
 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Bpk. Nur Hamid, S.Pd.I (Guru Aqidah Akhlak MTs Miftahul Huda  

Ngasem Batealit Jepara) Tanggal 26 April 2016, jam 09.00 wib. 

 

1. Bagaimana Konsep  peranan  pembelajaran aqidah akhlak dalam 

menanamkan kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit 

Jepara? 

Konsep peranan adalah terkait dengan muatan materi nilai-nilai kejujuran, 

Jadi guru tidak hanya memberikan materi kepada siswa, tetapi juga 

memberikan value ‘nilai’ yang terbaik (dalam segi etika, adab dan 

kesopanan) sehingga guru bisa menjadi panutan. Istilah orang jawa (baca ; 

digugu lan ditiru).  

 

2. Bagaimana kondisi upaya guru mata pelajaran Aqidah Akhlak dalam 

pelaksanaan peranan pembelajaran aqidah akhlak dalam menanamkan 

kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara? 

Seperti ungkapan di atas ‘digugu lan ditiru’. Konsep inilah yang diterapkan 

dalam pembelajaran.  

 

3. Apa fungsi peranan  pembelajaran aqidah akhlak dalam menanamkan 

kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara? 

Funsinya peranan adalah : 1) siswa yakin terhadap kebenaran, 2) siswa bisa 

menjadi percaya diri, dan 3) siswa selalu berusaha untuk melakukan aktivitas 

yang baik sesuai ketentuan ‘syar’i’. dan dalam pembelajaran, fungsi peranan 

adalah sebagai motivasi bagi siswa agar tidak menyontek dalam kegiatan 

harian (soal-soal, tugas dan lain-lain). 

 



4. Apa tujuan peranan pembelajaran aqidah akhlak dalam menanamkan 

kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara? 

Tujuannya jelas, agar siswa mandiri dan cakap dalam segala hal, khususnya 

dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Peneliti      Instrumen 

 

 

Ayu Rohmawati               Nur Hamid, S.Pd.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRANSKRIP WAWANCARA  

 

Bpk. Nur Hamid, S.Pd.I (Guru Aqidah Akhlak MTs Miftahul Huda  

Ngasem Batealit Jepara) Tanggal 26 April 2016, jam 09.00 wib 

 

1. Bagaimana pelaksanaan peranan pembelajaran aqidah akhlak dalam 

menanamkan kejujuran siswa di  MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit 

Jepara? 

pelaksanaannya, biasanya dalam bentuk mengerjakan soal (jika di dalam 

sekolah), apabila guru bertanya, siswa harus jawab jujur. Sedangkan di luar 

sekolah, guru selalu memberikan arahan agar siswa selalu jujur dalam 

segala hal. 

 

2. Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan peranan pembelajaran 

aqidah akhlak dalam menanamkan kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda 

Ngasem Batealit Jepara?  

Metodenya biasa saja, guru menyampaikan materi pelajaran, disamping itu 

memberikan arahan dan bimbingan dengan menggunakan referensi-referensi 

yang kuat, yaitu al-qur’an dan hadits. 

 

3. Apa yang menjadi pendukung dalam penerapan peranan pembelajaran aqidah 

akhlak dalam menanamkan kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda Ngasem 

Batealit Jepara? 

Pendukungnya dengan menggunakan dasar-dasar al-qur’an dan hadits, 

siswa langsung termotivasi untuk jujur dalam segala hal. 

 

4. Bagaimana evalusi yang dilakukan dalam penerapan peranan pembelajaran 

aqidah akhlak dalam menanamkan kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda 

Ngasem Batealit Jepara? 



Guru melakukan uji coba, biasanya dalam bentuk mengerjakan soal (jika di 

dalam sekolah) dalam mengerjakan soal, guru tidak menjaga, tetapi siswa 

ditinggal sendiri. Tetapi disini guru mempercayai satu murid yang menjadi 

saksi, atau menjadi pemantau (tapi kegiatan ini dilakukan dengan rahasia). 

 

 

Peneliti      Instrumen 

 

 

Ayu Rohmawati     Nur Hamid, S.Pd.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Dian Safitri, S.Pd (Waka Kesiswaan MTs Miftahul Huda  

Ngasem Batealit Jepara) Tanggal 27 April 2016, jam 11.00 wib 

 

1. Bagaimana konsep peranan pembelajaran aqidah akhlak dalam menanamkan 

kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara? 

Konsep  peranan pembelajaran adalah mengacu kepada kesopanan guru 

mata pelajaran, khususnya pelajaran Aqidah Akhlak. Dalam hal kejujuran 

memang dan perlu ditanamkan di masa kecil. Dengan ini maka guru harus 

benar-benar memperhatikan etika/kesopanan yang harus dimiliki oleh guru. 

 

2. Bagaimana kondisi upaya guru mata pelajaran Aqidah Akhlak dalam 

pelaksanaan peranan  pembelajaran aqidah akhlak dalam menanamkan 

kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara? 

Lebih jelasnya Tanya langsung kepada guru Aqidah AKhlak, Bapak Nur 

Hamid. 

 

3. Apa fungsi peranan pembelajaran aqidah akhlak dalam menanamkan 

kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara? 

Fungsi peranan pembelajaran adalah suatu proses dalam mendapatkan dan 

menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan, sehingga ilmu itu 

bermanfaat bagi kehidupannya, lingkungannya dan bangsanya. Yang 

merupakan pola pembelajaran yang di dasarkan pada niat yang tulus dan 

ikhlas yang disesuaikan dengan minat dan bakatnya, yang disampaikan oleh 

guru yang cerdas dan profesional dan teman-teman sebaya yang saling 

mendukung dalam proses pembelajaran demi tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

 



4. Apa tujuan peranan pembelajaran aqidah akhlak dalam menanamkan 

kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara? 

Tujuannya sama dengan fungsi peranan, yaitu agar siswa dapat menerapkan 

ilmu pengetahuan dalam kehidupan, sehingga ilmu itu bermanfaat bagi 

kehidupannya, lingkungannya dan bangsanya. Yang merupakan pola 

pembelajaran yang di dasarkan pada niat yang tulus dan ikhlas yang 

disesuaikan dengan minat dan bakatnya, yang disampaikan oleh guru yang 

cerdas dan profesional dan teman-teman sebaya yang saling mendukung 

dalam proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran. 

 

Peneliti      Instrumen 

 

 

Ayu Rohmawati     Dian Safitri, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRANSKRIP WAWANCARA 

  

Dian Safitri, S.Pd (Waka Kesiswaan MTs Miftahul Huda  

Ngasem Batealit Jepara) Tanggal 27 April 2016, jam 12.00 wib 

 

1. Bagaimana pelaksanaan peranan pembelajaran aqidah akhlak dalam 

menanamkan kejujuran siswa di  MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit 

Jepara? 

pelaksanaannya jelas, guru memahami konsep peranan pembelajaran secara 

keseluruhan. Untuk tesnya yaitru, bentuk mengerjakan soal (karena bidikan 

utama tenang kejujuran). 

 

2. Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan  peranan 

pembelajaran aqidah akhlak dalam menanamkan kejujuran siswa di  MTs. 

Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara?  

Metodenya berbeda-beda, jika pelajaran Aqidah dengan menggunakan 

konsep kejujuran, biasanya dilakukan tes harian. 

 

3. Apa yang menjadi pendukung dalam penerapan peranan pembelajaran aqidah 

akhlak dalam menanamkan kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda Ngasem 

Batealit Jepara? 

Pendukung utama dalam penerapan peranan pembelajaran adalah 

tercapainya sasaran pembangunan manusia yang bermutu. Proses 

pendidikan yang bermutu tidak hanya cukup dilakukan melalui tranformasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus didukung oleh 

peningkatan profesionalisme dan sistem manajemen tenaga pendidik serta 

pengembangan kemampuan peserta didik. Kemampuan ini tidak hanya 

menyangkut aspek akademis, tetapi menyangkut aspek perkembangan 

pribadi, sosial, kematangan intelektuaktual dan sistem nilai peserta didik. Di 

wilayah inilah peranan pembelajaran berperan. 



 

4. Bagaimana evalusi yang dilakukan dalam penerapan peranan pembelajaran 

aqidah akhlak dalam menanamkan kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda 

Ngasem Batealit Jepara? 

Mungkin masalah Evaluasi peranan pembelajaran aqidah Akhlak bisa tanya 

langsung pada guru mata pelajaran. 

 

Peneliti      Instrumen 

 

 

Ayu Rohmawati     Dian Safitri, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRANSKRIP WAWANCARA  

 

Saskia Ria Nita (Siswa Kelas VII MTs Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara) 

Tanggal 28 April 2016, jam 13.00 wib 

 

1. Bagaimana konsep peranan pembelajaran aqidah akhlak dalam menanamkan 

kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara? 

Konsep peranan pembelajaran Aqidah Akhlak, Guru selalu memberikan 

cerita-cerita yang bisa membangkitkan hasrat untuk selalu berjujur. 

 

2. Bagaimana kondisi upaya guru mata pelajaran Aqidah Akhlak dalam 

pelaksanaan peranan pembelajaran aqidah akhlak dalam menanamkan 

kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara? 

Praktek langsung. 

 

3. Apa fungsi peranan pembelajaran aqidah akhlak dalam menanamkan 

kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara? 

Siswa termotivasi untuk selalu jujur dalam menjalankan apa yang 

diperintahkan oleh syari’at. 

 

4. Apa tujuan peranan pembelajaran aqidah akhlak dalam menanamkan 

kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara? 

Tujuannya agar Siswa selalu jujur dalam menjalankan apa yang 

diperintahkan oleh syari’at. 

 

 

Peneliti      Instrumen 

 

Ayu Rohmawati     Saskia Ria Nita 

 



 

TRANSKRIP WAWANCARA  

 

Saskia Ria Nita (Siswa Kelas VII MTs Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara) 

Tanggal 25 April 2016, jam 13.00 wib 

 

1. Bagaimana pelaksananan peranan pembelajaran aqidah akhlak dalam 

menanamkan kejujuran siswa di  MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit 

Jepara? 

pelaksanaan jelas, guru memahami konsep peranan pembelajaran secara 

keseluruhan. Untuk tesnya yaitu, bentuk mengerjakan soal (karena bidikan 

utama tenang kejujuran). 

 

2. Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksannan peranan pembelajaran 

aqidah akhlak dalam menanamkan kejujuran siswa di  MTs. Miftahul Huda 

Ngasem Batealit Jepara?  

Metodenya berbeda-beda, jika pelajaran Aqidah dengan menggunakan 

konsep kejujuran, biasanya dilakukan tes harian. 

 

 

3. Apa yang menjadi pendukung dalam penerapan peranan pembelajaran aqidah 

akhlak dalam menanamkan kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda Ngasem 

Batealit Jepara? 

Setelah diberikan motivasi oleh guru, siswa menjadi bergairah. 

 

 

4. Bagaimana evalusi yang dilakukan dalam penerapan peranan pembelajaran 

aqidah akhlak dalam menanamkan kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda 

Ngasem Batealit Jepara? 



Mungkin masalah Evaluasi peranan pembelajaran aqidah Akhlak bisa 

dengan menggunakan tes. Tujuannya untuk melihat bagaimana siswa 

tersebut bisa mengimplementasikan kejujuran atau tidak. 

 

Peneliti      Instrumen 

 

 

Ayu Rohmawati     Saskia Ria Nita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HASIL OBSERVASI 

Hari : Senin, Tanggal : 25 April 2016 MTs Miftahul Huda Ngasem  

Batealit Jepara jam 08.00 wib 

 

1. Mengamati kegiatan pembelajaran dan mengamati bagaimana guru 

menerapkan konsep peranan pembelajaran aqidah akhlak dalam menanamkan 

kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara. 

Kegiatan berjalan baik, menyenangkan, pada pembelajaran Aqidah Akhlak, 

guru menerapkan kesopanan sebagai pendidik, dan menerapkan peranan 

pembelajaran.  

 

2. Mengamati tentang pelaksanaan peranan pembelajaran aqidah akhlak dalam 

menanamkan kejujuran siswa di  MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit 

Jepara. 

pelaksanaan peranan pembelajaran Aqidah Akhlak, guru menerapkan 

kesopanan sebagai pendidik, dan menerapkan peranan pembelajaran. Dan 

guru memberikan motivasi dengan cerita-cerita, atau dalil al-Qur’an dan As-

Sunah. 

 

 

 

 

 

 

 
















