tambah seperti
itu

√

JUMLAH 14 3 0

Wawancara dengan Ust. OomKomaraPengelola MDA Hidayatuttholibin

NO PERTANYAAN DAN JAWABAN
KATEGORI
JAWABAN

Positif Negatif Netral
1 Langkah kongkrit apa yang dilakukan Bapak/ Ibu

dalam melaksanakan pendidikan Madrasah
Diniyah Awaliyah tempat anda mengajar ?
Kami dalam melaksanakan pendidikan disini

√
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kami membangun solidaritas dengan selalu
mengadakan musyawarah antar guru dan
pengasuh tantang kegiatan apa saja yang akan
dilaksanakan

2 Materi-materi Apakah yang diberikan dalam
pembelajaran di kelas bapak/ibu  pada Madrasah
Diniyah Awaliyah tempat anda mengajar ?
Materi-materi yang diberikan adalah sesuai
dengan pembelajaran seperti aqidah akhlak,
bahasa arab, sejarah kebudayaan Islam, Fiqih dan
alquran hadits

√

3 Bagaimana pelaksanaannya menurut Bapak/ Ibu,
apakah sudah sesuai dengan target  ?
Pelaksanaan dalam pembelajaran ada sebagian
materi disesuaikan dengan siswa, karena tidak
semua siswa pemahamanya sama dalam
merespon pembelajaran

√

4 Apa kesulitan Bapak/ Ibu dalam melaksanakan
pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah tempat
anda mengajar ?
Kesulitan yang dihadapi masalah dengan
keaktifan siswa karena tidak selalu semua siswa
hadir sehingga siswa tidak merata dalam
menerima materi

√

5 Dampak apa yang Bapak/ Ibu Rasakan setelah
diterapkannya Madrasah Diniyah Awaliyah
wilayahnya ?
Alhamdulillah baik, karena MDA merupakan
pelengkap ilmu agama di sekolah umum mereka,
dan juga memberikan pencerahan bagi
kemaslahatan dengan bertambahnya ilmu agama
yang didapatkan siswa

√

6 Sarana dan prasarana apa yang harus ada untuk
menunjang kelancaran Pendidikan Madrasah
Diniyah Awaliyah tempat anda mengajar?
Sarana dan prasarana yang kami minta seperti
listrik, gedung permanenserta meja dan kursi

√

JUMLAH 3 2 1

Wawancara dengan Ust. Jani Ali Fauzi Pengajar MDA Hidayatuttholibin
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NO PERTANYAAN DAN JAWABAN
KATEGORI
JAWABAN

Positif Negatif Netral
1 Langkah kongkrit apa yang dilakukan Bapak/ Ibu

dalam melaksanakan pendidikan Madrasah
Diniyah Awaliyah tempat anda mengajar ?
Proses yang kami lakukan sebenarnya sangat
sederhana tetapi disulawesi tenggara kami sudah
termasuk  yang diunggulkan untuk madrasah,
langkah kongkritnya kami membuat sebuah
kurikulum dimana kurikulum tersebut kami
mengikuti kurikulum MDTA pusat, harus
ditarget dalam 1 tahun harus naik kelas. Langkah
kongkritnya itu ada buku panduan yang kami
ikuti, Dalam 1 tahun itu harus tuntas, ketika
dalam satu tahun itu tidak dapat menuntaskan
otomatis tidak bisa naik. Kalau kegiatan bisa
dilihat sendiri

√

2 Materi-materi Apakah yang diberikan dalam
pembelajaran di kelas bapak/ibu  pada Madrasah
Diniyah Awaliyah tempat anda mengajar ?
Materi saat ini yang kami dipercayakan adalah
mengajar sejarah kebudayaan islam, saya
mengajar dikelas dua, kelas tiga, untuk kelas
empat materi ilmu tauhid, untuk MDTA kami
mengajar setiap hari, untuk hari jumat libur

√

3 Bagaimana pelaksanaannya menurut Bapak/ Ibu,
apakah sudah sesuai dengan target  ?
Kesulitan kami,  ketika kami sudah menetapkan
kurikulum yang sudah sesuai dengan kurikulum
MDTA pusat adalah kenyataan di lapangan karna
MDTA itu kan Cuma tambahan dari sekolah
dasar, jadi anak-anak itu tidak bisa terikat oleh
aturan yang sangat kuat. Mungkin ada aturan dari
bupati atau pemerintah daerah, atau apa dan
sebagainya yang mewajibkan anak-anak harus
berangkat siang-siang, anak-anak harus sekolah,
karena tidak ada ikatan itu, kadang-kadang Cuma
70, tahun kemarin 100, tapi sekarang dilapangan
cuman sedikit seperti yang kita lihat sekarang.
tetapi kalau target untuk wisuda, kami bisa tiap
tahun wisuda, bahkan nilai-nilai kami berasal
dari kementerian agama pusat. Jadi ijazahnya
sudah dari kementerian agama pusat. Cuman pak
kendalanya kementerian agama lambat

√

4 Apa kesulitan Bapak/ Ibu dalam melaksanakan
pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah tempat

√
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anda mengajar ?
Kalau saat ini kesulitan yang kami rasakan yang
pertama masalah alam, kadang-kadang hujan,
guru-guru sudah sepakat berangkat, kedua
kadang-kadang anak-anak kurang yang datang
karna mengajarnya siang, jam istirahat kadang
full, kadang-kadang kurang, termasuk faktor guru
juga. Kadang-kadang kendalanya guru ada yang
sakit. Juga guru-gurunya ada yang mengajar
ditempat lain, seperti dipondok pesantren,
madrasah dan tempat lain

5 Dampak apa yang Bapak/ Ibu Rasakan setelah
diterapkannya Madrasah Diniyah Awaliyah
wilayahnya ?
Alhamdulillah pak dengan adanya MDTA, anak-
anak itu ketika melanjutkan jenjang selanjutnya
mereka melanjutkan ke annur azzubaidi,
almuhajirin, bahkan ke daerah jawa. Bahkan
guru-guru di sini hasil binaan H. solihin
(pimpinan atau pendiri MDA Hidayatutholibin)

√

6 Sarana dan prasarana apa yang harus ada untuk
menunjang kelancaran Pendidikan Madrasah
Diniyah Awaliyah tempat anda mengajar?
Untuk saat ini kelemahan kami, kami tidak punya
kantor, belum ada komputer, yang berkaitan
dengan KTK, kalo yang sudah ada
masjid/musallah, ruang kelas, kantor yang
bergabung dengan kelas

√

JUMLAH 3 3 0

Wawancara dengan Ust. Nur Kholis,Pengajar MDA Hidayatuttholibin

NO PERTANYAAN DAN JAWABAN
KATEGORI
JAWABAN

Positif Negatif Netral
1 Apa yang menjadi alasan adik belajar Madrasah

Diniyah Awaliyah ?
Karena ingin menambah ilmu agama

√

2 Bagaimana perasaan belajar Madrasah Diniyah
Awaliyah?
senang

√

3 Kegiatan apa yang adik ikuti belajar di Madrasah
Diniyah Awaliyah  ?
Bahasa Arab, tauhid, fiqih

√

4 Apakah adek mengikuti seluruh program
kegiatan di belajar Madrasah Diniyah Awaliyah ?
Mengikuti semuanya

√
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5 Bagaimana menurut adik dengan adanya kegiatan
di Madrasah Diniyah Awaliyah  ?
Bagus

√

6 Manfaat apa yang adek rasakan dengan adanya
kegiatan di Madrasah Diniyah Awaliyah  ?
Bertambahnya ilmu agama

√

JUMLAH 6 0 0

Wawancara dengan Adik Faqih,Santri MDA Hidayatuttholibin

NO PERTANYAAN DAN JAWABAN
KATEGORI
JAWABAN

Positif Negatif Netral
1 Apa yang menjadi alasan adik belajar Madrasah

Diniyah Awaliyah ?
Ingin ngaji dan bertambah ilmu agama

√

2 Bagaimana perasaan belajar Madrasah Diniyah
Awaliyah  ?
Senang sekali

√

3 Kegiatan apa yang adik ikuti belajar di Madrasah
Diniyah Awaliyah  ?
Selain ilmu agama ada juga Shalat berjamaah,
latihan ceramah dll.

√

4 Apakah adek mengikuti seluruh program
kegiatan di belajar Madrasah Diniyah Awaliyah ?
Iya mengikuti semua insya Allah

√

5 Bagaimana menurut adik dengan adanya kegiatan
di Madrasah Diniyah Awaliyah  ?
Baik dan bagus

√

6 Manfaat apa yang adek rasakan dengan adanya
kegiatan di Madrasah Diniyah Awaliyah  ?
Semakin bertambah ilmu yang kami dan teman

√

JUMLAH 6 0 0

Wawancara dengan Nanda Bayu Ramadhan,Santri MDA Hidayatuttholibin
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Lampiran B-2  DeskripsiHasil PenelitianMDA Annur Azzubaidi  Desa
Larowiu Kecamatan Meluhu

NO PERTANYAAN DAN JAWABAN
KATEGORI
JAWABAN

Positif Negatif Netral
1 Kapan Madrasah Diniyah Awaliyah di kabupaten

Konawe di dirikan dan bagaimana latar belakang
berdirinya ?
MDA Annur Azzubaidi secara formal didirikan
pada tahun 1990, latar belakang karena kurangnya
kelompok pengajian didaerah ini kemudian
pendirinya yaitu KH. Annan Zubaidi mendirikan
MDA ini termasuk juga Pondok Pesantren

√

2 Bagaimana perkembangan Madrasah Diniyah
Awaliyah di kabupaten Konawe dari sejak
berdirinya hingga perkembangannya yang terakhir
ini ?
Perkembangannya tidak surut bahkan semakin
bertambah dengan membuat empat cabang MDA di
3 desa yaitu desa Sambasule, desa Lalopisi dan
Desa Larowiu sendiri

√

3 Bagaimana menurut respon bapak dengan adanya
pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah di
kabupaten Konawe?
Sangat antusias bahkan masyarakat juga semakin
merespon dengan mengirimkan anak-anaknya
belajar disini dari berbagai luar daerah

√

4 Bagaimana kebijakan Pengelolaan Madrasah
Diniyah Awaliyah di kabupaten Konawe?
Kebijakan pengelolaan MDA ini dibagi pada bagian
putra dan Putri yang masing-masing kelas dipegang
oleh wali kelas yang didalamya terdapat 25
pengajar ustaz dan ustadzah yang menetap di
pondok

√

5 Apakah gagasan tentang pendidikan Madrasah
Diniyah Awaliyah di kabupaten Konawe kedalam
bentuk kebijakan lembaga yang anda kelola ?
Gagasan akan pengembangan MDA ini, kami
merencanakan untuk mengembangkan cabang
diseluruh desa dan kecamatan di konawe.

√

6 Apa sebenarnya tujuan atau target yang hendak di
capai dengan adanya Madrasah Diniyah Awaliyah
di kabupaten Konawe?
Tujuan atau terget kami agar dapat membumikan
Alquran, dengan cara pemahaman yang baik,
pengamalan yang kontinyu serta denga jalan
dakwah

√
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7 Bagaimana wujud pengelolaan (manajemen)
Madrasah Diniyah Awaliyah di kabupaten Konawe?
Wujud dari pengelolaan adanya struktur atau
pengasuh dari yayasan, karena MDA ini berada
dibawah naugan Yayasan Pondok Pesantren Annur
Azzubaidi

√

8 Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh
Madrasah Diniyah Awaliyah di kabupaten Konawe
dalam rangka mencapai tujuan/ target itu?
Langkah-langkah yang kami lakukan adalah
menyiapkan sarana dan prasarana baik itu meliputi
tenaga pendidik proses pembelajaran yang baik dan
kontinyu, kemudian diakhiri dengan penamatan
atau wisuda kemudian bagi mereka yang telah
selesai tetap mengajarkan kepada adik-adik mereka
yang dinamakan masa pengabdian

√

9 Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan
pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah di
kabupaten Konawe (apakah ada pihak/ organisasi
lain/ LSM) ?
Tidak ada, hanya yayasan saja.

√

10 Bagaimana respon siswa, guru, orang tua dengan
adanya pendidikan lingkungan Madrasah Diniyah
Awaliyah di kabupaten Konawe di wilayah anda?
Sangat baik dan antusias bahkan ada dari daerah
terpencil lain yang ikut seperti routa.

√

11 Jenis pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah yang
seperti apa sebenarnya yang dikembangan oleh
Madrasah Diniyah Awaliyah yang anda kelola ?
MDA khusus keagamaan

√

12 Pendekatan dan metode apa yang digunakan oleh
Madrasah Diniyah Awaliyah yang anda kelola agar
siswa mempunyai kepedulian terhadap pendidikan
MDA  ?
Pendekatan yang kami lakukan dengan salah satu
cara yaitu silaturrahim tahunan ke daerah-daerah,
adanya juga moment seperti momen tahunan (hari
lahirnya pendiri pondok pesanteren annur
azzubaidi) dan juga Haul, momen selapan atau 40
hari dan juga pengajian ahad legi, sedangkan
metode yang dipakai adalah sorongan dan
bandongan bahkan wetonan.

√

13 Faktor apa saja yang menjadi pendukung program
Madrasah Diniyah Awaliyah yang anda kelola?
Faktor yang menjadi pendukung adalah SDM dan
SDA yang ada disini, untuk SDMnya memang
sebagian besar semua tenaga pendidiknya

√
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didatangkan dari Jawa, sedangkan ketersedian SDA
sangat baik, seperti melipahnya air bersih

14 Bagaimana memanfaatkan faktor pendukung
tersebut ?
Dengan adanya faktor pendukung tersebut sangat
menguntungkan danjuga kultur disini disamakan
dengan kultur pesantren di Jawa

√

15 Sedangkan yang menjadi faktor penghambat
diadakanya Madrasah Diniyah Awaliyah yang anda
kelola ?
Faktor penghambatnya salah satunya pembagunan
gedung yang merupakan swadaya sendiri (belum
ada dari pemerintah)

√

16 Bagaimana mengatasi faktor-faktor penghambat
tersebut ?
Dengan menghimpun dana, baik dengan pembuatan
video, kalender dan lain sebagainya termasuk juga
dengan menyebar selebaran untuk zakat, infaq dan
sedekah.

√

17 Apa dampak pendidikan Madrasah Diniyah
Awaliyah yang anda kelola terhadap siswa
khususnya dan lingkungan masyarakat sekitar
umumnya ?
Alhamdulillah, siswa dan masyarakat disekitarnya
merasa antusias sekali dengan kehidupan santri
yang asri , alami dan islami

√

18 Apa strategi  (langkah-langkah) yang aktual (saat
ini) yang sedang di terapkan oleh Madrasah Diniyah
Awaliyah yang anda kelola?
Dengan mengikutkan santri dalam kegiatan yang
bertaraf lokal ndan nasional bahkan santri-santri
kami ada yang mengikuti MTQ lokal, kaligrafi dan
sebagainya, termasuk juga kami mengadakan
publikasi dengan website kami dan juga pembuatan
kaset dimana hal demikian itu dapat dijadikan
sebagai sarana untuk menyebarluaskan MDA

√

19 Dari manakah sumber dana dalam menerapkan
pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah yang anda
kelola?
Sumber dana diperoleh dari swadaya kami langsung
dan juga ada SPP (syariah)

√

20 Sarana dan prasarana apa yang sudah ada dalam
Madrasah Diniyah Awaliyah yang anda kelola?
Sarana sudah ada tinggal yang belum adalah
perpustakaannya saja

√

21 Apakah kebijakan yang ada Madrasah Diniyah
Awaliyah yang anda kelola bentuknya dimasukkan

√
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kedalam kurikulum yang terintegrasi dengan
kurikulum yang ada atau dijadikan kurikulum
tersendiri ?
Kita Gabungkan keduanya

JUMLAH 17 2 2

Wawancara dengan Ust. Muh. Imron, S. Pd M. Pd,  Kepala MDA Annur Azzubaidi

NO PERTANYAAN DAN JAWABAN
KATEGORI
JAWABAN

Positif Negatif Netral
1 Langkah kongkrit apa yang dilakukan Bapak/ Ibu

dalam melaksanakan pendidikan Madrasah Diniyah
Awaliyah tempat anda mengajar ?
Langkah kongkrit untukm memberikan pemahaman
tentang materi ilmu agama termasuk yang saya
ajarkan saat ini adalah ilmu tajwid

√

2 Materi-materi Apakah yang diberikan dalam
pembelajaran di kelas bapak/ibu  pada Madrasah
Diniyah Awaliyah tempat anda mengajar ?
Banyak, untuk materi saya yang saya ajarkan
tentang materi tajwid bab nun mati dan tanwin,
gunnah, mim sakinah mad thobii dan far’i

√

3 Bagaimana pelaksanaannya menurut Bapak/ Ibu,
apakah sudah sesuai dengan target ?
Sesuai dengan target jika dilihat untuk yang saya
ajarkan sudah sesuai dengan nadzomnya (syair)

√

4 Apa kesulitan Bapak/ Ibu dalam melaksanakan
pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah tempat
anda mengajar ?
Kesulitannya bagi siswa karena pemahamannya
masih rendah mungkin dikarenakan kelasnya pun
masih rendah

√

5 Dampak apa yang Bapak/ Ibu Rasakan setelah
diterapkannya Madrasah Diniyah Awaliyah
wilayahnya?
Dampaknya setelah belajar ilmu tajwid sudah mulai
baik dari segi bacaannya lancar dan fasih bacaannya

√

6 Sarana dan prasarana apa yang harus ada untuk
menunjang kelancaran Pendidikan Madrasah
Diniyah Awaliyah tempat anda mengajar?
Untuk itu harus ada kelas lagi atau ruang kelas baru

√

JUMLAH 4 2 0

Wawancara dengan Ust. Sugiriyanto, S. PdI  Pengajar MDA Annur Azzubaidi
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NO PERTANYAAN DAN JAWABAN
KATEGORI
JAWABAN

Positif Negatif Netral
1 Langkah kongkrit apa yang dilakukan Bapak/ Ibu

dalam melaksanakan pendidikan Madrasah
Diniyah Awaliyah tempat anda mengajar ?
Langkah yang kami lakukan untuk membimbing
anak-anak di madrasah diniyah, yang pertama
kurikulum kita bentuk sendiri berdasarkan
musyawarah dengan dewan asatid dengan kepala
diniyah, kurikulum sudah terbentuk dan kita bagi
jadwal mengajarnya kemudian kita tetapkan
guru-gurnya, kita bagi sesuai dengan jamnya dan
sesuai kompetensinya

√

2 Materi-materi Apakah yang diberikan dalam
pembelajaran di kelas bapak/ibu  pada Madrasah
Diniyah Awaliyah tempat anda mengajar ?
Kalo materi-materi yang kita berikan dimadrasah
diniyah sini, yang pertama kita ajarkan kepada
anak-anak itu ilmu alamiyahnya seperti nahu
sharaf, kemudian ada ilmu fiqihnya

√

3 Bagaimana pelaksanaannya menurut Bapak/ Ibu,
apakah sudah sesuai dengan target  ?
Alhamdulillah untuk saat ini kita sudah sesuai
memenuhi target seperti yang kita rencanakan,
kalo tergetnya yang pertama seperti ilmu
tajwidnya kita bisa memberikan pemahaman
pada anak-anak tentang membaca al-quran sudah
sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dan ilmu
fiqihnya yang kita utamakan ini sholat sesuai
dengan aturan-aturan dan untuk menjaga
thaharah kesuciannya karena lingkungan kita ini
yang sangat penting didukung karena secara
islami

√

4 Apa kesulitan Bapak/ Ibu dalam melaksanakan
pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah tempat
anda mengajar ?
Kesulitan pertama yang kita hadapi ini adalah
dari anak-anak sendiri kurangnya kemampuan
baca tulis alqurannya oleh karena itu kita bagi
sesuai dengan kelasnya, kemudian yang kedua
tingkat pemahaman anak-anak yang berbeda itu
yang paling menonol saya kira.

√

5 Dampak apa yang Bapak/ Ibu Rasakan setelah
diterapkannya Madrasah Diniyah Awaliyah
wilayahnya ?
Alhamdulillah dampak yang positif yang terlihat

√
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sekitar sini adalah nampaknya kegiatan agama
dari anak-anak sampai orang tua yang kelihatan,
dari segi keagamaan yang tampak pada
masyarakat

6 Sarana dan prasarana apa yang harus ada untuk
menunjang kelancaran Pendidikan Madrasah
Diniyah Awaliyah tempat anda mengajar?
Yang pertama itu yang masih belum cukup ruang
belajar karena kita masih pake di teras masjid
masih kurang jika dibandigkan dengan jumlah
santri yang ada, kemudian fasilitas-fasilitas
penunjang lain seperti perpustakaan sebagai
penunjang anak-anak belajar.

√

JUMLAH 4 2 0

Wawancara dengan Ust. Saiful Ansor, S. PdI  Pengajar MDA Annur Azzubaidi

NO PERTANYAAN DAN JAWABAN
KATEGORI
JAWABAN

Positif Negatif Netral
1 Apa yang menjadi alasan adik belajar Madrasah

Diniyah Awaliyah ?
Ingin mendapatkan ilmu agama yang lebih dalam

√

2 Bagaimana perasaan belajar Madrasah Diniyah
Awaliyah?
Senang, banyak teman, lingkungan sekolah baik

√

3 Kegiatan apa yang adik ikuti belajar di Madrasah
Diniyah Awaliyah  ?
Mengaji, tilawah, qiroah, tajwid, belajar kitab

√

4 Apakah adek mengikuti seluruh program
kegiatan di belajar Madrasah Diniyah Awaliyah?
Ya, semua

√

5 Bagaimana menurut adik dengan adanya
kegiatan di Madrasah Diniyah Awaliyah  ?
Sangat bagus

√

6 Manfaat apa yang adek rasakan dengan adanya
kegiatan di Madrasah Diniyah Awaliyah  ?
Banyak, ilmu agama yang didapatkan dapat
diamalkan

√

JUMLAH 6 0 0

Wawancara dengan adik Adhar Santri MDA Annur Azzubaidi



137

NO PERTANYAAN DAN JAWABAN
KATEGORI
JAWABAN

Positif Negatif Netral
1 Apa yang menjadi alasan adik belajar Madrasah

Diniyah Awaliyah ?
Untuk mendapatkan ilmu dan juga untuk
memperbaiki diri

√

2 Bagaimana perasaan belajar Madrasah Diniyah
Awaliyah  ?
Perasaannya senang

√

3 Kegiatan apa yang adik ikuti belajar di Madrasah
Diniyah Awaliyah  ?
Semua, tajwid, tahfidz, ceramah

√

4 Apakah adek mengikuti seluruh program
kegiatan di belajar Madrasah Diniyah Awaliyah?
semua

√

5 Bagaimana menurut adik dengan adanya kegiatan
di Madrasah Diniyah Awaliyah  ?
Dengan belajar di MDA, kita lebih menjadi
pribadi yang baik, dan juga prestasi bertambah

√

6 Manfaat apa yang adek rasakan dengan adanya
kegiatan di Madrasah Diniyah Awaliyah  ?
Manfaatnya lebih banyak karena pelajaran
agamanya lebih banyak

√

JUMLAH 6 0 0

Wawancara dengan Adik Ahmad Adi Apriant,Santri MDA Annur Azzubaidi

NO PERTANYAAN DAN JAWABAN
KATEGORI
JAWABAN

Positif Negatif Netral
1 Apa yang menjadi alasan adik belajar Madrasah

Diniyah Awaliyah?
Untuk menuntut ilmu agama

√

2 Bagaimana perasaan belajar Madrasah Diniyah
Awaliyah ?
senang

√

3 Kegiatan apa yang adik ikuti belajar di Madrasah
Diniyah Awaliyah  ?
Fassholatan, arab pegong, aqidah islam, akhlak,
hafalan juz amma

√

4 Apakah adek mengikuti seluruh program kegiatan
di belajar Madrasah Diniyah Awaliyah?
Iya, ikut

√

5 Bagaimana menurut adik dengan adanya kegiatan
di Madrasah Diniyah Awaliyah?

√
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Senang dan baik
6 Manfaat apa yang adek rasakan dengan adanya

kegiatan di Madrasah Diniyah Awaliyah  ?
Semakin mengetahui ilmu agama, sholat, dan
mengaji

√

JUMLAH 6 0 0

Wawancara dengan Hablan Fathul Fahruddin,Santri MDA Annur Azzubaidi

NO PERTANYAAN DAN JAWABAN
KATEGORI
JAWABAN

Positif Negatif Netral
1 Apa yang menjadi alasan adik belajar Madrasah

Diniyah Awaliyah ?
Mencari ulmu agama

√

2 Bagaimana perasaan belajar Madrasah Diniyah
Awaliyah  ?
Baik, senang

√

3 Kegiatan apa yang adik ikuti belajar di Madrasah
Diniyah Awaliyah  ?
Fassholatan (tuntunan sholat, wudhu), pegong
arab (menulis dan membaca tulisan arab), aqidah
Islam, hafalan, kaligrafi

√

4 Apakah adek mengikuti seluruh program
kegiatan di belajar Madrasah Diniyah Awaliyah?
iya

√

5 Bagaimana menurut adik dengan adanya kegiatan
di Madrasah Diniyah Awaliyah  ?
Bagus, untuk meningkatkan tentang keilmuan
Islam

√

6 Manfaat apa yang adik rasakan dengan adanya
kegiatan di Madrasah Diniyah Awaliyah  ?
Menambah ilmu agama, meningkatkan tulisan
arab dan mandiri

√

JUMLAH 6 0 0

Wawancara dengan adik Muh. Akil,Santri MDA Annur Azzubaidi
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Lampiran B-3  DeskripsiHasil PenelitianMDAAl Muhajirin Desa Ahuawatu
Kecamatan Pondidaha

NO PERTANYAAN DAN JAWABAN
KATEGORI
JAWABAN

Positif Negatif Netral
1 Kapan Madrasah Diniyah Awaliyah di kabupaten

Konawe di dirikan dan bagaimana latar belakang
berdirinya ?
Sebenarnya untuk berdirinya madrasah ini mulai
dari sekitaran tahun 2000 sudah terlaksana
pembacaan kitab kuning dipesantren ini, mulai
terdaftarnya di kemenag konawe sejak tahun
2013. Latar belakang berdirinya ya memang
sebagai tentu dari kegiatan internal pesantren
sendiri karena pada khususnya madrasah diniyah
itu juga mengarah juga pada hal membaca kitab
kuningnya. Sehingga didirikanlah madrasah
diniyah al-muhajirin ini

√

2 Bagaimana perkembangan Madrasah Diniyah
Awaliyah di kabupaten Konawe dari sejak
berdirinya hingga perkembangannya yang
terakhir ini ?
Perkembangannya alhamdulillah mulai maju
karena beberapa kurikulum dari pembelajarannya
berasal darikurikulum nasional seperti
pengalaman kita ketika perlombaan kitab kuning,
jadi standar pengajarannya kita mengacu pada
situ

√

3 Bagaimana menurut respon bapak dengan adanya
pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah di
kabupaten Konawe?
Dengan adanya pendidikan diniyah istilah mutu
membaca dari kitab kuning itu semakin
meningkat selain dari mutu murid madrasah itu
meningkat juga adanya sarana dan prasarana
yang ada di MDA itu sendiri sehingga akan
menunjang dari mutu madrasah itu sendiri.

√

4 Bagaimana kebijakan Pengelolaan Madrasah
Diniyah Awaliyah di kabupaten Konawe?
Pertama kami disini membentuk beberapa kelas
untuk tahun 2017/2018 ini kita mengadakan
metode baca kitab, itu metodenya kita ambil dari
jawa timur dari pesantren sidogiri pasuruan itu
dengan metode al miftah. Nah dari sini kita pacu
anak-anak mulai satu tahun mereka mondok
disini mereka di pacu untuk baca kitab sendiri
selanjutnya baru setelh itu mereka masuk

√
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kejenjang wustha, ula dan aliyah jadi mereka
mendapatkan dasarnya

5 Apakah gagasan tentang pendidikan Madrasah
Diniyah Awaliyah di kabupaten Konawe
kedalam bentuk kebijakan lembaga yang anda
kelola ?
Gagasanya untuk memperkenalkan MDA ini
dengan wisuda akhir tahun yang mana di wisuda
ini untuk memperkenalkan kepada masyarakat
dengan demonstrasi tentang kemampuan santri
tentang baca kitab kuning

√

6 Apa sebenarnya tujuan atau target yang hendak
di capai dengan adanya Madrasah Diniyah
Awaliyah di kabupaten Konawe?
Targetnya itu yang pertama tentu ya yang
namanya agama islam itu ya kebanyakan
kedalam bagian ke arab-arapan, misalnya dengan
adanya MDA ini khususnya membaca kitab
kuning akan mengerti tentang hukum-hukum
agama.

√

7 Bagaimana wujud pengelolaan (manajemen)
Madrasah Diniyah Awaliyah di kabupaten
Konawe?
Pengelolaannya dengan banyak guru kita tarik
dari anak-anak yang lulus dari tingkat wustha
sebagai tenaga pendidik. Selain itu guru-guru
yang kita berdayakan disini ada disekitar,
sehingga pembelajaran efektif sehingga berjalan
terus. Kalau insentif guru itu ada dilihat  juga
jarak tenaga pengajar itu

√

8 Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh
Madrasah Diniyah Awaliyah di kabupaten
Konawe dalam rangka mencapai tujuan/ target
itu?
Langkah-langkah kita pertama, kita mengadakan
setiap 3 bulan sekali kita  mengadakan evaluasi
dari semua kitab-kitab yang semua telah dikaji
selain itu juga kita mengadakan kegiatan-
kegiatan seperti santri-santri pesantren dari
pondok lain, musyawarah masul masaid,
contohnya kita angkat suatu pokok permasalahan
kemudian mereka mencari penjelasannya dalam
kitab

√

9 Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan
pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah di
kabupaten Konawe (apakah ada pihak/ organisasi
lain/ LSM) ?

√
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Murni dari pondok dan MDA
10 Bagaimana respon siswa, guru, orang tua dengan

adanya pendidikan lingkungan Madrasah Diniyah
Awaliyah di kabupaten Konawe di wilayah anda?
Responnya bagus, dari program yang sudah kita
lakukan, sebagian orang tua siswa/santri itu
kuliah syariah. Kuliah syariah itu istilahnya
kitab-kitabnya lebih tebal-tebal lagi
untukmeningkatkan mutu

√

11 Jenis pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah
yang seperti apa sebenarnya yang dikembangan
oleh Madrasah Diniyah Awaliyah yang anda
kelola ?
MDTA

√

12 Pendekatan dan metode apa yang digunakan oleh
Madrasah Diniyah Awaliyah yang anda kelola
agar siswa mempunyai kepedulian terhadap
pendidikan MDA ?
Metode yang kita pakai yang pertama ya sistem
bermain, terus lagu-lagu dalam ilmu nahu contoh
isim itu empat dan lain-lain. Dan setiap pagi
kami adakan jalan-jalan sambil melaukan
nyanyian untuk semangat. Bandongan dan juga
sorogan

√

13 Faktor apa saja yang menjadi pendukung
program  Madrasah Diniyah Awaliyah yang anda
kelola?
Faktor pendukung dari gurunya, kalo sarana dan
prasarananya masih numpang

√ √

14 Bagaimana memanfaatkan faktor pendukung
tersebut ?
Kita adakah semacam haloqoh-haloqoh, kita
bahas dengan kepala madrasahnya tentang
kendala-kendala apa saja yang terjadi selama
mengajar. Dengan juga mengadakan kursus-
kursus tambahan

√

15 Sedangkan yang menjadi faktor penghambat
diadakanya Madrasah Diniyah Awaliyah yang
anda kelola ?
Faktor penghambatnya adalah dari sarana dan
prasarana yang masih kurang

√

16 Bagaimana mengatasi faktor-faktor penghambat
tersebut ?
Kita memanfaatkan sarana yang ada saja. Jadi
kami gunakan sore kami adakan mengajar. Juga
kami gunakan serambi masjid untuk tempat
belajar

√
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17 Apa dampak pendidikan Madrasah Diniyah
Awaliyah yang anda kelola terhadap siswa
khususnya dan lingkungan masyarakat sekitar
umumnya ?
Dampaknya semakin meningkatnya kesadaran
masyarakat akan mengamalkan ajaran islam
secara utuh

√

18 Apa strategi (langkah-langkah) yang aktual (saat
ini) yang sedang di terapkan oleh Madrasah
Diniyah Awaliyah yang anda kelola?
Lebih menigkatnya anak bisa baca kitab kuning

√

19 Dari manakah sumber dana dalam menerapkan
pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah yang
anda kelola?
Sumber dananya dari pesantren. Murni dari
yayasan. Sedangkan insentif itu satu tahun sekali.

√

20 Sarana dan prasarana apa yang sudah ada dalam
Madrasah Diniyah Awaliyah yang anda kelola?
Sarana yang sudah ada komputer, meja kursi,
perpustakaan sudah ada

√

21 Apakah kebijakan yang ada Madrasah Diniyah
Awaliyah yang anda kelola bentuknya
dimasukkan kedalam kurikulum yang terintegrasi
dengan kurikulum yang ada atau dijadikan
kurikulum tersendiri?
Kurikulumnya diambil dari pesantren almuhajirin
dan juga kita ambil dari kementerian agama
kemudian dipadukan untuk dijadikan kurikulum
sendiri

√

JUMLAH 17 3 2

Wawancara dengan Ust. ARIF MUHAMMAD, S. PdI, M. Pd,Kepala MDA AlMuhajirin

NO PERTANYAAN DAN JAWABAN
KATEGORI
JAWABAN

Positif Negatif Netral
1 Langkah kongkrit apa yang dilakukan Bapak/ Ibu

dalam melaksanakan pendidikan Madrasah
Diniyah Awaliyah tempat anda mengajar ?
Kita mengikut pada kiai

√

2 Materi-materi Apakah yang diberikan dalam
pembelajaran di kelas bapak/ibu  pada Madrasah
Diniyah Awaliyah tempat anda mengajar ?
Kitab kuning khususnya peningkatan dibidang
nahu, masalah fiqih dasar, akhlak, dan ada
sejarah kebudayaan islam

√
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3 Bagaimana pelaksanaannya menurut Bapak/ Ibu,
apakah sudah sesuai dengan target  ?
Insyaallah sedang berjalan, apabila setelah selesai
satu jilid kita adakan evaluasi yang namanya
imla. Semacam ulangan

√

4 Apa kesulitan Bapak/ Ibu dalam melaksanakan
pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah tempat
anda mengajar ?
Kesulitan belum ada yang didapatkan

√

5 Dampak apa yang Bapak/ Ibu Rasakan setelah
diterapkannya Madrasah Diniyah Awaliyah
wilayahnya ?
Cukup senang, karena dapat menyalurkan ilmu
yang didapatkan

√

6 Sarana dan prasarana apa yang harus ada untuk
menunjang kelancaran Pendidikan Madrasah
Diniyah Awaliyah tempat anda mengajar?
Sarana dan prasarana, alat tulis, kitab kuning
ditambah, dan kemudian yang utamanya adalah
kelas

√

JUMLAH 4 0 2

Wawancara dengan Ust. Muh. Nur Rahmadin,Guru MDA Al Muhajirin

NO PERTANYAAN DAN JAWABAN
KATEGORI
JAWABAN

Positif Negatif Netral
1 Langkah kongkrit apa yang dilakukan Bapak/ Ibu

dalam melaksanakan pendidikan Madrasah
Diniyah Awaliyah tempat anda mengajar ?
Mengikut pada pimpinannya

√

2 Materi-materi Apakah yang diberikan dalam
pembelajaran di kelas bapak/ibu  pada Madrasah
Diniyah Awaliyah tempat anda mengajar ?
Kitab kuning mendalam pada peningkatan
dibidang nahu, masalah fiqih dasar, akhlak, dan
ada sejarah kebudayaan islam dan baca alquran

√

3 Bagaimana pelaksanaannya menurut Bapak/ Ibu,
apakah sudah sesuai dengan target  ?
Insyaallah sedang berjalan, apabila setelah selesai
satu jilid kita adakan evaluasi yang namanya
imla. Semacam ulangan

√

4 Apa kesulitan Bapak/ Ibu dalam melaksanakan
pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah tempat
anda mengajar ?
Kesulitan belum ada yang didapatkan

√
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5 Dampak apa yang Bapak/ Ibu Rasakan setelah
diterapkannya Madrasah Diniyah Awaliyah
wilayahnya ?
Cukup senang, karena dapat menyalurkan ilmu
yang didapatkan

√

6 Sarana dan prasarana apa yang harus ada untuk
menunjang kelancaran Pendidikan Madrasah
Diniyah Awaliyah tempat anda mengajar?
Sarana dan prasarana, alat tulis, kitab kuning
ditambah, dan kemudian yang utamanya adalah
kelas

√

JUMLAH 3 1 2

Wawancara dengan Ust.Sidiq Abdullah,Guru MDA Al Muhajirin

NO PERTANYAAN DAN JAWABAN
KATEGORI
JAWABAN

Positif Negatif Netral
1 Apa yang menjadi alasan adik belajar Madrasah

Diniyah Awaliyah ?
Karena keinginan dari orang tua dan saya sendiri,
dan untuk memperdalam ilmu agama

√

2 Bagaimana perasaan belajar Madrasah Diniyah
Awaliyah  ?
Senang, banyak teman

√

3 Kegiatan apa yang adik ikuti belajar di Madrasah
Diniyah Awaliyah  ?
Sholat dhuhur, sore ngaji di diniyah, shalat, kitab
arbain, khulasoh (sejarah nabi)

√

4 Apakah adek mengikuti seluruh program
kegiatan di belajar Madrasah Diniyah Awaliyah ?
Mengaji saja

√

5 Bagaimana menurut adik dengan adanya kegiatan
di Madrasah Diniyah Awaliyah  ?
Bagus, pelajarannya mudah dipahami

√

6 Manfaat apa yang adek rasakan dengan adanya
kegiatan di Madrasah Diniyah Awaliyah ?
Ilmu agama agak meningkat

√

JUMLAH 6 0 0

Wawancara dengan adek syifaul akmal,Santri MDA Al Muhajirin
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NO PERTANYAAN DAN JAWABAN
KATEGORI
JAWABAN

Positif Negatif Netral
1 Apa yang menjadi alasan adik belajar Madrasah

Diniyah Awaliyah ?
Pertama, untuk memperbaiki akhlak,
memperdalam ilmu agama

√

2 Bagaimana perasaan belajar Madrasah Diniyah
Awaliyah  ?

Senang, banyak teman, ada juga perasaan
terbebani, terbebani disini karena tidak
terbiasa dengan keadaan seperti ini, seperti
menghafal dan sebagainya

√

3 Kegiatan apa yang adik ikuti belajar di Madrasah
Diniyah Awaliyah  ?

Mengaji diniyah, mengaji kitab arbain
tentang hadits, khulasoh itu mengenai sejarah
nabi, mabadi mengenai fiqih

√

4 Apakah adek mengikuti seluruh program
kegiatan di belajar Madrasah Diniyah Awaliyah ?
Insya Allah

√

5 Bagaimana menurut adik dengan adanya kegiatan
di Madrasah Diniyah Awaliyah  ?
Senang karena ada ustad yang mengajar untuk
berbagi ilmu dengan kita, jadi kita bisa terapkan
dalam kehidupan kita

√

6 Manfaat apa yang adek rasakan dengan adanya
kegiatan di Madrasah Diniyah Awaliyah  ?
Pertama untuk diri saya pribadi yang lebih baik
lagi, dan saya punya cita-cita untuk memeberikan
tiket surga untuk kedua orang tua saya dengan
coba mewujudkan di MDA/ pondok ini

√

JUMLAH 6 0 0

Wawancara dengan adik Ainun Shafa wal Marwah,Santri MDA Al Muhajirin
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Lampiran B-4  DeskripsiHasil Penelitianpada Kementerian Agama
Kabupaten Konawe

NO PERTANYAAN DAN JAWABAN
KATEGORI
JAWABAN

Positif Negatif Netral
1 Sejauh mana keterlibatan Pemerintah dalam

pengeloaan Madrasah Diniyah Awaliyah  di
Kabupaten Konawe ?
Pemerintah sangat berperan penting dalam
kemajuan dan perkembangan pendidikan non
formal terutama madrasah diniyah takmiliyah
awaliyah selalu mengadakan pembinaan-
pembinaan

√

2 Bagaimana bentuk dukungan dari Pemerintah
dalam pengelolaan Madrasah Diniyah Awaliyah
di Kabupaten Konawe?
Adapun dukungan pemerintah yaitu melakukan
pendataan lembaga pendidikan diniyah
takmiliyah awaliyah, memberikan bantuan untuk
melengkapi sarana dan prasarana yang belum
lengkap

√

3 Bagaimana pola koordinasi Pemerintah dalam
pengelolaan Madrasah Diniyah Awaliyah  di
Kabupaten Konawe dengan pihak pengelola
MDA yang ada di Kabupaten Konawe ?
Pihak kementerian agama selalu melakukan
peninjauan di lembaga MDA untuk memastikan
apakah lembaga pendidikan tersebut masih aktif
atau sudah tidak

√

4 Bagaimana dukungan Pemerintah dalam
pengeloaan Madrasah Diniyah Awaliyah  di
Kabupaten Konawe terkait dengan sarana dan
prasarana ?
Mengenai sarana dan prasarana pemerintah
dalam hal ini kementerian agama selalu berupaya
untuk membantu dalam melengkapi sarana dan
prasarana yang ada melalui kanwil kementerian
agama provinsi sultra

√

5 Bagaimana menurut bapak dengan adanya
Madrasah Diniyah Awaliyah  di Kabupaten
Konawe ini, apakah ada dampak bagi
masyarakat?
Kalau dilihat dari dampaknya terutama peserta
didik mempunyai pengaruh yang sangat baik
sehingga dapat meningkatkan pemahaman agama
pada generasi muda dan ini perlu dukungan
masyarakat

√
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6 Apa kendala Pemerintah dalam terlibat
pengeloaan Madrasah Diniyah Awaliyah  di
Kabupaten Konawe untuk mensukseskan
pembelajaran MDA ?
Kurangnya alokasi dana bantuan pada madrasah
diniyah takmiliyah awaliyah

√

7 Apa harapan dengan adanya Madrasah Diniyah
Awaliyah  di Kabupaten Konawe?
Paling tidak membantu pemerintah untuk dapat
membentuk generasi bangsa yang beriman dan
bertaqwa kepada Allah SWT.

√

JUMLAH 6 1 0

Wawancara dengan Bpk. Marnain, S.PdI, staf Pd Pontren Kemenag Kab. Konawe

NO PERTANYAAN DAN JAWABAN
KATEGORI
JAWABAN

Positif Negatif Netral
1 Sejauh mana keterlibatan Pemerintah dalam

pengeloaan Madrasah Diniyah Awaliyah  di
Kabupaten Konawe ?
Masih begitu kurang, karena diniyah-diniyah
yang tumbuh di Kabupaten Konawe khususnya
kurang begitu berkembang karena kurangnya
dukungan dari pemerintah Kabupaten Konawe

√

2 Bagaimana bentuk dukungan dari Pemerintah
dalam pengelolaan Madrasah Diniyah Awaliyah
di Kabupaten Konawe?
Bentuk dukungan bisa memberikan semacam
arahan-arahan, tetapi apabila bentuk dukungan
secara material belum ada

√

3 Bagaimana pola koordinasi Pemerintah dalam
pengelolaan Madrasah Diniyah Awaliyah  di
Kabupaten Konawe dengan pihak pengelola
MDA yang ada di Kabupaten Konawe ?
Bicara tentang koordinasi pemerintah dalam
pengelolaan Madrasah Diniyah Awaliyah, itu
mungkin bisa terbaliknya, karena justru terbuka
saja malah dari pihak penggelola MDA yang
banyak berkoordinasi dengan pihak pemerintah.
Tapi sampai saat ini kita belum tahu bagaimana
tindak lanjutnya

√

4 Bagaimana dukungan Pemerintah dalam
pengeloaan Madrasah Diniyah Awaliyah  di
Kabupaten Konawe terkait dengan sarana dan
prasarana ?

√
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Kembali diawal seperti yang saya sampaikan tadi
bahwa pemerintah ini kurang sekali dukungannya
karena itu banyak sarana prasarana madrasah ini
sangat-sangat minim jadi dalam hal ini untuk
sementara pemerintah kabupaten konawe
pengelolaan bantuan terkait dengan sarana dan
prasarana.pemerintah kabupaten konawe
khususnya masih terlalu sedikit

5 Bagaimana menurut bapak dengan adanya
Madrasah Diniyah Awaliyah  di Kabupaten
Konawe ini, apakah ada dampak bagi
masyarakat?
Justru ini yang perlu dipahami bahwasanya
dengan adanya madrasah diniyah, justru itu
sebenarnya pemerintah dan masyarakat
menyadari bahwasanya dengan terbentuknya
madrasah diniyah awaliyah ataupun madrasah-
madarsah yang lainnya sebenarnya disitulah
letaknya pembangunan mental spritual
masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan
generasi muda karena disitu di madrasah
diajarkan tentang akhlak, perilaku, bagaimana
kita mengenal, bagaimana kita menghargai yang
tua, menyayangi yang dibawah karena inilah
letaknya dari pada madrasah bahwasanya
didalamnya itu intinya mengenalkan hablum
minalllah dan hablum minannas

√

6 Apa kendala Pemerintah dalam terlibat
pengeloaan Madrasah Diniyah Awaliyah  di
Kabupaten Konawe untuk mensukseskan
pembelajaran MDA ?
Kendala biasanya adalah sarana dan prasarana,
kemudian bagaimana tentang tanah-tanah
pendirian-pendirian, karena banyak sekarang
madrasah-madrasah yang berdiri, baru ada yang
di masjid-masjid, musollha-musollah, kadang
rumah-rumah pribadi dijadikan sebagai tempat
belajar. Jadi kendala yang terbesar adalah sarana
prasarana

√

7 Apa harapan dengan adanya Madrasah Diniyah
Awaliyah  di Kabupaten Konawe?
Harapan kami dari khususnya pribadi kami, dari
kementerian agama bagaimana harapan kami
untuk  pemerintah bisa menyadari bahwasanya
dengan berdirinya madrasah di kabupaten
konawe ini bisa mengembangkan dan bisa
generasi-generasi yang qurani, generasi yang

√
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cinta kepada agamanya ya kembali kepada
akhlakul karimah yang di contohkan oleh
Rasulullah SAW. karena tanpanya madrasah saya
rasa susah untuk bisa menjadikan generasi-
generasi mencintai tanah air atau pada agamanya

JUMLAH 1 4 2

Wawancara dengan Bpk.  Ahmad Sisrum, S.PdI, staf Pd Pontren Kemenag Kab.
Konawe
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LAMPIRAN C

Lampiran C-1 Tabulasi Frekuensi Tanggapan Pendiri, Pengelola dan Kepala
Madrasah Dininyah Awaliyah

No MDA Informan
Jumlah Kategori Jawaban

Positif Negatif Netral

1 Hidayatuttholibin 1 9 2 1

2 14 3 0

2 Annur Azzubaidi 1 17 2 2

3 Al Muhajirin 1 17 3 2

Jumlah 57 10 5

Persentasi (%) 79.17 13.89 6.94

Lampiran C-2 Tabulasi Frekuensi Tanggapan Guru Madrasah Dininyah
Awaliyah

No MDA Informan
Jumlah Kategori Jawaban

Positif Negatif Netral

1 Hidayatuttholibin 1 3 2 1

2 3 3 0

2 Annur Azzubaidi 1 4 2 0

2 4 2 0

3 Al Muhajirin 1 4 0 2

2 3 1 2

Jumlah 21 10 5

Persentasi (%) 58.33 27.78 13.90

150
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Lampiran C-3 Tabulasi Frekuensi Tanggapan Santri Madrasah Dininyah
Awaliyah

No MDA Informan
Jumlah Kategori Jawaban

Positif Negatif Netral

1 Hidayatuttholibin 1 6 0 0

2 6 0 0

2 Annur Azzubaidi 1 6 0 0

2 6 0 0

3 6 0 0

4 6 0 0

3 Al Muhajirin 1 6 0 0

2 6 0 0

Jumlah 48 0 0

Persentasi (%) 100 0 0

Lampiran C-4 Tabulasi Frekuensi Tanggapan Kementerian Agama Kab.
Konawe

No
Nama Informan

Jumlah Kategori Jawaban
Positif Negatif Netral

1 Marnain, S. PdI 1 6 1 0

2 Ahmad Sisrum, S. PdI 2 1 4 2

Jumlah 7 5 2

Persentasi (%) 50.00 35.71 14.30
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LAMPIRAN D

PROFIL MDTA HIDAYATUT THOLIBIN

Nama MDTA : MDTA HIDAYATUT THOLIBIN

NSS / NDS : 311274020017
No. Izin Pendirian / Izin
Operasional : Kd.24.03/5/PP.00.8/672/2013

No. Piagam : Kd.24.03/5/PP.00.8/671/2013

Alamat : Jl. Gagak RT 02 Dusun 01

Desa : Duriaasi

Kecamatan : Wonggeduku

Kabupaten : Konawe

Provinsi : Sulawesi Tenggara

Kode Pos : 93463

Telepon / Hp : 0852 4177 3189

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Agama Islam ( YPAI )
HIDAYATUT THOLIBIN

Alamat : Jl. Gagak RT 02 Dusun 01

Desa : Duriaasi

Kecamatan : Wonggeduku

Kabupaten : Konawe

Provinsi : Sulawesi Tenggara

Kode Pos : 93463

Waktu Belajar : Sore Hari

Tahun Pendirian : 07 Maret 2003 / 04 Muharam 1423 H

Luas Tanah : 2.500 M2

Status Tanah : Wakaf

Luas Bangunan : 144 M2

Status Bangunan : Milik Sendiri
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A. SEJARAH PENDIRIAN

Asal mula berdirinya Madrasah Diniyah Takmiliyah Hidayatut Tholibin
berawal dari pengajaran mengaji Al-Qur’an di sebuah Mushola yang bernama
Maqomul Muttaqin berukuran 10 x 10 meter yang didirikan diatas tanah
Bapak H. Sholikhin Ar  warga kampung setempat sekitar tahun 1989 dengan
bangunan kayu yang sederhana.

Pada akhir tahun 1997 didirikanlah sebuah bangunan yang berukuran 6
x 12 M2 sebagai sarana untuk belajar santri , melihat proses pendidikan yang
ada di situ  beliau mencetuskan gagasan untuk memajukan pendidikan
pengajian Al-Qur’an menjadi suatu lembaga Madrasah  di bawah naungan
sebuah Yayasan. Maka berkumpulah warga kampung, mereka sepakat untuk
mendirikan Yayasan pendidikan agama islam ( YPAI ) Hidayatut Tholibin yang
diketuai oleh Bapak H.Sholikhin Ar, Yang tercatat pada akta pendirian no 14
tertanggal 07 Maret 2003. Maka dari sinilah mulai berdiri Madrasah Diniyah
Awaliyah Hidayatut Tholibin.

Pada periode awal dari tahun 1997 – 2002 , Tahun 2002-2007 , dan
Tahun 2007-2012  di bawah kepemimpinan Bapak H. Sholikhin Ar , yayasan
yang menaungi Madin tumbuh pesat. Dari tempat yang sangat sederhana
hingga mampu memiliki tanah dan bangunan yang cukup representatif untuk
kegiatan belajar mengajar. Hingga akhirnya pada tahun 2013 baru mengurus
ijin  operasional di kemenag Kabupaten Konawe  untuk memutar roda gerak
amal usaha pendidikan lebih dinamis dan inovatif.

B. IDENTITAS MADRASAH

Nama MDTA : MDTA HIDAYATUT THOLIBIN
NSS / NDS : 311274020017
No. Izin Pendirian / Izin
Operasional : Kd.24.03/5/PP.00.8/672/2013

No. Piagam : Kd.24.03/5/PP.00.8/671/2013
Alamat : Jl. Gagak RT 02 Dusun 01

Desa : Duriaasi
Kecamatan : Wonggeduku
Kabupaten : Konawe
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Kode Pos : 93463

Telepon / Hp : 0852 4177 3189
Waktu Belajar : Sore Hari
Tahun Pendirian : 07 Maret 2003 / 04 Muharam 1423 H
Luas Tanah : 2.500 M2

Status Tanah : Wakaf
Luas Bangunan : 144 M2

Status Bangunan : Milik Sendiri
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C. VISI DAN MISI

Visi MDTA:
“ Menjadikan MDTA Hidayatut Tholibin  berprestasi secara akademis
maupun populis yang memiliki keseimbangan antara IMTAQ IPTEK
sehingga menjadi pelopor masyarakat madani yang Islami pada era
globalisasi “

Misi MDTA:
1. Melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan siswa siswi

dengan standar maksimal.
2. Melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, inspiratif, kondusif

dan menyenangkan dengan tetap memadukan pembinaan IMTAQ
dan IPTEK.

3. Menumbuhkan semangat keunggulan kepada seluruh warga
madrasah.

4. Melaksanakan pendidikan agama sebagai bagian integral dari
keseluruhan proses pendidikan di madrasah.

5. Menyelenggarakan pendidikan agama di madrasah dengan
mengintegrasikan aspek pengajaran, pengamalan, serta aspek
pengalaman dan memperhatikan lingkungan sekitar, serta
menerapkan nilai dan norma akhlak dalam perilaku sehari-hari.

6. Menciptakan suasana pembelajaran yang merangsang dan menantang
yang memungkinkan siswa terus termotivasi untuk berkompetisi
dalam meraih prestasi.

7. Membekali siswa siswi dengan life skill (kecakapan hidup) yang sesuai
dengan kebutuhkan masyarakat.

8. Menciptakan suasana pembelajaran yang berbasis kemasyarakatan

Landasan filosofinya adalah bahwa sebagai muslim kita harus
mencapai derajat “takwa”. Hal ini dijiwai oleh firman Alloh dalam surat
Ali Imron 102 :
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-
benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati
melainkan dalam Keadaan beragama Islam.”

Sedangkan landasan sosiologisnya adalah mengingat keberadaan
Madrasah ini sebagai cikal bakal pendidikan moral kearah yang lebih
baik adalah mutlak, dalam arti ketaatan untuk menegakkan keislaman
secara pribadi dan ketaatan dalam arti menegakkan harmonisasi
dengan lingkungan yang majemuk dan plural tanpa mengorbankan
aqidah.
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Maka dengan berdasar pada landasan filosofis demikian, maka
Madrasah Diniyah Takmiliyah Hidayatut tholibin , memiliki misi
pendidikan sebagai mana telah terurai diatas

D. WAKTU PEMBELAJARAN

Jenjang Kelas Jumlah
Rombel

Waktu
Siang Sore Malam

MDTA

SP 1 - 14.00 – 16.00 -
1 1 - 14.00 – 16.00 -
2 1 - 14.00 – 16.00 -
3 1 - 14.00 – 16.00 -
4 1 - 14.00 – 16.00 -

MDTW
1 - - - -
2 - - - -

MDTU
1 - - - -
2 - - - -

E. DATA SANTRI

TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

No Kelas Santriwan Santriwati Jumlah Ket

1 SP 16 14 30

2 I MDTA 11 12 23

3 II MDTA 8 13 21

4 III MDTA 10 12 22

5 IV MDTA 6 6 12

Jumlah 51 57 108

F. JUMLAH LULUSAN SANTRI

No Tahun Santriwan Santriwati Jumlah Ket

1 2013 7 8 15

2 2014 8 12 20

3 2015 6 9 15

4 2016 6 6 12

Jumlah 27 35 62
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G. DATA PENDIDIK

Jenjang
Kepala

Madrasah Guru
Tenaga
TU /
Adm

Kualifikasi Akademik

Formal Non Formal

SLTP SLT
A

Dip
l S1 Pesantr

en

Non
Pesantr

en
L P LP L P LP L P LP L P L P L P L P L P LP L P LP

MDTA 1 - 1 8 2 10 1 - 1 2 - 2 - - - 5 2 8 2 10 - - -

MDTW - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MDTU - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

H. DATA DASAR ASATIDZ / PENDIDIK

I. SARANA PRASARANA

1. Sarana

No Komponen
Keberadaan Memadai

Ada Tidak Ya Kurang Tidak

1 Gedung  MDTA √ √

2 Ruang Kelas Sesuai Jumlah
Rombel √ √

3 Ruang Perpustakaan √ √

4 Ruang Administrasi √ √

5 Ruang Guru √ √

6 Ruang Kepala Madin √ √

7 Mushola √ √

No Nama L/P Tempat, Tgl. Lahir
Mata

Pelajaran
Diajar

Ijazah
Terakhir

Tahun
Lulus Ket

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

H. Sholikhin Ar
Oom Komara, S.Sos
Solehudin
Komarudin
M. Ismail
Fuad Hasyim
Jani Ali Fauzi S.Sos.I
Nur Kholis S.Sos.I
Ibnu Musofi, S.Psi
Eko Prayitno, S.Pd
Siti maryam , S.Pd
Erni Masnunah, S.Pd

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
P

Banyumas, 24 Sept 1963
Sumedang, 16 Sept 1980
Cilacap, 1955
B. Bentar, 23 Okt 1980
Garut, 17 Agust 1942
Banyumas, 16 Des 1975
Ciamis, 08 Jan 1987
Duriaasi, 01 Agus 1985
Duriaasi, 05 Agus 1993
Tulung Agung , 21 Jan 1988
Duriaasi, 15 Maret 1990
Duriaasi, 12 Jan 1991

Pengasuh
Akhlak
Tauhid

SKI
Al-quran

SKI
Akhlak
Hadits

Al-Quran
Fiqih

Bahasa Arab
Bahasa Arab

MA/Ps.
S1

MTs
MTs
SR

MAN
S1
S1
S1
S1
S1
S1

1984
2015

-
2006

-
1994
2009
2009

2012
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2. Prasarana

No Komponen Jumlah Memadai
Ya Kurang Tidak

1 Kursi Santri 75 √
2 Meja Santri 75 √
3 Papan Tulis 5 √
4 Rak Buku - - √
5 Filing Cabinet - - √
6 Papan Informasi 1 √
7 Komputer + Printer 1 √
8 Kursi Guru 12 √
9 Meja Guru 6 √
10 Meja dan Kursi Kepala Madin - - √
11 Lemari 1 √

J. JADWAL KEGIATAN HARIAN

NO WAKTU KEGIATAN KET

1

2

3

4

14.00-14.15

14.15-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30

Persiapan untuk masuk kelas

Kegiatan Belajar

Sholat ashar berjamaah

Kegiatan pengembangan diri

K. KEUNGGULAN YANG DIMILIKI

1. Keunggulan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
a. Memiliki kualifikasi S1
b. Rata-rata Pendidik mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren di

daerah Jawa
c. Mengikuti kegiatan organisasi FKDT

2. Keunggulan akademik santri MDTA
a. Mampu membaca dan menulis Al-Qur’an dengan benar
b. Mampu Menghafal surat-surat Pendek ( Al-Qur’an Juz 30 )
c. Mampu membaca kitab kuning
d. Mampu melaksanakan ibadah dengan baik
e. Mampu menerapkan ahlak dengan baik

Pengasuh MDTA

KH.SHOLIKHIN, AR
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LAMPIRAN E

PROFIL MDA ANNUR AZZUBAIDI

Visi

“Menjadikan MDA Annur Azzubaidi sebagai lembaga pendidikan yang mandiri,

berkualitas dan terdepan”

Misi

 Mempersiapkan calon penerus bangsa yang memiliki jiwa kebangsaan dengan

keterampilan dan skill profesional memadai

 Mendidik generasi muda indonesia yang kurang mampu untuk dapat berkarya

dalam mencetak generasi lebih baik.

 Mengembangkan dan melatih sumber daya manusia sehingga memiliki wawasan

yang luas, mandiri, berwawasan lingkungan serta mampu menjabarkan nilai-nilai

luhur dalam kehidupan

 Mengembangkan keterampilan dan bakat kemampuan yang di butuhkan untuk

menghadapi tantangan zaman serta mampu memanajemen dan mengadaptasi

perubahan-perubahan lingkungan.

PROFIL MDA ANNUR AZZUBAIDI

I. IDENTITAS
1. Nama MDA :  MDA ANNUR AZZUBAIDI
2. Nomor Statisti Madrasah :  101 200 121 002
3. Letak Madrasah :  di dalam pondok
4. Izin Operasional :  Kd. 2403/5/MDA 00.8/1a/2011
5. Alamat :  Jln. S. Palulu No.30

Desa :  Larowiu
Kecamatan :  Meluhu
Kabupaten :  Konawe
Provinsi :  Sulawesi Tenggara

6. Telepon / fax :  085241508936
7. Kode Pos : 93461
8. Email : cahbagusimron2013@yahoo,co.id
9. Lembaga

Nama yayasan : YPP Annur Azzubaidi
Tahun Berdiri : 1990
No. Akta Notaris : 4 tahun 1998 ( Machmud Fauzi, SH)
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II. KEADAAN TANAH DAN GEDUNG
Luas tanah keseluruhan : 10.000m m2
Luas bangunan keseluruhan : 6.400 m2
No. Sertifikat tanah : 4893/TRS/1985
Status Tanah : Milik Sendiri
Status Gedung : Milik Sendiri

III. IDENTITAS PENGURUS
1. Pendiri : KH. Anang Zubaidi AF
2. Kepala MDA : Muhammad Imron, S.Pd, M.Pd

Alamat : Jln. S. Palulu Desa Larowiu Kec. Meluhu
3. Sekretaris : Saiful Ansor, S.Pd

Alamat : Jln. S. Palulu Desa Larowiu Kec. Meluhu
4. Bendahara : Hj. Mardhiyah

Alamat : Jln. S. Palulu Desa Larowiu Kec. Meluhu
IV. FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA

1. Kantor : 1 Unit
2. Sekretariat Putra 1 : 1 orang
3. Sekretariat Putri 1 : 1 orang
4. Asrama Putra : 10 Ruang
5. Asrama Putri : 15 Ruang
6. Masjid / Musollah : 2 Buah
7. Sarana MCK putra : 10 ruang
8. Sarana MCK putri : 14 ruang

V. SUSUNAN PENGURUS MDA ANNUR AZZUBAIDI

Pendiri : KH. Anang Zubaidi

Ketua MDA : Ust. Muhammad Imron, S.Pd, M.Pd

Sekertaris : Ust Saiful Ansor, S.Pd

Bendahara : Hj. Mardhiyah

Bidang Kepengasuhan : Ust. Harmin, S.Pd

: Ust. Ahmad Safri, S.Pd.I

Bidang Pendidikan : Ust. Khosyian

Ustz. Mufid Safiroh

Ustz. Nuroniyah Zubaidah

Bidang Sarana dan Prasarana : Ust. Husaini Muchtarom, S.Pd.I

Ust. Muhammad Warid

Bidang Usaha / Ekonomi : Ust. Jauharol Husni

Ustz. C. Umam

Humas : Ust. Adam, S.Ag

Ust. Muhlisin
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IV.  FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA
1. Kantor : 2 Unit
2. Sekretariat pa 1 :  1 Orang
3. Sekretariat pi 1 :  1 orang
4. Asrama putra :  2 Unit 7 Ruang
5. Asrama putri :  3  Unit 22 Ruang
6. Masjid/Musolla :   2 Buah
7. Sarana MCK putri : 1 Unit  10 Ruang
8. Sarana MCK putra : 1 Unit 8 ruang
9. Tempat Paktek  Usaha (TPKU) : 1 Unit
10. Pos Kesehatan : 1 unit
11. Usaha Ekonomi Produktif : Produksi Air Minum Galon RO
12. Koperasi : 2 Unit

V.  DATA ANAK SANTRI

A. Berdasarkan Pendidikan

No Tingkatan Putra Putri Jumlah
1 SD/MI 31 35 66
2 SMP/MTs 64 118 110
3 SMA/ MA 123 133 256
4 Program thfidzul qur`an 10 25 35
5 TPQ 17 13 30

Jumlah 245 324 569

A. Berdasarkan Mukim/Mondok dan tidak

No Mukim/Mondok dan tidak Putra Putri Jumlah
1 MONDOK 159 230 389

2 TIDAK MONDOK 66 71 137

3 ANAK WARGA PONDOK 20 23 43

Jumlah 245 324 669

Meluhu, 5 Desember 2017

Pimpinan

ttd

( Ust. Muhammad Imron, S. Pd, M. Pd )

Sekretaris

ttd

( Ust. Saiful Ansor, S. PdI )
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DATA GURU PONDOK MDA ANNUR AZZUBAIDI
DESA LAROWIU KECAMATAN MELUHU KAB. KONAWE

TAHUN AJARAN 2016/2017

No Nama Guru L/P Tempat/Tgl Lahir Jabatan Pendidikan
Terakhir/Jurusan

Pesanten / Non
Kepesatrenan

MP yang
Diajarkan

Status
Kepegawaian TMT

1 MUH. IMRON, S. Pd L Yogyakarta, 05-05-1980 Kepala Pon pes S-1/ Pend. Matematika Pesanten Hadis/B. Arab PNS DAERAH 2004
2 MARDHIYAH P Piyungan, 01-03-1970 Ka PP PUTRI MAN Pesanten Tahfidz/Fikih Non-PNS 1990
3 HUSAINI M, S. PdI L Lamongan, 02-07-1977 Ur. Sapras I S-1/ PAI Pesanten Tarikh Islam Non-PNS 1999
4 AHMAD SUPANDI L Malang, 31-12-1970 Guru Pesantren Pesanten Nahwu Non-PNS 1999
5 BASRI WALUYO, S.PdI L Kulon Progo, 16-01-1980 Ur. Kurikulum I S-1/ PAI Pesanten Ahlaq / Fikih Non-PNS 2000
6 IRFAN MAULANA L Gunung Kidul, 17-05-1980 Guru MAN/ IPS Pesanten Fikih Non-PNS 2001
7 SAIFUL ANSOR, S. PdI L Wowasolo, 08-10-1983 Bendahara I S-1/ PAI Pesanten Akhlak/Shorof Non-PNS 2002
8 SAPRI, S. PdI L Singaraja, 05-10-1983 Guru S-1/ PAI Pesanten Nahwu/Shorof Non-PNS 2002
9 MUFID SAFIROH P Kendari, 25-12-1981 Bendahara II MAN/ IPS Pesanten Tahfdz/Tajwid/Fikih Non-PNS 2003

10 MUH. WARID L Yogyakarta, 23-08-1977 Ur.Kesiswaan MAK/ Keagamaan Pesanten Fikih Non-PNS 2005
11 MUKHSON KHANIF, S. Ag L Malang, 1974 Guru S-1/ Bhs. Arab Pesanten Ta’limul Muta’lim PNS DEPAG 1993
12 AHMAD SYAMSIR, S. PdI L Selayar, 28-05-1975 Guru S-1/ PAI Non Pesantren Alqur’an (Iqra) Non-PNS 2005
13 IFA DURIYATUL L. S. PdI P Malang, 01-05-1980 Guru S-1/ PAI Pesanten Hadis/Akhlak Non-PNS 2005
14 SHOLIHAH, S. PdI P Adaka Jaya, 15-04-1987 Ur. Sapras II S-1/ PAI Pesanten Tajwid Non-PNS 2006
15 EKA SRI WAHYUNI P Solo, 22-12-1987 Guru MAN/ IPS Pesanten Bahasa Arab Non-PNS 2006
16 ULI ROHMAWATI P Demak, 10-02-1981 Ur. Kurikulum II MAK/ Keagamaan Pesanten Nahwu/Shorof Non-PNS 2007
17 SUDIYO, S. Pd L Larowiu, 29-11-1984 Sekretaris I S-1/ Ekonomi Kop. Pesanten Hadis PNS DAERAH 2007
18 NURYATI, S.PdI P Tangkeban, 01-10-1972 Guru S-1/ PAI Non Pesantren Hadis pemula Non-PNS 2007
19 NURLAELA P Kolaka, 02-07-1985 Guru MAN/ IPS Pesanten Fikih Non-PNS 2008
20 JAUHAROL HUSNI L Malang, 10-06-1982 Guru Pesantren Pesanten Aqidah/Tauhid Non-PNS 2008
21 SUNANI, S.PdI P Trimulya, 21-04-1990 Guru S-1/ PAI Pesanten Nahwu Non-PNS 2008
22 INDAH RAHMATIKA P Demak, 03-07-1987 Sekretaris II SLTA/ IPA Non Pesantren Tajwid/ketrampilan Non-PNS 2008
23 MUFIDATUL FAIZAH P Malang, 3 April 1983 Guru MAN / Pesanten Aqidah/Tauhid Non-PNS 2008
24 SUGIRIYANTO, S. PdI L Argamulya, 23 Maret 1983 Guru S-1/ PAI Pesanten Tahfidz Alqur’an Non-PNS 2010
25 M. KHOTIBUL UMAM L Mojokerto, 11 Mei 1987 Guru MAN/ Bahasa Pesanten B. Arab Non-PNS 2012
26 KHOSYI’AN L Demak, 15 Juni 1982 Guru MAN/ Pesanten Tarikh/Nahwu Non-PNS 2012
27 SURYANI, S. PdI P Matahoalu, 7 – 9 - 1987 Guru S-1/ PAI Pesanten Akhlak Non-PNS 2012
28 SITI ROHMAWATI P Amonggedo, 23 Maret 1989 Guru MAN/ IPS Pesanten Akhlak Non-PNS 2012
29 WAHIDATUN SOLEHA P Pinanggo, 25 Juli 1989 Guru MAN/ IPS Pesanten Alqur’an Non-PNS 2012
30 SOFIATUL AINIYAH P Malang, 14 April 1986 Guru MAN / Pesanten Fikih Non-PNS 2012
31 SAMSIR L TU S1 Non Pesantren Ahlaq Non-PNS 2017
32 NURONIAH ZUBAIDAH P Staf TU SMA Pesanten Al Qur`an Non-PNS 2012



162Meluhu,     Mei  2017Kepala MDA
Ust. Muhammad Imron, S. Pd, M. Pd
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Latar Belakang MDA Annur Azzubaidi

Berawal dari sebuah kelompok pengajian ust.Anang Zubaidi memulai
perjuanganya.Kehadiran beliau di lokasi transmigrasi tepatnya di desa Larowiu Kec.MELUHU
Kab.Konawe Prov. Sul-Tra ternyata sangat dirindukan oleh masyarakat dalam rangka
pembinaan dan pengembangan agama Islam.Sekitar tahun 1989 rintisan itu dimulai.Sambutan
dan antusias masyarakat begitu tinggi, walaupun semula kehadiran ust.Anang Zubaidi hanya
kunjungan keluarga.Namun akhirnya beliau bersedia untuk tinggal menetap meneruskan
rintisan perjuanganya.

Diakhir tahun 1989 beliau memohon restu kepada gurunya K.H Burhanuddin Hamid
Pengasuh P.P ANNUR I Bululawang Malang, juga kepada kedua orang tuanya yang tercinta,
untuk meneruskan rintisan perjuanganya di Sulawesi Tenggara.Kedua orang tuanya
menyarankan agar membeli sebidang tanah.Alhamdulillah hajat terpenuhi. Semula Ust.Anang
merintis kelompok pengajian di rumah pamanya di Jl. Kelud  No. 17.

Kini beliau  tinggal di Jl. S. Palulu No. 30 yang tidak jauh dari tempat semula. Diatas
areal tanah 1/4 Ha itulah akhirnya berdiri sebuah bangunan sederhana yang terdiri dari 4 kamar
dengan kontruksi semi permanen.Beliau memberi nama kelompok pengajian “ANNUR” untuk
mengabadikan almamaternya.

Pengajian - pengajian diwilayah sekitar kecamatan MELUHU sering dihadiri oleh ust.
Anang Zubaidi. Disampaing menyampaikan da’wahnya juga beliau memperkenalkan
kelompok pengajian yang diasuhnya, sehingga banyak orang tua yang berkeinginan untuk
menitipkan anaknya pada beliau.Mulailah santri berdatangan untuk menimba ilmu.Ketika
orang tua santri ditanya dimana anaknya domondokkan? Jawabanya: Di pondokknya pak
Zubaidi. Sehingga nama Zubaidi lebih dikenal ketimbang ANNUR-nya.

Untuk memudahkan kesimpang –siuran  penyebutan nama antara ANNUR dan Zubaidi
tanggal 28 Oktober 1990 akhirnya diresmikan sebuah lembaga MDA ANNUR AZZUBAIDI
yang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat.Juga dari pejabat Kanwil
Departemen Agama serta para jamaah disekitarnya. Itupun setelah beliau memohon restu dari
pengasuh PP. ANNUR I Bululawang Malang.Dengan harapan ANNUR AZZUBAIDI kelak
sebagai wadah pembinaan akidah,akhlak dan keilmuan mampu menjadi intisari cahaya da’wah
agama islam.

Setelah resmi berdiri MDA ANNUR AZZUBAIDI santri mulai berdatangan dari luar
daerah.Tahun 1992 santri sudah mencapai sekitar seratus orang. Melihat perkembangan begitu
cepat  masyarakat membelikan tanah seperempat Ha, disamping MDA dan diwaqafkan untuk
lokasi bangunan masjid  Jami’. Selang beberapa tahun setiap ada kunjungan baik pejabat
daerah maupun  para dermawan mampu membebaskan tanah sekitar lima Ha di kanan kiri
lokasi pesantren, sebagai pengembangan pesantren dimasa yang akan datang.

Kondisi masyarakat sekitar

MDA Annur Azzubaidi berdiri ditengah-tengah lokasi pemukiman transmigrasi yang
asal-usulnya dari berbagai macam suku dan daerah yang berbeda.Masyarakatnya sangat
kompleks.Adat istiadatnya banyak yang berbeda. Namun semangat perjuangan terhadap agama
sangat tinggi .Sehingga dengan berdirinya Pesantren tersebut mampu menjadi motor/penggerak
ummat dalam mengamalkan ajaran agama, sekaligus sebagai wadah pemersatu kegiatan
keagamaan hingga kini.Bahkan harapan pengasuh untuk menciptakan masyarakat dengan
suasana santri mulai nampak.Musholla –musholla yang berdiri disetiap lorong sebelum
pesantren itu ada, kini telah termanfaatkan dengan baik. Bahkan menjadi tempat-tempat
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Marching Band Santri Putra

halakah agama ummat disetiap lorong tersebut,yang dibina  secara sentral dari
Pesantren.Masjid Jami’ yang berada ditengah-tengah MDA kini sebagai tempat bertemunya
masyarakat dikala Shalat Jum’at dan Shalat Id, begitu pula dalam pengajian wetonan Ahad
Legi.

Bentuk Pendidikan.

Bentuk pendidikan di MDA Annur Azzubaidi semula adalah system salafiyah ya’ni
system bandongan , sorogan dan wetonan. Seiring dengan perkembangan zaman serta tuntutan
mutu pendidikan maka  pada tahun 1994 dirintislah Madrasah Aliyah Annur Azzubaidi. Untuk
santri setingkat SD dan SMP menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah
Darul Ulum yang jarak tempuhnya kurang lebih 900 m.

Bagi santri yang
tidak menempuh pendidikan
formal disebabkan
lewat usia, sudah tamat (MA)
atau factor finansial lain,
maka dibina dan
dikelompokkan serta
diberikan kegiatan
sesuai bakat dan
kemampuannya.

Untuk pendidikan
Al-ur`an dibagi dalam tiga
tingkatan yaitu ; a. Tingkat
Dasar, b. Tingkat Bin Nadhor,
c. Tingkat huffadz (hafalan). Setiap santri baru akan diseleksi dan di tes untuk dimasukkan ke
kelompok yang sesuai dengan kemampuannya tanpa memandang usia. Sistem pendidikan Al
Qur`an memakai sistem sorogan dan setiap santri memiliki buku setoran (daftar hadir) yang
ditanda tangani oleh seorang ustadz/ustadzah setelah santri tersebut mengaji / setoran. setiap
ahad pagi (ba`da subuh) para santri dibimbing tahsinul qiro`ah. Dan alhamdulillah sejak tahun
1994 telah banyak santri MDA Annur Azzubaidi yang mengantongi prestasi dari tingkat
Kecamatan hingga di tingkat Nasional, terutama dibidang hifdzil qur`an, kaligrafi dan cerdas
cermat isi kandungan Al -qur`an.

Pengkajian kitab dilaksanakan dengan sistem klasikal (madrasiy).Mengingat masih
keterbatasan tenaga pengajar maka pengkajian kitab ini di bagi menjadi empat kelas, dan
dengan menggunakan awal tahun ajaran pada bulan Syawal dan semester pada bulan Maulid.
Mengingat para santri terdiri dari berbagai suku dan etnis (Bugis, Tolaki, Buton, Muna, Jawa
dsb.) maka sistem pengajarannya dikombinasikan yaitu tetap menggunakan metode Klasik
(mema`na kalimat perkalimat) kemudian diterjemahkan dan diterangkan dengan bahasa
Indonesia.

Ekstra Koorikuler

Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di MDA ini antara lain : Khitobah ,
Marching Band (putra),
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Qosidah Sholawat Annaz Group

Nasyid (qosidah Sholawat Annaz Group), ketrampilan menjahit (putri), seni kaligrafi, seni
lukis, letter dan suvenir, peternakan dsb.
Sebagaimana slogan MDA Annur Azzubaidi
“ Wadah kreaktifitas santri”.Sebab santri tidak
cukup berbekal agama saja, tetapi santri harus
dicetak menjadi santri yang trampil dan kreatif
memiliki etos kerja, seperti tujuan
didirikannya MDA ini adalah untuk mencetak
kader-kader bangsa yang bertaqwa, ber-
Akhlaqul karimah, berwawasan Iptek dan
memiliki kreaktifitas dan ketrampilan yang
memadai. Jadi kelak siap menjadi masyarakat
yang berguna dan siap pakai.

Ciri Khas :
Ciri khas pondok ini adalah pendidikan Al-qur`an. walaupun tidak menutup

kemungkinan akhir-akhir ini pengkajian kitab (Ilmu Fiqih dan Nahwu atau Shorof) semakin
diminati para santri. Tapi ciri khas pondok qur`an tetap tidak tergeser. Sebab satu-satunya
pondok di Sulawesi tenggara yang sudah meluluskan santri hafalan bil-ghoib ( hafidz/hafidzah)
30 juz baru dipondok ini. Termasuk diantaranya  adalah sebagai sarana pengembangan
kreatifitas santri.

Keadaan Santri, Kyai dan Utadz

Jumlah santri yang ada di MDA Annur Azzubaidi adalah 320 orang dengan perincian
170 santri Putri dan 150 santri putra. 85 % santri Mukim di Pondok dan yang 15 % santri
kalong. Mereka tersebar di lembaga pendidikan yang dikelola MDA Annur Azzubaidi baik
jalur Formal maupun non formal.

Para santri diasuh oleh seorang kyai dan dua orang badal serta 31 ustadz atau guru. Yang
erdiri dari 10 orang perempuan, dan 21 orang guru laki-laki, dengan kualifikasi 11 orang
lulusan S1, 6 orang tamatan D2 dan 14 tamatan MA/SMU. Dibantu dengan 4 orang tenaga
administrasi.

Sarana dan Prasarana

Keadaan bangunan di MDA Annur Azzubaidi masih sangat sederhana. Bangunan –
bangunan yang sifatnya darurat (dinding papan ) masih banyak berdiri di areal pondok ini.
tetapi walau sederhana nampak keserasian dan keindahan sebagaimana motto para santri :” Asri
serasi penuh preasi”. MDA Annur Azzubaidi memiliki sarana dan prasarana (non formal); 6
ruang mengaji, 1 unit kantor pondok, 8 Lokal Asrama Putra/ putri , 1 unit bangunan Masjid, 1
unit Musholla putri, 6 unit rumah pengasuh dan Ustadz (yang berkeluarga), 2 ruang koperasi,
12 ruang kamar mandi dan WC serta 1 unit sanggar kreatifitas santri.

Untuk pendidikan Formal : 2 ruang gedung RA, 12 ruang belajar MI, MTs dan MA, 3
ruang kantor dan ruang guru, 1 ruang perpustakaan dan 2 ruang WC atau kamar mandi.

Sumber Pendanaan

PP Annur Azzubaidi adalah salah satu pondok yang sangat independen atau mandiri yang
ada di Sul-tra. Sumber dana pokok adalah dari pembayaran Syahriyah, usaha ekonomi
produktif (koperasi, ternak kambing, tanaman hias), penerbitan kalender,Album Qasidah
sholawat Annaz, wartel, kantin, hasil pertanian (sawah) dan usaha-usaha lain.
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Walaupun tidak menutup kemungkinan bantuan sumbangan baik dari perorangan ataupun
swasta yang sifatnya tidak mengikat.(berbeda dengan pesantren lain yang sumber pokok
pendanaanya sangat ditopang dari Pemda setempat).

Prestasi Yang Dicapai

Tidak kurang dari 90 piala dan tanda penghargaan berjejar di Almari  kantor pondok, ini
menunjukkan telah banyak prestasi yang dicapai oleh santri MDA Annur Azzubaidi dalam
bidang olah raga, Seni, Keilmuwan MTQ, Festifal Anak Sholeh, Festifal bedug dsb. Sejak
ditingkat kecamatan hingga dikancah Nasional.

Untuk tingkat kabupaten sejak tahun 1994 sampai dengan 2005 dalam kejuaraan MTQ
kec. MELUHU (pesertanya 90 % para santri MDA Annur Azzubaidi) selalu memboyong Juara
Umum. Dan sejak tahun 1994 pondok ini selalu menyertakan santrinya di tingkat Nasional
dalam lomba MTQ dan STQ dibidang Hifdzil Qur`an, cerdas cermat dan kaligrafi.

Pengembangan kedepan

Berbagai upaya dalam pengembangan ke depan MDA Annur Azzubaidi senantiasa giat
mencari kiat-kiat guna lebih luasnya pengalaman yang pada akhirnya  mampu memberikan
keyakinan kepada ummat islam  serta pada dunia  pentingnya pendidikan dilingkungan MDA.

Harapan

Sesuai dengan kemajuan zaman,  maka keberadaan MDA Annur Azzubaidi hadir
ditengah tengah –tengah masyarakat sulawesi tenggara tentunya mempunyai peranan yang
sangat penting dalam kemajuan generasi muda. Mengingat MDA adalah lembaga pendidikan
tertua di Indonesia yang telah banyak menelorkan para tokoh pahlawan, cendekiawan, ilmuwan
dan Ulama`.

Harapan kedepan MDA ini dapat menjadi lembaga pendidikan dan da`wah yang
diminati masyarakat khususnya di Sulawesi Tenggara yang siap mencetak generasi bangsa
dengan dibekali Imtaq dan Iptek dengan beberapa ketrampilan yang ada.

Akhirnya dengan program-program yang ada kiranya keberadaan MDA Annur
Azzubaidi dapat diminati dan dinikmati  masyarakat dalam memberikan  sumbangsihnya
kepada agama nusa dan bangsa.

***



Wawancara dengan Ustad Sugiriyanto, S.Pd.I guru MDA Annur Azzubaidi, 3 Agustus 2017

Wawancara dengan Adhar siswa MDA Annur Azzubaidi, 3 Agustus 2017



Wawancara dengan Ustad Komaruddin kepala Sekolah MDA Hidayatutholibin, 14 Agustus 2017

wawancara dengan Ustad Jani Ali Fauzi Guru MDA Hidayatuttholibin, 14 Agustus 2017



Kegiatan belajar di MDA Hidayatutholibin Desa Duria Asih Kecamatan Wonggeduku

Jadwal pelajaran di Madrasah Diniyah Awaliyah Hidayatut Tholibin Desa Duria Asih



Foto bersama Ustad Muh.Imron dan santri MDA Annur Azzubaidi, 23 September 2017

Wawancara dengan Ustad Muh. Imron Kepala MDA Annur Azzubaidi, 28 September 2017



Wawancara dengan Ustad Saiful Ansor Guru MDA Annur Azzubaidi, 10 Juni 2017

Wawancara dengan adik Muh.Akil santri MDA Annur Azzubaidi, 23 September 2017



Wawancara dengan Ustad Sholihin AR pendiri MDA Hidayatut Tholibin, 28 September 2017

Wawancara dengan ustad Nur Kholis Guru MDA Annur Azzubaidi, 28 September 2017



Wawancara ustad Oom Kumara Pengelola MDA Hidayatut Tholibin, 28 September 2017

Wawancara dengan Ustad Adib Muhammad Kepala MDA Almuhajirin, 5 Oktober 2017



Papan nama Madrasah Diniyah Awaliyah Hidayatut Tholibin Desa Duria Asih

Keadaan gedung Madrasah Diniyah Awaliyah Hidayatut Tholibin Desa Duria Asih



Wawancara dengan Marnain, S.PdI Staf Pekapontren Kemenag Kab. Konawe, 5 Oktober 2017

Wawancara dengan Ahmad Sisrum, S.PdI staf Pekapontren Kemenag Kab. Konawe, 5 Oktober 2017



Wawancara dengan Sidiq Abdullah Guru MDA AlMuhajirin, 10 Oktober 2017

Wawancara dengan adik Ainun Syafa Walmarwah, siswa MDA Almuhajirin, 22 Oktober 2017



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muh. Syakarman

NIM : 15040201006

Tempat/Tgl. Lahir : Kendari, 13 Februari 1978

Pekerjaan : PNS

Alamat : Kel.Bungguosu, Kec. Konawe

Kab. Konawe

I. Anggota Keluarga
1. Abdul latief  Laumara (Ayah)
2. Syarnia (Ibu)
3. Limanti, SE, M.Pd (Istri)
4. Muh. Alief  Fhairuz, Sy (Anak)
5. Muh. Rayhan Alfath, Sy (Anak)

II. Riwayat Pendidikan
1. SD Negeri 4 Mandonga Tamat  Tahun 1991
2. MTs Negeri 1 Kendari Tamat  Tahun  1995
3. SMU Negeri 1 Kendari Tamat  Tahun  1998
4. Program Sarjana (S1) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

UIN Makassar Tamat Tahun  2011
5. Program Magister Jurusan Manajemen Pendidikan Islam

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kendari Tahun  2015

III. Pengalaman Organisasi
1. Wakil Ketua Dewan Kerja Cabang (DKC) Pramuka Kota

Kendari Tahun 2001- 2003
2. Wakil Ketua II Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) STAIN

Kendari Tahun 2003 - 2005
3. Pemangku Adat Racana Sultan Qaimuddin Stain Kendari Tahun

2002 – 2003
4. Ketua Ambalan Pramuka Gugus Depan Wulele Sanggula SMU

Negeri 1 Kendari Tahun 1997-1998


