






PEDOMAN WAWANCARA
Pola Pembinaan Kedisiplinan Santri pada Pondok Pesantren Darul

Mukhlisin Kota Kendari Tahun 2017

Peneliti : Hartini

Informan : Santri

Tempat : Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Kota Kendari

1. Sejak kapan Pondok Pesantren ini berdiri?

2. Apakah Pondok Pesantren ini termaksud dalam Pondok Pesantren tradisional

atau Modern?

3. Apakah anda mengikuti pola-pola pembinaan kedisiplinan dari para

ustadz/ustadzah?

4. Bagaimana pendapat anda, apakah Pembina pondok memberikan pembinaan

kedisiplinan?

5. Bagaimana pendapat anda, apakah Pembina pondok memberikan teladan

yang baik kepada anda?

6. Apakah anda diberikan hukuman ketika melanggar tata tertib pondok?

7. Kendala-kendala apa yang anda hadapi dalam mengikuti bimbingan-

bimbingan kedisiplinan dari para Pembina Pondok?



PEDOMAN WAWANCARA
Pola Pembinaan Kedisiplinan Santri pada Pondok Pesantren Darul

Mukhlisin Kota Kendari Tahun 2017

Peneliti : Hartini

Informan : Pembina Pondok

Tempat : Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Kota Kendari

1. Pada tahun berapakah Pondok Pesantren ini di dirikan?

2. Bagaimana penerapan pola-pola pembinaan kedisiplinan kepada para santri ?

3. Apakah Bapak/Ibu memberikan pembinaan kedisiplinan kepada para santri?

4. Apakah kendala-kendala yang Bapak/Ibu hadapi dalam membina kedisiplinan

para santri?

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu memberikan teladan yang

baik kepada santri?

6. Bagaiamana pendapat Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu memberikan hukuman

bagi santri yang melanggar tata tertip pondok pesantren?

7. Upaya-upaya apa yang Bapak/Ibu lakukan dalam mengatasi kendala dalam

pembinaan kedisiplinan para santri?



TRANSKIP WAWANCARA POLA PEMBINAAN KEDISIPLINAN SANTRI PADA PONDOK PESANTREN

DARUL MUKHLISIN KOTA KENDARI

No.
Tanggal/Bulan/

Tahun
Nama Informan Pertanyaan Tanggapan

1. 18 Mei 2017
Jamaluddin,

S.Ag.,M.Pd.I

Pada tanggal berapakah

Pondok Pesantren Darul

Mukhlisin berdiri?

Pondok Pesantren ini berdiri pada tanggal 22 Januari 2007 Masehi.

Di atas tanah wakaf  yang pada awalnya seluas 3.000 meter persegi.

2. 27 September 2017 Hardianto

Bagaiman kedisiplinan

anda sebelum mondok

dan ketika mondok di

pesantren darul

mukhlisin ini?

Saya sudah dibiasakan dengan kedisiplinan sejak di rumah, mulai

dari bangun sholat subuh,dan izin kepada orang tua saat keluar

rumah. Dan ketika saya mondok, saya sudah terbiasa dengan

kedisiplinan tersebut

3
27 September

2017
Duwi Aprilia Putri

Bagaiman kedisiplinan

anda sebelum mondok

dan ketika mondok di

pesantren darul

mukhlisin ini?

Keberadaan saya sebelum mondok berbeda dengan ketika mondok

di Pondok ini. Sebelum saya mondok, saya jarang sholat berjama’ah

di Masjid, dan jarang mengikuti ceramah-ceramah, serta jarang

membersihkan, tetapi ketika saya mondok dan mengikuti berbagai

pembinaan kedisiplinan, saya mulai rajin mengikuti pembinaan, dan

mematuhi tata tertib.



4. 06 Juli 2017 Nurjanah

Bagaiamana penerapan

pola pembinaan

keteladanan yang

diterapkan kepada para

santri?

Sebelum saya memerintahkan kepada para santri terlebih dahulu

memberikan contoh kepada para santri. Misalnya sholat di Masjid

secara berjama’ah, dan membangunkan para santri ketika hendak

sholat subuh.

5. 23 Mei 2017 Wa Haya,S.Sos.I

Bagaimana penerapan

pola pembinaan

keteladanan yang

diterapkan kepada para

santri?

Kami sebagai pembina pondok melaksanakan tugas kami dengan

penuh keikhlasan. Salah satu pembinaan yang kami lakukan yaitu

memberikan contoh ketika bekerja, membersihkan sampah-sampah

yang kotor, dan berbicara dengan sopan kepada siapapun, baik itu

teman sebaya, orang yang lebih tua, dan orang yang lebih muda.

6. 02 Agustus 2017 Yatini Sri Rahayu

Bagaimana penerapan

pola pembinaan

keteladanan yang

diterapkan para pembina

kepada anda?

para pembina memberikan contoh teladan kepada kami untuk sholat

berjama’ah di Masjid dan membangunkan saat-saat waktu sholat

tiba, serta saat-saat kerja bakti.



7. 07 Juli 2017 Nur Syamsiah

Bagaimana penerapan

pola pembinaan dengan

pembiasaan yang

diterapkan kepada santri?

Kami selaku kakak senior menghimbau kepada para santri untuk

selalu membiasakan diri dalam melaksanakan peraturan-peraturan

yang ada di Pondok, contohnya; mengikuti pelajaran pondok

dengan seksama, sholat lima waktu berjama’ah di Masjid

8. 18 Juli 2017 Drs.KH. Abdul Wahid D.

Bagaimana penerapan

pola pembinaan dengan

pembiasaan yang

diterapkan kepada para

santri?

Anak-anak santri yang mondok disini, kami biasakan untuk

melaksanakan sholat sunah dhuha, izin kepada Pembina saat keluar

area Pondok, dan kami biasakan agar bersikap sopan dan santun

kepada semua orang.

9. 23 Mei 2017 Wa Haya,S.Sos.I

Bagaimana penerapan

pola pembinaan dengan

nasehat yang diterapkan

kepada santri?

Salah satu cara yang ditempuh dalam pola pembinaan kedisiplinan

santri adalah melalui nasehat-nasehat pada saat apel pagi, seusai

sholat magrib dan sholat subuh

10. 02 Agustus 2017 Indrawan

Bagaimana penerapan

pola pembinaan dengan

nasehat yang diterapkan

pembina  kepada anda?

Kami para santri mendengarkan nasehat-nasehat yang di sampaikan

oleh Ketua Yayasaan dan para ustadz/ustadzah, pada saat apel pagi

dan seusai sholat magrib dan sholat isya walau hanya beberapa

menit saja. Bunyi nasehat-nasehat yang disampaikan para pembina

yaitu rajin sholat, ikuti peraturan pondok, belajar yang rajin, dan

jaga kebersihan asrama, serta bersabar dalam menuntut ilmu



11. 18 Mei 2017
Jamaluddin,

S.Ag.,M.Pd.I

Bagaimana penerapan

pola pembinaan dengan

cerita atau kisah yang

diterapkan kepada santri?

Salah satu pembinaan yang kami berikan kepada anak-anak santri

yaitu dengan menceritakan tentang sejarah orang-orang yang hidup

susah dan disiplin dalam kehidupannya kemudian mereka berhasil

dalam pendidikannya, dan pengalaman-pengalaman yang kami

alami dalam menuntut ilmu, serta kisah Nabi dan para Sahabat

dalam menyebarkan Islam.

12. 06 Juli 2017 Muhammad Addin

Bagaimana penerapan

pola pembinaan dengan

cerita atau kisah yang

diterapkan kepada santri?

Kami sebagai pengawas asrama tak henti-hentinya menyapaikan

cerita-cerita yang dapat membangun semangat para santri dalam

menuntut ilmu, dan disiplin dalam setiap kegiatanya, serta dapat

bersikap sopan santun kepada siapapun

13. 02 Agustus 2017 Hardianto

Bagaimana penerapan

pola pembinaan dengan

cerita atau kisah yang

diterapkan pembina

kepada anda?

Para ustadz dan ustadzah memberikan kami cerita yang dapat

membangun semangat belajar dan kedisiplinan kami, serta cerita

atau kisah-kisah yang dapat menyentuh hati dan kami dapat

mengambil pelajaran dari cerita atau kisah tersebut

14.
27 September

2017
Wa Haya, S.Sos.I

Bagaimana penerapan

pola pembinaan dengan

hukuman yang

diterapkan kepada santri?

Bagi anak-anak santri yang sudah diberi peringatan berkali-kali

tetapi mereka tidak mendengar dan masih mengulang kesalahan

yang sama seperti keluar tanpa minta izin untuk bermain Play

Station, merokok, serta mencuri, maka kami dari pihak pondok

langsung mengeluarkannya.



15. 18 Mei 2017 Drs.KH.Abdul Wahid D.

Bagaimana penerapan

pola pembinaan dengan

hukuman yang

diterapkan kepada santri?

Jika ada anak-anak Santri yang melanggar pertama kami beri

teguran sebanyak tiga kali, jika masih mengulang maka kami beri

sangsi sesuai dengan jenis pelanggarannya. Dan bagi santri yang

menambah-nambah waktu libur kami memberikan hukuman berupa

kewajiban membeli satu sak semen. Hal ini kami lakukan agar ada

efek jera bagi santri yang melanggar sehingga mereka lebih antusias

lagi. Dan semen tersebut kami gunakan untuk pembanguna pondok,

dan kami berdoa mudah-mudahan semen tersebut akan menjadi

amal jariyah bagi santri yang melanggar tersebut.

16. 18 Mei 2017 Risna Riwayati

Bagaimana penerapan

pola pembinaan dengan

hukuman yang

diterapkan pembina

kepada anda?

Jika kami melanggar aturan maka kami diberi teguran sebanyak tiga

kali dan jika masih berulang kami diberi sangsi. Dan bagi santri

yang menambah-namabah waktu libur sangsinya adalah membeli

satu sak semen.

17. 27 September 2017 Wa Haya, S.Sos.I

Pola-pola pembinaan

kedisiplinan apa saja

yang diberikan kepada

santri?

Pembinaan-pemninan kedisiplinan santri yang kami lakukan yaitu

pembinaan keteladanan, pembinaan dengan pembiasaan, nasehat,

pembinaan dengan  bercerita, dan pembinaan dengan hukuman.

Selain kelima pembinaan tersebut, kami juga melakukan pembinaan

dengan keterampilan menjahit.

18. 18 Mei 2017 Drs.KH.Abdul Wahid D. Apakah kendala-kendala Kami akui kondisi pesantren belum memadai baik asrama, sarana



yang Bapak/Ibu hadapi

dalam membina

kedisiplinan para santri?

belajar, bahkan kantor untuk Pimpinan Pondok belum ada, sehingga

inilah salah satu yang menjadi penghambat dalam pembinaan

kedisiplinan para santri Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Kota

Kendari

19. 02 Agustus 2017 Ari Dewi Astuti

Kendala-kendala apa saja

yang anda hadapi dalam

mengikuti bimbingan-

bimbingan kedisiplinan

dari para pembina

pondok?

Kami belajar di Masjid berkelompok-kelompok tetapi ada sebagian

santri yang ribut dan mengganggu kosentrasi kami dalam belajar.

Dan mengantri saat ambil air wudhu, serta mengantri dalam

mengambil makanan.

20. 06 Juli 2017 La Abi, SE

Apakah kendala-kendala

yang Bapak/Ibu hadapi

dalam membina

kedisiplinan para santri?

Kebiasaan lama santri mereka bawa di Pondok, sehingga

membutuhkan waktu lama untuk merubahnya. Kalau memang santri

itu sadah terdidik dari rumahnya, maka disini gampang kami

mengarahkannya, tapi kalau memang dari keluarga yang

brokkenhome, itu butuh proses yang lama untuk merubahnya.

21. 02 Agustus 2017 Yusman

Kendala-kendala apa saja

yang anda hadapi dalam

mengikuti bimbingan-

bimbingan kedisiplinan

dari para pembina

Sikap dari rumah sebelum saya mondok masih terbawa-bawa

sampai saya mondok di Pesantren ini



pondok?

22. 23 Mei 2017 Wa Haya, S.Sos.I

Apakah kendala-kendala

yang Bapak/Ibu hadapi

dalam membina

kedisiplinan para santri?

Dari pihak pondok kendala lain yang kami hadapi yaitu berbenturan

dengan orang tua santri. Kalau orang tua santri yang dikasi teguran

mengenai anaknya dan jikalau kami mendapat orang tua yang

mengerti dengan posisi pondok tidak menjadi masalah, yang

menjadi masalah jika kami mendapatkan orang tua yang tidak

mengerti dengan keadaan pondok, itu menjadi kendala bagi kami.

Dianggaplah  pondok ini jelek atau tidak bagus. Sebenarnya bukan

pondoknya tetapi anaknya itu sendiri yang tidak bisa dididik dan

harus butuh proses.

23. 06 Juli 2017 La Abi,SE

Apakah kendala-kendala

yang Bapak/Ibu hadapi

dalam membina

kedisiplinan para santri?

Kami disini sebagai pengontrol para santri, ketika tiba waktu sholat

kami menghimbau para santri untuk segera bergegas ke masjid.

Yang menjadi kendala yaitu saat kami bangunkan para santri untuk

sholat subuh, mereka bangun, tetapi setelah kami pergi mereka tidur

kembali atau tidak mereka berpindah tempat dari tempat tidurnya

yang semula

24. 06 Juli 2017 Zulhijah

Kendala-kendala apa saja

yang anda hadapi dalam

mengikuti bimbingan-

bimbingan kedisiplinan

Saat kami dibangunkan untuk sholat kami kadang-kadang berpindah

tempat tidur dan tidur kembali. Dan kami tetap melaksanakan sholat

subuh.



dari para pembina

pondok?

25. 06 Juli 2017 Nurjanah

Apakah kendala-kendala

yang dihadapi dalam

membina kedisiplinan

para santri?

Salah satu kendala dalam pembinaan para santri yaitu sikap malas.

26. 06 Juli 2017 Zulhijah

Kendala-kendala apa saja

yang anda hadapi dalam

mengikuti bimbingan-

bimbingan kedisiplinan

dari para pembina

pondok?

Kadang sikap malas itu datang menggeluti kami sehingga kami

bermalas-malasan ketika mengikuti kegiatan-kegiatan pondok

27. 18 Mei 2017 Drs.KH. Abdul Wahid D.

Upaya-upaya apa saja

yang Bapak/Ibu lakukan

dalam mengatasi kendala

pembinaan kedisiplinan

para santri?

Kami dari pihak pondok memberikan peringatan terlebih dahulu

bagi santri yang melanggar, dan apabila masih melanggar maka

kami beri hukuman sesuai jenis pelanggarannya dan biasanya sangsi

yang dibrikan yaitu mencuci kain lap semuanya, membersihkan

halaman pondok,  dan membersihkan kamar mandi.

28. 07 Juli 2017 Elsa Julianti

Upaya-upaya apa saja

yang diberikan oleh

pembina pondok dalam

Saya dan teman-teman santri lainnya apabila melanggar satu sampai

tiga kali masih diberi peringatan, lewat dari itu diberikan sangsi

sesuai jenis pelanggaran yang kami lakukan



mengatasi pelanggaran

kedisiplinan?

29. 02 Agustus 2017 Ninarni Lahati

Upaya-upaya apa saja

yang dilakukan dalam

mengatasi kendala

pembinaan kedisiplinan

para santri?

Kami sesama santri senior memusyawarahkan tentang solusi apa

yang sesuai dengan pelanggaran santri

30. 23 Mei 2017 Wa Haya,S.Sos.I

Upaya-upaya apa saja

yang Bapak/Ibu lakukan

dalam mengatasi kendala

pembinaan kedisiplinan

para santri?

Tugas dari santri senior adalah menjadi pengawas di asrama

masing-masing. Dan apabila ada santri yang melanggar, maka para

santri senior mengadakan musyawarah untuk mendapatkan solusi

dari pelanggaran santri tersebut.

31. 18 Mei 2017 Drs.KH.Abdul Wahid D.

Upaya-upaya apa saja

yang Bapak/Ibu lakukan

dalam mengatasi kendala

pembinaan kedisiplinan

para santri?

Salah satu upaya yang kami lakukan sebagai pengurus pondok yaitu

mengadakan pembinaan kepada para santri. Pembinaan tersebut

kami lakukan setiap selesai sholat subuh, sholat magrib, dan sholat

isya.

32. 18 Mei 2017 Ali Sabri

Upaya-upaya apa saja

yang diberikan oleh

pembina pondok dalam

Pimpinan pondok dan ketua yayasan bergantian memberikan kami

siraman-siraman rohani setiap selesai sholat subuh, sholat magrib,

dan sholat isya.



mengatasi pelanggaran

kedisiplinan?

33. 06 Juli 2017 Muhammad Addin

Upaya yang dilakukan

dalam mengatasi kendala

pembinaan kedisiplinan

para santri?

Kami sebagai pengurus pondok mengadakan pengawasan tiap-tiap

asrama.

34. 07 Agustus 2017 Hasrawati Saputri

Upaya apa saja yang

dilakukan dalam

mengatasi kendala

pembinaan kedisiplinan

para santri?

Para pengurus pondok mengadakan pengawasan di tiap-tiap asrama.

35. 06 Juli 2017 La Abi, SE

Upaya-upaya apa saja

yang Bapak/Ibu lakukan

dalam mengatasi kendala

pembinaan kedisiplinan

para santri?

Dari beberapa macam upaya yang kami lakukan, maka langkah

terakhir adalah mendoakanya, mudah-mudahan sifat buruknya dapat

berubah

36. 23 Mei 2017 Wa Haya,S.Sos.I

Upaya yang dilakukan

dalam mengatasi kendala

kedisiplinan para santri?

Langkah terakhir yang kami lakukan yaitu mendoakan anak-anak

santri agar kelakuan buruknya dapat berubah menjadi lebih baik lagi













Foto-Foto Pola Pembinaan Kedisiplinan Santri pada Pondok Pesantren

Darul Mukhlisin Kota Kendari Tahun 2017

Gambar 1: Peneliti sedang wawancara dengan Pimpinan Pondok
Pesantren Darul Mukhlisin Kota Kendari

Gambar 2: Ustadz Drs. Kaso, M.A sedang memberikan pembinaan dengan
nasehat kepada santriwan dan santriwati



Gambar 3: Peneliti sedang wawancara dengan santriwati

Gambar 4: Santriwan sedang memurojaah hafalan Juz ‘amma



Gambar 5: Peneliti sedang wawancara dengan santriwan

Gambar 6: Santriwati sedang memurojaah hafalan Juz ‘amma



Gambar 7: Ustadz Jamaluddin, S.Ag.,M.Pd.I sedang memberikan
pembinaan setelah melaksanakan sholat ashar

Gambar 8: Santriwan sedang membersihkan karpet-karpet Masjid



Gambar 9: Foto Tata Tertib Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Kota
Kendari




