
                           



                           



                           



               



 
93  Lampiran : Pedoman Wawancara 

A. Pertanyaan Kepada Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya Kabupaten 

Konawe. 

1. Kapan pondok pesantren Al-Ikhlas Lambuya didirikan? 

2. Siapa pelopor berdirinya pondok pesantren Al-Ikhlas Lambuya didirikan? 

3. Apa yang menjadi visi dan misi berdirinya pondok pesantren Al-Ikhlas Lambuya? 

4. Bagaimana manajemen yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-ikhlas Lambuya dalam 

meningkatkan kualitas santrinya? Apakah fungsi-fungsi dari manajemen itu di terapkan 

seperti perencanaan dan lain sebagainya?  

a. Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan, siapa-siapa saja yang terlibat dan apa 

saja yang menjadi komponen dalam perencanaan itu? 

b. Bagaimana sistem atau proses pengorganisasian yang dilakukan di Pondok Pesantren 

Al-ikhlas Lambuya? 

c. Program-program apa saja yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-ikhlas 

Lambuya dalam hal mengembangkan kualitas santri? 

d. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-ikhlas 

Lambuya ini baik untuk santri maupun pembina? 

e.  Apakah dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembina dan juga santri? Bagaimana 

sistem evaluasi yang dilakukan?  

5. Kegiatan ekstrakulikuler apa saja yang ada di Pondok Pesantren Al-ikhlas lambuya? 

6. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapai oleh Pondok 

Pesantren Al-ikhlas lambuya dalam meningkatkan kualitas para santrinya? 



 
94  7. Apakah ada ciri khas khusus dari kurikulum yang di terapkan di pondok pesantren Al-

Ikhlas Lambuya ini? 

B. Pertanyaan Kepada Pengasuh/Pembina Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya 

Kabupaten Konawe. 

1. Sebelum melakukan sebuah kegiatan apakah dilakukan perencanaan terlebih dahulu? 

Apakah bapak diikutsertakan dalam perencanaan tersebut? 

2. Bagaimana pembagian tugas pembina/pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya? 

Apakah melalui rapat atau ditunjuk langsung? 

3. Kurikulum apa saja yang ada di Pondok Pesantren Al-ikhlas Lambuya ini? 

4. Bagaimana proses pembelajaran dan pembinaan yang di terapkan di Pondok Pesantren 

Al-ikhlas Lambuya? 

5. Kegiatan ekstrakulikuler apa saja yang ada di Pondok Pesantren Al-ikhlas Lambuya? 

6. Bagaimana respon santri terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pondok Pesantren 

Al-ikhlas Lambuya ini? 

7. Kiat-kiat apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas para santri Pondok 

Pesantren Al-ikhlas Lambuya? 

8. Bagaimana sistem pengawasan yang di terapkan di Pondok Pesantren Al-ikhlas 

Lambuya? 

9. Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-ikhlas Lambuya ini? 

10. Prestasi apa saja yang dicapai oleh santri  Pondok Pesantren Al-ikhlas Lambuya?  

11. Apakah setiap tahunnya itu ada peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas di 

Pondok Pesantren Al-ikhlas Lambuya? 

12. Apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pembelajaran/pengasuhan?   



 
95  C. Pertanyaan Kepada Guru-Guru Di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya Kabupaten 

Konawe 

1. Apakah ibu diikutkan dalam proses perencanaan? 

2. Metode apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas? 

3. Apa kelebihan dari metode yang Bapak/Ibu gunakan? 

4. Apa kendala yang dihadapi guru dalam proses belajar mengajar di kelas? 

5. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam mengukur kemampuan para santri ? 

D. Pertanyaan Kepada Santri Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya Kabupaten Konawe. 

1. Bagaimana proses pembelajaran disini apakah metode yang digunakan oleh 

guru/pembina menyenangkan atau menyusahkan? 

2. Kegiatan ekstrakulikuler apa saja yang ada di Pondok Pesantren Al-ikhlas Lambuya ini? 

3. Kegiatan ekstrakulikuler apa saja yang diikuti? 

4. Bagaimana pendapat atau respon anda tentang kegiatan yang dijalankan di Pondok 

Pesantren Al-ikhlas Lambuya? 

5. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh pembina di Pondok Pesantren Al-

ikhlas Lambuya? 

6. Bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar para santri disini? 

7. Prestasi apa saja yang sudah anda raih? 

E. Pertanyaan Kepada Orang Tua Santri Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya 

Kabupaten Konawe. 

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana lingkungan yang ada di pondok pesantren Al-Ikhlas 

Lambuya? 



 
96  2. Apakah anak Bapak/Ibu memilih sekolah sendiri atau Bapak/Ibu tekankan untuk sekolah 

di pondok pesantren Al-Ikhlas Lambuya? Mengapa? 

3. Apa yang mendorong bapak/ibu untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren Al-

Ikhlas Lambuya? 

4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang perkembangan pengetahuan yang di miliki 

anaknya selama sekolah di pondok pesantren Al-Ikhlas Lambuya? 

5. Prestasi apa saja yang telah dicapai oleh anak Bapak/Ibu selama sekolah di pondok 

pesantren Al-Ikhlas Lambuya? 

 

 

 

 

 

 



95  LAMPIRAN 

TRANSKIP WAWANCARA 

Hari/Tanggal   : Kamis 28 Maret 2019 

Waktu    : 09:30 p.m 

Lokasi   : Ruang Pimpinan Ponpes Al-Ikhlas Lambuya  

Narasumber  : Bapak KH Sultan  

Jabatan   : Pimpinan Pondok 

Keterangan  

P: Pewawancara 

N: Narasumber 

P: Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan, siapa-siapa saja yang terlibat 

dan apa saja yang menjadi komponen dalam perencanaan itu 

N: Di sini kami tentunya sebelum melakukan kegiatan apapun pasti ada 

perencanaan terlebih dahulu, jadi, kami melakukan rapat dan rapat ini kami 

lakukan pada awal tahunbersama dengan segenap pengurus pondok pesantren ini 

untuk membicarakan kegiatan apa saja yang akan kami lakukan atau program apa 

saja yang akan kita jalankan, baik itu mengenai kegiatan pembelajaran maupun 

pembinaan untuk santri karena sebagai pimpinan tentunya saya mengharapkan 

agar semua program kegiatan yang sudah kami buat itu bisa berjalan dengan baik. 

 

P: Bagaimana sistem atau proses pengorganisasian yang dilakukan di Pondok 

Pesantren Al-ikhlas Lambuya? 

N: Jadi kami melakukan rapat untuk menentukan tugas masing-masing pembina 

supaya mereka tahu dimana bidang mereka untuk membina jadi untuk pembagian 

tugas pembina itu melalui rapat, seperti jadi ada yang bertugas memberikan 

ekstrakulikuler, pengajian magrib-isya, subuh, jadi tidak semua pembina itu, jadi 

kita serahkan sesuai dengan ahlinya atau kemampuannya atau bidangnya.  

 

P: Program-program apa saja yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-ikhlas 

Lambuya dalam hal mengembangkan kualitas santri? 



96  N: Yang pertama adalah pelaksanaan manajemen pendidikan, Pelaksanaan 

pembinaan dan pengembangan santri yang meliputi pembinaan kedisiplinan dan 

pengembangan diri untuk mencetak santri yang berkualitas, dan melaksanakan 

program pembelajaran dengan menggunakan metode tradisional yang dipadukan 

dengan metode modern. 

 

P: Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-ikhlas 

Lambuya ini baik untuk santri maupun pembina? 

N: Tetap kami melakukan pengawasan, kami mengawasi kinerja para pembina 

dan juga kegiatan-kegiatan sehari-hari santri itu tetap di kontrol, untuk 

pengawasan para pembina itu sebenarnya masih bersifat umum artinya bahwa 

tidak ada sistem tertentu yang kami terapkan tapi kami tetap memastikan kalau 

kegiatan itu berjalan dengan baik, adapun untuk pengawasan para santri itu 

dilakukan secara terus menerus selama mereka berada di lingkup pondok 

pesantren 

 

P: Apakah dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembina dan juga santri? 

Bagaimana sistem evaluasi yang dilakukan? 

N: Jadi kami lakukan evaluasi sekali dalam Tiga bulan yang dihadiri oleh unsur 

yayasan,unsur pondok pesantren, dan unsur madrasah, dalam rapat evaluasi ini 

kita membahas apa yang menjadi faktor penghambat serta memperbaiki apabila 

ada terjadi kesalahan. Adapun cara mengevaluasi kemampuan santri, kita kan 

berikan semua santri tanpa terkecuali semua program-program yang ada di dalam 

ini tanpa terkecuali diikuti, hanya saja tapi kadang pelajaran ada yang ia mampu 

hanya setengah-setengah atau full itu kita tidak bisa paksakan karena sesuai 

misalnya, kita ada program menghafal Al-quran tapi ada yang tidak mampu 

mengikuti itu tidak di paksakan. Karena beda-beda bakat yang dimiliki, kalau 

bakatnya di seni yah kita akan arahkan ke seni, ada yang di agama yah diarahkan 

ke agama.  

 



97  P: Kegiatan ekstrakulikuler apa saja yang ada di Pondok Pesantren Al-ikhlas 

lambuya?  

N: Disini setelah mengikuti pelajaran disekolah selanjutnya ada kegiatan 

tambahan ekstrakulikuler, malah mungkin lebih banyak ekstrakulikulernya artinya 

program pengembangan seperti sekolah pagi, mulai sore hari sampai malam 

sampai subuh kita berikan terus ekstrakulikuler, magrib-isya,  jadi kalau setelah 

ashar itu ada pengembangan bahasa, menghafal kosa kata Arab- Inggris, 

kemudian ada penerapan bahasa Arab bahasa Inggris di kampus, setiap hari, 

kecuali hari libur hari jumat, tidak boleh pakai bahasa lain tapi selain hari jumat 

itu senin sampai kamis itu harus Arab inggris. Untuk menunjang itu, setiap habis 

shalat terutama setelah shalat ashar itu, kami kasi target harus menghafal minimal 

5 kosa kata perhari bahasa Arab-Inggris. 

 

P: Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapai oleh 

Pondok Pesantren Al-ikhlas lambuya dalam meningkatkan kualitas para 

santrinya? 

N: faktor pendukung di pondok pesantren itu pendukung terbesar itu adalah 

pembina dan santri itu siap menerima apa yang sebenarnya sudah di tetapkan atau 

sudah menjadi ciri khas pondok pesantren, untuk faktor penghambat adalah 

terbatasannya anggaran dana yang dimiliki, keterbatasan jumlah pembina dan 

kurangnya fasilitas sarana dan prasarana.   

  

 

 



 
98  LAMPIRAN 

TRANSKIP WAWANCARA 

Hari/Tanggal   : Rabu, 10 April  2019 

Waktu    : 10: 20 p.m 

Lokasi   : Kantor MA Al-Ikhlas Lambuya  

Narasumber  : Bapak H Danial Rahman 

Jabatan   : Pembina Pondok 

Keterangan  

P: Pewawancara 

N: Narasumber 

P: Sebelum melakukan sebuah kegiatan apakah dilakukan perencanaan terlebih 

dahulu? Apakah bapak diikutsertakan dalam perencanaan tersebut? 

N: Yah pasti, disetiap program yang akan kita jalankan itu ada perencanaan 

sebelumnya, kami dihimbau oleh pimpinan untuk mengikuti rapat untuk 

membahas mengenai program tersebut, jadi setiap pekerjaan atau program yang 

akan kami kerjakan itu harus disepakati dulu dan tentunya kami sebagai pelaksana 

dari kegiatan itu harus tau apa dampak atau hasil yang nantinya akan kami 

dapatkan.  

P: Bagaimana pembagian tugas pembina/pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas 

Lambuya? Apakah melalui rapat atau ditunjuk langsung? 

N: jadi, sebelumnya itu ada proses pemetaan atau pembagian tugas bagi semua 

pembina dan juga guru, itu ditetapkan dalam sebuah rapat kerja kami. Kami 

sebagai pembina disini juga disesuaikan dengan kemampuan kami dengan 

pekerjaan yang di amanahkan kepada kami. Karena kalau itu keluar dari jalur atau 

kami tidak mampu atau tidak memiliki ilmunya maka pasti pekerjaan kami tidak 

bagus dan tidak dapat mencapai tujuan yang sudah di tetapkan sebelumnya. Jadi 

artinya bahwa semua pekerjaan itu harus kita miliki ilmunya, supaya hasilnya 

nanti juga bisa memuaskan. 

P: Kurikulum apa saja yang ada di Pondok Pesantren Al-ikhlas Lambuya ini? 



 
99  N: kita disini ada 3 kurikulum yang kita gunakan yaitu kurikulum pondok, 

madrasah dan kurikulum diknas, yang mana dalam merealisasikan kurikulum ini, 

kami berupaya agar bisa seimbang atau semua itu bisa kita terapkan sebaik 

mungkin, agar dalam proses pembelajaran itu bisa terpadu dan santri juga bukan 

hanya bisa ilmu agama tapi bisa juga menguasai pengetahuan-pengatahuan yang 

lainya, contohnya seperti santri juga bisa mengembangkan bakat mereka melalalui 

kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler yang sudah kami siapkan 

P: Bagaimana proses pembelajaran dan pembinaan yang di terapkan di Pondok 

Pesantren Al-ikhlas Lambuya? 

N: Jadi saya membina di bagian pembelajaran santri terkait mengenai 

pengajiaannya, jadwal proses kegiatan santri, dan pembelajaran santri, 

ekstrakulikuler dan kegiatan kegiatan eksul lainnya yang berkaitan dengan 

kegiatan kepondokan  itu saya yang urus, aktivitas sehari-hari santri tidak beda 

jauh dengan pesantren lainnya,mereka dilatih untuk bangun subuh kemudian 

diarahkan ke mesjid untuk shalat setelah itu pengajian, setelah pengajian anak-

anak diarahkan untuk persiapan ke sekolah atau pembelajaran di sekolah, pukul 

07 sampai pukup 13:30 itu adalah kegiatan madrasah, di luar tanggung jawab 

pondok pesantren, jadi yang bertanggungjawab adalah kepala madrasah dan pihak 

terkait, pulang sekolah baru di ambil alih lagi oleh pondok sampai kegiatan 

malam berlaku setiap harinya. Jadi untuk pondok mulai subuh sampai pagi lanjut 

lagi madrasah setelah itu, siang sampai malam lanjut kegiatan pondok, kegiatan-

kegiaatan disini itu ada pelatihan dakwah apakah bahasa Arab, Inggris atau bahasa 

indonesia. Kemudian halaqah atau pengajian , kemudian belajar kitab, kemudian 

hafalan. 

P: Kegiatan ekstrakulikuler apa saja yang ada di Pondok Pesantren Al-ikhlas 

Lambuya? 

N: Kegiatan ekstrakulikulernya terus mengalami kemajuan atau peningkatan baik 

tingkat madrasah maupun tingkat kepondokan dalam tingkat madrasah hampir 

semua kegiatan wajib ekstrakulikuler yang ada di madrasah itu sendiri sudah ada 



 
100  baik tingkat Tsanawiah maupun Aliyah seperti gerakan pramuka, seni tari, palang 

merah, OSAI, itu semua berjalan kegiatannya, begitupun ekstrakulikuler dalam 

kepondokan baik dari seni musik ada baik modern drum band, gitar maupun yang 

tradisional seperti marawis, kasidah. Ekstrakulikuler dari seni yang lain seperti 

seni tari, di pondok pesantren ini sudah mengembangkan atau wajib di podok 

pesantren ini ciri khas yang kita kembangkan adalah seni tari lokal konawe itu 

sendiri yaitu tari mawotambe yang berikut adalah tari yang berciri khas islam 

yang dari aceh yaitu tari zaman dan itu sudah keliling sudah banyak panggilan 

untuk acara- acara. 

P: Bagaimana respon santri terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pondok 

Pesantren Al-ikhlas Lambuya ini? 

N: Respon santri terhadap kegiatan itu mereka sangat senang semakin berjalan 

tahun ke tahun itu motivasi dan respon santri itu semakin meningkat dalam proses 

pembelajaran karena kita juga melakukan perbaikan-perbaikan , jadi dengan 

adanya perbaikan tersebut maka santri yang tadinya terkadang malas-malasan 

tidak punya motivasi akhirnya mereka semangat. 

P: Kiat-kiat apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas para santri 

Pondok Pesantren Al-ikhlas Lambuya? 

N: Kiat-kiat untuk meningkatkan keampuan santri itu kita konsisten atau 

komitmen dengan jadwal ataupun kegiatan yang sudah disepakati untuk terus 

berjalan dan kita akan kembangkan, kita akan evaluasi ketika ada program 

ataupun kegiatan yang tidak berdampak positif atau tidak berdampak signifikan 

kepada santri itu kita akan evaluasi apakah itu kita akan ganti atau kita akan 

perbaharui dan kita kembangkan. Jadi, ketika kegiatan kita tidak konsisten kita 

tidak ikut dengan kesepakatan maka itu akan kacau pembelajaran jadi, intinya 

jadwal itu harus kita kawal harus kita komitmen untuk melakukan apa yang sudah 

disepakati diantara pembina pondok dengan guru demi kemajuan atau 

perkembangan skill ataupun pengetahuan dan keterampilan santri. 



 
101  P: Bagaimana sistem pengawasan yang di terapkan di Pondok Pesantren Al-ikhlas 

Lambuya? 

N: Sistem pengawasan utuk santri 24 jam, santri tidak diperbolehkan keluar tanpa 

izin dari pembina ataupun pimpinan pondok, untuk izin pulang kampung atau 

ketempat lain karena ada kegiatan itu tetap harus jalurnya minta izin ke pembina 

atau pimpinan dan dibatasi izinnya dalam beberapa bulan itu misalnya dua kali 

itupun dua kali izinnya hanya satu dua hari saja, ketika ada santri yang melanggar 

yang keluar tanpa izin  itu akan diberikan sanksi sebagaimana degan tata tertib 

dan hukuman yang kita sudah sepakati antara santri dan orang tua santri. 

P: Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-ikhlas 

Lambuya ini? 

N: Evaluasi kerja pembina itu dilakukan secara berkala dilakukan sekali dalam 3 

bulan yng dihadiri oleh unsur yayasan,unsur pondok pesantren, dan unsur 

madrasah, itu di evaluasi secara total apa-apa kekurangan yang kita temui selama 

3 bulan, apa-apa kelebihan yang bisa kita kembangkan yang kita temui selama 3 

bulan hasil dari kesepakatan atau pembicaraan selama bulan itu, itulah menjadi 

dasar sistem yang akan kita lakukan tiga bulan berikutnya nanti akan di evaluasi. 

Cara megukur tingkat prestasi santri tiap akhir bulan juga santri itu kita tes 

walaupun tidak tes tertulis tapi kita tes kemampuan mereka dalam kegiatan yang 

mereka ikuti. 

P: Prestasi apa saja yang dicapai oleh santri  Pondok Pesantren Al-ikhlas 

Lambuya? 

N:  karena seiring berjalannya waktu sejak bedirinya pondok pesantren ini 

menerima santri sampai saat ini sdh Lima tahun brturut-turut kita sudah berhasil 

perlahan-lahan untuk menyebar santri-santri yang berprestasi yang alumni ke 

perguruan-perguruan tinggi terutama yang populer di tingkat Kabupaten sendiri 

yag berikut naik ke Provinsi, berikut lagi sudah mulai tersebar di kampus-kampus 

ternama di Pulau Jawa sana seperti UIN Syarif Hidayatullah, UI, UPI, ITB, 

UNHAS, UIN Makassar itu sudah ada dan hampir rata-rata beasiswa karena 

berprestasikarena melalui pengujian, bahkan di tahun kemarin ini kita berhasil 



 
102  mengirimkan Empat santri dan santri wati terbaik kita ke Kairo Mesir untuk 

melaksanakan pendidikan di Universitas Al-Azhar. 

P: Apakah setiap tahunnya itu ada peningkatan baik secara kualitas maupun 

kuantitas di Pondok Pesantren Al-ikhlas Lambuya? 

N: Dalam penigkatan disini tiap tahun ada di buat baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas. Kualitas dalam sumber daya manusia itu di bagi lagi dari kepembinaan, 

tenaga pengajar maupun dari santri itu sendiri dan peningkatan kualitas dari segi 

fasilitas, peningkatan dari segi kualitas itu tiap tahun naik. 

P: Apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses 

pembelajaran/pengasuhan?  

N: Kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan terkait kurangya pembina di 

dalam, ini pihak yayasan masih mencari pembina ataupun guru yang bersedia 

tinggal di dalam karena kebanyakan guru disini tidak tinggal di dalam dengan 

alasan berkeluarga atau kerja di tempat lain jadi kita yayasan disini pihak 

pesantren itu sangat membutuhkan pembina baik putra dan putri yang bersedia 

untuk menetap di wilayah pondok pesantren.  

 

 

 

  

 

  



 
103  LAMPIRAN 

TRANSKIP WAWANCARA 

Hari/Tanggal   : Selasa, 16 April 2019 

Waktu    : 11:10 p.m 

Lokasi   : Ruang Guru   

Narasumber  : Ibu sitti Rahima 

Jabatan   : Guru MTs  

Keterangan  

P: Pewawancara 

N: Narasumber 

 

P: Apakah ibu diikutkan dalam proses perencanaan? 

N: iya, ada. Kami juga guru-guru di ikutsertakan dalam perencanaan itu, yah 

tujuannya juga agar kami tahu program apa yang akan dilakukan dan kami juga 

bisa tahu cara apa yang akan kita terapkan. Kalau kami tidak diikutkan bisa 

dipastikan kami tidak bisa menjalankan program tersebut secara baik. Oleh karena 

itu, perlu adanya perecanaan terlebih dahulu. 

P: Metode apa yang Ibu gunakan dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas? 

N: Metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran di kelas yaitu 

pendekatan persuasif karena saya mengajar di tingkat Aliyah itu mereka sudah 

dewasa beda dengan tingkatan MTs kalau tingkatan Mts itu metode yang 

digunakan berbeda dengan metode di MA, ketika ada siswa yang bermasalah itu 

saya lakukan pendekatan pendekatan orang dewasa kemudian saya juga mengajar 

pembelajaran di kelas pendidikan orang dewasa juga yang saya gunakan untuk 

mengajar, kemudian guru-guru lainnya ketika mengajar itu megusahakan kalau 

memang bisa menggunakan IT atau infocus, karena ketika pendekatan guru ke 

siswa bagus maka dengan sendirinya juga tanpa kita minta siswa juga akan dekat. 

P: Apa kendala yang dihadapi guru dalam proses belajar mengajar di kelas? 

N: Kendala yang dihadapi dalam mengajar yaitu fasilitas,sarana dan prasarana 

karena kita ketahui bersama pondok pesantren itu swasta berbeda dengan 



 
104  madrasah-madrasah negeri di luar pondok pesantren yang fasilitas sarana 

prasarananya lengkap kalau kita disini masih sangat terbatas. 

P: Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam mengukur kemampuan para santri ? 

N: Evaluasi pembelajarannya seperti sekolah-sekolah lain juga karena kita disini 

ada 3 kurikulum yang kita gunakan yaitu kurikulum pondok, madrasah dan 

kurikulum diknas, evaluasinya seperti biasa yaitu kita lakukan selama tiap tahun 

ujian nasional,setiap semester itu ulangan semester, mid semester dan ulangan-

ulagan harian, itu akan di evaluasi terus prestasi dan nilai-niali siswa yang di 

evaluasi 

 



 
105  LAMPIRAN 

TRANSKIP WAWANCARA 

Hari/Tanggal   : Kamis, 02 Mei 2019 

Waktu    : 10:11 p.m 

Lokasi   : Ruang Kelas 

Narasumber  : Riza Sulfani  

Jabatan   : Santri Kelas 11 MA 

Keterangan  

P: Pewawancara 

N: Narasumber 

 

P: Bagaimana proses pembelajaran disini apakah metode yang digunakan oleh 

guru/pembina menyenangkan atau menyusahkan? 

N: Model pembelajaran yang ibu bapak guru gunakan itu beda-beda, tapi hampir 

sama, cuma caranya saja yang sedikit beda dalam mengajar, kita juga di ajarkan 

pelajaran umum, agama, dan juga kadang ibu guru atau bapak guru dalam 

mengajar menggunakan laptop atau infocus, dan menurut saya itu menyenangkan 

karena kita bisa belajar dengan bagus 

P: Kegiatan ekstrakulikuler apa saja yang diikuti? 

N: Saya mengikuti kegiatan ekstrakulikuler yaitu PMR, pramuka, dan juga seni 

gambar atau lukis, saya memilih seni lukis karena saya memiliki bakat dalam hal 

itu, jadi saya sangat senang dengan adanya kegiatan ini karena saya bisa 

menyalurkan bakat saya, dan alhamdulillah saya dan teman-teman lainnya 

diajarkan dengan baik untuk bisa membuat karya yang bagus. 

P: Bagaimana pendapat atau respon anda tentang kegiatan yang dijalankan di 

Pondok Pesantren Al-ikhlas Lambuya  

N: saya sangat senang dan semangat untuk mengikuti semua kegiatan-kegiatan 

yang ada di pondok pesantren ini, karena dengan mengikuti kegiatan ini dapat 

menambah pengetahuan saya dan saya merasa senang dengan kegiatan-kegiatan 

pembelajaran yang ada di pondok pesantren ini terutama pembelajaran bahasanya 



 
106  P: Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh pembina di Pondok 

Pesantren Al-ikhlas Lambuya? 

N: Disini kita diawasi dan tidak boleh keluar pagar kalau kita tidak minta izin 

dulu sama guru atau pembina, kami jua dibatasi kalau mau izin, biasanya untuk 

pulang kampung saja ada batasnya yang sudah di tentukan oleh pembina. 

P: Prestasi apa saja yang sudah anda raih? 

N: Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk melanjutkan kuliah di Jakarta. 

Saya sangat senang mendapatkan kesempatan ini, dan saya akan berusaha dan 

belajar terus supaya saya tidak sia-sia pergi ke Jakarta dan supaya saya bisa juga 

membawa nama baik pesantren, amiin. 

 



107  LAMPIRAN 

TRANSKIP WAWANCARA 

Hari/Tanggal   : Sabtu 11 Mei 2019 

Waktu    : 10:15 p.m 

Lokasi   : Rumah Ibu Muliati  

Narasumber  : Ibu Muliati  

Jabatan   : Orang Tua Santri 

Keterangan  

P: Pewawancara 

N: Narasumber 

 P: Menurut Ibu bagaimana lingkungan yang ada di pondok pesantren Al-Ikhlas 

Lambuya? 

N: Kalau menurut saya lingkungan di pondok itu bagus karena anak-anak diberikan 

pemahaman tentang agama, terus juga teman-temannya baik apalagi di ajari oleh 

ustad dan pembina-pembina lainnya dengan baik.  

P: Apakah anak Ibu memilih sekolah sendiri atau Ibu tekankan untuk sekolah di 

pondok pesantren Al-Ikhlas Lambuya? Mengapa? 

N: iya anak saya memilih sendiri untuk sekolah disana karena katanya disana bagus 

karena banyak diajarkan agama juga belajar  pelajaran umum, dan saya juga 

mendukung anak saya sekolah disana. 

P: Apa yang mendorong ibu untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren Al-

Ikhlas Lambuya? 



108  N: yah itu, karena saya ingin anak saya menjadi anak yang soleha dan mempunyai 

banyak pengetahuan  baik itu agama maupun umum. 

P: Bagaimana menurut  Ibu tentang perkembangan pengetahuan yang di miliki 

anaknya selama sekolah di pondok pesantren Al-Ikhlas Lambuya? 

N: Kalau menurut saya banyak yang berkembang, jadi anak saya itu pemalu tapi 

setelah lama sekolah disana sekarang dia sudah berani untuk ceramah kalau bulan 

ramadhan dan mengaji di masjid. 

P: Prestasi apa saja yang telah dicapai oleh anak Ibu selama sekolah di pondok 

pesantren Al-Ikhlas Lambuya? 

N: anak saya dapat beasiswa untuk ke perguruan Tinggi di Jakarta ,sebagai orang tua 

saya sangat bersyukur dan bangga karena anak saya mendapatkan kesempatan untuk 

kuliah di Jakarta. Saya juga berterimakasih kepada semua pengurus pondok pesantren 

yang sudah mengajar dan membimbing anak saya sehingga bisa berprestasi, semoga 

selalu berjaya. 

 

   



 
109              Kantor Ponpes Al-Ikhlas Lambuya 

MA Al-Ikhlas Amberi Masjid 

Asrama Putra 

Pembelajaran Malam 



 
110                  pengajian Pembelajaran Kitab Kuning Proses Pembelajaran di Kelas MTs  Proses Pembelajaran di Kelas MA  Kegiatan Perkampungan Bahasa Arab Kegiatan Menghafal Al-Qur’an 



 
111                               Foto Guru dan Pembina Kegiatan Drama Bahasa Arab 

Kegiatan Pidato Bahasa Arab-Inggris 

Pelatihan Drum Band Kegiatan Pramuka 

Apel Pagi Kegiatan Seni Tari 



 
112                         Pelatihan Kasidah 

Kegiatan English Camp 

Kegiatan Pramuka 

Kegiatan PMR Pembelajaran Subuh 



 
113                     Penerimaan Penghargaan 

Pemberangkatan Santri Ke 
Al-Azhar Mesir 

Wawancara dengan 
Pimpinan Pondok 

Wawancara dengan Guru 

Wawancara dengan 
Pembina 



 
114                                           Wawancara dengan 

Pembina 

Wawancara dengan Guru 

Kegiatan Penamatan Santri 
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