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HASIL OBSERVASI 

Hari/tanggal : Minggu / 19 Januari 2014 

Waktu  : 11.00- selesai 

Lokasi : Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta 

No Aspek yang di amati Keterangan 

1.  
Jumlah Santri Jumlah santri pondok pesantren Al-Luqmaniyyah 

adalah 346 santri putra  dan putri, dan 13 ustadz. 

2.  
Pendidikan Santri Santri pondok pesantren Al-Luqmaniyyah 

mayoritas sedang menempuh studi di perguruan 

tinggi, ada juga yang duduk di bangku sekolah 

yaitu SMP dan SMA. 

3.  
Fasilitas di pesantren Fasilitas yang disediakan oleh pihak pesantren 

adalah rak untuk tempat sendal dan sepatu khusus 

santri, tamu, dan ustadz. Stiker untuk sepeda 

motor, dan plat nomor untuk sepeda ontel. Stiker 

digunakan sebagai identitas komunitas motor 

santri, sedangkan plat nomor digunakan sebagai 

identitas sepeda santri, sehingga ketika ada 

sepeda ontel yang tidak ada dapat di deteksi. 
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4.  
Kondisi Pesantren Pondok pesantren Al Luqmaniyyah memiliki dua 

komplek yaitu komplek putra dan putri. Komplek 

putra memiliki 12 kamar. Komplek putri 

memiliki jumlah kamar 13 kamar, awalnya hanya 

berjumlah 9 kamar, tetapi pada bulan september 

2013 dilakukan perluasan komplek karena jumlah 

santri yang semakin banyak. Kegaitan 

pembelajaran dilakukan di masjid, aula, dan 

kelas-kelas (A, B, C, D). Ruangan tersebut tidak 

hanya dijadikan sebagai tempat kegiatan 

pembelajaran saja, tetapi juga di jadikan sebagai 

tempat untuk tidur santri ketika kegiatan 

pembelajaran telah usai. 

5.  
Kegiatan Santri 

Waktu Jam 

Pagi 05.00-06.00 

Sore 16.30-17.30 

Malam 20.00-22.00 

Jadwal kegiatan mengaji santri 

 

 

 

selain kegiatan wajib pondok pesantren, santri 

juga memiliki ekstra, yaitu sarana untuk 

mengembangkan bakat dan kreativitas santri di 

bawah departemen PSDS, ekstra tersebut antara 
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lain adalah Qiro’ah, Hadroh, Buletin, JLQ, JQH, 

dan SAPALA.   

6.  
Lainnya selain kegiatan diniyah yang dilakukan oleh 

seluruh santri Al-Luqmaniyyah, Pondok 

Pesantren Al-Luqmaniyyah juga membuka TPA 

yang muridnya berasal dari anak-anak sekitar 

Kalangan Umbulharjo. 
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KETERANGAN KODE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Kode Keterangan 

 

1.  LP Lamanya di Pondok 

2.  PS Persepsi 

3.  FK Faktor 

4.  PL Pengalaman 

5.  DK Dampak 

6.  INT Intensitas Terjadi 

7.  SOL Solusi 


