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INSTRUMENT WAWANCARA 

(Pengasuh Pondok Gontor 7) 

 

A. Data Informan 

Nama   : ……………………. 

Pendidikan Terakhir : ……………………. 

Daerah   : ……………………. 

Bagian   : ……………………. 

 

B. Pertanyaan Wawancara 

 

1. Apakah ada perbedaan Visi, Misi dan Tujuan Pondok antara Pondok 

Modern Darussalam Gontor Pusat dengan Pondok Modern Darussalam 

Gontor 7 Riyadhatul Mujahiddin, Kendari? 

2. Bagaimana dengan perbedaan pola kedisiplinan santri khususnya masalah 

kebijakan yang ditetapkan oleh Pondok Gontor 7 dengan Pondok Gontor 

Pusat? 

3. Apa acuan Pondok Gontor 7 dalam menentukan aturan-aturan kedisiplinan 

terhadap santri?  

4. Apa tujuan dari penerapan disiplin dilingkungan pondok Gontor 7? Dan 

bagaimana dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada santri yang 

melanggar? 

5. Kenapa harus ada pengasuhan Santri dan apa fungsinya? 

6. Apa yang harus dilakukan oleh bagian Pengasuhan santri dalam 

mengontrol program serta kegiatan pondok? 

7. Apakah ada pendekatan-pendekatan khusus yang dilakukan pondok 

Gontor 7 atau bapak pengasuh lakukan terhadap santri dan guru? 

8. Bagaimana usaha pengasuhan santri untuk mengoptimalkan kinerja agar 

tujuan pendidikan karakter tercapai? 

9. Kenapa jadwal kegiatan begitu padat di pondok Gontor 7? Apa tujuannya! 

10. Pondok Gontor 7 diidentikkan dengan kekerasan/hukuman, bagaimana 

posisi hukuman di Gontor seharusnya? 

  



 

206 

INSTRUMENT WAWANCARA 

(Guru Senior Pondok Gontor 7) 

 

A. Data Informan 

Nama   : ……………………. 

Pendidikan Terakhir : ……………………. 

Daerah   : ……………………. 

Bagian   : ……………………. 

 

B. Pertanyaan Wawancara 

 

1. Apa urgensi peraturan dan kedisiplinan di pondok Gontor 7 terhadap 

pembentukan karakter santri? 

2. Siapa yang bertanggung jawab mengawal seluruh kegiatan dan program 

santri di pondok Gontor 7? Dan apa pentingnya bagian pengasuhan santri? 

3. Apa ada pola yang dijalankan oleh bagian pengasuhan santri dalam 

mengawal kegiatan dan program santri selama ini di pondok Gontor 7? 

4. Apa yang menjadi kendala dalam proses pembentukan karaker santri dan 

ada solusi yang ditawarkan untuk menghadapi kendala tersebut! 

5. Apakah bagian pengasuhan santri membatasi kalian untuk berkegiatan 

seperti olahraga? 

6. Apakah para santri mengetahui semua peraturan yang ada di pondok 

Gontor? Bagaimana perasaan kalian sekolah dengan aturan yang banyak! 
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INSTRUMENT WAWANCARA 

(Santri Pondok Gontor 7) 

 

A. Data Informan 

Nama   : ……………………. 

Pendidikan Terakhir : ……………………. 

Daerah   : ……………………. 

Bagian   : ……………………. 

 

B. Pertanyaan Wawancara 

 

1. Apa fungsi dari pengurus rayon di asrama? Dan apa yang dilakukan untuk 

menjaga disiplin santri 

2. Apa perubahan sikap yang terlihat dari santri baru, ketika menempuh 

pendidikan di Pondok Gontor 7? 

3. Bagaimana pengalama kalian sebagai pengurus rayon terhadap santri dan 

kegiatan kalian menjadi santri? 

4. Kapan mahkamah santri dilaksanakan dan apa yang dilakukan ketika 

mahkamah? 
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INSTRUMENT WAWANCARA 

(Staf Pengasuhan Santri Pondok Gontor 7) 

 

A. Data Informan 

Nama   : ……………………. 

Pendidikan Terakhir : ……………………. 

Daerah   : ……………………. 

Bagian   : ……………………. 

 

B. Pertanyaan Wawancara 

 

1. Apa aja sih nilai-nilai yang terkandung didalam kegiatan santri selama di 

Pondok Gontor 7? 

2. Apa itu bagian pengasuhan santri? 

3. Bagaimana metode pengawasan yang dilakukan bagian pengasuhan santri 

terhadap segala kegiatan di Pondok Gontor 7? 

4. Bagaimana proses pengevaluasian santri di Pondok Gontor 7? 

5. Apa salah satu faktor yang mendukung berjalannya sistem Pengasuhan 

Santri di Pondok Gontor 7? 

6. "Asrama sebagai Sistem Pendidikan", apa manfaatnya bagi bagian 

Pengasuhan santri? 

7. Apa yang dilakukan bagian Pengasuhan santri untuk mengantisipasi 

"linkungan pondok" tetap kondusif dari pengaruh negatif? 

8. Bagaimana pengaruh Wali Santri Gontor 7 dalam mendukung proses 

pendidikan anak-anaknya? 

9. Apakah ada kendala dengan luasnya pondok Gontor 7 dengan peraturan 

kedisiplinan di Pondok? 

10. Apa kendala bagi Asatidz yang pengabdian di Pondok Gontor 7? 

11. Bagaimana strategi Pondok dalam menjaga konsistensinya selama ini? 

12. Apa itu khutbatul Arsy? 

13. Kegiatan yang dilakukan Pondok Gontor 7 disetiap bulan Ramadhan? 

14. Apakah ada pendekatan-pendekatan khusus yang dilakukan pengasuhan 

santri terhadap santri dan guru? 

15. Apa yang dilakukan bagian Pengasuhan Santri untuk memastikan bahwa 

lingkungan pondok aman? 

16. Bagaimana cara penilaian terhadap santri yang dilakukan bagian 

pengasuhan santri terhadap aturan-aturan kedisiplinan? 

17. Bagaimana cara pengasuhan santri melatih kemandirian santri di Pondok 

Gontor 7? 

18. Apa kendala internal bagian pengasuhan santri dalam menghadapi para 

santri khususnya tentang aturan-aturan dan kedisiplinan di Pondok Gontor 

7? 
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19. Apa fungsi dan tujuan dari banyaknya peraturan-peraturan di Pondok 

Gontor 7 Riyadhatul Mujahiddin? 

20. Apakah ada evaluasi yang dilakukan Pondok Gontor 7 untuk para Asatidz? 

21. Apa yang dibahas dan diterangkan oleh Bpk. Pengasuh terhadap para 

Asatidz ketika Kemisan Guru-Guru? 

22. Bagaimana cara pondok untuk membentuk karakter santri di Pondok 

Gontor khususnya di Gontor 7? 

23. Bagaimana cara pengasuhan santri dalam memahamkan santri tentang 

disiplin kegiatan dan program santri? 

24. Bagaimana cara bagian pengasuhan santri melakukan pengawasan dengan 

Absensi? Dan apakah ini efektif! 

25. Apa yang dimaksud dengan pengawasan berjenjang yang dilakukan 

pondok atau bagian Pengasuhan Santri? 



 

 

LAMPIRAN DOKUMENTASI DARI PAPARAN DATA 

(Pengasuhan Santri dalam Tinjauan Manajemen) 

NO ISI DOKUMENTASI RUJUKAN HALAMAN 

1 Visi Pondok Modern Darussalam Gontor adalah: 

“Mencetak kader-kader pemimpin ummat, menjadi tempat ibadah 

thalab al-ilmi, serta menjadi sumber ilmu pengetahuan Islam, 

bahasa Al-Qur’an dan Ilmu Pengetahuan Umum dengan tetapi 

berjiwa Pesantren”. 

 

Dokumentasi Panduan Manajemen Kulliyatul 

Muallimin al-Islamiyah, p.7 
83 

2 Misi Pondok Modern Darussalam Gontor adalah: 

Pertama, Membentuk generasi yang unggul menuju terbentuknya 

khairu ummah. Kedua, Mendidik dan mengembangkan generasi 

mukmin muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, 

berpengetahuan luas dan berpikiran bebas, serta berkhidmat 

kepada masyarakat. Ketiga, Mengajarkan Ilmu Pengetahuan agama 

dan umum secara seimbang menuju terbentuknya ulama yang 

intelek. Keempat, Mewujudkan warga Negara yang berkepribadian 

Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT”. 

 

Dokumentasi Panduan Manajemen Kulliyatul 

Muallimin al-Islamiyah, p.7 
83 

3 Tujuan yang diinginkan Pondok Modern Darussalam Gontor adalah: 

Pertama, Membentuk generasi yang unggul menuju terbentuknya 

khairu ummah. Kedua, membentuk generasi mukmin muslim yang 

berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran 

bebas, serta berkhidmat kepada masyarakat. Ketiga, melahirkan 

ulama yang intelek dengan memiliki keseimbangan dzikir dan 

pikir. Keempat, membentuk warga Negara yang berkepribadian 

Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. 

 

Dokumentasi Panduan Manajemen Kulliyatul 

Muallimin al-Islamiyah, p.8 
84 

4 Kehidupan didalam pondok yang selalu bergerak “al-ma’hadu laa 

yanamu abadan…(pondok tidak pernah berhenti)” ini 

Abdullah Syukri Zarkasyi, Transkrip Pidato 

Pengasuh Pondok dalam Kegiatan Kamisan Guru 

Pondok Modern Darussalam Gontor, (Gontor, 3 

87-88 



 

 

menimbulkan kehidupan yang dinamis, kehidupan dinamis akan 

melahirkan sikap militansi, sikap militansi tersebut akan 

menimbulkan kedisiplinan yang produktif dan pada akhirnya akan 

melahirkan mental attitude pada kepribadian santri di Pondok… 

Yang dibantu, dibela dan tegakkan adalah disiplin dan system 

sebagai sebuah wadah untuk membentuk pola pikir, sikap dan 

tingkah laku kalian. Yang mendidik terdidik,…apa yang 

didisiplinkan? pola pikir, sikap dan tingkah laku, hidup saya untuk 

pondok karena Allah, bondo bahu pikir ngak perlu pakai nyawa 

pun tidak apa-apa. Kalian belajar di Gontor, karena nanti akan 

kalian terapkan dimasyarakat kalian, buat masyarakat, masyarakat 

yang madani. 

 

November 2011). 

5 Kata pak Zar, pondok ini akan tetap maju walaupun tidak ada saya, 

asalkan tetap mengikuti sunah dan disiplin pondok ini. Sunah dan 

disiplin itu bukan sekedar sembahyang atau puasa saja. Namun 

sunah itu sikap, tingkah laku, moralitas, pola pikir dan banyak 

yang tidak dipakai undang-undang dan banyak yang pakai dhomir. 

 

Abdullah Syukri Zarkasyi, Transkrip Pidato 

Pengasuh Pondok dalam Kegiatan Kamisan Guru 

Pondok Modern Darussalam Gontor, (Gontor, 3 

November 2011). 

89 

6 “Para santri harus selalu diarahkan, dinasehati, dimotivasi baik 

yang bersifat idealis maupun yang bersifat pragmatis, untuk apa? 

Motivasi idealis bertujuan untuk menanamkan agar bagaimana 

mereka memiliki rasa keterpanggilan dalam melaksanakan segala 

kegiatan di pondok ini, dan memiliki cita-cita dan idealisme yang 

tinggi dalam setiap apa yang mereka lakukan. motivasi 

pragmatisme bertujuan untuk mengetahui landasan filosofis dari 

kegiatan-kegiatan yang dihadapi santri, seperti: mengapa harus ada 

pramuka, ada muhadharah, ada antrian, ada disiplin, ada piket 

malam, ada pula pelajaran, kenapa ada tamrinat, ada muwajjah dan 

lain-lain, kesemua itu harus mereka pahami, mereka ketahui dan 

mereka jalankan karena itu bagian dari pendidikan…”. 

 

Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen Totalitas 

Kehidupan, (tidak dipublikasikan), p. 39. 
112-113 



 

 

7 Manusia memiliki hati, perasaan dan tabiat yang menjadi salah 

satu sumber kekuatan produktivitas dan motivasi dengan kekuatan 

tersebut, manusia ingin mendapat kedudukan, pengakuan, dan 

penghormatan dalam bahasa lain bisa dikatakan musta’mal, 

mu’taraf, mu’tabar dan muhtaram. Untuk itu kekuatan tersebut 

perlu disentuh dan didekati dengan cara diajak bicara, diajak 

makan, didengar keluhanya, diperhatikan, dan sesekali dipuji. Jika 

kekuatan tersebut mendapatkan sentuhan yang baik, maka ia akan 

bekerja dan berbuat secara baik pula serta akan memiliki 

produktivitas yang tinggi. 

 

Abdullah Syukri Zarkasyi, Transkrip Pidato 

Pengasuh Pondok Dalam Kegiatan Pekan 

Perkenalan Pondok Modern Darussalam Gontor, 

(Gontor, 5 Oktober 2011). 

115 

8 Pendekatan program merupakan pendekatan untuk mengenal dan 

memahamkan program akademis dan non akademis. Gontor 

memiliki agenda dan program kerja yang sangat pada yang sengaja 

dibuat untuk merekayasa kondisi agar selalu dinamis. Program 

tersebut dapat terlaksana dengan baik jika pelaku utama 

pendidikan mengena dan mengerti serta memahami maksud dan 

tujuan serta kepentingan program tersebut yang kemudian 

melaksanakannya dengan baik. Diantara program-program tersebut 

adalah pekan perkenalan, drama arena, panggung gembira, 

seminar, kursus-kursus dan sebagainya”. 

 

Abdullah Syukri Zarkasyi, Transkrip Pidato 

Pengasuh Pondok Dalam Kegiatan Pekan 

Perkenalan Pondok Modern Darussalam Gontor, 

(Gontor, 5 Oktober 2011). 

116 

9 Pendekatan ini merupakan upaya memberikan ruh, ajaran, filosofi 

dibalik penugasan yang pada kahirnya kalian memahami bahwa 

seluruh kegiatan yang ada di pondok ini memiliki jiwa dan nilai 

yang sangat mulia dan agung. Kemampuan ini harus terus menerus 

dilatih dan terus diasah, sehingga kalian mampu menangkap 

hikmah-hikmah yang indah dan agung dibalik dinamika kehidupan 

yang begitu hebat di Pondok Modern Gontor ini. 

 

Abdullah Syukri Zarkasyi, Transkrip Pidato 

Pengasuh Pondok Dalam Kegiatan Pekan 

Perkenalan Pondok Modern Darussalam Gontor, 

(Gontor, 5 Oktober 2011). 

117-118 
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LAMPIRAN WAWANCARA 

 

Hari/Tanggal  : Kamis, 7 Februari 2019  

Jam   : Pukul 16.00 WITA s/d selesai  

Informan  : Al-Ustadz. Arifuddin, S.A.P. 

Jabatan : Bapak Wakil Pengasuh Gontor 7 Riyadhatul Mujahiddin   

Tempat  : Kediaman Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor 7 

 

No Pertanyaan Hasil Wawancara Hlm 

1 

Apakah ada perbedaan Visi, 
Misi dan Tujuan Pondok 
antara Pondok Modern 
Darussalam Gontor Pusat 
dengan Pondok Modern 
Darussalam Gontor 7 
Riyadhatul Mujahiddin, 
Kendari? 

“Tidak ada perbedaan antara Gontor di Jawa dan di Kendari semua visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan 
untuk mengembangkan pendidikan di Sulawesi Tenggara, nilai-nilai tersebut yang harus tetap mejadi pedoman bagi 
seluruh pondok cabang Gontor yang tersebar diberbagai tempat, meski berbeda tempat, gedung, serta fasilitas 
didalamnya namun nilai-nilai pondok merupakan final dalam rumusan sistem pendidikan Gontor dan ini akan 
menjamin keberlangsungan pondok dimasa yang akan datang”. 

74 

2 

Bagaimana dengan perbedaan 
pola kedisiplinan santri 
khususnya masalah kebijakan 
yang ditetapkan oleh Pondok 
Gontor 7? 

“Kedisiplinan santri di Gontor 7 Riyadhatul Mujahiddin sedikit ada perbedaan namun tetap harus dapat menjadikan 
santri mempunyai pola pikir, sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang tertulis ataupun 
tidak tertulis yang berlaku di Pondok ini, demi kebaikan santri sendiri dan kebaikan pondok secara umum. Dan 
dengan adanya aturan, tata tertib serta kedisiplinan yang ketat ini para santri akan membentuk karakter dan 
kepribadian yang militant, serta mencetak manusia yang lebih bertanggung jawab dan tepat waktu, sehingga 
totalitas dalam menjalani proses kehidupan dan pendidikan di Pondok ini akan lebih teratur dan terarah”. 

76-77 
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3 

Apa tujuan dari penerapan 
disiplin dilingkungan pondok 
Gontor 7? Dan bagaimana 
dengan sanksi-sanksi yang 
dijatuhkan kepada santri yang 
melanggar? 

“Penerapan kedisiplinan dilingkungan pondok menjadikan Pondok kondusif dan stabil dalam melaksanakan setiap 
kegiatan. Semua peraturan diterapkan kepada seluruh santri secara sama tanpa ada perlakuan khusus dan jika ada 
yang melanggar, akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Semua sanksi disini tidak akan memberatkan santri 
karena pondok telah memberikan sanksi yang baik dan positif saja. Dan juga mereka harus paham tentang disiplin 
pondok apalagi santri-santri baru dan wali-wali santrinya”. 

79 

4 

Apa acuan pondok Gontor 7 
dalam menentukan aturan-
aturan kedisiplinan terhadap 
santri?  

“Peraturan di Gontor 7 disesuaikan dengan di Gontor Pusat, ada tengko (teng komando) artinya apabila peraturan 
hanya dibacakan sekali sehingga sekali dibacakan menandakan bahwa segala kedisiplinan santri di pondok dimulai 
saat itu juga…” 83 

5 
Dan apa fungsi peraturan-
peraturan tersebut? 

“…peraturan-peraturan di pondok disusun berfungsi sebagai pedoman, pengingat santri untuk tidak mengulangi 
tindakan, mendidik dan memberikan motivasi santri untuk menghindari pelanggaran yang tidak seharusnya…”  83 

6 

Pondok Gontor 7 di identikkan 
dengan kekerasan/hukuman, 
bagaimana posisi hukuman di 
Gontor seharusnya? 

“Hukuman di Pondok ini merupakan instrument pendidikan beragam disesuaikan dengan pelanggaran yang 
dilakukan oleh santri mulai dari pelanggaran ringan, sedang dan sedangkan pelanggaran berat diperlukan kebijakan 
langsung oleh Pengasuh namun begitu terkadang pondok pun melihat dari sisi karakter masyarakat khususnya di 
Kendari yang berbeda dengan di Ponorogo”. 

83 

7 

bagaimana peran Guru di 
Gontor 7? Apakah sama saja 
dengan Guru di pondok 
Gontor Ponorogo? 

“Peran guru di Gontor 7 cukup berbeda dengan gontor pusat, disini guru tidak hanya mengajar akan tetapi juga 
menjadi wali asrama, wali kelas, pembimbing olahraga dan kursus meskipun disini ada kelas 6. Maka dalam setiap 
kegiatan diperlukan pengarahan yang menyeluruh baik dari pengasuh ataupun dari staf pengasuhan santri, untuk 
apa? Untuk menyamakan persepsi, gerak dan pemahaman agar semua guru itu paham akan nilai dan tujuan 
pondok serta dapat menyampaikan dan metransformasikan kepada santri dengan baik”. 

83 
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8 
Kenapa jadwal kegiatan di 
pondok Gontor 7 begitu 
padat? Apa tujuannya! 

“Seluruh kegiatan yang ada di Gontor bertujuan untuk membentuk karakter santri yang dinamis dan diperlukan 
berbagai macam metode maupun pendekatan kepada santri sehingga para santri memahami, mengerti bahwa 
segala apa yang dilihat, dirasakan, dan dikerjakan didalam pondok adalah bagian dari pendidikan pondok”. 100 

9 

Apakah ada pendekatan-
pendekatan khusus yang 
dilakukan pondok Gontor 7 
atau bapak pengasuh lakukan 
terhadap santri dan guru? 

Di Gontor ada tiga pendekatan yang biasa dilakukan, yaitu: Pendekatan Manusiawi, Pendekatan Program dan 
Pendekatan Idealisme 

 

10 

Pendekatan secara 
manusiawi, Apa dan 
bagaimana pondok 
menerapkan pendekatan ini 
dan seberapa pentingnya hal 
tersebut? 

“Pelaksanaan pendekatan manusiawi di pondok, kadang diperlukan sedikit waktu sekedar untuk ngobrol, berbicara 
mengenai kedisiplinan, bukan hanya sekali tapi sampai beribuan kali, agar santri mampu untuk menjaga ketertiban, 
ketentraman, dan keamanan. Pondok mempunyai peraturan yang letaknya ada di dhomir”. 

101 

11 
Apa itu pendekatan Idealisme? 
Dan apa pentingnya 
pendekatan tersebut dilakukan 

“Pendekatan idealisme ini dilaksanakan dengan memberikan pengarahan kepada santri bahwa manusia idealis 
selalu berjiwa besar, optimistis, berwawasan jauh kedepan dan akhirnya mempunyai kaliberitas diri yang tangguh. 
Sedang mereka yang tidak mempunyai idealisme tinggi hanya akan menjadi pelaksana, manusia-manusia 
pragmatis yang hanya berfikir kemashlahatan sesaat saja, dan sulit untuk ditingkatkan”. 

103 

12 
Kenapa harus ada 
pengasuhan Santri dan apa 
fungsinya? 

“Pengasuhan santri merupakan lembaga yang mendidik dan membina kegiatan santri diluar jam kegiatan 
pembelajaran pagi dan bertanggung jawab langsung kepada pengasuh pondok. Kegiatan-kegiatan tersebut dimulai 
dari bangun tidur sampai tidur kembali. Aktivitas tersebut mencakup kegiatan keorganisasian, kepramukaan, 
bahasa, olahraga, kesenian, akhlaq, ibadah dan yang paling penting adalah kedisiplinan santri dan kegiatan ini 
semua akan membentuk pola pikir, sikap dan tingkah laku serta karakter santri selama di pondok”. 

105 
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13 

Apa yang harus dilakukan oleh 
bagian pengasuhan santri 
dalam mengontrol dan menjadi 
program serta kegiatan 
pondok? 

“Pengasuhan santri harus mampu berkomunikasi dengan baik sehingga mudah dipahami tentang program dan 
kegiatan pondok selama setahun ajaran kedepan, itu memudahkan untuk menggerakkan santri. Ini juga menjadi 
bagian dari metode dan pendekatan yang dilakukan oleh staf Pengasuhan santri”. 111 

14 

Bagaimana usaha 
pengasuhan santri untuk 
mengoptimalkan kinerja agar 
tujuan pendidikan karakter 
tercapai? 

“Membangun komunikasi dengan santri dan guru dapat memahamkan mereka tentang kepondok modernan yang ini 
juga menjadi bagian dari pembentukan karakter santri berupa keteladanan dalam berkomunikasi. Santri dapat 
mengerti dan belajar langsung tentang public speaking dan mereka mengerti bagaimana cara mengendalikan, 
memotivasi dan memberikan informasi melalui pengarahan atau pun pengumuman”. 

113 

15 

Bagaimana pondok Gontor 7 
dalam menentukan kebijakan 
dalam menyelesaikan 
permasalahan yang terjadi? 

“Sebagai pengasuh pondok dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan santri di pondok harus 
sangat hati-hati karena ada beberapa hal yang juga harus menjadi pertimbangan pondok, namun pondok berusaha 
untuk selalu mengedepankan tindakan-tindakan pencegahan dan minimalisir pelanggaran santri dengan melakukan 
pengarahan-pengarahan, nasehat-nasehat hingga pada akhirnya santri mempunyai kesadaran diri untuk berdisiplin 
dan melakukan setiap kegiatan di pondok tanpa keterpaksaan”. 

121 
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LAMPIRAN WAWANCARA 

 

Hari/Tanggal  : Rabu, 6 Februari 2019. 

Jam   : Pukul 20.30 WITA s/d selesai  

Informan  : Al-Ustadz. Arif Irfanuddin, Lc. 

Jabatan : Wakil Direktur KMI Pondok Gontor 7  

Tempat  : Kediaman Rumah Guru Senior Pondok Gontor 7  

 

No Pertanyaan Hasil Wawancara Hlm 

1 

Apa urgensi peraturan dan 
kedisiplinan di pondok Gontor 
7 terhadap pembentukan 
karakter santri? 

bahwa kedisiplinan harus menjadi ujung tombak dalam pendidikan sehingga para santri mampu menjalani aktifitas 
didalam pondok dengan teratur dan terarah. Kedisiplinan ini bukan untuk mengekang santri akan tetapi ini secara 
tidak langsug akan membentuk karakter santri untuk lebih bertanggung jawab, memiliki kepekaan sosial, toleransi 
antar sesame bahwa ketika mereka kembali ke masyarakatnya masing-masing mereka harus mengikuti norma-norma 
yang diberlakukan dilingkungannya, tidak mementingkan keinginan pribadi dan mengedepankan egonya. 

77 

2 

Siapa yang bertanggung 
jawab mengawal seluruh 
kegiatan dan program santri di 
pondok Gontor 7? Dan apa 
pentingnya bagian 
pengasuhan santri? 

“Dalam hal proses pendidikan karakter santri di Gontor, pelaksana secara umum adalah Pengasuh Pondok, guru dan 
seluruh santri. Akan tetapi secara khusus yaitu pengasuhan santri, karena lembaga ini merupakan kepanjangan 
tangan dari pengasuh pondok dalam menengakkan kedisiplinan santri diluar kegiatan intrakurikuler pondok, sehingga 
ada ungkapan “maju mundurnya kedisiplinan santri di pondok ini, merupakan tanggung jawab Pengasuhan Santri”. 104 
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3 

Apa ada pola yang dijalankan 
oleh bagian pengasuhan santri 
dalam mengawal kegiatan dan 
program santri selama ini di 
pondok Gontor 7? 

“Ada dan proses pendidikan santri di Pondok Gontor ini berlangsung dengan menggunakan sistem yang dinamakan 
dengan sistem pengasuhan. Sistem pengasuhan ini dijalankan oleh Pengasuhan Santri. Dalam menjalankan sistem 
ini, Pengasuhan Santri membagi tugasnya secara garis besar menjadi beberapa hal, yaitu selain sebagai supervisi 
kegiatan santri, juga bertindak sebagai pembina, pembimbing, dan penyuluh tentang kepondok modernan gunan 
memahamkan santri, guru-guru, wali santri dan masyarakat”. 

139 

4 

Apa yang menjadi kendala 
dalam proses pembentukan 
karaker santri dan ada solusi 
yang ditawarkan untuk 
menghadapi kendala tersebut! 

“Salah satu kendala pondok cabang adalah kaderisasi para Asatidz, mengapa? Karena jenjang usia mereka yang 
muda dan juga mereka butuh melanjutkan studi ke jenjang perkuliahan dan bapak pengasuh di Gontor 7 saat ini 
memberikan keleluasaan bagi para Asatidz untuk melanjutkan kuliah di Kota Kendari dan mayoritas di Universitas 
Muhammadiyah Kendari. Berbeda dengan yang ada di Gontor 1, 2, 3 dan Gontor Putri disana ada UNIDA, mereka 
bisa langsung kuliah dengan pilihan fakultas yang beragam. Dan syukur alhamdulillah kampus ini memiliki kebijakan 
yang membantu mahasiswa yang merupakan Asatidz Gontor 7, jadi kedepannya diharapkan semakin banyak lagi 
ustadz-ustadz ini yang mau melanjutkan pengabdiannya di Kendari”. 

145 
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LAMPIRAN WAWANCARA 

 

Hari/Tanggal  : Ahad, 17 Maret 2019. 

Jam   : Pukul 20.00 WITA s/d selesai  

Informan  : Al-Ustadz. Dhiyaul Haq 

Jabatan : Staf Pengasuhan Santri 

Tempat  : Depan Balai Pertemuan Pondok Modern Darussalam Gontor 7 

 

No Pertanyaan Hasil Wawancara Hlm 

1 

Seperti yang antum ketahui, apa 
aja sih nilai-nilai yang terkandung 
didalam kegiatan santri selama di 
Pondok Gontor 7? 

“Nilai-nilai yang terkandung dalam segala kegiatan yang direncanakan di pondok ini meliputi nilai 
kemasyarakatan, keterampilan, kewarganegaraan, kepemimpinan, pendidikan dan pengajaran. Dari sini 
diharapkan tercapainya pengembangan sikap, tingkah laku dan pola pikir dalam kemandirian, kepemimpinan, 
tanggung jawab, dan tentunya pembentukan karakter santri”. 

91 

2 
Apa kegiatan santri setiap Jum’at 
pagi?  

“Lari pagi dan dilanjutkan dengan kerja bakti bersama, tapi sebelum itu dilakukan kumpul jum’at pagi, kegiatan ini 
dilakukan diasrama santri. Seperti halnya kelas 5 dan 6 KMI, perkumpulan ini untuk penyamaan persepsi, 
langkah dan penyampaian program-program pondok secara keseluruhan dan asrama”. 

95 

3 Apa itu bagian pengasuhan santri? 

“Pengasuhan santri merupakan bagian yang langsung dibawahi oleh pengasuh pondok. Lembaga ini berfungsi 
sebagai ujung tombak seluruh pembinaan totalitas kehidupan santri, karena secara tidak langsung mereka adalah 
pemimpin, dan bertanggung jawab atas jalannya sunah dan disiplin di Gontor 7 yang telah ditetapkan tanpa 
mengurangi suatu apapun”. 

107-
108 

4 
Bagaimana sih tugas seorang 
Jasus? 

“Dalam waktu 1x24 jam, jasus harus menemukan kesalahan teman-temannya sendiri. Nama temannya yang 
dicatat dan dilaporkan oleh jasus, besoknya akan masuk mahkamah untuk diadili sesuai dengan laporan. Setelah 
usai dihukum ia otomatis akan menjadi jasus baru”. 

115 
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5 
Apa fungsi dari Jasus itu sendiri 
dalam hal kedisiplinan? 

“Cara jasus ini dilakukan untuk membuat santri waspada ditengah kesibukannya. mereka tidak melakukan yang 
mungkin melanggar aturan. Masing-masing tidak tahu siapa yang menjadi jasus diantara mereka, baik jasus 
untuk keamanan dan disiplin umum ataupun jasus untuk bahasa. Meskipun ini tidak dibenarkan karena mencari-
cari kesalahan orang lain, demi kepentingan pendidikan itu dapat dibenarkan”. 

116 

6 
Bagaimana proses pengevaluasian 
santri di Pondok Gontor 7? 

“Evaluasi proses pendidikan santri di Pondok ini terbagi menjadi 3 tahapan evaluasi, yaitu pertama, mengadakan 
laporan pertanggung jawaban setahun sekali bersama dengan Pimpinan Pondok dan seluruh Santri, Kedua, 
evaluasi bulanan yang dilakukan bersama dengan pengasuhan santri dan bagian keamanan, dan yang ketiga 
evaluasi mingguan yang dilakukan sebanyak 2 kali yang dilaksanakan oleh bagian Keamanan dan bagian OPPM 
lainnya yang kemudian akan menjadi bahan laporan ke staf Pengasuhan santri”. 

120 
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LAMPIRAN WAWANCARA 

 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 16 Maret 2019. 

Jam   : Pukul 23.00 WITA s/d selesai  

Informan  : Al-Ustadz. Dhiyaul Haq 

Jabatan : Staf Pengasuhan Santri 

Tempat  : Depan Kantor Pengasuhan Santri Pondok Modern Darussalam Gontor 7 

 

No Pertanyaan Hasil Wawancara Hlm 

1 

Apa salah satu faktor yang 
mendukung berjalannya sistem 
Pengasuhan Santri di Pondok 
Gontor 7? 

“Salah satu faktor pendukung berjalannya proses kepengasuhan dilingkungan pondok adalah figur seorang 
pengasuh yang disegani dan dihormati oleh santri-santri dan khalayak pondok terutama tentang kebijakan dan 
terobosan-terobosan yang dijalankan, jadi kami sebagai staf pengasuhan santri pun semangat da nada motivasi 
dalam menjalankan amanat ini, hitung-hitung…buat amal jariyah kami kalau sudah tidak lagi mengabdi di Gontor 7”. 

135 

2 
"Asrama sebagai Sistem 
Pendidikan", apa manfaatnya 
bagi bagian Pengasuhan santri? 

“Dengan berasrama memudahkan staf Pengasuhan Santri dalam menerapkan program-program pendidikan dan 
bimbingan khusus yang bertujuan untuk membentuk karakter santri seperti pelatihan kepemimpinan terhadap santri”.  

136 

3 

"Lokasi Pondok Gontor 7 sangat 
jauh, bahkan terletak ditengah 
hutan", menurut antum sebagai 
bagian pengasuhan santri…ada 
pengaruhnya dalam pendidikan 
di Pondok Gontor? 

“Lingkungan Gontor 7 yang kondusif dan jauh dari pengaruh lingkungan luar, seperti keramaian kota, pengaruh-
pengaruh negatif (handphone, TV, dll), dan pergaulan bebas sangat membantu penegakan disiplin serta 
pembentukan karakter santri, meskipun terkadang hal ini juga merepotkan bagian pengasuhan sendiri, misalnya ada 
santri yang kabur, bersembunyi disungai meskipun kondusif atapi ini juga menjadi tantang bagi kami untuk 
menjaganya”. 

137 
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4 

Apa yang dilakukan bagian 
Pengasuhan santri untuk 
mengantisipasi "linkungan 
pondok" tetap kondusif dari 
pengaruh negatif? 

“Setiap selesai liburan, sebelum santri-santri memasuki asramanya masing-masing mereka akan diperiksa di 
costume house, diperiksa barang bawaan dan apabila ditemukan barang-barang yang dilarang maka akan disita dan 
dikembalikan langsung kepada orang tuanya untuk dibawa pulang dan pada waktu-waktu tertentu bagian 
pengasuhan santri melakukan taftis shunduq memeriksa lemari-lemari santri dari barang-barang yang tidak 
diperbolehkan seperti novel, komik, majalah-majalah, pakaian hingga barang elektronik”. 

138 

5 

Bagaimana pengaruh Wali 
Santri Gontor 7 dalam 
mendukung proses pendidikan 
anak-anaknya? 

“Masih ada saja Orang tua yang kurang mendukung proses pendidikan di Pondok berbeda dengan yang ada di 
Jawa, jadi santri-santri disini terkesannya sangat di manja, bahkan pernah ada wali santri yang menginap terus 
mengajak anaknya untuk tidur di wisma tamu, membiarkan anaknya terlambat dalam mengikuti disiplin, datang 
sampai ke asrama, hingga ada juga wali santri yang anaknya ketahuan mencuri dan kabur tetap didukung bahwa 
anaknya tidak bersalah, dan kami bagian pengasuhan santri terkadang dalam posisi yang serba salah, jadi masih 
banyak tugas untuk memahamkan lagi tentang pondok baik kepada guru-guru maupun wali-wali santri kedepannya”. 

141 

6 

Apakah ada kendala dengan 
luasnya pondok Gontor 7 
dengan peraturan kedisiplinan di 
Pondok? 

“Dengan Gontor 7 yang sangat luas cukup memberikan dampak kepada santri terutama ketepatan waktu karena 
letak kelas, asrama, dan masjid sangat berjauhan sehingga dapat menggangu proses penegakan disiplin, saat ini 
bagian pembangunan sedang melakukan proses pembangunan kelas baru yang letaknya tidak berjauhan dengan 
asrama santri dan proses pembangunan di Gontor 7 saat ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan bertahap 
karena jumlah santrinya pun mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun”. 

144 

7 
Apa kendala bagi Asatidz yang 
pengabdian di Pondok Gontor 
7? 

“Kendala guru-guru disini adalah perkuliahan, jadi kita tahun kedua yang lanjut cuman 6 orang, kami pun bagian 
pengasuhan santri terus melakukan pendekatan kepada guru-guru untuk mau terus melanjutkan pengabdiannya di 
Gontor 7 dan mengambil perkuliahan di UMK, jadi kami rata-rata di fakultas tarbiyah ana di prodi administrasi 
pendidikan, hadzihi sanah juga udah ada yang diwisuda 2 orang salah satunya ustadz pengasuhan”. 

145 
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LAMPIRAN WAWANCARA 

 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 16 Maret 2019. 

Jam   : Pukul 15.00 WITA s/d selesai  

Informan  : Al-Ustadz. Muhammad Afif 

Jabatan : Bagian Pengasuhan Santri  

Tempat  : Kantor Pengasuhan Santri Pondok Modern Darussalam Gontor 7 

 

No Pertanyaan Hasil Wawancara Hlm 

1 
Bagaimana strategi Pondok 
dalam menjaga konsistensinya 
selama ini? 

“Strategi yang dilakukan pondok ini yaitu lebih menekankan kepada konsep al-muhafadzatu ‘alal qodimi as-salihi 
wal akhdu bil jadidil aslahi tetap melakukan inovasi…untuk menjaga konsistensi pondok Gontor 7…”. 73 

2 Apa itu khutbatul Arsy? 

“Khutbatul Arsy, merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan Pondok Modern Darussalam Gontor termasuk 
Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Riyadhatul Mujahiddin, dimana seluruh santri dan seluruh warga pondok 
tanpa terkecuali wajib mengikuti kegiatan ini, mengapa?  pada saat itu Pimpinan Pondok menyampaikan pidato 
menerangkan berbagai macam hal mengenai pondok, mulai dari visi, misi, nilai dan pendidikan Pondok Modern 
Darussalam Gontor. Hal-hal prinsipil di pondok ini disampaikan dengan penekanan-penekanan disetiap hal-hal 
yang penting, supaya seluruh santri tidak salah persepsi”. 

93 

3 
Bisa di jelasin apa yang dilakukan 
oleh pengasuhan santri pada 
awal tahun? 

“Pada awal tahun ajaran baru, bagian pengasuhan santri selalu mengadakan kumpul terhadap Ustadz-Ustadz dan 
santri senior untuk membagikan tugas sebagai panitia kegiatan pekan perkenalan santri atau disebut dengan 
Khutbatul Arsy, para Asatidz akan membimbing kelas 5 dan 6 KMI dalam menyukseskan acara ini, dan menyusun 
jumlah anggaran yang dibutuhkan selama kegiatan ini berlangsung untuk kemudian disetujui oleh bapak 
Pengasuh”. 

96 
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4 
Kegiatan yang dilakukan Pondok 
Gontor 7 disetiap bulan 
Ramadhan? 

“Di bulan Ramadhan siswa kelas 3 Intensif dan Kelas 4 di Gontor 7 mukim adalah, mereka belajar menyusun dan 
merumuskan program kerja selama setahun ajaran dan menunggu kedatangan siswa kelas 6 dari Gontor Pusat”. 97 

5 

Apakah ada pendekatan-
pendekatan khusus yang 
dilakukan pengasuhan santri 
terhadap santri dan guru? 

Di Gontor ada tiga pendekatan yang biasa dilakukan, yaitu: Pendekatan Manusiawi, Pendekatan Program dan 
Pendekatan Idealisme 

 

6 Apa itu Pendekatan Program? 

“Pendekatan program atau pendekatan tugas di pondok ini digunakan untuk menjadikan santri menjadi lebih 
terampil, bertambah pengalaman dan wawasan mereka, serta mereka juga akan selalu berhati-hati dan 
membentuk karakter serta jiwa kesungguhan dan juga militansi dalam melaksanakan kegiatan di pondok. 
Pendakatan program ini sebenarnya untuk mendidik dan melatih agar terbiasa hidup berdisiplin, dan nantinya 
dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka di masyarakat nanti yang diwujudkan dalam bentuk peraturan dan 
kegiatan”. 

102 

7 

Apa yang dilakukan bagian 
Pengasuhan Santri untuk 
memastikan bahwa lingkungan 
pondok aman? 

“Kadang-kadang, pengasuhan santri datang ke asrama-asrama, bagian-bagian OPPM, dan Koordinator, untuk 
melihat kondisi ril dilapangan kinerja maupun jalannya aktivitas di tempat-tempat tersebut, kadang kala 
Pengasuhan santri langsung memberikan evaluasi, serta memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di 
sana, dan memberikan beberapa pengarahan atas apa yang akan dilakukan nantinya, sidak langsung ini tanpa 
memberi tahu kami dibagian ini”. 

112 

8 

Bagaimana cara penilaian 
terhadap santri yang dilakukan 
bagian pengasuhan santri 
terhadap aturan-aturan 
kedisiplinan? 

“Untuk mengevaluasi santri, nilai yang diberikan tidak berupa nilai angka tetapi nilai abjad yang terdiri dari baik 
sekali, baik, cukup dan kurang. Nilai-nilai tersebut diperoleh dari evaluasi pengurus asrama dan pembimbing 
asrama serta akumulasi pelanggaran dalam jangka waktu tertentu yang kemudian dimasukkan kedalam rapot 
mental santri”. 

122 

9 
Salah satu contoh cara 
pengasuhan santri melatih 
kemandirian santri? 

“Siswa kelas 6 belajar mengelola keuangan koperasi pelajar, walapa dan kantin maharaj yang laporan 
keuangannya langsung ke bagian Administrasi Pondok dan bapak Pengasuh apabila mereka tidak jujur maka, bisa 
saja diusir dan dipulangkan. terus ada juga kantin Siswa Akhir KMI keuangannya  tetap dipertanggung jawabkan ke 
bapak pengasuh namun hasilnya hanya digunakan untuk siswa kelas 6 seperti untuk Waqaf Siswa Akhir dan 
Alhamdulillah tahun ini mereka mewaqafkan lapangan futsal”. 

131 
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No Pertanyaan Hasil Wawancara Hlm 

1 

Ada tidak kendala internal 
bagian pengasuhan santri 
dalam menghadapi para 
santri khususnya tentang 
aturan-aturan dan 
kedisiplinan di Pondok 
Gontor 7? 

“Ada, ya kami bagian pengasuhan tidak mempunyai latar belakang tentang psikologi dan konseling seperti itu, dan kami 
pun tidak luput dari kelalaian dalam menangani santri terutama dalam pengendalian emosi, akan tetapi kami pun selalu 
dievaluasi langsung oleh bapak pengasuh atau pun guru-guru senior dan setiap minggu kami selalu diarahkan oleh 
beliau (bapak pengasuh), bahkan pernah diantara kami ada yang dipanggil langsung ketika melakukan kesalahan”.  

146 
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LAMPIRAN WAWANCARA 

 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 16 Maret 2019  

Jam   : Pukul 20.00 WITA s/d selesai  

Informan  : Ustadz. Ahmad Musa 

Jabatan : Bagian Pengasuhan Santri  

Tempat  : Depan Asrama Santini Ketan Pondok Modern Darussalam Gontor 7 

 

No Pertanyaan Hasil Wawancara Hlm 

1 

Apa fungsi dan tujuan dari 
banyaknya peraturan-peraturan 
di Pondok Gontor 7 Riyadhatul 
Mujahiddin? 

“Seluruh peraturan di pondok telah dirancang dan disertakan dengan pelanggaran dan hukumannya tetapi 
pelanggaran dan hukuman tersebut berfungsi untuk menghindari pengulangan tindakan yang tidak diinginkan, 
mendidik dan memberikan motivasi kepada santri, menghindari pelanggaran yang tidak seharusnya dilakukan dan 
menyadarkan santri atas pelanggaran yang mereka perbuat, sehingga dengan hukuman tersebut diharapkan 
terbentuk dalam hati (dhomir) untuk tidak mengulanginya lagi dan menjadi kebiasaan”. 

83 

2 
Kapan waktu kumpul bagi para 
Asatidz di Gontor 7? 

Diantara waktu kumpul dewan Guru di Pondok Gontor 7 yaitu Hari Kamis atau Kemisan, dan pada Selasa atau 
Rabu malam 

 

3 

Apa yang dibahas dan 
diterangkan oleh Bpk. Pengasuh 
terhadap para Asatidz ketika 
Kemisan Guru-Guru? 

“Pertemuan kemisan guru salah satu media untuk mengingatkan guru-guru tentang kepondokmodernan dan 
program-program pondok selama seminggu kedepan dan untuk penyamaan persepsi dan langkah serta evaluasi 
seminggu ke belakang, meski begitu para guru juga tetap diberi peringatan dan teguran jika ada yang melanggar 
disiplin guru ini sebagai bentuk perhatian bapak pengasuh terhadap pembinaan guru-guru”. 

94 

4 

Bagaimana cara pondok untuk 
membentuk karakter santri di 
Pondok Gontor khususnya di 
Gontor 7? 

“Sebenarnya untuk membentuk karakter santri yang tangguh dan militant di pondok Gontor 7 dibuatlah kegiatan 
pondok yang padat sehingga mereka tidak ada waktu kosong untuk berpikir yang aneh-aneh, dan tugas 
pengasuhan santri dan para Asatidz adalah mengawal mereka, memberikan motivasi, taujihat dan irsyadat agar 
mereka merasa diperhatikan, diayomi sampai pada akhirnya mereka bertanggung jawab pada diri mereka sendiri 
dan melaksanakan kegiatan serta kedisiplinan didalam pondok tanpa ada rasa keterpaksaan”. 

98 
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5 

Bagaimana cara pengasuhan 
santri dalam memahamkan 
santri tentang disiplin kegiatan 
dan program santri? 

“Dalam memberikan pemahaman kepada santri tentang kepondok modernan, kegiatan dan program pondok 
kepada santri, Pengasuhan santri melakukan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, lisan maupun 
tulisan. Secara langsung biasanya dilakukan ketika kegiatan Khutbatul Arsy, kumpul kemisan maupun Jum’at, 
adapun secara tidak langsung dilakukan dengan memberikan pengumuman-pengumuman baik melalui bagian 
OPPM dan pengurus asrama”. 

112 

6 

Bagaimana cara bagian 
pengasuhan santri melakukan 
pengawasan dengan Absensi? 
Dan apakah ini efektif! 

“Pengawasan dengan absensi dilaksanakan di setiap kegiatan santri, salah satu contohnya dalam beribadah, santri 
sebelum sholat ada tauqi’ atau absen secara langsung oleh bagian keamanan dan staf Pengasuhan Santri untuk 
kelas 5 dan 6, santri yang lain dibacakan di asrama oleh pengurus asramanya, siapa yang absen harus lapor ke 
bagian keamanan, bagi santri kelas 1 – 5, sedangkan bagi kelas 6 yang absen maka harus melaporkan diri ke 
bagian Pengasuhan Santri. Cara ini cukup efektif untuk membiasakan santri dalam berdisiplin dalam beribadah 
tepat waktu meskipun ada unsur pemaksaan didalamnya”. 

117-
118 

7 

Apa yang dimaksud dengan 
pengawasan berjenjang yang 
dilakukan pondok atau bagian 
Pengasuhan Santri? 

“Pengawasan berjenjang dilakukan dengan mengadakan rapat mingguan dan bulanan, baik di bagian keamaan 
(OPPM) maupun di bagian Pengasuhan Santri, dalam pertemuan ini pelibatan pengurus-pengurus asrama dan juga 
terkadang pembimbing-pembimbing asrama dalam rapat tersebut dibicarakan masalah-masalah seputar kegiatan-
kegiatan asrama, masalah-masalah asrama, serta program-program apa yang akan dilaksanakan ke depan, 
pengasuhan santri memotori dan mengawal kegiatan ini dan selanjutnya akan melaporkan hasil pertemuan tersebut 
ke Pengasuh Pondok”. 

118 

8 
Apa pengaruh dari figur Wakil 
Pengasuh di Pondok Gontor 7? 

“Figur pengasuh pondok sangat membantu kami dalam memberi pengarahan dan penyadaran kepada santri-santri 
tentang kedisiplinan dan nilai-nilai pondok karena tidak semua santri pun mampu paham dan menyerap dari tujuan 
proses pendidikan di Gontor”. 

134 
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LAMPIRAN WAWANCARA 

 

Hari/Tanggal  : Kamis, 7 Februari 2019  

Jam   : Pukul 14.15 WITA 

Informan  : Ustadz. Abdul Hayat 

Jabatan : Bagian Pelajaran Sore dan Public Speaking 

Tempat  : Gedung Santini Ketan Pondok Modern Darussalam Gontor 7 

 

No Pertanyaan Hasil Wawancara Hlm 

1 

Apa tujuan dari 
pelaksanaan kegiatan 
diskusi bagi Santri pondok 
Gontor 7? 

“Kegiatan diskusi mingguan bertujuan sebagai media  untuk menambah pengetahuan dan wawasan siswa dalam 
bidang akademis selain itu kegiatan ini bertujuan sebagai tempat mereka berlatih bermusyawarah, berargumentasi 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persoalan dan  topik yang diangkat…sehingga mereka tidak terlambat 
memperoleh informasi”. 

126 
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LAMPIRAN WAWANCARA 

 

Hari/Tanggal  : Ahad, 7 April 2019  

Jam   : Pukul 21.10 WITA 

Informan  : Al-Akh. Renaldi 

Jabatan : Santri dan Pengurus Asrama 

 Tempat  : Gedung Syanggit III Pondok Modern Darussalam Gontor 7 

 

Hari/Tanggal  : Senin, 8 April 2019  

Jam   : Pukul 19.00 WITA  

Informan  : Al-Akh. Syaiful Mujab 

Jabatan : Santri dan Pengurus Asrama 

Tempat  : Gedung Indonesia II Pondok Modern Darussalam Gontor 7 

No Pertanyaan Hasil Wawancara Hlm 

2 

Apa fungsi dari pengurus 
rayon di asrama? Dan apa 

yang dilakukan untuk 
menjaga disiplin santri 

“Mudabbir diberikan kewenangan dan tanggung 
jawab untuk menilai tingkat keaktifan, kedisiplinan, 
kerapihan, dll pada santri yang kemudian dijadikan 
nilai raport mental, maka setiap harinya kami selalu 

mencatat santri-santri yang sering melakukan 
pelanggaran dan dijadikan sebagai pertimbangan 

penilaian nantinya”. 

122-
123 

 

  

No Pertanyaan Hasil Wawancara Hlm 

1 

Kapan mahkamah santri 
dilaksanakan dan apa yang 

dilakukan ketika 
mahkamah? 

“Mahkamah santri dilaksanakan setelah sholat 
maghrib, bagi mereka yang dipanggil kebagian 

keamanan. pelanggarannya pun macam-macam, 
Didalam mahkamah, santri dihukum, tetapi juga 
mereka diarahan-arahan, dipahamkan tentang 

kepondok modernan”. 

116 
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LAMPIRAN WAWANCARA 

 

Hari/Tanggal  : Senin, 8 April 2019  

Jam   : Pukul 20.30 WITA  

Informan  : Al-Akh. Reza Asnan 

Jabatan : Santri dan Pengurus Asrama 

Tempat  : Gedung Al-Azhar Pondok Modern Darussalam Gontor 7 

No Pertanyaan Hasil Wawancara Hlm 

1 

Bagaimana 
pengalama kalian 
sebagai pengurus 
rayon terhadap 
santri dan 
kegiatan kalian 
menjadi santri? 

“Jadwal di pondok itu padat apalagi kalau santri baru yang 
belum terbiasa seperti bangun pagi, ada saja santri susah 
bangun jadi harus dipercikkan air untuk bangun, namun lama 
kelamaan mereka juga akan terbiasa dengan disiplin dan 
aturan pondok dan akan merasa asyik kalau sudah terbiasa, 
ketika pengurus asrama membangunkan mereka hanya 
dengan berkata “Qum…Qum…” mereka akan dengan 
segera bangun dan bergegas menuju masjid”. 

125 

2 

Apa perubahan 
sikap yang 
terlihat dari santri 
baru, ketika 
menempuh 
pendidikan di 
pondok Gontor 7? 

“Banyak perubahan yang dirasakan selama mengurus santri-
santri baru apalagi santri dari kelas biasa mereka pada awal-
awal masuk masing sering dicucikan orang tua tidak bisa 
mencuci sendiri karena disini ngak ada loundry, ada yang 
sendalnya hilang tiba-tiba menangis tapi lama kelamaan 
mereka sudah menikmati suka dukanya hidup di pondok dan 
tinggal diasrama, saya pun merasa perubahan apalagi saya 
diamanati menjadi mudabbir kelas 4, enak tidak enak tetap 
kita jalanin ya kita lakukan aja dengan maksimal”. 

137 

 

Hari/Tanggal  : Ahad, 17 Maret 2019  

Jam   : Pukul 16.00 WITA  

Informan  : Akhi. Qoyyum Al-Hakim 

Jabatan : Santri 

Tempat  : Gedung Indonesia II Pondok Modern Darussalam Gontor 7 

No Pertanyaan Hasil Wawancara Hlm 

1 

Apakah bagian 
pengasuhan santri 
membatasi kalian 
untuk berkegiatan 
seperti olahraga? 

“Semua santri boleh berolahraga sesuka kami didalam 
pondok asalkan pada waktu-waktu yang diperbolehkan 
dan menggunakan seragam olah raga, selain itu juga 
harus dapat berlaku sportif, tidak curang, kasar dan 
berkelahi antar santri” 

129 
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LAMPIRAN WAWANCARA 

 

Hari/Tanggal  : Senin, 8 April 2019  

Jam   : Pukul 15.30 WITA  

Informan  : Akhi. Reza Hanafi 

Jabatan : Santri 

Tempat  : Gedung Indonesia II Pondok Modern Darussalam Gontor 7 

No Pertanyaan Hasil Wawancara Hlm 

1 

Apakah kalian 
mengetahui semua 
peraturan yang ada di 
pondok Gontor? 
Bagaimana perasaan 
kalian sekolah dengan 
aturan yang banyak! 

“Saya tahu peraturan disiplin, karena di pondok peraturan 
dibacakan dan dijelaskan sekali setiap tahunnya yaitu 
ketika awal tahun ajaran baru, dijelaskan tentang 
peraturan-peraturan yang diterapkan untuk santri, ketika 
saya melanggar peraturan, maka saya akan menjalani 
hukuman tersebut dengan ikhlas tapi kadang saya 
merasa terkekang juga tapi mau bagaimana lagi. karena 
hukuman yang diberikan telah sesuai dengan peraturan 
dan hukuman ya dijalanin aja”. 

121 
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LAMPIRAN OBSERVASI DARI PAPARAN DATA 

 

(Pola Pengasuhan Santri) 

NO TARGET 

OBSERVASI 

HASIL OBSERAVSI LOKASI  

DAN WAKTU 

HALAMAN 

1 KEGIATAN SANTRI 

 

(Contoh kegiatan 

latihan berpidato) 

Pada hari Ahad, 17 Maret 2019, pukul 19.45 WITA, seluruh santri di 

asrama Al-Azhar, Santiniketan mulai bergegas didepan asrama mereka 

masing-masing untuk melaksanakan kegiatan latihan berpidato. Para 

pengurus asrama menyegrakan anggotanya untuk segera berangkat 

ketempat latihannya masing-masing. Ada beberapa pengurus asrama pun 

bersiap-siap untuk segera berangkat ke tempat mereka latihan berpidato 

sedangkan yang piket menyegrakan anggotanya untuk berangkat, dan 

Nampak pula bagian pengajaran yang bertugas sebagai penanggung 

jawab latihan pidato ini turut menyegrakan santri di pondok, berkeliling 

dengan membawa senter da nada pula yang naik sepeda, 15 menit 

berlalu seluruh santri sudah berada ditempatnya masing-masing dan 

melaksanakan latihan pidato dengan menggunakan bahasa Inggris. 

Lalu pada jam 21.30 WITA, latihan pun selesai dan para santri kembali 

ke asramanya masing-masing, adapula yang menuju kantin untuk 

berbelanja, adapula yang sedang duduk-duduk didepan asrama sambil 

bercakap-cakap dengan teman-temannya, dan beberapa santri sedang 

berdiri didepan kantor Pengasuhan santri sembari memegang buku. 

Setelah jam menunjukkan pukul 22.00 WITA bel pun berbunyi dan 

seluruh santri telah duduk rapi didepan asramanya masing-masing dan 

beberapa orang pengurus asrama berdiri mengelilingi anggotanya dan 

mereka pun membaca do’a dan yang kemudian seluruh santri beristirahat 

kecuali mereka yang mendapatkan tugas berjaga malam. 

Rayon Al-Azhar, 

Santini Ketan, 

Syanggit dan Indonesia 

di Pondok Modern 

Darussalam Gontor 7 

Riyadhatul Mujahiddin 

(Pukul 19.30 – 21.30 

WIB, 17 Maret 2019) 

86 

2 KEGIATAN STAF 

PENGASUHAN 

SANTRI 

Seorang staf pengasuhan santri keluar dari kantor pengasuhan santri, 

seorang Ustadz yang perpakaian rapi, necis-lah, memakai setelan jas 

berwarna hitam, memakai peci berwarna hitam dan memakai santru, 

Depan kantor 

Pengasuhan Santri, 

(Pukul 17.20 WITA 

7 Februari 2019) 

108 



 

234 

 

(Peran staf pengasuhan 

santri dalam menjaga 

kondusifitas lingkungan 

pondok dan 

pelaksanaan disiplin di 

pondok) 

ustadz tersebut sedang bersiap diri untuk keliling pondok, guna 

mengingatkan santri agar bersiap menuju masjid guna melaksanakan 

sholat maghrib berjam’ah. Padahal dia merupakan seorang Ustadz yang 

mempunyai tugas begitu banyak dan harus mampu menjaga kondusifitas 

lingkungan pondok dan pelaksanaan disiplin dan sunnah di Pondok. 

“Dare to success is dare to fail”, mungkin itulah sikap pengasuhan 

santri, dengan seabrek dan setumpuk hak dan kewajibannya sebagai staf 

Pengasuhan Santri, mereka dituntut untuk “Siap memimpin dan Siap 

dipimpin”, sehingga kecekatan, ketangkasan, dan kebijaksanaan dia 

sangat diperlukan dengan segudang pekerjaan dan tugas yang 

diamanatkan kepadanya 

3 KEGIATAN STAF 

PENGASUHAN 

SANTRI 

 

(Metode pengawasan 

langsung (Visiable) 

oleh staf pengasuhan 

santri) 

Salah seorang Pengasuhan Santri, keluar dari kantornya dengan pakaian 

rapi, memakai jas berwarna hitam, menggunakan kopiah, dan membawa 

sorban. Kemudian dia berkeliling disekitar asrama santri dekat dengan 

kantornya. Dia mengawasi santri dari kamar ke kamar, melihat apa yang 

dilakukan santri dari kamar ke kamar. Sehingga para santri merasa 

terawasi dan mereka pun berwaspada akan apa yang akan mereka 

lakukan, sehingga mereka sangat berhati-hati atas tindakan yang 

dikerjakan. Semua asrama santri yang berbeda didekat kantor 

Pengasuhan Santri dikelilingi oleh Staf Pengasuhan Santri tersebut dan 

tak lupa ia menanyakan pengurus asrama terkait dengan kondisi asrama 

dan permasalah santri. Dia ingin memastikan bahwa keadaan dan kondisi 

santri di manapun mereka berada pada saat itu terkendali dengan baik, 

aman, tertib dan damai. 

Didepan Asrama 

Santini Ketan di 

Pondok Modern 

Darussalam Gontor 7 

Riyadhatul Mujahiddin 

(Pukul 21.30 WIB 

7 April 2019) 

117 

4 SARANA 

PRASARANA 

 

(Pemeliharaan sarana 

dan prasarana) 

Ada 2 Orang Ustadz sedang berbincang dengan Ustadz yang lain sedang 

mengawasi proses pengrataan lapangan yang berada diantara gedung 

Syanggit dan Gedung Indonesia, lapangan ini nantinya akan dibangun 

lapangan futsal secara permanen agar dapat digunakan santri sebagai 

fasilitas olahraga mereka dan juga lapangan volley, kedua fasilitas ini 

merupakan hasil dari waqaf siswa Akhir KMI yang digunakan untuk 

membangun sarana prasarana santri. Terdapat bulldozer sedang 

meratakan tanah, dan mobil truk yang menurunkan material ada pula 

Observasi di depan 

Gedung Syanggit di 

Pondok Modern 

Darussalam Gontor 7 

Riyadhatul 

Mujahiddin, pukul 

14.20 WITA, (Gontor, 

7 Februari 2019). 

142-143 



 

235 

beberapa orang pekerja sedang menurunkan batu paving terdapat 

beberapa tumpukan semen dibelakang gedung santini ketan. 

 

LAMPIRAN OBSERVASI DARI DATA & PEMBAHASAN 

(Nilai-Nilai Pendidikan Karakter di Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Riyadhatul Mujahiddin) 

NO 
TARGET 

OBSERVASI 
HASIL OBSERAVSI 

LOKASI 

DAN WAKTU 
HALAMAN 

1 KEGIATAN SANTRI 

 

(Nilai Religious Santri 

Pondok Modern 

Darussalam Gontor 7 

Riyadhatul Mujahiddin) 

 

 

Seorang santri sedang berjalan dari asrama Al-Azhar, Santini Ketan, dan 

Indonesia menuju masjid, dalam perjalanannya santri ini membawa 

berbagai macam atribut mulai yang harus dibawa ketika hendak ke 

masjid, pakaian yang rapi, memakai sarung disertai dengan tali 

pinggang, menggunakan sandal sembari menenteng tas sandal, 

membawa sajadah, Al-Qur’an, sebuah buku pelajaran dan dipakaian 

santri tersebut terpampang identitas berupa nama santri (Ahmad Sufyan), 

beberapa saat kemudian sampailah ia di mesjid dan melaksanakan sholat 

sunnah sembari menunggu sholat maghrib, ia membaca Al-Qur’an. 

Di Depan Wisma 

Guest House Pondok 

Modern Darussalam 

Gontor 7 Riyadhatul 

Mujahiddin 

(Pukul 17.00 WITA 

6 Februari 2019) 

 

2 KEGIATAN SANTRI 

 

(Kepedulian 

Lingkungan dan Sosial) 

 

Pada observasi peneliti berbincang dengan salah satu piket asrama, dia 

mengatakan bahwa setiap asrama mempunyai piket 3 orang dan mulai 

membersihkan asrama ketika para santri sudah berangkat ke sekolah 

mulai dari menyapu, mengepel hingga menguras kamar mandi dan 

selanjutnya para piket berkeliling bersama-sama dengan beberapa piket 

dari asrama lainnya untuk membuang sampah dimasing-masing asrama 

dengan menggunakan gerobak sampah. Dan selama satu hari tersebut 

piket asrama tidak hanya membersihkan, mereka juga mencatat 

kejadian-kejadian selama para santri sedang masuk kelas dan dilaporkan 

ke pengurus asrama atau pun bagian Pengasuhan Santri. 

Observasi di depan 

Asrama santri 

gedung Indonesia II  

pukul 08.30 – 09.00 

WITA, (Gontor, 8 

April 2019). 
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TENGKO (TENG KOMANDO) DISIPLIN SANTRI 

PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR 

 

 

AL MUQODDIMAH 

 Perbaiki kembali niat belajar kalian di Pondok ini. 

 Masing-masing individu harus selalu mengkondisikan diri dan 
menciptakan miliu untuk belajar di Pondok ini. 

 

A. KESOPANAN PAKAIAN 

1. Lengan baju yang panjang tidak boleh dilipat dan harus terkancing. 

2. Untuk pakaian, pilihlah warna yang sopan dan tidak berwarna mencolok 

(kemeja hitam, kuning, merah, belang-belang dengan warna mencolok, 

baju tanpa kerah, dan kotak-kotak, baju koko berkancing setengah dan 

beresleting). 

3. Dilarang memakai celana/training yang berpotongan cutbray (bawah 

lebar)/tanpa karet (terkecuali anggota PERBEDA dan hanya waktu latihan 

di lapangan hijau), terlalu sempit, terbuat dari parasut (training), dan 

training yang berkancing kiri kanannya, celana yang ada dua kantong besar 

di bawahnya, dan celana yang berkaret panjang di pinggang belakangnya. 

4. Dilarang memakai batik dan baju muslim bercorak  

5. Memakai celana tidak boleh diinjak ujung bawahnya dan pemakaian tidak 

boleh di bawah pinggang. (Maka dari itu membuat celana jangan terlalu 

panjang, berbentuk levis dan stick balik, termasuk ukuran pinggang di atas 

pusar). 

6. Lebar celana bagian bawah jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil 

(pensil), maksimal adalah selebar pangkal ibu jari kaki kalian. 

7. Tidak ada yang memakai kaos setelah sholat dzuhur. 

8. Bedakan antara kaos dengan sweater, apabila memakai sweater harus 

memakai baju yang berkerah didalamnya dan kerahnya dikeluarkan, juga 

jangan memakai sweater yang bertopi dibelakangnya. 

9. Tidak diperbolehkan memakai jaket yang bergambar dan bertuliskan 

macam-macam (dan logonya jangan bergambar macam-macam). 

10. Dilarang memakai pakaian yang berbau politik, golongan dan kedaerahan 

serta yang bergambar tidak sopan dan yang bertuliskan macam-macam 

(Brimob, Artilery, TNI, CIA, FBI dan lain-lain). 

11. Dilarang memakai kaos yang bertuliskan nama-nama club-club olahraga di 

luar seperti: Persija, Arema, Timnas, Barcelona, Spanyol, Messi, dll. (yang 

menyebut dan menggunakannya akan ditindak keras) dan yang bertuliskan 

nama daerah seperti Jogjakarta, Jakarta, Bali, Solo, dll. 
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12. Jangan memakai training dan celana dengan diangkat setengah lutut ketika 

berjalan, olahraga, kerja (kecuali membersihkan kamar mandi), dll. 

13. Jangan memakai sarung yang berwarna hitam polos, bermotif batik, 

tentara, bendera Negara, dan klub. 

14. Jangan memakai kemeja berlengan setengah dan berkancing (ska). 

15. Diperbolehkan bagi santri yang memakai baju taqwa untuk 

mengeluarkannya ketika sholat jum’at dan sholat ashar di hari jum’at. 

16. Diwajibkan kepada seluruh santri untuk memakai papan nama dalam 

kondisi berpakaian apapun (termasuk ketika memakai kaos dan training, 

boleh dilepas ketika berolahraga). 

17. Dilarang memotong karet bawah training. 

18. Dilarang memakai sajadah tipis (seperti selendang) 

19. Tidak diperbolehkan memakai gesper/sabuk berukuran besar, mengkilap 

dan gesper berbahan dari kain  

20. Dilarang memakai batik, koko batik dan koko tanpa kerah, (harus polos) 

21. Ukuran tinggi peci untuk santri Pondok Modern Darussalam Gontor 

a. Khusus untuk kelas 1 KMI    : Ukuran Tinggi Minimal 8  

b. Kelas 1 Int, 2, 3, 3 Int, 4, 5 dan 6   : Ukuran tinggi 9 

 

 

B. KETERTIBAN DAN KEAMANAN UMUM 

1. Tidak boleh berkaca di kaca spion mobil. 

2. Dilarang keluar dari masjid dan bubar sebelum selesai pengumuman dan 

menjawab salam dari Bagian Penerangan. (Ingat adab di dalam suatu 

Majelis) 

3. Tidak ada pengumuman dan pemanggilan melalui bagian penerangan di 

masjid maupun rayon tanpa sepengetahuan Staf Pengasuhan Santri. 

4. Tidak diperkenankan mengadakan pertemuan apapun pada waktu-waktu 

shalat dan membaca Al-Qur’an kecuali perkumpulan resmi dan harus 

seizin Staf Pengasuhan Santri serta Bagian Keamanan Pusat serta memakai 

surat yang berbahasa resmi. 

5. Tidak diperkenankan memasang almanak/kalender yang berbau politik, 

golongan tertentu, kedaerahan, keolahragaan (kalender yang ada poster 

pemain-pemain olahraganya) dan yang tidak sesuai dengan alam 

pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor. 

6. Tidak boleh berbicara, ribut atau berbuat gaduh dan membaca buku di 

waktu qori’ membaca Al-Qur’an melalui sound masjid atas dimanapun 
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anda berada apalagi ketika khotib Jum'at sedang berbicara di atas mimbar. 

(perlu diterangkan hukum mendengarkan khutbah Jum'at) 

7. Tidak boleh berkeliaran pada waktu membaca Al-Qur’an terutama setelah 

maghrib. 

8. Dilarang kumpul atau makan nasi di ruang tamu dengan tamu & alumni 

secara bergerombol (maksimal 3 orang) 

9. Lemari atau kotak wajib dikunci kemanapun hendak ditinggalkan. 

10. Tidak dibenarkan menjemur pakaian di rumah penduduk sekitar apalagi 

mencuci atau mandi. (perlu ditekankan dan dijelaskan) 

11. Dilarang mencuci pakaian pada waktu piket malam dan piket rayon ketika 

waktu masuk kelas. 

12. Dilarang melepas atau mengambil kaca-kaca jendela dan lampu di rayon-

rayon atau kelas kelas. 

13. Tidak diperbolehkan anak sighor bergerombol-gerombol dengan anak 

kibar atau dengan kelas V dan VI dimanapun juga. 

14. Tidak diperbolehkan bagi siswa baru memasuki dan mengikuti club-club 

olah raga dan lainlainnya kecuali kursus Bahasa, ketrampilan dan kesenian 

(kecuali PERBEDA, MODEST, GCNM di akhir tahun). 

15. Pembayaran uang makan dan sekolah harus melalui wesel pos, maka bagi 

santri yang mempunyai ATM agar dikembalikan ke rumah masing-masing. 

Dan bagi santri yang belum mempunyai TABSIS agar segera 

mendaftarkan dirinya di Kantor Administrasi Pondok Modern.  

16. Seluruh santri dilarang memakai sepeda kecuali Bagian Penerimaan Tamu,  

Piket Gerbang, bagian OPPM, instansi dan hanya dipergunakan untuk 

kepentingan bagian. 

17. Dilarang membawa/makan nasi di dalam kamar kecuali bagi yang sakit, 

dan bagi yang akan berpuasa (anggota dapur keluarga) agar makan di 

dapur umum, membersihkan bekas bekasnya dan tidak tajammu’ (makan 

Sepiring berdua atau lebih ketika makan). 

18. Pada waktu lari pagi, dilarang berjalan-jalan dan bernyanyi di dalam 

pondok dengan hal-hal yang bersifat provokatif dan tidak diperkenankan 

mengadakan lari pagi berlawanan arah (kecuali sudah ditentukan oleh 

bagian Olahraga) atau mengadakan lari pagi dengan kelompoknya sendiri 

(kelas/club, dll). 

19. Seluruh santri dilarang berjalan-jalan tanpa menggunakan sandal. 

20. Dilarang mengadakan pungutan uang liar (pungli) dari santri berapapun 

jumlahnya tanpa sepengetahuan Bapak Wakil Pengasuh dan Staf 

Pengasuhan Santri baik mengatasnamakan Gontor/instansi yang ada di 

Pondok tanpa sepengetahuan dan seizin Bapak Pimpinan Pondok Modern 

Darussalam Gontor. 
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21. Dilarang membuat proposal kegiatan dan penggalian dana apapun (Klub, 

Konsulat, Unit dll) dengan mengatasnamakan Gontor/instansi yang ada di 

Pondok tanpa sepengetahuan dan seizin Bapak Pimpinan Pondok Modern 

Darussalam Gontor. 

22. Dilarang keras mengadakan persidangan/mahkamah ilegal atau tidak resmi 

(firqoh, konsulat, marhalah, dll). 

23. Dilarang mengajak/membawa atau menemui teman (alumni) yang sudah 

keluar dari pondok apalagi telah dikeluarkan dengan status pelanggaran 

disiplin ke dalam Asrama/Rayon.  

24. Dilarang membawa atau mengajak tamu/orang tua ke dalam kamar santri. 

25. Bagi santri yang datang orang tuanya atau sanak keluarganya (jika 

membawa mobil pribadi) agar melarang untuk memarkirkan mobilnya di 

depan rumah penduduk sekitar, depan rumah Bapak Wakil Pengasuh, 

depan BPPM, jalan sepanjang menuju BPPM apalagi sampai makan 

makan dan menginap disana, parkir mobil di depan gedung Syanggit dan 

Indonesia atau di Lapangan Futsal. 

26. Dilarang membuat kamar firqoh dan konsulat (dengan adanya kamar ini 

akan membuat mudabbir tersingkir dari kamarnya).  

27. Semua pertemuan pengurus klub, kursus, dan asisten berpusat di masjid 

lantai satu. 

28. Tidak ada yang mengadakan kompetisi olahraga antar kelas (berbau 

marhalah) kecuali kelas 6. (Peringatan Keras) 

29. Tidak ada yang memperkenankan pemulung, pengemis, anak-anak kecil 

penduduk sekitar dan penjual apapun memasuki kawasan pondok. 

30. Dilarang merusak taman-taman di pondok, termasuk tulisan-tulisan do’a 

dan lain-lainnya di taman tersebut atau di tempat manapun. 

31. Etalase hanya untuk pengumuman resmi dan jurnal kepanitiaan, bukan 

untuk kelas, club, atau Unit.(Pemasangan pengumuman harus seizin staf 

pengasuhan santri) 

32. Dilarang bagi santri untuk menulis tulisan grafiti. 

33. Pembuatan banner dan spanduk untuk berbagai macam kegiatan harus 

seizin staf pengasuhan santri. 

34. Dilarang mandi ketika adzan berkumandang. (hukuman botak) 

35. Anggota dan pengurus PORSADA harus tetap mengikuti kerja wajib rayon 

mingguan. Perizinan PORSADA untuk pertandingan dengan tim luar 

minimal satu hari sebelum bertanding. 

36. Dilarang mengundang alumni (selain guru Gontor) dalam kegiatan 

konsulat, klub, Unit dan lain-lain. 

 



 

5 

C. KEAMANAN YANG BERKENAAN DENGAN LUAR PONDOK 

1. Siswa yang keluar pondok harus membawa Surat Keterangan Jalan (SKJ) 

atau Surat Izin (SI) dan memakai papan nama (tanda pengenal) serta 

berpakaian rapi dan sopan. Syarat-syarat perizinan: memakai kemeja putih 

atau kemeja kelas enam, membawa pulpen, kartu mahrom (mantingan, 

mawaddah, dll), dan kartu izin. Bagi santri yang mempunyai mahrom di 

Mantingan, maka harus membawa kartu mahrom dari Pondok yang 

bersangkutan. (Harus dijelaskan lagi masalah perizinan pulang, istirahat, 

pindah sekolah, sakit, dll, yang diizinkan hanya apabila yang meninggal 

adalah ayah, ibu, atau saudara kandung dan menjadi wali pernikahan) 

2. Batas akhir keluar pondok adalah pukul 17.00 WITA. 

3. Berbicara harus dengan berbahasa resmi. 

4. Berbicara harus hati-hati : 

a. Dimana dan dengan siapa anda berbicara (Ustadz, tamu, wartawan, 

perempuan, dll) 

b. Pahami kata-kata orang yang diajak bicara. 

c. Jangan mudah-mudah mengeluarkan isi hati kepada orang yang belum 

kenal betul. 

d. Jaga kesopanan dalam berbicara. 

e. Agar membudayakan salam jika bertemu dengan bapak-bapak guru 

KMI dan teman-teman lainnya. 

 أفشوا السالم بينكم
5. Segera melaporkan ke Staf Pengasuhan Santri bila 

menemukan/mendapatkan selembaran gelap/tidak tahu asalnya. 

6. Dilarang membeli jajanan di jalan-jalan dan di rumah penduduk sekitar. 

Apalagi membawa makanan (seperti Bakso, Nasi Goreng, dll) ke dalam 

kampus. 

7. Tidak diperkenankan izin keluar kampus pada hari Sabtu, Ahad dan 

Kamis.  

8. Perizinan bagi yang sakit (ingin berobat di rumah) wajib membawa surat 

keterangan dari dokter dan Ustadz BKSM bukan dari RSUD atau dari 

mana saja. 

9. Perizinan untuk pindah sekolah atau istirahat satu tahun ajaran harus 

bersama orang tua/wali dan bukan melalui telepon dan surat (santri yang 

ingin izin pindah sekolah harus datang ke pondok dan tidak boleh 

diwakilkan oleh siapapun) dan bagi yang ingin pindah ke Pondok cabang 

maka harus sanggup untuk meneruskan di pondok tersebut sampai kelas 

enam.  



 

6 

10. Perizinan ke tukang pijat agar izin ke Staf Pengasuhan Santri dimulai 

setelah Ashar sampai sebelum Isya’, dan harus ada rekomendasi dari 

ustadz BKSM.  

11. Dilarang keras masuk tempat-tempat hiburan dan warung internet (warnet) 

kecuali di Darussalam Computer Center (dalam pondok). (Perlu 

diterangkan sebab-sebabnya…………….)  

12. Tidak diperbolehkan bagi seluruh santri untuk menaiki ojek lebih dari satu 

orang. (diterangkan…………………)  

13. (Beritahukan orang tua!) Hati-hati dengan penipuan-penipuan berdalih 

kecelakaan dengan menggunakan fasilitas sms dan telepon dan 

mengatasnamakan Pondok Modern Darussalam Gontor. Jangan mudah-

mudah percaya! 

 

D. KETENANGAN 

1. Tidak dibenarkan bermain bunyi-bunyian seperti gitar, harmonika, 

ketipung dan lain-lain yang dapat menimbulkan kegaduhan kecuali waktu 

latihan dan sore hari (selain sore hari dilarang bermain gitar kecuali waktu 

latihan folk song, festival lagu, dll). 

2. Tidak diperkenankan membuat gaduh, bergurau dan mengobrol apalagi 

sampai larut malam (batas pukul 22.00). Dan apabila ada yang ingin 

belajar malam maksimal hanya sampai pukul 23.00 malam dan tetap 

berada di sekitar rayon saja. 

3. Tidak diperkenankan berteriak histeris seperti wanita, bayi, binatang atau 

dengan suara-suara yang tidak tarbawi. 

4. Pada waktu listrik padam tidak dibenarkan membuat keributan, kegaduhan, 

bergurau apalagi mengobrol dan menghafal pelajaran tidak boleh dengan 

suara keras. 

5. Dilarang duduk-duduk di tempat-tempat umum (depan pengasuhan, depan 

rayon, depan BPPM, depan KOPEL, dan sebagainya) dengan mengangkat 

1 kaki (menyingkrang), ingat adab! 

6. Dilarang menyeret sandal dan sepatu sewaktu berjalan. 

7. Dilarang menyoraki temannya, (suit-suit), bersiul, dan membuat gaduh 

dalam pertemuan. 
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E. KESEHATAN 

1. Handuk di siang hari harus dijemur di luar kamar (bukan di pagar rayon). 

2. Tidak dibenarkan membuang sampah jenis apapun (termasuk air bekas 

makanan) dan meludah melalui celah-celah jendela rayon dan kelas juga 

dari lantai dua ke bawah (karena tanpa disengaja bisa mengenai orang 

yang lewat). 

3. Sampah yang berbentuk botol plastik dan kaleng dikumpulkan secara 

khusus di tempat yang disediakan (dijelaskan). 

4. Tidak dibenarkan memakai alas kaki (sepatu,sandal) di beranda rayon dan 

kamar mandi. 

5. Lari pagi harus bersepatu olah raga dan jangan bersepatu bola. 

6. Seluruh santri kelas (I-VI) wajib memiliki kasur, gayung, handuk, dll serta 

harus memakainya pada waktunya. 

7. Kamar mandi dan WC harus selalu dibersihkan selesai pemakaian. Dan, 

jika kamar mandi dan WC tidak ada airnya agar tidak dipakai atau 

digunakan. 

8. Kasur harus dijemur di luar rayon, minimal seminggu sekali yaitu pada 

hari Jum'at serta merapikannya kembali sebelum shalat jum'at. Kantong 

sandal agar dicuci setiap minggu. 

 

F. KESALAHAN YANG TIDAK BISA DIMAAFKAN DAN HARUS 

SELALU DIHINDARI (Pelanggaran Berat dengan sanksi diskors atau 

diusir) 

1. Melawan Pimpinan Pondok/Bapak Guru/Ustadz/Pengurus. 

2. Berkelahi. 

3. Berhubungan dengan wanita. (termasuk ketika berada di luar pondok) 

4. Mencuri. 

5. Menghina orang lain dan memanggil teman dengan nama panggilan atau 

sebutan yang tidak baik/laqob.  

6. Melakukan pelanggaran norma susila/perbuatan asusila. 

7. Masuk rumah penduduk dan berhubungan dengan penduduk sekitar lebih-

lebih wanita. 

8. Memesan dan membeli makanan dan sejenisnya di penduduk sekitar 

sekitar pondok. (termasuk laundry pakaian) 

9. Sengaja merusak dan mempermainkan bahasa resmi. 

10. Pulang/keluar pondok tanpa izin. 
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11. Menyimpan dan memiliki jimat dan sejenisnya serta mengkonsumsi 

narkotika dan obatobatan terlarang,  seperti : ganja, shabu-shabu, ekstasi, 

putau, kokain, pil koplo, dan sejenisnya. 

12. Menggambar atau menulis (corat-coret) di kaca-kaca mobil dan di tempat 

manapun yang berbau provokatif dan mengkritik pondok. 

13. Santri yang memukul akan dikenakan sanksi disiplin dan santri yang 

menyebabkan pengurus memukul juga akan dikenakan sanksi disiplin. 

 

G. LAIN-LAIN 

1. Tidak ada perizinan pindah ke Pondok cabang setelah pertengahan tahun, 

kecuali dipindah karena pelanggaran. 

2. Bagi yang tidak berdisiplin dalam pembayaran bulanan, akan diberi sanksi. 

(diskors dan sudah ada contoh yang terjadi) 

3. Dilarang mandi di dalam bak mandi, tandon air, dan di luar kamar mandi 

walau pakai celana. 

4. Makan harus pada tempatnya dan tepat pada waktunya. (Ancaman: 

ketahuan makan bukan pada dapurnya akan dikenakan sanksi membayar 

double) dan tidak boleh makan sepiring berdua atau lebih. 

5. Dilarang keras bagi seluruh santri untuk menempelkan segala sesuatu di 

seluruh dindingdinding gedung yang ada di dalam pondok kecuali pada 

tempat yang telah disediakan dan sudah ditentukan, termasuk juga papan 

mufrodat di depan rayon, hiasan dinding di depan rayon dll, memakai 

paku/lem karena dapat merusak gedung. Adapun penempelan nama nama 

anggota cukup ditempelkan di depan pintu tiap kamar dengan 

menggunakan paku payung atau lakban bening. 

6. Tidak diperbolehkan untuk menyimpan dan memiliki : 

a. Senjata tajam, senjata api atau senapan angin. 

b. Kacamata modis, lensa berwarna walaupun untuk kebutuhan 

kesehatan, dan frame kacamata harus berwarna Hitam & Coklat. 

c. Foto wanita atau gambar-gambar cabul/porno, kaset CD/DVD dan 

VCD atau DVD player. 

d. Buku-buku mujarobat perdukunan, primbon, tasawuf, majalah wanita, 

novel ( tidak berpendidikan, komik dan bahan-bahan bacaan yang 

tidak sesuai dengan alam pendidikan di Pondok Modern Darussalam 

Gontor. 

e. Ikat pinggang besar dan yang seperti tali tas dan bolong-bolong dengan 

besi bundar di sekitarnya. 

f. Segala bentuk alat komunikasi dan elektronik, seperti ; televisi, radio, 

tape recorder, MP4, MP3, flash disk, hardisk eksternal maupun 
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internal, walkman, tustel, walky talky, handycam, laptop, hand phone, 

tablet, iPAD, modem, sound box, ear phone, jam LED dan lain-lain. 

g. Benda-benda atau bacaan yang berbentuk dan dianggap jimat. SYIRIK 

h. Surat-surat cinta. 

7. Barang yang telah disita atau dirampas tidak boleh diambil lagi. 

8. Seluruh santri yang sakit wajib tinggal di BKSM atau Bagian Kesehatan. 

9. Kepada seluruh santri agar tidak dikunjungi/dijenguk lebih dari 3 bulan 

sekali. 

 

NB: 

a. Peraturan di Pondok Modern (sunnah-sunnahnya) yang telah berjalan dan 

tidak tercantum 

b. masih tetap berjalan dan harus dipatuhi oleh segenap santri Pondok Modern 

Darussalam Gontor. 

c. Cukuplah setiap tindakan dengan hati kecil (dhomir). 

d. Sebesar keinsyafanmu sebesar itupula keuntunganmu. 

e. Seluruh santri wajib memiliki Al-Qur’an pribadi. 

f. Disiplin Gontor tidak untuk didiskusikan. 
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TATA TERTIB DAN DISIPLIN 

SELAMA PROSES BELAJAR MENGAJAR BERLANGSUNG 

 

A PERLENGKAPAN BELAJAR 

1 Buku Paket (buku tulis) 

2 Buku tulis 

3 Alat tulis (pensil, bolpoin, pena khot) 

4 Alat pendukung (penggaris, map folder, dll) 

 

B KOSTUM MASUK KELAS 

1 Baju kemeja polos dengan warna yang mendidik / tidak mencolok 

2 Celana panjang polos tanpa corak dengan warna gelap (biru tua, krem tua, 

hijau tua, hitam, dll)  

3 berkaos kaki standar dengan warna yang mendidik (hitam, putih, biru tua, 

krem, abu-abu, dll)dan bukan kaos kaki sepak bola, stoking, dll. 

4 Bersepatu pantofel dengan warna polos resmi (hitam dan coklat tua) dan 

tidak berwarna mencolok, berbelang dan bukan pantofel/sepatu 

olahraga/sandal. 

5 Berikat pinggang dari bahan kulit dan sejenisnya berwarna hitam, bukan 

dari kain/anyaman (gasper pramuka) 

 

C TATA CARA BERPAKAIAN 

1 Saat masuk kelas, seluruh siswa KMI agar berpakaian dan berpenampilan 

rapi, sopan serta sesuai dengan alam pendidikan pondok modern, yaitu :  

a potongan rambut pendek,  

b baju polos,  

c memakai papan nama,  

d memakai ikat pinggang yang berbahan dasar kulit atau sejenisnya,  

e celana berwarna gelap dengan ukuran standar,  

f memakai kaos kaki dan sepatu fantopel (tidak menginjaknya) 

g membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwal. 

2 Saat masuk kelas tidak diperkenankan bagi seluruh siswa KMI untuk 

memakai pakaian tersebut di bawah ini :  

a Baju batik, baju bermotif kotak-kotak dan baju yang berwarna 

mencolok, 

b Celana pramuka, cut bray dan jeans, 

c Sepatu olah raga, sandal dan sepatu sandal. 

 

3 Bagi seluruh siswa KMI agar selalu  memakai identitas ( papan nama ) 

yang jelas dan lengkap. 

4 Bagi siswa yang botak supaya memakai peci/kopyah sampai rambutnya 

tumbuh panjang. 
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D Disiplin Waktu Masuk Kelas 

 

 

 

Catatan : 

- Ketika bel masuk kelas berbunyi, seluruh siswa harus masuk ke dalam 
ruangan kelas masing-masing. 

- Tidak diperkenankan untuk keluar meninggalkan kelas pada saat jam 

pelajaran berlangsung / pergantian pelajaran. 

- Diharapkan agar tidak lupa untuk membawa seluruh perlengkapan masuk 
kelas, seperti : buku, kamus, pulpen dll pada saat berangkat masuk kelas 

sebelum jam ke-1.  

- Tidak diperbolehkan bagi siswa keluar kelas sebelum bel keluar kelas 
berbunyi. 

- Bagi siswa yang terlambat masuk kelas atau keluar kelas sebelum 
waktunya, dianggap telah melanggar didiplin dan akan dicatat pada buku 

pelanggaran siswa. 

 

E KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN KELAS 

1 Piket kelas dimulai pukul 05.30 s/d 06.30 wib pagi. 

2 Seluruh siswa di setiap kelas berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan 

ketertiban kelasnya masing-masing. 

3 Agar selalu membuang sampah pada tempatnya. 

4 Tidak diperkenankan bagi siswa KMI  membawa makanan ke dalam kelas 

apalagi makan di dalam kelas, baik waktu masuk kelas ataupun di luar 

waktu masuk kelas. 

5 Seluruh siswa di setiap kelas berkewajiban menjaga keamanan dan 

keutuhan sarana yang ada di kelasnya masing-masing.  

6 Jika ada kerusakan atau kehilangan maka hal tersebut menjadi tanggung 

jawab anggota kelas yang bersangkutan. 

 

 

 

No Waktu Kegiatan 

1 06.40 WIB Terakhir di dapur 

2 06.45 WIB Terakhir di rayon 

3 06.55 WIB Masuk kelas jam ke-1 

4 07.45 WIB Masuk kelas jam ke-2 

5 08.30 WIB Istirahat ke I 

6 08.55 WIB Masuk kelas jam ke-3 

7 09.45 WIB Masuk kelas jam ke-4 

8 10.30 WIB Istirahat ke II 

9 10.55 WIB Masuk kelas jam ke-5 

10 11.40 WIB Masuk kelas jam ke-6 

11 12.20 WIB Keluar kelas 
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F PROSEDUR IZIN MENINGGALKAN KELAS (TIDAK MASUK 

KELAS) 

1 Bagi siswa yang berhalangan masuk kelas supaya meminta surat izin ( 

tashrih/recomendasi ) dengan membawa “buku perizinan” dan mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a Perizinan Piket Rayon 

- Melihat jadwal piket rayon. 

- Mempunyai buku perizinan. 

- Izin kepada wali kelas pada malam harinya. 

- Menulis no. stambuk, nama dan kelas pada buku perizinan harian 
di kantor KMI malam itu juga paling lambat pukul 23.00 wib. 

- Sarapan pagi pada pukul 06.00 wib. 

- Berkumpul di kantor KMI pada pukul 06.30 untuk mengambil 

tasrih/rekomendasi. 

- Menyerahkan tasrih/rekomendasi ke kelas dan menyimpan buku 
kartu perizinan sebagai tanda bukti. 

- Tugas Piket Rayon 
a) Mengambil buku laporan piket rayon dari kantor KMI pada 

pagi hari. 

b) Menulis laporan di buku laporan piket rayon (Buku laporan 

KMI dan bagian OPPM). 

c) Membersihkan rayon dan sekitarnya. 

d) Mengurus siswa yang sakit apabila ada. 

e) Menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan rayon. 

f) Berada di depan rayon dan bukan didalam kamar. 

g) Mengumpulkan buku laporan ke kantor KMI pada pukul 12.00 

WIB. 

 

b Perizinan Sakit 

- Memeriksakan diri ke BKSM. 

- Apabila dinyatakan harus istirahat dan tidak masuk kelas, maka 
akan diberikan kepada yang 

- bersangkutan surat keterangan sakit dari BKSM. 

- Meminta tasrih/rekomendasi ke kantor KMI dengan membawa 
surat keterangan tersebut 

- sebelum pukul 06.30. 

- Bagi siswa yang sakit pada saat jam pelajaran berlangsung, maka 
agar menempuh 

- langkah-langkah tersebut diatas. 
 

c Perizinan Sibuk (dalam kepanitiaan acara-acara pondok) 

- Mengajukan surat permohonan izin kepada bapak direktur KMI 

dengan sepengetahuan staf pengasuhan santri. 

- Menyerahkan surat perizinan tersebut kepada staf KMI untuk 
dibuatkan tasrih/rekomendasi. 
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- Menyerahkan tasrih/rekomendasi ke kelas. 
 

d Perizinan Piket Telephon dan Piket Gerbang 

- Memastikan jadwal piket. 

- Menulis no. stambuk, nama dan kelas pada buku perizinan harian 
di kantor KMI malam itu 

- juga paling lambat pukul 23.00 wib. 

- Mengambil tasrih/rekomendasi di kantor KMI pada pukul 06.30. 

- Menyerahkan tasrih/rekomendasi berwarna putih ke kelas. 

e Perizinan Keluar Pondok dan Pulang Sementara 

- Meminta rekomendasi dari staf pengasuhan santri terlebih dahulu. 

- Selanjutnya meminta tasrih/rekomendasi dari staf KMI dengan 
menunjukkan rekomendasi dari staf pengasuhan santri   

- Mencantumkan nomer stambuk, nama, kelas, asal/daerah dan 

tujuan pada buku daftar perizinan siswa yang tersedia di kantor 

KMI.  

- Menyerahkan tasrih/rekomendasi berwarna putih ke kelas. 
 

2 Siswa yang terpaksa ingin berobat ke rumah sakit/di luar pondok, agar 

diusahakan pada hari Jum’at. 

3 Kepada seluruh siswa KMI supaya meminimalisir perizinan meninggalkan 

kelas. Jika terpaksa hendak izin pulang untuk keperluan suatu hal supaya 

dipertimbangkan terlebih dahulu untung dan ruginya, karena perlu diingat 

bahwa frekwensi meninggalkan kelas akan dijadikan sebagai 

pertimbangan kenaikan kelas. 

 

G Belajar Malam Terbimbing  

1 Seluruh siswa wajib mengikuti belajar malam di tempat-tempat yang telah 

ditentukan. 

2 Muwajjah dinulai pukul 20.00 wib s/d 21.30 wib. 

3 Seluruh siswa wajib mengikuti absensi kehadiran di kelas muwajjah 

masing-masing. 

4 Tidak diperkenankan belajar malam di tempat-tampat yang dilarang, 

seperti : 

a Di tempat gelap 

b Di sekitar rayon dan kamar mandi 

c Di temapat-tempat berbahaya (pinggir tebing, bawah pohon, semak-

semak, dll) 

 

H Standar Tulisan Pada Buku Tulis 

1 Sampul luar buku tulis 

2 Alamat buku tulis 

3 Garis pinggir buku catatan 
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Catatan :  

- Bagi siswa KMI yang melanggar tata tertib tersebut di atas,maka  harus siap 
menanggung resiko dan sanksi yang diberikan. 

- Bagi siswa yang banyak melanggar tata tertib/disiplin KMI,maka  harus siap 

menerima sanksi, baik diturunkan kelasnya maupun dipindahkan ke pondok 

cabang dsb. 

 

 

Ditetapkan di  

Gontor 7 Riyadhatul  Mujahiddin, 18 Syawwal 1439 H 



LAMPIRAN FOTO-FOTO PENELITIAN 

  

Gambar 1: Suasana 
Pengabsenan Malam santri 
didepan asrama Al-Azhar 
 

 

Gambar 2: Suasana asrama 
Santiniketan sedang dalam 
pengecetan 
 

 

Gambar 3: Salah satu bentuk 
evaluasi santri (Mahkamah) 
namun tetap diarahkan 
 

 

Gambar 4: Suasana belajar 
malam menjelang Ujian Akhir 
tahun 
 

 



LAMPIRAN FOTO-FOTO PENELITIAN 

  

Gambar 5: Berdiskusi dengan 
salah satu pengurus Asrama 
(Reza Asnan – Kolaka) 
 

 

Gambar 6: 14 Kriteria 
Pemimpin menurut Gontor 
 

 

Gambar 7: Salah satu quote 
Pimpinan Pondok 
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Gambar 8: Denah Pondok 
Modern Darussalam Gontor 7 
Riyadhatul Mujahiddin 
 

 

Gambar 9: Contoh pakaian 
santri di Pondok Modern 
Darussalam Gontor  
 

 

Gambar 10: Bentuk-bentuk 
kegiatan ekstrakurikuler 
 

 

Gambar 11: Bentuk-bentuk 
pakaian dan barang terlarang di 
Pondok Modern Gontor 7 
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Gambar 12: Salah satu kursus 
santri (Kaligrafi) 
 

 

Gambar 13: Pengarahan Kepada 
Santri yang disampaikan oleh Bapak 
Pengasuh Pondok Gontor 7 
 

 

Gambar 14 (Samping) dan 15 (Bawah): 
Suasana Ujian Akhir Siswa KMI dan 
Sebelum memasuki ruangan Ujian 
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