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A. Lampiran 1 

RUANG LINGKUP PENELITIAN 

BIMBINGAN KONSELING ISLAMI DALAM MENANGANI  

SANTRIWATI DI ASRAMA 

(Studi Kasus di Asrama Islamic Centre Bantul Yogyakarta) 

 

No. Teknik Pengumpul Data Kebutuhan Data 

1. Observasi 1. Situasi dan kondisi lingkungan sekitar PP 

Islamic Centre Bantul Yogyakarta 

2. Wawancara  1. Bentuk-bentuk perilaku bullying 

2. Faktor penyebab perilaku bullying 

3. Bentuk Bimbingan Konseling Islami yang 

diberikan kepada santriwati dalam menangani 

kasus bullying. 

4. Faktor penghambat dalam melaksanakan 

bimbingan dan konseling Islami. 

5. Faktor pendukung dalam melaksanakan 

bimbingan dan konseling Islami. 

3. Dokumentasi 1. Sejarah dan latar belakang berdirinya PP Islamic 

Centre Bantul Yogyakarta. 

2. Letak geografis PP Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta. 

3. Visi, misi, dan fungsi PP Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta. 

4. Struktur Organisasi PP Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta. 



5. Ketenagaan santri PP Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta. 

6. Program Kegiatan Kepesantrenan, meliputi 

kegiatan harian, kegiatan pekanan, kegiatan 

bulanan, kegiatan semesteran, dan kegiatan 

tahunan PP Islamic Centre Bantul Yogyakarta. 

7. Tata tertib PP Islamic Centre Bantul Yogyakarta. 

8. Prosedur penyelesaian masalah di asrama PP 

Islamic Centre Bantul Yogyakarta. 

9. Pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan 

kasus di PP Islamic Centre Bantul Yogyakarta. 

 

 

 



INSTRUMEN WAWANCARA 1  

Nama responden : 

Hari, Tanggal  : 

Waktu   : 

Jabatan  : Kepala Bagian Tarbiyah dan Keamanan 

No. Pertanyaan 

1. Bagaimana sikap dan perilaku santri yang tinggal di asrama Islamic Centre 

Bantul Yogyakarta? 

2. Bagaimana kondisi santri di asrama tersebut, mudah atau sulit diarahkan? 

3. Apa saja masalah/perilaku bullying yang pernah terjadi di asrama? 

4. Sejauh ini,  permasalahan apa yang mendominasi terjadi di asrama? 

5. Sejauh mana bullying terjadi pada santri? 

6. Dimana saja tindakan bullying pernah terjadi? 

7. Ketika masalah/bullying terjadi 

a. Apa yang dilakukan oleh pelaku bullying? 

b. Apa yang dilakukan oleh korban bullying? 

c. Apa yang dilakukan oleh santri lainnya? 

(diam saja/ melihat/ mencoba menyelesaikan/ melapor ? 

8 Siapa saja yang terlibat dalam masalah/bullying ? 

10 Selain di asrama, apakah masalah/bullying  juga terjadi di lingkungan sekolah? 

11 Bagaimana sikap kepala bagian tarbiyah dan kepala bagian keamanan ketika 

mengetahui adanya kasus bullying pada santri? 

12 Apa saja peraturan yang diberlakukan di asrama maupun di sekolah? 



 Faktor Penyebab Perilaku bullying 

1 Apa saja faktor penyebab terjadinya perilaku bullying pada santri? 

2 a. Apakah faktor tersebut dari faktor internal (kekerasan yang pernah 

dialami masa lalu, karakteristik kepribadian, latar belakang pendidikan 

yang orang tua berikan kepada anak) atau 

b. Faktor eksternal (faktor lingkungan atau faktor budaya)? 

3 Sejauh ini, apa penyebab/latar belakang santri (pelaku bullying) melakukan 

tindakan bullying tersebut?  

4 Apakah korban tindakan bullying pernah sampai mengalami depresi/ masalah 

harga diri/ atau yang lainnya? 

5 Apakah pelaku bullying pernah terlibat dalam kriminalitas atau penyalahgunaan 

alkohol? 

  

 Bimbingan Konseling Islami yang diberikan kepada santri 

1 Apa yang dilakukan kepala bagian tarbiyah dan kepala bagian keamanan ketika 

ada kasus bullying terjadi pada santri? 

2 Bagaimana cara mengatasi santri yang menjadi pelaku bullying? 

3 Bagaimana cara mengatasi santri yang menjadi korban bullying? 

4 Bagaimana bimbingan konseling Islami yang diberikan kepada korban maupun 

pelaku bullying?  

5 Bentuk bimbingan konseling Islami seperti apa yang pernah diberikan kepada 

santri (pelaku bullying)? 

6 Bentuk bimbingan konseling Islami seperti apa yang pernah diberikan kepada 

santri (korban bullying)? 

7 

 

Seberapa efektifkah bentuk bimbingan konseling Islami yang sudah diberikan 

tersebut dalam menangani korban bullying? 



8 Seberapa efektifkah bentuk bimbingan konseling Islami yang sudah diberikan 

tersebut dalam menangani pelaku bullying? 

9 Siapa saja pihak yang terlibat dalam penanganan kasus bullying? 

10 Apakah ada faktor penghambat dan pendukung dalam berlangsungnya 

bimbingan konseling Islami? 

11 Apa saja faktor penghambat dalam pemberian bimbingan konseling Islami?  

12 Apa saja faktor pendukung dalam pemberian bimbingan konseling Islami? 

13 Bagaimana kepala bagian tarbiyah dan kepala bagian keamanan dalam 

menyikapi faktor penghambat tersebut? 

14 Adakah kasus bullying terbesar yang perna terjadi di Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta? Jika ada 

a. Seperti apa? 

b. Apa penyebabnya? 

c. Bagaimana penanganannya? 

15 Adakah program/aturan anti-bullying yang diterapkan? 



INSTRUMEN WAWANCARA 2 

Nama responden : 

Hari, Tanggal  : 

Waktu   : 

Status  : Santri di Asrama Islamic Centre Bantul Yogyakarta 

No. Pertanyaan 

1. Identitas diri: 

a. Nama: 

b. Tempat, tanggal lahir: 

c. Jenis kelamin: 

d. Agama: 

2. Apakah tinggal di asrama dan menempuh pendidikan di pondok pesantren  

atas keputusan sendiri atau terpaksa?  

3 Bagaimana hubungan saudari dengan teman-teman di asrama ? 

4 Bagaimana hubungan saudari dengan teman-teman di sekolah? 

5 Bagaimana hubungan santri dengan kepala bagian tarbiyah 

6 Bagaimana hubungan santri dengan kepala bagian keamanan 

7 Bagaimana sikap dan perilaku teman-teman kepada saudari? 

8 Apakah saudari berbuat baik kepada teman-teman? 

9 Perilaku baik yang bagaimana yang saudari lakukan kepada teman-teman? 

10 Sikap dan perilaku seperti apa yang saudari senangi dari teman lain? 

11 Sikap dan perilaku seperti apa yang tidak saudari senangi dari teman lain? 

12 Apa yang saudari ketahui tentang bullying ?  

13 Pernahkah saudari mengalami permasalahan seperti pertengkaran/ 

pemukulan/ diejek/ dikucilkan, dan lainnya? 

14 Apa yang saudari lakukan ketika permasalahan/bullying terjadi? (menerima 

perlakuan tersebut/ melawan/ melapor/ yang lainnya? 



15. Apakah yang saudari rasakan ketika di-bully oleh teman? 

16 Apa penyebab mengapa saudari dikucilkan, diejek, dipukul dan lainnya? 

17 Apakah saudari pernah melakukan tindakan bullying? (misal: memukul, 

mengejek, mencaci dan lainnya? 

18 Apakah yang saudari rasakan ketika mem-bully teman? 

19 Apa latar belakang saudari melakukan tindakan bullying  tersebut? 

20 Bagaimana caranya supaya saudari tidak di-bully lagi dengan teman ? 

21 Apakah hal tersebut menganggu pikiran saudari?  

22 Bagaimana cara saudari mengatasi masalah tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERBATIM WAWANCARA 1 

Nama responden : Musyrifah#1 

Jabatan  : Musyrifah asrama 

Hari, Tanggal  : Rabu, 15 Maret 2017 

Waktu   : 15.30 WIB-selesai 

Lokasi   : Ruang Kelas PP Islamic Centre Bantul Yogyakarta 

 

Pelaku Teks 

Peneliti  Mbak, kalau bentuk-bentuk perilaku bullying yang pernah terjadi disini 

apa saja? 

Responden  Aku pernah si mbak pas kelas satu MA (Madrasah Aliyah), gimana ya 

di bully kakak kelas tuh, tapi bully nya tuh kayak misalnya kita lewat, 

ntar tuh kayak dibilang “songong banget sih tuh” digitu-gituin sih mba. 

Peneliti  Bullying verbal berarti ya, pake kata-kata? 

Responden  Iya mbak. 

Peneliti  Mbak, pernah nggak disini tuh ada pem bully an misalnya saling pukul? 

Responden  Nggak ada kayaknya deh mbak. 

Peneliti  Kalau sampai yang memandang sinis atau melototin gitu, pernah 

terjadi? 

Responden  Kalo mandangnya sinis sih pernah mba. Tapi akhirnya kan waktu itu tuh 

tabayyun, terus mbak nya ngomong. Trus aku tanyain, kenapa gitu kan. 

Terus mbanya bilang kita tuuh ngga suka sama kamu. Dia bilang “kamu 

tuh ngga pernah senyum, sukanya melotot” gitu mbak. Terus aku bilang 

“Loh mbak, orang aku ga kenal sama kalian, masak aku senyum-

senyum.” “setidaknya tuh nyapa” mereka bilang gitu mbak. 

Peneliti  Kalau digituin, tanggapannya gimana? 

Responden  Waktu itu aku cuman bilang “ya emang kayak gini”. Kan dia ngomong 

“mbak, kamu lo matanya sukanya natap orang ngga biasa.” Loh emang 

mata aku kan gede kan mbak. sama satu lagi temenku namanya AA, 



orangnya udah keluar juga. Seringnya digituin. Kayak kalau lewat “ih, 

amit-amit kayak gitu lo, segerombolan gitu lo mbak.” Jadi kita ngga 

berani mbak cuma nunduk doang. 

Peneliti  Ooh, terus nanti ada yang ngebales apa diem aja? 

Responden  Pas tabayyun an aku ngebales, tapi kalo pas lagi diserang aku enggak. 

Dan yang ngajakin tabayyun-an tuh mbaknya. Terus pas tabayyun-an 

ngomong “orang aku emang kayak gini matanya mbak. Mataku gede”.  

Ooh terus ada mbak korban#2 tuh pernah di-bully mbak. Gimana yah, 

dia tuh emang suka ngelanggar tapi tuh gimana yah mbak, kan dia anak 

kamarku dan temen-temen sekamar tuh pada ngejauh dia gitu mbak tapi 

tuh kayak ngga berani kayak langsung gitu mbak. Kan dia bawa hape 

gitu mbak tapi temen-temennya ngelindungi. Jadi temen-temen 

sekamarnya tuh kayak sebel dan ngga suka tapi tetep temenan mbak. 

Korban#2 tuh juga orangnya pendiem mbak, jadi ngga berani eh kalo 

nge-bully orang. 

Kayak dijauhi sama temen-temen sekamar mbak. 

Peneliti  Ooh gitu, satu kamar isinya berapa orang? 

Responden  Waktu itu sih pas dia dijauhin itu sekitar 15 orang mbak. Kan dia kan 

sampe mau pindah kamar sendiri mbak. Kan temen-temennya ngga mau 

pindah kamar. Dia tuh sendirinya udah ngajuin diri sama kita “ngga papa 

mbak aku mau pindah kamar ke kamar 12, kan dulu kamar 9.” Trus 

diselidiki-diselidiki sama temenku. Kan sekamar tuh ada 2 orang 

musyrifah, dia tuh kayak didiemin gitu lo mbak. 

Peneliti  Itu satu kamar yang ngediemin dia? 

Responden  He’e.. soalnya emang dia tu kan dulunya ngaduin temen-temennya suka 

ngubungin cowo pake hape pondok, eh kesini-kesininya malah dia yang 

kayak gitu. Ya temen-temennya sebel laah. Orang dia suka ngaduin 

padahal sendirinya dia kayak gitu. Jadi kayak dijauhin gitu lo mbak. 

Tapi ngga sampe yang kayak kontak fisik gitu ngga mbak. 

Peneliti  Berarti ngga ada kejadian bullying fisik ya? 



Reponden  Kalo yang kayak gitu tuh di cowo mbak di ikhwan. Kan adekku disana, 

itu kalo di cowo tuh kayak gitu mbak, kasurnya dirobekin sampe kayak 

gitu, bajunya hilang, bajunya robek, sampe kayak gitu. 

Peneliti  Selain itu tadi mbak, pernah ada kejadian kasus bullying lain? 

Responden  aku tuh pernah mbak, tapi aku tuh lupa namanya. Soalnya anak kamar 

baru, temenku yang sekamar dulu tuh cerita “ emang kamar kita ada 

yang sukanya di-bully tau, emang kalo piket-piket tuh dia terus yang 

disuruh, tapi dia tuh kayak diem aja, kayak nurut gitu lo mbak, tapi aku 

lupa namanya siapa. kelas 2 SW/SMP. Soalnya kata temenku “emang 

kenapa disuruh, itu diapa-apa, disuruh piket dia”. “eh kamu ini ini ini...” 

dia tuh kayak diem aja kayak legowo gitu lhoo mbak. Tapi nanti nangis. 

Peneliti  Ooh gitu, nanti boleh minta tolong cariin namanya mbak?  

Responden  Iya mbak. 

Peneliti  Selain itu ada lagi mbak atau kasus bullying fisik misalnya? 

Responden  Ngga ada mbak kalo bullying disini. Ngga sampe yang kayak kontak 

fisik. Terus ada lagi mbak, dia tuh kayak rada songong-songong, belaga-

belaga kayak gitu deh kan dia anak baru, makanya dia di-bully, tapi udah 

pergi udah ngga disini mbak, orangya putih tinggi. Tapi emang dulu di-

bully nya bener-bener mbak, omongannya udah keluar bates sih mbak. 

Terus ada lagi mbak itu pernahnya itu yang waktu semester 1, awalnya 

tuh kan dia tuh emang anaknya tuuh pendiem gitu loh mbak, kan kita 

tuh ada pulang bulanan kan mbak. Pas pulang itu emang lemari dia tuuh 

ngga dikunci dan isi lemarinya tuh rapi katanya. Trus waktu pas dia 

pulang bulanan, lemarinya tuh udah berantakan dan sampah itu 

dimasukin kedalem lemarinya. Sampah bekas orang-orang nyapu itu loh 

mbak. 

Peneliti  Oogitu.. respon dia nangis atau gimana? 

Responden Iya dia nangis. terus mbak ada yang namanya pelaku#2 (1 SW). 

Biasanya tuh kejadiannya di koperasi. Nah itu pas mau bayar, “bayarun 



dulu ya!” ntar sukanya kayak gitu deh mbak. Dia juga tuuh badannya 

gede mbak dan lebih tinggi dari pada kita umumnya. 

Aku waktu itu juga pernah si mbak di kamar temen lagi main cerita-

cerita, trus tuh ada anak yang mau pindah kamar. Siapa yang mau pindah 

kamar ke mbak musyrifah#2.. itu dia itu mbak bully-an nya tuh kayak 

gitu temen-temen sekamar tuh kayak nge-bully dia. Tapi tuh nge-bully 

nya biasa aja dan dia tuh kayak baperan banget deh. Terus kan sama 

musyrifah dinasehati “itu-tu ga papa” trus si anaknya tuh bilang “tapi 

sakit hati ustadzah” jadinya dia pindah deh mbak. Trus tuh anak-anak 

kamarnya tuh bilang ke ustadzah “lho kita lo biasa aja, dianya yang 

baperan.” Gitu mbak 

Peneliti  Selain itu tadi mbak, bentuk perilaku bullying seperti apa? 

Responden  Ada lho mbak tapi di asrama ikhwan. Ada yang kayak malak-malak gitu, 

ada yang sampe mukanya digores pake kaca sampe berdarah. Tapi tuh 

memang orangnya biasa aja. 

Tapi tuuh yang ikhwan tuh kayak gitu mbak. Kan adekku disana itu ada 

orang tua nelpon terus bilang “ini kok ada minta ganti kasur” soalnya 

kasurnya udah dirobekin gitu mbak. Tapi dia tuh ngga ngaduin ke ustad-

ustad itu. Kayak malah katanya “apasih, kok diaduin jangan diaduin lah, 

malu aku.” Mungkin kalo disana tuh biasa deh mbak kalo kasus bullying 

gitu. Pokoknya mereka tuh kalo ngadu tuh malah malu mbak mending 

ngga usah diaduin.  

Peneliti  Ogittuu. Kalau tindakan bullying biasa terjadi di mana aja lokasinya? 

Responden  Asrama sama kelas mbak. Kan ruang lingkupnya itu doang mbak. 

Kadang-kadang tuuh ya mbak di pondok tuh menurutku yang di-bully 

tuh ya emang pantes di-bully kadang-kadang. Jadi emang kalo di-bully 

tuh mereka melakukan sesuatu sebelumnya mbak. Kayak buat kesalahan 

kayak gitu lo mbak. Bistu rata-rata ngga ada tanpa sebab terus di-bully 

tuh ngga ada mbak. 

Peneliti  Kalau bullying disini biasanya penyebabnya apa aja mbak? 



Responden  Kayak misalkan tuh gimana ya mbak simple sih biasanya di pondok dia 

ngga mau piket atau jarang piket. Gimana ya mbak masalahnya kalo 

piket tuh udah jadi masalah besar di pondok. Ntar kan diperiksa sama 

seksi kebersihannya. Ntar ada yang ketauan ga piket dimarah-marahin 

jadi tuh kayak jadi masalah gede itu lho mbak. Gitu ntar temen 

sekamarnya tuh kayak sebel sama dia karna jarang piket gitu mbak. 

Didiemin gitu mbak. 

Itu juga kalo misalnya nih temen sekamarnya tuh kalo emang yang bener 

itu mbak itu kayak ada temen kamar yang sukanya FF (forever friend) 

an itu kayak ada yang di-bully. “ih, jangan kayak gitu ih malu-maluin 

angkatan aja” 

Peneliti  Tadi ini kan faktor penyebab bullying, ada ngga misalkan dari karakter, 

atau santriwati punya kepribadian yang pendiem atau seperti apa? 

Responden  Faktor internal ada deh mbak kebanyakan. Jadi yang kayak orangnya 

emang pendiem. 

Peneliti  Pernah tidak ada korban bullying yang sampe depresi misalkan sampe 

ngga masuk sekolah? 

Responden  Kayaknya enggak ada deh mbak. Kadang-kadang ya mbak, ngga tau sih 

kalo anak kamarku nge-bully nya tuh malah kayak biar temennya baik 

gitu lo mbak. Jadi tuh kayak nasehatinnya tuh lewat di-bully gitu loh. 

Kayak ini ada salah satu santri namanya santriwati#1 kelas 2 SMP, dia 

tuh kayak gitu mbak jarang mandi, terus tuh dia tuh jajannya buanyaak 

banget. Aku tuh sampe nyimpenin duitnya, terus gitu lah jarang mau 

piket, trus sama temen-temennya tuh kayak dijauhin, terus dimarah-

marahin mbak. Tapi tak biarin soalnya emang udah kayak gitu dan 

emang harus digituin. Sampe pernah temen-temen sekamar tuh bilang 

“kamu lo mandi sana, jorok banget” sampe kadang tuh kasian mbak tapi 

ngga jera-jera. Yaudah digituin aja mbak.  



Terus ada mbak yang kayak mengasingkan diri sendiri. Jadi tuh 2 orang 

itu pendiem dan emang ga betah di kamar soalnya di kamar tuh rame 

nah mereka tuh seringnya tidur di kamar mbak. 

Peneliti  Musyrifah#1 kan musyrifah asrama ya, sudah pernah nangani kasus 

bullying ? 

Responden  Itu ada namanya santriwati#2 kelas 2 SMP tuh mungkin karena dia dari 

SD udah di pondok jadi kayak ngerasa udah lama di pondok. Dia tuh 

pernah sama kelas 1 SMP sukanya ngebentak “heh, kamu” gitu-gitu lah 

mbak sukanya tuh kayak sok sok-an. Tapi setelah dipanggil sama 

musyrifah dibentak sedikit, udah ngga lagi mbak. Jadi kayak 

diklarifikasi, dinasehatin disidang sama semua musyrifah. 

Peneliti  Kalau dari musyrifahnya pernah tidak ngasih bimbingan islami ke santri 

korban maupun pelaku bullying? 

Reponden  Pernah mbak. Pokoknya intinya suruh kembali ke jalan Allah lah mbak. 

Peneliti  Selama ini ada tidak program anti bullying? Udah pernah ada belum 

program anti bullying? 

Responden  Belom ada mbak. 

  

 

 

 

 

 

 

 



VERBATIM WAWANCARA 2 

Nama responden : Ustadzah#1 

Jabatan  : Kepala Bagian Tarbiyah 

Hari, Tanggal  : Rabu, 22 Maret 2017 

Waktu   : 15.30 WIB-selesai 

Lokasi   : Kediaman Ustadzah#1 

 

Pelaku  Teks  

Peneliti  Alhamdulillah kemarin sudah melakukan wawancara terkait bullying. 

Nah kalau menurut ustadzah ada tidak kasus bullying yang udah pernah 

terjadi atau yang saat ini terjadi yang sekiranya cukup berat? 

Responden  Ya pernah hehe. Itu kan dulu, udah lulus, udah selesai tahun kemarin. 

Parahnya tuh dia sampe mencakar, nonjok, lemparin pel ke temennya.  

Anaknya emang seperti itu. Ketika kami panggil dia mukul meja braak. 

Itu meja dipukulnya sampe dia berdiri gitu dihadapan kami semua guru-

gurunya. Saya bilang seumur-umur saya jadi guru baru ada murid saya 

kayak gini (tertawa) baru ada murid saya mukul meja dihadapan saya. 

Biasanya saya mukul meja, tapi kok ini bisa terbalik gitu hehehe. Ya 

itulah mungkin Allah memberikan kesabaran. Itu itu yang paling parah 

menurut saya. Dan memang anaknya ternyata setelah kita selidiki ya 

memang dia begitu di keluarganya. Biasa itu bapaknya ngelempar apa 

yang dia pegang itu biasa.  

Peneliti  Ooh jai faktor penyebabnya dari keluarga ya ustadzah? 

Responden  Iya dari keluarga. Jadi saya, ketika dia udah tenang kan, tapi 

alhamdulillah bisa ditundukkan. Terakhir saya panggil anak itu yaa dia 

menangis nangis gitu. Setelah itu dia berubah sangat setelah dia cakar 

temennya. Saya sendiri yang manggil, eh temennya tuh ngomong apa 

gitu, ee ada buku, dia narok bukunya, kemudian kejadiannya tuh di dua 

tempat, kemudian dia dendam. Kejadiannya di kelas itu bukunya ditarok 



temennya di tempat yang lain. Kan dia tarok disini misalnya terus 

dipindahin temennya, dan dia tersinggung berat. Kemudian yang kedua 

temennya tuh ngomong apa gitu dia pinjem buku temennya kan pas 

kasusnya mau ujian, trus  terakhir mau pinjem bukunya itu ngga diizinkan 

ngga dibolehkan, dia pukul pake itu pake buku pake kertas soal yang 

banyak itu dia gulung-gulung, dia pukulkan ke temennya. Terakhir saya 

panggil, saya panggil sampe dia nangis saya bilangin “kamu mau kalo 

kamu digituin (dipukul pake gulungan kertas yang tebal) besok? Atau 

adekmu dipukulin orang, ini adekmu masih ada disini (di pondok) 

takhossus ketika itu adeknya itu. Saya bilang “adekmu ada disini, kalo 

adekmu digitukan (dipukul) dengan orang suatu saat”. Karena Allah itu 

tidak diam, apa yang kita lakukan pasti Allah perlihatkan kalau itu 

kebiasaan kita. Mesti Allah perlihatkan begini lho rasanya disakitin, 

“kamu pengen kayak gitu?” atau besok adekmu yang masih kecil. Tak 

bilangin kayak gitu. Dia nangis saat itu.  

Setelah itu dia berubah sekali. Berubah jadi lebih sopan, mulutnya lebih 

sopan, terus dia bilang “saya nda bisa itu umi (kadang dia panggil saya 

umi), saya nda bisa mengatasi emosi saya”. Trus saya bilang “emosi itu 

biasa, biasa, tapi tidak setiap kali emosi itu lantas kita lampiaskan ke 

orang gitu lo. Kembalikan ke diri kita”. “Kalau kita digitukan, kalau kamu 

yang dalam keadaan seperti itu, apa yang kamu lakukan? Pasti kan kamu 

balas toh. Tapi dia balas gak? Kamu dibalas gak sama temenmu itu? Kan 

ngga toh”. Dicakar mulutnya dipinggir 

Peneliti  Sampai berdara ustadzah dan tangannya juga dicakar ustadzah? 

Responden  Iya, dicakar. Dilukai. Pokoknya luka berdarah. Tangannya berdarah, 

mukanya berdarah. Saya bilang liat itu, bengkak bengkak mulutnya, 

ditonjok apa di apaa gitu. Itu yang paling parah yang pernah saya liat itu. 

Dan itu ia berkali-kali itu sama temen-temennya. 

Dulu dia pernah deket dengan akhwat, itu kasus deket, FF (forever friend) 

an dengan kakak kelasnya. Kakak kelasnya tuuh anggun, ya cantik 



lumayan, dan si dia (pelaku bully tadi) tomboy anaknya. Tomboy tapi 

gimana gituu.. tomboy tapi anggun. Jadi pakaiannya pakaian perempuan 

tapi yaa maskulin gitu dari dalem hehe, kayak jantan gitu dia. Jadi dia 

memadukan kejahatan berapa ini. Itu tadi dia deket tapi belum sampe 

yang macem-macem ini. Alhamdulillah sudah kita panggil, nasehati lalu 

kita jauhkan mereka berdua.  

 

Hanya musyrifah ketika selesai kan kakak kelasnya kita pindahkan ke luar 

Bin Baz, pisah. Kemudian ketika kelas 3 lain lagi intimidasinya ke orang. 

Ya itu tadi dengan melempar. Apa yang dia pegang, itu yang dia lempar. 

Itu tadi yang terakhir itu dia lempar pakai sapu pel-pelan. Kayu pel-pelan 

dia lemparkan ke temennya yang deket itu. Karena apa, cemburu. Karena 

temnnya tu deket dengan orang lain. Cemburu, dia lemparkan itu kayu 

sampe luka kakinya, bengkak gitu lo kena kayu pel-pelan itu. Itu bullying 

plus ff. 

Terus besoknya lagi, ketika kakak kelas tau kalo dipindahkan, itu tadi. 

Temen-temennya semua sudah hampir pernah dipukul. Kalo ngga disakiti 

dengan mulut ya dengan itu (fisik). Tapi subhanallah memang hatinya 

manusia ada di tangan Allah. Setelah dia jadi musyrifah, dia beruubah 

sekali. Dia jadi lembut. 

Jadi memang kadang-kadang anak itu kompleks permasalahannya. 

Kadang dia suka melakukan ini, ada yang suka nyuri, terus bullying, ada 

yang suka malak, dan kalau tidak salah yang suka malak itu sudah kami 

pulangkan, anak SMP. Malak plus bully temen-temennya. Dipalak, 

ditagihin dengan paksa, ya diintimidasi gitu. Kalo anak SMP kan 

gampang. Kita panggil anaknya kita takut-takutin, udah selesai. Kan repot 

kalo Aliyah, tapi alhamdulillah Aliyah ni tenang ini maksudnya ngga ada 

masalah.  

Peneliti  Ooo begitu ustadzah.. kalau pelaku#2 bullying ustadzah, bagaimana ia 

bisa melakukan bullying kepada temannya? 



Responden  Jadi ada beberapa anak yang ngga suka, nah yang suka ngadu-ngaduin. 

Jadi ketika mereka tuh melakukan ini itu, nyanyi di kelas, ada yang ngadu 

ke kita anak-anak, nah itu dimusuhin sama mereka. Nah akhirnya kan 

yang itu di bully di asrama. Saya panggil itu “kenapa ..” eh dia kan 

ngelapor, anak-anak yang di bully tuh ngelapor 3 orang, “ustadzah, kami 

di bully, kami mau curhat” biasanya anak-anak bilangnya kami mau 

curhat. “ada apa, ada apa?” “ada yang bully kami ustadzah..” “siapa?” nah 

disebutkan namanya pelaku#2.. “kenapa?” “karena dia nuduh kami 

ngompol di kasur.” Nah terusnya mungkin anak yang 2 ini, yang di bully 

tuh masih lugu, mungkin ada lah bau badannya yang tidak enak menurut 

mereka, kalau saya kayaknya bukan ngompol, kan anak-anak itu kan 

keringat, keringatnya kan ngga enak, terus ditambah bahan bajunya tuh 

kurang enak jadi agak-agak sedikit bau pesing. Padahal sebenarnya itu 

keringat.  

 

Udah biasa kalo anak-anak SW cium-cium bau anak SW kan sudah biasa 

ya, belum bisa ngerawat diri. Nah mereka dituduh tu ngompol kemudian 

dihabis-habisin, disindir-sindir ya di kelas ya di kamar, disindir-sindir 

dibilangin lah apalah gitu ya. Itu laporannya tapi pelaku#2 ngga ngaku. 

Saya bilangin aja “eh kamu ganti sprei mu, karena bau pesing, ngompol 

ustadzah.” Kata dia “ngompol ustadzah, bener-bener ngompol” tapi saya 

lebih percaya sama anak yang itu yang dituduh itu, soalnya dia kan jujur 

selama ini. Saya tanya “kamu bener-bener ngompol nak?” “endak 

ustadzah.. mungkin kami ke kamar mandi kena ompol nya kita atau 

gimana.. trus dia nuduh seperti itu habis-habisan ustadzah..” nah Cuma 

kayak gitu anak SW itu.  

Peneliti  Ooo begitu, selain itu ada kasus lain ustadzah mengenai bullying? 

Responden  Pelaku#6 itu juga, jadi dia sudah sering dan kesalahannya bukan Cuma 

bullying saja, tapi pernah keluar kabur, kemudian dia main sama ikhwan, 

yang kayak-kayak gitu sampe main diluar lama berapa jam. Itu yang kami 



keluarkan. Datang orang tuanya nangis-nangis kan, ya saya bilang “ya 

ngga papalah, kasihlah maaf buu.. sekali ini terakhir gitu” orang tuanya 

sampe ini, dengan konsekuensi saya bilang “boleh kita maafkan dengan 

konsekuensi besok dia tinggal kelas, ngga naik. Kita ngga bisa menaikkan 

kelas tiga kalau akhlaknya, masih kayak gini,.” Saya bilang, orang tuanya 

nerima, dia tinggal kelas dan akhirnya di kelas 2 kan. 

Itu yang paling parah itu. Terus kami maafkan ee malah dia 

mengintimidasi di kelas, jadi temen-temennya pada takut karena mereka 

pikir dia itu kan kakak kelas kita itu kan. Ee dia yang paling ditakuti di 

kelas. Dia nyanyi aa dia pokoknya semau-maunya, akhirnya di kelas, di 

asrama, yaa akhirnya kita pulangkan. Terakhir karena dia keluar lagi 

tanpa izin. Itu dia biasanya anak-anak yang sudah terkena kasus, ya akan 

kumat lagi sekali, dua kali gitu.  

 

Itu kalau tanpa kerjasama dari orang tua, kalau saya lihat ini orang tuanya 

sangat bekerja sama kalo pas ini aja anaknya bermasalah. Tapi buktinya 

masih difasilitasi, HP masih dikasih, ditengok, boleh ditengok keluar 

kayak gitu, jadi orang tuanya tuh ibaratnya ngga bekerja sama dalam 

meredam emosinya anak ini gitu lo. Jadi ya.. kumat lagi kumat lagi dan 

akhirnya kami pulangkan.  

Kemudian di tempat lain, ternyata dia masi melakukan bullying juga, saya 

ditelpon sama yang tukang pondok itu kan temen saya yang dia masuki, 

dia bilang “kamu kenal ini ngga (fulanah)?” “yaa itu murid saya tapi dulu 

dikeluarin.” “kenapa dulu dikeluarin? Itu kenapa keluar sendiri atau 

dikeluarin?” “itu kita pulangkan.” Dia tanya “kenapa?” soalnya katanya 

anak-anak disana pada takut sama dia. Berarti kan kembali lagi, susah itu. 

Bullying lagi disana. 

Peneliti  Bagaimana penanganan dari ustadzah ketika pertama kali mendengar 

kalau dia itu melakukan bullying? 



Responden  Nasehati, biasanya anak-anak kayak gitu tuh ini.. pada saat nasehat itu 

mengena, itu sadar, sempat sadar beberapa saat. Terus kemudian kan 

setelah itu mereka berubah. Berubah, kenakalannya berubah lagi, lain 

permasalahannya yang dia buat lagi setelah itu.  

Jadi ketika nasihat itu mungkin mengena ini. Tapi ketika dia bergabung 

lagi dengan temen-temennya, sama karakternya, terus ada korbannya, 

akhirnya itu dia kumat. Biasanya seperti itu.  

Peneliti  Seperti apa nasehat yang ustadzah berikan? 

Responden  Biasanya saya sampaikan aja, ya kembali lagi. Ya contoh di suatu 

kejadian-kejadian, kisah-kisah yang saya sampaikan terus yang 

menyentuh-menyentuh dia gitu, ucapan-ucapan yang kira-kira bakal 

menyentuh dia. Kemudian biasanya saya kasih motivasinya tuh apa, 

“kamu pengen kesini tuh dari mana? Apa tujuan awalmu ketika mau ke 

pondok ini?” saya tanya dulu biasanya “kamu dulu ke pondok dipaksa 

atau keinginan sendiri?” biasanya kalo jawaban dia dipaksa biasanya 

berarti memang kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak-tidak 

kan lebih besar kan. Ketimbang kalau keinginan sendiri. Kalau dipaksa 

berarti kan ada kemungkinan dia melakukannya dengan sengaja. Kalo 

enggak, kalo dia sendiri ingin, berarti kan keinginnanya untuk berubah 

kan lebih besar, lebih dominan.  

 

Jadi biasanya kalau dia bilang “saya dipaksa” oh berarti saya kadang-

kadang saya memberikan maklum. Ee saya kembalikan lagi “sebenernya 

Ummi itu memaksa kamu tujuannya untuk apa?” kalo saya selalu nanya 

kayak gitu sih, dari awal itu memulai omongan dengan anak-anak saya 

tanya dulu karena saya mencontoh metodenya Rasulullah SAW kalo 

nanya sahabat, beliau bertanya dulu kemudian beliau jawab gitu lo. 

Begitu biasanya saya mancing anak-anak yang bermasalah, anak itu saya 

pancing dulu gitu “kesini tuh motivasinya apa?” kalau dia menjawab 

motivasinya karena saya dipaksa, ya itu saya biasanya akan memberikan 



apa itu menitikberatkan tujuan orang tua memaksa untuk mondok disini 

tuh apa. Biasanya kesitu saya. Terus bagaimana seharusnya anak itu jadi 

anak yang ber birrul walidain ke orang tua. Bentuknya itu loh saya 

contohkan “gimana caranya kita bisa jadi anak yang taat kepada kedua 

orang tua, anak yang baik” sementara orang tua kita jauh, kita berjauhan 

sehingga kita tidak bisa berinteraksi dengan orang tua. Bagaimana 

caranya agar kita masuk kedalam kategori anak yang sholihah gitu lo, 

biasanya seperti itu saya menyampaikannya.  

 

Jadi ya mereka merasa tidak terlalu digurui, karena mereka nanti terus 

terang “orang tua saya seperti ini di rumah”. Jadi kami biasanya kalo dia 

cerita orang tua saya seperti ini. Kayak kasus tadi yang anak yang suka 

mukul-mukul to, nah dia cerita “orang tua saya kayak gini kalo marah, 

megang apa yang ditangan, itu yang dia lempar”. Jadi bisa diambil 

kesimpulan oo berarti ini ada yang dari keluarga. Berarti ini parah, karena 

sejak dulu berarti sudah berakar kan, ini penanganannya harus ... itu dulu 

pendekatan sampe yang dia bisa berubah kayak gitu tuh diomongin terus 

ketika ketemu, “kamu masih suka teriak-teriak?” “sudah ngga lagi 

ustadzah.” “kamu masih suka kasar sama temenmu?” “ngga lah sudah 

berubah ini, omongan saya udah ngga keras-keras.” 

Padahal dulu kalo ngomong tuh Maasya Allah kerrraas dan kasar.  

Peneliti  Berarti dipantau terus sama ustadzah setiap ketemu? 

Responden  Iya, he’eh. Setiap saya ketemu, jalan “kamu masih suka gitu (mukul, kasar 

dll) sama temenmu?” “enggak lagi lah ustadzah.” “Kamu masih suka 

kasar?” “ini lo ustadzah berubah omongan saya.” “bener kamu sudah 

berubah?”. Terus saya tanya ke temen-temennya “dia sudah berubah?” 

“sudah ustadzah.” “dia masih sering kasar?” “iyah ustadzah.” kalo 

jawaban temen-temennya iya berarti saya besok harus temui lagi. “tuh 

katanya enggak, tapi temenmu masih bilang kayak gitu?” “iya ustadzah, 

insyaAllah nanti saya perbaiki lagi.” Jadi pemantauannya saya seperti itu. 



Karena saya bilang “saya terus terang ngga bisa tinggal bareng sama 

kamu 24 jam, ngeliat kamu, tapi saya tau dari temen-temen kamu, dari 

guru-guru, dari ini siapa-siapa gitu.  

 

Penanganannya kayak gitu. Jadi disamping nasehat kemudian nanti 

pemantauannya tuh dengan temen-temennya, kemudian ada orang yang 

saya utus. Jadi dipantau sama anak-anak saya yang kemudian tarbiyah itu 

betul-betul ngeliat dia 24 jam “bagaimana keadaannya seperti ibadahnya, 

omongannya, muammalahnya, dengan kakak kelas dengan adek kelasnya 

dengan temennya, kamu lihat perhatikan dan laporkan.” kemudian nanti 

dia laporkan, “ini anak nurut, ketika diajak solat mau, ini ada anak yang 

ngeyel, susah buat piket.” Pokoknya ngeluhlah semua itu nanti kakak 

kelasnya kemudian kakak kelasnya saya nasehati jadi saya bilangin “itu 

nanti klao kamu bisa merubah nih anak nih, anak yang dari 0 (nol) ini, 

kamu bisa jadikan 8 atau 9, Masya Allah pahalanya ke kamu semua ini.” 

Nah itu sudah dimotivasi sudah. Terus dia ngeluh lagi “masak gitu aja 

kamu nyerah?” gitu “masak gitu aja kamu menyerah?” akhirnya ya 

Alhamdulillah itu kakak kelasnya itu bersedia saya berikan adek-adek.  

Peneliti  Ooh begitu ustadzah, jadi yang tadinya suka nge bully jadi tidak lagi? 

Responden  Iyaa, tidak lagi. Maksudnya baik gitu sudah berubah, tunduk. Dia jadinya  

tunduk, tau tunduk gitu lo, tau diperintah karena sebelumnya dia suka 

merintah jadi bisa diperintah. Itu yang menurut saya egonya harus kita 

tundukkan gitu lo. Karena anak-anak ini kan egonya tinggi. 

Peneliti Apakah ada ustadzah selama di bagian tarbiyah, ada faktor 

penghambatnya? 

Responden  Iya ada. Yang repotnya kendala lagi itu kalo ibu asrama menyembunyikan 

kondisi anaknya, itu yang saya ngga bisa berbuat apa-apa. 

Peneliti  Itu pernah terjadi ustadzah? 

Responden  Pernah. Pernah terjadi pem bully an, dulu dia kelas 2 sekarang kelas 3. 

Yang di bully itu anak kelas 1, anak wali saya di bully. Jadi itu wali asrama 



nya itu melindungi anaknya karena takut kalau anaknya dipanggil, dikasih 

SP (Surat Peringatan) itu yang pernah terjadi. Jadi itu kendala karena 

sesama kita ya, temen sejawat kita ibaratnya, itu kendala.  

Peneliti  Kalau ada santriwati yang suka ngomongin temennya, suka ngebentak, 

apa tindakan ustadzah? 

Responden  Itu saya, saya biasanya nasehatin dulu ya, kayak gini kayak gini macem-

macem. Terus “nanti gimana ustadzah, kitanya nih kalau kita udah mau 

berubah?” kan biasanya bertanya begitu, minta solusi “nanti saya mau 

berubah, saya gimana caranya berubah?” terus saya bilangin “kamu 

jangan berkelompok.” “lha kalo kita sekamar, gimana kita ngga 

berkelompok ustadzah?” “kan kamu bisa cari ke temen kamarmu yang 

lebih baik kan?”  

Nah biasanya saya gitu aja, saya suruh cari ‘temen sekamar yang lebih 

baik’. Kemudian temen yang lebih baik itu biasanya saya suruh deketi 

anak itu kalo dia udah parah-parah banget, “kamu deketi laah, ajak dia 

sholat, ajak dia begini begitu biasanya. Itu yang saya lakukan.  

 

Mereka berubah itu kan dapat hidayah dari Allah kan. ‘tapi kan hidayah 

itu perlu dicari menurut saya’, perlu dicari, bagaimana mencarinya 

‘dengan teman-teman yang baik’ mestinya kan kalau kita pengen baik, 

maka bergaul dengan yang baik kan. Ngga kembali kesitu ke 

kelompoknya lagi.  

Peneliti  Untuk saat ini ustadzah, apakah masih terjadi bullyingfisik (nonjok-

nonjok dll)? 

Responden  Enggak. Tidak ada.. terakhir tu ada tapi bukan fisik. Mulainya ini lagi, 

gara-garanya apa, ada anak Masus itu memang dia tomboy anaknya terus 

kalo matanya ngeliat kita tuh seperti ini (sambil melotot), jadi itu tidak 

disukai anka SW. Bilangnya songong, tatapan matanya tuh songong. 

Sehingga kalau anak itu lewat dengan temen-temennya, yang lain itu 



neriaki, anak SW tu neriaki “hhuuu dia lewat dia lewat..” nah akhirnya 

kayak gitu kan. 

Akhirnya semper dia lewat dibilangin sama anak SW “gung gung gung 

gung guung..” anak Masus ini tersinggung. Datang dia ngelapor 

“ustadzah, masak kami dibilangin anjing ustadzah..” kan tersingung kan 

mereka dibilangin ‘gung gung guung gung’ kan, trus akhirnya saya 

panggil nah terus “kenapa kamu bilangin anjing saudaramu ini, ini 

saudara lho nak, anjing tuh najis, dia ini manusia, manusia hidup dan 

matinya juga pun tetetp bukan najis lho nak. Makanya kita solati, kita 

mandikan. Endak najis bani Adam itu, kenapa kamu bilangin ini?” “kami 

enggak bilangin anjing ustadzah, hehe.” “terus kamu bilangin apa nak?” 

“kami Cuma bilang, pas mereka lewat itu ustadzah, kami bilang gung 

gung gung guung.” 

“berapa orang yang bilang gung gung gung guung?” “adalah mungkin 3 

atau 4 orang.” “lha itu lah namanya orang kan mulutmu, apa yang kamu 

bilang kan orang tangkapannya lain.” 

Terus akhirnya saya kumpulin saya kumpuliin, kemudian nasihatin. 

Biasanya nasehatinnya seperti apa, selalu saya tuh bilang “kamu mau 

diperlakukan seperti itu?” saya selalu “kalau kamu lewat, kamu dibilangin 

orang gung gung gung guung, apa yang kamu bilang?” “kita dibilangin 

anjing.” “yaah sama to seperti dia hehe.” “kamu mau dibilangin kayak 

gitu?” selalu saya balikkan seperti itu ke anak-anak.  

Kayaknya itu lebih mengena kalau menurut saya, lebih mengena kalau 

kita “kamu dalam kondisi dia, apa yang kamu lakukan?” saya bilang “ini 

sudah terpotong, sudah endak ada yang kayak gini 2 tahun sudah tidak 

ada kasus yang kayak gini di pondok, ini baru angkatan ini muncul lagi.  

“kamu mau memulai?” “kalau kamu ditiru adek-adekmu, dosanya 

mengalir ke kamu semua, kamu mau..?” na kan hehe. Itu sudah kemudian 

saya maafin. “dia dilahirkan memang sudah dalam kondisi matanya yang 

kayak gitu (dengan mata besar).” “kayak saya, saya logatnya kayak gini, 

kamu suruh saya kayak orang jawa, ngga bisa. Yang kayak nunduk 



nunduk yaya enggeh enggeh. Saya ngga bisa kayak gitu.” Saya bilang 

hehe 

“kamu gendut, kamu tiba-tiba disuruh kurus, bisa?” saya bilang gitu 

“emang kamu bisa kurus tiba-tiba? Karena temenmu ngga suka kalau 

kamu gendut, makanya kamu harus kurus, kamu bisa kayak gitu?” 

“enggak bisa.” “yaa sama dia juga kayak gitu,” 

“Tuhan tuh sudah memberikan kita mata, mulut, hidung semuanya pas 

dengan karakter kita. Begitulah karakternya dia, kamu ngga bisa 

komplain, kalo kamu komplain komplain lah sama Allah yang 

memberikan dia mata.” Nah gitu dia udah terdiam tunduk. “terus gara-

gara itu kamu bilangin saudaramu jelek, kamu bilangin ini. Kamu satu 

yang kamu bilangin tapi semua tersinggung, kenpa? Karena dia jalan 

bareng temen-temennya. Akhirnya mereka merasa bahwa kalian bilangin 

seluruh yang jalan tadi.” 

“kalo kalian dalam kondisi yang kayak gitu, kalian mau?” “engga mau.” 

terus akhirnya sudah ini ngga ada. 

Terus yang Masus saya bilangin “kamu tu lho, matamu sudah kayak gitu, 

kamu jangan lagi tambah-tambahin dengan gayamu yang lain.” “iya 

ustadzah, iya ustadzah.” Akhirnya saya bilang “udah sekarang pelukan, 

maafan, sudah ngga ada setelah ini ngga ada lagi kayak gitu, akur. Nanti 

kalian bakalan satu kelas lagi.” “iya ustdzah..”  

Akhirnya sudah, biasanya kalau sudah maafan, sudah senyum deket itu 

sudah selesai biasanya. Sudah ngga ada lagi dibelakang.  

Peneliti  Ouuh seperti itu ustadzah. Ustadzah ada tidak yang di bully dia punya 

sifat pendiem, dan dia tuh seperti ada potensi untuk di bully? 

Responden  Ada pernah, beberapa. Iya kadang-kadang anak yang suka di bully itu kan 

yang suka diem. Ada juga kasus anaknya memang pendiem, kalo itu 

sebenarnya tidak di bully, tapi dia merasa terbully hehe.  

Dia merasa terbully, temen-temennya ngga ngapa-ngapain. Tapi dia 

merasa karena dia, dia kurang PD, anaknya kurang PD, dan itu banyak 



kasus kayak gitu itu.. dia merasa di bully padahal temen-temnnya tidak 

mem bully, biasa lah kalo ada yang bilang “piket, piket, pikeeet..” gitu. 

Dia merasa ter bully.  

Jadi orang tua tuh sudah melapor sampe nangis-nangis bilang “anak saya 

di bully.,” . itu padahal tidak ada pem bully an. Ya ngga ada pem buuly 

an, Cuma anaknya terlalu perasa. Karena dia anak satu-satu perempuan, 

orang tuanya ngasih semua yang dia inginkan, karena dia juga sakit-

sakitan. Jadi dia perasa banget. Saya bilang “kamu terlalu baper nak..” 

ehhe kamu terlalu baper. Orang Cuma bilang “piket, piket, pikeeet..” 

kamu udah tersinggung. Karena apa? Karena kamu belum piket.  

Itu kan kembali sakitnya kan ke dirimu, bukan ke orang lain sakitnya. Nah 

sekarang kamu harus sembuhkan tuh sakitmu. Jangan terlalu bawa 

perasaan. Karena tidak semua yang orang bilang itu ditujukan ke kita. 

Kalaupun ditujukan ke kamu, itu kan tanggung jawabmu.  

Tapi itulah dia, anak-anak kan tuh kadang-kadang ngadunya ke orang tua 

beda dengan kondisi aslinya. Ada yang merasa di bully tapi sebenarnya 

dia ngga di bully.  

Peneliti  Ouuh iya ustazah, jazakillah khaira katsiraa ustadzah  

Responden  Wa iyyaki. 

 

 

 

 

 

 

 



VERBATIM WAWANCARA 3 

Nama responden : Ustadzah#2 

Status   : Kepala Bagian Keamanan 

Hari, Tanggal  : Sabtu, 22 April 2017 

Waktu   : 09.00 WIB-selesai 

Lokasi   : Ruang TU PP Islamic Centre Bantul Yogyakarta 

Pelaku  Teks  

Peneliti  Ustadzah, bagaimana kualifikasi untuk jadi tarbiyah? Bagaimana pola 

rekrutmen tenaga pendidiknya? Apakah rekrutmen terbuka atau tertutup? 

Responden  Paling enggak itu, orangnya paham tentang agama. Dan kalo seseorang itu 

mengatakan ini boleh dan ini tidak boleh itu kan berdasarkan dengan dalil. 

Jadi beliau (ustadzah#1) ini bisa mendalilkan ke anak sehingga anak itu 

bisa terpengaruh. Seperti itu lo jadi orang yang paham agamanya luas.  

Peneliti  Oo begitu tapi tidak semua org diberi dalil bisa langsung berubah. Cara 

lain yg digunakan apa saja Ustadzah? 

Responden  Pendekatan. Yang jelas itu kan yang pertama pendekatan.  

Ya kalau kenakalan2 ya tetep kita harus itu tadi, ya bagaimana sebisa kami 

menyampaikan begini2 ya. Tapi kan anak itu belum tentu mau 

mendengar kita kan. Karena gini diantara kita berdua kan (ustadzah#1 dan 

ustadzah#2) itu ada anak yang mau dipanggil sama dan ngga mau sama 

ustadzah#1. Ada anak yg hanya mau dipanggil ustadzah#1, dan ngga mau 

sama ana. Nah seperti itu anak tu sudah bisa, bisa kenapa? Ooh mungkin 

kalo sama ana, mungkin dia tau lah kalo ana seperti ini, mungkin ketika dia 

pernah bermasalah, pernah tersinggung karena perkataan ana mungkin ya 

sehingga dia ngga mau gitu lo dek. Jadi seperti itu, tapi setelah itu mau 

ngga mau harus kita berdua. 

Peneliti   Sama wali kelasnya juga ustadzah? 



Responden  Wali kelas kita panggil juga. Wali asrama kita kasih tau nanti. Atau 

kadang2 disini kan kita punya grup toh. kita jadi kadang gini dek, wali 

asrama itu kadang-kadang itu ikut tersinggung, tersinggung ketika anak-

anak asramanya bermasalah, ada yg seperti itu.  

Ketika ana sampaikan ‘ana dapet laporan dari amn, bahwasannya –ananda 

ini, kelas ini- mohon wali asramanya ikut, ikut kumpul dan memberi 

motivasi kepada santrinya yg bermasalah tadi. Ada diantara wali asrama 

itu tersinggung, ngga mau disampaikan. Nah akhirnya ketika mau ngga 

mau di forum, ketika ada seperti itu, ya jangan terisnggung. Karena ini 

bukan anak kita sendiri. Anak-anak kita itu milik bersama.  

Karena biasanya yg berperan disini kan, apalagi ketika anak ngga boleh 

keluar soalnya sekarang kadang banyak santriwati yg keluar. Nah otomatis 

kan tugas ana kan sebagai keamanan, akhirnya ana kan woro-woro ke 

seluruh wali asrama untuk tidak mengijinkan anak-anak keluar. Jadi anak 

santri wajib lapor atau izin ke wali asrama masing-masing.  

Peneliti  Menurut ustadzah, kenapa bisa wali asrama itu tersinggung? 

Responden  Ada tapi kalo sekarang si alhamdulillah sudah tidak ada. Itu merasa nanti 

dia dikatakan karena belum bisa mendidik. Itu yang ana tangkap. Karena 

padahal kan tidak hanya anak ini saja yang bermasalah, kan ya anak ana 

juga ada yg bermasalah. Dulu kan itu misalnya bagian kebersihan kan 

biasanya moto itu ruangan asrama, nah itu kotor misalnya terus itu nanti di 

share di grup. Dan itu kebanyakan yg kena kasus kebersihan anak kelas 3, 

anak asrama ana. 

Lalu ana sampaikan kepada anak-anak asrama ana kelas 3, “malu lah kayak 

gitu asrama kotor.” Nah gitu, jadi ana sendiri yg menyampaikan “malu lah 

kan ana itu wali asrama kalian dan di share asrama kalian kotor kayak gitu, 

malu ana.” Naa seperti itu. Malunya ke anak-anak, tapi ketika di forum 

mungkin ditegur dengan mudirohnya, ‘gimana itu ustadzah#2’ Nah gitu. 

Takutnya ketika ada anak yg bermasalah kan takutnya tidak bisa 



menangani. Nah disini dek harus digarisbawahi takut terlihat gagal dalam 

mendidik anak asrama.  

Padahal kalau menurut ana ya namanya hidup di pondok kayak gini, ngga 

mungkin ngga ada masalah. Setiap hari pasti ada masalah.  

Peneliti  Itu kan berarti seperti sesama teman kayak ustadzah#1 gitu. Nah apakah  

ada seperti nasihat yang diberikan seperti sesama temen? 

Responden  Ogitu, ee kita akhirnya seumpama ada tersinggung sama ana, nanti ana 

panggil person. Empat mata. Kadang ana japri, kadang ana datang terus 

bilang ‘kita ini ngurus umat, kita ngurus umat jadi ngga usah ada 

tersinggung, mbok sekarang yang baru-baru ini banyak cekrik-cekrik di 

bagian anak asrama ana, apa ana tersinggung? Itu memang begitu ngurus 

anak. Ya itu kan itu dek yo kalo misalkan ada anak terus dikasih motivasi 

terus anak itu tidak melakukan kesalahan lagi kan yo ngga mungkin. La 

yang namanya anak ya anak. Anak aliyah kelas 3, musyrifah saja masih 

harus kita bimbing. Bagaimana dengan anak yg kelas 1 atau 2 SMP.  

Peneliti  Oo begitu ustadzah.. kalau yang tadi berarti kualifikasi untuk jadi terbiyah 

itu yang tegas, paham agama? 

Responden  Iya yang juga bisa ini bisa disegani lah dek. Kalo orang itu punya segan, 

kalau orang itu disegani kan brarti anak itu mau taat toh. jadi ibarate seperti 

itu, tapi yang memang disini juga perlu yang dituakan, bukan hanya ditukan 

jua gitu ya, dalam artian tarbiyah yg disini itu ya itu tadi orang yang 

memiliki pandangan ilmunya yang lumayan.  

Dan juga ustadzah#1 juga sudah mulai mengkaji ilmu psikilogi tersebut 

jadi ya sudah lumayan tau gitu. Beliau sudah mulai. Dan memang masih 

dalam lingkup-lingkup Islam seperti diberi gambaran-gambaran atau 

contoh-contok dari kisah-kisah zaman dahulu seperti Rasulullah dan para 

sahabat, para salaf dan para tabi’un tabi’in terdahulu gitu maksudnya dek. 

Jadi memang itu sebagai pacuannya gitu.  

Dan penanganan tarbiyah itu lebih ke yang tegas dan juga lembut dek. 

Peneliti  Kalau untuk rekrutmen tarbiyahnya terbuka atau tertutup ustadzah? 



Responden  Terbuka bagi siapa saja yang penting memenuhi syarat-syarat sebagai 

seorang tarbiyah. 

Peneliti  Kalau latar belakang santri dari mana saja dan dari keluarga yang seperti 

apa saja ustadzah? 

Responden  Banyak dek, dari luar Jawa, dari arah Jogja sendiri juga ada. Sumatera. Dari 

arah kalimantan timur sana juga ada, Sulawesi, Kepulauan2 Timur juga 

ada. Ada juga dari Papua. Malah sekarang Kalimantan banyak, Pontianak, 

Bontan apalagi ni, Balikpapan.  

Kalau keluarga ya berbeda-beda. Ada diantara mereka ada anak masus, dia 

ini sudah ngga pernah ketemu ibunya. Orang tuanya cerai sejak dia kecil. 

Jadi dia belum pernah melihat ibunya dirumah sampe sekarang ini, belum 

tau rimba ibunya dimana. Sejak kecil sudah ditinggal, cuman ya saya bilang 

banyak doa supaya nanti Allah pertemukan kamu dengan ibumu. Kalau 

tidak dipertemukan di dunia mudah-mudahan dipertemukan di syurga-Nya 

nanti. Dan ia sedih ketika membahas itu.  

Dan ada juga yang, kalo jaman dulu tuh suka ada pemaksaan dek, kalau 

dulu tuh pernah ada gini ‘ana masukan pondok, itu biar anakku ga keikut 

seperti lingkungannya. Karena anak yg umur sedia ini, maaf ya dek sudah 

ada yang hamil. Jadi orang tuanya itu takut lingkungan saja.  

Nah tapi sekarang itu kebanyakan, biar anak saya bisa hafal al-Qur’an, ini 

mayoritas. Selain dia bisa menghafal al-Qur’an, ada juga yang mereka itu 

supaya anak saya bisa masuk ke IPA. Karena pondok salafi belom ada yang 

IPA. Jadi biar nanti anak saya bisa masuk ke kedokteran, ya macem-macem 

lah. Orang tua seperti itu.  

Nah ada juga yg orang tua itu cuek. Kalo ngga anaknya ngomong uangku 

habis itu kadang ngga dikirimin. Atau ngga punya nya atau gimana ya dek 

ya. Jadi orang tua cuek tuh kadang lupa ga ngasih uang saku ke anaknya 

sehingga anak mau ngga mau harus ngambil milik orang.  

Peneliti  Kalau dari segi ekonominya ustadzah? 

Responden  Nah disini itu kan ada yang ekonomi atas, bawah, menengah. 



Peneliti  Kalau sarana dan prasarana untuk tarbiyah apa saja ustadzah? 

Responden  Ada meja, kursi, lemari, komputer, map-map yang buat berkas-berkas 

untuk file anak yang melakukan pelanggaran. Ya paling itu aaja.  oo ini 

map isinya si fulanah kelas ini kasus ini’ jadikan tahu kita. 

Jadi kalau SMP kan masalahnya bukan hanya di asrama atau di sekolah 

saja. Tapi ada di bgaian tahfiz juga. Dari sekian anak yg tidak masuk 

tahfidz, itu juga nanti punya laporan, dari bahasa juga nanti punya laporan. 

Nah semuanya nanti diberikan ke ana untuk pemanggilan anak tersebut. 

‘ini ada anak yg kena kasus’ jadi ana ngasih SP.  

Jadi dulu tuh ada anak kelas 1 SW itu mengadakan ulang tahun, ya maaf 

dek ya mungkin anti ‘kenapa sih ulang tahun aja ngga boleh’, contoh aja 

ini ya jadi mereka tuh mengadakan uang tahun. Nah mau ga mau 

ustadzah#3 sebagai wali asrama, ana ajak untuk memanggil anaknya. 

Untuk supaya anak asramanya ini di nasehati lah kalo hal tersbeut tuh ngga 

boleh. Alhamdulillah ustadzah#3 menyampaikan ke anaknya dan ana suruh 

juga untuk menyampaikan ke orang tuanya. Jadi kita tuh kerja sama 

bersama. Menyampiakan ke orang tua bahwa anaknya ini mendapatkan SP 

karena pelanggran ini.  

Peneliti  Kalau kegiatan yang berpotensi untuk menimbulkan terjadinya bullying 

ada tidak, ustadzah? 

Responden  Ooh itu biasanya ya pernah ada kasusnya di keamanan, kasusnya di lughoh.  

Peneliti  Oo begitu, kalau di keamanan seperti apa contohnya ustadzah? 

Responden  Kemanan itu dek biasanya nyanyi, kan yang namanya nyanyi itu kan yo 

namanya anak. Mungkin yang gede (aliyah) juga nyanyi tapi ga ada yg 

berani melaporkan. Tapi kalo yang kecil itu kan sedikit-sedikit pesti 

dilaporkan hehe.  

Tapi memang yg plaing mencolok itu memang di tarbiyah dan amn. Di 

tarbiyah itu kadang-kadang ada yangg nyuruh neriakin ‘ayo makan!’ 

padahal ada yang kakak tingkatnya makan sambil berdiri, ada yang suka 



nyerobot. Terus ada tukang, ngga boleh kan ‘pokoknya keluar asrama gak 

boleh gak pake kerudung.’  

Ada juga di bagian ibadah. Kalo ada yg ga solat jamaah yang diincar yang 

kecil-kecil. Tapi kalo sekarang yang ana lihat itu, walaupun OSPIC kelas 2 

itu, kalo ada kelas 2 yg terlambat ya dihukum juga disuruh lari.  

Peneliti  Kalau kegiatan yg bisa meminimalisir terjadinya bullying apa saja 

ustadzah? 

Responden  Itu kalo kondisi mereka lagi seneng yah. Jadi pualing seneng itu ketika ada 

lomba. Lombanya disini. Jadi seperti muhadoroh akbar. Itu kan dari sekian 

anak. Itu kan nanti yang mbak2 ngajarin adik2nya. ‘nanti begini begini 

begini ya waktu lomba.’ Jadi saling bantu, dan itu seneng mereka ada 

kerjasama.  

Kayak kemarin itu ada lomba muhadoroh akbar itu dari kelas 1 2 3 SMP, 

kelas masus, kelas aliyah. Itu semangat mereka. Ini persatuannya terlihat. 

Jadi mereka ketika waktunya lomba2 gitu justru persatuannya kuat.  

Jadi yang sering ngadain lomba itu dari pihak lughoh dan pihak tarbiyah. 

Karena memang yang namanya lughoh dan tarbiyah kan itu kan memang 

yang diterapkan to.  

Peneliti  Ustadzah, bagaimana langkah-langkah pemanggilan santri secara detil? 

Responden  Begini dek ana terangin ya.. pertama itu kan ada kasus. Kasus itu biasanya 

kan yang tau kan kalo ga anaknya sendiri yang lapor ke keamanan, disini 

tu mesti keamanan dulu dek yang bertindak, kalo ga keamanan OSPIC ya 

keamanan musyrifah. Jadi ada 2 anggota ini (OSPIC keamanan dan 

musyrifah keamanan)  kalo ga mereka yang tau sendiri, yang mendapati 

sendiri, brarti ada yg laporin nah kasus ini.  

Nah mereka berdua (OSPIC keamanan dan musyrifah keamanan) ini terus 

menginterogasi dulu, menginterogasi anak yg tertuduh tadi lah. Nah si 

tertuduh ini, itu kadang ngaku, kadang ga ngaku. Jadi kita itu taunya kan 

dari sini dari 2 orang ini (OSPIC keamanan dan musyrifah keamanan). 



Tapi yang biasanya langkah yang ada kasus itu memang langkah ini 

ditemui di lapangan, terus ada laporan ke OSPIC amn, OSPIC amn ke 

musyrifah amn, musyrifah nanti ke kepala bagian amn (ustadzah#2). Atau 

mungkin OSPIC tarbiyah, OSPIC tarbiyah ke musyrifah tarbiyah, 

musyrifah nanti ke kepala bagian tarbiyah (ustadzah#1).  

Jadi nanti ketika sudah, dan seumpama anak yang sudah bermasalah gitu 

dek ya. Ini kita bahas yang anak yg bermasalah dulu ya, yang sudah harus 

kita pulangkan yang kasusnya sudah besarlah misalnya ya dek ya.  

Seumpama kemarin sudah melanggar kok diulangi lagi diulangi lagi, 

otomatis kan ini harus serius to dek dalam penanganannya. Udah di ana, 

nanti ana sama ustadzah#1 menyampaikan ke kepala kesantrian. Nah beliau 

ini nanti, kita rapatin bersama di mahkamah, sebenernya mahkamah itu 

isinya cuma berdua ana sama ustadzah#1 aja.  

Nanti kalo memang ini suah harus dipulangkan, ya ana langsung yang 

manggil orang tua, karena ini sudah positif dikeluarin. Trus anaknya nanti 

kan kita datangkan ke tempat kami, dia mengakui semuanya ini ini ini ini, 

maksudnya betul-betul memang dia melakukan,  dan memang ini harus 

dipulangkan, nanti ana menyampaikan ke wali santri tersebut. Orang tua 

kita datangkan, penandatanganan. Sudah pulang.  

Nah kita juga kan melibatkan wali asrama, wali kelas dan pihak lainnya. 

Jadi kan dulu kan kita ngeluarkan anak itu tapi wali kelasnya ga tau. Jadi 

kan misalnya bilang ‘si fulanah ko ga ada di kelas.’ Nah kan ini ketrelaluan 

karena ga tau kan nah akhirnya mau ga mau  kan kita harus terbuka to dek. 

Terbuka sama wali kelas, kepala seekolahnya, dan wali asramanya bahwa 

‘anak ini melakukan pelanggaran ini, pelanggaran ini sudah SP segini dan 

sudah harus kita kembalikan’. Jadi tau semua gitu. Itu itu fungsinya seperti 

itu.  

Kenapa ada wali wali ini, biar wali2 nya juga perhatian. Ketika anaknya di 

kelas otomatis kan tanggung jawab wali kelas. Nah wali kelas ini biar 

mantau. Mantau anak yang lai bermasalah ini. Jadi tidak dipantau dengan 

wali asrama saja. Jadi mengapa wali kelas dilibatkan, biar ketika di kelas 



ada apa-apa, itu juga tanggung jawab, karena apa, ketika anak di kelas itu 

kok kurang semangatnya, itu tanggung jawab wali kelasnya. Jangan semua 

diberikan ke wali asrama. itu kan yang selama ini kan wali asrama terus.  

Peneliti  Oo begitu, menurut ustadzah mengapa anak tunggal cenderung menjadi 

anak yang lebih sering di bully? 

Responden  Karena dia itu, yang ana lihat ya dek ya, anak yang dia itu ga ada saudara 

itu kan cenderung dimanja ya. Cenderung dia itu tertutup. Tertutupnya tuh 

gini, bukan tertutup aja ya, jadi dia itu kayaknya bukan hanya anak 1 dek 

yang ana lihat itu dia tu walaupun anak pertama, kenapa sampe dia kena 

bullying, biasanya anaknya cenderung pendiem. Karena tertutup itu tadi, 

tertutupnya itu gini dek, seumpama dia kena marah aja diem, terus dia 

jarang gaul dengan teman-teman. Kenapa dia di bully? Karena dia nurut. 

Misalnya ada yg nyuruh ‘coba ambilin itu.’ ‘coba ambilin makan’ ‘coba 

ambilin minum.’ Ini kan kasihan sekali. Karena dia pendiem, penurut, 

karena dia ga bisa ngomong. Disuruh temennya tuh nurut saja dek.  

Ketika ada kasus kayak gitu kan, lalu kita harus kumpulkan mereka lalu 

menasehati ‘yo nggak boleh kayak gitu, ini saudaramu.’ Jadi gini lo dek 

mengambil kesempatan dalam kesempitan, gitu lo dek. Karena tau anaknya 

kayak gini ‘ih aku males, aku males lah antri.’ Yang namanya anak pondok 

kan dek kalo mau ambil makan kan baris dek. Karena dia ga mau capek2 

akhirnya nyuruh temen yg nurut tadi. 

Itu biasanya kelas 1 SMP. Kalo udah kelas 2 kan mereka udah bisa nyuara. 

Apalagi kalo anaknya pernah tersakiti gitu. Jadi anak yg di bully tadi cerita 

semua ke orang tuanya. Nah dia itu hanya bisa curhat ke orang tua. Karena 

orang tua inilah satu-satunya orang yg cuma bisa dibuat wadah dia untuk 

curhat, nyamannya dengan orang tua. Sama ana sendiri ga mau.  

Nah ketika itu kenapa kita (ustadzah#1 dan ustadzah#2) ko sampe tau, 

karena orang tunya menyampaikan. Kalo orang tunya ga menyampaikan 

kita ga bakal tahu. Karena kasusnya ini di dalam, karena kita kan ga 

mungkin 24 jam, lah yang tahu snediri disitu adalah musyrifahnya. Kalo 



musyrifahnya jeli insyaAllah akan lgsg menanggapi itu. Makanya kelas 1 

SMP itu kita kasih musyrifahnya yg betul-betul perhatian dengan anak 

asrama.  

Peneliti  Lalu bagaimana dengan pemantauan dari OSPIC ustadzah? 

Responden  Pemantauan ana, ditanya ‘gimana adekmu?’ kan 24 jam sama mbak-mbak 

OSPIC. Anak ini dipindah ke kamar yang kira-kira ada OSPIC tarbiyahnya. 

Nah nanti kalo anak itu berbuat apa-apa kan ada yg mengawasi dan 

langsung menegur. Mbak-mbaknya juga ngajak main, ngajak solat,. Ya 

paling kita nanyain ke ospic, ‘gimana adekmu?’ ‘wah ustadzah, nyebelin 

masih aja ga berubah2.’ Tapi OSPIC itu bagus-bagus ngajaknya, nggak 

dengan kekasaran enggak dek.  

Kenapa ko kita mantau gitu ya, nah ketika kami ada waktu luang kita tanya 

ke OSPIC dan kami juga bilang pokoknya kalo ada waktu luang, sering-

sering saja datang ke kami.  

‘kalo bisa nak, sering-sering dateng ke ana.’ Paling tidak itu anak itu kalo 

diperhatikan kan seneng dek. Maksunya itu ditanyain ‘gimana, ngga kayak 

gitu lagi to nak?’ terus yang kemarin ada lagi yg dateng bilang ‘kangen..’ 

‘nak masih melakukan lagi? Ngga takut? Ngga kasihan ummi (orang tua)’ 

kalo anak sudah tak gitukan terus takut. Maksute inget orang tua, ‘ngga 

kasihan umi? Kalo umi sudah nanngis? ‘hiks kasihan ustdzah,’ sekarang 

alhamdulillah sudah baik. 

Kita itu udah ngomong pinter ke anak, anak tu udah seneng kok.  

Peneliti  Kalau untuk jadwal ta’lim sendiri seperti apa ustadzah? 

Responden  Kalo ta’lim santri itu dari tarbiyah. Itu per marhalah. Itu hari senin itu kelas 

1 SMP, hari selasanya kelas 2 SMP begitu seterusnya. Dan tema ta’lim juga 

kalo masalah pencurian yg sedang maraknya terjadi, tema yang diberi 

tentang pencurian. Kalo masalah liwad,naah temanya tentang liwat. 

Menyesuaikan dek. 

Peneliti  Jazakillah khairaa informasinya ustadzah. 

Responden  Wa iyyak dek. 

 



Program Kegiatan Kepesantrenan 

Kegiatan Harian 

NO WAKTU KEGIATAN HARIAN 
PENANGGUNG 

JAWAB 

1 03.00 – 04.00 Sholat Tahajud Musyrif & Ospic ibadah 

2 04.00 – 05.00 Masuk masjid untuk sholat shubuh   

3 05.00 – 06.00 Halaqoh Tahfidz Pagi Kabag. Tahfidz 

I S T I R A H A T P A G I 

4 06.00 – 07.00 Mandi dan sarapan pagi Musyrif & Ospic dapur 

5 07.00 – 07.15 Berangkat sekolah 
Tibkam Pondok & 

Musyrif Rayon 

6 07.15 – 12.30 Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Kabag. KBM (SW-SA) 

7 12.30 – 13.15 
Masuk masjid dan sholat dhuhur 

berjama’ah 
Musyrif & Ospic ibadah 

I S T I R A H A T S I A N G 

8 13.15 – 13.45 Makan siang dan tidur Musyrif & Ospic dapur 

9 13.45 – 14.45 
Bangun tidur siang dan berangkat ke 

masjid 
Musyrif & Ospic ibadah 

10 14.45 – 16.00 Sholat ashar dan Halaqoh Tahfidz Sore Kabag. Tahfidz 

I S T I R A H A T S O R E 

11 16.00 – 16.45 Olahraga dan Eskul 
Musyrif & Ospic 

olahraga 

12 16.45 – 17.45 Makan malam dan mandi Musyrif & Ospic dapur 

13 17.45 – 18.00 Masuk masjid untuk sholat mahgrib Musyrif & Ospic ibadah 



14 18.00 – 19.20 
Sholat maghrib dan Halaqoh Tahfidz 

Malam 
Kabag. Tahfidz 

15 19.20 – 20.00 Persiapan belajar malam Wali sakan/ Tibkam 

16 20.00 – 21.15 
Muroja’ah pelajaran dan materi 

tambahan diluar asrama 
  

17 21.15 – 21.45 
Penyampaian mufrodat dan ungkapan-

ungkapan populer 
Kabag. Bahasa 

18 21.45 – 22.00 
Pengabsenan dan pemadaman lampu 

asrama 
Musyrif & Ospic Amn 

I S T I R A H A T M A L A M 

19 22.00 – 03.00 Tidur Malam Musyrif & Ospic Amn 

20 03.00 – 04.00 Bangun malam untuk sholat tahajud Musyrif & Ospic ibadah 

 

Kegiatan Pekanan 

NO WAKTU KEGIATAN PEKANAN 
PENANGGUNG 

JAWAB 

1 
20.00 – 21.00 

Muhadhoroh Santri Musyrif & Ospic ibadah 
Rabu Malam 

2 
05.15 – 05.45 Hiwar Jama’i/ Latihan Percakapan 

Bersama 
Kabag. Bahasa 

Jum’at Pagi 

3 
05.45 – 06.15 

Jogging dipondok Ospic qism Riyadhoh 
Jum’at Pagi 

4 

06.15 – 07.00 KERJA BHAKTI Pembina Ospic 

Jum’at Pagi Bersih-Bersih Pondok Kita Tercinta Kasie. Keasramaan 

5 

20.00 – 22.00 E S K U L P E S A N T R E N Kabag. Kesantrian 

Malam Jum’at 1. Wushu  Kabag. KBM 

  2. Taek Wondo    



  3. Wincun    

  4. Tifan   

6 

16.00 – 16.45 1. Sapala  

Ospic Olahraga 

Sabtu – Jum’at 2. Sepak bola  

  3. Futsal  

  4. Basket  

  5. Badminton  

  6. Voli  

  7. Tenis Meja 8. Double stick 

 

Kegiatan Bulanan, Semesteran Dan Tahunan 

NO WAKTU KEGIATAN BULANAN  
PENANGGUNG 

JAWAB 

1 
13.00 – 17.00 1. Perpulangan bagi santri sekitar 

jogja  
Mahkamah & Tibkam 

Kamis - Jum’at 

2 
18:00 

2. Ta’lim pekanan Tarbiyah 
Jum’at Malam 

3 

07.00  3. Pemeriksaan rambut dan kuku 

Mahkamah & Tibkam 
Kamis – Sabtu a. Pekan 1 (kelas 1 SW-SA) 

  b. Pekan 2 (kelas 2 SW-SA) 

  c. Pekan 3 (kelas 3 SW-SA) 

NO WAKTU KEGIATAN SEMESTERAN 
PENANGGUNG 

JAWAB 

1 Semester 1 1. Rihlah tarbawiyyah Kabag. Kesantrian 

  
Dan 

Semester 2 

2. Perlombaan ilmiyyah  

Kabag. Bahasa 

a. Hifdzul mutun ushuluts tsalasah 

b. Hifdzul hadits 

c. Hifdzul qur’an 

d. Demontrasi bahasa 



e. Santri Bin Baz berkarya, dll. 

    
3. Training motivasi pengurus dan 

santri 
  

    4. Ujian bahasa   

NO WAKTU KEGIATAN TAHUNAN 
PENANGGUNG 

JAWAB 

1 Tahunan 
1. SANTRI MASUK DESA 

(SMD) 
Kabag Kesantrian 

    
2. Pembekalan sebelum 

perpulangan 
  

    3. Haflah Ikhtitam   
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