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Lampiran Wawancara 

KH. Achmad Fathul Alam sebagai kyai yang menjadi salah satu pendiri dari pondok 

pesantren  

a. Siapa kyai yang menjadi sebuah panutan?  

Selama ini yang menjadi panutan saya sendiri belum begitu memahami, tetapi 

dari santri – santri banyak menjadikan kyai yang menganut ajaran Nadhatul 

Ulama atau NU, karena selama ini mereka di ajarkan oleh kyai yang menganut 

ajaran tersebut  

b. Mengapa kyai tersebut dijadikan sebuah panutan oleh para santri?  

Mungkin karena dari sifat suri tauladannya yang mengajarkan ajaran amal 

kebaikan dan merangkul semua santri yang ada disini  

c. Bagaimana kebiasaan santri di pondok pesantren dan seperti apa cara santri 

memandang kyai tersebut?  

Kalau malam gitu ada kegiatan madrasah mutadiniah, TPQ, hafalan al-qur’an, 

lalu ada sekolah juga, dan untuk hari sabtu atau ahad ada kewirausahaan, 

kreatifitas, pencak silat, mutobiah, kiroatan, albanjari atau rabana. Mungkin 

mereka menganggap kyai tersebut menjadi panutan melalui tutur kata 

perilakunya terhadap org d sekitar  

d. Apa kebiasaan yang dilakukan oleh kyai di ponpes dalam melakukan kegiatan 

berpolitik?  

Kalau berpolitik menurut saya sih, kita hanya mendoakan siapa yang terbaik yang 

akan menjadi presiden pada saat itu  

e. Apa yang menyebabkan kyai mempengaruhi santri dalam pemilihan?  

Jadi begini banyak kegiatan yang kita contoh dari kiai, mengapa bisa bilang 

seperti itu, karena kami percaya bahwa apa yang dilakukan kiai itu sudah sesuai 

cerminan dan nilai-nilai Islam. Semisal ada orang yang mengganggu kita, kalau 

kita mengutamakan ego pasti kita akan berantem. Tapi yang diajarkan oleh kiai 

hanya diam, karena dengan diam umat lain akan tetap merasa damai. Sama 

halnya dengan pemilihan presiden, ketika kiai sudah memiliki pilihan, maka 

santri memahami bahwa pilihan dari kiai tidak perlu diragukan lagi.  



  

  

3  

  

f. Bagaimana kyai mempengaruhi khalayak umum?  

jika bagaimana mempengaruhi, mungkin sebenarnya secara tidak langsung 

masyarakat mendapatkan pengaruh dari sosok kyai yang menjadi panutan. Bisa 

melalui santri yang ada di pondok pesantren dan pada akhirnya membawa 

kepercayaan dan panutan tersebut ke keluarga dan sanak saudaranya, pada 

akhirnya masyarakat juga ikut terpengaruh dengan ajaran dan kepercayaan kyai 

tersebut.   
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Lampiran Wawancara 

Rizal sebagai salah satu santri dari pondok pesantren  

a. Siapa kyai yang menjadi sebuah panutan?  

• Untuk panutan ya selama ini saya masih menganut kyai Achmad  

b. Mengapa kyai tersebut dijadikan sebuah panutan oleh para santri?  

• Karena beliau sangat sabar untuk menuntun kita ke jalan yang lebih baik  

c. Bagaimana kebiasaan santri di pondok pesantren dan seperti apa cara santri 

memandang kyai tersebut?  

• Mengaji, sama mengikuti kegiatan yang ada di pondok pesantren. Beliau 

itu jika ada yang melakukan sikap menyimpang, hanya memberitahukan 

jika perilaku tersebut tidak pantas untuk dilakukan  

d. Apa kebiasaan yang dilakukan oleh kyai di ponpes dalam melakukan kegiatan 

berpolitik?  

• Setau saya kita hanya mendoakan para calon – calon yang akan menjadi 

presiden, menjadi presiden yang akan menjalankan tugasnya saat itu  

e. Apa yang menyebabkan kyai mempengaruhi santri dalam pemilihan?  

• kyai sangat mempengaruhi karena kyai salah satu contoh dari guru yang 

patut untuk di anuti  

f. Bagaimana kyai mempengaruhi khalayak umum?  

• ya mungkin dengan ajaran-ajaran dari kyai yang selama ini saya panut 

juga saya terapkan di keluarga dan saudara – saudara saya, apalagi orang 

tua saya juga mempercayai bahwa kyai yang saya panut  

Lampiran Wawancara 

Muzamil sebagai salah satu santri dari pondok pesantren  

a. Siapa kyai yang menjadi sebuah panutan?  

• Kalau panutan ya, saya masih menjadikan kyai achmad menjadi panutan pada 

saat saya berada di pondok pesantren ini, karena selain menjadi kyai yang 

langsung ikut andil menjadi bagian dari pondok pesantren, kyai achmad juga 

mengajarkan ajaran Nadhatul Ulama atau NU  
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b. Mengapa kyai tersebut dijadikan sebuah panutan oleh para santri?  

• Kalau ditanya kenapa menjadi panutan ya karena beliau memiliki sifat suri 

tauladan yang masih pantas untuk di contoh dari kebaikan dan merangkul 

semua santri yang ada disini  

c. Bagaimana kebiasaan santri di pondok pesantren dan seperti apa cara santri 

memandang kyai tersebut?  

• Terkadang kita juga mendengarkan dakwah – dakwah dari para kyai yang ada 

di pondok pesantren, dan juga mengaji bersama untuk keselamatan semua 

yang ada di pondok pesantren dan sekitar. Kalau saya memandang beliau itu, 

orang yang selalu berperilaku baik melalui tutur kata, tidak pernah langsung 

memberikan pendapat yang membuat mental kita jatuh, menuntun dengan 

sabar para santri yang melakukan tindakan menyimpang  

d. Apa kebiasaan yang dilakukan oleh kyai di ponpes dalam melakukan kegiatan 

berpolitik?  

• Kalau setau saya beliau tidak mengikuti politik, akan tetapi beliau di datangi 

oleh para partai politik untuk meminta saran, dukungan dan doa agar terpilih  

e. Apa yang menyebabkan kyai mempengaruhi santri dalam pemilihan?  

• Karena kyai seperti orang tua yang patut untuk di anuti dan diyakini, jadi 

ketika kyai menentukan sikap pilihan berpolitik atau pada waktu mendoakan 

salah satu calon presiden, saya yakin nantinya berkemungkinan bermanfaat 

untuk semuanya  

f. Bagaimana kyai mempengaruhi khalayak umum?  

  

 mungkin setiap dakwahan dan ceramah dari kyai selalu saya tanyakan ke orang 

tua dan juga saudara saya. Sedikit demi sedikit saya menerapkan ajaran yang 

diajarkan oleh kyai yg saya panut. Apalagi orangtua saya menitipkan ke kyai 

tersebut karena beliau dikenal dengan kebijaksanaannya dalam memberikan 

masukkan untuk warga, jadi mungkin dari situ lingkungan sekitar saya 

akhirnya terpengaruh dengan ajaran yg telah di ajarkan  
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