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HASIL WAWANCARA/INTERVIEW 

 

1. Kepala Madrasah Diniyah Buatanul Ulum II dan Ustadz-ustadz 

  

a. Sejarah Berdirinya madrasah Diniyah  

“Awal muncule madrasah iki, yo tidak pernah terlepas 

songko peran seorang tokoh agamawan mas koyo Kyai, yo bisa 

dikatan beliau sebagai tonggak awal berdirinya madrasah iki. 

Madrasah Bustanul Ulum iki zaman ndisek didirikan oleh KH Makrus 

tahun 1955. Awal mulane beliau mendirikan madrasah nek mushola 

cedek kali, seng di arani (mushola minggiran). KH  Makrus iki 

dibantu oleh KH Muhktar dalam mendirikan madrasah tersebut”.
1
 

 “Kalau masalah berdiri, Madrasah iki berdiri, mergane 

beliau pengen ngembangne ilmune seng di olehne ko pondok 

pesantren. Zaman ndisek beliau mendalami ilmu agama Islam neng 

pondok pesantren  Lirboyo karo Ploso Kediri, beliau yo dadi alumni 

songko pondok pesantren kuwi. Ketika beliau kembali neng ndesone, 

beliau prihatin melihat lingkungan sekitare. Mergane masyarakat 

sekitar masih kurang dalam hal ilmu Agama Islam. Dengan adanya 

fenomena ngunu iku, sehingga beliau memiliki tekad untuk 

mendirikan madrasah. KH. Makhrus iki kepengen masyarakat sekitar 

ben iso mendalami dan memahami ilmu agama Islam melalui 

madrasah kuwi mau. Beliau kepengen masyarakat sekitar nduwe 

generasi penerus seng memiliki pengetahuan ilmu agama Islam apik 

lan berahklak mulia”.
2
 

 

2. Wawancara dengan H. Maskur memperkuat cerita sejarah singkat 

berdirinya Madrasah Diniyah Bustanul Ulum II 

 

“Lek masalah pindah rene, mergone santrine mundak okeh 

lan masyarakat pengen madrasah iku di deleh cedeke masjid jamek 

(masjid desa). Selain alasan kae mau alasane liyane dipindah mergo 

semakin banyaknya masyarakat disekitar dan semakin berkembangnya 

madrasah yang dikelola oleh para tokoh agama deso kene. Pas 

pertama kali madrasah iki dipindahne ndisek pada tahun 1959 mas”.
3
 

 

                                                           
1
 Wawancara dengan Kepala Madrasah Diniyah ustadz Masrochil Huda pada 

tanggal 06 Mei 2015 pukul 15.00 
2
 Wawancara dengan ustadz Subchan pada tanggal 06 Mei 2015 pukul 15.00 

3
 Wawancara dengan H. Maskur pada tanggal 10 Mei 2015 pukul 15.00 



3. Wawancara dengan Kepala Madrasah Ustadz Masrochil Huda tentang 

strategi ustadz dalam membentuk akhlak santri 

 

Lek masalah strategi ki, piye mas yo. Strategi ki podo karo cara, podo 

karo cara membentuk akhlak santri. Yo membentuk akhlak ki kan 

tidak hanya menggunakan satu cara, tapi kudu beberapa cara atau 

strategi kuwi mau. Ben lebih mudah terbentuk akhlak mulia di dalam 

diri santri. 

“yo kalau ustadz sini, lek masalah perbedaan mesti ada mas. Kan 

pemikiran ustadz ki berbeda-beda, dadi pas membentuk e yo bedo-

bedo mas koyo aku karo pak Subchan ki yo memiliki cara-cara dewe 

dalam membentuk akhlak. Karo ustadz-ustadz liyo yo bedo, pokok lek 

teng mriki nggeh mas dalam membentuk akhlak selagi tidak 

melenceng karo ajarae agomo yo iku digunakne mas.” 

“terus kalau masalah kondisi akhlak, madrasah diniyah kene iki, ya  

akhlaknya Alhamdulillah sudah cukup baik untuk saat ini, mergo 

didukung dengan sekolah MI mas, jadi sedikit banyaknya pelajaran 

yang baik yang diperoleh dari MI pun terbawa ke sekolah sore. Yo 

enek siji loro santri seng sek angel diomongi, mergone yo terae cah 

cilik dadi kudu telaten lek mendidik akhlak  bocah seng ijek cilik 

ngunu kuwi.”
4
 

 “Lek diluar proses pembelajran yo mas, kalau saya sebagai salah satu 

ustadz di sini, dalam membentuk akhlak anak yo macem-macem mas. 

Ya kalau santri tidak masuk, harus izin. Yo iku tujuane ben santri ki 

disiplin, aku yo ngomongi ustadz liyo lek santri tidak masuk disuruh 

membuat surat ijin mas. Selain iku sebagai ustadz di sini saya 

memberikan contoh yang baik kepada santri atau menjadi teladan 

untuk santri mas, tujuane ben santri bisa mengikuti tingkah laku kita 

yang baik. Selain kuwi enek maneh mas, kadang ustadz-ustadz kene 

iki ngenekne kumpulan karo orang tua santri 3 bulan seklai, tujuane 

yo di engge membantu dalam membentuk akhlak mulia marang santri. 

Yo ustad kene ngenekne kumpulan iku mau ngge njaluk tulung 

marang orang tua santri supaya menyampaikan kelakuan santri ketika 

di rumah”.
5
  

Ketika dalam kelas atau dalam proses pembelajaran,lek pas wayahku 

ngajar ketika pelajaran dimulai saya adakan do’a bersama sebelum 

dan sesudah proses belajar mengajar selesei. Setelah do’a selesei saya 

adakan musyafakhoh (salaman) ketika mau mas. 

Pada saat penyamapaian materi, kadang saya menyampaikannya 

dengan lisan mas ben bocah iki penak lek mahamne. Lek mboten 

ngoten nggeh pas kulo paringi hafalan gek mbenjinge pas tak kongkon 

hafalan kok ora hafal yo tak kon ngadek mas nek ngarep, yo ngunu 

iku tujuane tak ngge nggae santrine ben lebih tanggung jawab mas 
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karo opo seng di perintahne ustadze.Selain iku, pas pelajarane rodok 

okeh yo kadang aku nggae kelompok marang santri tujuane santri yo 

ben semangat lek pas nerangne materi seng tak ajarne nek ngarep 

mas.
6
 

“Kalau prosesnya mas, ketika di dalam ruangan ki hal yang pertama 

saya lakukan yaitu mengajak santri ber do’a bersama sebelum 

memulai pelajaran, setelah itu saya melihat situasi, kondisi dan 

karakter kelas. Yo baik dari keadaane santri maupun keadaan 

lingkungan kelas sak urunge memulai pelajaran. Setelah itu, baru 

mengadakan sedikit percakapan utowo cerito seng tujuane untuk 

mengkondisikan santri mas.  Hal ngono kui tak lakoni digawe ndelok 

santri wes siap nopo dereng menerima pelajaran, yo karo membuat 

santri ben meneng disek mas. Setelah itu, ketika santri sudah diam dan 

mendengarkan omongan saya, barulah saya memulai pelajaran mas. 

Yo kadang ki pas wes tak mulai pelajaran isek enek anak seng isek 

gemberah, yo tak parani terus tak omongi mas ben gak mengganggu 

kancane. Gemberahe ki mergo njarakki kancane mas, di jawili bar 

ngunu noleh kan kancane maleh nggolek I sopo seng njawil, gek 

maleh gemberah bar ngunu iku. Yo lek gak kenek diomongi tak kon 

ngadek nek ngare mas ben nduwe efek jera. Setelah selesai tak suruh 

berdo’a bersama dan mushafakhoh dengan saya ketika mau pulang 

mas. Seperti itu mas pelaksaan strategi saya.”
7
. 

Tentang pelaksanaan nggeh mas, kalau saya dalam pelaksanaannya, 

terlebih dahulu harus ngerti/mengetahui sejauh mana materi sing arep 

diserap oleh santri. Mergane, dengan menggunakan cara seperti itu, 

saya bisa tahu perbedaan antara santri seng siji karo liyane. Selain itu, 

saya bisa lebih mudah membuat santri menerima materi yang saya 

ajarkan.Lek awal pelaksanaanku yo ngono kui mas. Yo intine aku 

kudu ngerti situasi kelase dan keadaan santrine mas.”
8
. 

“Kalau masalah evaluasi yo mas, biasane kene ki lek mengevaluasi 

tidak hanya saat mengajar, tetapi juga saat di luar kelas. Yo dengan 

cara menghadirkan semua orang tua santri diajak kumpulan, pada saat 

kumpulan kita ustadz-ustadz di sini menanyakan masalah apa saja 

yang dihadapi orang tua. Biasane kan enek to mas, bocah seng nakal 

lek nek Madrasah ki manut tapi nek omah ora manut, nah kuwi 

sebagai evaluasine ustadz kudu iso membuat santri kuwi manut karo 

kedua orang tuane pas nek omah.Selain iku juga Madrasah kene 

mengadakan imtikhan (ulangan) disetiap akhir tahun mas, yo iku dadi 

salah satu tolak ukur siswa dalam menerima pelajaran.Diluk engkas 

kene yo arep ngenekne imtikhan mas.”
9
 

“Kalau di dalam kelas yo mas, biasane caraku mengevaluasi yo 

dengan cara menyuruh siswa membaca satu persatu di depan kitab 
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yang telah di ajarkan. Selain kuwi yo aku melihat tingkah laku siswa 

kepada ustdz yang ada di Madrasah mas dan tingkah laku karo 

kancane nek kelas.”
10

 

Terus lek masalah faktor pendukung nggeh mas, faktor pendukung itu 

yang pertama ya iku mendapat dana BOSDA (bantuan oprasi sekolah 

daerah), aku sering mondar-mandir ngurusne dana kuwi tujuane yo 

ben Madrasah Diniyah semakin berkembang mas. Dengan enek e dana 

niku kulo saget memenuhi sarana dan prasarana di sini mas yo 

walaupun mboten selengkap nek sekolah umum mas masalah fasilitas 

ki, seng penting saget berjalan lancar proses pembelajaran niku mas 

lek kulo. Selain niku, nggeh ustadz-ustadz mriki saling bekerja sama 

untuk mendidik santri menjadi lebih baik lagi mas, mendidik 

membentuk akhlak ingkang sae niku wau mas. Selain niku nggeh niku 

yang mendukung masyarakat sekitar atau orang tua wali yang setiap 3 

bulan sekali diajak kumpulan untuk membahas masala santri mas”
11

 

“Kalau masalah faktor penghambat ki opo yo mas, masalahe niku teng 

waktu mas. Amergi pagi masuk sekolah umum dan sekarang ditambah 

LES mas, kan niki sampun mendekati UN teng MI, murid MI niku 

nggeh murid Madrasah Diniyah mas, gek lek wasule sampun sonten 

kan kulo mboten saget masukne Diniyah lebih awal jadi maleh molor 

masuknya Diniyah. Asline kulo nggeh angsal peraturan dari Ma’arif 

mas, amergi Madrasah Diniyah sini masih dalam naungan Ma’arif, 

tapi yo keadaane sekarang santri lebih mendahulukan umum 

ketimbang Diniyah, yo aku mengkondisionalkan mawon dadine mas. 

Selain masalah waktu yang terbagi dengan umum, masalah yang 

kedua  niku cuaca mas, lek musim hujan ngoten nggeh santri niku 

hanya 20-50% ingkang hadir, yang laine empun mboten, amergi 

nggeh jawah niku wau.”
12

 

 

4. Ustadz Subchan mengenai strategi ustadz dalam membentuk akhlak santri 

 

 “Memang benar mas, ustadz di sini berbeda-beda dalam membentuk 

akhlak santri.Ustadz di sini juga memiliki cara-cara tersendiri dalam 

mebentuk akhlak santri. Marai nyapo to maskok berbeda, mergane 

kene Madrasahe gak semaju sekolah umum, dan Madrasah kene sek 

manut karo ajarane romo-romo kiyai seng merintis MADIN kene iki. 

Lek jaman ndisek kan lek soal strategi mesti bedo, marai yo belum 

berkembang seperti sekarang ini. Dadi dalam membentuk akhlak 

santri yo bedo 

                                                           
10

 Pak Huda tanggal 14 Mei 2015 pukul 15.00-selesai 
11

 Wawancara Pak Huda tanggal 14 Mei 2015 pukul 15.00-selesai 
12

 Wawancara Pak Huda tanggal 17 Mei 2015 pukul 15.00-selesai 



Intinya seorang ustadz memiliki cara berbeda dalam membentuk 

akhlak santri. Okeh fakor seng marai bedo dalam menyampaikan 

materi.Faktore yo bedo pendapat karo bedone sifate santrine.”
13

 

Kalau tantang jenis-jenis strategi atau cara yang saya gunakan di luar 

proses pembelajaran, ya ketika tidak ada udzur santri harus masuk, 

dan ketika santri memiliki udzur tidak masuk maka santri mau harus 

memiliki surat izin, yo lek aku tujuane digae menanamkan 

kedisiplinan dalam diri santri mas. Tidak hanya itu mas, kita sebagai 

ustadz ketika berada di madrasah atau luar madrasah harus bisa 

menjadi teladan yang baik santri kita, dengan begitu berarti awake 

dewe sebagai ustadz harus bisa memberikan contoh yang baik dalam 

bertingkah laku di kehidupan sehari-hari. 

Selain kae mau lek menanamkan akhlak nek santri ki, sebagai ustadz 

yo menganjurkan semua santri sebelum berangkat sekolah harus 

berpamitan dengan orang tua.Selain kuwi, ustadz kene ki yo sering 

mengadakan kumpulan wali murid digae membantu menumbuhkan 

akhlak. Yo tujuane ngge nggolek i informasi opo ae keluhane orang 

tua tentang anak. Nah dari keluhan orang tua, ustad kene lebih bisa 

mengerti dan bisa memberikan anjuran kepada siswa bahwa memiliki 

akhlak seng apik iku penting dalam kehidupan sehari-hari.Dan 

memberikan pengarahan karo siswa bahwa pendidikan itu sangat 

penting untuk menjalani kehidupan.Piye lo mas, terae saiki ki akhlak 

ki koyo kurang tertanam, dadi aku sebagai ustadz yo sering ngelekne 

(menegur), pokok ngantek waleh tentang akhlak mau mas.”
14

 

 Lek aku ketika dalam proses pembelajaran, aku menyuruh siswa 

untuk bermusafakhoh ketika mau masuk kelas dan ketikaakan pulang, 

setelah itu berdo’a sebelum memulai dan selesei dalam proses 

pelajaran. 

Ketika dalam menyampaikan kitab tauhid aku mesti menyampaikan 

secara lisan mas, selain menyampaikan secara lisan, aku ngongkon 

hafalan siswa, lek pas tak kongkon hafalan kok ora hafal yo tak 

hukum mas, ben siswa lebih sregep hafalan. Yo iku caraku 

mas.Hukumane yokadang tak kon ngadek nek kelase dewe, lek 

mboten ngoten tak kon ngadek nek kelas liyo mas karo tak kon moco 

istighfar peng satus mas.”
15

 

“Dalam pelakasanaan strategi mas yo, lek menurutku, sebelum 

memulai pelajaran aku masuk dan megajak mushafakoh santri, setelah 

selesai, aku ngongkon santri berdo’a bersama sebelum pelajaran di 

mulai, kemudian saya menyampaikan materi pelajaran, nah ketika nek 

njero kelas ki dilakukan dengan santai mas.Koyo opo seng uwes 

direncanakne sak urunge nek omah, tujuane supaya keadaan ruangan 
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tidak menegangkan dan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan 

lancar.Selain kuwi, aku yo kudu aktif mas nek njero kelas ben santri-

santri ora gemberah ketika pelajaran tak mulai. Lek ora gemberah kan 

santri maleh penak menerima pelajaran seng tak sampekne. Gek santri 

maleh semangat untuk belajar di dalam ruangan. Selain iku, aku kudu 

ngerti mas perbedaan IQ ne santri, kan kadang enek seng pinter lan 

biasa-biasa ae, dadi lek nerangne seng biasa-biasa wae mau yo tak 

baleni ngantek iso. Setelah selesai say menyuruh siswa berdo’a 

bersama sebelum pulang, kemudian saya musafakhoh kembali 

sebelum pulang mas, seperti itu mas proses pelaksanaan ku.” 
16

 

“Evaluasi ku mas yo, sederhana sajan mas lek aku, jika ada santri 

yang sudah bisa dengan mudah memahami materi, saya memberikan 

waktu untuk dia menjelaskan di depan mas kepada santri-santri yang 

lain. Teko kono iku aku iso ngerti mas, oh cah iki uwes faham tenan 

soal materi iki, oh iki urung faham. Koyo seng wes tak omongne kae 

mas, bahwa IQ santri satu dengan yang lain ki berbeda. Dadi kan tidak 

semua materi yang saya ajarkan bisa diserap semua oleh siswa, 

makanya aku mengetes siswa dengan cara tak kon membaca nerangne 

di depan santri-santri yang lain.” 

“selain iku yo enek liyane jane mas, yo iku dengan mengundang orang 

tua diajak rapat nek kene, selain membahas sekolah ustadz-ustadz 

kene juga mengajak orang tua membahas masalh akhlak e anak e piye 

di rumah, dari rapat kuwi mau kan ustadz-astadz kene maleh ngerti 

apa yang harus dilakukan untuk lebih meningkatkan akhlak e santri 

menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya itu mas, Madrasah sini dalam 

mengevaluasi juga megadakan imtikhan, imtikhan ki yo sejenis 

ulangan atau seseter kae lho mas, yo tujuaneuntuk mengukur siswa 

dalam menyerap materi.”
17

 

“Ngeten nggeh mas, lek menurut kulo niku santri bisa dikatakan 

berhasil manakala santri niku saget menerima materi ingkang saya 

ajarkan dan santri itu memiliki tingkah laku yang baik. Karena apa, 

santri itu dikatakan berhasil tidak hanya pintar di dalam ruangan, akan 

tetapi bisa mengaplikasikan materi yang sudah saya sampaikan. 

Seperti materi Tauhid yam as, nah di dalamnya kan terdapat sifat 

mukhal Allah, apabila santri bisa mengaplikasikan salah satunya 

menurut saya itu sudah sangat bagus mas.”
18

 

“Menurut ku nggeh mas, faktor pendukungya dalam pembentukkan 

akhlak niku nggeh kesadaran dari anak itu sendiri yang mau menerima 

pelajaran dan memperhatikan yang ustadz sampaikan, selain niku 

nggeh suasana lingkungan yang kondusif, tengnopo to mas saya 

katakana kondusif ki, karena masyarakat sini di kelilingi banyak 

pesantren, sehingga orang tua sangat mendukung jika anaknya 

disekolahkan di Madrasah Diniyah ini. Kan zaman sekarang anak 
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jarang mau di pondokne mas, yo dadi orang tua santri sudah merasa 

senang jika anaknya mau sekolah di Madrasah Diniyah, yo tujuane 

ben mundak apik akhlak e iku mau mas.”
19

 

“Faktor penghambat dalam pembentukan akhlak niku yo berangkat 

dari latar belakang santri yang berbeda mas, banyak orang tua yang 

kurang perhatian dengan sekolah diniyahe santri, yo mergo sibu kerjo 

mau mas, lek wong tuwek wes kesel ko sawah pasti ora patek ngurusi 

anak e. yo penak e perane orang tua kurang terhadap anak e dewe 

mas”
20

 

 

5. Wawancara dengan Ustadz Sanusi mengenai strategi ustadz dalam 

membentuk akhlak santri 

 

“Tentang jenis-jenis strategi membentuk akhlak nggeh mas, ustadz 

atau guru niku sebagai figur atau panutan dumateng santri. Dadose 

seorang ustadz utawi guru niku saget maringi contoh ingkang sae 

marang poro santri, supados santri wau meniru tingkah laku ustadz 

ingkang sae niku wau, lek mboten ngoten nggeh kulo nuturi santri 

ketika santri mboten sopan kaleh ustadz lan kaleh kancane mas.”
21

 

 Kulo milai kaleh do’a bersama sakderenge pelajaran dimulai, dan sak 

sampunipun pelajaran selesai. 

Selain niku cara kulo membentuk akhlak santri niku kulo terangne lan 

kulo paring crito tentang isine kitab, nggeh tujuane supados santri 

niku wau saget mengambil pelajaran saking cerito ingkang wonten 

ndalem kitab. Selain niku, kulo nggeh sering maringi arahan maraing 

santri, nggeh supados santri wau saget lebih sae dumateng tingkah 

lakunipun, nggeh namung biasa ngoten niku mas lek kulo. Selain 

niku, kulo teng kelas nggeh sampun sering matur kaleh santri tentang 

tokoh agami ingkang nduweni perilaku sae, kulo berharap dengan 

ceritanipun niku wau santri saget niru kelakuan ingkang sae tokoh-

tokoh agami niku wau. 

Lek tujuane cara kulonggeh niko wau, nggeh kulo berharap santri 

saget remen kaleh pelajaran agami Islam, santri saget semangat 

mendalami agami Islam lan santri saget patuh kaleh ustadz ingkang 

ngajaraken ilmu niku wau mas, selain niku santri saget bertingkah 

laku ingkang sae.”
22

. 

“Soal pelaksaan ingndalem ruangan nggeh mas, lek kulo nggeh biasa 

mawon mas.Nggeh pertama kulo ngejak santri berdo’a bersama riyen, 

tujuane nggeh mugi-mugi ilmu ingkang ajeng diwucalne barokah, 

kaping kaleh nggeh kulo terangne materi ingkang kulo ajarne, supados 

santri niku faham kaleh materine niku wau.Nggeh lek kulo niku mucal 

teng kelas niku santai mawon mas.tujuanipun supados santri mboten 
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tegang mas, supados santri saget lebih faham kaleh nopo ingkang kulo 

terangne mas, nggeh ngoten niku kadang wonten santri ingkang nakal 

mas, nggeh kulo kengken mucal kitabpe teng ngajeng, ngoten niku 

nggeh supaya santri lebih memperhatikan kulo nerangne mas, lan 

santri lebih aktif mas. Sesampun mantun kulo mengajak santri ber 

do’a bersama kemudian musafakhoh maleh ajeng wasul niko 

mas.Nggeh lek pelaksanaan kulo ngoten niku mas. “
23

 

 

“lek kulo nggeh mas, teng kelas selain ceramah lan menuis teng 

bor(papan tulis) Kulo nggeh ngecek tulisan santri mas setunggal-

setunggal ngoten, tujuane damel ningali menowo wonten santri 

mboten nulis, kan biasane wonten santri ingkang nakal mas, mboten 

nulis. Lek enten ingkang mboten nulis nggeh kulo jejer teng ngajeng 

kengken nulis kaleh ngadek mas, ben santri niku wau saget nurut 

kaleh ustadze. Nggeh niku mas cara pelaksanaan kulo dalam 

menyampaikan materi utawi membentuk akhlak santri niku wau, 

nggeh kulo naming bisa mawon mas”
24
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