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PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati pola

pembentukan karakter santri di pondok modern Darussalam gontor putri 4 serta

mengamati strategi pengasuh pondok pesantren Darussalam gontor putri 4. Hal tersebut

meliputi

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non

fisik dalam pelaksaan pendidikan khususnya dalam pembentukan karakter santri di

pondok modern Darussalam gontor putri 4

B. Aspek yang diamati

1. Alamat/lokasi pondok pesantren

2. Lingkungan fisik pondok pesantren

3. Unit kantor/ruangankerja

4. Ruang kelas

5. Suasana pondok pesantren

6. Kegiatan santri pondok pesantren



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pola pembinaan karakter santri di pondok modern Darussalam

gontor putri 4 Kabupaten Konawe Selatan

2. Bagaimana strategi pengasuh pondok pesantren dalam pembentukan karakter

santri di pondok modern Darussalam gontor putri 4 kab. Konawe selatan

3. Bagaimana pengasuh dalam menanamkan jiwa keikhlasan?

4. Bagaimana pengasuh dalam menanamkan jiwa kesederhanaan?

5. Bagaimana  pengasuh dalam menanamkan jiwa ukhuwah islamiyah?

6. Bagaimana  pengasuh dalam menanamkan jiwa berdikari?

7. Bagaimana  pengasuh dalam menanamkan jiwa kebebasan?



CATATAN WAWANCARA STRATEGI PENGASUH PONDOK

PESANTREN DALAM MEMBENTUK KARAKTER

SANTRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM

GONTOR PUTRI 4 KAB. KONAWE SELATAN

Peneliti : Muthia Nur Fadhilah

Nomor : 1

Tanggal wawancara : 14 April 2017

Informan : Nur Wahyudin S.Pd.I

Jumlah subyek yang terlibat : 1

Tempat wawancara : kediaman pengasuh pondok

pesantren

Dicatat : 16.30 wita

GAMBARAN SETTING

Rencana wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2017. Peneliti

menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai strategi pengasuh pondok

pesantren dalam pembentukan karakter santri di pondok modern Darussalam gontor

putri 4 KAB. Konawe Selatan. Peneliti langsung menuju kekediaman subyek pada

pukul 16.30 WITA. Subyek menyambut baik kedatangan peneliti. Setelah peneliti

menyampaikan maksud kedatangan subyek, maka subyek meluangkan waktu untuk

wawancara. Wawancara dilaksanakan pada sore hari dan subyek merasa senang dengan

kehadiran peneliti.



Wawancara berlangsung kurang lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang

dimulai dengan cerita pengalaman, kemudian pembicaraan dimulai dengan fokus pada

pertanyaan dan mendapat jawaban yang serius dari subyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti olah.



DATA UCAP LAKU INFORMAN / SUBYEK PENELITIAN TENTANG

STRATEGI PENGASUH PONDOK PESANTREN DALAM

MEMBENTUK KARAKTER SANTRI DI PONDOK MODERN

DARUSSALAM GONTOR PUTRI 4           KAB.KONAWE SELATAN

Peneliti : Assalamualaikum Ustadz

Informan : Walaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya uztadz?

Informan : Alhamdulilah baik ukhti

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya ustadz sudah

mengganggu waktunya. Begini ustadz, saya dari

mahasiswa IAIN KENDARI ingin meneliti

tentang strategi pengasuh pondok dalam

membentuk karakter santri di pondok modern ini

ustadz

Informan : Oh begitu, jadi apa yang bisa ustadz bantu?

Peneliti : Jadi begini ustadz saya ingin meniliti

bagaimana pola pembentukan karakter santri di

pondok pesantren dan strategi pengasuh dalam

membentuk karakter santri di pondok

Informan : Oh iya ukhti silahkan



Peneliti : Menurut ustadz bagaimana pola pembentukan

karakter santri di pondok pesantren ini?

Informan : pola pembentukkan karakter santri di pondok

gontor itu sesuai dengan 5 panca jiwa, yaitu

keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwa

islamiyah dan kebebasan. Disamping itu juga

gontor mendidik santrinya selama 24 jam

penuh dengan sistem asrama.

Peneliti :oh begitu ustadz, jadi 5 panca jiwa tadi yang

mmpengaruhi karakter santri

Informan : iya ukhti karna di pondok gontor santri

dididik bagaimana ikhlas dalam melakukan

sesuatu, kemudian santri diajarkan

kesederhanaan. Kesederhanaan disini bukan

berarti miskin atau melarat. Ukhuwah

islamiyah didalam diri santri kami tanamkan

sejak awal santri memasuki pondok gontor,

kemudian berdikari atau berdiri diatas kaki

sendiri dan yang terakhir yaitu kebebasan,

bebas dalam hal ini yaitu santri bebas

mengeluarkan ide-ide yang mereka punya.



Peneliti : lalu ustadz bagaimana strategi pengasuh

pondok pesantren dalam pembentukan karakter

santri di pondok modern darussalam gontor

putri 4?

Informan :strategi pengasuh dalam membentuk karakter

santri di pondok gontor itu dengan berbagai

cara, diantaranya dengan banyak kegiatan

disetiap kegiatan kami tanamkan kedisiplinan,

uswah hasanah dan juga kedisiplinan. Kegiatan

dalam hal ini bukan saja kegiatan yang ada

didalam kelas sehingga santri akan bosan.

Dengan kegiatan bisa membentuk karakter

santri. Ketika santri punya banyak kegiatan

mereka akan berfikir. Semakin banyak anak

berfikir makan santri akan semakin cerdas dan

belajar bertanggung jawab atas kegiatan

tersebut. Di gontor itu disiplin bukan sekedar

kata-kata atau larangan-larangan tertulis yang

sekedar memenuhi buku-buku peraturan, tapi

disiplin itu merupakan peraturan yang benar-

benar harus ditaati dan dilaksanakan oleh

penghuni pondok. Disiplin dipondok tidak ada



hak istimewa bagi siapapun yang melanggar

disiplin walau itu dilakukan anak kyai, anak

pejabat atau anak seoarang presiden sekalipun.

Disiplin tetaplah disiplin.

Peneliti : jadi ustadz dengan memperbanyak suatu

kegiatan.

Informan : betul ukhty, santri di gontor kami jadikan

sebagai objek dari mereka, oleh mereka dan

untuk mereka. Dan dari kegiatan juga kami

melatih kecepatan para santri.

Peneliti :baik ustadz, terima kasih banyak atas

waktunya saya permisi dulu.

Informan :oh iya ukhty hati-hati di jalan

Peneliti : iya ustadz, Assalamualaikum

Informan :Waalaikumssalam



CATATAN WAWANCARA STRATEGI PENGASUH PONDOK

PESANTREN DALAM MEMBENTUK KARAKTER

SANTRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM

GONTOR PUTRI 4 KAB. KONAWE SELATAN

Peneliti : Muthia Nur Fadhilah

Nomor : 2

Tanggal wawancara : 28 April 2017

Informan : Yudi Affifudin S.E.I

Jumlah subyek yang terlibat : 2

Tempat wawancara : perumahan ustadz

Dicatat : 16.30 wita

GAMBARAN SETTING

Rencana wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2017. Peneliti

menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai strategi pengasuh pondok



pesantren dalam pembentukan karakter santri di pondok modern Darussalam gontor

putri 4 KAB. Konawe Selatan. Peneliti langsung menuju kekediaman subyek pada

pukul 16.30 WITA. Subyek menyambut baik kedatangan peneliti. Setelah peneliti

menyampaikan maksud kedatangan subyek, maka subyek meluangkan waktu untuk

wawancara. Wawancara dilaksanakan pada sore hari dan subyek merasa senang dengan

kehadiran peneliti.

Wawancara berlangsung kurang lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang

dimulai dengan cerita pengalaman, kemudian pembicaraan dimulai dengan fokus pada

pertanyaan dan mendapat jawaban yang serius dari subyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti olah.



DATA UCAP LAKU INFORMAN / SUBYEK PENELITIAN TENTANG

STRATEGI PENGASUH PONDOK PESANTREN DALAM

MEMBENTUK KARAKTER SANTRI DI PONDOK MODERN

DARUSSALAM GONTOR PUTRI 4           KAB.KONAWE SELATAN

Peneliti : Assalamualaikum Ustadz

Informan : Walaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya uztadz?

Informan : Alhamdulilah baik ukhti

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya ustadz sudah

mengganggu waktunya. Begini ustadz, saya dari

mahasiswa IAIN KENDARI ingin meneliti

tentang strategi pengasuh pondok dalam

membentuk karakter santri di pondok modern ini

ustadz



Informan : Oh begitu, jadi apa yang bisa ustadz bantu?

Peneliti : Jadi begini ustadz saya ingin meniliti

bagaimana pola pembentukan karakter santri di

pondok pesantren dan strategi pengasuh dalam

membentuk karakter santri di pondok

Informan : Oh iya ukhti silahkan

Peneliti : Menurut ustadz bagaimana pola pembinaan

karakter santri di pondok pesantren ini?

Informan : begini ukhti yang menjadi dasar pendidikan

karakter di pondok gontor adalah totalitas

kehidupan yang ada di pondok sendiri. Santri

benar-benar di bentuk selama 24 jam dari santri

bangun hingga tidur lagi. Di dalam kehidupan

santri inilah ditanamkan nilai-nilai pondok

tanpa disadari oleh santri sendiri. Nilai-nilai

bermacam-macam dimulai dari nilai

keikhlasan, kesederhanaan,ukhuwah islamiyah,

berdikari dan juga kebebasan.

Peneliti :oh begitu ustadz, lalu menurut ustadz

bagaimana strategi pengasuh di dalam

membentuk karakter santri?



Informan : ya seperti saya katakan di awal tadi pondok

itu membuat sebuah alur kehidupan yang harus

diikuti oleh santri dalam kegiatan sehari-hari

dan di dalam alur itu sengaja di setting dengan

tanpa disadari oleh santri. Dari kegiatan sehari-

hari inilah santri ditanamkan dasar-dasar yang

harus mereka miliki sebagai bekal di

masyarakat kelak. Dan seorang pengasuh harus

mampu menjadi uswah hasanah, uswah

hasanah adalah upaya menjadi contoh yang

baik bagi orang lain bukan hanya sekedar

memberikan contoh semata. Menjadi contoh

yang dimaksud adalah baik dari segi fisik

maupun psikis

Peneliti : lalu ustadz bagaimana strategi pengasuh

dalam menanamkan jiwa keikhlasan didalam

diri santri?

Informan : seorang pengasuh harus bisa menjadi contoh

sebagai uswah khasanah. Bukan hanya

memberi contoh. Keikhlasan inilah yang

menjadi ciri khas dari pondok pesantren gontor.

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam



menanamkan jiwa kesederhanaan?

Informan : di dalam menanamkan jiwa kesederhanaan

seorang pengasuh harus mampu memimpin

institusinya dan tau apa yang harus

dikembangkan. Di dalam memimpin inilah jiwa

kesederhanaan yang paling nampak dari diri

seorang pengasuh pondok. Dibalik jiwa

kesederhanaan terpancar jiwa besar, berani

maju, dan pantang mundur dalam segala

keadaan. Bahkan, disinilah hidup dan

tumbuhnya mental dan karakter yang kuat,

yang menjadi syarat bagi perjuangan dalam

segi kehidupan

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa ukhuwah islamiyah?

Informan : santri disini diajarkan pentingnya

persaudaraan. Seorang manusia tidak akan

mampu hidup sendiri, ukhuwah islamiyah

ditanamkan oleh pengasuh melalui kegiatan

non akademik karna melalui kegiatan ini santri

dilatih untuk memupuk kekompakan baik

dengan teman asrama, teman sekamar dan juga



teman sekelas. Di Pondok Gontor ada nilai,

sistem, materi, dan kultur. Keempat dimensi ini

menyatuh dalam sebuah proses pendidikan

karakter didalam kelas dan diluar kelas

sehingga pengertian pendidikan di gontor

mencakup apa yang dilihat, dirasa, dan dialami

oleh santri. Inilah yang menimbulkan rasa

ukhuwah islamiyah dan solidaritas yang solid

dan kuat dikalangan alumninya walaupun

mereka memiliki kultur budaya, profesi, dan

bahasa yang berbeda-beda. tidak ada lembaga

pendidikan di indonesia yang dapat

menanamkan rasa ukhuwah dikalangan alumni

seperti di gontor. Contohnya ketika mereka

memperkenalkan diri dalam forum atau sebuah

acara para santri ataupun alumninya selalu

menyebut “saya alumni gontor tahun sekian

kemudian melanjutkan ke........

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa berdikari?

Informan : cara pengasuh dalam menanamkan jiwa

berdikari atau kemandirian kepada santri



dengan memberi arahan atau peraturan bahwa

dipondok segala sesuatunya dikerjakan sendiri.

Cuci baju sendiri, merapikan kamar sendiri

tanpa adanya bantuan dari seorang pembantu.

Seperti halnya pondok modern darussalam

gontor ini sebagai lembaga pendidikan juga

harus sanggup berdikari sehingga tidak pernah

menyandarkan kehidupannya kepada bantuan

atau belas kasih pihak lain. Hal ini

menunjukkan prinsip kebersamaan, sama-sama

memberi iuran dan sama-sama memakai.

Maka, semua pekerjaan yang ada di dalam

pondok dikerjakan oleh kyai dan para santrinya

sendiri, tidak oleh pegawai dalam pondok.

Meskipun begitu pondok gontor tidak kaku

sehingga menolak orang-orang yang hendak

membantu.

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa kebebasan?

Informan : saya rasa cara pengasuh dalam menanamkan

jiwa kebebasan kepada santri tidak terlepas dari

arahan pimpinan pondok, santri dididik bebas



dalam berfikir bebas dalam berpendapat, bebas

dalam menentukan masa depan, dan juga bebas

dalam memilih jalan hidup.

Peneliti : terima kasih banyak ustadz atas waktunya

Informan : iya sama- sama ukhty

Peneliti : Assalamualaikum ustadz

Informan : waalaikumssalam

CATATAN WAWANCARA STRATEGI PENGASUH PONDOK

PESANTREN DALAM MEMBENTUK KARAKTER

SANTRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM

GONTOR PUTRI 4 KAB. KONAWE SELATAN

Peneliti : Muthia Nur Fadhilah

Nomor : 3

Tanggal wawancara : 7 Mei 2017



Informan : Suci Damayanti

Jumlah subyek yang terlibat : satu

Tempat wawancara : kantor KMI

Dicatat : 16.30 wita

GAMBARAN SETTING

Rencana wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2017. Peneliti

menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai strategi pengasuh pondok

pesantren dalam pembentukan karakter santri di pondok modern Darussalam gontor

putri 4 KAB. Konawe Selatan. Peneliti langsung menuju kekediaman subyek pada

pukul 16.30 WITA. Subyek menyambut baik kedatangan peneliti. Setelah peneliti

menyampaikan maksud kedatangan subyek, maka subyek meluangkan waktu untuk

wawancara. Wawancara dilaksanakan pada sore hari dan subyek merasa senang dengan

kehadiran peneliti.

Wawancara berlangsung kurang lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang

dimulai dengan cerita pengalaman, kemudian pembicaraan dimulai dengan fokus pada

pertanyaan dan mendapat jawaban yang serius dari subyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti olah.



DATA UCAP LAKU INFORMAN / SUBYEK PENELITIAN TENTANG

STRATEGI PENGASUH PONDOK PESANTREN DALAM

MEMBENTUK KARAKTER SANTRI DI PONDOK MODERN

DARUSSALAM GONTOR PUTRI 4           KAB.KONAWE SELATAN

Peneliti : Assalamualaikum Ustadza



Informan : Walaikumsalam ukhty

Peneliti : Bagaimana kabarnya uztadza?

Informan : Alhamdulilah baik ukhty

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya ustadza sudah

mengganggu waktunya. Begini ustadza, saya

dari mahasiswa IAIN KENDARI ingin meneliti

tentang strategi pengasuh pondok dalam

membentuk karakter santri di pondok modern ini

ustadza

Informan : Oh begitu, jadi apa yang bisa ustadza bantu?

Peneliti : Jadi begini ustadza saya ingin meniliti

bagaimana pola pembentukan karakter santri di

pondok pesantren dan strategi pengasuh dalam

membentuk karakter santri di pondok

Informan : Oh iya ukhti silahkan

Peneliti : Menurut ustadza bagaimana pola pembinaan

karakter santri di pondok pesantren ini?

Informan : menurut saya pribadi ukhti pola pembinaan

yang dilakukan oleh pengasuh di pondok ini

melalui banyak hal. Karna pada hakikatnya

tujuan pendidikan di pesantren itu sendiri



adalah menciptakan dan mengembangkan

kepribadian muslim dalam hal ini karakter

santri. Dan semua itu tercermin didalam motto

pondok dan juga jiwa yang dimiliki pondok

gontor atau panca jiwa.

Peneliti :oh begitu ustadza, lalu menurut ustadza

bagaimana strategi pengasuh di dalam

membentuk karakter santri?

Informan :  menurut saya ukhti strategi pengasuh dalam

membentuk karakter santri melalui

keteladanan, pembiasaan, pelatihan, partisipasi

dalam kegiatan, ganjaran dan hukuman.

Peneliti : lalu ustadzah bagaimana strategi pengasuh

dalam menanamkan jiwa keikhlasan didalam

diri santri?

Informan : strategi atau cara pengasuh menanamkan jiwa

keihklasan ustadz soeharto mengatakan

bahwasannya keikhlasan adalah pondasi

sebelum kita melakukan segala aktifitas

dikehidupan. Contohnya ketika kita ingin

menerapkan jiwa kesederhanaan atau hidup

sederhana kita tidak akan mampu menjalaninya



jika kita tidak ikhlas. Proses penanaman jiwa

keikhlasan di pondok modern darussalam

gontor dilakukan dengan menanamkan rasa

kepemilikan dalam diri santri, misalnya pada

saat acara pondok, baik itu acara yang

melibatkan seluruh masyarakat pondok ataupun

hanya melibatkan suatu organisasi, santri ikhlas

dalam mengumpulkan iuran demi kesuksesan

acara tersebut

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa kesederhanaan?

Informan : cara menanamkan jiwa kesederhanaan

pengasuh selalu menampilkan contoh dari

dirinya sendiri seperti penampilan dan gaya

hidupnya yang selalu berpenampilan sederhana

dan apa adanya. Dan mencotohkan kepada

santri bahwa sederhana itu bukan berarti

melarat.

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa ukhuwah islamiyah?

Informan : santri disini diajarkan pentingnya

persaudaraan. Karena itu, segala suka dan duka



dirasakan bersama dalam ukhuwah islamiyah.

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa berdikari?

Informan : cara pengasuh dalam menanamkan jiwa

berdikari atau kemandirian kepada santri

dengan memberi arahan bahwa santri harus

mampu belajar dan berlatih mengurus segala

kepentingannya sendiri.

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa kebebasan?

Informan : menurut saya cara pengasuh menanamkan

jiwa kebebasan ini dengan memberi

kesempatan kepada semua santri untuk bebas

dalam berfikir dan mengembangkan semua

bakat yang mereka miliki melalui kegiatan-

kegiatan yang diadakan oleh pondok. pondok

menanamkan jiwa kebebasan dalam hal ini

kebebasan yang positif. Yang dimana santri

bebas memilih kegiatan yang mereka sukai,

santri bebas untuk mengeluarkan ide-ide yang

mereka miliki. Dalam hal ini di sela-sela

kegiatan santri yang begitu padat diluar



daripada itu santri bebas melakukan apapun

yang mereka sukai

Peneliti : terima kasih banyak ustadzah atas waktunya

Informan : iya sama- sama ukhti

Peneliti : Assalamualaikum ustadzah

Informan : waalaikumssalam



CATATAN WAWANCARA STRATEGI PENGASUH PONDOK

PESANTREN DALAM MEMBENTUK KARAKTER

SANTRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM

GONTOR PUTRI 4 KAB. KONAWE SELATAN

Peneliti : Muthia Nur Fadhilah

Nomor : 4

Tanggal wawancara : 21 Mei 2017

Informan : Syifah Nur Safitri

Jumlah subyek yang terlibat : satu

Tempat wawancara : Kantor pengasuhan santri

Dicatat : 16.30 wita

GAMBARAN SETTING

Rencana wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2017. Peneliti

menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai strategi pengasuh pondok

pesantren dalam pembentukan karakter santri di pondok modern Darussalam gontor

putri 4 KAB. Konawe Selatan. Peneliti langsung menuju ke kantor subyek pada pukul

16.30 WITA. Subyek menyambut baik kedatangan peneliti. Setelah peneliti

menyampaikan maksud kedatangan subyek, maka subyek meluangkan waktu untuk

wawancara. Wawancara dilaksanakan pada sore hari dan subyek merasa senang dengan

kehadiran peneliti.



Wawancara berlangsung kurang lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang

dimulai dengan cerita pengalaman, kemudian pembicaraan dimulai dengan fokus pada

pertanyaan dan mendapat jawaban yang serius dari subyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti olah.



DATA UCAP LAKU INFORMAN / SUBYEK PENELITIAN TENTANG

STRATEGI PENGASUH PONDOK PESANTREN DALAM

MEMBENTUK KARAKTER SANTRI DI PONDOK MODERN

DARUSSALAM GONTOR PUTRI 4           KAB.KONAWE SELATAN

Peneliti : Assalamualaikum Ustadzah

Informan : Walaikumsalam ukhti

Peneliti : Bagaimana kabarnya uztadzah?

Informan : Alhamdulilah baik ukhti

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya ustadza sudah

mengganggu waktunya. Begini ustadzah, saya

dari mahasiswa IAIN KENDARI ingin meneliti

tentang strategi pengasuh pondok dalam

membentuk karakter santri di pondok modern ini

ustadza

Informan : Oh begitu, jadi apa yang bisa ustadza bantu?

Peneliti : Jadi begini ustadza saya ingin meniliti

bagaimana pola pembentukan karakter santri di

pondok pesantren dan strategi pengasuh dalam



membentuk karakter santri di pondok

Informan : Oh iya ukhti silahkan

Peneliti : Menurut ustadzah bagaimana pola pembinaan

karakter santri di pondok pesantren ini?

Informan : menurut saya pribadi ukhti pola pembinaan

yang dilakukan oleh pengasuh di pondok ini

dengan menanamkan kepada para santrinya

mengenai 5 jiwa yang menjadi ciri khas gontor,

atau yang lebih dikenal dengan panca jiwa.

Panca jiwa tersebut keikhlasan, kesederhanaan,

ukhuwah islamiyah, berikari dan juga

kebebasan.

Peneliti :oh begitu ustadzah, lalu menurut ustadzah

bagaimana strategi pengasuh di dalam

membentuk karakter santri?

Informan : menurut saya ukhti strategi pengasuh dalam

membentuk karakter santri melalui berbagai

kegiatan, karena disetiap kegiatan yang

diadakan di pondok mengandung keteladanan,

kebersamaan, rasa tanggung jawab dan juga



keikhlasan.

Peneliti : lalu ustadzah bagaimana strategi pengasuh

dalam menanamkan jiwa keikhlasan didalam

diri santri?

Informan : strategi atau cara pengasuh menanamkan jiwa

keihklasan dengan memberi contoh dari

individu pengasuh sendiri bagaimana seorang

pengasuh siap mlaksanakan tugasnya sebagai

kepala pondok dan juga bapak guru dikelas

dengan tidak mendapatkan upah. para Alumni

pondok modern darussalam gontor mengajar

tanpa adanya upah dan para ustadz ataupun

ustadzah yang mewakafkan diri di gontor itu

semua karena keikhlasan rasa terima kasih

kepada pondok dan ini hanya ada di pesantren

gontor saja. Keikhlasan, kejujuran, rasa

tanggung jawab rasa mau berkorban tidak akan

dapat di beli

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa kesederhanaan?

Informan : cara menanamkan jiwa kesederhanaan

pengasuh sendiri yang memberikan contoh di



dalam jiwa kesederhanaan terpancar jiwa yang

besar, berani maju, dan pantang mundur dalam

segala keadaan.

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa ukhuwah islamiyah?

Informan : santri disini diajarkan pentingnya

persaudaraan. Karena itu, segala suka dan duka

dirasakan bersama dalam ukhuwah islamiyah.

Tidak ada dinding yang memisahkan mereka.

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa berdikari?

Informan : cara pengasuh dalam menanamkan jiwa

berdikari atau berdiri diatas kaki sendiri dengan

maksud melatih mereka untuk mandiri santri

dibimbing untuk mampu menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan oleh pondok dengan

sendiri tanpa abantuan alat elektronik seperti hp

dan Tv.

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa kebebasan?

Informan : saya rasa strategi pengasuh dalam



menanamkan jiwa kebebasan dengan

memberikan kesempatan kepada para santri

untuk memilih kegiatan-kegiatan apa yang

mereka ikuti sesuai dengan bidang mereka.

Peneliti : terima kasih banyak ustadzah atas waktunya

Informan : iya sama- sama ukhti

Peneliti : Assalamualaikum ustadzah

Informan : waalaikumssalam

CATATAN WAWANCARA STRATEGI PENGASUH PONDOK

PESANTREN DALAM MEMBENTUK KARAKTER

SANTRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM

GONTOR PUTRI 4 KAB. KONAWE SELATAN

Peneliti : Muthia Nur Fadhilah

Nomor : 5

Tanggal wawancara : 26 Mei 2017

Informan : Puthree Fauziah Azmi

Jumlah subyek yang terlibat : satu

Tempat wawancara : tempat penerimaan tamu

Dicatat : 16.30 wita



GAMBARAN SETTING

Rencana wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2017. Peneliti

menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai strategi pengasuh pondok

pesantren dalam pembentukan karakter santri di pondok modern Darussalam gontor

putri 4 KAB. Konawe Selatan. Peneliti langsung menuju ke tempat subyek pada pukul

16.30 WITA. Subyek menyambut baik kedatangan peneliti. Setelah peneliti

menyampaikan maksud kedatangan subyek, maka subyek meluangkan waktu untuk

wawancara. Wawancara dilaksanakan pada sore hari dan subyek merasa senang dengan

kehadiran peneliti.

Wawancara berlangsung kurang lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang

dimulai dengan cerita pengalaman, kemudian pembicaraan dimulai dengan fokus pada

pertanyaan dan mendapat jawaban yang serius dari subyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti olah.



DATA UCAP LAKU INFORMAN / SUBYEK PENELITIAN TENTANG

STRATEGI PENGASUH PONDOK PESANTREN DALAM

MEMBENTUK KARAKTER SANTRI DI PONDOK MODERN

DARUSSALAM GONTOR PUTRI 4           KAB.KONAWE SELATAN

Peneliti : Assalamualaikum Ukhti

Informan : Walaikumsalam kak

Peneliti : Bagaimana kabarnya ukhti

Informan : Alhamdulilah baik kak

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya ukhti sudah



mengganggu waktunya. Begini ukhti, saya dari

mahasiswa IAIN KENDARI ingin meneliti

tentang strategi pengasuh pondok dalam

membentuk karakter santri di pondok modern ini

Informan : Oh begitu, jadi apa yang bisa saya bantu?

Peneliti : Jadi begini ukhti saya ingin meniliti

bagaimana pola pembentukan karakter santri di

pondok pesantren dan strategi pengasuh dalam

membentuk karakter santri di pondok

Informan : Oh iya kak silahkan

Peneliti : Menurut ukhti sendiri bagaimana pola

pembinaan karakter santri di pondok pesantren

ini?

Informan : menurut saya sendiri kak di gontor itu punya

jiwa dan memiliki motto tersendiri. Jadi dari

panca jiwa itu kita-kita atau santri di pondok

dibina untuk  memiliki jiwa keikhlasan,

kesederhanaan, ukhuwah islamiyah, berdikari

dan juga kebebasan

Peneliti : oh begitu ukhti, lalu menurut ukhti bagaimana

strategi pengasuh di dalam membentuk



karakter santri?

Informan :  kalau pendapat saya pengasuh memberikan

arahan kepada santri untuk selalu berpartisipasi

dalam setiap kegiatan yang ada dipondok.

banyaknya kegiatan-kegiatan yang ada di

pondok pesantren ini untuk membentuk

karakter santri, santri akan belajar bertanggung

jawab dengan kegiatan yang ada.

Mempersiapkan semuanya agar kegiatan

tersebut berjalan dengan lancar. Itu semua

merupakan strategi pengasuh dalam

membentuk karakter santri

Peneliti : lalu ukhti bagaimana strategi pengasuh  dalam

menanamkan jiwa keikhlasan didalam diri

santri?

Informan : kita selalu diajarkan melakukan sesuatu itu

tanpa mengharapkan apapun. Pengasuh juga

selalu memberikan nasehat bahwa kita harus

mencotoh ustadz dan ustadzah yang mendidik

kita mereka semua tidak dibayar seperti guru-

guru honor diluar sana.



Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa kesederhanaan?

Informan : kesederhanaan itu ditanamkan oleh pengasuh

sejak saya maupun santri yang lain

menginjakkan kaki dipondok dari segi

makanan, penampilan semuanya serba

sederhana. Akan tetapi tidak lepasdari kata

sehat.

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa ukhuwah islamiyah?

Informan : jiwa ukhuwah islamiyah atau persaudaraan

saya rasakan sendiri sebagai seorang santri

ketika kita sakit yang menjaga kita,

mengambilkan makan kita ya teman-teman

santri. Pokoknya persaudaraan kita itu selalu

erat kak.

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa berdikari?

Informan : cara pengasuh dalam menanamkan jiwa

berdikari kita diajarkan untuk hidup mandiri.

Semuanya kita urus sendiri. Seperti mencuci



baju biasanya ada pembantu kalau dirumah,

tapi kalau dipondok kita sendiri yang mencuci.

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa kebebasan?

Informan : kalau saya kak yang saya rasa pengasuh itu

memberikan kita kebebasan untuk memilih

kegiatan apa yang kita suka, dan juga

kebebasan berfikir dan mengutarakan pendapat

bagi setiap santrinya.

Peneliti : terima kasih banyak ukhti atas waktunya

Informan : iya sama- sama kak

Peneliti : Assalamualaikum ukhti

Informan : waalaikumssalam

CATATAN WAWANCARA STRATEGI PENGASUH PONDOK

PESANTREN DALAM MEMBENTUK KARAKTER

SANTRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM



GONTOR PUTRI 4 KAB. KONAWE SELATAN

Peneliti : Muthia Nur Fadhilah

Nomor : 6

Tanggal wawancara : 4 Juni 2017

Informan : Aisyah wulandari

Jumlah subyek yang terlibat : satu

Tempat wawancara : tempat penerimaan tamu

Dicatat : 18.30 wita

GAMBARAN SETTING

Rencana wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2017. Peneliti

menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai strategi pengasuh pondok

pesantren dalam pembentukan karakter santri di pondok modern Darussalam gontor

putri 4 KAB. Konawe Selatan. Peneliti langsung menuju ke tempat subyek pada pukul

18.30 WITA. Subyek menyambut baik kedatangan peneliti. Setelah peneliti

menyampaikan maksud kedatangan subyek, maka subyek meluangkan waktu untuk

wawancara. Wawancara dilaksanakan pada sore hari dan subyek merasa senang dengan

kehadiran peneliti.

Wawancara berlangsung kurang lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang

dimulai dengan cerita pengalaman, kemudian pembicaraan dimulai dengan fokus pada



pertanyaan dan mendapat jawaban yang serius dari subyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti olah.



DATA UCAP LAKU INFORMAN / SUBYEK PENELITIAN TENTANG

STRATEGI PENGASUH PONDOK PESANTREN DALAM

MEMBENTUK KARAKTER SANTRI DI PONDOK MODERN

DARUSSALAM GONTOR PUTRI 4           KAB.KONAWE SELATAN

Peneliti : Assalamualaikum Ukhti

Informan : Walaikumsalam kak

Peneliti : Bagaimana kabarnya ukhti

Informan : Alhamdulilah baik kak

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya ukhti sudah

mengganggu waktunya. Begini ukhti, saya dari

mahasiswa IAIN KENDARI ingin meneliti

tentang strategi pengasuh pondok dalam

membentuk karakter santri di pondok modern ini

Informan : Oh begitu, jadi apa yang bisa saya bantu?

Peneliti : Jadi begini ukhti saya ingin meniliti

bagaimana pola pembentukan karakter santri di

pondok pesantren dan strategi pengasuh dalam

membentuk karakter santri di pondok

Informan : Oh iya kak silahkan



Peneliti : Menurut ukhti sendiri bagaimana pola

pembinaan karakter santri di pondok pesantren

ini?

Informan : kalau menurut saya sesuai yang di sampaikan

oleh pimpinan pondok gontor dan juga yang

dilakukan oleh pengasuh pondok bahwasannya

pondok gontor itu di bina dengan cara

menanamkan 5 panca jiwa yang tidak dimiliki

oleh pondok-pondok lainnya. Karna di gontor

kita diajarkan keikhlasan,

kesederhanaan,ukhuwah islamiyah dan juga

kebebasan

Peneliti : oh begitu ukhti, lalu menurut ukhti bagaimana

strategi pengasuh di dalam membentuk

karakter santri?

Informan :  kalau menurut saya pribadi strategi pengasuh

dalam membentuk karakter santri dengan cara

banyaknya kegiatan di pondok. Kegiatan-

kegiatan erat hubungannya dengan panca jiwa.

Karena yang menjadi landasan ideal bagi

seluruh kegiatan di pondok adalah panca jiwa

tadi.



Peneliti : lalu ukhti bagaimana strategi pengasuh  dalam

menanamkan jiwa keikhlasan didalam diri

santri?

Informan : kalau menurut saya pengasuh itu sendiri yang

menjadi contoh buat kami santri-santrinya.

Bagaimana mereka mendidik kita tanpa adanya

imbalan atau upah.

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa kesederhanaan?

Informan : kesederhanaan itu bisa kakak lihat sendiri

kami santri-santri pondok tampil apa adanya,

makanan yang sederhana tapi sehat, dan juga

disetiap kegiatan kami menggunakan alat-alat

yang sederhana tapi hasilnya indah, itu semua

tidak lepas dari nasehat bapak pengasuh.

Kesederhanaan itu menjadi kekuatan tersendiri

bagi pondok dengan fasilitas hidup yang

terbatas serta harus berbagi dengan sesama

telah membentuk karakter santri menjadi kuat

fisik dan mentalnya. Misalnya santri dengan

lauk seadanya seperti tahu dan tempe.”



Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa ukhuwah islamiyah?

Informan : mungkin kalau pendapat saya sendiri kak

yang menjadi ciri khas gontor terletak di jiwa

persaudaraan ini. Kami selalu saling menolong

satu sama lain. Baik dia anaknya petani kak

ataupun anak dosen kami sama-sama

membantu. Terutama ketika ada kegiatan,

biasanya kegiatan itu ada yang perkelas,

perasrama, pergudep dan perkamar. Kami

selalu antusias untuk mengikuti kegiatan

tersebut. Itu semua tidak luput dari nasehat-

nasehat bapak pengasuh.

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa berdikari?

Informan : cara pengasuh dalam menanamkan jiwa

berdikari kita diajarkan untuk hidup mandiri.

Di gontor kan tinggalnya tidak seperti di rumah

jadi apa-apa kita kerjakan sendiri. Dan kita para

santri belajar juga dari pondok kita ini,

bagaimana semuanya dikelola oleh gontor

sendiri.



Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa kebebasan?

Informan : kalau menurut saya kak singkatnya seperti ini

kita di asramakan, tidak boleh pulang selain

waktu libur tapi kami para santri selalu merasa

bebas di gontor tidak merasa kalau kita di

kekang untuk melakukan sesuatu.

Peneliti : terima kasih banyak ukhti atas waktunya

Informan : iya sama- sama kak

Peneliti : Assalamualaikum ukhti

Informan : waalaikumssalam



CATATAN WAWANCARA STRATEGI PENGASUH PONDOK

PESANTREN DALAM MEMBENTUK KARAKTER

SANTRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM

GONTOR PUTRI 4 KAB. KONAWE SELATAN

Peneliti : Muthia Nur Fadhilah

Nomor : 7

Tanggal wawancara : 16 Juni 2017

Informan : Nurdin

Jumlah subyek yang terlibat : satu

Tempat wawancara : tempat penerimaan tamu

Dicatat : 18.30 wita

GAMBARAN SETTING



Rencana wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2017. Peneliti

menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai strategi pengasuh pondok

pesantren dalam pembentukan karakter santri di pondok modern Darussalam gontor

putri 4 KAB. Konawe Selatan. Peneliti langsung menuju ke tempat subyek pada pukul

18.30 WITA. Subyek menyambut baik kedatangan peneliti. Setelah peneliti

menyampaikan maksud kedatangan subyek, maka subyek meluangkan waktu untuk

wawancara. Wawancara dilaksanakan pada petang hari dan subyek merasa senang

dengan kehadiran peneliti.

Wawancara berlangsung kurang lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang

dimulai dengan cerita pengalaman, kemudian pembicaraan dimulai dengan fokus pada

pertanyaan dan mendapat jawaban yang serius dari subyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti olah.



DATA UCAP LAKU INFORMAN / SUBYEK PENELITIAN TENTANG

STRATEGI PENGASUH PONDOK PESANTREN DALAM

MEMBENTUK KARAKTER SANTRI DI PONDOK MODERN

DARUSSALAM GONTOR PUTRI 4           KAB.KONAWE SELATAN

Peneliti : Assalamualaikum pak

Informan : Walaikumsalam dek

Peneliti : Bagaimana kabarnya pak

Informan : Alhamdulilah baik dek

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya pak sudah

mengganggu waktunya. Begini pak, saya dari

mahasiswa IAIN KENDARI ingin meneliti



tentang strategi pengasuh pondok dalam

membentuk karakter santri di pondok modern ini

Informan : Oh begitu, jadi apa yang bisa saya bantu?

Peneliti : Jadi begini pak saya ingin meniliti bagaimana

pola pembentukan karakter santri di pondok

pesantren dan strategi pengasuh dalam

membentuk karakter santri di pondok

Informan : Oh iya dek silahkan

Peneliti : Menurut bapak sendiri bagaimana pola

pembinaan karakter santri di pondok pesantren

ini?

Informan : kalau menurut saya dek gontor itu selalu

membina karakter santrinya sesuai dengan

panca jiwa yang ada di pondok. Karna nilai

dari panca jiwa tersebut yang mendasari

kehidupan pondok gontor.

Peneliti : oh begitu pak, lalu menurut bapak bagaimana

strategi pengasuh di dalam membentuk

karakter santri?

Informan :  kalau menurut saya pribadi dek cara

pengasuh dalam membentuk karakter santri



diantaranya dengan kedisiplinan, uswah

hasanah dan pembiasaan. Terutama dengan

pembiasaan, santri awalnya dipaksa dan lama-

lama akan jadi terbiasa.

Peneliti : lalu pak bagaimana strategi pengasuh  dalam

menanamkan jiwa keikhlasan didalam diri

santri?

Informan : kalau menurut saya dek jiwa keikhlasan yang

ditanamkan oleh pondok itu terlihat dari

bagaimana ustadz dan ustadzah di pondok itu

mengajar tapi tidak digaji, di zaman yang serba

uang ini dimana bisa didapatkan jiwa yang

seperti itu.

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa kesederhanaan?

Informan : kesederhanaan itu bisa kita lihat dari hal yang

kecil penampilan ustadz, pengasuh dan juga

ustadzah-ustadzahnya tampil apa adanya tidak

neko-neko.

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa ukhuwah islamiyah?



Informan : menurut saya dek persaudaraan mereka itu

tidak bisa dikalahkan ataupun dipisahkan.

Dikarenakan mereka sudah menganggap teman

sekamar, teman sekelas itu semua keluarga.

Jadi selain keluarga dirumah teman-teman

mereka inilah keluarga mereka.

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa berdikari?

Informan : santri di pondok pasti diajarkan kemandirian

mereka ini kan jauh dari rumah jadi, mereka

harus mampu melakukan segala aktifitasnya

sendiri. Contohnya, mencuci, melipat yang

dimana pekerjaan ini kalau di rumah dikerjakan

sama pembantu rumah tangga.

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa kebebasan?

Informan : santri di pondok gontor itu memeliki

kebebasan untuk memilih bidang yang mereka

suka, itu yang diajarkan bapak pengasuh.

Kebebasan itu bebas dalam bergerak

menentukan jalan hidup dan lain sebagainya.

Peneliti : terima kasih banyak bapak atas waktunya



Informan : iya sama- sama dek

Peneliti : Assalamualaikum pak

Informan : waalaikumssalam

CATATAN WAWANCARA STRATEGI PENGASUH PONDOK

PESANTREN DALAM MEMBENTUK KARAKTER

SANTRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM

GONTOR PUTRI 4 KAB. KONAWE SELATAN

Peneliti : Muthia Nur Fadhilah

Nomor : 8



Tanggal wawancara : 18 Juni 2017

Informan : Ridwansyah

Jumlah subyek yang terlibat : satu

Tempat wawancara : tempat penerimaan tamu

Dicatat : 16.54 wita

GAMBARAN SETTING

Rencana wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2017. Peneliti

menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai strategi pengasuh pondok

pesantren dalam pembentukan karakter santri di pondok modern Darussalam gontor

putri 4 KAB. Konawe Selatan. Peneliti langsung menuju kekediaman subyek pada

pukul 16.54 WITA. Subyek menyambut baik kedatangan peneliti. Setelah peneliti

menyampaikan maksud kedatangan subyek, maka subyek meluangkan waktu untuk

wawancara. Wawancara dilaksanakan pada sore hari dan subyek merasa senang dengan

kehadiran peneliti.

Wawancara berlangsung kurang lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang

dimulai dengan cerita pengalaman, kemudian pembicaraan dimulai dengan fokus pada

pertanyaan dan mendapat jawaban yang serius dari subyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti olah.



DATA UCAP LAKU INFORMAN / SUBYEK PENELITIAN TENTANG

STRATEGI PENGASUH PONDOK PESANTREN DALAM

MEMBENTUK KARAKTER SANTRI DI PONDOK MODERN

DARUSSALAM GONTOR PUTRI 4           KAB.KONAWE SELATAN



Peneliti : Assalamualaikum pak

Informan : Walaikumsalam dek

Peneliti : Bagaimana kabarnya pak

Informan : Alhamdulilah baik dek

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya pak sudah

mengganggu waktunya. Begini pak, saya dari

mahasiswa IAIN KENDARI ingin meneliti

tentang strategi pengasuh pondok dalam

membentuk karakter santri di pondok modern ini

Informan : Oh begitu, jadi apa yang bisa saya bantu?

Peneliti : Jadi begini pak saya ingin meniliti bagaimana

pola pembentukan karakter santri di pondok

pesantren dan strategi pengasuh dalam

membentuk karakter santri di pondok

Informan : Oh iya dek silahkan

Peneliti : Menurut bapak sendiri bagaimana pola

pembinaan karakter santri di pondok pesantren

ini?

Informan : pola pembinaan karakter santri di pondok

modern darussalam gontor selalu mengikuti



aturan yang dibuat oleh kyai atau pimpinan

gontor. Menurut saya dek gontor itu memiliki 5

jiwa yang tidak dimiliki oleh pondok-pondok

lain,yaitu keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah

islamiyah, berdikari dan juga kebebasan. Jiwa

ini lah yang menjadi pedoman didalam

pembinaan karakter santri.

Peneliti : oh begitu pak, lalu menurut bapak bagaimana

strategi pengasuh di dalam membentuk

karakter santri?

Informan :  menurut saya dek strategi pengasuh didalam

membentuk karakter santri Pengasuh gontor

putri 4 membentuk karakter santri dengan

memperbanyak kegiatan. Pengasuh selalu

membuat kegiatan yang berbeda agar santri

dapat bertanggung jawab disetiap kegiatan

yang diberikan.

Peneliti : lalu pak bagaimana strategi pengasuh  dalam

menanamkan jiwa keikhlasan didalam diri

santri?

Informan : strategi atau cara pengasuh menanamkan jiwa

keihklasan dengan mengajarkan bagaimana



ustdaz atau uztadzah yang ada di gontor

mendidik tidak digaji, ikhlas disini para

penghuni pondok ikhlas mendidik santri

sehingga santri pun ikhlas dididik.

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa kesederhanaan?

Informan : cara menanamkan jiwa kesederhanaan

seorang pengasuh selalu menasehati atau

memberi pidato kepada para santri bahwa

gontor itu sederhana, sederhana bukan berarti

kita miskin. Jiwa kesederhanaan yang ada pada

diri santri dengan tidak membeda-bedakan

antara anak orang kaya, anak pegawai ,dan

anak petani semuanya sama.

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa ukhuwah islamiyah?

Informan : menurut saya dek persaudaraan di dalam

gontor itu jangan ditanyakan lagi. Karna yang

saya rasakan tidak ada lembaga pendidikan di

indonesia yang dapat menanamkan rasa

ukhuwah dikalangan alumni seperti di gontor.

Contohnyanya ketika mereka memperkenalkan



diri dalam forum atau sebuah acara para santri

ataupun alumninya selalu menyebut “saya

alumni gontor tahun sekian kemudian

melanjutkan ke........”

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa berdikari?

Informan : santri di pondok pasti diajarkan kemandirian.

Santri-santri selalu bisa mandiri itu semua tidak

lepas dari ciri khas seorang pengasuh dalam

menanamkan jiwa kemandirian.

Peneliti : bagaimana strategi pengasuh dalam

menanamkan jiwa kebebasan?

Informan : jiwa kebebasan yang ditanamkan oleh gontor,

bebas di dalam garis-garis yang positif penuh

dengan tanggung jawab baik dalam kehidupan

pesantren maupun kehidupan di masyarakat.

Peneliti : terima kasih banyak bapak atas waktunya

Informan : iya sama- sama dek

Peneliti : Assalamualaikum pak

Informan : waalaikumssalam



Tabel 2
Keadaan Sarana Dan Prasarana Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 4

Tahun 2017

No Sarana dan prasarana Jumlah Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Masjid

asrama santri

ruang kelas

gedung KMI/ kantor

sekolah

dapur pondok

kantor pengasuhan

ruang UKS/BKSM

gedung penerimaan tamu

gedung OPPM

perpustakaan

KM/WC guru

Meja dan kursi guru

Meja dan kursi santri

Kursi plastik

Papan tulis

Papan pengumuman

Lemari perpustakaan

Lemari administrasi

1

3

15

1

1

1

1

1

2

1

10

15

131

100

15

3

6

6

1

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Kurang Baik

Baik

Baik



20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Gedung administrasi

Komputer

Wartel

Mesin pemotong rumput

Laptop

Soundsystem

Lcd

Kantin

dlp

lampu asrama santri

lampu jalan

generator

gerobak sampah

tempat sampah

kulkas

lapangan basket

kamera

lapangan parir

gasebo

tempat air minum

printer

rak sepatu

lemari santri

5

1

5

2

2

1

1

1`

30

35

2

2

25

6

1

3

1

6

3

3

45

2

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Kurang Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Kurang Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik



43

44

45

46

gudang

mesin cuci

mobil pondok

motor

sepeda

2

2

5

6

Baik

Baik

Baik

Baik

Sumber data : Kantor Pengasuhan Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 4



Tabel 3
Keadaan Ustadz/Ustadzah Di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 4

Tahun 2017

No Nama L/P
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Al-Ust. Nur Wahyudin S.Pd.I

Al-Ust. Yudi Affifudin S.E.I

Al-Ust. M. Zakiyudin S.Th.I

Al-Ust. M. Mujahidin

Amrullah S.Pd.I

Al-Ust. Rahmat Yasin S.Pd.I

Al-Ust. Hafidzul Furqon S.H.I

Al-Ust. Ilham Dwitama Haeba S.Th.I

Al-Usth. Neng Fatimah S.H.I

Al-Usth. Isna Rida S.E.I

Al-Usth. Ria Oktaviani S.Pd

Al-Usth. Eka Nur Atiqoh S.E.I

Al-Usth. Waode Karnila S.Pd.I

Al-Usth. Siti Iffah Mahdia S.H.I

Al-Usth. Atikkah Nurdiana

Al-Usth. Suci Damayanti

Al-Usth. Evita Farcha Kamila

L

L

L

L

L

L

L

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P



18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Al-Usth. Latiefa Igfirlia

Al-Usth. Meriza Isna

Al-Usth. Misna Azzahra

Al-Usth. Hana Nur Hanifah

Al-Usth. Salmarani Salsabila

Al-Usth. Habbun Khoirunnisah

Al-Usth. Fatikah Rizkiyah

Al-Usth. Dian Ayu Wulandari

Al-Usth. Anita Julianti

Al-Usth. Ilia Arifah

Al-Usth. Naira Amaliyah

Al-Usth. Aini Lutfiana Ahmad

Al-Usth. Titin Suhaila

Al-Usth. St.Aulia Umami

Al-Usth. Farah Zulfah R

Al-Usth. Meutia Sahara

Al-Usth. Eliana Pangestika

Al-Usth. Tahta Alfina

Al-Usth. Binti Afifatuz Zahro

Al-Usth. Ika Purnama Sari

Al-Usth. Najwa Bilqisty

Al-Usth. Vivi Hana Vianti

Al-Usth. Ayu Dzihni Yusriani

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P



41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Al-Usth. Pratika Nur Indriani

Al-Usth. Anika Dewi Anjarwati

Al-Usth. Eka Tri Putri

Al-Usth. Zahra Zafira Ambo

Al-Usth. Fihalisa Mughi

Al-Usth. Nursa’adah

Al-Usth. Zakiyah Ramadhani

Al-Usth. Aqilah Surahman

Al-Usth. Suwanti

Al-Usth. Elminary Arnaj

Al-Usth. Anisah Rosyidah

Al-Usth. Sholehah Safira

Al-Usth. Rosnia

Al-Usth. Karmila Rustam

Al-Usth. Alfi Khasanah

Al-Usth. Virantika Dwi

Al-Usth. Balqis Nurul Ilma

Al-Usth. Zumaro Hadi Sulis

Al-Usth. Magfirah Turrofiah

Al-Usth. Rahmi Yaumil

Al-Usth. Selaeha

Al-Usth. Syifah Nur Syafitri

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Sumber data: Kantor Pengasuhan Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 4





Proses wawancara pengasuh

Proses wawancara ustadz

Proses wawancara ustadzah



Proses wawancara santriwati

Suasana pidato pengasuh

Sarana masjid



Sarana koperasi pelajar

Sarana asrama

Suasana latihan pidato



Kegiatan kepramukaan

Kegiatan porseni

Apresiasi seni



Ujian imamah

Kegiatan 17 Agustus

Kegiatan jalan santai




