
                  PEDOMAN WAWANCARA 

 Wawancara  Kepala Sekolah 

1. Tahun berapa MI Wonorejo di dirikan ? 

2. Dimna letak pertama kali berdiri ? 

3. Bagaimana visi dan misi MI NU 43 Wonorejo ? 

4. Dimana letak geografi MI NU 43 Wonorejo ? 

5. Bagaimana struktur organisasi MI NU 43 Wonorejo ? 

6. Berapa jumlah tenaga pengajar di MI NU 43 Wonorejo ? 

7. Berapa jumlah siswa di MI NU 43 Wonorejo ? 

8. Bagaimana pola pendidikan di MI NU 43 Wonorejo ? 

  



                                      TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

               KEPALA SEKOLAH MI NU 43 WONOREJO 

 

Penulis   : Assalaamu alaikum Wr Wb 

Kepala Sekolah  : Waalaikumussalaam Wr Wb 

Penulis   : Bu langsung saja, saya mau minta waktunya sebentar 

untuk mena 

     nyakan  mengenai sejarah  dari MI NU 43 Wonorejo ? 

Kepala Sekolah  : ya, silahkan 

Penulis   : Tahun berapa MI NU 43 Wonorejo di dirikan? 

Kepala Sekolah  ; Berdiri tahun 1957 

Penulis   : Dimana letak pertama kali berdiri ? 

Kepala Sekolah  ; Letak pertama kali berdiri di dusun Panggangayom, 

desa Wonorejo. 

Penulis    :Bagaimana visi dan misi MI NU 43 Wonorejo ? 

Kepala Sekolah  ; Visi – Terwujudnya generasi umat yang beriman, 

bertaqwa kepada     Allah SWT, melaksanakan ibadah, 

mampu membaca Al-Qur’an den     gan baik dan benar. 

    -Terwujudnya generasi umat yang santun dalam bertutur 

dan berperi 

     Laku,dan berprestasi. 

     Misi –melaksanakan kegitan  pembelajaran ( KBM  ) 

dan                      secara aktif dan optimal. 

   : meningkatkan aktivitas dengan kegiatan sholat 

berjamaah, peringa     tan hari-hari besar agama Islam. 

  

Penulis   ;  Dimana letak geografi MI NU 43 Wonorejo ? 

Kepala sekolah : MI NU 43 Wonorejo, terletak di desa yang jauh dari 

kota,tempatnya     di daerah pesisir termasuk kecamatan 

Kaliwungu  



  Batas –batas desa Wonorejo  

1. Sebelah utara                   ; sawah dan laut 

2. Sebelah selatan         :desa Purwokerto 

3. Sebelah  timur          :desa Mororejo 

4. Sebelah  barat         ; desa Krayapan   

Penulis    : Bagaimana struktur organisasi di MI NU 43 Wonorejo 

? 

Kepala Sekolah  : 1  .Kepala Sekolah  ; Siti Fitriyah  S.Pd I 

     2.  Komite   : Shahibul  

     3.  Perpustakaan  : Suswanto 

     4. Tata Usaha    ; Eva Wulandari S.Pd 

   5. Bendahara   : Hj Mufarikhah Laili 

   6. Penjaga Sekolah   : Syafiul Anam 

Penulis    Berapa jumlah tenaga pengajar di MI NU 43 Wonorejo ? 

Kepala Sekolah   : jumlah tenaga pengajar di Sekolah MI NU 43 

Wonorejo yaitu ada 9  

    : orang. 

No Nama Guru kelas 

/bidang studi 

 

 Jabatan 

 

 Masa kerja 

 

1 

 

2. 

 

3 

 

4 

 

5 

 

7 

 

8 

 

9 

 

Siti Fitriyah  

 

Abdul Muhits 

 

Mufarikhah Laili 

 

Zaenal Arifin 

 

Nur Aini       

    

Ali Mahbub Mukhlas  

 

Dwi Susanti 

 

Indah Juliyah 

 

  Kelas    I 

 

  Kelas   III 

 

   Kelas   II    

 

  Kelas    VI 

 

  PAI 

 

 Bidang / studi 

 

Kelas    IV 

 

Kelas     V 

 

Kepala Sekolah 

 

Wakil Kepala 

`Sekolah 

 Bendahara 

 

          - 

     

          - 

 

         - 

 

         - 

  

         - 

 

           19 

      

           12 

 

           10 

 

           14 

          

           18 

 

           10 

 

            5 

 

            4 

 

 

 



 

 

     

 

Penulis    : Berapa jumlah siswa di MI NU 43 Wonorejo ? 

Kepala Seklah    : Jumlah siswa MI NU 43 Wonorejo yaitu ada 

183 siswa ter 

      diri  dari 93 laki=laki dan 90 perempuan. 

Penulis     : Bagaimana pola pendidikan di MI NU 43 

Wonorejo ? 

Kepala Sekolah   ; Pola pendidikan MI NU 43 Wonorejo adalah 

dengan cara  

     Kegiatan kurikuler ( dari dalam KBM ).dan 

ekstra kurikuler 

     ( dari luar KBM ). 

Penulis    : Terima kasih atas waktu dan informasi yang 

telah diberikan  

       Kepada saya, mohon maaf apabila ada 

kekurangannya. 

 

  



ANGKET   

 MOTIVASI  BELAJAR  AL-QUR’AN  HADITS  

  

A. Pengantaran  

1.Angket dan  soal ini dibuat dalam rangka mengadakan penelitian untuk 

mendapatkan data yang valid berkaitan dengan penulisan skripsi penelitian  

2. Dalam pengisianket  angket ini akan terjaga kerasiaan anda  

3. Kejujuran anda dalam  menjawab pertanyaan ini sangat kami perlukan 

4. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih  

        B, Petunjuk Pengisian 

1, Pilihlah jawaban yang telah tersedia dengan memberi tanda  silang (, x ) 

pada salah satu    jawaban a,b,c,d dan e di lembar jawaban yang tersedia. 

2. Setelah jawaban ini diisi , mohon angket ini dikembalikan lagi kepada 

peneliti. 

 

C. Daftar Pertanyaan  

        1  .Apakah anda selalu mengulang pelajaran Al-Qur’an ? 

a.  selalu         d . jarang 

  b . sering         e  .tidak pernah 

            c.  kadang-kadang 

         2.  Apakah setiap hari anda selalu menghafal dan membaca Al-Qur’an ? 

            a. selalu     d.  Jarang 

b. sering                 e.  Tidak pernah 

c.  kadang -kadang 

3. Saat waktu anda sibuk, apakah anda berusaha untuk membaca dan  

menghafal Al-Qur’an 

            a.  selalu       d. Jarang  

b.  sering   c. tidak pernah 

c.  kadang –kadang 

         

 



 4.  Setiap hari, apakah anda selalu membaca Al-Qur’an 

     a.  selalu                 d. jarang 

     b.  sering 

     c.  kadang -kadang  

5. Apakah anda selalu mmengikuti les Al-Qur’an Hadits ? 

     a.  selalu                                           d. jarang 

 b.  sering                                           e.  Tidak pernah 

 c.  kadang-kadang 

6.  Setiap hari, apakah anda tidak pernah telat berangkat sekolah ? 

     a.  selalu       d.  jarang 

 b..  sering                                          e.  Tidak  pernah  

 c.  kadang –kadang 

  7.  Bila ada waktu luang apakah anda gunakan untuk beajar? 

 a. selalu               d. jarang 

 b .sering                                            e.  Tidak pernah 

 c.  kadang - kaang 

  8.  Ap akah anda sudah hafal surat ad – Duha ? 

      a. selalu                  d. jarang 

 b. sering           e.  Tidak pernah 

 c.  kadang – kadang 

   9.  Apakah setiap ma.lam anda mengaji Al-Qur’an ? 

 a.  selalu         d. jarang 

                  b. sering         e.  Tidak pernah 

                  c. kadang -kadang 

 10. Apakah alunda sudah hafal hadits tentang amal shalih ? 

 - a. selalu               d. jarang 

 b. sering                e  tidak pernah          

                  c. kadang – kadangn  

 

 

 11. Apakah anda selalu faham ‘dengan pelajaran Al-Qui’an  ? 



       a . selalu         d.  jarng 

                   b. seringe                                             e.   Tidak pernah 

                   c.  kadang -kadang  

  12.  Dalam membaca Al-Qur’an, apakah anda selalu menggunakan  tajwid 

dengan benar? 

                   a.  selalu                                               d.  jarang 

 b. sering                                      e.   Tidak pernah 

 c. kadang -kadang 

  13. Apakah anda selalu tartil dalam membaca Al-Qur’an ? 

 a. selalu            d . jarang.  

 b.  sering                                      e.  Tidak pernah 

 c. kadang- kadang 

 14. Ketika guru ngaji anda mengingatkan kesalahan bacaan anda,   apakah anda 

  berusaha     memperhatikannya ? 

                    a. selalu           d. jarang 

                    b. sering                                      e.  Tidak pernah 

                    c.  kadang -kadang 

15.  Apakah anda selalu  menyelesaikan tugas yang di berikan guru anda ? 

                    a. selalu                            d.  jarang 

                    b.  sering                 e.  Tidak pernah 

                    c. kadang –kadang  

  16.  Ketika ada pelajaran yang sulit, apakah anda selalu  menyelesaikannya.? 

                    a. selalu                                                d. jarang 

                    b. sering                                                e.  Tidak pernah 

                    c. kadang -kadang 

                  

 

17. Apakah anda selalu mempergunakan waktu belajar dengan sebaiknya 

                      a. selalu                                              d. jarang 

                      b  sering                                              e. Tidak pernah 

                      c.  kadang -kadang 



   18. Apakah anda memanfaatkan waktu istirahat dengan belajar ? 

 a. selalu d. jarang 

                        b. sering e. Tidak  pernah 

                        c. kadang -kadang                                                       

    19.  Apakah anda selalu menyediakan waktu untuk mengulangi      pelajaran    

yang telah  anda   dapatkan ? 

                        a  .Selalu         d. jarang 

                        b. .seringc                                                 e. tidak pernah 

 c . kadang -kadang 

    20.  Ketika guru anda memberi tugas untuk anda apakah anda selalu  berhasil ? 

                        a . selalu                                                    d.  jarang 

           b  sering                                                    e.  Tidak pernah 

                        c.  kadang -kadang  

 

                              

  



KISI – KISI  ANGKET  MOTIVASI  BELAJAR SISWA 

MI NU 43 WONOREJO 

  

 

            VARIABEL 

                    X 

 

 

             INDIKATOR 

 

     NOMER  SOAL 

 

  Motivasi  belajar  siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Mengatur  waktu  

belajar 

 

2. Mengulangi  bahan  

pelajaran 

 

3  Membaca dan  

menghafal   bahan  

pelajaran 

 

4. Menghafal  bahan  

pelajaran 

 

 5. Belajar di luar jam  

pelajaran 

 

 6. Mengerjakan  tugas  

dari guru 

 

 

 7. Kedisiplinan  waktu  

sekolah 

 

  3, 7, 17, 18, 19 

 

   1, 6,  9 

 

 

   2, 4,  12 

 

    8, 9,  13 

 

         5 

 

   14, 15, 16, 20 

 

 

   10 

 



                                        Lembar jwaban 

      Nomer 

 

  

         A 

 

          B 

 

          C 

 

          E  

        1     

         2     

         3     

         4     

         5     

         6     

         7     

         8     

         9     

        10     

        11     

        12     

        13     

        14     

        15     

        16     

        17     

        18     

        19     

        20     

     

 



GAMBAR  DOKUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

GEDUNG MI NU 43 WONOREJO HALAMAN MI NU 43 WONOREJO 

KEGIATAN PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 



 

 

  

  

KEGIATAN PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 



  



  



  



  



  



  



  


