
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jadwal Penelitian 

 

No Jenis Kegiatan 
Bulan ke 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Pengajuan Judul        

2. Seminar Proposal        

3. Pra Penelitian        

4. Penelitian         

5. Bimbingan         

6. Penyusunan Hasil Penelitian        

7. Ujian         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 



 

 

A. Ustadzah pembimbing  

1. Bagaimana penanaman kedisiplinan yang dilakukan Organisasi Intra 

Sekolah di Pondok Pesantren Darul Fikri ? 

2. Apa contoh kedisiplinan yang di tanamkan kepada santriwati yang 

dilakukan Organisasi Intra Sekolah di Pondok Pesantren Darul Fikri? 

3. Siapa yang bertanggung jawab dengan semua masalah kedisiplinan? 

4. Kegiatan apa saja yang menjadi media dalam penanaman kedisiplinan? 

5. Bagaimana hasil penanaman kedisiplinan yang dilakukan Organisasi 

Intra Sekolah di Pondok Pesantren Darul Fikri? 

6. Adakah hambatan dalam penanaman kedisiplinan yang dilakukan 

Organisasi Intra Sekolah di Pondok Pesantren Darul Fikri? 

7. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? 

8. Adakah faktor pendukung dalam penanaman kedisiplinan? Sebutkan! 

B. Ketua Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Darul Fikri (OPDAF) 

1. Bagaimana penanaman kedisiplinan santriwati yang dilakukan 

Organisasi Intra Sekolah di Pondok Pesantren Darul Fikri? 

2. Apa usaha-usaha yang dilakukan dalam penanaman kedisiplinan yang 

dilakukan Organisasi Intra Sekolah di Pondok Pesantren Darul Fikri? 

3. Kegiatan apa saja yang menjadi media dalam penanaman kedisiplinan? 

4. Apa tujuan  dilakukannya kedisiplinan?  

5. Bagaimanna cara menegakkan kedisiplinan? 

6. Bagaimana hasil dari penanaman kedisiplinan yang dilakukan 

Organisasi Intra Sekolah di  Pondok  Pesantren Darul Fikri? 



 

 

7. Bagaimana hasil penanaman kedisiplinan terlihat? 

8. Adakah evauasi untuk santriwati? 

9. Apakah setelah diadakan evaluasi ada perubahan dari santriwati? 

10. Adakah faktor penghambat untuk pelaksanaan penanaman kedisiplinan? 

Jika ada, sebutkan! 

11. Bagaimana cara mengatasi santriwati yang tidak mengikuti peraturan 

yang telah ditetapkan? 

12. Apakah ada faktor pendukung yang mempermudah penanaman 

kedisiplinan? 

C. Mudabbirah (Bagian Keamanan) 

1. Bagaimana bentuk-bentuk penanaman kedisiplinan yang dilakukan 

Organisasi Intra Sekolah di Pondok Pesantren Darul Fikri? 

2. Kegiatan apa saja yang menjadi media dalam penanaman kedisiplinan? 

3. Adakah hasil yang harus di capai dalam penanaman kedisiplinan? 

Sebutkan! 

4. Siapa yang bertanggung jawab dengan kedisiplinan santriwati?  

5. Bagaimana hasil penanaman kedisiplinan yang dilakukan Organisasi 

Intra Sekolah di Pondok Pesantren Darul Fikri? 

6. Adakah hasil memuaskan yang melebihi target pencapaian? 

7. Bagaimana dengan santriwati yang melanggar peraturan dan tidak 

disiplin? 

8. Adakah cara khusus untuk membuat santriwati yang tidak disiplin 

menjadi jera? 



 

 

9. Adakah santriwati yang selalu disiplin dan tidak pernah melanggar 

peraturan? Jika ada, bagaimana wujud apresiasi kepada santriwati 

tersebut? 

10. Adakah evaluasi perbaikan khusus santriwati? Berapa kali evaluasi di 

adakan? Dan siapakah yang mengevaluasi santriwati? 

11. Bagaimana gambaran evaluasi khusus santriwati ? 

12. Bagaimana indikasi santriwati mengamalkan kedisiplinan?  

13. Peraturan apa saja yang sering di langgar oleh santriwati? 

14. Hukuman apa yang di berikan kepada santriwati yang tidak disiplin? 

15. Apa tujuan di adakannya penanaman kedisiplinan? 

16. Apakah ada faktor yang menghambat penanaman kedisiplinan? 

Sebutkan! 

17. Bagaimana cara mengatasi hambatan penanaman kedisiplinan? 

18. Apakah faktor pendukung penanaman kedisiplinan santriwati yang 

dilakukan Organisasi Intra Sekolah di Pondok Pesantren Darul Fikri? 

D. Santriwati 

1. Bagaimana penanaman kedisiplinan yang dilakukan Organisasi Intra 

Sekolah di Pondok Pesantren Darul Fikri? 

2. Apa kamu suka dengan penanaman kedisiplinan yang dilakukan 

Organisasi Intra Sekolah di Pondok Pesantren Darul Fikri? Kenapa? 

3. Apa saja hasil yang kamu rasakan dengan di adakannya penanaman 

kedisiplinan? 

4. Apakah kamu mengamalkan  kedisiplinan sesampainya di rumah? 



 

 

5. Apakah semua santriwati memiliki perubahan setelah di adakan 

evaluasi? 

6. Apakah kamu pernah melanggar  peraturan? Peraturan apa yang kamu 

langgar? 

7. Apa kamu merasa takut ketika tidak disiplin? 

8. Adakah faktor yang menghambat kamu untuk tidak disiplin? Apa? 

9. Apakah ada faktor pendukung dalam kedisiplinan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JADWAL WAWANCARA 

No Tanggal Nara Sumber Waktu Topik Acara Tempat 

1 05 Mei 

2018 

Siti Raveina 

Rendriani Sigit 

09.30 – 

10.00 

Peran 

Organisai 

Di Ruang 

Kelas 



 

 

(Ketua Organisasi 

Pelajar Pondok 

Darul Fikri) 

Intra Sekolah 

dalam 

menanamkan 

kedisiplinan 

santriwati 

Pondok 

Pesantren 

Darul Fikri 

2 05 Mei 

2018 

Nafi’ul Husna 

Khofifah 

(Mudabbiroh 

bagian Keamanan) 

10.00- 

10.30 

Peran 

Organisai 

Intra Sekolah 

dalam 

menanamkan 

kedisiplinan 

santriwati 

Pondok 

Pesantren 

Darul Fikri 

Di Ruang 

Kelas 

3 06 Mei 

2018 

Haniffa Ababilla 

(Santriwati Kelas 

3 KMI) 

09.30- 

10.00 

Peran 

Organisai 

Intra Sekolah 

dalam 

menanamkan 

kedisiplinan 

santriwati 

Pondok 

Pesantren 

Darul Fikri 

Di Ruang 

Kelas 



 

 

4 06 Mei 

2018 

Windi Nurianti 

(Santriwati Kelas 

3 KMI) 

15.30- 

16.00 

Peran 

Organisai 

Intra Sekolah 

dalam 

menanamkan 

kedisiplinan 

santriwati 

Pondok 

Pesantren 

Darul Fikri 

Di Asrama 

5  07 Mei 

2018 

Hanna Syahida 

Alawi (Santriwati 

Kelas 4 KMI) 

09.30- 

10.00 

Peran 

Organisai 

Intra Sekolah 

dalam 

menanamkan 

kedisiplinan 

santriwati 

Pondok 

Pesantren 

Darul Fikri 

Di Asrama 

6  07 Mei 

2018 

Viasa Tri Yuniarti 

(Santriwati Kelas 

2 KMI) 

15.00-

15.30 

Peran 

Organisai 

Intra Sekolah 

dalam 

menanamkan 

kedisiplinan 

santriwati 

Pondok 

Pesantren 

Darul Fikri  

Di Masjid 

Putri 



 

 

7 10 Mei 

2018 

Siti Juhairiyah S. 

Ag. (Ustadzah 

Pembimbing 

bagian Formatur) 

08.00-

09.00 

Peran 

Organisai 

Intra Sekolah 

dalam 

menanamkan 

kedisiplinan 

santriwati 

Pondok 

Pesantren 

Darul Fikri 

Di Kantor 

Ustadzah 

 

  



 

 

JADWAL OBSERVASI 

 

No  Tanggal Obyek  

1 06 Mei 2018 Kegiatan ekstrakurikuler muhadasah 

2 07 Mei 2018 Kegiatan evaluasi santriwati 

3 10 Mei 2018 Kegiatan ekstrakurikuler pramuka  

 

  



 

 

JADWAL DOKUMENTASI 

 

No Tanggal  Isi dokumen Jenis dokumen 

1 11 Mei 2018 Profil pondok pesantren Darul Fikri Tulisan  

2 11 Mei 2018 Selayang pandang pondok pesantren 

Darul Fikri  

Tulisan  

3 11 Mei 2018 Sejarah berdirinya pondok pesantren 

Darul Fikri 

Tulisan  

4 11 Mei 2018 Letak geografis Pondok Pesantren 

Darul Fikri 

Tulisan  

5 11 Mei 2018 Sarana dan prasarana pondok 

pesantren Darul Fikri 

Tulisan  

6 11 Mei 2018 Visi, Misi, dan Motto OPDAF Tulisan  

7 11 Mei 2018 Struktur organisasi OPDAF Tulisan  

 

 

  



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode   :  01/W/05-05/2018 

Nama informan :  Siti Raveina Rendriani Sigit (Ketua Organisasi Pelajar 

Pondok Pesantren Darul Fikri) 

Tanggal  :  05 Mei 2018, pukul 09.30-10.00 WIB 

Disusun  :  05 Mei 2018, pukul 19.30-20.30 WIB 

Tempat Wawancara : di Ruang kelas 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana penanaman kedisisplinan santriwati 

yang dilakukan Organisasi Intra Sekolah di Pondok 

Pesantren Darul Fikri? 

Informan Penanaman kedisiplinan santriwati pondok 

pesantren Darul Fikri itu pertama-tama masih 

bimbingan atau pembinaan dulu ke santriwatinya, 

setelah itu diberikan peraturan agar lebih tertib dan 

jika melanggar ada iqob (hukuman) tersendiri. 

Peneliti  Apa usaha-usaha yang dilakukan dalam 

penanaman kedisiplinan yang dilakukan 

Organisasi Intra Sekolah di Pondok Pesantren 

Darul Fikri? 

Informan  Usaha-usahanya dengan memberikan peraturan-

peraturan, membiasakan anak agar selalu disiplin, 

dan dari kakak-kakak OPDAF memberi contoh, 

memberi hukuman bagi yang melanggar tetapi 

kalau melanggarnya level tinggi itu nanti bisa 

sampai ke ustadzah, jadi iqob (hukuman) nya beda-

beda. 

Peneliti  Kegiatan apa saja yang menjadi media dalam 

penanaman kedisiplinan? 



 

 

Informan  Sebenarnya semua kegiatan di Pondok itu bisa 

menjadi media dalam penanaman kedisiplinan, tapi 

yang terutama di sekolah adalah ekstrakurikuler 

dan evaluasi. Ekstrakurikulernya pramuka, 

muhadasah, olahraga, keterampilan, muhadhoroh 

sama halaqoh mbak. 

Peneliti  Apa tujuan  dilakukannya kedisiplinan? 

Informan  Tujuannya ya yang utama agar semua kegiatan 

yang ada di Pondok bisa berjalan lancar, sesuai 

dengan yang diharapkan ustadz ustadzah, adik-adik 

(santriwati) bisa tertib dan mentaati peraturan 

dengan baik. 

Peneliti Bagaimanna cara menegakkan kedisiplinan? 

Informan Sebenarnya kaya gitu datang dari diri sendiri ya 

mbak, terus dibiasakan dari santriwati-

santriwatinya sendiri agar lebih terkendali. Kita 

kasih motivasi agar lebih baik, tentunya nasehat 

juga penting mbak. Ya kalau ada yang melanggar 

dikasih iqob (hukuman) dan dipertegas. Kalau buat 

anak yang melanggar ya langsung di panggil biar 

langsung jera. 

Peneliti  Bagaimana hasil dari penanaman kedisiplinan yang 

dilakukan Organisasi Intra Sekolah  di  Pondok  

Pesantren Darul Fikri? 

Informan  Hasilnya ya anak-anaknya baik dalam hal disiplin 

mbak. Tidak terlambat, kalau pun ada ya jarang, 

berpakaian rapi dan lengkap, ikut semua kegiatan 

ekstrakurikuler, tidak absen tanpa izin. 

Peneliti  Bagaimana hasil penanaman kedisiplinan terlihat? 



 

 

Informan  Hasil penanaman kedisiplinan terlihat itu saat 

santriwati sudah mulai mematuhi peraturan-

peraturan yang kita buat. Jadi semuanya bisa 

berjalan tertib. 

Peneliti  Adakah evauasi untuk santriwati? 

Informan  Ada mbak, untuk evaluasi santriwati itu satu bulan 

sekali. 

Peneliti  Apakah setelah diadakan evaluasi ada perubahan 

dari santriwati? 

Informan  Ada, biasanya lebih tertib lagi, tapi kadang juga 

kalau udah lama ya kendor lagi. 

Peneliti  Adakah faktor penghambat untuk pelaksanaan 

penanaman kedisiplinan? Jika ada, sebutkan! 

Informan  Faktor penghambatnya itu bisa jadi dari 

santriwatinya sendiri, kalau males atau nggak mau 

diatur. Jadi nya dari kakak-kakak mudabbirahnya 

kuwalahan, padahal santriwatinya sendiri yang rugi 

kalau nggak mau disiplin. Juga bisa saja dari wali 

santriwati. Karena kalau kita sudah menetapkan 

peraturan tapi walinya nggak setuju ya kaya gitu 

sama aja, biasanya kalau dari wali kita jelaskan lagi 

ke adik-adik (santriwati) kita “kenapa kok kita 

bikin peraturan kaya gini, ya mohon dipahami 

dijelaskan ke orang  tua nya itu juga buat kebaikan 

kalian” 

Peneliti  Bagaimana cara mengatasi santriwati yang tidak 

mengikuti peraturan yang telah ditetapkan? 

Informan  Biasanya kalau kita masih dalam taraf level rendah 

itu dinasehati dulu, tapi kalau anak-anaknya 

(santriwati) susah di nasehatin, gak bisa, ya diberi 



 

 

hukuman. Hukumannya sih sama ustadzah nggak 

boleh yang fisik-fisik, jadinya berkaitan dengan 

pelajaran, ya hafalan Al-Qur’an, hafalan hadis, 

meringkas pelajaran ya  kaya gitu mbak. 

Peneliti Apakah ada faktor pendukung yang mempermudah 

penanaman kedisiplinan? 

Informan Faktor pendukungnya dari ustadzah, ustadzah 

biasanya juga kalau kita nggak bisa mengatasi 

santriwatinya kita ke ustadzah. Ustadzahnya bisa 

bantu kita. 

 

  



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode   :  02/W/05-05/2018 

Nama informan :  Nafiul Husna Khofifah (Mudabbiroh bagian 

Keamanan) 

Tanggal  :  05 Mei 2018, pukul 10.00-10.30 WIB 

Disusun  :  05 Mei 2018, pukul 20.30-21.30 WIB 

Tempat Wawancara : di Ruang kelas 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana bentuk-bentuk penanaman kedisiplinan 

yang dilakukan Organisasi Intra Sekolah di Pondok 

Pesantren Darul Fikri? 

Informan Bentuk-bentuk penanaman kedisiplinan yang 

dilakukan Organisasi Intra Sekolah di pondok itu ya 

seperti masuk sekolah tepat waktu, berseragam 

lengkap dan rapi, sholat jama’ah, sholat dhuha, 

mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler tepat 

waktu, izin saat tidak masuk, baca Al-Qur’an 

sebelum pelajaran dimulai dan pengisian mufrodat. 

Peneliti Kegiatan apa saja yang menjadi media dalam 

penanaman kedisiplinan? 

Informan Kegiatan apa saja bisa menjadi media mbak, tapi dari 

kita itu ekstrakurikuler dan evaluasi. 

Peneliti Adakah hasil yang harus di capai dalam penanaman 

kedisiplinan? Sebutkan! 

Informan Ada mbak, terbentuknya karakter yang lebih disiplin 

dimanapun dan kapan pun. 

Peneliti Siapa yang bertanggung jawab dengan kedisiplinan 

santriwati? 

Informan Para Mudabbirah mbak dan para Ustadzah yang 

membimbing mudabbirah. 



 

 

Peneliti Bagaimana hasil penanaman kedisiplinan yang 

dilakukan Organisasi Intra Sekolah di Pondok 

Pesantren Darul Fikri? 

Informan Alhamdulillah hasil penanaman kedisiplinan yang 

dilakukan Organisasi Intra Sekolah di Pondok 

Pesantren Darul Fikri ada kemajuan. Contohnya: 

tertibnya sholat dhuha meskipun sunnah tapi 

santriwati mulai terbiasa, masuk kelas tepat waktu, 

kerapian dan kelengkapan baik, menggunakan 

bahasa resmi mengikuti kegiatan-kegiatan dengan 

ikhlas dan tepat pada waktunya. 

Peneliti  Adakah hasil memuaskan yang melebihi target 

pencapaian? 

Informan Sudah lumayan memuaskan tapi belum 100% 

tercapai. Santriwati melanggar itu bukan karena 

unsur kesengajaan karena disisi lain mereka masih 

punya keinginan untuk berubah dengan adanya 

kejujuran setiap kali melanggar. 

Peneliti  Bagaimana dengan santriwati yang melanggar 

peraturan dan tidak disiplin? 

Informan Kita pertama-tama menasehati saja mbak, tapi kalau 

masih melanggar di berikan hukuman. 

Peneliti Adakah cara khusus untuk membuat santriwati yang 

tidak disiplin menjadi jera? 

Informan Ada, dengan memberi hukuman sesuai apa yang 

dilanggar oleh santriwatinya mbak. 

Peneliti Adakah santriwati yang selalu disiplin dan tidak 

pernah melanggar peraturan? Jika ada, bagaimana 

wujud apresiasi kepada santriwati tersebut? 



 

 

Informan Kalau santriwati yang selalu disiplin atau tladan ada 

mbak, di OPDAF (Organisasi Pondok Pesantren 

Darul Fikri) 2018 tapi untuk periode sebelumnya 

kurang tau. Wujud apresiasinya dengan memberikan 

penghargaan berupa piala dan sertifikat. 

Peneliti Adakah evaluasi perbaikan khusus santriwati? 

Berapa kali evaluasi di adakan? Dan siapakah yang 

mengevaluasi santriwati? 

Informan Tentu ada mbak, soalnya itu penting. evaluasinya 

satu bulan sekali. Dan yang mengevaluasi santriwati 

itu OPDAF (Organisasi Pelajar Pondok Pesantren 

Darul Fikri) mbak, tapi kalau OPDAF (Organisasi 

Pelajar Pondok Pesantren Darul Fikri) itu ustadzah 

pembimbing khusus. 

Peneliti Bagaimana gambaran evaluasi khusus santriwati ? 

Informan Dengan mengumpulkan santriwati dalam satu kelas 

(ruangan) kemudian mengelompokkan sesuai apa 

yang dilanggar dan memberinya hukuman. 

Peneliti Bagaimana indikasi santriwati mengamalkan 

kedisiplinan? 

Informan Dengan mematuhi semua peraturan yang ada mbak. 

Peneliti Peraturan apa saja yang sering di langgar oleh 

santriwati? 

Informan Banyak mbak, ya seperti pelanggaran bahasa, 

kelengkapan, kedisiplinan waktu kaya terlambat. 

Peneliti Hukuman apa yang diberikan kepada santriwati 

yang tidak disiplin? 

Informan Hafalan, membuat kerajinan, meringkas pelajaran. 

Hukumannya yang mendidik tapi tujuannya bukan 



 

 

mengarahkan santriwati kalau hukuman yang 

mendidik itu membuat jera. 

Peneliti Apa tujuan di adakannya penanaman kedisiplinan? 

Informan Tujuannya untuk membentuk karakter yang disiplin 

dalam diri santriwati di sekolah maupun diluar 

sekolah. 

Peneliti Apakah ada faktor yang menghambat penanaman 

kedisiplinan? Sebutkan! 

Informan Ada, kurangnya pengetahuan orang tua tentang 

kedisiplinan di dalam Pondok. Ketika ada anak yang 

melanggar dan kakak-kakak mudabbirah kasih 

hukuman, ada orang tua santriwati yang tidak terima 

anaknya dihukum, akhirnya ada protes ke 

mudabbiroh. 

Peneliti Bagaimana cara mengatasi hambatan penanaman 

kedisiplinan? 

Informan   Memberikan pengertian kepada orang tua tentang 

peraturan ma’had yang haru di taati dan menjelaskan 

sanksi bila ada yang melanggar. 

Peneliti Apakah faktor pendukung penanaman kedisiplinan 

santriwati yang dilakukan Organisasi Intra Sekolah 

Pondok Pesantren Darul Fikri? 

informan Didikan orang tua, karena kalau anak sudah di didik 

dari rumah oleh orang tua, dari kakak pengurus 

tinggal memotivasi agar konsisten disiplin dan 

kemauan individu untuk berubah, karena kalau anak 

tidak ada kemauan berubah, apapun yang kakak 

pengurus lakukan seperti sia-sia, kalaupun bisa pasti 

hanya sedikit atau memerlukan waktu lama. 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode   :  03/W/06-05/2018 

Nama informan :  Haniffa Ababilla (Santriwati Kelas 3 KMI) 

Tanggal  :  06 Mei 2018, pukul 09.30-10.00 WIB 

Disusun  :  06 Mei 2018, pukul 19.30-20.30 WIB 

Tempat Wawancara : di Ruang kelas 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana penanaman kedisiplinan yang dilakukan 

Organisasi Intra Sekolah di Pondok Pesantren Darul 

Fikri? 

Informan Penanaman kedisiplinan yang dilakukan Organisasi 

Intra Sekolah di Pondok Darul Fikri ini sudah di 

bilang bagus mbak, ya mungkin masih ada anak yang 

kurang baik dalam menjalankan kedisiplinan itu. 

Peneliti Bagaimana bentuk-bentuk penanaman kedisiplinan 

yang dilakukan Organisasi Intra Sekolah di Pondok 

Pesantren Darul Fikri? 

Informan Bentuk-bentuknya sangat banyak, ya seperti sehari-

hari saja. Seperti sholat tepat waktu, sholat jama’ah, 

merapikan alas kaki saat masuk, masuk kelas tepat 

waktu, lengkap, kaya papan nama, lencana, buku 

mufrodat, Al-Qur’an dan mukena bagi yang sholat. 

Peneliti Apa kamu suka dengan penanaman kedisiplinan 

yang dilakukan Organisasi Intra Sekolah di Pondok 

Pesantren Darul Fikri? Kenapa? 

Informan Kalau suka pasti awalnya kurang srek (suka) tapi 

lama kelamaan menjalankan kedisiplinan disini 

Insya Alloh saya suka, udah terbiasa soalnya mbak. 

Peneliti Apa saja hasil yang kamu rasakan dengan 

diadakannya penanaman kedisiplinan? 



 

 

Informan Banyak mbak, seperti kita bisa lebih tepat waktu 

dalam menjalankan apa yang kita jadwalkan. Jadi 

semua yang telah kita jadwalkan bisa tercapai dan 

kita juga bisa lebih teliti dan disiplin. 

Peneliti Apakah kamu pernah melanggar  peraturan? 

Peraturan apa yang kamu langgar? 

Informan Tentu saja pernah, peraturan telat ke masjid buat 

sholat jama’ah, terlambat masuk kelas dan nggak 

lengkap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode   :  04/W/06-05/2018 

Nama informan :  Windi Nurianti (Santriwati Kelas 3 KMI) 

Tanggal  :  06 Mei 2018, pukul 15.30-16.00 WIB 

Disusun  :  06 Mei 2018, pukul 20.30-21.30 WIB 

Tempat Wawancara : di Asrama 

 Materi wawancara 

Peneliti  Apa kamu merasa takut ketika tidak 

disiplin? 

Informan  Pasti, karena ya akan ada akibatnya bila 

tidak disiplin. Biasanya kena hukuman, 

seumpama nggak bawa papan nama 

lencana kan termasuk nggak disiplin, ya 

itu biasanya akan ada hukuman 

tersendiri dari kakaknya (mudabbirah). 

Peneliti Adakah faktor yang menghambat kamu 

untuk tidak disiplin? Apa? 

gInforman Ada, pertama dari saya sendiri yang 

kadang saya malas, kedua kadang 

teman-teman juga ya ada yang buat saya 

malas gitu, jadi ikut-ikutan malas. 

Peneliti Apakah ada faktor pendukung dalam 

kedisiplinan? 

Informan Alhamdulillah saya selalu memotivasi 

diri saya sendiri untuk saya disiplin, 

soalnya tanpa motivasi diri sendiri itu 

percuma saja, kan nggak keinginan lebih 

baik. Lalu dari teman-teman juga 

membuat saya disiplin juga karena saya 

melihat teman-teman selalu disiplin, jadi 



 

 

kebawa ke kita, kita nya juga merasa 

malu kalau nggak disiplin, lalu faktor 

dukungan orang tua yang selalu 

menasehati kita untuk selalu disiplin 

mbak. 

Peneliti Apakah kamu mengamalkan  

kedisiplinan sesampainya di rumah? 

Informan Sebagian ada yang di amalkan sebagian 

juga kadang enggak, soalnya susah 

kalau di rumah mengamalkan 

kedisiplinan dari pondok. Tapi saya 

terus berusaha buat ngamalin mbak. 

Peneliti Apakah semua santriwati memiliki 

perubahan setelah di adakan evaluasi? 

Informan  Semua santriwati terkadang ada yang 

berubah, tapi terkadang ada yang masih 

melanggar karena ada banyak faktor-

faktor yang membuat santriwati itu bisa 

melanggar lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode   :  05/W/07-05/2018 

Nama informan :  Hanna Syahida Alawi (Santriwati kelas 4 KMI) 

Tanggal  :  07 Mei 2018, pukul 09.30-10.00 WIB 

Disusun  :  07 Mei 2018, pukul 19.00-20.15 WIB 

Tempat Wawancara : Di Asrama 

 Materi Wawancara 

Peneliti Apa kamu suka dengan penanaman kedisiplinan 

yang dilakukan Organisasi Intra Sekolah di Pondok 

Pesantren Darul Fikri? Kenapa? 

Informan Suka mbak, ya awalnya terpaksa tapi lama-lama 

sudah terbiasa. Alasannya suka karena semua jadi 

teratur dan tertib. 

Peneliti Apa saja hasil yang kamu rasakan dengan 

diadakannya penanaman kedisiplinan? 

Informan Saya jadi pribadi yang disiplin, bisa mengatur 

waktu, tidak melakukan hal-hal yang tidak 

bermanfaat, jadi lebih baik dari sebelumnya dan 

bertanggung jawab. 

Peneliti Apa kamu pernah melanggar peraturan? Peraturan 

apa yang kamu langgar? 

Informan Dulu awal-awal masuk pondok pernah, seperti 

terlambat, tidak menggunakan bahasa resmi 

pondok, tidak lengkap, tapi semakin kesini sudah 

tidak karena sudah terbiasa disiplin. 

Peneliti Apakah semua santriwati memiliki perubahan 

setelah di adakan evaluasi? 

Informan Kalau setelah di evaluasi ya ada perubahan mbak, 

biasa nya lebih tertib lagi, lebih hati-hati, tapi yang 

nama nya pelanggaran kan kadang bukan dari 



 

 

unsur kesengajaan. Tapi kalau yang saya 

perhatikan itu sudah banyak perubahan mbak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode   :  06/W/07-05/2018 

Nama informan :  Viasa Tri Yuniarti (Santriwati kelas 2 KMI) 

Tanggal  :  07 Mei 2018, pukul 15.00- 15.30  WIB 

Disusun  :  07 Mei 2018, pukul 20.30-21.30 WIB 

Tempat Wawancara : di Masjid Putri 

 

 Materi wawancara 

Peneliti  Apa kamu merasa takut ketika tidak disiplin? 

Informan  Iya, karena ketika saya tidak disiplin akan merasa 

rugi. Soal nya kedisiplinan kan untuk kebaikan saya 

sendiri juga. Disiplin juga banyak manfaatnya buat 

saya, saya jadi bisa mengatur waktu dengan baik. 

Peneliti Adakah faktor yang menghambat kamu untuk tidak 

disiplin? Apa? 

Informan Ada mbak, terkadang malas. Jadi kalau udah malas 

ya seenaknya aja. Kadang juga teman mbak, waktu 

ngajak tepat waktu jawabnya “sek to”, akhirnya ya 

ngikut molor. 

Peneliti Apakah ada factor pendukung dalam kedisiplinan? 

Informan Tentu ada mbak, motivasi saya sendiri bahwa 

disiplin itu banyak manfaatnya dan saya ingin jadi 

orang yang bertanggung jawab. 

Peneliti Apakah kamu mengamalkan kedisiplinan 

sesampainya di rumah? 

Informan Yaaa insyaAlloh saya amalkan walaupun tidak 

semua, karena ya suasana di rumah sama di sekolah 

itu beda mbak. Di sekolah lebih banyak teman jadi 

lebih semangat, kalau di rumah banyak 

gangguannya. 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode   :  07/W/10-05/2018 

Nama informan :  Siti Juhairiyah S.Ag (ustadzah pembimbing bagian 

formatur) 

Tanggal  :  10 Mei 2018, pukul 08.00-09.00  WIB 

Disusun  :  10 Mei 2018, pukul 14.00-15.30 WIB 

Tempat Wawancara : di Kantor Ustadzah 

 

 Materi wawancara 

Peneliti Bagaimana penanaman kedisiplinan yang dilakukan 

Organisasi Intra Sekolah di Pondok Pesantren Darul 

Fikri ? 

Informan Penanaman kedisiplinan yang dilakukan Organisasi 

Intra Sekolah di pondok ini sudah baik, sesuai yang 

diharapkan, walaupun masih ada kekurangan 

diperbaiki sambil jalan. 

Peneliti Apa contoh kedisiplinan yang ditanamkan kepada 

santriwati yang dilakukan Organisasi Intra Sekolah di 

Pondok Pesantren Darul Fikri? 

Informan kalau contoh kedisiplinan banyak ya mbak, seperti 

sholat jama’ah tepat waktu, berbahasa resmi pondok, 

sholat dhuha, membaca Al-Qur’an sebelum KBM di 

mulai, harus izin bila tidak masuk, ikut kegiatan 

ekstrakurikuler, selalu masuk kelas tepat waktu, 

berpakaian rapi dan menggunakan atribut atau 

kelengkapan sesuai peraturan. 

Peneliti  Siapa yang bertanggung jawab dengan semua masalah 

kedisiplinan? 



 

 

Infoman  Semua mudabbirah yang sudah dibimbing beberapa 

ustadz/ustadzah. 

Peneliti Kegiatan apa saja yang menjadi media dalam 

penanaman kedisiplinan? 

Informan Kalau kegiatan ada, ya seperti kegiatan ekstrakurikuler 

yang di jalankan OPDAF, seperti pramuka, 

muhadhoroh, halaqah, muhadasah 2 minggu sekali, 

keterampilan dan olahraga, semua kegiatan harus 

masuk tepat waktu mbak, kalau ada yang terlambat ada 

hukuman. Jadi ya itu sarana buat kedisiplinan anak-

anak (santriwati) 

Peneliti Bagaimana hasil penanaman kedisiplinan yang 

dilakukan Organisasi Intra Sekolah di Pondok 

Pesantren Darul Fikri? 

Informan Alhamdulillah hasilnya baik dan selalu berusaha untuk 

memperbaiki, anak-anak jadi tertib, pembelajaran 

berjalan lancar dan kegiatan lain juga berjalan baik. 

Peneliti Adakah hambatan dalam penanaman kedisiplinan yang 

dilakukan Organisasi Intra Sekolah di Pondok 

Pesantren Darul Fikri? 

Informan Ada mbak, hambatannya pertama dari santriwati yang 

belum sadar pentingnya disiplin. Kedua faktor cuaca, 

kalau musim hujan pelanggarannya bisa meningkat, 

seragam yang tidak kering atau kehujanan akhirnya 

tidak masuk sekolah karena takut kena hukuman nggak 

pakai seragam, atau waktu hujan pagi nunggu hujan 

reda, jadi sampai sekolah terlambat. Ketiga faktor 

lingkungan, ketika di sekolah anak di ajarkan disiplin, 



 

 

tapi di lingkungan tempat tinggal tidak ada kedisiplinan 

akan percuma, jadi disiplin nya hanya di sekolah. 

Peneliti Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? 

Informan Cara mengatasi anak yang belum sadar pentingnya 

disiplin, mudabbirah biasa nya memberikan nasehat/ 

penyadaran dan pembinaan. Kalau masalah cuaca 

anak-anak bisa mengatasi sendiri pakai mantel atau 

bawa ganti. 

Peneliti Adakah faktor pendukung dalam penanaman 

kedisiplinan? Sebutkan! 

Informan  Ada, pendukungnya sarana dan prasarana dalam 

kegiatan semua tersedia di Pondok mbak. Itu kan 

penting dan memudahkan pengurus (mudabbirah). 

Lingkungan juga, karena jika lingkungan baik dan 

disiplin maka anak juga akan menjadi anak yang 

disiplin dan sebaliknya. 

 

  



 

 

Lampiran (Observasi) 

OBSERVASI 

Kode  : 01/Ob/06-05/2018 

Tanggal Pengamatan : 06 Mei 2018 

Jam  : 06.30 WIB 

Disusun Jam : 06 Mei 2018, Pukul 21.30 WIB 

Kegiatan Observasi : Kegiatan muhadasah (pelatihan dan 

pembiasaan berbahasa Arab dan Inggris) 

 

Kegiatan muhadasah yang berjalan lancar, yang dilaksanakan dua minggu sekali. 

Santriwati mengikuti kegiatan muhadasah dengan antusias dan penuh semangat. 

Santriwati saling berhadapan dengan temannya, lalu bertanya jawab menggunakan 

bahasa arab/ inggris sesuai jadwal penggunaan bahasa. 

 

 



 

 

OBSERVASI 

Kode  : 02/Ob/07-05/2018 

Tanggal Pengamatan : 07 Mei 2018 

Jam  : 13.30 WIB 

Disusun Jam : 08 Mei 2018, Pukul 19.30 WIB 

Kegiatan Observasi : Kegiatan evaluasi santriwati 

  

Kegiatan evaluasi santriwati yang di lakukan 1 bulan sekali. Evaluasi ini di 

laksanakan dengan cara mengumpulkan semua santriwati dalam satu ruangan dan 

memanggil atau mengelompokkan  pelanggaran-pelanggaran yang telah 

dilakukan santriwati. Setelah itu memberikan hukuman kepada santriwati yang 

melanggar. 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVASI 

Kode  : 03/Ob/10-05/2018 

Tanggal Pengamatan : 10 Mei 2018 

Jam  : 14.00 WIB 

Disusun Jam : 11 Mei 2018, Pukul 19.30 WIB 

Kegiatan Observasi : Kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

 
Kegiatan ekstrakurikuler pramuka santriwati Pondok Pesantren Darul Fikri 

berjalan tertib dan rapi. Kegiatan pramuka ini di lakukan setiap hari kamis atau 

satu minggu sekali. Gambar di atas menjelaskan santriwati yang sedang 

Peraturan Baris Berbaris (PBB) yang di pimpin oleh mudabbirah bagian 

pramuka. PBB ini mengajarkan kedisiplinan dan kerapian serta kekompakan. 

 

 



 

 

Lampiran (Dokumentasi)  

DOKUMENTASI 

Kode : 01/D/11-05/2018 

Bentuk : Tulisan  

Isi Dokumen : Profil Pondok Pesantren Darul Fikri 

Tanggal Pencatatan : 11 Mei 2018 

Jam Pencatatan : 13.30 WIB 

Nama Sekolah   : Pondok Pesantren Darul Fikri 

Alamat    : Ds. Bringin, Kec. Kauman, Kab. 

Ponorogo 

Kode Pos   : 63452 

Desa/Kelurahan  : Bringin 

Kecamatan/Kota (LN)  : Kauman  

Kabupaten   : Ponorogo  

Provinsi   : Jawa Timur 

Status Sekolah   : Swasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOKUMENTASI 

Kode : 02/D/11-05/2018 

Bentuk : Tulisan  

Isi Dokumen : Selayang pandang Pondok Pesantren Darul Fikri 

Tanggal Pencatatan : 11 Mei 2018 

Jam Pencatatan : 13.30 WIB 

Pondok Pesantren Darul Fikri adalah sebuah lembaga pendidikan 

Islam dibawah Yayasan Darul Fikri Bringin, Kauman, Ponorogo, Jawa 

Timur yang didirikan dalam rangka ikut berpartisipasi dan berupaya 

dalam membina dan menyiapkan generasi muslim yang lurus aqidahnya 

(shahihul aqidah), berakhlak mulia (karimul akhlak) dan senantiasa 

meneladani jejak Rasulullah Shallallahu Alai Wasallam dan para Salafus 

Shalih. 

Integrated Curriculum (kurikulum formal mengacu pada 

Kementrian Agama dan kurikulum berbasis Pesantren) di 

terapkan  di Pondok Pesantren Darul Fikri. Kurikulum formal bertujuan 

untuk menjamin mutu pendidikan nasional, sedangkan kurikulum 

berbasis pesantren menanamkan sikap dan prinsip hidup islami. 

Kurikulum pesantren juga juga mengajarkan kemampuan bahasa 

asing yaitu bahasa arab dan inggris dengan tujuan santri siswa bisa 

mendalami ilmu syar’i dan ilmu umum, sehingga mereka siap 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Lulusan Pondok Pesantren Darul Fikri akan memperoleh dua (2) 

ijazah yaitu ijazah dari pesantren dan ijazah dari pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOKUMENTASI 

Kode : 03/D/11-05/2018 

Bentuk : Tulisan  

Isi Dokumen : Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Fikri 

Tanggal Pencatatan : 11 Mei 2018 

Jam Pencatatan : 13.30 WIB 

Pondok Pesantren Darul Fikri berdiri pada tanggal 10 Juli 1991, 

didirikan oleh KH. Ahmad Juhaini Jimin, Lc. Bertempat di desa Bringin, 

kecamatan Kauman, kabupaten Ponorogo. Tujuan didirikan pondok ini 

untuk mencerdaskan dan memberi pengetahuan agama yang lurus sesuai 

dengan al-Qur’an dan as-Sunnah kepada umat khususnya masyarakat 

setempat yang masih kurang dalam hal ilmu agama pada umumnya. 

Maka disusunlah segala sesuatu di Pondok ini secara sistematis agar 

tercapai tujuan pondok dengan baik. 

Seiring jalannya waktu demi lancarnya proses kegiatan di 

Ma’had, maka didirikanlah organisasi pelajar yang bernama OPDAF 

(Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Darul Fikri). Organisasi tersebut 

didirikan pada tanggal 11 November 1992, yang berazazkan Islam, 

bersifat khusus dan bernaung di KMI Darul Fikri, OPDAF bertujuan 

mengamalkan motto pondok yaitu : Berilmu, Beramal, dan Berdakwah. 

Sehingga mampu mencetak kader dakwah yang unggul dalam IMTAQ 

dan IPTEK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DOKUMENTASI 

Kode : 04/D/11-05/2018 

Bentuk : Tulisan  

Isi Dokumen : Letak geografis Pondok Pesantren Darul Fikri 

Tanggal Pencatatan : 11 Mei 2018 

Jam Pencatatan : 13.30 WIB 

Pondok pesantren darul fikri terletak di jalan Pondok RT/RW: 01/01 

dusun Bringin desa Bringin kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo 

jawa timur. Sedangkan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Pengkol Kauman Ponorogo 

b. Sebelah barat berbatasan dengan desa Nglarangan Kauman 

Ponorogo 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Muneng Balong Ponorogo 

d. Sebelah timut berbatasan dengan desa Ngampel Balong Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOKUMENTASI 

Kode : 05/D/11-05/2018 

Bentuk : Tulisan  

Isi Dokumen : Sarana dan prasarana Pondok Pesantren Darul Fikri 

Tanggal Pencatatan : 11 Mei 2018 

Jam Pencatatan : 13.30 WIB 

Sarana dan prasarana Pondok Pesantren Darul Fikri, sebagai berikut: 

a. Perpustakaan 

b. Ruang lab. Komputer 

c. Kantin dan Kopsis 

d. Masjid dan Aula 

e. Lingkungan Kondusif 

f. Ruang kelas 

g. Kantor ustadz/ustadzah 

h. Asrama dan Dapur 

i. BMT Hasanah Darul Fikri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOKUMENTASI 

Kode : 06/D/11-05/2018 

Bentuk : Tulisan  

Isi Dokumen : Visi, Misi, dan MOTTO OPDAF(Organisasi Pelajar 

Pondok Pesantren Darul Fikri) 

Tanggal Pencatatan : 11 Mei 2018 

Jam Pencatatan : 13.30 WIB 

a. Visi  

Wadah pembelajaran berorganisasi yang melahirkan kader-kader 

pemimpin bangsa masa depan yang tangguh dalam upaya 

mewujudkan masyarakat islami. 

b. Misi 

1. Membina, menggali, mengembangkan, dan memantabkan potensi 

dakwah, intelektual, sosial, dan politik santri. 

2. Mempelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas, dan kerja 

sama santri Darul Fikri dalam menyelesaikan masalah pendidikan 

dan sosial masyarakat. 

3. Mengembangkan kerja sama antar elemen dengan semangat 

membawa kebaikan, menyebarkan masyarakat, dan mencegah 

kemungkaran. 

c. MOTTO OPDAF (Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Darul 

Fikri) 

 الوحدة ىف احلق قوة
“Persatuan dalam kebenaran kuat” 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOKUMENTASI 

Kode : 07/D/11-05/2018 

Bentuk : Tulisan  

Isi Dokumen : Struktur Organisasi OPDAF(Organisasi Pelajar 

Pondok Pesantren Darul Fikri) 

Tanggal Pencatatan : 11 Mei 2018 

Jam Pencatatan : 13.30 WIB 

Penasehat  : KH. Ahmad Juhaini Jimin, Lc. 

Bagian formatur   

Pembimbing  : 1. Ustadzah. Titik Supartin 

2. Ustadzah. Siti Juhairiyah S.Ag 

Pengurus  : 1. Siti Raveina Rendriani Sigit  

2. Fina Prisiliani  

3. Intan Safitri  

4. Khonsa’ Nafi’ah 

5. Nurul Nurjanah 

Bagian Bahasa   

Pembimbing  : Ustadzah. Dian Mahmudatin, S.Pd.I 

Pengurus  : 1. Salma Nurul Firdaus 

2. Luthfia Zahrotul Jannah 

3. Miftahul Hidayah 

Bagian Pendidikan 

dan Dakwah 

  

Pembimbing  : Ustadzah. Imro’atul Lisayanti 

Pengurus  : 1. Najwa Daliyah  

2. Khusnul Qotimah 

3. Qurrota A’yun Mujahidah 



 

 

Bagian Pramuka   

Pembimbing  : Ustadzah. Anik puspiani 

Pengurus  : 1. Yuliana 

2. Retno Tri Wardani 

3. Nandini 

Bagian Ketrampilan   

Pembimbing : Ustadzah. Nur Setya Amini 

Pengurus : 1. Fungky Vania Widya Ningrum 

2. Delia Wulan Nala Saputri 

3. Arrofi Veronika 

Bagian Informasi dan 

Komunikasi 

  

Pembimbing  : Ustadzah. Luthfiana D.E 

Pengurus : 1. Helvi Novia Saraswati 

2. Erlita Kurniawati 

3. Zahra Atharekha Lutfiyana 

Bagian Keamanan   

Pembimbing : Ustadzah. Afriyanti Anisatuz Tsaniah, S.Pd.I 

Pengurus : 1. Nafi’ul Husna Khofifah 

2. Intan Ajeng Pratiwi 

3. Syarifah Umy Mahmudah Al-Qudsy 

Bagian Kesehatan   

Pembimbing : Ustadzah. Nuryati, S.Pd.I 

Pengurus  : 1. Rika Ihsan Septiani 

2. Indah Nurfitriasari 



 

 

3. Nur Syamsiyah 

Bagian Olahraga   

Pembimbing : Ustadzah. Siti Mudrikah, S.Pd.I 

Pengurus  : 1. Nurpita Indriani 

2. Sri Wahyuni 

3. Dian Hadiantini 

Bagian Penerima 

Tamu 

  

Pembimbing : Ustadzah. Istianah 

Pengurus : 1. Wiji Astuti 

2. Chika Putri Lestari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto-Foto Kegiatan Organisasi Pelajar Pondok Darul Fikri 

 

        

Foto kegiatan Olahraga yang diisi dengan permainan 

 

 

Foto nonton bareng film yang mendidik 

 

 



 

 

 

  
Foto: kegiatan pramuka diisi dengan acara masak bersama 

 

  

Foto: Mabit atau bermalam di Pondok diisi dengan penampilan karya 

santriwati 

 



 

 

 

 

Foto: Kegiatan Halaqah 

 

 

Foto: kegiatan Baksos  



 

 

 

Foto: Sosialisasi kesehatan dengan dinas terkait 

 

 

Foto: Classmeeting 

 

 

 



 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Leni Widya Ningrum, dilahirkan pada tanggal 06 

Juni 1994, di Kampar, Riau. Putri pertama dari lima 

bersaudara pasangan Bapak Sapari dan Ibu Suratmi. Saat ini 

tinggal di Desa Bringin, Kauman, Ponorogo. 

Menempuh pendidikan TA di Pondok Pesantren Darul Fikri selama 2 tahun. 

Melanjutkan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di MI Darul Fikri, lulus tahun 2007. 

Setelah itu melanjutkan pendidikan MTs di Darul Fikri lulus tahun 2010 dan tetap 

konsisten menempuh pendidikan MA di Darul Fikri dan lulus MA tahun 2013. 

kemudian melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, mengambil jurusan Pendidikan 

Agama Islam (PAI) di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Masuk kuliah tahun 

2014. Selama menjadi mahasiswa ia pernah mengikuti kursus menjahit dan bekerja 

berdagang. Dan gelar sarjana (S-1) ia raih pada tahun 2018. 


