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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

PENGASUH/PEMBIMBING 

1. SEJARAH BERDIRINYA PANTIASUHAN? 

ANS: Dirintis sejak tahun 2007 akhir secara resmi tahun 2014 

 
2. Struktur organisasi atau kepengurusan serta visi misi panti asuhan? 

ANS: ustadz anto (ketua), ida ma’mun kholifah (sekretaris), adi wahyudi 

(bendahara) 

Visi : membangun peradaban islam 

Misi : 1. melahirkan generasi qur’ani, 2. Mewujudkan kemandirian dibidang 

ekonomi 

 
3. Daftar nama nama anak asuh? 

ANS: 

Daftar Nama Santri Pondok Pesantren Hidayatullah 
 

 

 
NO NAMA ASAL SEKOLAH 

1 Muhammad Naufal Pesantren Hidayatullah 

2 Muhammad Dzaky Pesantren Hidayatullah 

3 Maulana Pesantren Hidayatullah 

4 Jakaria Pesantren Hidayatullah 

5 Syarif Muhammad Pesantren Hidayatullah 

6 Abdul Rasyid Pesantren Hidayatullah 

7 Kurniawan Pesantren Hidayatullah 

8 Deni Prasetyo Pesantren Hidayatullah 

9 Muhammad Musa Pesantren Hidayatullah 

10 Rahmani Pesantren Hidayatullah 

11 Muhammad Nursalim Pesantren Hidayatullah 

12 Muhammad Panji Pesantren Hidayatullah 

13 Muhammad Ainur Pesantren Hidayatullah 

14 Muhammad Juni Pesantren Hidayatullah 



 

 

 

 
 

15 Sulis Julia Putri Pesantren Hidayatullah 

16 Sri Handayani Pesantren Hidayatullah 

17 Noormaryam Pesantren Hidayatullah 

18 Ripansyah Pesantren Hidayatullah 

19 Muhammad Zulfiqar Pesantren Hidayatullah 

20 Muhammad Usman Pesantren Hidayatullah 

21 Fatkhol Imron Pesantren Hidayatullah 

 

4. Sarana dan prasarana dipanti? 

ANS : 

NO Sarana dan Prasarana Jumlah 

1 Asrama 1 

2 Meja belajar 10 

3 Papan tulis 2 

4 Lemari buku 1 

5 Lemari pakaian 4 

6 Kipas angin 2 

7 Sound system 1 

8 Toilet 1 

9 Kamar mandi 1 

10 Tempat wudhu 1 

11 Mushola 1 

12 Tempat parkir 1 

13 Kamar pengurus 1 

14 Sepeda 5 

15 Dapur 1 

16 Mobil 1 

17 Gedung BLKK 1 

 
5. Peraturan dan Tata tertib di panti asuhan 

ANS: 

1. Dilarang melalaikan atau meninggalkan sholat 

2. Bangun tidur sebelum subuh 

3. Sholat tepat pada waktunya. 

4. Dilarang berkelahi dan membuat keributan 

5. Dilarang berbicara hal yang negative dan berbohong 

6. Tidak boleh malas dalam belajar 



 

 

 

 

7. Harus melaksanakan tugas yang di jadwalkan 

 
Apabila melanggar aturan di atas, maka akan dikenakan sanksi sebagai 

berikut : 

1. Diberi peringatan 

2. Menerima hukuman 

 
6. Kegiatan dan aktivitas apa saja yang dilakukan anak asuh sehari hari 

ANS: 

1. Sholat berjamaah 5 waktu 

2. Mengaji kitab 

3. Mendengarkan ceramah 

4. Latihan pidato 

5. Kerja bakti 

 
7. Program belajar sehari hari anak asuh 

ANS: 

1. jam 04:00 subuh 

 Sholat subuh berjamaah 

 Wirid shubuh 

 Gerakan mengajar al quran 

 Tahsin alquran 

 Terjemah lafdiah 

 Hafalan al quran 

2. jam 06.00 pagi 

 Olahraga 

 Bersih bersih 

 Sekolah (sampai jam 13.00-14.30) 

3. jam 14.30 sore 

 Sholat ashar berjamaah 

 Wirid sore 

 Latihan pidato 

 Hafalan quran 

 Kegiatan bebas 

4. jam 17.30 magrib 

 Sholat magrib berjamaah 

 Mengaji kitab 

 Mabadiul fiqhiyah 

 Wasoya al aba lil abnna 

 Allala 

 Tarikhun nabi 

 Tauhid aqidatul awam 



 

 

 

 

5. jam 18.30 isya 

 Sholat isya berjamaah 

 Wirid malam 

 Makan malam 

 Istirahat 

 
8. Program keagamaan yang dilaksanakan dipanti asuhan 

ANS: 

 tahsin quran 

 hafalan quran 

 mengaji kitab-kitab 

 terjemah lafdiah 

 
9. Program bimbingan keagamaan yang dilaksanakan panti serta bagaimana 

proses pelaksanaannya? 

ANS: Yaitu secara individual dan kelompok 

 
10. Apakah ada pengajar atau pembimbing yang bukan berstatus pengasuh atau 

diluar panti? 

ANS: Ada, ustadz khairudin 

 
11. Keadaan anak asuh dan umur berapa anak anak yang di asuh dipanti serta dari 

jenjang pendidikan apa? 

ANS: Ada yang yatim dan ada yang dhuafa, Dari umur 8 tahun sampai 16 

tahun ( Sd/MI, SMP/Mts, SMA/MA) 

 
12. Apa yang menarik dari panti asuhan tersebut? 

ANS: 

 pengajar yang ahli sesuai bidangnya 

 pembelajarannya sesuai dengan perkembangan zaman 

 adanya BLKK(balai latihan kerja komunitas) yang berdampingan 

dengan lokasi panti asuhan 

 
13. Apa saja bentuk bimbingan keagamaan yang di terapkan di panti asuhan? 

ANS: 

 bimbingan membaca al quran 

 bimbingan sholat 

 bimbingan akhlak 

 bimbingan hafalan quran 

 bimbingan mengaji kitab-kitab 

 
14. Bagaimana proses bimbingan keagamaan di panti ini? 



 

 

 

 

ANS: Dengan cara mengenalkan dasar-dasar sesuai dengan jenis bimbingan, 

memberi pemahaman kepada anak-anak sesuai jenis bimbingan, menerapkan 

bimbingan yang telah di ajarkan pada kehidupan sehari-hari. 

 
15. Bagaimana hasil yang diperoleh dari proses bimbingan keagamaan tersebut? 

ANS: 

 Hasil bimbingan membaca al quran, al quran menjadi pedoman 

kehidupan, anak panti asuhan fasih dalam membaca alquran 

beserta tajuwidnya, 

 Hasil bimbingan sholat, menjadikan sholat sebagai tiang agama, 

memahami makna sholat beserta gerakan sholat, hafal bacaan 

sholat, wirid dan doa, dapat menyempurnakan sholat 5 waktu, 

 Hasil bimbingan akhlak, megenal,mengetahui serta menerapkan 

akhlak yang baik dalam kehidupa sehari hari, anak anak 

mempunyai akhlak yang baik kepada teman dan orang tua, 

 Hasil bimbingan hafalan alquran, mempunyai hafalan hafalan 

alquran 

 Hasil bimbingan mengaji kitab, mengetahui berbagai macam 

kitab-kitab, dapat memahami makna dan arti dari kitab tersebut, 

menerapkan dalam kehidupan sehari hari 

 
16. Apakah ada timbal balik dari anak anak yang telah mengikuti pelaksanaan 

bimbingan kegamaan? (apakah ada terjadi perubahan dan kebiasaan pada 

anak) 

ANS: Alhamdulillah ada, dari yang awalnya males sholat menjadi rajin sholat, 

yang sbelumnya hafalan qurannya masih sedikit sekarang mempunyai banyak 

hafalan surah-surah, dari yang suka berkata kotor sekarang mulai tidak 

berkata kotor lagi, dan yang terpenting rasa kepedulian kepada sesame 

semakin meningkat. (kata ustadz sujarwanto) 

 
17. Alasan pendiri membangun panti asuhan.? 

ANS : -tugas dari guru, -berusaha memberikan manfaat untuk sesama kaum 

Muslimin, -berusaha melahirkan generasi islam yang unggul dan mandiri 

 
18. Berapa luas bagunan dan tanah panti asuhan ini? 

ANS: Bangunan: 290 Meter persegi. Tanah: 3750 meter persegi 

 
19. Mengapa panti asuhan ini diberi nama maqomammahmudah ? 

ANS: Harapannya seluruh anak didik menjadi manusia yang memiliki tempat 

yang terpuji dunia dan akhirat. 

20. Status anak panti 



 

 

 

 

ANS: a. Yatim : 9 Org 

 Maulana 

 Jakaria 

 Muhammad Usman 

 Juni 

 Alpin 

 Sri 

 Lia 

 Ripansyah 

 Sulik 

b. Piatu : tidak ada 

c. Dhu'fa : 13 Org 

 Muhammad Naufal 

 Syarif Muhammad 

 Abdul Rasyid 

 Fathul Imron 

 Muhammad Musa 

 Kahmani 

 Muhammad Panji 

 Wahdinor 

 Muhammad Zulpidar 

 Jery 

 Muhammad Fauzan 

 Dzaky 

 Muhammad Norsalim 

 

 
ANAK ASUH (3 orang) 

NAMA : Muhammad dzaki abdul rohman al-askholani 

1. Berapa umur Adik atau saudara? 

ANS: 12 tahun 

2. Dimana adik sekolah? 

ANS: MI al-muhajirin kelas 6 SD 

3. Dari daerah mana saja anak asuh berasal? 

ANS: Pulang pisau 

4. Berapa lama sudah adik tinggal di Panti Asuhan ini? 

ANS: Dari tahun 2014 sampai sekarang 

5. Bagaimana rasanya adik tinggal di panti asuhan ini? 



 

 

 

 

ANS: Sangat senang karna banyak teman 

6. Apakah di panti asuhan ini sering diadakan bimbingan keagamaan? 

ANS: Ya sering sekali 

7. Apa saja bentuk kegiatan bimbingan keagamaan yang diberikan atau di 

terapkan oleh pengasuh? 

ANS: Al-qur'an hadits, hafalan, Sholat, berwudhu adzan dan wirid 

8. Bagaimana perasaan adik tentang bimbingan keagamaan yang dilaksanakan 

di panti asuhan ini? 

ANS: Senang dan jadi terbiasa 

9. Apakah waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan keagamaan dilaksanakan 

pada tepat waktu? 

ANS: Tepat waktu sesuai jadwal 

10. Menurut adik apakah masih ada kekurangan tentang materi keagamaan yang 

diberikan? 

ANS: Ya ada. Jarang sekali di ajarkan kisah nabi 

11. Apa saja materi yang di anggap adik sulit untuk diterima? 

ANS: Hafalan aja 

12. Apakah adik aktif melaksanakan shalat-shalat wajib? 

ANS: Aktif untuk sholat wajib kalau sholat sunnah jarang 

13. Bagaimana hubungan adik dengan pengasuh? 

ANS: Baik-baik aja 

 

 
NAMA: Jakariya (Yatim) 

1. Berapa umur Adik atau saudara? 

ANS: 14 tahun 

2. Dimana adik sekolah ? 

ANS: SMPN 5 kahayan hilir 

3. Dari daerah mana saja anak asuh berasal ? 

ANS: Banjarmasin 

4. Berapa lama sudah adik tinggal di Panti Asuhan ini ? 

ANS: Hampir 2 tahun 

5. Bagaimana rasanya adik tinggal di panti asuhan ini ? 

ANS: Senang. Bisa ngaji bareng teman 

6. Apakah di panti asuhan ini sering diadakan bimbingan keagamaan ? 

ANS: Ya ada 

7. Apa saja bentuk kegiatan bimbingan keagamaan yang diberikan atau di 

terapkan oleh pengasuh ? 

ANS: Mengaji dan menghafal 

8. Bagaimana perasaan adik tentang bimbingan keagamaan yang 

dilaksanakan di panti asuhan ini ? 

ANS: Biasa aja, terkadang ada gugup takut ada salah ngajinya 



 

 

 

 

9. Apakah waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan keagamaan dilaksanakan 

pada tepat waktu? 

ANS: Ya tepat waktu 

10. Menurut adik apakah masih ada kekurangan tentang materi keagamaan 

yang diberikan? 

ANS: sudah cukup 

11. Apa saja materi yang di anggap adik sulit untuk diterima ? 

ANS: Menghafal karna terkadang bisa lupa 

12. Apakah adik aktif melaksanakan shalat-shalat wajib ? 

ANS: Ya aktif kalau sholat sunnah jarang-jarang 

13. Bagaimana hubungan adik dengan pengasuh ? 

ANS: Alhamdulillah baik-baik aja 

 

 
NAMA: Muhammad Usman (piatu) 

1. Berapa umur Adik atau saudara? 

ANS: 20 tahun 

2. Dimana adik sekolah ? 

ANS: SMA kaltim koara. Tapi sekolah kepondok hidayatullah karana 

pondoknya cabangny dimana" salah satu di pulang pisau 

3. Dari daerah mana saja anak asuh berasal ? 

ANS:Sulawesi tenggara 

4. Berapa lama sudah adik tinggal di Panti Asuhan ini ? 

ANS: 1 setengah tahun 

5. Bagaimana rasanya adik tinggal di panti asuhan ini ? 

ANS: Alhamdulillah senang sekali. Bisa aktifitas bersama gak sama 

seperti di luar panti dan terkondisi buat akhirat dan ada bekal nantinya 

6. Apakah di panti asuhan ini sering diadakan bimbingan keagamaan ? 

ANS: Ya ada contoh menghafal al-qur'an 

7. Apa saja bentuk kegiatan bimbingan keagamaan yang diberikan atau di 

terapkan oleh pengasuh ? 

ANS: Mengaji dan menghafal 

8. Bagaimana perasaan adik tentang bimbingan keagamaan yang 

dilaksanakan di panti asuhan ini ? 

ANS: Alhamdulillah cukup. Karana santri nya sedikit dan juga kasihan 

buat adik-adik yang dibawah kita takut tak mampu berpikir. 

9. Apakah waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan keagamaan dilaksanakan 

pada tepat waktu? 

ANS: Tepat waktu sekali 

10. Menurut adik apakah masih ada kekurangan tentang materi keagamaan 

yang diberikan? 

ANS: Masih, yaitu belajar mengajarnya dan kurang gurunya 



 

 

 

 

11. Apa saja materi yang di anggap adik sulit untuk diterima ? 

ANS: Gak ada 

12. Apakah adik aktif melaksanakan shalat-shalat wajib ? 

ANS: Sakarang Alhamdulillah aktif 

13. Bagaimana hubungan adik dengan pengasuh ? 

ANS: Alhamdulillah baik sekali 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto bersama Ustadz Anto dan ibu ida, serta anak asuh 

 

 

DOKUMENTASI 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 
1. Nama Lengkap : Neli Hartati 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Anjir Pulang Pisau, 7 September 1997 

3. Agama : Islam 

4. Kebangsaan : Indonesia 

5. Status perkawinan : Menikah 

6. Alamat : Jl. A Yani Km 14, Jl Pemajatan Komplek 

Permata Hijau Blok B No 33 

7. Pendidikan 

a. SD, tahun lulus : SDN 5 Kahayan Hilir Pulang Pisau 

b. SMP, Tahun lulus :  MTsN Pulang Pisau 

c. SMA, Tahun lulus :  MAN Pulang Pisau 

8. Orang Tua 

Nama Ayah : Perak 

Pekerjaan : Swasta 

Alamat : Jl Lintas Kalimantan Km 10 Kabupaten 

Pulang Pisau Kecamatan Kehayan Hilir 

Kalimantan Tengah 

Nama Ibu : Herwati 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

Alamat : Jl Lintas Kalimantan Km 10 Kabupaten 

Pulang Pisau Kecamatan Kehayan Hilir 

Kalimantan Tengah 

9. Saudara : 4 bersaudara 

10. Suami/Istri 

Nama : Muhammad Rialdi Pratama, S.Sos.I 

Pekerjaan : Guru 



 

 

 

 

11. Alamat : Jl. A Yani Km 14, Jl Pemajatan Komplek 

Permata Hijau Blok B No 33 

12. Anak 1 


