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LAMPIRAN 

 

A. Pedoman Observasi 
1. Kondisi Pondok pesantren Al-Muhajirin Darussalam Kabupaten 

Konawe. 

2. Kondisi sarana dan prasarana Pondok secara umum. 

3. Keadaan Kiyai, Ustadz, Pengurus dan santri Pondok Pesantern Al-

Muhajirin Darussalam Kabupaten Konawe. 

4. Pelaksanaan kegiatan Kitab Ta’limul Muta’alim. 

5. Pembentukan Karakter santri Al-Muhajirin Darussalam 

6. Peraturan Pondok Pesantren Al-muhajirin Darussalam. 

B. Pedoman Dokumentasi 
1. Sejarah berdirinya dan perkembangan Pondok Pesantern Al-Muhajirin 

Darussalam Kabupaen Konawe. 

2. Visi dan misi Pondok Pesantern Al-Muhajirin Darussalam Kabupaten 

Konawe. 

3. Daftar nama santri Pondok Pesantern Al-Muhajirin Darussalam 

Kabupaen Konawe. 

4. Jadwal kegiatan santri Pondok Pesantern Al-Muhajirin Darussalam 

Kabupaten Konawe. 

5. Data rincian pembiayaan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam 

Kabupaten Konawe. 

6. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam 

Kabupaten Konawe. 
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C. Pedoman wawancara 

1. Pimpinan Pondok Pesantren 

1. Identitas personal 

2. Bagaimana sejarah dan perkembangan Pondok Pesantren Al-Muhajirin 

Darussalam Kabupaten Konawe? 

3. Apa visi misi dan tujuan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam 

Kabupaten Konawe? 

4. Apa-apa saja program keagamaan dalam pembentukan karakter santri 

dari segi agama? 

5. Bagaimana peran anda dalam pembentukan karakter santri? 

6. Bagaimana kebijakan anda terhadap pembentukan serta pembinaan 

karakter santri? 

7. Menurut anda bagaimana peran pembelajaran kitab ta’limul muta’alim 

dalam pembentukan karakter santri dan apa kaitannya? 

2. Pengurus Santri   

1. Identitas personal 

2. Berapa jumlah santri Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam? 

3. Berapa jumlah ustadz atau tenaga pengajar pondok pesantren Al-Muhajrin 

Darussalam?    

4. Bagaimna bentuk struktur pondok pesantren Al-Muhajirin Darussalam? 

5. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana pondok pesantren Al-Muhajirin 

darussalam? 

6. Mengapa anda dipilih menjadi pengurus pondok pesantren? 
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7. Bagaimna peran pengurus dalam pembelajaran kitab Ta’limul Muta’alim? 

8. Bagaimana pengurus dalam menyikapi santri yang bersalah dan sebutkan 

contoh masalah bagaimana cara menyikapinya? 

9. Bagaimana upaya pengurus dalam membantu pondok membentuk 

karakter santri? 

10. Adakah kegiatan tambahan santri selain pembelajaran kitab Ta’limul 

Muta’alim dalam pembentukan karakter santri? 

11. Adakah hambatan dalam pembentukan karakter santri tersebut? 

12. Nilai-nilai apa saja yang paling ditekan oleh pembina kepada santrinya? 

3. Pengampu Kitab Ta’limul Muta’aalim 

1. Identitas personal 

2. Sejak kapan dimulai pembelajaran kitab Ta’limul Muta’alim? 

3. Mengapa harus kitab ta’limul muta’alim yang diajarkan? 

4. Apa tujuannya dari dalam pembelajarn kitab ta’limul muta’alim? 

5. Siapa saja yang mengikuti pembelajaran ini? Adakah pemisahan atau 

kualifikasi tertentu untuk mengikutinya? 

6. Apa saja metode yang digunakan pembelajaran kitab ini? 

7. Bab apa saja yang ditekankan dalam pembelajaran ini? 

8. Adakah kesulitan atau penghambat dalam pembentukan karakter 

santri? 

9. Menurut anda sebagai pengajar apakah kitab ini sangat membantu 

dalam pembentukan karakter santri? 
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10. Upaya apa saja dalam pembentukan karakter santri melalui kitab ini 

baik dalam pengajaran maupun diluar pengajaran? 

    4. Santri Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam 

1. Identitas Personal 

2. mengapa anda mau belajar di Pondok Pesantren Al-Muhajirin 

Darussalam? 

3. Bagaimana kesan anda terhadap pembelajaran kitab ta’limul 

muta’alim?nilai-nilai apa saja yang diajarkan didalamnya? 

4. apa motivasi anda mengikuti kegiatan ini? 

5. Apa yang anda dapatkan pelajaran dari pembelajaran kitab ta’limul 

muta’alim? 

6. Apakah cara guru mudah dipahami? 

7. Perubahan apa saja yang anda rasakan setelah mengikuti pembelajaran 

tersebut? 

8. menurut anda apakah pembelajaran kitab ta’limul muta’lim itu penting? 

Sebutkan alasanya? 

9. coba ceritakan dengan singkat masalah yang anda hadapi saat ini yang 

menyelsaikan dengan mengambil nilai didalamnya? 

 

 

 



 
 
 

84 

 

Nama: KH. M. Chozin, S.Pd. I 

Umur: 63 tahun 

Status: Selaku pembina dan pendiri Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam. 

 

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan Pondok Pesantren Al-Muhajirin 

Darussalam Kabupaten Konawe? 

Jawaban: Pertama pada tahun 1982 itu masuk dilahumbuti atas perintah 

kiyai Ali Yogya, sebelum kesini kami mendirikan Tsanawiyah di Jawa 

masih bujang kami tinggal pulang setelah pulang kami ingin tinggal kesini 

lagi ke Spf Ponpes Annur itu. Tapi rupanya kami mendaftar transmigran 

untuk pindah disini ditempatkan di wilayah Ahuwatu lahumbuti. Dalam 

merintis pondok ini kami melihat anak-anak seperti gelandangan tidak ada 

yang mengaji SD belum ada, bulan Desember 1983 kami membuat suatu 

program pengajian TPQ. Kami mengajar di Masjid mengarahkan anak-

anak untuk belajar para wali murid memberikan saran untuk mendirikan 

lembaga pendidikan disini. Bulan depannya kami mendirikan madrasah 

ibtidiyah dari kelas 1 sampai kelas 6 mengikuti kurikulum seperti di Jawa. 

Pada tahun 1984  ada Ebtanas pertama kali ternyata anak kelas 6 itu lulus 

semua dengan nilai memuaskan. Sehingga waktu itu kami tertarik 

mendirikan pondok pesantren berdampingan sekolah formal. Waktu itu 

SD belum ada, sehingga kami mendirikan Madrasah sekaligus Pondok 

Pesantren untuk niat dakwah Ahlussunnah Waljamaah. Pada masa itu 

masyarakat menerima kami dengan baik sekaligus mendukung penuh 
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adanya pondok tersebut. Pada tahun 1984 kami mendirikan Madrasah 

Tsanawiyah dan pada tahun 1987 kami mendirikan Pondok Pesantren 

waktu itu kami mengajarkan kitab-kitab yang ringan seperti: Mabadiul 

Fiqih, Safinatunnajah, taisir kholak dan kholasoh Nurul Yaqin. Waktu 

pertama santrinya hanya 9. Di tahun 1989 kami mengurus sertifikat 

sekaligus surat izin mendirikan Pondok Pesantren. waktu metintis pondok 

yang kami buat dekat masjid dindingnya masih papan beratapkan daun 

alang-alang pada masa itu. Program pendidikan Pondoknya dilakukan 

setiap sorenya, biasanya kalau libur kami mengajak santrinya untuk 

membersihkan halaman Pondok waktu itu masih banyak pepohonan. Pada 

masa itu masyarakat sangat berpartisipasi mendirikan ruangan-ruang untuk 

tempat mengaji. Pada tahun 1989 kamar santri berjumlah 9 kamar. 

Disinilah awal mulanya perkembangan Pondok Pesantren tersebut. 

Alhamdulillah setelah 1991 kebawah santri-santrinya banyak sampai saat 

ini. Segudang prestasi mereka cetak sehingga banyak masyarakat luar 

tertarik untuk memondokan anaknya. Inilah sejarah singkat Pondok Al-

Muhajirin Darussalam. 

 

2. Apa visi misi dan tujuan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam 

Kabupaten Konawe? 

Jawaban:- Visi Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam Membentuk 

manusia yang beriman dan bertaqwa lahir batinnya, giat beramal, kuat 
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beribadah, cerdas dalam berpikir, mandiri, kreatif, memberi hidup dan 

bermanfaat bagi kehidupan diri dari lingkungannya. 

        -Misi Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam 

7. Bidang dakwah dan sosial berusaha membangun nilai-nilai regiulitas 

dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

8. Bidang pendidikan dan pelatihan berusaha meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia yang berakhlakul karimah, terampil, profesional, dan kreatif. 

9. Bidang hukum syariah dan hukum positif berusaha memberikan 

pemahaman yang benar menjawab persoalan keagamaan ummat, serta 

memberikan advokasi bidang hukum positif khususnya bagi santri dan 

alumnus Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam. 

10. Bidang ekonomi dan bisnis berusaha mengembangkan kehidupan ekonomi 

yang merata khususnya dikalangan santri dan alumnus pondok pesantren 

Al-Muhajirin Darussalam dan masyarakat secara umum. 

11. Mewujudkan kultur pondok pesantren yang bermartabat, ramah, dan 

santun dalam suasana kekeluargaan. 

12. Mewujudkan unit pondok pesantren sebagai wahana pelatihan berabasis 

produksi dan kewirausahaan. 

Bagaimana peran anda dalam pembentukan karakter santri? 

3. Bagaimana peran anda terhadap pembentukan serta pembinaan karakter 

santri? 

Jawaban: Peran kami yaitu mengajarkan Kitab Ta’limul Muta’alim sebab 

kitab ini paling efektif dalam membentuk karakter santri disamping 
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berkahnya ulama yang ahli, pendidikan yang didalamnya banyak 

menggunakan metode para alim ulama. Contohnya begini dalam 

pendidikan santri tidak terlepas memberikan ceramah, nasehat dan contoh. 

Didalam kitab ta’limul muta’alim menjelaskan suatu keberhasilan 

menuntut ilmu itu ada 6: Dzakain (cerdas), hirsin (punya kemauan), 

wastibarin (banyak sabar), walbulgotin (ongkos) dan wairsyadi ustdzi 

(keridhoan seorang guru). Kitab tersebut sebagai penunjang utama kami 

dalam membentuk akhlak santri sehingga kami mengharuskan santri untuk 

mempelajari kitab tersebut. 

4. Bagaimana kebijakan anda terhadap pembentukan serta pembinaan karakter 

santri? 

Jawaban: Kebijakan dalam membentuk karakter santri yang pertama 

melihat kondisi karakter santri karna persoalannya adalah setiap santri 

berbeda-beda karakter. Sehingga kami mengajarkan anak-anak kami 

tentang adab terutama dalam kitab Ta’limul muta’alim. Disamping itu 

kami sesuaikan amaliyah lisan serta tindakan sehingga dalam membentuk 

karakter santri Alhamdulillah terwujud. Tapi disamping itu juga Ustadz 

maupun Ustadzah  membantu kami dalam membentuk karakter santri 

karna mereka sudah tertata akhlaknya.  Disamping itu juga masing-masing 

santri menjaga `etikanya sesuai kesadaran masing-masing. 

5. Apa harapan anda kedepannya ketika seorang santri tersebut lulus dari 

pondok pesantren Al-Muhajirin Darussalam? 
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    Jawabann: harapan saya selaku kiyai yaitu semoga mereka selalu taat 

kepada Allah, melaksanakan sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW, 

berbakti kepada orang tua, dan berguna bagi bangsa dan Negara. 

 

Nama: Adib Muhammad 

Umur: 24 Tahun 

Status: Ustad/Pengajar Kitab Ta’limul Muta’alim 

1. Sejak kapan dimulai pembelajaran kitab Ta’limul Muta’alim? 

Jawaban: Pembelajaran kitab ta’limul muta’alim dilakukan diwaktu awal mula 

pondok pesantren ini berdiri, sehingga bapak mengajarkan dan mendidik 

menggunakan kitab ta’limul muta’alim. Alhahamdulillah kitab ta’limul 

muta’alim ini sangat relevan dengan akhlak santri di Pondok ini. 

2. Mengapa harus kitab ta’limul muta’alim yang diajarkan? 

Jawaban: Itu identik begini itu sarannya yang paling tepat dan paling gampang 

dan kitab ini kunci akhlak dan taat ibadah ibaratnya begini kami akan mengisi 

ilmu seperti wadah kalau begini itu kita isi ilmu pecah dibawah kita isi penuh 

lama-lama habis kalau miring apalgi buntu kita isi lama-lama nggak penuh. 

Apalagi mengkurep kalau diisi nggak akan berisi. Maka yang tepat adalah 

wadahnya seperti ini kesiapannya ada, ini nggak bocor fungsi kiyai isi ilmu jadi 

itu bahasa di ta’lim itu bisa melandasi anak-anak dalam menuntut Ilmu. 

Sehingga ilmu itu nggak lari menetap karna akhlaknya sudah baik. 

3. Apa tujuannya dari dalam pembelajarn kitab ta’limul muta’alim? 
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Jawaban: Tujuannya itu kalau mau melihat santri itu berhasil ikut tahapan-

tahapan yang ini yaitu membentuk karakter santri sehingga ahli ilmu atau yang 

mengajarkan menjadi figur yang paling utama yang dicontohi seorang santri.  

4. Siapa saja yang mengikuti pembelajaran ini? Adakah pemisahan atau 

kualifikasi tertentu untuk mengikutinya? 

Jawaban: Ada, kualifikasinya begini semua anak-anak harus khatam kitab, 

terus bagi lagi kalau anak yang sudah pintar nahwu itu syarahnya ada lebih-

lebih mengambil pendapat para ulama. Sehingga dalam memisahkan itu ada 

kelasnya diatas kitab bidayatul hidayah. 

5. Apa saja metode yang digunakan pembelajaran kitab ini? 

Jawaban: dalam mengajarkan kitab Ta’limul Muta’alim biasanya 

menggunakan metode ceramah, sorongan dan bandongan. Sorongan yang 

dimaksud yaitu metode pengajaran dengan cara menghadap guru seorang 

dengan membawa kitab yang akan dipelajari sedangkan bandongan yaitu 

membaca, menerjemahkan, menerangkan dan seringkali mengulas teks-teks 

kitab berbahasa Arab tanpa harakat (gundul).. 

6. Bab apa saja yang ditekankan dalam pembelajaran ini? 

Jawaban: Bab tentang niat, karna ini bagian dari strategi kami dalam 

pembentukan karakter dari segi jiwa dan mental sorang santri. Karna kami 

seorang guru mengutip dari perkataan ulama Syekh Azzarnuji menjelaskan, 

sukses dan gagalnya pendidikan Islam tergantung dari benar dan salahnya 
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dalam niat belajar. Niat yang benar yaitu niat yang ditujukanuntuk mencari 

ridho Allah, memperoleh kebahagiaan atau sa’adah di dunia akhirat, 

memerangi kebodohan yang menempel pada diri santri dan melestarikan 

ajaran Islam. Bab ini harus ditekankan kepada anak didik santri bahwa belajar 

itu bukan untuk mendapatkan popularitas, kekayaan atau kedudukan tertentu, 

tapi mendapatkan ridho Allah. 

7. Contoh kecil apa saja yang paling mendasar dalam pembentukan karakter 

santri? 

Jawaban: Pembentukan karakter santri terhadap ustadz dan ustadzahnya 

ialah harus patuh dan hormat dengan menunjukan sikap atau perilaku yang 

baik dan salah satu pembentukan karakter santri terhadap mereka ialah tidak 

kencang berjalan didepannya, tidak duduk ditempat duduknya, tidak memulai 

percakapan dengannya kecuali seizinya, dan lain-lain, seperti itulah 

pembentukan karakter santri. 

8. Adakah kesulitan atau penghambat dalam pembentukan karakter santri, kalau 

ada apa solusinya? 

Jawaban: Faktor penghambatnya dalam upaya pembentukan karakter adalah 

ketika santri tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda itupun karakter 

bawaan dari rumah sehingga kami disini agak sulit untuk membentuk karakter 

tersebut. Maka dari itulah kami padukan antara prilaku sesuai dengan di dalam 

kitab ta’limul muta’alim karna ini salah satu solusi real”. 

9. Menurut anda sebagai pengajar apakah kitab ini sangat membantu dalam 

pembentukan karakter santri? 
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Jawaban: Pembelajaran kitab Ta’limul Muta’alim salah satu kitab yang sangat 

membantu dalam pembentukan karakter. Karna pada umumnya kitab ini bagian 

dari wasilah para ulama terkhusus kepada pengarang kitab Ta’limul Muta’alim. 

Sehingga kami sangat bersyukur karna adanya kitab ini santri-santri mulai 

paham tentang akhlak yang baik serta menerapkan dalam sendi kehidupan 

meskipun secara berproses dalam menerapkannya. 

10. Cara  apa saja dalam pembentukan karakter santri melalui kitab ini baik dalam 

pengajaran ? 

Jawaban: cara yang kami lakukan adalah kami selalu memberikan nasehat 

yang termaktub dari kitab tersebut disamping itu juga, kami memberikan 

contoh dalam penerepannya sehingga santri tersebut melakukan apa yang kami 

contoh. Dan bagi yang melanggar biasanya kami memberikan sanksi yang 

normatif berupa hafalan nadzom, ayat-ayat pendek serta membersihkan 

halaman.  

Nama: Rahmawati 

Umur: 18 tahun 

Status: Selaku Pengurus Pondok Pesantren 

1. Berapa jumlah santri Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam? 

    Jawaban: Santri putra 60 dan putri102 jadi totalnya santri  

7Al-Muhajirin Darussalam keseluruhannya sebanyak 162 orang  

2. Berapa jumlah ustadz atau tenaga pengajar pondok pesantren Al-Muhajrin 

Darussalam?   
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Jawaban: Jumlah tenaga pengajar atau Asatidznya berjumlah 20 orang. 

Putranya : 10 orang putrinya: 10 orang masing-masing tinggal di Pondok 

pesantren sini. 

3. Bagaimna bentuk struktur pondok pesantren Al-Muhajirin Darussalam? 

Jawaban: Bentuk struktur pengurus pondok pesantren Al-Muhajirin 

Darussalam terdiri dari 10 bagan masing-masing bagan ada lurah santrinya, 

wakil, bendahara, Ketua bidang perizinan, ketua bidang kesehatan, ketua 

bidang pendidikan, ketua bidang peribadahan, keamanan, kebersihan dan 

peralatan. 

4. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana pondok pesantren Al-Muhajirin 

darussalam? 

Jawaban: Kondisi sarana dan prasaranan mushollahnya bagus, terus kamar 

mandinya bisa layak pakai untuk kebutuhan santri, tempat wudhunya cukup 

bagus meskipun ada kekurangan tempat wudhunya. 

5. Mengapa anda dipilih menjadi pengurus pondok pesantren? 

Jawaban: Saya dipilih atas kesepakatan teman-teman, mereka percaya klw sya 

bisa memimpin mereka di Pondok ini. Intinya ini amanah dari Romo yai juga. 

6. Bagaimna peran pengurus dalam pembelajaran kitab Ta’limul Muta’alim? 

Jawaban: Perannya itu menerapkan kegiatan seperti menerapkan pehamaman 

dulu, diperaktikan dikesehariannya seperti tata keramanya, sopan santunnya 
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sehingga kita sebagai pengurus mencontohkan dan menekankan kepada teman-

teman santri. 

7. Bagaimana pengurus dalam menyikapi santri yang bersalah dan sebutkan 

contoh masalah bagaimana cara menyikapinya? 

Jawaban: Biasanya kalau ada santri bermasalah itu pertama kalau memang 

masalah masih bisa dibawa keorganisasi jadi kita urus di pengurus. Tapi kalau 

masalah itu sudah nggak sanggup diurus seperti kasus pencurian itu langsung 

diserahkan kepada pengasuh Pondok Pesantren maka dari pengasuh tersebut 

memberikan sanksi-sanksi dikeluarkan atau tidak itu semua dikembalikan 

kepada pengasuh pondok. Yang pacaran biasaya diarak keputra, kalau keluar 

tanpa izin sanksinya disuruh piket selama satu minggu, yang telat jamaah atau 

nggak sholat jamaah sanksinya didenda atau dipukul betisnya, yang bawa hp 

sanksinya dipecah oleh pemiliknya ples ngaji ditengah lapangan. 

8. Bagaimana upaya pengurus dalam membantu pondok membentuk karakter 

santri? 

Jawaban: Upayanya dengan mencontohkan prilaku yang lebih baik kesantri, 

mengarahkan mereka disiplin untuk sholat jamaah, mengarahkan mereka 

jangan membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan pondok dan 

mengarahkan mereka untuk menjaga citra nama baik pondok. Itulah upaya 

kami dalam membentuk karakter santri. 

9. Adakah kegiatan tambahan santri selain pembelajaran kitab Ta’limul 

Muta’alim dalam pembentukan karakter santri? 
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Jawabannya:  Ada, disamping pembelajaran kitab Ta’limul Muta’alim, diluar 

pembelajaran tersebut kami selaku pengurus membuat suatu program atau 

kegiatan ekstrakulikuler diantaranya: Yasinan, diba’an, berzanjian, pengajian 

bulanan, muhadhoroh serta kegiatan lainnya. Kami sengaja membuat program 

ini agar dari segi jasmani dan rohaninya terbentuk dengan baik. 

10. Adakah hambatan dalam pembentukan karakter santri tersebut? 

Jawaban: Ada hambatan sebenarnya banyak, karnakan santri itu beda-beda 

kepribadiannya beda-beda ada yang susah diatur ada yang gampang diatur. 

11. Nilai-nilai apa saja yang paling ditekan oleh pembina kepada santrinya? 

Jawaban: Nilainya itu paling ditekankan sopan santun, nilai kedisiplinan 

terhadap waktu, nilai keilmuwan. Pokoknya nilai-nilai itu yang kami tekankan. 

Nama: Rifan 

Umur: 18 tahun 

Status: Santri 

1. Mengapa anda mau belajar di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam? 

Jawaban: Saya mondok di Al-Muhajrin Darussalam niat ingin menjadi ahli 

agama, dan memperdalam ilmu agama di pondok pesantren. Dan menjaga 

ibadah serta pergaulan, karna diluar terpengaruh oleh teman-teman sedangkan 

di pesantren Inshaa Allah terjaga dan memberikan kebaikan kepada saya. 

2. Bagaimana kesan anda terhadap pembelajaran kitab ta’limul muta’alim?nilai-

nilai apa saja yang diajarkan didalamnya? 
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Jawaban: Kesan saya mempelajari kitab ta’limul muta’alim itu saya senang 

sekali karna saya mendapatkan nilai-nilai seperti: Akhlak, tidak boleh kendor 

dalam menuntut imu, tata krama dalam belajar, memilih guru dan teman yang 

baik. 

3. apa motivasi anda mengikuti kegiatan ini? 

Jawaban: Motivasi saya mempelajari ta’limul muta’alim itu seperti kita 

kendor belajar, pas mempelajari kitab tersebut akan tumbuh rasa semangat 

dalam belajar karna disitu disebutkan keutamaan-keutamaan ilmu termotivasi 

harus belajar sungguh-sungguh “ Man jadda wajada” barang siapa yang 

bersungguh-sungguh pasti akan bisa mendapatkannya. 

4. Apa yang anda dapatkan pelajaran dari pembelajaran kitab ta’limul muta’alim? 

Jawaban: Pokoknya belajar kitab ta’limul muta’alim itu artinya pedoman bagi 

santri atau orang yang belajar. Jadi disitu disebutkan santri harus mempunyai 

semangat, tekun, adab tentang santri, bahkan ada cara menghafal sehingga 

santri itu mudah menghafalnya. Tapi pokok utamanya dalam pembelajaran 

kitab tersebut adalah lebih ditekan ilmu dan akhlak santri. 

5. Apakah cara guru mudah dipahami? 

Jawaban: Menurit saya mudah dipahami, karna pak yai sendiri mengajarkan 

dengan menjelaskan sesuai dengan kitab tersebut dan memberikan contoh 

dalam kehidupan, sehingga kami memahaminya dengan baik itu cara metode 

pak yai mengajarkan. 
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6. Perubahan apa saja yang anda rasakan setelah mengikuti pembelajaran 

tersebut? 

Jawaban: Perubahan dalam diri saya, yang dulunya kurang sopan terhadap 

kitab, yang dulunya lewat didepan ustad berdiri tegak. Namun setelah 

mempelajari kitab tersebut saya lebih hormat kepada kitab dan pak yai dan 

ustad saya dalam kehidupan sehari-hari. 

7. menurut anda apakah pembelajaran kitab ta’limul muta’lim itu penting? 

Sebutkan alasanya? 

Jawaban:Menurut saya sangat penting bagi kaum santri bahkan di pondok 

pesantren jika tidak ada pelajaran kitab tersebut, biasa belum disebut pondok 

pesantren saking pentingnya kitab ta’limul muta’alim. Alasan saya juga kitab 

tersebut wajib dipelajari bagi santri karna itu bagian pedoman utama bagi 

santri. 

8. coba ceritakan dengan singkat masalah yang anda hadapi saat ini yang 

menyelsaikan dengan mengambil nilai didalamnya? 

Jawaban: Masalah saya sulit menghafal nadzom-nadzom atau kitab kecil tapi 

pas saya mempelajari kitab ta’limul muta’alim ustad menjelaskan ada sebuah 

nadzom yang berbunyi “ Sakaitu ila waqiinsu ahifzi fa’arsadani ila tarkil 

ma’asi dalam nadzom itu menjelaskan: Imam syafi’i bertanya kepada Imam 

Waqi’” mengapa hafalanku susah aku hafal? Imam Waqi’ menjawabnya “ 

Kamu  harus meninggalkan maksiat” dari situlah kitab tersebut menyelsaikan 

masalahku sulit menghafal untuk meninggalkan maksiat. Dan Alhamdulillah 

setelah saya lakukan nadzoman tersebut saya hafal. 
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Nama: Firawati  

Umur: 18 tahun 

Status: Santri 

1. Mengapa anda mau belajar di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam? 

Jawaban: Alasannya saya masuk di Pondok Pesantren ini adalah karna di 

pondok pesantren ini masih mengajarkan Ahlusunnah Waljamaah baru pondok 

ini sudah terkenal dikalangan masyarakat pusat kajian ilmu agama yang bagus 

2. Bagaimana kesan anda terhadap pembelajaran kitab ta’limul muta’alim?nilai-

nilai apa saja yang diajarkan didalamnya? 

Jawaban:Kesannya dalam kitab ta’limul muta’alim ini bagus karna 

mengajarkan tentang nilai-nilai adab terhadap guru, adab terhadap ilmu, adab 

terhadap teman. Sehingga saya pribadi mau bersungguh-sungguh 

mempelajarinya. 

3. Apa motivasi anda mengikuti kegiatan ini? 

Jawaban: Motivasi saya karna ingin merubah adab kurang baik saya menuju 

yang lebih baik karna didalam kitab tersebut mempelajari adab-adab yang baik. 

Sehingga saya termotivasi disitu. 

4. Apa yang anda dapatkan pelajaran dari pembelajaran kitab ta’limul muta’alim? 

Jawaban: Pelajaran yang dapat saya ambil itu tentang sopan santun terhadap 

orang tua, sopan santun terhadap guru, sopan santun terhadap teman, dan sopan 

santun terhadap masyarakat. 

5. Apakah cara guru mudah dipahami? 
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Jawaban: Sangat mudah karna guru memberikan contoh didepan guru itu 

harus sopan, tidak boleh jalan didepan karna menjelaskannya langsung 

diberikan contoh. 

6. Bagaimana hubungan komunikasi antara santri dengan ustadz? 

Jawaban:Berbanding jauh ketika karakter santri kepada sesama santri dengan 

pembentukan karakter santri kepada Ustadz/ustadzah. Ketika  sesama  santri 

hanya  sekedar menghargai, sedang ketika  dengan Ustadz/ustadzah lebih 

menghormati, patuh dan taat.” 

 

7. Perubahan apa saja yang anda rasakan setelah mengikuti pembelajaran 

tersebut? 

Jawaban:Sebelum saya mondok, saya sering melawanorang tua, meremehkan 

perintahnya. Setelah saya mondok di Al-muda dan dengan  adanya 

implementasi nilai- nilai kitab Ta’limuMuta’alim pada pembelajaran tersebut 

ada perubahan yang saya dapat, saya biasa meng-intropeksi diri, saya bisa 

mengerti tata krama kepadaUstadz/ustadzah. Seperti:Ketika beliau sedang 

lewat sebagai bentuk penghormatan kepada beliau yang telah rela 

mengamalkan ilmunya. 

Menurut anda apakah pembelajaran kitab ta’limul muta’lim itu penting? 

Sebutkan alasanya? 

Jawaban: Sangat penting, karna tidak adanya kitab ini santri-santri menjadi 

semberono dan tidak berakhlak. Sehingga pak yai menekankan mempelajari 

kitab ta’limul muta’alim bagi saya wajib mempelajari kitab tersebut. 
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8. coba ceritakan dengan singkat masalah yang anda hadapi saat ini yang 

menyelsaikan dengan mengambil nilai didalamnya? 

Jawaban: Ada masalah, dulu saya terkadang nggak sopan terhadap guru 

terkadang saya lewat didepannya saya nggk tabe, nggak nunduk. Sehingga 

kitab ini membantu saya memperbaiki itu semua baik akhlak saya maupun 

ibadah saya serta ilmu saya.   
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PONDOK PESANTREN AL-MUHAJIRIN DARUSSALAM PONDIDAHA 
KABUPATEN KONAWE 

 

SURAT KETERANGAN  

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

a. Nama: KH. M. Chozin S.Pd 

b. Jabatan: Pendiri Pondok Pesantren  

Dengan ini menerangkan bahwa  

a. Nama:  

b. Nim:  

c. Judul penelitian: Pembentukan Karakter Santri Melalui 

Pembelajaran Kitab Ta’limul Muta’alim Di Pesantren Al-

Muhajirin Darussalam Kabupaten Konawe. 

Telah melaksanakan penelitian di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam 

Pondidaha Kabupaten Konawe. Dalam menyusun tugas akhir/skripsi untuk 

menyelsaikan tugas pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Kendari (FATIK IAIN). 

 Dengan surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

Pondidaha, 5 Juni 2020 

 

KH. M. Chozin, S.Pd 
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Daftar Nama Informan di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam 
Pondiddaha Kabupaten Konawe 

No Nama Tanda Tangan 

1 KH. M. Chozin, S.Pd I 

 

 

2 Ust. Adib Muhammad 

 

 

3 M. Irfan  

 

 

4 Rahmawati 

 

 

5 Devi  

 

 

6 Firawati  

 

 

7 Zulfi 
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Nama Lengkap: Fahrurrizal 

Tempat/Tanggal Lahir: Kendari, 04 Kendari 1998 

Alamat: Desa. Amendete Kec. Amonggedo 

Email: Muslimnegarawan064@gmail.com 

 

 

Riwayat Pendidikan 

1. SDN 1 Marga Karya: Tahun 2005-2010 

2. MTS Birrul Walidain NW: Tahun 2010-2013 

3. MA. Al-Muhajirin Darussalam Pondidaha: 2013-2016 

 

Riwayat Organisasi 

2011-2013: Anggota Ikatan Remaja Nahdatul Wathan 

2014-2016: Bidang Perizinan Himpunan Santri Al-Muhajirin Darussalam 

2017-2019: Ketua Departemen Kebijakan Publik KAMMI IAIN Kendari 

2018-2019: Ketua Menteri Pergerakan Mahasiswa Dema Fatik IAIN Kendari 

2019-2020: Humas All Variant Club Indonesia Konawe 


