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Lampiran 1 : Pedoman Wawancara



Strategi Pengasuh Dalam Mengatasi Kenakalan Santri Di Pondok Pesantren Darul
Mukhlisin Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari

Alamat Tempat : Kelurahan Kadia

Wawancara/Mahasiswa : All Wardani

NIM : 13 03 01 02 002

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Pengasuh:
1. Bagaimana strategi yang dilakukan dalam membina santri-santri di pondok

pesantren ini?
2. Apa tujuan didirikannya pondok pesantren ini?
3. Upaya apa yang di lakukan agar menarik minat masyarakat untuk

menyekolahkan anak-anaknya di pondok pesantren ini?
4. Pelanggaran apa saja yang mereka lakukan?
5. Faktor apakah yang menyebebkan santri melakukan pelanggaran?
6. Tindakan apa yang diberikan kapada santri yang malakukan pelanggaran?
7. Dalam proses hukumannya itu apakah perbedaan antara tingkatan

madrasahnya?
8. Upaya apa selanjutnya kepada santri yang telah diberikan hukuman?

B. Wawancara Pengurus:
1. Apakah ada hambatan-hambatan selama dalam kepengurusan di pondok

pesantren ini?
2. Bagaimana penilaian anda tentang sikap santri terhadap para pengurus

pondok khususnya sikap mereka kepada anda?
3. Tindakan apa yang diberikan terhadap santri yang melakukan

pelanggaran?

C. Wawancara Santri:
1. Atas dasar keinginan apa anda berada di pondok pesantren ini?
2. Selama mondok di pesantren ini, sudah berapa kali anda menerima

hukuman, dan hukuman apa yang anda terima?
3. Adanya hukuman berati ada sebuah pelanggaran yang dilakukan.

Pelagaran apa yang anda lakukan? Sebutkan!
4. Apa yang menyebabkan anda melakukan kenakalan tersebut?
5. Apa yang anda lakukan ketika melihat teman anda melakukan sebuah

pelanggaran yang belum di ketahui oleh pembina maupun pengurus
pondok?

6. Pelangaran apa saja yang dilakukan oleh teman anda? Sebutkan yang anda
ketahui!



Lampiran 2 : Lampiran Pedoman Observasi

Strategi Pengasuh Dalam Mengatasi Kenakalan Santri Di Pondok Pesantren Darul
Mukhlisin Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari

Alamat Tempat : Kelurahan Kadia

Observasi/Mahasiswa : All Wardani

NIM : 13 03 01 02 002

PEDOMAN OBSERVASI

No Observasi

1 Keadaan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Kendari.

2 Sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Kendari.

3 Tenaga pengajar Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Kendari.

4 Kegiatan santri Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Kendari.

5 Tindakan-tindakan dalam mengatasi kenakalan terhadap santri yang
melakukan pelanggaran.



Lampiran 4 : Transkip Hasil Wawancara



Lampiran 4 : Transkip Hasil Wawancara

Strategi Pengasuh Dalam Mengatasi Kenakalan Santri Di Pondok Pesantren Darul
Mukhlisin Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari

Nama : Jamaludin, S.Ag., M.Pd.I.
Tanggal : 29 / 04 / 2017
Status : Ketua Yayasan/Pendiri Pondok Pesantren
Pertanyaan:
1. Bagaimana strategi yang dilakukan dalam membina santri-santri di pondok

pesantren ini?
JAWABAN:
Strateginya adalah yang Pertama, Setiap pendaftaran untuk menerima santri
baru, saya sudah memasang strategi dengan membuat pernyataan yang di
tanda tangani oleh orang tua walinya atau perwakilan dari keluarganya dengan
matrei yang enam ribu (6000) bahwasannya, apabila anak ini terjadi hal-hal
yang tidak memungkinkan ataupun terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan
ini itu dan sebagainya, maka orang tuanya tidak boleh campur tangan, apabila
anaknya ingin dibina di pondok ini, maka harus diserahkan kepada kami
sebagai pengasuh pondok maka disitulah kami berusaha, bekerja keras,
membina, membimbing mereka dengan niat yang ikhlas.
Apapun yang terjadi dipondok orang tuanya tidak boleh turun tangan, harus
manyerahkan kepada ketua yayasan untuk mengambil langkah-langkah apa
yang tepat untuk anak itu.
Sekarang ini jarang orang seperti itu, biasanya karna dia pikir nakal itu
langsung dia putuskan, keluarkan, dan pukul dan lain sebagainya, tanpa kerja
sama terlebih dahulu dengan orang tuanya, itu salah, karna kita melihat
faktanya sekarang, mencubit saja sudah dikena hukuman, maka harus bekerja
sama dengan orang tuanya sebelum diterimanya murid di pondok pesantren
ini. Maka dengan cara itulah, agar supaya diberikan kewenangan untuk
mengasuh anak ini.
Selanjutnya yang ke-dua, Adapun metode yang digunakan sebelumnya tidak
sesuai dengan harapan maksudnya membina anak santri dengan lemah lembut
dengan niat yang ikhlas kemudian anak itu tetap nakal dan terus mengulangi
kesalahannya berulang-ulang kali, maka cara atau metode yang di tempuh
yakni dengan teguran keras atau memarahinya, karna tidak ada lagi jalan lain
kecuali marah. Marahnya disini hanyalah sebatas lahiriyah tapi dalam hati
sesungguhnya tidak marah. Sebelum marah itu sudah berniat dalam hati
bahwa ini saya hanya berniat agar supaya mudah-mudahan tambah bisa
mengerti. karna semua metode saya sudah pakai maka metode terakhir adalah
metode marah. Adapun dengan marah tidak menjadikan dia berubah, maka
harus dengan pukulan, pukul disini bukan berarti sebarang memukul, jutru
saya pukul itu tidak sama pukulan orang lain yang dengan emosi, tapi
memukul dengan niat yang baik semoga anak ini menjadi anak yang soleh,
lalu kemudian dipukul dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”.
Secara fisik memang marah, memukul dengan pukul yang tidak dengan emosi,
harus dipukul dengan niat yang baik karna tidak ada lagi metode yang lain
terkecuali saya pukul lalu kemudian anak ini akan sadar. Alhamdulillah



banyak yang saya pukul tetapi justru orang tuanya menerima dan menjempol
karna anaknya menjadi berubah. Tapi saya ingatkan lagi bahwa tidak boleh
memukul sembarang kalau tidak ada strategi antara lain kerja sama dengan
orang tuanya, memamg sejak dari awal sudah bekerja sama dengan orang
tuanya, ada pernyataan yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga anak ini
pada waktu dipukul atau dihukum dia tidak lari sama orang tuanya karna
orang tuanya juga tidak membelanya, karna dia tahu sendiri pada waktu dia
masuk adalah ada pernyataan itu, dia juga tanda tangan pada waktu itu juga di
foto dan juga ada videonya, jadi dia tidak bisa lari kalau dia macam-macam.

2. Apa tujuan didirikannya pondok pesantren ini?
JAWABAN:
Tujuan pondok pesantren ini didirikan adalah membina anak-anak generasi
bangsa agar supaya bertakwa kepada Allah SWT., berbakti kepada kedua
orang tuanya, berpengetahuan luas, berdiri diatas kaki sendiri tidak
membutuhkan atau tidak menerima belas kasihan dari orang lain dan yang
terakhir anak ini nasibnya bisa berubah. Sebab karena hanya dengan
pendidikan maka anak ini bisa berubah.
Sebelum saya mendirikan pondok ini saya sudah berkeliling di pondok-
pondok pesantren se-Indonesia bagian Barat; di Jawa Timur, di Jawa Barat,
kemudian se-Jabodetabek saya sudah keliling selama satu tahun dimana pada
waktu itu saya mengikuti da’i muda mewakili Sulawesi Tenggara dimana saya
terpilih menjadi da’i Sulawesi Tenggara tahun 1995. saya terpilih menjadi
utusan sulawesi tenggara dan salah satu pendidikan kami adalah dididik
dengan para ulama-ulama di jakarta para kyai dan kemudian  diterjunkan
melalui PPL berkeliling di pondok pesantren se-Jabodetabek. Jadi  disitulah
pengalaman yang saya lihat dimana rata-rata yang pendidikan pondok itu
antara lain berasal dari Nol, cuman yang saya lihat adalah  selalu ada
pembayarannya kemudian sesudah itu lagi saya keliling juga kekota kendari
saya lihat ada juga pondok pesantren tapi campur baur laki-laki perempuan
kemudian juga pembayarannya selangit kemudian juga menerima khusus
orang-orang kaya dan kemudian di bina yang tidak mengutamakan untuk
menghafal Al-Qur’an, tidak semua pondok pesantren hanya sebagian, maka
disitulah pengalaman yang saya dapatkan dan menjadi kekayaan bagi saya dan
akhirnya mendirikan pondok dengan alasan bahwa bagaimana cara agar
supaya mendirikan pondok pesantren tanpa ada pembayaran.

3. Upaya apa yang di lakukan agar menarik minat masyarakat untuk
menyekolahkan anak-anaknya di pondok pesantren ini?
JAWABAN:
Upayanya yakni kami memilih sebagian santri untuk mengadakan sosialisasi
di kampung mereka untuk satu perwakilan dimasing masing perwakilan
daerahnya. Santri yang sudah kami bina tersebut dapat menceritakan kembali
di tempat sosialisasinya tentang kondisi atau keadaan serta suasana
lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin di Kota Kendari. Bahkan
dilibatkan juga kepada orang tuanya membantu anaknya untuk bersosialisasi,
menyampaikan kepada seluruh keluargannya, tetangganya, orang-orang
kenalannya, untuk datang di pondok.

4. Pelanggaran apa saja yang mereka lakukan?
JAWABAN:



Pelanggaannya ini hanya sekitar antara lain; malas datang di Masjid untuk
sholat, malas masuk dalam kelas, malas untuk datang mengaji pada waktu
pengajian sore, memukul teman, mencuri, keluar areal pondok tanpa izin.

5. Faktor apakah  yang menyebebkan santri melakukan pelanggaran?
JAWABAN:
Yang menyebabkan anak santri ini nakal kalau dia melakukan pelanggaran,
orang tuanya dia bela-bela anaknya maka inilah yang menyebabkan anak ini
biasanya semakin nakal karna dia pikir masih ada yang membantunya, ada
yang membelanya.

6. Tindakan apa yang diberikan kapada santri yang malakukan pelanggaran?
JAWABAN:
Kalau anak ini melanggar, anak ini dia akan di pundu (dirangkul) baru satu
bulan, biar nakal belum akan dihukum tetapi masih diberikan peringatan dulu,
dibina, dibimbing, diatur, kerja keras pembina, pendidik, pimpinan, ketua
yayasan, seluruh pengurus, guru-guru, pendamping semua bekerja keras
selama tujuh bulan ini kerja keras pokoknya tidak ada hukuman hanya
istilahnya Konseling, dibina anak ini, ‘ayo ayo ayo’ bagaikan kita panggil
ayam diwaktu subuh ‘kurrrrrrrrrr.......’ tidak bisa anak ini masih satu bulan
berada pondok pesantren ini langsung diberi hukuman itu salah, itu bukan
pendiri namanya. Tidak bisa, apalagi anak-anak ini masih dari nol,
keluarganya yang memang tidak berpendidikan, tidak bisa baru satu bulan kita
sudah mau memberikan hukuman itu tidak boleh, harus dibina dulu selama
tujuh bulan, dididik dengan penuh keikhlasan dan tidak boleh menghitung
1+1=2 berapa gaji saya berapa honor saya, tetapi tanpa begitu tetap juga ada
honornya, tapi tidak boleh karna honor harus betul-betul dengan keikhlasan
karna pondok ini namanya adalah Darul Mukhlisin artinya rumahnya atau
tempatnya orang-orang yang ikhlas.
Masih dalam proses peneguran apabila santri ini baru beberapa bulan pondok
ini kalau dia melakukan pelanggaran. Jadi tetap diajari, dibina dan bersikap
baik kepada mereka dengan niat yang ikhlas. Kemudian untuk pemberian
hukumannya akan dilakukan apabila anak santri ini berada di pondok setelah
masuk delapan bulan. Dan akan diberikan sanksi kalau seandainya santri
tersebut masih melakukan pelanggaran.
Adapun hukuman yang diberikan adalah sesuai dengan tingkat kenakalannya.
Seperti diberi denda dengan membeli semen, dimana semennya adalah kalau
sudah santri lama baik dari kelas VIII & IX MTs, serta XI &XII  baik MA
maupun SMK adalah 5 sak semen kalau masih kategori santri baru atau
pemula yakni kelas VII MTs serta X baik MA maupun SMK adalah kalau
kesalahannya berulang-ulang adalah dua sak semen, terkecuali kesalahan
mencuri atau kesalahan memukul dan orang tuanya menyerahkan kepada
kami, maka kami hukum dia dengan 10 sak semen, itu adalah pukulan, bukan
di pukul dengan tangan, tapi pukulan yang bisa dirasakan oleh orang tuannya
dengan membeli semen, sebanyak 10 sak semen untuk sedekahnya dipondok
agar anaknya ini bisa menjadi berubah dari yang nakal menjadi berbudi
pekerti, yang pada saat itu juga langsung pergi ditoko untuk membeli
bersamaan dengan anaknya, yang pada akhirnya disitulah anak terharu dan
kemudian langsung dia bertobat dan menjadi rajin kemudian dapat mengikuti
peraturan-peraturan pondok.



Nama : Drs. KH. Abd Wahid D
Tanggal : 02 / 05 / 2017
Status : Pimpinan Pondok Pesantren
Pertanyaan:
1. Strategi apa yang dilakukan dalam membina santri-santri di pondok pesantren

ini?
JAWABAN:
Dengan mengadakan lembaga pandidikan keagamaan dan lembaga
pembinaan, pengembangan bagi umat Islam, khususnya bagi generasi muda
Islam yang putus sekolah, kenakalan remaja, anak yang tidak mampu untuk
mewujudkan pendidikannya, maka PESDIN harus menjadi insan yang
beriman dan bertakwah serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di
era globalisasi.
Untuk mencapai hal tersebut tadi, maka di tempuh dua cara;
1. Secara umum melalui lembaga pendidikan,
2. Secara khusus panca jiwa yaitu lima jiwa sebagai motto yaitu

- Al-Ikhlas; menanamkan keikhlasan,
- Al-basadatu; hidup sederhana,
- Al-Ittimaa’u alan nafsi; belajar mandiri,
- Al-Ukhwatul Islamiyah; menanamkan persaudaraan sesama muslim,

yang terakhir,
- Al-Kurriyatu; kebebasan yang terkendali melalui upaya-upaya.

Maksudnya kebebasan terkendali tidak selamanya kita dalam keadaan
bebas tapi terkendali melalui kita punya kegiatan pembinan sholat
berjamaah.

Kemudian tadarus Al-Qur’an, tilawatil Qur’an, hafal Al-Qur’an dan
pembinaan-pembinaan pengembangan Islam atau pidato dan kemasyarakatan
seperti penyelenggaraan jenazah, disamping kita juga melayani kepentingan
umum kepentingan masyarakat diluar pondok pesantren, misalnya kita
mengikuti acara tahlilan, mengikuti acara aqikah, mengikuti acara khatam Al-
Qur’an karna pondok pesantren ini pada hakekatnya didukung oleh
masyarakat disekitar kita jadi disamping pengabdian didalam kampus yang
lebih penting adalah pengabdian diluar kampus dengan melaksanakan usaha-
usaha seperti ini maka sekarang ini kita sudah melihat perkembangan PESDIN
ini sudah dilihat nampak saya katakan cepat perkembangannya dalam jangka
usia 9 tahun dibanding dengan pondok pesantren yang sudah 10 tahun kita
lebih maju dari pada yang sepuluh tahun karna kita melalui dari pada cara atau
taktik yang kita laksanakan tadi.
Terima kasih...

Nama : Drs. Zainal Abidin
Tanggal : 02 / 05 / 2017
Status : Wakil Pimpinan Pondok Pesantren
Pertanyaan:
1. Strategi apa yang dilakukan dalam membina santri-santri di pondok pesantren

ini?
JAWABAN:



Adapun Strategi yang dilakukan dalam pembinaan terhadap santri di pondok
pesantren ini adalah melalui pembinaan mental. Itulah tadi bahwa kalau
pondok ini tetap saja mereka mendapatkan pendidikan seperti pendidikan
untuk asrama tetapi disini ada kelebihan, ada istilahnya pembelajaran pondok,
pembinaan khusus. Kemudian yang diterapkan itu cara atau metode
bagaimana mendidik mereka penuh kasih sayang dan sebagainya sehingga
mereka merasa tetap tinggal.

2. Apa tujuan didirikan pondok pesantren ini?
JAWABAN:
Saya kira tujuannya hampir semuanya sama yang utama melakukan
pembinaan itu pertama menciptakan atau menjadikan generasi-generasi yang
berakhlak dan generasi yang beriman kemudian generasi yang punya
wawasan, generasi yang punya ilmu, istilahnya kalau dibina terus dangan
sukses walaupun mereka otaknya otak Jerman tetapi tetap berhati Mekah, itu
semua kita punya tujuan.

3. Pelanggaran apa saja yang mereka lakukan?
JAWABAN:
Di pondok pesantren ini ada aturan bahwa mereka yang melanggar aturan,
mereka yang nakal, tetap ada sanksi yang diberikan, tapi tetap artinya
berbeda-beda tergantung aturan yang ada di yayasan ini, itulah sanksi,
misalnya kalau mereka melakukan pelanggaran mungkin ada namanya skors,
peringata, denda, denda dalam artian kata tidak terlalu berat.

4. Faktor apa yang menyebabkan santri melakukan pelanggaran?
JAWABAN:
Saya kira anak-anak melakukan pelanggaran banyak hal, banyak faktor yang
pertama seperti mungkin keterpengaruhan lingkungan atau teman-temannya
atau yang kedua yang namanya anak-anak yang berjiwa muda mungkin ada
suatu yang membludak sebagaimana masih dalam usia remaja. Artinya kalau
dalam bahasa pendidikan itu mencari bentuk jati diri, rata-rata itu
penyebabnya.

5. Tindakan apa yang diberikan terhadap santri yang melakukan pelanggaran?
JAWABAN:
Itulah tadi tindakan yang kemungkinan dilakukan adalah pertama selain
berlaku aturan-aturan itu, maka akan ada yang namanya pembinaan karakter
jadi diterima ke yayasan sebagai santri.

6. Upaya apa selanjutnya kepada santri yang telah diberikan hukuman?
JAWABAN:
Itu sebenarnya masih diberi kesempata untuk membenahi diri merubah
kenakalan artinya diberikan kesempatan melalui skosing itu tadi supaya ada
pembelajarannya pada dirinya untuk memperbaiki diri dan sebaginya sehingga
mereka bisa merubah karakternya mungkin yang dulu pemarah menjadi tidak,
yang membludak-mbludak, ada namanya pembinaan khusus.

Nama : Wa Haya, S.Sos.I
Tanggal : 06 / 05 / 2017
Status : Ibu Panti sekaligus Kepala MA
Pertanyaan:



1. Strategi apa yang dilakukan dalam membina santri-santri di pondok pesantren
ini?
JAWABAN:
Strateginya dengan membina anak-anak penuh keikhlasan karna pondok ini
kan didirikan memang nama yang pertama diterbitkan itu, mungkin sekarang
tentunya kita bekerja, membina dan mendidik itu artinya dengan keikhlasan,
kalau kita sudah ikhlas bekerja, mendidik mengajar, ataupun mengarahkan,
berhasil atau tidak berhasilnya itu sudah urusannya Allah.

2. Apa tujuan didirikan pondok pesantren ini?
JAWABAN:
Tujuan didirikannya pondok pesantren ini, yang pertama sasarannya itu
kepada orang-orang yang tidak mampu, supaya orang tidak mampu itu bisa
mengenyam pendidikan, pendidkan agama karna di pondok-pondok lain itu
kan masuk saja itu mendaftar sudah pakai pembayaran sementara disini, mau
yang pintar, yang bodoh yang penting mau belajar, masuk, tidak ada memilih
bahwa kalau diseleksi harus hafalannya sekian, bacaan tajwidnya harus sudah
mahir, disini yang tidak pintar mengajipun masuk, karna memang tujuannya
kami itu yang kita akan indahkan.

3. Pelanggaran apa saja yang mereka lakukan?
JAWABAN:
Kalau pelanggaran santri itu banyak, sebenarnya simple saja anak-anak itu tau
sih aturan, saya juga tidak mengerti entah mereka itu coba-coba atau sekedar
pura-pura tidak tahu. Sebenarnya sih aturan sudah terpampang lebar, semenjak
dia masik disini, menandatangani pernyataan ada slogan-slogan semacam
papan spanduk aturan tata tertib yang terpasang jarak 20 meter bisa terbaca,
saya rasa itu.

4. Faktor apa yang menyebabkan santri melakukan pelanggaran?
JAWABAN:
Kalau masalah kenakalan itu, saya tidak mengerti entah nakalnya memang
dari dirinya pribadi sendiri entah juga faktor-faktor dari luar, kalau dari
dirinya mungkin karna kebiasaan lama, dari rumah terbawa-bawa disini, itu
yang agak-agak sulit, dibina dengan butuh proses seperti yang dibayangkan
membalikkan telapak tangan bahwa dikasih begini anak ini harus sudah
selesai tapi itu butuh proses dan prosesnya itupun 1 hari, 1 minggu, 1bulan ,1
tahun, tidak harus dengan 1 bulan harus langsung dengan sukses kita tidak, 1
tahun tiadak langsung sukses malah sampai 3 tahun, karna untuk mau
merubah karakternya anak yang sudah memang tertanam disananya, anak itu
dari lingkungan yang memang mungkin dari orang tuanya, lingkungan yang
awalnya itu memang tidak terdidik, setelah masuk disini seolah-olah melihat
aturan seperti penjara, tersiksa dia, tapi sebenarnya simple saja, kalau dia mau
ingin berubah gampang, tapi ada juga anak yang mau berubah cepat, ada juga
anak-anak kalau kita umpamakan parang tumpul yang luar biasa diasa diasa
diasa itu, lama baru bisa tajam, jadi anak itu pun mungkin hanya sekian %,
untuk cepat berubah, tapi butuh proses yang sangat panjang.

5. Tindakan apa yang diberikan terhadap santri yang melakukan pelanggaran?
JAWABAN:
Kalau tindakan-tindakan kami itu sebenarnya pertama itu mengingatkan dia,
ini belum jalan sanksi, kedua teguran lagi, diingatkan lagi sudah dikasih



sanksi ringan, ketiga di tegur lagi dikasih sangsi yang agak berat sedikit.
Biasanya sanksinya inikan denda, dan dendanya ini supaya dia jerah.
Sebenarnya bukan karena menginginkan sesuatu, tapi itukan supaya dia jerah
karna persoalannya disini ini kita memukul serba salah, memukul kena
hukum, kita tidak pukul juga salah karna memang anak itu kalau hanya
dengan kata-kata, biar sampai putus urat lehernya kita tidak dengar dia,
kecuali kasi kena betul, ada tindakannya kita beri dia sanksi, karna kalau kita
pukul secara fisik kita kena hukum, tapi kita pukul dengan sanksi itu karena
kelalaian dan kesalahannya dia. Kalau sudah begitu juga sudah diberi sanksi
masih mengulanginya, sudah yang kempatnya itu ya... kita kasihkan surat atas
siapa walinya, siapa orang tuanya kalau memang masih ada orang tuanya,
kalau tiada orang tuanya paling sama walinya, kita kasih tau bahwa kesalahan
anaknya begini tapi kalau kadang-kadang juga orang tuanya yang peduli
dengan anaknya, kadang kadang juga di kembalikan di pondok, diserahkan
menjadi tanggung jawabnya pondok, bagaimana seandainya kalau sudah di
kasih keluar mungkin akan lebih parah lagi.

6. Upaya apa selanjutnya kepada santri yang telah diberikan hukuman?
JAWABAN:
Tetap kita bina dia secara khusus, karna memang targetnya kita memang itu
sebenarnya mengumpul anak-anak yang bermasalah. Disinikan bagaikan
bengkel, bengkel hati, kalau memang disini seperti dipondok-pondok lainkan
mereka itu terseleksi sementara kita disini mau yang preman, mau yang nakal,
mau yang bodoh yang pintar masik semua, jadi disini tidak ada perbedaan
tinggal hidayahnya saja dari Allah walaupun anak itu memang ada hidaya
untuk mau berubah pasti berubah, tapi kalau pun juga tidak sampai juga dia
tamat memang begitu-begitu saja.

Nama : Muh. Addin
Tanggal : 30 / 04 / 2017
Status : Pengurus Pondok Pesantren
Pertanyaan:
1. Apakah ada hambatan-hambatan selama dalam kepengurusan di pondok

pesantren ini?
JAWABAN:
Kalau hambatan, ya ada, mungkin mengurusi siswa yang kepala batu. Jadi
tantang saya juga itu, artinya penghambat kadang kita arahkan kesini, untung-
untungan kalau langsung jalan, kalau dia mau sembunyi-sembunyi dulu
kesana-kemari begitu. Itu hambatannya.

2. Bagaimana penilaian anda tentang sikap santri terhadap para pengurus pondok
khususnya sikap mereka kepada anda?
JAWABAN:
Yah banyak, namanya juga siswakan mereka manusia berbagai macam
karakter, jadi masalah perasaan atau masalah sikap terhadap saya itu banyak,
ada yang baik dan ada penilaiannya mingkin begini, tetapi selama saya jadi
pendamping pondok tetap saya dihargai.

3. Tindakan apa yang diberikan terhadap santri yang melakukan pelanggaran?
JAWABAN:



Kalau masalah ke-tata tertib-an atau siswa yang melanggar yang peraturan
pondok yang pertama apabila pelanggaran itu saya masih bisa tangani sendiri
artinya ada kesalakan-kasalahan baku ganggu sama sama mereka atau
kesalafahaman artinya itu saya masih bisa tangani. Kalau kenakalan yang
berat seperti keluar tanpa izin, mengambil barang teman, memukul teman itu
kami serahkan pada pimpinan pondok atau bapak ketua yayasan bapak
Jamaludin, S.Ag., M.Pd sebagai ketua yayasan disini, kalau masalah hukuman
itu kalau berat kita langsung ke pihak yayasan, kalau masalah yang kecil-kecil
saya masih bisa atasi.

Nama : La Abi, SE
Tanggal : 01 / 05 / 2017
Status : Pengurus Pondok Pesantren
Pertanyaan:
1. Apakah ada hambatan-hambatan selama dalam kepengurusan di pondok

pesantren ini?
Kalau kita cerita tentang hambatan-hambatan itu banyak seperti anak-anak
santri itu kan bermacam-macam karakter barmacam-macam tipe seperti
mereka disuru sholat, dibangunkan susah itulah hambatan dari saya karna
dalam melaksanakan suatu kadang tidak serentak. Karna kita maklumilah, kita
juga mendidik anak-anak di pondok itukan memang disini sebagian dari nol
karna karakter anak-anak itu tidak sama berbeda-beda. Tapi kalau dalam
membimbingannya itu sama, kami tidak membedakan maksudnya bahwa ini
orangnya tingkat tinggi orangnya tingkat rendah, tidak, disamakan. Adapun
kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan kami tidak membeda bedakan
memberikan sanksi kepada mereka, sesuai dengan peraturan di pondok
pesantren.

2. Bagaimana penilaian anda tentang sikap santri terhadap para pengurus pondok
khususnya sikap mereka kepada anda?
JAWABAN:
Penilaian saya tentang satrinya itu, kalau kita melihat dari karakter-
karakternya itu ada juga yang menghargai ada juga yang tidak, karna seperti
tadi yang saya ucapkan karna karakternya anak itu berbeda-beda mungkin dari
faktor orang tuanya karna disini anak-anak itu boleh dikata sebagian besar itu
brocken home, maksudnya orang tuanya bermasalah merek tidak didik dari
kecil kadang mereka besar sama keluarga adapun keluarganya juga tidak
sepenuhnya mendidik mereka. Makanya disitu kami menangani berbagai
macam karakter.

3. Apa yang anda lakukan ketika melihat atau ada laporan, ada anak santri
melakukan pelanggaran tersebut?
JAWABAN:
Masalah ini kami melakukan pembinaan, melakukan pendekatan, nasehati
dulu, adapun berkali-kali melkukan berulang-ulang terus maka maka tindakan
kami kembalikan kapada orang tuanya atau kami panggil orang tuanya
maksudnya kita pertimbangkan anak ini adapun keputusan dari orang tuanya
memang masih mau kita berikan sanksi dengan kesepakatan dari orang tua
tidak langsung dikeluarkan adapu kalau sudah berkali-kali kita keluarkan



karena takutnya akan mempengaruhi teman yang lain karna pengaruhnya
lingkungan itu sangat besar.
Kalau kita memberikan sanksi disini tidak sembarang sesuai koordinasikan
dengan pembina pondok sanksi apa yang diberikan bahwa anak ini melakukan
pelanggarannya begini jadi pimpinan pondok atau ketua yayasan itu yang
langsung menetapkan sanksi apa yang diberikan oleh santri yang melakukan
pelanggaran tersebut dan saya diamanahkan sebagai pendamping tidak
sepenuhnya bertindak harus terlebih dahulu ada konfirmasi dari pembina
pondok.

Nama : Zainal
Tanggal : 06 / 05 / 2017
Status : Santri Madrasah Aliyah
Umur : 18 Tahun
Jenis Kel. : Laki-Laki
Pertanyaan:
1. Atas dasar keinginan apa anda berada di pondok pesantren ini?

JAWABAN:
Atas dasar kemauan diri sendiri dan dorongan dari kedua orang tua yang
selalu membimbing saya.

2. Selama mondok di pesantren ini, sudah berapa kali anda menerima hukuman,
dan hukuman apa yang anda terima?
JAWABAN:
Kalau tidak salah, satu kali yaitu terlambat kembali di pondok pada saat
liburan, akhirnya uang untuk membeli 1 sak semen melayang.

3. Adanya hukuman berati ada sebuah pelanggaran yang dilakukan. Pelagaran
apa yang anda lakukan? Sebutkan!
Terlambat kembali di pondok, pada saat libur.

4. Apa yang menyebabkan anda melakukan kenakalan tersebut:
JAWABAN:
Kemauan diri sendiri, karena saya ingin bersama-sama dengan orang tua yang
saya sayangi dalam hidup saya yaitu kedua orang tua dan adik-adik saya.

5. Apa yang anda lakukan ketika melihat teman anda melakukan sebuah
pelanggaran yang belum di ketahui oleh pembina maupun pengurus pondok?
JAWABAN:
Saya sangat jengkel sama orang tersebut karena mereka memanfaatkan
kebaikan pondok untuk kesenangan mereka sendiri.

6. Pelangaran apa saja yang dilakukan oleh teman anda? Sebutkan yang anda
ketahui!
JAWABAN:
Keluar tanpa izin, main warnet, berdua-duaan dengan bukan mukhrimnya dan
masih banyak yang lainnya.

Nama : Nur Janah
Tanggal : 30/ 04 / 2017
Status : Santri Madrasah Aliyah
Umur : 17
Jenis Kel. : Perempuan



Pertanyaan:
1. Atas dasar keinginan apa anda berada di pondok pesantren ini?

JAWABAN:
Saya berada di pondok pesantren ini karena keinginan sendiri, juga dukungan
dari orang tua dan saudara saya (kakak saya)

2. Selama mondok di pesantren ini, sudah berapa kali anda menerima hukuman,
dan hukuman apa yang anda terima?
JAWABAN:
Sudah empat kali menesima hukuman, awalnya saya hanya mendapat teguran
setelah itu didenda dan diberi sanksi

3. Adanya hukuman berati ada sebuah pelanggaran yang dilakukan. Pelagaran
apa yang anda lakukan?
JAWABAN:
Tidak mengikuti pelajaran pondok, keluar areal pondok tanpa iziz, tidak
mengikuti sholat berjamaah, dan tidak mengikuti apel pagi.

4. Apa yang menyebabkan anda melakukan kenakalan tersebut?
JAWABAN:
Saya melakukan itu karena kemauan sendiri dan dukungan pula dari teman.
Mungkin saya sedang dihampiri rasa malas yang berlebihan sehingga saya
mengikuti hawa nafsu saya dengan berleha-leha dan tugas utaama saya yaitu
belajar.

5. Apa yang anda lakukan ketika melihat teman anda melakukan sebuah
pelanggaran yang belum di ketahui oleh pembina maupun pengurus pondok?
JAWABAN:
Saya kebanyakan hanya menegur si pelaku dan jarang melaporkan
pelanggaran yang dia lakukan

6. Pelangaran apa saja yang dilakukan oleh teman anda? Sebutkan yang anda
ketahui!
JAWABAN:
Tidak sholat berjamaah, apel pagi dan tidak mengikuti pelajaran pondok serta
keluar areal pondok tanpa izin

Nama : Satriani
Tanggal : 06 / 05 / 2017
Status : Santri SMK
Umur : 16 Tahun
Jenis Kel. : Perampuan
Pertanyaan:
1. Atas dasar keinginan apa anda berada di pondok pesantren ini?

JAWABAN:
Saya ada di pondok ini bukan keinginan diri saya sendiri tapi atas keinginan
orang tua saya untuk masuk di pesantren. Awalnya sih berat untuk
menerinanya dimana pertama saya masuk itu sudah banyak aturan yang harus
di patuhi dan sering melakukan pelanggaran.

2. Selama mondok di pesantren ini, sudah berapa kali anda menerima hukuman,
dan hukuman apa yang anda terima?
JAWABAN:
Satu kali, hukumannya dipulangkan/skorsing selama 7 hari



3. Adanya hukuman berati ada sebuah pelanggaran yang dilakukan. Pelagaran
apa yang anda lakukan?
JAWABAN:
Tidak turun sholat dimasjid

4. Apa yang menyebabkan anda melakukan kenakalan tersebut?
JAWABAN:
Kemauan diri sendiri, karena kemungkinan pada saat itu dikena rayuan syaitan
sehingga menjadi malas dan saat itu juga saya lagi menjahit

5. Apa yang anda lakukan ketika melihat teman anda melakukan sebuah
pelanggaran yang belum di ketahui oleh pembina maupun pengurus pondok?
JAWABAN:
Membiarkannya sehingga pada akhirnya akan ketahuaan juga

6. Pelangaran apa saja yang dilakukan oleh teman anda? Sebutkan yang anda
ketahui!
JAWABAN:
Malas turun sholat, keluar pondok, mambawa alat elektronik

Nama : Siti Nurhalima
Tanggal : 06 / 05 / 2017
Status : Santri Madrasah Tsanawiyah
Umur : 15 Tahun
Jenis Kel. : Perampuan
Pertanyaan:
1. Atas dasar keinginan apa anda berada di pondok pesantren ini?

JAWABAN:
Keinginan saya berada di pondok ini ingin memperdalam dan belajar mandiri
serta keluarga saya memberi dukungan untuk sekolah di pesantren ini

2. Selama mondok di pesantren ini, sudah berapa kali anda menerima hukuman,
dan hukuman apa yang anda terima?
JAWABAN:
1 kali arena terlambat pulang di pondok, disuruh membersikan asramah

3. Adanya hukuman berati ada sebuah pelanggaran yang dilakukan. Pelagaran
apa yang anda lakukan?
JAWABAN:
Melanggar terlambat pulang di asramah dan tidak meminta izin ketika keluar
areal pondok

4. Apa yang menyebabkan anda melakukan kenakalan tersebut?
JAWABAN:
Pengaruh dari teman, karena saya tidak pernah berani untuk melakukan
kesalahan

5. Apa yang anda lakukan ketika melihat teman anda melakukan sebuah
pelanggaran yang belum di ketahui oleh pembina maupun pengurus pondok?
JAWABAN:
Mengingatkan agar tidak melakukan kesalahan yang telah dia lakukan

6. Pelangaran apa saja yang dilakukan oleh teman anda? Sebutkan yang anda
ketahui!
JAWABAN:
Keluar areal pondok tanpa izin dari ketua yayasan atau guru-guru



Nama : Ahmad Hidayat Ramadhan
Tanggal : 06 / 05 / 2017
Status : Santri Madrasah Tsanawiyah
Umur : 13 Tahun
Jenis Kel. : Laki-laki
Pertanyaan:
1. Atas dasar keinginan apa anda berada di pondok pesantren ini?

JAWABAN:
Kemauan sendiri dan ada dukungan dari keluarga yang selalu memberukan
saya semangat. Kemudian agar saya bersada dipondok pesantren karena ingin
memperdalam ilmu agama

2. Selama mondok di pesantren ini, sudah berapa kali anda menerima hukuman,
dan hukuman apa yang anda terima?
JAWABAN:
1 kali, hukuman yang saya dapatkan adalah dibotak

3. Adanya hukuman berati ada sebuah pelanggaran yang dilakukan. Pelagaran
apa yang anda lakukan?
JAWABAN:
Memodel gaya sambut dan keluar areal pondok tanpa izin

4. Apa yang menyebabkan anda melakukan kenakalan tersebut?
JAWABAN:
kemauan sendiri dan pengaruh sama teman, karena saya merasa terkurung dan
bosan tinggal diareal pondok karena kurangnya kegiatan olah raga contahnya
main bola kaki dan voly

5. Apa yang anda lakukan ketika melihat teman anda melakukan sebuah
pelanggaran yang belum di ketahui oleh pembina maupun pengurus pondok?
JAWABAN:
Melaporkannya kepada bapak ketua yayasan

6. Pelangaran apa saja yang dilakukan oleh teman anda? Sebutkan yang anda
ketahui!
JAWABAN:
Keluar areal pondok dan mencukur compang-camping

Nama : Sri Dewi Hastuti
Tanggal : 06 / 05 / 2017
Status : Santri Madrasah Aliyah
Umur : 15 Tahun
Jenis Kel. : Perempuan
Pertanyaan:
1. Atas dasar keinginan apa anda berada di pondok pesantren ini?

JAWABAN:
Atas dasar keinginan saya sendiri untuk meningkatkan ilmu agama dan juga
dukungan dari orang tua

2. Selama mondok di pesantren ini, sudah berapa kali anda menerima hukuman,
dan hukuman apa yang anda terima?
JAWABAN:
Dua kali yaitu tidak turun sholat dhuha dan sholat subuh hukumannya
dipindahkan dari asrama lantai dua ke asrama papan kayu



3. Adanya hukuman berati ada sebuah pelanggaran yang dilakukan. Pelagaran
apa yang anda lakukan?
JAWABAN:
Pelanggaran yang saya lakukan yaitu tidaak turun sholat dhuha alasannya
karena lagi mengantri untuk mendi pagi kedua terlambat sholat subuh karena
ketiduran

4. Apa yang menyebabkan anda melakukan kenakalan tersebut?
JAWABAN:
Penyebabnya karena kekhilafan

5. Apa yang anda lakukan ketika melihat teman anda melakukan sebuah
pelanggaran yang belum di ketahui oleh pembina maupun pengurus pondok?
JAWABAN:
Malas kepoin orang, jangan sampai nanti kita juga buat masalah. Karena tidak
selalunya kita beada dijalan yang benar, manusia tak ada yang sempurna.

6. Pelangaran apa saja yang dilakukan oleh teman anda? Sebutkan yang anda
ketahui!
JAWABAN:
Tidak turun sholat berjamaah, tidak melaksanakan apel pagi, datang terlambat
di pondok, keluar keluar pondok, kucing-kucingan, bolos kelas

Nama : Inayatullah
Tanggal : 06 / 05 / 2017
Status : Santri Madrasah Tsanawiyah
Umur : 14 Tahun
Jenis Kel. : Laki-laki
Pertanyaan:
1. Atas dasar keinginan apa anda berada di pondok pesantren ini?

JAWABAN:
Atas keinginan diri sendiri untuk mencari ilmu baik agama maupun sekolah
serta didukung oleh orang tua

2. Selama mondok di pesantren ini, sudah berapa kali anda menerima hukuman,
dan hukuman apa yang anda terima?
JAWABAN:
Saya sudah dua kali deberi hukuman

3. Adanya hukuman berati ada sebuah pelanggaran yang dilakukan. Pelagaran
apa yang anda lakukan?
JAWABAN:
Tidak mengikuti apel pagi dan keluar tanpa izin

4. Apa yang menyebabkan anda melakukan kenakalan tersebut?
JAWABAN:
Karena kamauan diri sendiri alasannya pergi untuk foto copy kemudian pada
sat waktu apel pagi sayaa masih membersikan

5. Apa yang anda lakukan ketika melihat teman anda melakukan sebuah
pelanggaran yang belum di ketahui oleh pembina maupun pengurus pondok?
JAWABAN:
Pertama ditegur dulu, kalau masih mengulanginya akan kami laporkan

6. Pelangaran apa saja yang dilakukan oleh teman anda? Sebutkan yang anda
ketahui!



JAWABAN:
Membawa HP, merokok dan lain-lain

Nama : Jaya Saputra
Tanggal : 06 / 05 / 2017
Status : Santri Madrasah Tsanawiyah
Umur : 13 Tahun
Jenis Kel. : Laki-laki
Pertanyaan:
1. Atas dasar keinginan apa anda berada di pondok pesantren ini?

JAWABAN:
Atas dasar kemauan sendiri dan dorongan dari orang tua

2. Selama mondok di pesantren ini, sudah berapa kali anda menerima hukuman,
dan hukuman apa yang anda terima?
JAWABAN:
Belum perna sama sekali

3. Adanya hukuman berati ada sebuah pelanggaran yang dilakukan. Pelagaran
apa yang anda lakukan?
JAWABAN:
Tidak dihukum karena tidak ada yang dilanggar

4. Apa yang menyebabkan anda melakukan kenakalan tersebut?
JAWABAN:
Kemauan diri sendiri karena bosan di pondok terus

5. Apa yang anda lakukan ketika melihat teman anda melakukan sebuah
pelanggaran yang belum di ketahui oleh pembina maupun pengurus pondok?
JAWABAN:
Jengkel, karena mereka memanfaatkan kebaikanya pondok

6. Pelangaran apa saja yang dilakukan oleh teman anda? Sebutkan yang anda
ketahui!
JAWABAN:
Keluar tanpa izin, mencuri, merokok, dan lain-lain

Nama : Dela Aprilyani
Tanggal : 30 / 04 / 2017
Status : Santri Madrasah Tsanawiyah
Umur : 13
Jenis Kel. : Perempuan
Pertanyaan:
1. Atas dasar keinginan apa anda berada di pondok pesantren ini?

JAWABAN:
Orang tua saya yang menginginkan masuk di pesantren

2. Selama mondok di pesantren ini, sudah berapa kali anda menerima hukuman,
dan hukuman apa yang anda terima?
JAWABAN:
Selama saya di pondok, Alhamdulillah baru satu kali saya mendapat hukuman
yaitu diberi denda

3. Adanya hukuman berati ada sebuah pelanggaran yang dilakukan. Pelagaran
apa yang anda lakukan?
JAWABAN:



Pulang tanpa minta izin
4. Apa yang menyebabkan anda melakukan kenakalan tersebut?

JAWABAN:
Yang menyebabkan saya melakukan kenakalan karena adanya ajakan dari
teman untuk mengambil kiriman yang pada akhirnya setibanya di pondok
disuruh panggil orang tua untuk bayar denda

5. Apa yang anda lakukan ketika melihat teman anda melakukan sebuah
pelanggaran yang belum di ketahui oleh pembina maupun pengurus pondok?
JAWABAN:
Tak ada tanggapan

6. Pelangaran apa saja yang dilakukan oleh teman anda? Sebutkan yang anda
ketahui!
JAWABAN:
Keluar pondok tanpa izin, tidak sholat berjamaah, membawa alat elektronik

Nama : Ali Sabri
Tanggal : 06 / 05 / 2017
Status : Santri Madrasah Tsanawiyah
Umur : 12 Tahun
Jenis Kel. : Laki-laki
Pertanyaan:
1. Atas dasar keinginan apa anda berada di pondok pesantren ini?

JAWABAN:
Atas keinginan diri sendiri dan dukungan kedua orang tua

2. Selama mondok di pesantren ini, sudah berapa kali anda menerima hukuman,
dan hukuman apa yang anda terima?
JAWABAN:
Selam saya berada di pondok ini saya menerima hukuman sebanyak dua kali
yaitu bayar denda  karena tidak ikut apel pagi

3. Adanya hukuman berati ada sebuah pelanggaran yang dilakukan. Pelagaran
apa yang anda lakukan?
JAWABAN:
Terlambat datang di pondok, tidak mengikuti apel pagi, memukul teman

4. Apa yang menyebabkan anda melakukan kenakalan tersebut?
JAWABAN:
Terpengaruh dari teman karena pergaulan yang tidak terbatas menyebabkan
kami melakukan pelanggaran secara tidak peduli

5. Apa yang anda lakukan ketika melihat teman anda melakukan sebuah
pelanggaran yang belum di ketahui oleh pembina maupun pengurus pondok?
JAWABAN:
Pertama-tama saya memperingatinya apabila masih saja melakukan
pelanggaran maka kami serahkan kepada pembina pondok

6. Pelangaran apa saja yang dilakukan oleh teman anda? Sebutkan yang anda
ketahui!
JAWABAN:
Keluar tanpa izin dan membawa alat elektronik



MOTTO:

“Jangan hanya berangan-angan saja
jika untuk mendapatkan apa yang

diinginkan, perjuangkanlah, karena
perjuangan akan ada pengorbanan”

“Man Jadda Wajada”



DATA RIWAYAT HIDUP PENULIS

Saya bernama lengkap All Wardani biasa dipanggil Alwar Lahir pada tanggal
16 November 1994 di Desa Barangka Kecamatan Barangka Kabupaten Muna
Barat Sulawasi Tenggara. Anak laki-laki ke-2 dari 5 orang besaudara. Putra
dari pasangan La Ode Ntiala (Ayahanda) dan Yarni (Ibunda). Dalam dunia
pendidikan saya mehabiskan waktu samasa kecil untuk menuntut ilmu di TK
PKK Desa Lapolea selama 1 tahun pada tahun 2000 sampai tahun 2001 terus
lanjut ke SD Negeri 2 Sawerigadi dari tahun 2001 sampai tahun 2007,

kemudian meneruskan di SMP Negeri 2 Lawa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010,
selanjutnya menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul Muhlisin Kelurahan Kadia
Kota Kendari yang di dalamnya memiliki beberapa lembaga pendidikan Madrasah yang
kebetulan saya masuk untuk menempuh pendidikan Madrasa Aliyah dari tahun 2010 sampai
tahun 2013, hingga pada akhirnya menjatuhkan pilihan ke perguruan tinggi yang dulunya
masih bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Qaimuddin Kendari dan
sekarang sudah berganti nama atau beralih ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
sejak tahun 2016 sampai sekarang.

Berbicara tentang pengalaman dalam bentuk prestasi atau penghargaan yang diraih selama
pendidikan sekolah mungkin tidak begitu banyak, apalagi sampai membuat orang terinspirasi
untuk mengikutinya. Adapun pengalama atau prestasi yang didapatkan selama dalam dunia
pendidikan saya yakni hanya sebatas perlombaan-perlombaan antar sekolah tingkat
Kecamatan. Pada pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) saya pernah mengikuti perlombaan
seperti Lomba Menggambar (Juara 1), Lomba Menyanyi Lagu-lagu Kebangsaan (Juara 3),
dan Lomba Lari Jarak Pendek (Juara 2). Untuk pendidikan SD saya pernah juga mengikuti
Perlombaan Olah Raga Voli antar sekolah tingkat Kecamatan yang hasinya sangat
memuaskan pada saat itu yakni mendapatkan Juara 1. Selanjutnya pada pendidikan SMP
munkin bisa dibilang kurang dalam prestasi, waktu itu hanya sebatas berpartisipasi masuk
dalam Lomba Gerak Jalan 17-an setiap tahunnya. Kemudian di tingkat pendidikan Madrasah
Aliyah (MA) juga pernah mengikuti Perlombaan Kasidah Rabana antar Majelis Ta’lim Se-
Kota Kendari yang diadakan oleh TV SULTRA dan Alhamdulillah Mendapatkan Juara 4,
kemudian mengikuti lomba Cerdas Cermat Tingkat SMA/MA se-Kota Kendari yang
diselenggarakan oleh Kampus Universitas Halu Oleo Kendari dan masih banyak lagi
pengalaman-pengalaman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pengalaman ini mungkin
tak seharusnya dipaparkan di tulisan ini, tapi itulah pengalaman-pengalaman yang saya
dapatkan selama dalam jenjang dunia pendidikan sekolah, walau terlihat sederhana akan
tetapi itu juga yang menjadikan pelajara yang berharga buat diri saya dari pengalaman yang
didapatkan.

Sedangkan pengalaman berorganisasi di Kampus IAIN Kendari tidak begitu terbilang aktif,
akan tetapi pernah bergelut di Organisasi Pergerakaan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
dari tahun 2013 sampai 2014 mungkin jangka waktu ± 1 ½ tahun yang kemudian tidak aktif
lagi, bukan berarti saya tidak mau lagi berorganisasi, mengenal organisasi itu memang
penting, alasanya saya tidak lagi aktif karena ada hambatan yang tak mungkin saya paparkan
ditulisan ini dan untuk hal lainnya fokus kepada penyelesaian kuliah. Boleh berorganisasi bila
perlu perbanyak untuk menambah wawasan dan juga teman, tapi ingat..!!! jangan lupa dengan
studi kuliahnya.

Dalam menyelesaikan studi di IAIN Kendari, Alhamdulillah proses perkuliahan menempuh
selama ± 4 tahun sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, masih dalam rata-rata
perhitungan kuliah normal untuk mahasiswa S1. Dalam kehidupan pasti semua orang punya
pegangan atau prinsip, begitu pula saya dengan motto yang sudah dipikirkan matang-matang,
dan sudah mengecap pahit-manisnya kehidupan dunia pendidikan serta sudah ditanamkan
dalam hati yang kemudian bisa menjadi inspirasi untuk menemani dalam perjuanganku nanti.




