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ABSTRAK

Irfan Hayoto, NIM. 150301037. Pembimbing I Dr. Idrus Sere, M. Pd. I
dan pembimbing II Hayati Nufus, MA.Pd, Program Studi Pendidikan Agama
Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon 2019. Judul
“Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Keseharian
Mahasantri Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon.”
Tujuan penelitian ini ingin membuktikan bahwa Implementasi Nilai-nilai
Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Keseharian Mahasantri Ma’had alJami’ah IAIN Ambon. Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif,
dengan subjek penelitian Direktur Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon, kepala
asrama putra, kepala bagian keamanan, dan mahasantri semester dua dan semester
empat. Penelitian ini menunjukan Nilai pendidikan karakter yakni 1) religius, 2)
kejujuran, 3) kedisplinan dan 4) kerja keras yang dibentuk melalui kegiatan salat
berjamaah, membaca surah al-Mulk, membaca surah yasin, kultum, bulis (piket)
dan juga bimbingan dalam pembinaan al-Qur‟an, bahasa Arab, pembinaan Kitab
Safinatunnajjah dan Kitab Bulugul Marram yang dilakukan oleh mahasantri.
Setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon. Dalam pelaksanaan setiap implementasi
pendidikan nilai-nilai karakter terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor
pendukung ialah adanya fasilitas seperti asrama Ma’had dan masjid untuk
mahasantri melakukan pembinaan atau kegiatan dan aturan-aturan sehingga dapat
membentuk karakter mahasantri dalam mengikuti aturan dengan tertib. Adanya
referensi atau kitab-kitab yang dikaji, bahan ajar yang diajarkan untuk mahasantri.
Faktor penghambat ialah tenaga pengajar yang ada di Ma’had sedikit sehingga
membuat para mahasantri kurang disiplin dalam menjalankan aturan melalui
pembinaan atau kegiatan yang ada di Ma’had al-Jami’ah. Mahasantri sering
terlambat juga karena ada beberapa mahasantri yang sering mengikuti kegiatan di
luar Ma’had al-Jami’ah seperti kegiatan ekstra kampus sehingga mahasantri
jarang mengikuti kegiatan di Ma’had.

Kata Kunci: Implementasi, Nilai-nilai Karakter, Pendidikan Karakter
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Konteks Penelitian
Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa pendidikan berarti daya upaya untuk

memajukan pertumbuhan nilai moral (kekuatan batin, karakter), fikiran (intellect) dan
tumbuh anak yang antara satu dan lainnya saling berhubungan agar dapat memajukan
kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik
selaras.1 Maka dari itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro lebih mengfokuskan
kepada nilai moral, setiap nilai ini sejalan dengan sistem pendidikan yang digunakan
di Indonesia.
Sedangkan menurut Imam al-Gazali karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu
spontanitas manusia dalam sikap, atau melakukan perbuatan yang telah menyatu
dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. Berdasarkan
pembahasan ini dapat ditegaskan bahwa karakter merupakan perilaku manusia yang
berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia,
lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan,
dan perbuatan berdasarkan norma-norma Agama, hukum, tata krama, budaya, dan
adat istiadat.2 Oleh karenanya setiap akhlak lebih mendekati dengan karakter yang

1

Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai; Mengumpulkan yang Terserak,
Menyambung yang Terputus dan Menyatukan yang Tercerai, ( Bandung; ALFABETA, 2009), hlm. 2.
2
Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep Dan Imlementasi, (Bandung; ALFABETA,
2012), hlm. 3-4.
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2

menjadi kebiasaan secara spontanitas yang dilakukan manusia tanpa harus pikir
panjang dalam melakukan segala hal positif.
Pendidikan dan karakter dapat menjadi salah satu cara yang membantu
membentuk kepribadian yang baik melalui pendidikan, sehingga sejalan dengan
pendidikan karakter menurut Thomas Lickon adalah pendidikan untuk membentuk
kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam
tindakan yang nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur bertanggung
jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Lebih lanjut
dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru,
yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik dan membantu membentuk watak
peserta didik.3
Membentuk karakter yang baik melalui pendidikan, karena pendidikan sebagai
proses pembentukan karakter anak merupakan sebuah eksplorasi terhadap nilai-nilai
universal yang berlaku di mana, kapan, oleh siapa, dan terhadap siapa saja tanpa
mengenal etnis, sosial, budaya, warna kulit, paham politik dan agama yang mengacu
pada tujuan dasar kehidupan. Bahwa anak pada prinsipnya mempunyai hasrat untuk
mencapai kedewasaan, menjalin cinta kasih dan memberikan sumbangan yang berarti
bagi masyarakat secara lebih luas. Pemenuhan ketiga hasrat tersebut merupakan

3

Ibid, hlm. 23-24.
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kepuasan hidup dan sangat tergantung pada kehidupan yang mengacu pada nilai-nilai
tertentu sebagai cerminan karakter yang baik.4
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon, sebagai wahana pembinaan mahasiswa dalam

bidang pengembangan ilmu keagamaan dan kebahasaan, peningkatan penanaman dan
pelestarian tradisi spiritualitas keagamaan, merupakan subsistem akademik dan
pembinaan mahasiswa dalam rangka pelaksanaan visi Diktis (direktorat pendidikan
pinggi keagamaan Islam), khususnya memberikan sumbangan yang berarti bagi
pengembangan dan penerapan ilmu agama, teknologi, dan kebudayaan Islam.5
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon memiliki salah satu misi yaitu membentuk

kepribadian mahasiswa yang berakhlakul karimah. Untuk mencapai ini Ma’had alJami’ah IAIN Ambon melakukan pembentukan akhlak melalui nilai-nilai karakter yang

diterapkan kepada setiap mahasiswa yang tinggal di asrama yang mahasiswanya
disebut dengan mahasantri. Ada beberapa nilai karakter yang diterapkan di Ma’had al6

Jami’ah IAIN Ambon, yaitu religius, jujur, disiplin dan kerja keras. Ma’had al-Jami’ah
IAIN Ambon dengan visi sebagai lembaga pencetak mahasiswa yang unggul dalam

keilmuan Islam, akhlak dan prestasi. Sedangkan misinya mencetak mahasiswa yang
unggul dalam bidang al-Qur’an, Turats, dan bahasa asing (Arab-Inggris), membentuk
kepribadian mahasiswa yang berakhlakul karimah, meningkatkan prestasi mahasiswa,

4

Rahmat Rosyadi, Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 14-15.
5
Abdul Rumatiga, “Peran Ma’had Al-Jami’ah Dalam Membangun Karakter Mahasiswa IAIN
Ambon,” Skripsi, Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Ambon, hlm. 1-79.
6
Farid Naya Mudir Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon, Wawancara, Senin, 17 Desember 2018
pukul 14.00.
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serta tujuannya pembibitan mahasiswa yang unggul dan berprestasi, pengkaderan
guru al-Qur’an, dan penyiapan da’i mahasiswa.7
Berdasarkan teori karakter terdapat 18 nilai karakter yang bersumber dari
agama, pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional tersebut ialah; (1) religius,
(2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8)
demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat Kebangsaan, (11) cintah tanah air, (12)
menghargai prestasi, (13) bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar
membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, (18) tanggung jawab. 8 Akan
tetapi peneliti akan meneliti proses implementasi ke empat nilai yang ada di Mahad
al-Jami’ah IAIN Ambon, berdasarkan teori dasar imam al-Ghazali yang memiliki
pemikiran akhlak yang lebih mengarah kepada karakter.
Berangkat dari beberapa nilai karakter yang berdasarkan nilai keislaman yang
diterapkan di Mahad al-Jami’ah IAIN Ambon sangat menarik untuk diteliti karena
setiap nilai karakter yang ada di sekolah berbeda dengan yang ada di asrama Ma’had
al-Jami’ah IAIN Ambon yang para mahasiswa yang tinggal di sana mendapatkan
pelayanan khusus dan pembentukan kepribadian menjadi lebih baik dari yang
sebelumnya dikarenakan berasal dari latar belakang budaya, daerah dan suku yang
berbeda yang akan diteliti oleh peneliti.

7
8

Dokumen Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon Tahun 2019.
Muchlas Samani, Pendidikan Karakter, (PT REMAJA ROSDAKARYA, 2011), hlm. 52.
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Dengan demikian, peneliti mencoba mengangkat skripsi yang berjudul
“Implementasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan keseharian
mahasantri Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon”.
B.

Fokus Penelitian
Untuk lebih memudahkan memahami fokus penelitian tersebut berikut matriks

fokus penelitian dan uraian masalah:
Nomor

Fokus Penelitian

1
1.

Uraian Masalah

2
Implementasi

3

nilai-nilai 1. Implementasi nilai religius

pendidikan karakter

2. Implementasi nilai jujur
3. Implementasi nilai disiplin
4. Implementasi nilai kerja keras

2.

Faktor Pendukung

1. Aturan dan tata tertib

Faktor Penghambat

1. Keragaman etnis, suku, ras dan
budaya

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka fokus dalam
skripsi ini adalah Implementasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan
keseharian mahasantri Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon.
C.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimana Implementasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan
keseharian mahasantri Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon?

6

b. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi
nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan keseharian mahasantri
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon?
D.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan

penelitian dalam skripsi ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi nilai-nilai pendidikan karakter
melalui kegiatan keseharian mahasantri Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam
Implementasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan keseharian
mahasantri Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon.
E.

Kegunaan Penelitian

1.

Secara Teoritis
Sebagai sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan khazanah keilmuan

dalam dunia pendidikan berdasarkan teori pendidikan yang berkaitan dengan
implementasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan keseharian mahasantri
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon.
2.

Secara Praktis:
a. Bagi IAIN Ambon, hasil penelitian ini dijadikan sebagai dokumentasi dan
sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya, sekaligus sebagai bahan kajian bagi
mahasiswa.
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b. Untuk memberikan input dan tambahan informasi bagi pihak Ma’had untuk
meningkatkan kualitas nilai-nilai pendidikan karakter dalam pendidikan.
c. Sebagai bahan pertimbangan terhadap peneliti selanjutnya yang ada
relevansinya dengan masalah tersebut.
F.

Definisi Operasional
Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap judul skripsi ini, maka

penulis perlu menjelaskan definisi operasional yang digunakan sebagai berikut:
1. Implementasi nilai-nilai pendidikan karakter adalah sebuah upaya yang
dilakukan oleh Ma’had

untuk membentuk karakter mahasantri yang

diterapkan melalui program-program yang ada di Ma’had untuk mahasantri
dengan tujuan agar mahasantri dapat terbiasa dalam merealisasikannya dalam
kehidupannya sehari-hari.
2. Kegiatan keseharian mahasantri Ma’had al-Jami’ah adalah salah satu tatanan
atau sistem yang dilakukan oleh Ma’had

melalui kegiatan piket

membersihkan Ma’had, membaca surah al-Mulk, salat berjamaah, semua ini
dilakukan untuk membentuk karakter mahasantri dan mengajarkan mahasantri
pentingnya

hidup

mandiri,

kebersamaan,

agar

mahasantri

mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-harinya.

dapat
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G.

Kajian Terdahulu yang Relevan
Pada penelitian ini, peneliti memaparkan dua penelitian terdahulu yang relevan

dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Implementasi nilai-nilai pendidikan
karakter melalui kegiatan keseharian mahasantri Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon”.
Ika

Pujiastutia

Ningsih.

“Implementasi

Pendidikan

Karakter

Dalam

Pembelajaran Bahasa Indonesia di Man Godean Yogyakarta” Tahun 2014.9
Penelitian di atas bertujuan mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan
penilaian pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia di MAN Godean
Yogyakarta. Dan mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung implementasi
pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia di MAN Godean
Yogyakarta. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang
menganalisis data dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang
diteliti dalam bentuk uraian naratif. Tempat penelitian di MAN Godean Yogyakarta.
Berdasarkan isi jurnal di atas ada beberapa persamaan dan perbedaannya,
yaitu persamaannya sama-sama meneliti implementasi pendidikan karakter serta
pendidikan karakter

sebagai

acuan, dan

menggunakan

analisis

deskriptif.

Perbedaanya peneliti kali ini menggunakan objek kajiannya adalah mahasantri di
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon dengan keberagaman yang berbeda. Sedangkan
peneliti terdahulu menggunakan objek kajiannya adalah MAN Godean Yogyakarta.

9

Ika Pujiastutia Ningsih. “Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Bahasa
Indonesia di Man Godean Yogyakarta”, Skripsi, Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah dan Keguruan,
Universitas Yogyakarta. hlm. 1-105.

9

Siti Burdah Sangadji. “Peran Direktur Ma’had Dalam Mengembangkan NilaiNilai Pendidikan Islam Di Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon” Tahun 2018.10
Untuk mengetahui peran direktur ma’had dalam mengembangkan nilai-nilai
pendidikan Islam di Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon dan mengetahui faktor
pendukung dan penghambat direktur Ma’had dalam mengembangkan nilai-nilai
pendidikan Islam di Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon. Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis deskriptif yang menganalisis data dengan memberi
pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.
Berdasarkan skripsi di atas ada beberapa persamaan dan perbedaannya, yaitu
persamaannya sama-sama tempat penelitian di Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon dan
menggunakan analisis deskriptif serta mahasantri sebagai objek penelitiannya.
Perbedaannya peneliti kali ini meneliti tentang implementasi nilai-nilai karakter yang
digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

10

Siti Burdah Sangaji. “Peran Direktur Ma’had Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Pendidikan
Islam Di Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon, hlm. 1-67.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus yang
melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajar terhadap setiap pokok
permasalahannya. Penelitian

kualitatif bekerja dalam setting yang alami dan

berupaya untuk memahami serta menafsirkan fenomena berdasarkan apa adanya.
Menurut Denzin dan Lincoln (1994) dalam bukunya Introduction:
“Entering the Field of Qualitative Research, penelitian kualitatif melibatkan
pengumpulan dan penggunaan berbagai data empirik melalui antara lain: studi kasus,
pengalaman pribadi, intropeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah,
interaksional dan visual: yang menggambarkan momen rutin dan problematis, serta
maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif”.1
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang
implementasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan keseharian mahasantri
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon. Kegiatan teoritis dan empiris pada penelitian ini

diklasifikasikan dalam metode deskriptif kualitatif, karena peneliti melaporkan hasil
penelitian tentang implementasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan
keseharian mahasantri Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon, kemudian memadukan dengan
konsepsi teori-teori yang ada.

1

Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan; Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2014), hlm. 140-141.
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B. Kehadiran Peneliti
Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan karena
instrument dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Jadi, disamping
peneliti itu bertindak sebagai instrumen peneliti juga sekaligus sebagai pengumpul
data. Sedangkan instrumen-instrumen data hanya bersifat sebagai pendukung saja.
Sedangkan peran peneliti dalam hal ini adalah pengamat penuh. Selama melakukan
studi lapangan, peneliti sendiri yang berperan sebagai key instrument (instrumen
kunci) dalam pengumpulan data karena dalam penelitian kualitatif instrument
utamanya adalah manusia.2
Peneliti akan menggunakan tiga metode dalam pengumpulan data yaitu:
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kehadiran peneliti merupakan hal yang
paling penting dalam mengamati dan mendapatkan data yang valid, sebab penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif yang pada prinsipnya sangat menekankan
latar belakang yang alamiah dari objek penelitian yang dikaji yaitu implementasi
nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan keseharian mahasantri Ma’had alJami’ah IAIN Ambon.

2

Nohan Riodani, “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Perilaku Islami
Siswa Di Smknegeri 1 Boyolangu Tulungagung”, Skripsi.
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C.

Lokasi Penelitian
Peneliti mengambil objek penelitian di Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon. Peneliti

memilih lokasi penelitian tersebut dengan alasan belum ada yang meneliti mengenai
implementasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan keseharian mahasantri
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon yang tentunya Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon yang

memiliki keberagaman mahasantri.
D.

Informan Penelitian
Informan penelitian Implementasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui

kegiatan keseharian mahasantri Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon, yaitu:
1. Direktur Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon
Direktur Ma’had al-Jami’ah sebagai pimpinan di Ma’had al-Jami’ah, oleh
sebabnya menjadi salah satu informen dalam penelitian. Sebagai seorang pimpinan
lebih mengetahu semua tentang Ma’had al-Jami’ah, sehingga peneliti mudah
memperoleh data yang diperlukan.
2. Mudabbir
Mudabbir sebagai seorang pengajar dan juga pengurus di Ma’had al-Jami’ah,
oleh karenanya peneliti memilih sebaga salah satu dari informen karena mengetahui
setiap aktivitas mahasantri dan lebih dekat dengan setiap mahasantri dibandingkan
mudir Ma’had al-Jami’ah. Dengan mengambil data dari mudabbir peneliti akan
memperoleh lebih banyak data yang akan digunakan dalam penelitian.
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3. Mahasantri
Mahasantri sebagai seorang yang dididik dan dibina serta sebagai objek
penelitian di Ma’had al-Jami’ah, oleh karenanya menjadi informen utama. Setiap
data yang diperoleh dari mudir dan mudabbir akan disamakan dengan data
mahasantri, sehingga data yang diambil benar-benar dipertanggung jawabkan.
E.

Sumber Data
Data merupakan hal yang sangat penting untuk menguak suatu permasalahan.

Data diperlukan untuk menjawab masalah penelitian atau mengisi hipotesis yang
sudah dirumuskan. Data adalah hasil pencatatan penelitian, baik berupa fakta ataupun
angka. Dalam penelitian ini ada dua sumber data, yaitu:
1. Primer
Data primer adalah data yang didapat langsung dari subyek penelitian dengan
menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek
sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer berupa opini subyek (orang)
secara individual dan secara kelompok hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian
atau kegiatan dan hasil pengkajian. Data primer bisa didapat melalui survei dan
metode observasi.
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2. Sekunder
Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak
langsung (melaui media perantara/diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data
sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun
dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.3
F.

Prosedur Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi yang dilakukan dengan menggunakan lembaran observasi yang

nantinya akan digunakan untuk mengamati keadaan, respon dan sikap peserta didik
yang terjadi selama penelitian dan menghubungkan dengan hasil wawancara agar
memperoleh hasil yang maksimal. Jangan sampai data hasil wawancara tidak sesuai
dengan yang terjadi di lapangan.
Peneliti mengobservasi pada setiap kegiatan yang ada di Ma’had al-Jami’ah IAIN
Ambon, setiap kegiatan yang akan diteliti merupakan kegiatan yang diprogramkan

dari bagian diniyah maupun keasramaan. Diniyah membuat program pembinaan alQur’an, Kitab Kuning, dan pembelajaran bahasa, sedangkan keasramaan membuat
program yang akan melatih setiap kemampuan mahasantri dari, salat berjama’ah,
pembacaan beberapa surah dalam al-Qur’an pada beberapa waktu, pelatihan pidato,
kultum, khutbah, shalawatan, olahraga, ,dan piket membersikan asrama.

3

Ibid.
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2. Wawancara
Wawancara yang dilakukan adalah wawancara kualitatif atau yang juga dikenal
sebagai wawancara mendalam. Berbeda dengan wawancara formal yang biasanya
sangat terstruktur dan relatif terbatas atau tertutup. Wawancara mendalam dilakukan
secara informal dalam bentuk perbincangan sehari-hari terhadap semua partisipan.
Wawancara bertujuan menggali fokus penelitian secara mendalam, karena itu
dilakukan secara berkelanjutan, dan pada partisipan tertentu mungkin dilakukan
berulang-ulang.4
Dari uraian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa wawancara mendalam (in
depth interview) adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam upaya mendapatkan
informasi dari para informen, sehingga jelas bahwa wawancara dilakukan lebih dari
satu orang yaitu antara informan dan peneliti yang di dalamnya berisi percakapanpercakapan. Dalam wawancara, peneliti mewawancarai sumber-sumber kunci, yaitu
dalam hal ini adalah Direktur Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon, Mudabbir dan
mahasantri Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon.
Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk meneliti secara langsung di
lokasi penelitian mengenai Implementasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui
kegiatan keseharian pada mahasantri yang akan menjadi subjek kajian yang tentunya
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon yang di dalamnya terdapat keberagaman suku budaya

4

Nusa Putra, Metode Penelitian; Kualitatif Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2013), hlm. 225.
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dan daerah, sehingga metode ini dianggap lebih tepat dan sesuai dengan kondisi serta
keadaan yang ada di tempat penelitian.
Peneliti menggunakan tujuh orang narasumber yang terdiri dari Direktur
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon, kepala keasramaan, kepala keamanan, dua orang

mahasantri semester II, dan dua orang mahasantri semester IV.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dan menganalisis
dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumentasi
adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen yaitu peninggalan
tertulis, arsip-arsip, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi dan lain
sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.5
Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan keterangan di Ma’had alJami’ah IAIN Ambon yang meliputi: struktur organisasi, keadaan para pengajar,

mahasantri, dan visi misi Ma’had, serta sarana dan prasarana. Dokumentasi yang
peneliti gunakan adalah dengan mengumpulkan data yang ada di Ma’had al-Jami’ah
IAIN Ambon, tepatnya diperoleh dari bagian madrasah diniyah dan keamanan serta

data-data berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Data ini peneliti gunakan untuk
mendapatkan data sebagai pendukung dalam penelitian ini.

5

74.

Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Banda Aceh: Ar-Rijal Institut, 2007), hlm.
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G. Analisis Data
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisis data. Tujuannya
adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang diperoleh. Pada tahap ini,
peneliti memilih data mana yang kurang relevan dengan tujuan dan masalah
penelitian, kemudian meringkas, memberi kode, selanjutnya mengelompokkan
(mengorganisir) sesuai dengan tema-tema yang ada.
2. Penyajian Data
Bentuk penyajian data yang akan digunakan adalah bentuk text-naratif. Hal ini
didasarkan pertimbangan bahwa setiap data yang muncul selalu berkaitan erat dengan
data yang lain. Oleh karena itu, diharapkan setiap data bisa dipahami dan tidak
terlepas dari latarnya. Penyajian data ini digunakan sebagai bahan untuk menafsirkan
dan mengambil simpulan atau dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah
inferensi yang merupakan makna terhadap data yang terkumpul dalam rangka
menjawab permasalahan.
3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)
Langkah terakhir dalam analisis data ini adalah menarik simpulan dan
verifikasi. Simpulan tersebut merupakan pemaknaan terhadap data yang telah
dikumpulkan. Dalam penelitian ini, pengambilan simpulan dilakukan secara bertahap.
Pertama, menyusun simpulan sementara (tentatif), tetapi dengan bertambahnya data
maka perlu dilakukan verifikasi data, yaitu dengan cara mempelajari kembali datadata yang ada dan melakukan “peer-debriefing” dengan teman sejawat, agar data
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yang diperoleh lebih tepat dan objektif. Di samping itu, meminta pertimbangan dari
pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian tersebut, seperti Direktur Ma’had
al-Jami’ah dan mahasantri. Kedua, menarik simpulan akhir setelah kegiatan pertama
selesai. Penarikan simpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian
pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah penelitian
secara konseptual.6
H. Pengecekan Keabsahan Temuan
Dalam penelitian kualitatif, tidak dilakukan pemeriksaan keabsahan instrumen,
tetapi pemeriksaan keabsahan data.
“Nusa

Putra

dalam

bukunya

metode

penelitian

kualitatif

pedidikan

menjelaskan, untuk keperluan pemeriksaan keabsahan data dikembangkan empat
indikator,

yaitu:

(1)

kredibilitas,

(2)

keteralihan

atau

transferability,

(3)

kebergantungan, dan (4) kepastian”.7
Kredibilitas, yaitu tingkat kepercayaan suatu proses dan hasil penelitian.
Kriteria yang dapat digunakan adalah lama penelitian, observasi yang detail,
triangulasi peer debriefing, analisis kasus negatif, membandingkan dengan hasil
penelitian lain, dan member check.
Penerapannya, peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan data
hasil wawancara serta data dari dokumentasi yang berkaitan. Dengan demikian apa
yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda. Sumber lain yang dimaksud adalah
6

Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan; Metode dan Paradigma Baru, hlm. 172-173.

7

Ibid, Metode Penelitian; Kualitatif Pendidikan, hlm. 224.
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interview dengan responden yang berbeda. Responden satu dengan responden yang
lainnya dimungkinkan punya pendapat yang berbeda tentang “Implementasi nilainilai pendidikan karakter melalui kegiatan keseharian mahasantri Ma’had al-Jami’ah
IAIN Ambon dan faktor pendukung serta penghambatnya.” Maka dalam trianggulasi
peneliti melakukan check-recheck, cross check, konsultasi dengan kepala sekolah,
wakasek kurikulum, guru agama, dan peserta didik.
I. Tahap-tahap Penelitian
Tahap penelitian Implementasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan
keseharian mahasantri Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon dibagi menjadi lima tahapan.
Adapun yang pertama tahap perencanaan, kedua tahap persiapan, ketiga tahap
pelaksanaan, keempat tahap analisis data dan kelima tahap penyelesaian.
1. Tahap Perencanaan
Tahap ini peneliti membuat rencana judul yang akan digunakan dalam
penelitian yaitu dengan mencari berbagai data dan sumber-sumber buku di
perpustakaan.
2. Tahap Persiapan
Peneliti mengajukan judul proposal Implementasi nilai-nilai pendidikan
karakter melalui kegiatan keseharian mahasantri

Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

dalam Pendidikan ke ketua jurusan pendidikan agama Islam, kemudian menyusun
proposal penelitian untuk diseminarkan bersama rekan-rekan dan dosen pembimbing.
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3. Tahap Pelaksanaan
Merupakan kegiatan inti dari suatu penelitian. Karena pada tahap pelaksanaan
ini peneliti mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan.
4. Tahap Analisis Data
Pada tahap ini peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara
sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat
diinformasikan kepada orang lain secara jelas.
5. Tahap Penyelesaian
Tahap penyelesaian merupakan tahap paling akhir dari sebuah penelitian. Pada
tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan dikumpulkan dalam
bentuk skripsi, yaitu berupa laporan penelitian dengan mengacu pada peraturan
penulisan skripsi yang berlaku di Jurusan PAI IAIN Ambon.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Implementasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan keseharian
mahasantri Ma’had al-jami’ah IAIN Ambon yang telah menerapkan nilai
religius, kejujuran, kedisiplinan dan kerja keras. Nilai-nilai pendidikan
karakter tersebut dibentuk melalui kegiatan salat berjamaah, membaca
surah al-Mulk, membaca surah yassin, kultum, bulis (piket) dan juga
bimbingan dalam pembinaan al-qur’an, bahasa Arab, pembinaan Kitab
Safinatunnajjah dan Kitab Bulugul Marrom yang dilakukan oleh
mahasantri. Setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang
telah dibuat oleh Ma’had al-jami’ah IAIN Ambon.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi nilai-nilai
pendidikan karakter melalui kegiatan keseharian mahasantri Ma’had aljami’ah IAIN Ambon yaitu:
a. faktor pendukung ialah adanya fasilitas seperti asrama Ma’had dan
masjid untuk melakukan pembinaan atau kegiatan dan aturan-aturan
sehingga dapat membentuk karakter mahasantri

dengan baik. Adanya

referensi atau kitab-kitab yang dikaji, bahan ajar yang diajarkan untuk
mahasantri.

b. faktor penghambat ialah tenaga pengajar yang ada di Ma’had sedikit
sehingga membuat para mahasantri kurang terbimbing untuk menjadi
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mahasantri yang memiliki karakter religius, kedisiplinan, kejujuran
dan kerja keras.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu peneliti memberikan beberapa
saran sebagai berikut:
1. Kepada pihak Ma’had al-Jami’ah agar lebih mempertegas masalah
kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan maupun pembinaan yang diikuti
oleh mahasantri sehingga mahasantri lebih giat lagi dalam melaksanakan
setiap aturan yang ada di Ma’had al-Jami’ah, dan juga, mempertegas
masalah mahasantri yang mengikuti kegiatan diluar Ma’had al-Jami’ah
sehingga tidak menghambat mahasantri dalam menjalankan setiap
kegiatan yang ada di Ma’had al-Jami’ah.
2. Kepada pihak Ma’had al-Jami’ah agar lebih menjalin hubungan dengan

para musyrif dalam rangka untuk lebih tekun lagi dalam pengabsenan
terhadap mahasantri atau mengontrol mahasantri dalam mengikuti setiap
kegiatan dengan baik.
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HASIL OBSERVASI
Lampiran II
Tanggal
: Ambon, 05 April – 07 April 2019
Dilakukan
No

1.

Nilai Yang Digali

Religius

Jujur
2.

3.
Disiplin

4.

Kerja keras

Indikator Nilai

Ya

Salat wajib dan salat sunah
Mengaji dan tadarusan
Dibaan dan shalawatan
Khotbah
Mempercayai dalam
melaksanakan pekerjaan
Menyampaikan sesuatu yang
sesuai dengan keadaan sebenarnya
Tidak berbohong dalam pekerjaan
Bersedia mengakui kesalahan dan
kekurangan
Mengikuti aturan dengan tertib
Menjalankan aturan yang dibuat
Memberikan hukaman kepada
pelanggaran
Memotivasi diri untuk bekerja
Menunjukan kesungguhan dalam
melaksanakan tugas
Tetap bertahan pada tugas yang
diterima walaupun menghadapi
kesulitan
Berusaha mencari cara untuk
memecahkan permasalahan
Menyelesaikan tugas dalam batas
waktu yang ditentukan.
Observer,

Irfan Hayoto
NIM. 150301037

Tidak

HASIL OBSERVASI
Tanggal

: Ambon, 08 April – 14 April 2019
Dilakukan

No

1.

Nilai Yang Digali

Religius

Jujur
2.

3.
Disiplin

4.

Kerja keras

Indikator Nilai

Ya

Salat wajib dan salat sunah
Mengaji dan tadarusan
Dibaan dan shalawatan
Khotbah
Mempercayai dalam
melaksanakan pekerjaan
Menyampaikan sesuatu yang
sesuai dengan keadaan sebenarnya
Tidak berbohong dalam pekerjaan
Bersedia mengakui kesalahan dan
kekurangan
Mengikuti aturan dengan tertib
Menjalankan aturan yang dibuat
Memberikan hukaman kepada
pelanggaran
Memotivasi diri untuk bekerja
Menunjukan kesungguhan dalam
melaksanakan tugas
Tetap bertahan pada tugas yang
diterima walaupun menghadapi
kesulitan
Berusaha mencari cara untuk
memecahkan permasalahan
Menyelesaikan tugas dalam batas
waktu yang ditentukan.
Observer,

Irfan Hayoto
NIM. 150301037

Tidak

HASIL OBSERVASI
Tanggal

: Ambon, 15 April – 21 April 2019
Dilakukan

No

1.

Nilai Yang Digali

Religius

Jujur
2.

3.
Disiplin

4.

Kerja keras

Indikator Nilai

Ya

Salat wajib dan salat sunah
Mengaji dan tadarusan
Dibaan dan shalawatan
Khotbah
Mempercayai dalam
melaksanakan pekerjaan
Menyampaikan sesuatu yang
sesuai dengan keadaan sebenarnya
Tidak berbohong dalam pekerjaan
Bersedia mengakui kesalahan dan
kekurangan
Mengikuti aturan dengan tertib
Menjalankan aturan yang dibuat
Memberikan hukaman kepada
pelanggaran
Memotivasi diri untuk bekerja
Menunjukan kesungguhan dalam
melaksanakan tugas
Tetap bertahan pada tugas yang
diterima walaupun menghadapi
kesulitan
Berusaha mencari cara untuk
memecahkan permasalahan
Menyelesaikan tugas dalam batas
waktu yang ditentukan.
Observer,

Irfan Hayoto
NIM. 150301037

Tidak

HASIL OBSERVASI
Tanggal

: Ambon, 22 April – 28 April 2019
Dilakukan

No

1.

Nilai Yang Digali

Religius

Jujur
2.

3.
Disiplin

4.

Kerja keras

Indikator Nilai

Ya

Salat wajib dan salat sunah
Mengaji dan tadarusan
Dibaan dan shalawatan
Khotbah
Mempercayai dalam
melaksanakan pekerjaan
Menyampaikan sesuatu yang
sesuai dengan keadaan sebenarnya
Tidak berbohong dalam pekerjaan
Bersedia mengakui kesalahan dan
kekurangan
Mengikuti aturan dengan tertib
Menjalankan aturan yang dibuat
Memberikan hukaman kepada
pelanggaran
Memotivasi diri untuk bekerja
Menunjukan kesungguhan dalam
melaksanakan tugas
Tetap bertahan pada tugas yang
diterima walaupun menghadapi
kesulitan
Berusaha mencari cara untuk
memecahkan permasalahan
Menyelesaikan tugas dalam batas
waktu yang ditentukan.
Observer,

Irfan Hayoto
NIM. 150301037

Tidak

HASIL OBSERVASI
Tanggal

: Ambon, 29 April – 05 Mei 2019
Dilakukan

No

1.

Nilai Yang Digali

Religius

Jujur
2.

3.
Disiplin

4.

Kerja keras

Indikator Nilai

Ya

Salat wajib dan salat sunah
Mengaji dan tadarusan
Dibaan dan shalawatan
Khotbah
Mempercayai dalam
melaksanakan pekerjaan
Menyampaikan sesuatu yang
sesuai dengan keadaan sebenarnya
Tidak berbohong dalam pekerjaan
Bersedia mengakui kesalahan dan
kekurangan
Mengikuti aturan dengan tertib
Menjalankan aturan yang dibuat
Memberikan hukaman kepada
pelanggaran
Memotivasi diri untuk bekerja
Menunjukan kesungguhan dalam
melaksanakan tugas
Tetap bertahan pada tugas yang
diterima walaupun menghadapi
kesulitan
Berusaha mencari cara untuk
memecahkan permasalahan
Menyelesaikan tugas dalam batas
waktu yang ditentukan.
Observer,

Irfan Hayoto
NIM. 150301037

Tidak

Lampiran I
HASIL WAWANCARA
Nama

: Farid Naya, M.Si

Jabatan

: Direktur Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

Agama

: Islam

Hari Tanggal : Jumat, 26 April 2019 Pukul 17:40 WIT
Peneliti

: Apa saja ibadah yang dilakukan di Ma’had al-Jami’ah IAIN
Ambon ?

Informan

: Di Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon
dilakukaan

ini ibadah yang

diantaranya ada salat wajib berjamaah dan salat

sunah berjamaah yaitu salat wajib diantaranya salat zuhur, ashar,
magrib, isya dan subuh yang dilaksanakan di masjid dan salat
sunah berjamaah itu yang pernah kami lakukan bersama di
masjid diantaranya salat tahajjud bersama. Termasuk ibadah
puasa, di Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

kami biasakan

mahasantri untuk melakukan ibadah puasa senin kamis
walaupun ini tidak diwajibkan sehingga mahasantri dapat
melatih dirinya untuk ketika kembali ke masyarakat. Ini adalah
ibadah-ibadah yang kami ajarkan di Ma’had al-Jami’ah IAIN
Ambon.

Peneliti

: Apa yang dilakukan untuk menambah pengetahuan agama
mahasantri di Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon ?

Informan

: Untuk menambah pengetahuan agama mahasantri putra
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

itu melalui pembinaan-

pembinaan. Pembinaan yang dilakukan di Ma’had al-Jami’ah
IAIN Ambon berdasarkan jadwal pembinaan dan berdasarkan
materi-materi diantaranya ada materi hadis arbain, Kitab
Akidatul Awam yang biasanya membahas tentang tauhid, Kitab
Bulugul Marrom, Kitab Attajib, Kitab Safinatul Najjah, Kitabkitab ini dia membahas tentang fikih dan ada juga Kitab
Adabulmuta’allim yang membahas tentang akhlak ada juga
materi kaedah-kaedah bahasa Arab yaitu nahu wadhi, selain itu
juga ada bahasa inggris yang dijarkan tentang grammar dan lain
sebagainya.
Peneliti

: Apa yang diperoleh dari setiap ibadah yang dilakukan oleh
mahasantri?

Informan

: Ibadah yang diperoleh adalah karena ibadah itu ada nilai-nilai
yang bisa diperoleh dari setiap ibadah yang dilaksanakan
misalnya salat, salat itu banyak memberikan hal positif bagi
mahasantri putra Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon misalnya
dilaksanakan secara berjamaah karena pelajaran yang paling
berharga dari salat berjamaah adalah bagaimana kita dalam

hidup ini tetap hidup secara berjamaah artinya kebersamaan itu
diajarkan saat mereka melaksanakan salat berjamaah termasuk
juga salat itu mengajarkan tentang kedisiplinan dalam hal
mengikuti imam, misalnya imam ruku kemudian diikuti oleh
makmun sebenarnya ini juga mengajarkan tentang nilai disiplin
atau tertib. Kemudian mahasantri putra yang melakukan sholat
sesungguhnya banyak nilai yang dapat dipetik dari praktek
sholat

berjamaah

itu

sendiri,

misalnya

kebersamaan,

kedisiplinaan dalam mengikuti imam itu juga sebagaian dari
disiplin, kemudian ada juga sensitif dari mahasantri putra terkait
dengan lingkungan sekitarnya jadi salam kanan dan salam kiri
itu juga menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial bagi
mahasantri itu sendiri. Dan tidak hanya dalam ibadah salat ada
juga ibadah puasa yang diperoleh dari mahasantri adalah banyak
nilai-nilai yang diperoleh misalnya, mereka menjadi lebih
merasakan simpati atau impati dengan sesama, bagaimana
mereka diajarakan hidup sederhana artinya tidak boros karena
itulah nilai penting yang dapat dipetik dari ibadah-ibadah puasa
itu sendiri.
Peneliti

: Apakah mahasantri diberikan kepercayaan dalam bekerja?

Informan

: Mahasantri jelas diberikan sebuah kepercayaan dalam bekerja
sebagai contoh masing-masing mahasantri itu diberi tanggung
jawab atau tugas misalnya dalam hal piket atau buhlis, jadi

tampa dikontrol itu mereka dibiasakan untuk bertanggung jawab
bahwa mereka sanggup melaksanakan tugasa piket atau buhlis.
Semua ini secara langsung kami melatih mereka untuk
memberikan

kepercayaan

kepada

mereka

bahwa

tampa

dikontrol oleh pengurus mereka bisa mengatur diri mereka
sendiri artinya mereka diberi kepercayaan untuk mengatur diri
mereka sendiri dalam hal kepekaan kebersihan itu sendiri.
Peneliti

: Apakah mahasantri mengakui kesalahannya ketika melakukan
kesalahan?

Informan

: Mahasantri memang dilatih untuk berkata jujur dan mau
mengakui kesalahanya sendiri sebagai contoh setiap selesai salat
subuh kami terapkan hukuman kepada mahasantri yang
terlambat salat berjamaah di masjid itu tampa di aba-abakan lagi
mahasantri dengan sendirinya berdiri tamapa harus diinstruksi
berdiri, ini artinya mahasantri putra sudah dilatih bagaimana
mengakui kesalahannya dalam hal terlambat salat subuh
berjamaah. Dan ada juga mahasantri dilatih untuk mengakui
kesalahannya dalam ketika mahasantri terlambat membaca surah
al-Mulk di masjid maka mahasantri mengantinya dengan
membaca surah al-Mulk setelah salat isya tampa di teriak lagi
mereka dengan spontanitas langsung menujuh ketempat yang
biasanya mereka baca, dan dibaca dengan posisi berdiri ini juga
kami melatih untuk bertanggun jawab atas kesalahannya.

Peneliti

: Apakah mahasantri ada yang berkata tidak benar?

Informan

: Mahasantri harus diakui bahwa mereka juga manusia yang
tidak lepas dari lupa khilaf walaupun mereka sudah dilakukan
pembinaan tetapi yang namanya manusia kan tidak lepas dari
khilafan maka sangat dimungkinkan mahasantri tidak berkata
benar atau mereka berkata benar contonhya untuk mengetahui
bahwa mahasantri itu berbohong atau jujur adalah dengan
dikroscek antara jawabannya dengan data yang ada diabsen itu
segnifikan atu tidak sehingga kita adapat mengetahuinya, jadi
alat kontronya adalah berupah absen atau bisa langsung
dikroscek kepada pembinanya atau ustadznya masing-masing.

Peneliti

: Apakah mahasantri mengikuti setiap kegiatan dengan tertib?

Informan

: Mahasntri putra mengikuti kegiatan di Ma’had dengan tertib
meskipun harus diakui bahwa masih ada satu dua yang
mengalami

kejenuhan

dan

kebosanan

sehingga

itu

mempengaruhi mereka yang tidak ikut dan terlambat.
Peneliti

: Apakah mahasantri yang tidak mengikuti kegiatan diberikan
hukuman?

Informan

: Di Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon ada sangsi atau panismen
bagi mahasantri yang tidak disiplin, tidak masuk, atau terlambat
dalam pembinaan, itu ada sangsinnya misalnya mereka disuruh
mencatat kembali materi-materi yang tidak diikuti karena setiap

aturan didukung dengan sangsi sehingga semua yang ada bisa
menyesuaikan dengan aturan dan juga menyadari akan sangsi
dan ada juga hukuman dalam hal ketika mahasantri tidak
melaksanakan buhlis maka hukumannya mereka disuruh untuk
menyapu lantai Ma’had yang masih kotor atau membersihkan
WC dan bisa juga mencaput rumput di sekitar luar Ma’had, dan
bagi mereka yang terlambat membaca surah al-Mulk mereka
disuruh mengantinya

setelah salat isya dengan cara berdiri.

Atau bagi mereka yang nginap diluar tampa izin besoknya baru
mereka muncul atau mereka tidak salat subuh berjamaah maka
hukumannya adalah membaca al-Qur’an diruang depan Ma’had
sesuai dengan juz yang di tentukan oleh pihak keamanan.
Peneliti

: Apakah ada motivasi yang diberikan kepada mahasantri?

Informan

: Motivasi selalu kami berikan kepada mahasantri, biasanya
setiap selesai sAlat subuh.

Peneliti

: Apakah ada tugas-tugas yang diberikan kepada mahasantri?

Informan

: Mahasantri selalu kami berikan tugas, karena tugas itu sifatnya
adalah melatih mahasantri dalam hal tulis menulis yakni tulis
materi sebelum materi itu diajarkan oleh ustadz-ustadz,
misalnya materi fikih maka mereka dituntut untuk menulis
kembali Kitab Safinatul Najjah dalam buku tulis sebelum
pembinaan itu berlangsung dan juga terkadang ada tugas yang

berkaitan dengan al-Qur’an maka mereka disuruh menghafal
surah-surah tertentu misalnya juz 30 sesuai dengan standarisasi
pembinaan al-Qur’an di Ma’had atau di Ma’had ada juga tugas
menghafal kosa kata bahasa Arab atau bahasa inggris yang
harus dihafal. Dan tujuannya adalah bagaimana mahasantri
mahir dalam menulis bahas Arab itu sendiri maka prinsipnya
orang menulis dengan baik itu tidak instan tapi dia berproses
dan proses itu butuh waktu yang lama makanya mereka butuh
latihan yang lama.
Peneliti

: Apakah mahasantri melaksanakan setiap tugas dengan baik
atau tidak?

Informan

: Saya katakan tugas itu memang wajib dilakukan oleh sertiap
mahasantri sehingga tidak ada istilanya tugas tidak dikerjakan,
kalau tidak kerjakan karena malas maka disitu ada sanksinya dia
harus laksanakan, jadi secara keseluruhan mereka mengerjakan
tugasnya alhamdullilah mereka aktif melakukan tugas yang
diberikan karena mereka sudah pahami bahwa dibalik tugas ada
sanksi yang siap menanti mereka, tapi di Ma’had yang dilatih
bagi mereka bukan sanksinya itu tapi dimana mereka dituntut
untuk disipilin dan taat semata-mata mencari ridha Allah Swt
bukan takut kepada manusia.

HASIL WAWANCARA
Nama

: Nakip Pelu, Lc.MA

Jabatan

: Kepala Asrama Putra Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

Agama

: Islam

Hari Tanggal : Rabu, 17 April 2019 Pukul 20:30 WIT
Peneliti

: Apa saja ibadah yang dilakukan di Ma’had al-Jami’ah IAIN
Ambon ?

Informan

: Ibadah yang kami terapkan untuk mahasantri di Ma’had ini
diantaranya adalah

ibadah mahda yakni sholat lima waktu

berjamaah di masjid, ada juga salat-salat sunah rawatib selain
ibadah mahda ada juga membaca al-Qur’an, berzikir, shalawat
dan lain-lain.
Peneliti

: Apa yang dilakukan untuk menambah pengetahuan agama
mahasantri di Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon ?

Informan

: Jadi, untuk menambah ilmu pengetahuan mahasantri kami
terapkan atau ajarkan kitab-kitab ada Kitab Bulugul Marrom,
Adabulmuta’alim, Safinahtulnajjah, ilmu nahu, ilmu sorof dan
ada juga hadist ini semua kami terapkan untuk mahasantri
sehingga dia lebih memperdalam ilmu-ilmu fikih atau dia bisa
memahaminya.

Peneliti

: Apa yang diperoleh dari setiap ibadah yang dilakukan oleh
mahasantri?

Informan

: Jadi, ibadah yang diperoleh dari setiap ibadah yang dilakukan
oleh mahasantri adalah bagaimana mahasantri bisa merasakan
kenikmatan didalam hatinya, berupah kesehatan, kecerdasan,
itulah kenikmatan yang diperoleh dari mahasantri.

Peneliti

: Apakah mahasantri diberikan kepercayaan dalam bekerja?

Informan

: Jelas, mahasantri diberikan amanah dalam melakukan
pekerjaan ini juga untuk melatih pertanggung jawab dan juga
melatih mahasantri dalam keikhlasan dalam bekerja sehingga
mahasantri juga terbiasa dengan pekerjaan itu.

Peneliti

: Apakah mahasantri mengakui kesalahannya ketika melakukan
kesalahan?

Informan

: Banyak mahasantri yang mengakui kesalahanya ketika
mahasantri melanggar aturan dimahad dan siap menerima
hukumannya.

Peneliti

: Apakah mahasantri ada yang berkata tidak benar?

Informan

: Di Ma’had ini, banyak mahasantri yang berkata jujur, baik,
hanya satu dua saja yang ketika membuat kesalahannya dia
mengelak karena mungkin takut dimarahi atau takut diberikan

hukuman oleh para ustad atau mudabbir, tapi insyaallah
semuanya baik.
Peneliti

: Apakah mahasantri mengikuti setiap kegiatan dengan tertib?

Informan

: Semuanya mengikuti dengan tertib tapi jika ada yang
melanggar mereka diberikan hukuman tapi banyak mahasantri
yang disiplin waktunya dalam mengikuti setiap kegiatan.

Peneliti

: Apakah mahasantri yang tidak mengikuti kegiatan diberikan
hukuman?

Informan

: Jadi, di Ma’had ini kami punya aturan dan jika mahasntri
melanggar aturan yang ada di asrama ini maka jelas kami
berikan hukuman tapi hukuman yang mendapatkan pahala
seperti tidak dispilin dalam menikuti kegiatan al-Mulk bersama
sebelum salat magrib maka hukumanya tetep sama mahasntri
tetap membaca al-Mulk setelah salat isya dengan berdiri dan
kadang diperintahkan untuk membersihkan WC dan lain-lain.

Peneliti

: Apakah ada motivasi yang diberikan kepada mahasantri?

Informan

: Ada, jadi setiap setelah subuh itu ada kultum singkat yang
disampaikan oleh mahasantri. Itu juga bagian dari pada
motivasi, kepada mahasantri yang lainnya. tapi kami para ustadz
atau para mudabbir selalu memberikan motivasi kepada
mahasantri ketika melanggar atau tidak disiplin kami selalu

memberikan dorongan dalam hal beribadah atau pentingnya
menghafal al-Qur’an, pentingnya kita berpuasa pentingnya kita
belajar, keikhlasan itu semua kami selalu sampaikan buat para
mahasantri yang ada diasrama ini.
Peneliti

: Apakah ada tugas-tugas yang diberikan kepada mahasantri?

Informan

: Ada tugas-tugas yang kami berikan kepada mahasntri misalnya
tugas dalam hal buhlis, kultum atau tugas dalam hal pembinaan
misalnya menghafal kosa kata bahasa Arab dan kosa kata bahasa
Inggris dan lain-lain.

Peneliti

: Apakah mahasantri melaksanakan setiap tugas dengan baik
atau tidak?

Informan

:

Mahasantri

melaksanakan

tugas

dengan

baik

ketika

menjalankan amanah yang diberikan misalnya membersihkan
WC, membersihkan asrama tapi masiH ada satu dua orang yang
malas dalam menjalankan tugas diasrama ini tapi tidak semua
tugas itu mahasantri malas kadang dia rajin kadang dia malas.

HASIL WAWANCARA
Nama

: Abd. Hafiz M. Semarang, S.Hi

Jabatan

: Kepala Keamanan Putra Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

Agama

: Islam

Hari Tanggal : Jumat, 12 April 2019 Pukul 14:30 WIT
Peneliti

: Apa saja ibadah yang dilakukan di Ma’had al-Jami’ah IAIN
Ambon ?

Informan

: Ibadah-ibadah yang dilakukan di Ma’had ini diantaranya salat
zuhur, salat ashar, salat magrib, salat isya, dan salat subuh. Dan
bagaimana dengan salat zuhur dan ashar yang bersamaan
dengan aktivitas dikampus maka tidak dipantau atau dimaklumi
dan ada juga salat-salat tambahan sebelum subuh diantaranya
salat sunah tahajjud dan membaca al-Qur’an sampai masuk
waktu subuh.

Peneliti

: Apa yang dilakukan untuk menambah pengetahuan agama di
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon ?

Informan

: Pembinaan yang dilakukan di Ma’had al-Jami’ah IAIN
Ambon adalah untuk menambah wawasan mahasantri melalui
pembinaan

kitab-kitab

yang

dikaji

misalnya

Kitab

Adabulmuta’allim, yakni kitab yang membahas tentang adab

antara murid dengan seorang guru, Kitab Safinahtulnajjah yang
membahas tentang fikih-fikih dasar yang harus diketahui oleh
mahasantri, ada juga Kitab Bidatulhidayah, yang membahas
tentang keseluruhan ibadah dan juga Kitab Bulugul Marrom,
Kitab Attahjib yang berisi tentang hadis-hadis yang mansyur
yang di riwayatkan oleh imam-iman seperti al-Bukhari, Muslim,
an-Nasai dan lainnya.
Peneliti

: Apa yang diperoleh dari setiap ibadah yang dilakukan oleh
mahasantri?

Informan

: Mengenai ibadah yang dilakukan adalah untuk mendekatkan
diri kepada Allah Swt sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan di
Ma’had al-jami’ah agar mahasantri terbiasa dengan ibadah yang
dilakukan dan setiap ibadah yang dilakukan di Ma’had alJami’ah selalu dipantau oleh para pengurus baik itu salat wajib
maupun salat sunah. Untuk bertujuan membiasakan diri dengan
ibadah dalam kehidupan kesehariannya sehingga mahasantri
ketika kembali kemasyarakat sudah bisa menjadikan ibadah
sebagai kebutuhan sehari-hari.

Peneliti

: Apakah mahasantri diberikan kepercayaan dalam bekerja?

Informan

: Ada beberapa pekerjaan yang diberikan kepada mahasantri
untuk melaksanakannya dengan bersama-sama. Misalnya;
mahasantri diberikan kepercayaan untuk membersihkan luar

halaman Ma’had maupun di dalam Ma’had disitu para
mahasantri diberikan tanggung jawab dalam bekerja sesuai
dengan tempat-tempat yang telah dibagikan oleh para pengurus
dan adajuga mahasantri minta keikhlasannya dalam partisipasi
dalam mengisi sholawat pada kegiatan-kegiatan besar diluar
Ma’had.
Peneliti

: Apakah mahasantri mengakui kesalahannya ketika melakukan
kesalahan?

Informan

: Di Ma’had al-Jami’ah selalu mengajarkan kepada mahasantri
untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, misalnya
ketika mahasantri melakukan kesalahan dalam tidak mengikuti
pembinaan dengan tampa ada perizinan maka mahasantri hadir
pada pembinaan itu dengan sendirinya mahasantri mengakui
kesalahannya dengan karena alasan tertentu. Ataupun tidak
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ustadz atau para
pengurus ketika ditanya mereka mengakui bahwa mereka belum
mengerjakan tugasnya, hal-hal yang kecil ini menandahkan
bahwa mahasantri diajarka untuk berani bertanggung jawab atas
apa yang dilakukan.

Peneliti

: Apakah mahasantri ada yang berkata tidak benar?

Informan

: Ma’had juga merupakan tempat pembinaan dan pembelajaran
untuk semua para mahasantri sehingga hal-hal yang berkaitan

dengan perkataan masih saja ditemukan mahasantri yang tidak
berkata jujur. Sehingga Ma’had hadir sebagai tempat untuk
membina, mendidik mahasantri secara berlahan-lahan untuk
menanamkan nilai-nilai kejujuran pada mahasantri, agar
mahasantri terbiasa berkata jujur kepada siapapun dan menjaga
lisannya.
Peneliti

: Apakah mahasantri mengikuti setiap kegiatan dengan tertib?

Informan

: Mahasantri dalam merealisasikan kegiatan pasti masih ada
sebagian yang belum menertibkan dirinya. Kadang-kadang
mahasantri tertib dalam kegiatan, kadang juga mahasantri belum
menertibkan aturan yang di tentukan dan sering ditemukan
mahasantri yang melanggar tapi kita selalu menghimbau atau
memberikan arahan secara contiunous untuk mengikuti kegiatan
dengan tertib.

Peneliti

: Apakah mahasantri yang tidak mengikuti kegiatan diberikan
hukuman?

Informan

: Hukuman selalu diberikan kepada mahasantri yang lalai dalam
mengikuti setiap kegiatan di Ma’had dan hukuman itu diberikan
dari pihak keamanan, jadi hukuman yang diberikan kepada
mahasantri bukan bersifat menyakiti tapi melainkan untuk
mendidik agar mahasantri menyadari perbuatannya kemudian
memberikan efek cerah misalnya; mahasantri tidak mengikuti

atau terlambat salat lima waktu maka mahasantri diberikan
sanksi dengan membaca al-Qur’an dengan surah yang
ditentukan, dan juga surah al-Mulk dengan dibaca 1 atau 2 kali,
ada juga sanksi lain yang diberikan kepada mahasantri yaitu
mahasantri yang nginap diluar tampa surat izin maka sanksinya
dengan denda uang sebesar 5000.00 sebagai efek cerah atau juga
sanksi membaca surah wajib; surah al-Mulk,

al-Waqi’ah,

Yassin dan juga sanksi memebersihkan WC itu semua dilakukan
untuk menumbuhkan rasa kepedulian atau sebagai ladang pahala
untuk mahasantri.
Peneliti

: Apakah ada motivasi yang diberikan kepada mahasantri?

Informan

: Motivasi selalu diberikan oleh para ustadz kepada mahasantri
untuk mendorong semangat mahasantri untuk meningkatkan
wawasan atau keinginannya dalam menuntut ilmu. Motivasi
juga diberikan melalui kitab-kitab yang dikaji melalui materi
ibadah terdapat juga motivasi didalamnya, sehingga mahasantri
sambil belajar kitab-kitab juga mendapatkan motivasi yang sama
melalui materi yang di berikan oleh ustadz. Dan ada juga
motivasi

yang

diberikan

kepada

mahasantri

melalui

pengalaman-pengalaman yang pernah didapatkan sehingga hal
itu menjadi arsib bahwa para ustadz pernah melakukan hal
tersebut. Sehingga dapat menjadikan contoh yang nyata kepada
para mahasantri untuk melakukan suatu kebaikan yang lain.

Peneliti

: Apakah ada tugas-tugas yang diberikan kepada mahasantri?

Informan

: Dalam pembinaan di Ma’had, setiap pembinaan yang
dilakukan atau diberikan terkait dengan pembinaan kitab-kitab
misalnya, atau pembinaan bahasa Arab atau bahasa inggris ada
juga tugas-tugas yang diberikan kepada mahasantri sebagai
bentuk latihan. Jadi selain tugas yang diberikan ada juga ujian
lisan sebagai bahan evaluasi untuk mahasantri itu sendiri. Jadi
semua tugas yang diberikan kepada mahasantri itu merupakan
bahan ukuran sejauh mana mahasantri dapat memahami materi
dengan baik. Materi itu juga diberikan sesuai dengan materi
yang diajarkan kepada mahasantri sehingga lebih menfokuskan
dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.

Peneliti

: Apakah mahasantri melaksanakan setiap tugas dengan baik
atau tidak?

Informan

: Masih saja kedapatan mahasantri yang tidak mengerjakan
tugas karena kelalaian mereka dalam hal tidak hadir dalam
pembinaan atau pemberian tugas tapi dilain sisi masih banyak
mahasantri yang mengerjakan tugas dengan baik walaupun
tugasnya tidak lengkap tapi disitu kita dapat melihat keseriusan
mahasantri dalam hal mengerjakan tugasnya.

HASIL WAWANCARA
Nama

: Morsal J. Samoal

Jabatan

: Mahasantri

Agama

: Islam

Semester

: II (Dua)

Hari Tanggal : Minggu, 14 April 2019 Pukul 09:30 WIT
Peneliti

: Apa saja ibadah yang dilakukan di Ma’had al-Jami’ah IAIN
Ambon ?

Informan

: Ibadah yang dilakukan di Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon ini
diantaranya salat-salat wajib dan diikuti dengan salat-salat sunah
misalnya sunah tahajjud

kemudian ada pembacaan yasin

dimalam jumat, membaca surah al-Waqiah. Ini juga termasuk
ibadah.
Peneliti

: Apa yang dilakukan untuk menambah pengetahuan agama di
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon ?

Informan

: Untuk menambah pengetahuan kami sebagai mahasantri
diantaranya melalui pembinaan al-Qur’an, sehingga kami dapat
membaca al-Qur’an dengan baik dan dapat menguasai hukumhukum bacaan dengan cukup baik. Ada juga bahasa Arab, dan
bahasa Inggris maupun Kitab Safinatul Najjah, yang dimana

membahas tentang thaharah sehingga kita dapat mengetahui tata
cara bersuci dengan baik, sehingga dari semua pembinaan ini
bertujuan untuk menambah wawasan kita tentang agama.
Peneliti

: Apa yang diperoleh dari setiap ibadah yang dilakukan oleh
mahasantri?

Informan

: Yang diperoleh dari setiap ibadah yang kami lakukan adalah
dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Swt, melatih
kedisiplinan kita dengan waktu kepada Allah Swt, sehingga kita
dapat menajemen waktu dengan baik, sehingga kita terbiasa
dalam hal melaksanakan ibadah dan menjadi ladang pahala
untuk investasi akhirat.

Peneliti

: Apakah mahasantri diberikan kepercayaan dalam bekerja?

Informan

: Mahasantri selalu diberikan tanggung jawab dalam bekerja
misalnya, di yaumul Ahad. Di Ma’had menerapkan kegiatan
roan, mahasantri dibagi tugas-tugasnya dalam membersih
lingkungan Ma’had maupun didalam Ma’had tampa dikontrol
langsung dari pihak pengurus ada juga kegiatan buhlis, yang
dimana mahasantri diberikan tugas untuk membersihkan
Ma’had dengan mengepel lantai, membersihkan sampahsampah yang ada didalam Ma’had sesuai dengan jadwal piket
yang sudah ada. Sehingga dapat melatih kita dalam bertanggung
jawab dalam bekerja, melatih kita supaya mandiri sehingga kita

mahasantri terjung kemasyarakat mahasantri sudah terbiasa
dengan bersih-bersih.
Peneliti

: Apakah mahasantri mengakui kesalahannya ketika melakukan
kesalahan?

Informan

: Mahasantri kadang tidak mengakui kesalahanya ketika
terlambat membaca surah al-Mulk , misalnya aturan yang
ditetapkan di Ma’had ketika mahasantri terlambat membaca
surah al-Mulk

maka wajib dibaca setelah salat isya dengan

dibaca 2 kali dibandingkan dengan mahasantri yang sebelumnya
dibaca hanya satu kali tapi masih ada sebagian kecil yang cuek
dengan kesalahanya. Disisi lain juga banyak sekali mahasantri
yang taat ketika mereka sadar atas kesalahannya sehingga
setelah salat isya mereka langsung membaca surah al-Mulk
tampa di panggil atau tampa dipaksa dari para pengurus ada juga
mahasantri yang terlambat salat subuh di masjid maka wajib
berdiri sampai ustadz mempersilakan duduk. Disitu mahasantri
menyadari ketika mereka terlambat salat subuh dengan
sendirinya mereka berdiri tampa dipaksa lagi oleh ustadz karena
mereka sadar dengan kesalahannya.
Peneliti

: Apakah mahasantri ada yang berkata tidak benar?

Informan

: Mahasantri di Ma’had ini ada yang berkata benar adajuga yang
tidak berkata jujur contohnya ketika mahasantri bergurau

dengan teman-temannya, kadang informasi yang disampaikan
itu hanya dianggap sebagai sebuah percandaan padahal hal
tersebut dapat mengurangi nilai pahalanya kita sisi Allah swt.
Tapi ketika mahasantri diperhadapkan dengan para ustadz
insyaallah mereka berkata yang jujur karena kemungkinan takut
sama seorang guru. Yang selalu mengajarkan pentingnya jujur
dalam diri kita sebagai mahasantri.
Peneliti

: Apakah mahasantri mengikuti setiap kegiatan dengan tertib?

Informan

: Mahasantri di Ma’had ini banyak sebagian besar yang taat
dalam mengikuti setiap kegiatan dengan baik dan tertib, maupun
kegiatan salat lima waktu, kegiatan membaca surah al-Mulk ,
kegiatan buhlis dan lain-lain. tapi ada juga yang lalai dalam
mengikuti kegiatan misalnya pada saat pembinaan di Ma’had
kadang mahasantri sering keluar tampa perizinan dan ada juga
yang nginap diluar tampa izin.

Peneliti

: Apakah mahasantri yang tidak mengikuti kegiatan diberikan
hukuman?

Informan

: Mahasantri selalu diberikan hukuman berdasarkan pelanggaran
yang dilakukan dalam hal kegiatan. Hukuman diberikan oleh
kepala bagian keamanan ustadz hafiz semarang. Ketika
mahasantri tidak mengikuti setiap kegiatan dengan tertib
misalnya, kegitan membaca surah al-Mulk , kegiatan salat subuh

dan lain-lain. Hukuman yang diberikan adalah sesuai dengan
kegitan yang tidak ikut contohnya; terlambat membaca surah alMulk sebelum menjelang salat magrib maka wajib membaca
surah al-Mulk

setelah salat isya dengan 2 kali lipat

dibandingkan dengan orang yang tidak terlambat. Dan
mahasantri yang terlambat salat subuh satu rakaat maupun tidak
salat subuh berjamaah di masjid maka hukuman bagi yang
terlambat adalah mahasantri wajib berdiri setelah salat subuh
sampai ustadz mempersilakan duduk, dan hukuman bagi yang
tidak berjamaah di masjid wajib membaca surah wajib seperti
surah al-Mulk, surah al-Waqi’ah. Dan surah yasin dengan
berdiri di depan Ma’had.
Peneliti

: Apakah ada motivasi yang diberikan kepada mahasantri?

Informan

: Mahasantri selalu diberikan motivasi ketika berada di Ma’had
oleh para ustadz, diantaranya ketika selesai pembinaan sering
diberikan arahan sebagai semangat dalam hal belajar dan
mahasantri juga di berikan arahan dalam hal memperbaiki diri
ketika membuat kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan
agar kedepannya menjadi lebih baik.

Peneliti

: Apakah ada tugas-tugas yang diberikan kepada mahasantri?

Informan

: Tentu tugas pasti diberikan dari ustadz kepada mahasantri,
ketika pembinaan dan tugas-tugas ini sangat bermanfaat bagi

mahasantri untuk dapat mengulangi kembali materi-materi yang
telah diajarkan untuk menambah wawasan mahasantri dan ada
juga tugas-tugas yang diberikan oleh para ustadz dalam hal
kegiatan, misalnya; buhlis, kultum, karena hal ini kita jarang
kita dapatkan di kampus. Dan sangat baik sekali karena pada
awalnya kita tidak biasa kultum didepan orang banyak lamalama kita bisa berbicara didepan orang banayak melalui kegitan
kultum yang diterapkan di Ma’had ini.
Peneliti

: Apakah mahasantri melaksanakan setiap tugas dengan baik
atau tidak?

Informan

: Kadan ada sebagian mahasantri tugas yang diberikan oleh para
ustadz itu dengan baik tapi kadan mahasantri ada juga yang lalai
dalam pemberian tugas yang diberikan oleh para ustadz
mungkin karena faktor lupa atau disengajai. Misalnya; buhlis
sering kedapatan mahasantri yang tidak bekerja dalam
membersihkan Ma’had ketika setiap sore, dan sering mahasantri
yang tidak siap dalam menyampaikan kultum setiap setelah salat
subuh pada hal jadwal sudah tempel sebelum-sebelumnya.

HASIL WAWANCARA
Nama

: Sanusi Ulath

Jabatan

: Mahasantri

Agama

: Islam

Semester

: II (dua)

Hari Tanggal : Rabu, 24 April 2019 Pukul 14:30 WIT
Peneliti

: Apa saja ibadah yang dilakukan di Ma’had al-Jami’ah IAIN
Ambon ?

Informan

: Ada beberapa Ibadah yang diterapkan di Ma’had ini
diantaranya salat lima waktu, salat zuhur, salat ashar, salat
magrib, salat isya, salat subuh dan salat tahajjud ada juga ibadah
puasa Sunah senin kamis, yang sering kami lakukan juga ketika
kami berada di Ma’had.

Peneliti

: Apa yang dilakukan untuk menambah pengetahuan agama di
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon ?

Informan

: Ma’had mengadakan kegiatan yang sifatnya pembinaan yaitu
pembinaan dalam proses belajar yang di bagi beberapa tahap ada
pembinaan

al-Qur’an,

pembinaan

kitab-kitab,

pembinaan

Bahasa ini adalah salah satu pembinaan untuk menambah
wawasan pengetahuan agama kami sebagai mahasantri. Kitab-

kitab yang dipelajari di Ma’had ada Kitab Safinatulnajjah yang
membahas tentang kaidah-kaidah fikih islam, Kitab Akidatul
Awam ini adalah kitab-kitab pemula yang kami dapat sebagai
mahasantri baru untuk menambah pengetahuan kami selama
berada di Ma’had.
Peneliti

: Apa yang diperoleh dari setiap ibadah yang dilakukan oleh
mahasantri?

Informan

: Yang diperoleh dari setiap ibadah yang kami lakukan selama
berada di Ma’had al-jamiah yaitu yang pertama untuk kita
gemar lagi datang ke masjid, dan ibadah lainnya ibadah puasa
adalah untuk melatih mahasantri untuk pentingnya bersabar dan
ikhlas dan yang paling utama adalah untuk melatih menghemat
uang. Dan dampak dari setiap ibadah adalah untuk merubah
akhlak kami sebagai mahasantri dan itu sudah terlihat misalnya
yang tadi salatnya masih putus-putus tatapi mulai berlahan-lahan
akhlak kami mulai kami benahi dari setiap perbuatan yang kami
lakukan karena salat adalah mencegah perbuatan keji dan
mungkar. Kebanyakan mahasantri yang saya lihat mereka
melaksanakan salat

dengan rutin dari salat wajib dan salat

Sunah maka akan terbawah-bawah kepada perilaku akhlak
mahasantri itu sendiri
Peneliti

: Apakah mahasantri diberikan kepercayaan dalam bekerja?

Informan

: Mahasantri selalu diberikan kepercyaaan dalam bekerja sesuai
dengan job yang sudah dibagikan untuk membersihkan asrama
misalnya pada hari minggu kami selalu melakukan roan didepan
asrama dan didalam asrama dan hasilnya pun bersih tampa
dikontrol langsung dari para ustadz.

Peneliti

: Apakah mahasantri mengakui kesalahannya ketika melakukan
kesalahan?

Informan

: Mahasantri yang membuat kesalahan mereka mengakuinya
ketika ditanya oleh para ustadz misalnya mengapa terlambat
salat dan lain-lain dan ada juga beberapa mahasantri yang tidak
berkata jujur ketika ditanya oleh ustadz.

Peneliti

: Apakah mahasantri ada yang berkata tidak benar?

Informan

: Sebagian besar mahasantri yang berkata jujur dalam hal
misalnya ketika tidak mengikuti kegiatan atau pembinaan ketika
ditanya mereka jujur karena dilihat dari kesehariannya dalam
menjalankan sesuatau dengan baik. Tapi ada juga beberapa
mahasantri yang tida jujur ketiuka ditanya oleh ustadz misalnya
dalam hal mengapa tidak mengikuti pembinaan atau kegiatan
kadan mereka berampologi bahwa mereka sakit, tidur. Padahal
kelihatan dari reaksinya sehari-hari di asrama pun berbeda .

Peneliti

: Apakah mahasantri mengikuti setiap kegiatan dengan tertib?

Informan

: Sebagian besar mahasantri tertib dam menguikuti kegiatan atau
pembinaan mungkin 80 persen yang tertib, tapi ada beberapa
mahasantri juga kadang tidak tertib misalnya terlambat datang
ke masjid atau terlambat mengikuti pembinaan tetapi mereka
kadang juga tertib dalam kegiatang yang lain.

Peneliti

: Apakah mahasantri yang tidak mengikuti kegiatan diberikan
hukuman?

Informan

: Mahasantri selalu diberikan hukuman ketika tidak taat kepada
aturan dan hukumannya pun juga berbeda-beda sesuai dengan
kegiatan yang tidak diikuti misalnya mahasantri yang terlambat
membaca surah al-Mulk

di masjid maka hukumannya

mengantinya dengan membaca surah al-Mulk setelah salat isya
dengan dilipat gandakan menjadi dua kali baca sambil berdiri
terus jarang mengikuti kegiatan salat lima waktu di masjid maka
sanksinya mencuci WC.
Peneliti

: Apakah ada motivasi yang diberikan kepada mahasantri?

Informan

: Motivasi selalu diberikan oleh ustadz kepada mahasantri dalm
bentuk tulisan atau lisan dalam hal bagaimana kita selalu ikhlas
dalam

menjalankan

tugas-tugas

yang

diberikan

atau

menjalankan aturan di Ma’had dengan ikhlas dan ada juga
motivasi yang diberikan dalam hal menjujung ilmu di akademik
Peneliti

: Apakah ada tugas-tugas yang diberikan kepada mahasantri?

Informan

: Tugas-tugas yang diberikan kepada mahasantri ini sangat
banyak misalnya tugas buhlis, tugas kultum yang biasanya
dilaksanakan setiap setelah subuh dan tugas adalam pembinaan
misalnya melengkapi kitab-kitab dan menghafal juz 30 atau
menghafal kosa kata bahsa Arab atau bahasa Inggris.

Peneliti

: Apakah mahasantri melaksanakan setiap tugas dengan baik
atau tidak?

Informan

: Mahasantri melaksanakan tugas dengan baik dalam hal
misalnya tugas yang sudah diberikan oleh para ustadz kepada
mereka tetapi kadang ada juga yang cuek dengan tugastugasnya.

HASIL WAWANCARA
Nama

: Jumadin Muhammad

Jabatan

: Mahasantri

Agama

: Islam

Semester

: IV (Empat)

Hari Tanggal : Jumat, 19 April 2019 Pukul 16:30 WIT
Peneliti

: Apa saja ibadah yang dilakukan di Ma’had al-Jami’ah IAIN
Ambon ?

Informan

: Di Ma’had ini ada beberapa ibadah yang diterapkan untuk
mahasantri diantaranya salat limawaktu, salat sunah tahajjud dan
ibadah puasa sunah senin kamis, ini adalah beberapa ibadah
yang diterapkan di Ma’had

al-Jami’ah untuk mahasantri

sendiri. Untuk melatih mahasantri menjadi orang yang cerdas
hatinya.
Peneliti

: Apa yang dilakukan untuk menambah pengetahuan agama di
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon ?

Informan

: Untuk menambah pengetahuan agama kami di Ma’had ini
melalui jalur pembinaan yang kami lakukan diantaranya belajar
kitab-kitab kuning yaitu (1) Kitab Bulugul Marrom yang
membahas

tentang hadis-hadis

yang membahas

tentang

thaharah, puasa, salat dan lain sebagainya, (2) Kitab Attahjib
yang membahas tentang hadis-hadis juga yang berkaitan dengan
masalah fikih (3) Kitab Safinatulnajah yang membahas tentang
dasar-dasar fikih (4) Akidatul Awam. Ada juga melalui
pembinaan al-Qur’an ini merupakan pembinaan yang kami
lakukan di Ma’had untuk menambah pengetahuan agama kami.
Peneliti

: Apa yang diperoleh dari setiap ibadah yang dilakukan oleh
mahasantri?

Informan

: Banyak yang di peroleh dari setiap ibadah yang kami lakukan
di Ma’had ini. diantaranya salat lima waktu. selain mendapatkan
pahala juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt,
mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebelum kita masuk di
Ma’had ini kita masi belum mengerjakan salat lima waktu
dengan baik tetapi ketika kami mulai beradah di Ma’had ini
berlahan-lahan kami sudah terbiasa dengan mengerjakan salat
lima waktu, karakter buruk kami juga sudah mulai kami
tinggalkan berlahan-lahan ada juga salat sunah dan lain-lain.
Semua ini kita dapatkan di Ma’had.

Peneliti

: Apakah mahasantri diberikan kepercayaan dalam bekerja?

Informan

: Mahasantri selalu diberikan kepercayaan dalam bekerja salah
satunya

saya

diberikan

kepercayaan

dalam

mengelolah

perpustakaan, ini juga merupakan suatu kepercayaan yang

diberikan kepada saya. Kepercayaan yang lain dalam hal bekerja
diberikan kepada kami sebagai mahasantri yaitu: buhlis untuk
membersihkan Ma’had setiap hari sesuai dengan jadwal yag
sudah ditetapkan, ada juga roan setiap minggu, kita selalu
diberikan kepercayaan dalam bekerja sesuai dengan kelompok
maupun tempat yang sudah dibagikan oleh ustadz ada yang
membersihkan depan Ma’had, samping Ma’had dan belakang
Ma’had dan ada juga yang membersihkan didalam Ma’had
maupun WC.
Peneliti

: Apakah mahasantri mengakui kesalahannya ketika melakukan
kesalahan?

Informan

: Mahasantri sering kedapatan tidak mengakui kesalahan yang
diperbuat dalam hal contohnya mahasantri wajib membaca surah
al-Mulk di masjid sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
oleh pihak keamanan jam 18:15. Apabilah mahasantri terlambat
dari waktu yang telah ditentukan maka harus mengantinya
dengan membaca surah al-Mulk

dua kali lipat dengan cara

berdiri setelah salat isya, tetapi ada beberapa mahasantri yang
terlambat mereka langsung kembali ke Ma’had tampa belum
membaca surah al-Mulk , ini adalah salah satu mahasantri yang
tidak bertanggung jawab atau tidak mengakui kesalahannya.
Tetapi sebagian besar mahasantri yang mengakui kesalahannya
di bandingkan dengan mahasantri yang tidak mengakui

kesalahannya.

Mahasantri

juga

kadan

tidak

mengakui

kesalahannya ketika mereka nginap diluar Ma’had tampa ada
surah izin dari pihak keamanan, ketika mereka kembali ke
Ma’had ditanya oleh pihak keamanan mereka menyangkal atau
menutupi kesalahanya.
Peneliti

: Apakah mahasantri ada yang berkata tidak benar?

Informan

: Kebanyakan mahasantri di Ma’had ini berkata jujur atau benar,
karena mereka selalu di berikan arahan dari para ustadz tentang
suatu kebenaran. Pada awalnya memang kami kadang tidak
berkata jujur tetapi selama kami berproses di Ma’had kami
mulai berlahan-lahan berkata yang baik-baik. Dan untuk
mengukur atau mengetahui bahwa mahasantri itu jujur adalah
ketika mahasantri yang terlambat salat subuh di masjid maka
harus berdiri setelah salat subuh samapai ustadz mempersilakan
duduk dari situ mahasantri tampa diperintahkan atau dipaksa
lagi mereka sudah berdiri. Ini adalah salah satu penerapan yang
di lakukan oleh ustadz untuk menanamkan nilai karakter
kejujuran kepada mahasantri.

Peneliti

: Apakah mahasantri mengikuti setiap kegiatan dengan tertib?

Informan

: Banyak sekali mahasantri yang mengikuti kegiatan dengan
tertib misalnya kegiatan membaca surah al-Mulk , kegiatan salat
berjamaah di masjid, disitu mahasantri tampa harus diperintah

lagi mereka sudah berangkat kemasjid untuk membaca surah alMulk. Ada juga kegiatan buhlis untuk membersihkan atau
mengepel lantai Ma’had. Tetapi ada juga mahasantri yang tidak
mengerjakannya karena ada hambatan seperti kulianya samapi
sore sehingga mereka tidak sempat untuk mengerjakannya dan
ada juga karena kembali ke Ma’had terlambat sehingga mereka
juga tidak mengerjakannya.
Peneliti

: Apakah mahasantri yang tidak mengikuti kegiatan diberikan
hukuman?

Informan

: Mahasantri selalu diberika hukuman apabila melakukan
pelanggaran misalnya mahasantri nginap diluar Ma’had satu
malam maka hukumannya harus membayar uang sebesar
5000.00 dan membersihkan dua WC. Kegiatan yang lainnya
yaitu mahasantri yang terlambat membaca surah al-Mulk
sebelum magrib maka hukumannya membaca surah al-Mulk
setelah salat isya dengan catatan dibaca duakali dengan berdiri
dibandingkan dengan mahasantri yang tidak terlambat. Dan
apabilah mahasantri yang tidak berjamaah salat subuh di masjid
maka hukuman yang diberika adalah membaca surah-surah
wajib seperti: surah al-Waqiah, surah al-Mulk dan surah Yassin
dengan cara berdiri di depan Ma’had.

Peneliti

: Apakah ada motivasi yang diberikan kepada mahasantri?

Informan

: Motivasi sangat banyak yang diberikan dari para ustadz kepada
mahasantri dalam hal arahan-arahan rohani, arahan tentang
pentingnya menghafal al-Qur’an, berceramah itu merupakan
sebuah motivasi menurut saya sangat baik. Dan ada juga
pencerahan kepada mahasantri dalam hal penting salat, kerja
harus ikhlas.

Peneliti

: Apakah ada tugas-tugas yang diberikan kepada mahasantri?

Informan

: Mahasantri pasti diberikan tugas dalam hal pembinaan.
Mahasantri disuruh untuk menulis kitab, menghafal hadist dan
menghafal al-Qur’an kemudian tugas dalam hal kegitan seperti
tugas buhlis, kultum ini merepukan tugas-tugas yang diberikan
oleh ustadz kepada kami ini semua bertujuan untuk melatih
mahasantri agar ketika kembali kemasyarakat ketika disuruh
untuk membantu kerja bakti atau menyampaikam sedikit kultum
sehigga mahasantri tidak lagi gugup dan sebagainnya karena
sudah dibiasakan di Ma’had.

Peneliti

: Apakah mahasantri melaksanakan setiap tugas dengan baik
atau tidak?

Informan

: Ada beberapa mahasantri yang tidak melaksanakan tugas
dengan baik misal tugas kultum, itu kadang mahasantri cuek
dengan kultum padahal mahasantri sudah terjadwal denga
kultum tetapi kadang mereka tidak siap dan sebagainya dan ada

juga kegiatan buhlis, kadang mereka tidak mengerjakannya
padahal mereka sudah tau jadwal buhlisnya tetapi mereka cuek
atau lalai. Tetapi ada juga mahasantri taat pada tugas yang
diberikan oleh ustadz dengan tertib.

HASIL WAWANCARA
Nama

: Samsudin Saomena

Jabatan

: Mahasantri

Agama

: Islam

Semester

: IV (Empat)

Hari Tanggal : Senin, 22 April 2019 Pukul 09:30 WIT
Peneliti

: Apa saja ibadah yang dilakukan di Ma’had al-Jami’ah IAIN
Ambon ?

Informan

: Ibadah-ibadah yang dilakukan di Ma’had tentu sangat banyak
bagi kami mahasantri. Kita juga diajarkan selalu untuk
mengerjakan salat lima waktu dengan baik dan tertib seperti
salat zuhur, salat ashar, salat magrib, salat isya, salat subuh.
Pada awalnya saya tidak biasa untuk mengerjakan salat dengan
baik tapi demi bertahap-tahap saya mulai melaksanakannya.
Semua itu karena dorongan dari ustadz maupun teman-teman
mahasantri.

Peneliti

: Apa yang dilakukan untuk menambah pengetahuan agama di
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon ?

Informan

: Yang paling utama untuk menambah pengetahuan agama
mahasantri sekarang adalah kita diajarkan untuk memepelajari

kitab-kitab kuning seperti Kitab Bulogol Marrom, Kitab
Adabulmuta’alim dan kitab-kitab lainnya, untuk menamba
wawasan kita sebagai mahasantri dalam hal materi thaharoh,
maupun tatacara

ibadah

yang baik.

Para

ustadz

juga

mengajarkan kepada kita untuk harus bisa berkhotbah dan
berkultum semua yang dilakukan adalah untuk kita sebagai
mahasantri agar bisa berbicara di masyarakat.
Peneliti

: Apa yang diperoleh dari setiap ibadah yang dilakukan oleh
mahasantri?

Informan

: Setiap ibadah yang kami lakukan adanya sebuah perubahan
yakni dalam hal, tingka laku kami sebagai mahasantri, sikap
buruk

kami

mulai

berlahan-lahan

kami

sudah

mulai

menguranginya. Dan kami mulai terbiasa dalam melakukan halhal yang baik dengan sendirinya kita mulai menjauhi hal-hal
yang dilarang dan kami juga mulai bisa rutin dalam
melaksanakan ibadah-ibadah yang diterapkan di Ma’had.
Peneliti

: Apakah mahasantri diberikan kepercayaan dalam bekerja?

Informan

: Dalam hal kepercayaan bekerja mahasantri sangat diberikan
kesempatan untuk menyampaikan persepsinya dalam hal
pembagian kerja yang dibagi oleh ustadz. Dan mahasantri
diberikan kebebasan dalam bekerja sesuai dengan keinginanya
tetapi mendapatkan hasil yang maksimal dalam hal bekerja

seperti roan

membersihkan halaman luar asrama maupun

didalam asrama itu sendiri
Peneliti

: Apakah mahasantri mengakui kesalahannya ketika melakukan
kesalahan?

Informan

: Mahasantri di Ma’had ini cukup sadar dengan kesalahan yang
dilakukan jadi ketika mahasantri diberikan sanksi mereka tidak
membantah karena mereka sadar dengan kesalahanya ketika saat
ustadz memberikan hukuman. Ada juga sebagian mahasantri
yang kadang-kadang tidak jujur ketika ditanya oleh ustadz
karena takut dan sebagainya.

Peneliti

: Apakah mahasantri ada yang berkata tidak benar?

Informan

: Kadang-kadang kita selalu mengatakan hal yang tidak jujur
dalam hal untuk menutupi kesalahan misalnya, kita dihadapkan
dengan suatu hal yang mendesak sehingga kita berkata tidak
jujur kepada ustadz dalam arti kta tidak izin dan selalu mencaricari alasan untuk bisa diizinkan oleh ustadz.

Peneliti

: Apakah mahasantri mengikuti setiap kegiatan dengan tertib?

Informan

: Mahasantri cukup tertib dalam mengikuti setiap kegiatan yang
diterapkan di Ma’had dengan baik, karena ada para pengurus
juga yang ditugaskan untuk memantau dan mengingatkan
mahasantri dan mengambil absensi dari setiap kegiatan yang ada

di Ma’had ini para pengurus juga memberikan araha kepada
kami agar tidak lupa dengan kegiatan-kegiatan

tersebut.

Misalnya kegiatan membaca surah al-Mulk , kegitan buhlis
kegitan yasinan bersama-bersama dan lain-lainnya.
Peneliti

: Apakah mahasantri yang tidak mengikuti kegiatan diberikan
hukuman?

Informan

: Mahasantri tentu dan pasti diberikan hukuman dari para
pengurus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dalam hal
tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Ma’had misalnya
mahasantri tidak salat subuh berjamaah di masjid maka
diberikan hukuman dengan membaca surah-surah wajib yaitu,
surah al-Mulk , surah Yassin, surah al-Waqi’ah dengan cara
berdiri ketika dipagi hari di Ma’had itu sendiri. Ada juga
hukuman yang lain seperti mahasantri terlambat membaca surah
al-Mulk

ketika sebelum magrib maka mahasantri diberikan

hukuman dengan membaca surah al-Mulk

dengan di lipat

gandakan menjadi dobel dengan cara berdiri setelah salat isya.
Peneliti

: Apakah ada motivasi yang diberikan kepada mahasantri?

Informan

: Motivasi selalu kami dapatkan dari para ustadz untuk
memebrikan kami dorongan untuk ikhlas dalam meengikuti
semua kegitan dengan baik maupun pembinaan, dan dilain sisi
juga ustadz selalu memberikan motivasi rohani atau pencerahan

kepada mahasantri agar tidak melakukan sesuatu dengan
terpaksa sehingga kita mulai berlahan-lahan menjadi lebih baik
dan sami’na wa athonah.
Peneliti

: Apakah ada tugas-tugas yang diberikan kepada mahasantri?

Informan

: Tentu mahasantri diberikan tugas melalui pembinaan yang
dilakukan di Ma’had dengan menulis kitab-kitab yang belum
dilengkapkan dan ada juga beberapa tugas yang diberikan oleh
ustadz yang memang sangat penting dengan menghafal alQur’an yang paling diprioritaskan adalah menghafal jus 30
semua ini untuk kepentingan kami kami sendiri dan dimasa
depan dan ini menjadi investasi akhirat nanti ada juga tugas
dalam hal kegiatan yang lain misalnya, kegitan kultum, buhlis,
untuk melatih kita sebagai mahasantri untuk berlomba-lomba
dalam membersih.

Peneliti

: Apakah mahasantri melaksanakan setiap tugas dengan baik
atau tidak?

Informan

: Kadang-kadang mahasantri lalai dalam melaksanakan tugasnya
sudah terjadwal di Ma’had ini misalnya, buhlis, mahasantri
sering kedapatan tidak melaksanakan buhlis maupun tugas
kultum dengan baik. tapi ada sebagian besar yag tertib
mengikuti kegiatan dengan baik dan taat kepada tatanan yang
ada di Ma’had.

Pada tahun 2015, kepengurusan Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon yang
bertempat di asrama putri telah dibentuk sebagai berikut:
No
1

2

Jabatan

Nama

Direktur Ma’had:

Much. Mu’alim, M.HI

Sekretaris pengasuh:

Farid Naya M.Si

Kepala Asrama Putri:

M. Farid, M.Sos

Dewan Pembina (Mudabbiroh)
1. Wakil Ketua Asrama:
2. Kabag. Keamanan Asrama Putri
Kedisiplinan, Kebersihan, Kesehatan dan
Olahraga):
3. Kabag Pengembangan Asrama Putri

Lailatul Munawwarah,
S.Pd.I
Rasmi Okohillo, S.Pd.I
Ahl. Allah, S.Th.I

(Ekonomi, Intelektual, dan Kreatifitas):
4. Kabag. Kembinaan Asrama Putri (Bahasa,
Ubudiyah, dan diniyah):

Nurlaila Ohorella, S.Pd.I

Pada tahun 2018 , terjadi pergantian

Direktur Ma’had al-Jami’ah IAIN

Ambon, dengan rincian sebagai berikut :

No

Jabatan

1

2

Nama

Direktur Ma’had:

Farid Naya M.Si

Sekretaris pengasuh:

Nurdin Buatan, S.HI

Kepala Asrama Putri:

Mukhlisin, M.Pd.I

Kepala Asrama Putra:

Nakip Pelu, Lc;MA

Dewan Pembina (Mudabbiroh)
1. Kepala madrasah diniyyah
2. Kepala madrasah al-Quran
3. Kepala keasramaan

Ahl Allah, S.Th.I
Rasmi Akohilo, M.Pd.I
Eviana Wabula, S.Pd

(Sumber: Dokumen Ma’had)1
Daftar Nama Pengurus Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon Tahun 2017/2018
No
Nama
Pend
Jabatan/
Tempat
Terakhir
Tugas
Tugas
1 Farid Naya, M.Si
S-2
Direktur Ma’had
Asrama putra/i
2 Nurdin Buatan, S.Hi
S-1
Sekretaris Ma’had
Asrama putra/i
H. M. Nakip Pelu,
S-2
Kepala Asrama
Asrama
3
Lc., MA
Putra
Putra
4 Mukhlisin, M.Pd.I
S-2
Kepala Asrama Putri Asrama putri
Syafril
Majapahit,
S-1
Kepala Madrasah
Asrama
5
S.Pd.I
Diniyah Putra
Putra
Abd. Hafidz M.
S-1
Ketua Keamanan
Asrama
6
Semarang, S.Hi
Putra
Putra
7
Abd. Rifan Syarif,
S-1
Sekretaris Madrasah
Asrama
SE
al-Qur’an
Putra
8
Ahl Allah, S.Th.I
S-1
Kepala Madrasah
Asrama
Diniyah Putri
Putri
9
Rasmi
Akohillo,
S-2
Kordinator Mq Putri
Asrama
M.Pd
Putri
1

Dokumen Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon 2019.

10

11

Sunartin
S.Pd

Palahidu,
S-1

Eviana Wabula, S.Pd

S-1

Koordinator
Mahasiswa
Bidikmisi
Ketua Keamanan
Putri

Asrama
Putri
Asrama
Putri

Musyrif dan Musyrifah Tahun 2018
No

Nama

Semester

Jurusan

Fakultas

1

Sumirang Siompo

VI

P. MATEK

ITK

2

Irfan Hayoto

VI

PAI

ITK

3

Syahrul Ode Aliani

IV

PAI

ITK

4

Badrun Ishak

IV

PAI

ITK

5

Ahmad Yani Raharusun

IV

ILMU AQIDAH

USHWAH

6

M. Aldi Juliantoro

IV

P. MATEK

ITK

7

Suhardin La Wani

VI

PAI

ITK

8

M. Aldi Aihunan

IV

P. MATEK

ITK

9

M. Nur Tusiek

II

BKI

USHWAH

10

M. Jasril Yusuf Naya

VI

AS

SEI

11

Jumadin Muhammad

II

MKS

SEI

12

Jamadi Landjai

II

PAI

ITK

13

Alfiatul Hasanah

II

PAI

PASCA

14

Rukmini Abdullah

II

PAI

PASCA

15

Rahma Ren'el

VI

PAI

ITK

16

Ma'rifah Dawan

VI

PAI

ITK

17

Wa Ode Liana

VI

KPI

USHWAH

18

Hulaiva Pary

VI

HES

SEI

19

Nur Astuti

IV

P. BIOLOGI

ITK

20

Safitriana Bey

IV

PAI

ITK

21

Muhanyi Rumaf

IV

AS

SEI

22

Patri Indriani Masiri

IV

EKSY

SEI

23

Nur Hayati

II

P. MATEK

ITK

24

Fadhila Latukau

II

EKSY

SEI

Selain itu di dalam dema terdapat pengurus-pengurus dari Ma’had al-Jami’ah
IAIN Ambon sebagai penanggung jawab juga beberapa mahasantri yang dianggap
mampu bergabung dalam dema. Rinciannya sebagai berikut:

Pengurus Inti DEMA Putra dan Putri Tahun 2015
No
1
2
3

Nama
Anggi Karanelan
La Sugiyanto
Sofia Rumadaul
Syawal
Sauda Latukau
Juanda Ibrahim

Jabatan
Ketua DEMA
Sekretaris DEMA
Bendahara

Pengurus Inti DEMA Putra dan Putri Tahun 2016-2017
No
1
2
3

Nama
Sumirang Siompo
Wa Ode Liana
Rahman Reliubun
Rahma Ren’el
Irfan Hayoto
Hulaiva Pary

Jabatan
Ketua DEMA
Sekretaris DEMA
Bendahara

Pengurus Inti DEMA Putra dan Putri Tahun 2018-2019
No
1
2
3

Nama
Adi Juliantoro
Nurastuti
Muh. Aldi
Nur hayati
Patri Indriyani Masiri
Fadila Latukau

Jabatan
Ketua DEMA
Sekretaris DEMA
Bendahara

Lampiran III
DOKUMENTASI

Papan Nama Ma’had al-Jami’ah (Asrama Putra)

Wawancara Dengan Direktur Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

Wawancara Dengan Kepala Asrama Putra
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

Wawancara Dengan Kepala Keamanan Asrama Putra
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

Wawancara Dengan Mahasantri Semester Dua
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

Wawancara Dengan Mahasantri Semester Dua
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

Wawancara Dengan Mahasantri Semester Empat
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

Wawancara Dengan Mahasantri Semester Empat
Ma’had al-Jami’ah IAIN Ambon

Kegiatan Pembinaan

Pembinaan Tilawah al-Qur’an Setelah Salat Magrib

Pembinaan Bahasa Arab Setelah Salat Isya

Pembinaan Setelah Salat Subuh

Kegiatan Non Pembinaan

Kegiatan Bulis Sebelum Waktu Magrib

Kegiatan Pembacaan Surah al-Mulk dan Hidzbul Falah
Sebelum Shalat Magrib

Kegiatan Hukuman Pembacaan Surah al-Mulk dan Hidzbul Falah
Setelah Salat Isya

Kegiatan Pembacaan Surah Yasin dan Tahlilan Malam Jumat

Kegiatan Tahkim Malam Ahad

Kegiatan Ro’an Hari Ahad

