
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

INSTRUMEN PENELITIAN 

MANAJEMEN KEDISIPLINAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN 

AT-TARBIYAH ISLAMIYAH KOLAKA 

A. PEDOMAN OBSERVASI 

Observasi ini sebagai panduan untuk mendapatkan informasi awal mengenai 

pondok pesantren At-Tarbiyah Kolaka, manajemen kedisplinan, kegiatan-kegiatan 

pendidikan dan pelatihan kedisplinan, dan sarana prasarana di pondok pesantren 

At-Tarbiyah Kolaka. Adapun aspek yang diamati dalam observasi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengamati kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari. 

a. Kondisi fisik: Pondok Pesantren At-Tarbiyah Kolaka, sarana dan 

prasarana, dan lingkungan pondok pesantren. 

b. Kondisi non fisik: Struktur organisasi, para ustad dan santri, dll. 

2. Mengamati program kedisplinan dalam pendidikan dan pelatihan santri 

di pondok pesantren At-Tarbiyah Kolaka. 

3. Mengamati siapa saja yang terlibat dalam manajemen kedisiplinan santri 

di pondok pesantren At-Tarbiyah Kolaka. 

4. Mengamati manajemen manajemen kedisiplinan santri di pondok 

pesantren At-Tarbiyah Kolaka. 

5. Mengamati faktor yang mendukung dan menghambat dalam manajemen 

kedisiplinan santri di pondok pesantren At-Tarbiyah Kolaka. 



 
 
 
 

 

 

6. Mengamati kondisi kedisplinan santri di pondok pesantren At-Tarbiyah 

Kolaka ketika melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan. 

B. PEDOMAN WAWANCARA 

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Pimpinan 

Pondok Pesantren At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka, Pengasuh (Ustad/Ustazah), dan 

Santri. 

a. Pimpinan Pondok Pesantren At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka 

1. Bagaimana proses perencanaan dilakukan dalam manajemen kedisplinan 

santri di pondok pesantren At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka? 

2. Bagaimana tata cara pengorganisasian sumber daya pondok pesantren 

dalam manajemen kedisplinan santri?  

3. Bagaimana strategi pelaksanaan dalam manajemen kedisplinan santri? 

4. Bagaimana hasil pelaksanaan terhadap manajemen kedisplinan santri?  

5. Bagaimana pengawasan dalam kedisiplinan santri 

6. Bagaimana proses evaluasi terhadap level kesuksesan terhadap 

manajemen kedisplinan santri? 

b. Pengasuh (Usatd/ustazah) Pondok Pesantren At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka 

1. Bagaimana tahap perencanaan dalam manajemen kedisplinan santri di 

pondok pesantren At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka? 

2. Bagaimana strategi pengorganisasian para santri dalam manajemen 

kedisplinan santri di pondok pesantren At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka? 

3. Kegiatan apa yang dilakukan dalam proses pelaksanaan manajemen 

kedisplinan santri di pondok pesantren At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka? 



 
 
 
 

 

 

4. Apa saja hasil dari pelaksanaan manajemen kedisplinan santri di pondok 

pesantren At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka? 

5. Bagaimana pengawasan kedisiplinan satri? 

6. Bagaimana evaluasi yang dilakukan terhadap program manajemen 

kedisplinan santri di pondok pesantren At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka? 

c. Santri Pondok Pesantren At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka 

1. Apa yang dilakukan oleh santri pada tahap perencanaan manajemen 

kedisplinan santri di pondok pesantren At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka? 

2. Apa yang dilakukan oleh santri dalam tahap pengorganisasi manajemen 

kedisplinan santri di pondok pesantren At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka? 

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh santri dalam tahap pelaksanaan 

manajemen kedisplinan santri di pondok pesantren At-Tarbiyah 

Islamiyah Kolaka? 

4. Apa pengaruh program atau kegiatan yang dilakukan oleh pondok 

pesantren terhadap kedisplinan santri?  

5. Bagaimana pengasawah kedisilinan santri. 

6. Apa saja evaluasi yang diberikan oleh pondok pesantren setelah santri 

melakukan kegiatan kedisiplinan?  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

TABEL TRANSKIP WAWANCARA 

No. Nama Pertanyaan dan Jawaban  

1. Mahmud Abdul 

Fatah Yasin 

Bagaimana Proses perencanaan kedisiplinan santri yang 
dilakukan di Pondok Pesantren At Tarbiyah Islamiyah 
Kolaka? 

Jawaban: proses perencanaan kegiatan 
kedisiplinan santri diatur dengan baik dan teratur. 
Kami merencenakan kegiatan itu dengan 
melibatkan para ustad/ustazah yang memiliki 
tugas dan tanggung jawab berbeda. Selanjutnya, 
kami bermusyawarah untuk menentukan kegiatan 
dan aktivitas kedisiplinan apa yang akan kami 
tetapkan. Hal ini dilakukan agar bisa ditentukan 
apa yang menjadi tujuan dan manfaat dari 
kegiatan kedisiplinan tersebut. 

Bagiaman Pengorganisasian kedisiplinan yang dilakukan 
di Pondok Pesantren At Tarbiyah Islamiyah Kolaka? 

Jawaban: kami melakukan pengelompokkan dalam 
kegiatan kedisplinan santri sesuai dengan bidang 
dan tanggung jawab pengasuh. Kami juga membuat 
jadwal untuk santri dari awal kegiatan sampai 
terakhir dan semua sudah ada waktunya masing-
masing. Santri juga akan diberikan sarana prasarana 
dalam menunjang kegiatan kedisiplinan tersebut. 
Semuanya kami atur dari pengasuhnya, 
kegiatannya, dan fasilitas yang apa yang 
digunakan. Pengasuh nantinya akan melaporkan 
kepada pimpinan pondok berkaitan apakah kegiatan 
sudah berjalan sesuai dengan rencana. 

 

Bagaimana Pelaksanaan Kegiatan Kedisiplinan Santri 
yang dilakukan? 

“manajemen kedisplinan santri di pondok pesantren 
At-Tarbiyah dilaksanakan sesuai dengan kurikulum 
yang ditetapkan secara bersama oleh pihak pondok 
pesantren. Misalnya kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan antara lain kegiatan pembelajaran 
dikelas, pembinaan hafiz Al-Qur’an , pelatihan 
berpidato, pelatihan olahraga, dan lain sebagainya. 
Semua kegiatan tersebut yang harus dilaksanakan 
oleh para santri. Tujuannya adalah agar santri 
bukan hanya cerdas akalnya tapi sehat juga 
jasmaninya. Jadi, kita padukan dua hal tersebut 



 
 
 
 

 

 

dalam pelaksanaan kegiatan santri. untuk 
pelaksanaan kegiatan saya tugaskan kepada para 
pembina untuk memantau dan mengawasi santri 
kita agar serius dalam menjalankan semua kegiatan. 
Saya hanya menerima laporan dari tiap pembina 
santri apakah kegaitan sudah dilaksanakan dengan 
baik oleh santri atau belum. Ya, para pembina akan 
sampaikan kepada saya. 
 

Bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam kedisiplinan 
Santri di Pondok Pesantren At Tarbiyah Islamiyah 
Kolaka? 

Jawaban: saya akan mengevaluasi kinerja para 
pembina santri dalam mengawasi dan memantau 
kegiatan yang dilakukan oleh santri. Saya akan 
minta laporan pertanggung jawaban kepada para 
pembina temuan-temuan apa yang mereka dapatkan 
di lapangan. Saya juga akan pantau terus para 
kegiatan-kegiatan para santri. Disitu saya akan 
melihat apa yang menjadi hambatan dan 
kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga 
jadi bahan perbaikan di pondok. Juga apabila ada 
juga keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan 
kedisplinan maka pondok pesantren akan 
memberikan apresiasi terutama kepada santri yang 
berprestasi dalam disiplin. 

Apa yang menjadi faktor pendukung manajemen 

kedisiplinan santri di Attarbiyah Islamiyah Kolaka? 

Jawaban:salah satu faktor pendukung kegiatan 
kedisiplinan santri disini adalah kesadaran dari 
santri itu sendiri. Kalau santri sudah sadar pasti 
akan melaksanakan semua kegiatan dan peraturan 
secara disiplin. Jadi, semua itu kembali kepada 
kesadaran dari para santri itu sendiri. 
 

Apa solusi yang digunakan dalam mengatasi manajemen 

kedisiplinan santri di Pondok Pesantren At Tarbiyah 

Islamiyah Kolaka? 

Jawaban: dalam meningkatkan kualitas kedisplinan 
santri, kami selalu memantau dan mengawasi setiap 
kegiatan yang dilakukan oleh para santri. Para 
santri harus melaksanakan semua kegiatan tersebut 
secara serius dan tepat pada waktu yang telah 
dijadwalkan oleh pondok. Kalau diawasi dan 
dipantau terus maka InsyaAllah para santri akan 



 
 
 
 

 

 

selalu displin dan tidak akan melakukan 
pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan oleh 
pondok. 

2. Taufiq Nur Bagaimana membuat strategi kedisiplinan yang 
diterapkan di Pondok Pesantren At tarbiyah Islamiyah 
Kolaka? 

Jawaban: Kami selaku pondok pesantren At-
Tarbiyah Kolaka membuat strategi bagaimana 
caranya agar anak-anak kita bisa disiplin. Salah 
satu diantaranya adalah pertama, kita buat dulu 
jadwal kegiatan harian santri jadi dimulai mereka 
bangun tidur sampai mereka tidur kembali. Itu 
sudah kita jadwalkan, begitu pula kegiatan 
mingguannya, kegiatan bulanannya bahkan 
kegiatan semesterannya serta kegiatan tahunannya 
sudah terjadwal semua. Jadi kami membuat 
jadwal dan jadwal ini kami temple di asrama baik 
asrama putra maupun asrama putri. Jadi, itulah 
yang dilihat oleh seluruh santri. Kalau jadwal 
hanya ditempel saja tentunya tidak bisa akan 
berlaku dan tidak di jalankan makanya untuk agar 
jadwal ini bisa  diaplikasikan dan dijalankan oleh 
para santri maka kami menunjuk beberapa 
pembina untuk mengontrol santri. Jadi setiap 
pergantian kegiatan maka akan dikontrol oleh 
guru pembina yang ditunjuk oleh pihak pondok 
pesantren. Setelah itu baru seluruh pembina akan 
bekerjasama mengawal jadwal-jadwal yang telah 
disepakati bersama. 
 

Bagaimana pengorganisasian kedisiplinan yang 
dilakukan di Pondok Pesantren At Tarbiyah Islamiyah 
Kolaka? 

Jawaban: tata cara pengorganisasian yaitu kami 
membuat struktur dan SK (Surat Keputusan). Jadi, 
pimpinan membuat SK pembagian tugas bahwa 
pembina A tugasnya pada bagian ini, pembina B 
tugasnya dibagian lain. Jadi, ada SK yang 
dikeluarkan oleh pimpinan sebagai surat resmi dan 
sekaligus pegangan pembina dalam melaksanakan 
tugasnya. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

Bagaimana evaluasi kedisiplinan Santri yang dilakukan 
di Pondok Pesnatren At Tarbiyah Islamiyah Kolaka? 

“pimpinan pondok akan melakukan evaluasi 
terhadap para pembina. Jadi kalau ada kendala-
kendala dicarikan solusinya kemudian  kalau ada 
hasil yang belum dan kurang memuaskan ya harus 
ditingkatkan  lagi controlling nya. Evaluasinya 
dilaksanakan dalam rapat yang disebut rapat 
evaluasi. Rapat evaluasi akan dilaksanakan ketika 
ada masalah atau kendala yang ditemukan dalam 
program kedisiplinan. Pondok pesantren At-
Tarbiyah Kolaka terus akan belajar dan berbenah 
dan setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di 
pondok ini kita jadikan sebagai pembelajaran untuk 
membuat sesuatu yang baru sehingga kalau ada 
sesuatu yang bagus kita pertahankan tetapi kalau 
ada kegiatan yang tidak efektif dalam 
mendisiplinkan santri maka kita cari penggantinya 
yang lebih bagus. Jadi tidak ada yang paten 
didalam manajemen selalu ada perubahan karena 
setiap santri yang masuk memiliki watak dan 
perangai yang berbeda-beda. Untuk memenej 
mereka butuh berbeda-beda pula sehingga 
manajemen kedisiplinan kita fleksibel. 
 

Apa yang menjadi faktor pemghambat manajemen 
kedisiplinan di Pondok Pesantren At Tarbiyah Islamiyah 
Kolaka? 

Jawaban: salah satu penghambat kegiatan 
kedisiplinan adalah kurangnya adaptasi santri yang 
baru masuk di pondok pesantren ini. Jadi mereka 
kaget dengan peraturan pondok yang cukup ketat 
dari bangun sebelum shalat subuh sampai tidur di 
malam hari sehingga santri yang tidak bisa adaptasi 
dengan cepat maka akan terbebani dengan kegiatan 
itu sehingga akan berpengaruh dengan kegiatan 
yang mereka lakukan di pondok ini. 

Bagaimana Solusi yang digunakan dalam kedisiplinan 
Santri di Pondok Pesantren At Tarbiyah Islmiyah 
Kolaka? 

Jawaban: salah satu solusi untuk meningkatkan 
disiplin santri adalah kami pihak pondok 
menetapkan hukuman atau sanksi bagi santri yang 
melanggar sehingga mereka merasa malu dan jera 
kalau diberi hukuman. Santri lain juga akan lihat 



 
 
 
 

 

 

supaya jadi pembelajaran bagi seemua santri bahwa 
melanggar peraturan itu tidak baik. 

 Wahyuni 

 

Apa saja yang dilakukan pada tahap perencanaan 
kedisiplinan di Pondok Pesantren At Tarbiyah Islamiyah 
Kolaka? 

Jawaban: pada tahap perencanaan, kami bersama 
pimpinan pondok membuat program-program 
kegiatan yang berkaitan dengan kedisplinan para 
santri dari bangun tidur sampai tidur pada malam 
hari. Kegiatan yang dilakukan santri akan 
dipantau oleh para pembina agar para santri bisa 
disiplin melakukan kegiatan yang telah ditetapkan 
oleh pondok pesantren. Program itu untuk 
memberikan pendidikan dan latihan bagi santri 
agar memiliki sifat yang disiplin dan berkembang. 
 

Bagaimana Kegiatan Pelaksanaan Kedisplinan Santri 
yang ada di Pondok Pesantren At Tarbiyah Islamiyah 
Kolaka? 

Jawaban: dalam proses pelaksanaan kegiatan santri, 

kami selalu memantau para santri untuk selalu 

bersungguh-sungguh untuk mengikuti semua 

kegiatan. Misalnya para santri dari bangun tidur 

pada subuh hari dan langsung melaksanakan shalat 

subuh secara berjamaan di masjid. Kemudian, 

setelah shalat ada setor hafalan Al-Qur’an dan 

kegiatan selanjutnya. Semua kegiatan tersebut 

dilaksanakan oleh santri secara bertahap dan 

terjadwal. 

Bagaimana proses evaluasi kedisiplinan yang dilakukan 

di Pondok Pesantren At Tarbiyah Islamiyah Kolaka? 

Jawaban: kami melakukan evaluasi sekali dalam 
seminggu. Rapat untuk mengevaluasi seluruh 
program yang dilaksanakan dalam seminggu yang 
lalu. Evaluasi ini akan kami laporkan kepada 
pimpinan pondok pesantren untuk dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan 
kedisiplinan selanjutnya.  

Apa yang menjadi faktor pendukung manajemen 
kedisiplinan santri di pondok pesantren At Tarbiyah 
Islamiyahn Kolaka? 

Jawaban: pertama apa sih yang menjadi pendukung 
dalam manajemen kedisiplinan santri pondok 
pesantren At-Tarbiyah, jadi faktor pendukung itu 



 
 
 
 

 

 

ada dua macam yaitu ada faktor internal dan 
kemudian ada juga faktor eksternalnya. Untuk 
faktor internalnya itu adanya datang dari kemauan 
santri atau dari kesadaran dari santri itu sendiri. 
Bila sudah datang dari sendiri berarti santri sudah 
sadar, jadi lebih mudah bersikap disiplin dan 
mematuhi aturan yang berlaku di pondok pesantren.  

 

Apa yang menjadi faktor Penghambat manajemen 
kedisiplinan santri di Pondok Pesantren At Tarbiyah 
Islmiyah Kolaka? 

Jawaban: untuk penghambat manajemen 
kedisiplinan santri itu biasanya kalau ada santri 
yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan 
asrama. Kan biasanya kalau murid baru harus 
menyesuaikan diri dimana keadaan lingkungannya 
berbeda dengan waktu ketika dirumah maupun 
yang ada di pondok pesantren. Jadi, kadang masih 
shock (tertekan) berbeda kebiasannya antara rumah 
dan asrama. Tapi ada juga santri yang dengan 
mudah beradaptasi dengan mudah. Jadi sebagai 
pembina, kami harus melakukan pendekatan yang 
berbeda terhadap santri tersebut agar santri dapat 
beradaptasi dengan lingkungan kegiatan di asrama. 

Bagaimana Solusi yang dilakukan dalam meningkatkan 
kedisiplinan santri? 

Jawaban: solusi dalam meningkatkan kedisplinan 
yaitu, pertama adalah para petinggi merasa bahwa 
memang merasa untuk mengatur semua jumlah 
santri yang sangat banyak ini butuh tenaga ekstra 
maka mungkin sebaiknya untuk menambah sumber 
daya manusia apabila dirasa membutuhkan. Untuk 
ustazah dan ustad, para pembina, dan kakak kelas 
ataupun para pengurus-pengurus di pondok 
pesantren At-Tarbiyah itu seharusnya memberikan 
contoh yang baik artinya memberikan contoh 
bagaimana bersikap (attitude) dan senantiasa 
memberikan motivasi kepada para santri untuk 
tetap semangat berjuang dalam menuntut ilmu. Ya, 
jadi jangan di tekan saja, jangan di biarkan saja 
keadaannya mereka harus selalu diberikan 
motivasi. Kemudian, harus adanya kerjasama 
antara seluruh lingkup pondok pesantren baik di 
atas sampai bawah. Jadi adanya kerja sama 
bagaimana supaya selalu dilakukan evaluasi apa 



 
 
 
 

 

 

kekurangan-kekurangan atau apa yang belum 
tercapai dalam hal visi dan misi pondok pesantren. 
Kemudian yang ketiga, memang harus 
menunjukkan semua golongan apalagi dikatakan 
sebagai guru maupun ustad harus menunjukan 
sikap dan perilaku yang berdisiplin. Jadi, bukan 
hanya perkataan akan tetapi selayaknya kita 
menunjukkan teguran itu melalui sikap kita 
menunjukan contoh kepada mereka. Kemudian 
yang paling penting adalah dengan bukan dengan 
cara memarahi atau terus memberikan hukuman 
tapi sentuhlah dengan hatinya sehingga mereka 
merasa diperhatikan dan akan sadar serta 
bertanggung jawab dengan aturan yang telah 
diberikan. 

 Furqon Apakah ada organisasi khusus yang ditugaskan untuk 
menangani kedisiplinan di Pondok Pesantren At Tarbiyah 
Islamiyah Kolaka? 

Jawaban: di pondok pesantren At-Tarbiyah 
Islamiyah Kolaka disini ustad dan ustazah yang 
menetapkan aturan dalam lingkup pondok dengan 
persetujuan pimpinan pondok untuk pemberlakuan 
aturan bagi para santri. Disini memiliki organisasi 
santri At-Tarbiyah yang dinamakan OSTA yang 
diberi amanah  menerapkan peraturan pondok 
pesantren. Dengan adanya perencanaan  
manajemen kedisplinannya untuk para santri dari 
berbagai aspek baik dalam kedisplinan ibadah, 
keamanan dan ketertiban, dan juga kedisplinan 
kebersihan yang dirancang  sedemikian rupa agar 
para santri  memiliki jati diri berkedisplinan santri. 
Kami melaksanakan semua jadwal yang ditetapkan 
oleh pondok pesantren yang diawasi oleh para 
pembina mahad. Contohnya shalat berjamaah, terus 
ada kegiatan belajar dikelas, mendengarkan 
ceramah, hafal Al-Qur’an, kajian kitab kuning, dan 
masih banyak. 

 

 Yulianti Sarana apa saja yang mendukung dalam kegiatan 

kedisiplinan Santri? 

Jawaban: kami menggunakan sarana prasana sesuai 

dengan kegiatan apa yang akan kami lakukan 

misalnya kalau pembelajaran berarti diruang kelas, 



 
 
 
 

 

 

kalau kajian kitab kuning sering kami lakukan 

dimasjid, kalau pelatihan dan pembinaan olahraga 

kami juga punya lapangan olahraga seperti latihan 

panahan. Selain itu, kami juga ada perpustakaan 

yang dapat digunakan oleh para santri untuk 

membaca ataupun bisa juga untuk mengerjakan 

tugas. Intinya kami gunakan semua fasilitas yang 

disediakan pondok. 

 Adelia Bagiamana Pelaksanaan Kegiatan disiplin santri yang 
dilakukan? 

Jawaban: kegiatan yang dilakukan oleh santri 

dalam pelaksanaan kedisiplinan santri di pondok 

pesantren At-Tarbiyah ialah ditetapkannya waktu 

keluar asrama diwaktu pagi hari agar para santri 

disiplin dalam masuk ke kelas. Ketika keluar 

asrama maka asrama akan di kunci dan dibuka 

ketika pulang sekolah dengan tujuan santri tidak 

masuk dalam asrama untuk berleha-leha pada 

waktu istrahat. Dan juga pemberlakuan sistem 

perhitungan pada saat pemulaian kegiatan 

ekstrakulikuler agar seluruh santri di arahkan untuk 

mengikuti kegiatan tersebut.  

Bagaimana evaluasi kedisiplinan yang dilkakan kepada 
Santri At Tarbiyah Islamiyah Kolaka? 

Jawaban: kami akan dievaluasi oleh para pembina 
dari kegiatan kedisplinan yang telah kami lakukan 
dari awal bangun subuh sampai tidur malam. Kalau 
kami melakukan kesalahan akan ditindak sesuai 
dengan peraturan yang berlaku di pondok 
pesantren. Jadi kami akan selalu dipantau dan 
dikontrol oleh para pembina. Semua kegiatan-
kegiatan yang kami lakukan akan di tes dan di uji 
kembali oleh para pembina  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

DAFTAR NARASUMBER WAWANCARA 

No.  Nama Informan Tanda Tangan 

1. Drs. H. Mahmud Abdul Fatah Yasin  

2. Taufiq Nur  

3. Wahyuni  

4. Ikhsan  

5. Furqon  

6. Yulianti  

7. Randi  

8. Adelia  

9. Indah  

10. Fauziah  

11. Akhsan  

12.  Kartina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

DATA-DATA PONDOK PESANTREN 

Sarana Prasarana 

Pondok Pesantren At-Tarbiyah Kolaka memililiki sarana dan Prasarana 

dalam mendukung penyelenggaraan pembinaan kedisplinan bagi para santri. 

Berikut sarana dan prasana Pondok Pesantren At-Tarbiyah Kolaka. 

Tempat Ibadah 

Pondok Pesantren At-Tarbiyah Kolaka memiliki 1 masjid digunakan oleh para 

santri untuk melaksanakan beberapa kegiatan baik kegiatan shalat 5 waktu 

berjama’ah, kegiatan membaca Al-Qur’an, shalat jum’at, kegiatan mendengarkan 

ceramah, dan kegiatan keagamaan lainnya.  

Masjid Ponpes At-Tarbiyah Kolaka 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Ruang Kepala Sekolah 

Ruangan ini digunakan sebagai tempat Kepala Sekolah yang bertugas 

untuk melakukan manajerial dan pengelolaan yang berkaitan dengan 

proses pembelajaran dan pelatihan para santri. 

Ruang Kepala Sekolah 

 

Ruang Tata Usaha 

Ruangan ini digunakan sebagai pusat administrasi pondok pesantren 

At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka. Hal-hal yang berkaitan dengan 

dokumen dan kepegawaian akan diatur diruangan ini.  

Ruang Tata Usaha 

  



 
 
 
 

 

 

Ruang Kelas 

Pondok Pesantren At-Tarbiyah Kolaka memiliki 8 ruang kelas. Ruang 

kelas ini digunakan sebagai tempat pembelajaran bagi para santri. 

Gambar 1.6 Ruang Kelas Santri 

     

Ruang Ustad 

Pondok Pesantren At-Tarbiyah memiliki ruang guru yang digunakan 

sebagai tempat kerja bagi para Ustad. Kemudian, ruang ini juga digunakan 

sebagai tempat rapat para guru dalam membahas hal-hal yang berkaitan 

dengan pengembangan pondok pesantren. 

Ruang Ustad 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Asrama Santri Putra 

Pondok Pesantren At-Tarbiyah Kolaka memiliki 1 asrama santri putra. 

Asrama ini digunakan sebagai tempat tinggal para santri. 

Asrama Putra 

 

Asrama Santri Putri 

Pondok Pesantren At-Tarbiyah Kolaka memiliki 1 asrama santri putri. 

Asrama ini digunakan sebagai tempat tinggal para santri. 

Asrama Putri 

 

 



 
 
 
 

 

 

Perpustakaan 

Perpustakaan Pondok Pesantren At-Tarbiyah Kolaka digunakan oleh 

para santri untuk membaca buku atau referensi yang bertujuan 

meningkatakan pengetahuan dan pengalaman bagi para santri. Santri 

juga bisa menjadikan perpustakaan untuk mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh para ustad/ustazah. Pondok Pesantren menyediakan 

beberapa buku bacaan terutama yang berkaitan dengan pendidikan 

agama Islam, kitab-kitab tafsir, buku fikih, dan masih banyak yang 

lainnya.  

Perpustakaan Ponpes 

 

Unit Kesehatan Sekolah 

Pondok Pesantren At-Tarbiyah Kolaka memiliki Unit Kesehatan yang 

digunakan untuk memberikan pertolongan pertama untuk melakukan 



 
 
 
 

 

 

pengecekan bagi para santri yang mengalami gejala sakit. Selain itu, 

para santri juga mendapat arahan untuk selalu menjaga kebersihan dan 

kesehatan agar terhindar dari berbagai macam penyakit. 

UKS 

 

Ruang Komputer 

Ruangan ini digunakan untuk melaksanakan pembelajaran komputer 

bagi para santri. Selain itu, lab komputer juga sebagai tempat untuk 

meningkatkan keahlian mengoperasikan komputer para santri agar 

dapat menghadapi kemajuan zaman. Berikut gambar ruang 

komputer: 

Ruang Komputer 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Kantin 

Pondok pesantren At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka menyediakan 

kantin bagi santri yang ingin membeli keperluan dan kebutuhan 

sehari-hari.  

Kantin Ponpes 

 

Lapangan Olahraga 

Pondok Pesantren At-Tarbiyah Kolaka  juga menyediakan lapangan 

olahraga untuk menunjang kesehatan dan kebugaran para santri baik 

lapangan bola, lapangan voly, dan lapangan panahan, lain 

sebagainya. Pada beberapa even, lapangan ini digunakan sebagai 

tempat perlombaan yang diadakan oleh pihak pondok pesantren yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para santri dibidang 

olahraga sekaligus sebagai ajang  menjalin silaturahmi antar santri.  

 

 



 
 
 
 

 

 

Lapangan Olahraga Ponpes 

 

Ustad/Ustazah 

Pondok Pesantren At-Tarbiyah Kolaka memiliki pembina yang memiliki 

tugas dan fungsi yang berbeda-beda dalam menyelenggarakan urusan pondok 

pesantren. Pondok Pesantren At-Tarbiyah Kolaka memiliki pembina berjumlah 17 

orang. Pembina pondok pesantren dapat dibagi berdasarkan jenis kelamin. Berikut 

pembagian pembina santri berdasarkan jenis kelamin. 

Jenis Kelamin Ustad/Ustazah Pondok Pesantren At-Tarbiyah Kolaka 

Tabel 1.1 Jenis Kelamin Ustad/Ustazah 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-laki 9 

2. Perempuan 8 



 
 
 
 

 

 

Jumlah Keseluruhan 17 

          Sumber : Diolah dari Dokumen Ponpes At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka 

Nama Ustad/Ustazah Pondok Pesantren At-Tarbiyah Kolaka  

Tabel 1.2 Nama Ustad/Ustazah 

No Nama 

1. Ahwal Miswari, Lc., M.A. 

2. Taufik Nur, S.S., M.H. 

3. Mansykur Nur, S.Pd.I. 

4. Herman 

5. Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I. 

6.  Saiful Haq, S.H. 

7.  Akhsan 

8. Ihsan 

9. Dzulfikar 

10. Masnawati, S.Pd. 

11. Muslihah, S.Pd.I. 

12.  Wahyuni, S.Pd. 

13. Kartika Yunus 

14. Irnawati 

15. Yulianti, S.Pd. 



 
 
 
 

 

 

16. Mega Aulia, S.Pd. 

17. Nur Hidayah, S.Pd. 

         Sumber : Diolah dari Dokumen Ponpes At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka 

Berdasarkan informasi diatas bahwa pondok pesantren At-Tarbiyah 

Islamiyah Kolaka memiliki sumber daya Pembina yang cukup untuk mengajar, 

membina, dan melatih para santri. Pembina santri tersebut dibagi dalam beberapa 

tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan dan program yang ada di 

pondok pesantren tersebut.  

Santri 

Pondok pesantren At-Tarbiyah Islamiyah memiliki santri yang cukup 

banyak. Total keseluruhan santri akan terus berubah karena masuk dan keluarnya 

para santri dari pondok pesantren. Pada bulan Januari 2021, pondok pesantren At-

Tarbiyah Islamiyah Kolaka memiliki 150 santri yang terdiri atas santri putra dan 

putri. Berikut data santri berdasarkan jenis kelamin: 

Jenis Kelamin Santri 

Tabel 1.3 Jenis Kelamin Santri 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-laki 50 

2. Perempuan 100 

Jumlah Keseluruhan 150 

 

 



 
 
 
 

 

 

Tabel 1.4 Jadwal Kegiatan Santri 

NO Kamis-Sabtu Kegiatan 

1 04.00-05.00 Bangun subuh, ke masjid, mengaji, dan shalat subuh 

2 05.00-07.00 Menyetor hafalan Al-Qur’an, piket, mandi, sarapan , 

dan persiapan masuk kelas 

3 07.15-07.30 Apel pagi/shalat dhuha 

4 07.30-12.15 Belajar formal di kelas 

5 12.15-13.00 Shalat dhuhur, mengaji 

6 14.30-15.15 Istrahat 

7 15.15-16.00 Shalat ashar, mengaji 

8 16.00-17.15 Belajar pondok 

9 17.15-17.50 Mandi sore, piket 

10 17.50-18.30 Ke masjid, mengaji, shalat magrib 

11 18.30-19.30 Belajar pondok/ta’lim 

12 19.30-20.00 Shalat isya, mengaji 

13 20.00-20.15 Pengumuman pelanggaran harian 

14 20.15-20.30 Makan malam 



 
 
 
 

 

 

15 20.30-21.00 Pemberian kosa kata 

16 21.00-22.00 Mengulang pelajaran di kamar 

17 22.00-04.00 Istrahat 

 

NO Jumat Kegiatan 

1 02.00 Shalat malam 

2 04.30-05.00 Shalat subuh, mengaji 

3 05.00-06.00 Percakapan bahasa arab/inggris 

4 06.00-07.00 Kerja bakti 

5 07.00-09.00 Sarapan, mandi, mencuci, dll 

6 09.00-10.30 Muhadharah/latihan pidato tiga bahasa 

7 10.30-13.30 Istrahat 

8 11.30-13.30 Ke masjid, mengaji, shalat 

9 13.30-15.15 Makan siang, istrahat 

10 15.15-16.00 Shalat ashar, mengaji 

11 16.00-17.50 Kerja bakti, olahraga, mandi sore 

12 17.50-18.30 Ke masjid, shalat magrib, mengaji 



 
 
 
 

 

 

13 18.30-19.30 Mengaji, belajar mandiri, dll 

14 19.30-20.00 Shalat isya, mengaji 

15 20.00-20.15 Pengumuman pelanggaran  

16 20.15-20.30 Makan malam 

17 20.30-21.00 Ujian kosakata (1 kali/2 pekan) 

18 21.00-22.00 Mengulang pelajaran di kamar 

19 22.00-04.00 Istrahat 

 

 



 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

  

 

  

WAWANCARA WAKIL PIMPINAN PONPES 

WAWANCARA PIMPINAN PONPES 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

WAWANCARA PEMBINA SANTRI 

WAWANCARA SANTRI  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SANTRI BELAJAR DI KELAS 

SANTRI MENYETOR HAFALAN AL-QUR’AN 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SANTRIWATI APEL PAGI 

SANTRIWATI LATIHAN PIDATO BAHASA INGGRIS 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SANTRI APEL PAGI 

JADWAL KEGIATAN SANTRI SEHARI-HARI 



 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

SANTRIWATI MAKAN MALAM 

SANTRI MELAKUKAN GAMES 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SANTRIWATI KERJA BAKTI 

PONPES TAMPAK DEPAN 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALAMAN PONDOK PESANTREN 
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