
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 



Lampiran I 

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati gambaran umum dan letak greografis SMP IT Harapan Bunda 

Semarang 

2. Mengamati visi dan misi serta gambaran umum dan letak greografis SMP IT 

Harapan Bunda Semarang 

3. Mengamati pelaksanaan kegiatan guru dalam menjalankan tugasnya di SMP 

IT Harapan Bunda Semarang 

4. Mengamati tingkah laku siswa dalam berinteraksi dengan guru dan sesama 

teman di SMP IT Harapan Bunda Semarang 

5. Mengamati aktifitas murid dalam mengikuti pembelajaran dan kegiatan yang 

telah diterapkan di SMP IT Harapan Bunda Semarang 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Mengumpulkan data sejarah SMP IT Harapan Bunda Semarang 

2. Mengumpulakan data visi dn misi SMP IT Harapan Bunda Semarang 

3. Mengumpulkan data tujuan SMP IT Harapan Bunda Semarang 

4. Mengumpulkan data tentang struktur organisasi SMP IT Harapan Bunda 

Semarang  

5. Mengumpulkan data tentang keadaan personil dan murid SMP IT Harapan 

Bunda Semarang  

6. Mengumpulkan data tentang sarana dan prasarana SMP IT Harapan Bunda 

Semarang  

7. Mengumpulkan data tentang  strategi guru dalam membangun pendidikan 

akhlaqul karimah siswa pada pembelajaran qiro’ati di SMP IT Harapan 

Bunda Semarang 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

(RESPONDEN : KEPALA SEKOLAH) 

1. Strategi apa yang bapak gunakan dalam membangun akhlaqul karimah siswa? 

2. Adakah strategi khusus dalam menerapkanakhlaqul karimah siswa? 

3. Apakah guru-guru sering ada pelatihan atau whorkshop mengenai pendidikan 

akhlaqul karimah siswa? 

4. Bagaimana peran bapak dalam membangun strategi guru dalam akhlaqul 

karimah siswa? 

5. Usaha-usaha apa yang anda tempuh dalam  meningkatkan akhlaqul karimah 

siswa? 

6. Apa saja usaha khusus yang telah anda lakukan dalam menunjang strategi 

guru dalam membangun akhlaqul karimah siswa ? 

7. Bagaimana cara anda untuk mendorong guru agar memiliki srtrategi terhadap 

pembentukan akhlaqul karimah siswa? 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

(RESPONDEN : GURU TAHSIN AL QUR’AN METODE QIRO’ATI) 

1. Jenjang  apa  yang  terakhir  anda tempuh dan Jurusan apa? 

2. Kapan anda mulai mengajar di  SMP IT Harapan Bunda? 

3. Bagaiamana Strategi guru Tahsin Al Qur’an dalam membangun akhlaqul 

karimah siswa? 

4. Menurut anda, sebagai guru apa yang harus dilakukan oleh guru dalam 

membangun akhlaqul karimah siswa khususnya pada pembelajaran Al Qur’an 

metode Qiro’ati? 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

(RESPONDEN : WAKA KESISWAAN) 

1. Selaku Waka Kesiswaan, Strategi apa yang bapak gunakan dalam membangun 

akhlaqul karimah siswa? 

2. Kegiatan atau ekskul apa saja yang menunjang terlaksananya pendidikan   

karakter akhlaqul karimah? 

3. Secara berkala adakah kegiatan yang yang diprakarsai oleh kesiswaan dalam 

membangun karakter akhlaqul karimah siswa? 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

(RESPONDEN : SISWA SMP IT HARAPAN BUNDA) 

1. Bagamana perasaanmu sekolah di SMP IT Harapan Bunda? 

2. Menurutmu apa hal yang menyenangkan selama belajar di SMP IT Harapan 

Bunda? 

3. Apakah ada hal yang tidak menyenangkanmu selama belajar di SMP IT 

Harapan Bunda? 

4. Bagaimana dengan pembelajaran Al Qur’an metode Qiro’ati? 

5. Di dalam pembelajaran Al Qur’an metode Qiro’ati adakah peraturan atau 

kesepakatan yang harus di taati? 

6. Peraturan apa yang harus kamu patuhi dan apakah ada sanksinya jika 

melanggar? 

7. Sebaliknya apakah gurumu pernah memberikan hadiah apabila kamu 

berprestasi? 

8. Apakah kamu merasa ada perubahan perilaku setelah belajar di SMP IT 

Harapan Bunda? 

 



Lampiran II 

TRANSKRIP WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

Informan : Ali Mustofa., Lc 

Jabatan : SMP IT Harapan Bunda Semarang 

Hari/ Tgl : Kamis/ 15 Februari 2018 

Jam  : 13.30-14.30 WIB 

1. Strategi apa yang bapak gunakan dalam membangun akhlaqul karimah siswa? 

Bersinergi dengan seluruh warga yaitu yayasan bakti ibu selaku lembaga 

yang menaungi sekolah, guru, orang tua dan siswa unhtuk bersama-sama 

melaksanakan budaya sekolah islami yang berakhlaqul karimah. 

2. Adakah strategi khusus dalam menerapkanakhlaqul karimah siswa? 

Ada. Untuk guru kami menerapkan pembiasaan yang harus dikerjakan rutin, 

tersistem sampai membudaya dan bisa dijadikan teladandi manapun berada 

terutam a teladan untuk siswa. Pembiasaan tersebuat adalah: 

1) Membekali guru dengan karakter ruhani yang terbingkai dalam 

pembinaan ruhani setiap pekan. Setiap guru wajib memiliki halaqoh di 

daerahnya masing-masing dan atas sepengetahuan sekolah 

2) Guru memiliki target hafalan Al Qur’an dan ditashihkan setiap pekannya. 

3) Ada istilah unik di SMP IT Harapan Bunda tentang bekal ruhiyyah guru, 

“Guru Mulang Guru” yaitu, sepekan sekali guru mengaji di depan guru 

tahsin Al Qur’an untuk meningkatkan kwalitas membaca Al Qur’an. 

4) Guru membiasakan  mengerjakan sholat dluha sebelum  memulai KBM 

5) Guru membiasakan sholat tahajut minimal tiga kali dalam sepekan untuk 

mendoakan siswa agar berhasil dunia maupun akhiratnya. 

6) Guru memiliki target tilawah setengah juz tiap harinya 

7) Guru memiliki kebiasaan puasa senin kamis. Minimal sebulan tiga atau 

empat kali 

8) Setiap guru wajib menjadi teladan di manapun berada 



Untuk orang tua: 

1) Pengajian dan pembinaan setiap pekan 

2) Parenting pendidikan anak setiap semester sekali 

3) Anjangsana ke rumah wali murid untuk membangun harmonisasi dan 

sinergi yang intens 

Untuk siswa: 

Pengawasan dalam mengerjakan seluruh aturan yang sudah disepakati dan 

tentu saja saya harus menjadi teladan bagi warga sekolah. 

3. Apakah guru-guru sering ada pelatihan atau whorkshop mengenai pendidikan 

akhlaqul karimah siswa? 

Tidak ada. Karena menurut kami pendidikan karakter akhlaqul karimah kami 

sudah mengintrasi ke dalam perilaku sehari-hari seluruh warga sekolah baik 

ditingkat yayasan, guru sampai siswa. Demikian pula karakter akhlaqul 

karimah sudah menginternalisasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Jadi 

kami memang tidak pernah mengikuti pelatihan pendidikan karakter karena 

pendidikan karakter menurt kami tidak sebuah mata pelajaran terpisah. 

4. Bagaimana peran bapak dalam membangun strategi guru dalam akhlaqul 

karimah siswa? 

Alhamdulillah sejak awal dasar berdirinya sekolah ini didasarkan pada 

niatan membentengi generasi muda kita dari pengaruh perilaku yang buruk. 

jadi peran saya di sini adalah sebagai: 

a. Teladanan 

b. Inspirator 

c. Motivator 

d. Dinamisator 

e. Evaluator 

5. Usaha-usaha apa yang anda tempuh dalam  meningkatkan akhlaqul karimah 

siswa? 

Selalu berusaha mengawal pelaksanaan atau penerapan akhlaqul karimah 

siswa dan bersinergi terhadap guru dan orang tua agar karakter akhlaqul 

karimah yang kami canangkan hasilnya lebih optimal. 



6. Apa saja usaha khusus yang telah anda lakukan dalam menunjang strategi 

guru dalam membangun akhlaqul karimah siswa ? 

Yang khusus bagi kami adalah ada tradisi kami para guru, harus setiap hari 

mendoakan siswanya disetiap sholat malamnya. Selebihnya adalah kegiatan-

kegiatan yang melibatkan komite sekolah dan orang tua pada umumnya. 

Baru-baru ini kami melakukan terobosan membuat acara seminar parenting 

akbar yang dihadiri oleh seluruh walimurid dalam rangka mendidik generasi 

milenial yang berakhlaqul karimah. 

7. Pada Proses Pembelajaran Al Qur’an, sejak kapan SMP IT Harapan Bunda 

menggunakan Qiro’ati? Dan Mengapa? 

Kami menggunakan metode Qiro’ati dalam pembelajaran Al Qur’an sejak 

berdirinya SMP IT Harapan Bunda. Alasannya metode ini dinilai paling 

berhasil dalam proses belanjar mengajar Al Qur’an 

  



Lampiran III 

TRANSKIP WAWANCARA KESISWAAN 

Informan : Lukman Afifudin., S.Pd  

Jabatan : Waka Kesiswaan /Guru Mapel SMP IT Harapan Bunda 

Tanggal : Kamis, 7 Januari 2018 

Jam  : 10.00-1100 WIB 

2. Selaku Waka Kesiswaan, Strategi apa yang bapak gunakan dalam membangun 

akhlaqul karimah siswa? 

Banyak bu, strategi kami adalah menggandeng orang tua untuk ikut berperan 

serta memberi teladan bagi putra putrinya di rumah.pembiasaan,penegakan 

kedisiplinanuntuk guru, orang tua dan siswa,internalisasi kurikulum,ekskul 

yang menunjang terlaksananya akhlaqul karimah siswa, kegiatan-kegiatan 

spontan dan lain-lain. 

2. Kegiatan atau ekskul apa saja yang menunjang terlaksananya pendidikan 

karakter akhlaqul karimah? 

Hampir seluruh kegiatan di sekolah ini menunjang terlaksannya pendidikan   

karakter akhlaqul karimah bu, pada pembiasaan ada tradisi cium tangan, 

praktik memakai busana muslim/muslimah tiap pekan, sholat berjamaah tepat 

waktu. Demikian pula ekstra kurikuler semuanya menunjang terlaksananya 

pendidikan   karakter akhlaqul karimah siswa. Diantaranya adalah OSIS, 

Pramuka, kesenian, olah raga dll. Kesemuanya sudah terintegrasi ke dalam 

pendidikan karakter akhlaqul karimah. 

4. Secara berkala adakah kegiatan yang yang diprakarsai oleh kesiswaan dalam 

membangun karakter akhlaqul karimah siswa? 

Kesiswaan adalah garda terdepan dalam mengawal terlaksananya pendidikan 

karakter akhlaqul karimah siswa bu... Oleh karena itu kesiswaan memiliki 

program sebagai berikut: 



a. Setiap pekan kesiswaan menyelenggarakan ta’lim wali murid guna 

menyelaraskan pendidikan karakter akhlaqul karimah antara sekolah dan 

rumah 

b. Setiap semester sekali kesiswaan menyelenggarakan seminar parenting 

dengan nara sumber dari dalam maupun luar kota. 

c. Setiap pekan siswa diwajibkan mengikuti mentoring untuk memonitor 

akhlaq siswa 

d. Setiap semester sekali kesiswaan menyelenggarakan MABIT (malam bina 

taqwa) dan lain sebagainya 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran III 

TRANSKIP WAWANCARA KURIKULUM /GURU MAPEL TAHSIN  

AL QUR’AN 

Informan : Afni Nur Sholikhah  

Jabatan : Waka Kesiswaan /Guru Mapel SMP IT Harapan Bunda 

Tanggal : Kamis, 7 Januari 2018 

Jam  : 10.00-1100 WIB 

1. Jenjang  apa  yang  terakhir  anda tempuh dan Jurusan apa? 

Untuk mengajar Al Qur’an, saya menyelsaikan pendidikan guru pengajar Al 

Qur’an (PGPQ) Rhoudotu Mujawidin Semarang, setara D1 bu dan sekarang 

sedang menyelesaikan program Strata satu bu, jurusan pendidikan agama 

islam di Setia Wali Sembilan 

2. Kapan anda mulai mengajar di  SMP IT Harapan Bunda? 

Sejak tahun 2010 

3. Bagaiamana Strategi guru Tahsin Al Qur’an dalam membangun akhlaqul 

karimah siswa? 

Strategi kami adalah mengembangkan strategi yang sudah menjadi kebijakan 

sekolah. Lebih seringnya kami mengutamakan keteladanan dan pembiasaan 

serta penegakan kedisiplinan siswa, selanjutnyakami sebelum mengajarkan 

sudah mempraktikkannya terlebih dahulu. Contohnya kami mewajibkan 

tilawah kepada setiap siswa minimal sehari setengah juz, maka kami 

memiliki konsekwensi mengerjakannya terlebih dahulu, demikian pula 

dengan keteladanan-keteladanan yang lain 

4. Menurut anda, sebagai guru apa yang harus dilakukan oleh guru dalam 

membangun akhlaqul karimah siswa khususnya pada pembelajaran Al Qur’an 

metode Qiro’ati? 



Guru harus mampu menjadi teladan siswanya. Guru juga tidak boleh 

berhenti belajar serta harus terus menjaga dan mengawal terlaksananya 

pendidikan karakter akhlaqul karimah siswa. 

 

 

  



Lampiran IV 

WAWNCARA SISWA SMP IT HARAPAN BUNDA 

Nama  : Ghina Z 

Kelas  :VIII c 

1. Bagamana perasaanmu sekolah di SMP IT Harapan Bunda? 

Alhamdulillah senang bu.. 

2. Menurutmu apa hal yang menyenangkan selama belajar di SMP IT Harapan 

Bunda? 

Hhmmm.. Gurunya asyik dan seru 

3. Apakah ada hal yang tidak menyenangkanmu selama belajar di SMP IT 

Harapan Bunda? 

Ada bu. Saat dimarahin 

4. Kenapa dimarahin?  

Kelupaan tidak mengerjakan tugas he he.. 

5. Bagaimana dengan pembelajaran Al Qur’an metode Qiro’ati? 

Enak, seru, asyik 

6. Kenapa? 

Seneng aja karena mudah  

7. Di dalam pembelajaran Al Qur’an metode Qiro’ati adakah peraturan atau 

kesepakatan yang harus di taati? 

Ada bu, ... 

8. Peraturan apa yang harus kamu patuhi dan apakah ada sanksinya jika 

melanggar? 

Mmm ...Tidak boleh membolos, sanksinya adalah dibilangin ke wali kelas 

9. Sebaliknya apakah gurumu pernah memberikan hadiah apabila kamu 

berprestasi? 

Pernah bu, kadang berupa pujian saja he he, tp kemaren aku di kasih kado 

kecilkarena telah menyelsaikan hafalanku dengan baik 



10. Apakah kamu merasa ada perubahan perilaku setelah belajar di SMP IT 

Harapan Bunda? 

Ya bu. Aku lebih tau bagaimana bergaul dengan lawan jenis. Tidak boleh 

asal campur laki-laki perempuan. Sholat juga lebih sering tepat waktu, dan 

yang lebih penting aku lebih sayang keada orang tuaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran V 

 

Gambar 1. Gedung SMP IT Harapan Bunda Semarang 

 

 

Gambar 2. Slogan SMP IT Harapan Bunda Semarang 



 

 

Gambar 3. Wawancara dengan kepala SMP IT 

Harapan Bunda Semarang 

 

 



 

 

 

Gambar 4. Kegiatan Belajar Mengajar Al Qur’an  

Metode Qiro’ati 



 

 Gambar 5. Pramuka SMP IT Harapan Bunda 

 

 

Gambar 7. Kegiatan Seminar Parenting guru, yayasan dan 

orang tua serta masyarakat sekitar sekolah 

dalam membangun karakter akhlaqulkarimah 

siswa 



 

Gambar 6. Haflah dan akhirussanah SMP IT Harapan 

Bunda 

  



  



  



  



  



  



  



  



 


