
 68 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Wawancara Pembimbing Asrama 

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi pembimbing di Pondok Pesantren 

Padang?  

2. Apakah ada bentuk layanan individu maupun kelompok yang diberikan 

kepada santri? 

3. Apa saja bentuk layanan yang diberikan kepada santri? 

4. Apa saja bentuk-bentuk kenakalan santri di pondok pesantren? 

5. Apakah Bapak/Ibu melihat langsung bentuk kenakalan santri tersebut atau 

hanya dalam bentuk laporan saja? 

6. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi hal tersebut? 

7. Hukuman seperti apa yang diberikan kepada santri yang melakukan 

kenakalan? 

8. Bagaimana penanganan adanya kenakalan santri tersebut? Seperti apa 

prosesnya? 

9. Apakah Bapak/Ibu melibatkan orangtua dalam mengatasi kenakalan santri? 

10. Hambatan apa saja yang dirasakan pembimbing asrama dalam mengatasi 

kenakalan santri? 

 

Wawancara Santri 

1. Pernahkah ada kenakalan santri di Pondok Pesantren Padang? 

2. Bentuk-bentuk kenakalan santri apa saja yang terjadi dipondok pesantren? 

3. Apakah pembimbing ikut berperan dalam mengatasi kenakalan santri?  

4. Hal- hal apa yang sudah dilakukan pembimbing asrama untuk mengatasi 

kenakalan santri?  
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HASIL WAWANCARA  

Pembimbing Pondok Pesantren 

 

Nama  : Aminah  

No. Hasil wawancara 

1.  Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi pembimbing di Pondok Pesantren 

Padang? 

 6 tahun  

2.  Apakah ada bentuk layanan individu maupun kelompok yang diberikan 

kepada santri? Apa saja bentuk layanan yang diberikan kepada santri? 

 Layanan yang saya diberikan seperti perhatian kepada santri, saling 

bertukar pikiran, mendengarkan keluh kesah santri, terutama kepada 

santri baru mbak, soalnya kan pasti mereka butuh untuk menyesuaikan 

diri dengan lingkungan pondok pesantren 

3.  Apa saja bentuk-bentuk kenakalan santri di pondok pesantren? 

 Kalau kenakalan santri yang paling sering disini seperti, kalo santri laki-

laki merokok, berkelahi, kalau santri perempuan kalau dulu pernah kasus 

itu mencuri.  

Kalau terkait dengan tindakan bullying ya seperti mengejek teman 

sekamar, tapi masih dalam batas wajar menurut saya, kalau yang laki-laki 

itu seperti berantem, antara santri senior dengan santri junior,  

4.  Apakah Bapak/Ibu melihat langsung bentuk kenakalan santri tersebut atau 

hanya dalam bentuk laporan saja? 

 Hanya dalam bentuk laporan saja mbak 

5.  Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi hal tersebut? 

  

6.  Hukuman seperti apa yang diberikan kepada santri yang melakukan 

kenakalan? 

 Kalau kita mengacu dengan undang-undang pondok pesantren, kan sudah 

ada terkait dengan aturan apa saja yang tidak diperbolehkan dan hukuman 
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No. Hasil wawancara 

apa yang sebaiknya diberikan  

7.  Bagaimana penanganan adanya kenakalan santri tersebut? Seperti apa 

prosesnya? 

 Kalau terkait dengan kenakalan individu biasanya kita memberikan 

hukuman langsung mbak, seperti disuruh berdiri di halaman, menguras 

bak mandi maupun membayar denda 

Kalau masalah antar individu, seperti berkelahi atau mengejek temannya 

yang kita panggil untuk diberikan nasehat seperti itu, kita menyelesaikan 

masalah bersama dan mendamaikan santri, kalau nanti masih diulangi lagi 

nanti kita berikan hukuman.  

8.  Apakah Bapak/Ibu melibatkan orangtua dalam mengatasi kenakalan 

santri? 

 Ya kita juga melibatkan orang tua ketika memang kasus agak berat, 

kemarin sempat ada kasus belum lama ini mbak, ada santri yang meminta 

orangtua untuk dating menjemput, karena sudah tidak betah di asrama, 

katanya kemarin diancam sama santri senior dan akan dipukul.  

9.  Hambatan apa saja yang dirasakan pembimbing asrama dalam mengatasi 

kenakalan santri? 

 Kalau hambatanya mungkin terkait dengan jumlah pembimbing yang 

masih terbatas ya mbak, soalnya kan pembimbing santri disini mayoritas 

tidak menetap di pondok pesantren, yang menetap hanya satu padahal 

harus menangani santri sekitar 150 orang 
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Nama  : Susan   

No. Hasil wawancara 

1.  Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi pembimbing di Pondok Pesantren 

Padang? 

 12 tahun  

2.  Apakah ada bentuk layanan individu maupun kelompok yang diberikan 

kepada santri? Apa saja bentuk layanan yang diberikan kepada santri? 

 Misalnya layanan kesehatan kepada santri, layanan untuk memperhatikan 

santri yang sedang rindu kepada orangtua khususnya santri yang baru  

3.  Apa saja bentuk-bentuk kenakalan santri di pondok pesantren? 

 Misalnya bagi laki-laki merokok dan berkelahi, bagi perempuan misalnya 

malas mengerjakan tugas  

4.  Apakah Bapak/Ibu melihat langsung bentuk kenakalan santri tersebut atau 

hanya dalam bentuk laporan saja? 

 Hanya laporan saja 

5.  Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi hal tersebut? 

 Dengan menasehati dan memberikan hukuman   

6.  Hukuman seperti apa yang diberikan kepada santri yang melakukan 

kenakalan? 

 Misalnya diberidirikan di halaman pondok pesantren   

7.  Bagaimana penanganan adanya kenakalan santri tersebut? Seperti apa 

prosesnya? 

 Ada penanganannya dan prosesnya dinasehati lalu dikasih hukuman   

8.  Apakah Bapak/Ibu melibatkan orangtua dalam mengatasi kenakalan 

santri? 

 Iya  

9.  Hambatan apa saja yang dirasakan pembimbing asrama dalam mengatasi 

kenakalan santri? 

 Hambatan-hambatan pasti ada misalnya sebagian anak mau berubah 
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No. Hasil wawancara 

sebagian lain masih ada yang melakukan lagi   

Nama  : Lista  

No. Hasil wawancara 

1.  Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi pembimbing di Pondok Pesantren 

Padang? 

 9 tahun  

2.  Apakah ada bentuk layanan individu maupun kelompok yang diberikan 

kepada santri? Apa saja bentuk layanan yang diberikan kepada santri? 

 Layanan individu seperti memanggil anak-anak yang nakal dan yang 

melanggar peraturan yang ditetapkan ke kantor dan memberinya nasehat, 

dan dibuat perjanjian untuk tidak melakukan kesalahan lagi  

3.  Apa saja bentuk-bentuk kenakalan santri di pondok pesantren? 

 Sering bolos sekolah, merokok, rambut panjang dan bigen, kuku panjang, 

berpacaran 

4.  Apakah Bapak/Ibu melihat langsung bentuk kenakalan santri tersebut atau 

hanya dalam bentuk laporan saja? 

 Melihat langsung dan juga ada menerima laporan  

5.  Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi hal tersebut? 

 Dipanggil santri dinasehati dan dijalankan peraturan yang ada  

6.  Hukuman seperti apa yang diberikan kepada santri yang melakukan 

kenakalan? 

 Bolos didenda Rp. 2.000,- per jam pelajaran 

Merokok dipamerkan dan didenda Rp. 10.000/ batang  

Rambut panjang di potong acak-acakan yang bigen dicukur 

Kuku panjang di potong, jika mengulangi lagi digigit sampai bersih 

Berpacarkan dipamerkan dan dipanggil orang tua  

7.  Bagaimana penanganan adanya kenakalan santri tersebut? Seperti apa 

prosesnya? 

 Dijalankan peraturan kalau kasus berat dipanggil orang tua dan dibuat 
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No. Hasil wawancara 

perjanjian bermaterai  

8.  Apakah Bapak/Ibu melibatkan orangtua dalam mengatasi kenakalan 

santri? 

 Kalau kasus ringan tidak, kalau kasus berat iya 

9.  Hambatan apa saja yang dirasakan pembimbing asrama dalam mengatasi 

kenakalan santri? 

 Kondisi asrama yang kurang memadai dalam menampung santri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

HASIL WAWANCARA  

Santri Pondok Pesantren 

 

Nama  : Janah   

No. Hasil wawancara 

10.  Pernahkah ada kenakalan santri di Pondok Pesantren Padang? 

 Pernah  

11.  Bentuk-bentuk kenakalan santri apa saja yang terjadi dipondok pesantren? 

 Melanggar aturan-aturan sekolah, seperti keluar lokasi tanpa izin, 

merokok, berkelahi dan lain-lain sebagainya, kalau kenakalan bentuk 

lisan seperti mengejek teman melalui bentuk fisik 

12.  Apakah pembimbing ikut berperan dalam mengatasi kenakalan santri? 

 Ya  

13.  Hal- hal apa yang sudah dilakukan pembimbing asrama untuk mengatasi 

kenakalan santri? 

 Bersosialisasi langsung dengan santri yang bermasalah, memberi nasehat 

dan memberi hukuman  

 

Nama  : Randa   

No. Hasil wawancara 

1.  Pernahkah ada kenakalan santri di Pondok Pesantren Padang? 

 Pernah  

2.  Bentuk-bentuk kenakalan santri apa saja yang terjadi dipondok pesantren? 

 Pelanggaran peraturan sekolah dan asrama seperti mencuri, tertangkap 

surat oleh OSIS dan membully teman sekamar 

3.  Apakah pembimbing ikut berperan dalam mengatasi kenakalan santri? 

 Iya  

4.  Hal- hal apa yang sudah dilakukan pembimbing asrama untuk mengatasi 

kenakalan santri? 

 Ikut langsung dalam proses permasalahan santri dan juga memberi 
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No. Hasil wawancara 

nasehat dan serta hukuman atas kesalahan apa yang sudah dilakukan  

Nama  : Dhila   

No. Hasil wawancara 

1.  Pernahkah ada kenakalan santri di Pondok Pesantren Padang? 

 Pernah mbak 

2.  Bentuk-bentuk kenakalan santri apa saja yang terjadi dipondok pesantren? 

 Kalau santri putri biasanya itu bolos mengaji mengaji, terus tidak belajar 

kelompok, kalo tindakan dengan santri dengan santri lain kayak mengejek 

gitu mbak, kalo saya dulu waktu masih kelas 7 dipanggil nama orang lain, 

kalo santri lain mereka kayak dikucilkan gitu  

3.  Apakah pembimbing ikut berperan dalam mengatasi kenakalan santri? 

 Kalau pembimbing biasanya kalau ada masalah antar santri satu dengan 

yang lain terus ada yang menangis nah nanti dinasehati, terus memberikan 

hukuman bagi santri yang melanggar peraturan   

4.  Hal- hal apa yang sudah dilakukan pembimbing asrama untuk mengatasi 

kenakalan santri? 

 Biasanya santri yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan 

dipanggil sama pembimbing asrama mbak, ditanyai-tanya gitu kenapa kok 

bias terjadi 
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STRUKTUR ORGANISASI 

 YAYASAN MUNAWWARAH 
PONDOK PESANTREN DARUSSALAM PINAGAR 

PINAGA KENAGARIAN AUA KUNIANG KEC. PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT 
                

        

   
KETUA / PIMPINAN 

   

   
H. MUNIR 

   

   
  

    

 
            

 

 
  

 
  

  
  

 WAKIL 
 

SEKRETARIS 
 

BENDAHARA 

DASMON, S.AP 
 

H.  AMIR HAMZAH LUBIS 
 

ROSPANI SIREGAR 

 
  

 
    

 
  

 

 
  

 
    

 
  

 

 
  

 
    

 
  

 

KEPMAD MA 
 

KEPMAD MTs 
 

KEPSEK PONDOK 
PESANTREN 

W A R M A N 
 

D A S M O N, S.AP 
 

D A S M O N, S.AP 

 
  

 
    

 
  

 

 
  

 
    

 
  

 

 
  

 
    

 
  

 

 
    KEPALA  TATA USAHA     

 

   
Y U S N I F A 

   

   
    

   

   
TATA USAHA / BENDAHARA 

   

   
YURNA FITRA 

   

   
  

    

   
STAF  T.U / KESISWAAN  

   

   
M. MUKHLIS 

   

        

   
TATA USAHA  

   

   
RESTI AMELYA PUTRI 

   

   
  

    

   
OPERATOR 

   

   

SYARIF HIDAYATULLAH, 
S.PdI 
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DOKUMENTASI  

 

 

Gambar 1. Lokasi Pondok Pesantren Darussalam Padang 

 

 

 

Gambar 2. Gedung Asrama Pondok Pesantren Darussalam Padang 
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Gambar 3. Pendampingan Pembimbing Asrama dalam Kegiatan Belajar 

Kelompok 

 

 

 

Gambar 4. Pendidikan Akhlak yang Diberikan Pembimbing Asrama Kepada 

Santri 
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Gambar 5. Wawancara Peneliti dengan Pembimbing Asrama  

 


