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PEDOMAN OBSERVASI 

 

 

1. Mengamati keadaan peserta didik dalam pembelajaran di MTS NU 08 

Pamriyan Gemuh Kendal. 

2. Mengamati perkembangan pendidikan isalam terhadap peserta didik di MTS 

NU 08 Pamriyan Gemuh Kendal 

3. Mengamati problematika pelaksanaan pendidikan agama islam terhadap 

akhlak peserta didik di MTS NU 08 Pamriyan Gemuh Kendal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana sejarah berdirinya MTS NU 08 Pamriyan  Gemuh Kendal ? 

2. Bagaimana sarana dan prasarana di MTS NU 08 Pamriyan  Gemuh Kendal ? 

3. Bagaimana pengawasan guru terhadap peserta didik di MTS NU 08 Pamriyan 

Gemuh Kendal ? 

4. Bagaimana cara guru untuk menangani peserta didik yang bermasalah di MTS 

NU 08 Pamriyan Gemuh Kendal ? 

5. Apa saja yang menjadi faktor problem dalam mengajarkan pendidikan agama 

islam terhadap peserta didik?  

6. Apa saja penghambat  guru dalam mendidik akhlak peserta didik? 

7. Apa solusi dari guru terhadap peserta didik dalam memberikan pelajaran bagi 

anak yang terkait problem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN PENGUMPULAN DATA DOKUMENTASI 

 

 

Pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan cara mewawancarai 

kepada pihak terkait dan informasi yang berupa dokumen baik dalam bentuk 

laporan resmi maupun laporan statistik. Gambaran umum MTS NU 08 Pamriyan 

Kabupaten Kendal : 

1. Tinjauan Historis 

a. Sejarah berdirinya 

b. Faktor yang mendorongnya 

c. Sejarah perkembangannya 

d. Visi dan misi 

2. Letak Geografis 

a. Letak daerah 

b. Batas areal 

c. Luas wilayah 

3. Struktur organisasi di MTS NU 08 Pamriyan Kabupaten Kendal 

4. Program kegiatan di MTS NU 08 Pamriyan Kabupaten Kendal 

5. Kondisi guru dan karyawan serta siswa 

a. Jumlah tenaga pendidik dan karyawan di MTS NU 08 Pamriyan 

Kabupaten Kendal 

b. Jumlah siswa tahun 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSERVASI 

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang: 

1. Kegiatan belajar mengajar di sekolah MTS NU 08 Pamriyan Gemuh 

Kendal 

2. Proses pembelajaran pendidikan agama islam dan perkembangan 

pendidikan dalampembeljaran di MTS NU 08 Pamriyan Gemuh Kendal 

3. Mengamati problematika pelaksanaan pendidikan agama islam terhadap 

akhlak peserta didik di MTS NU 08 Pamriyan Gemuh Kendal. 

 

NO Kegiatan Ya Tidak Ket 

1. Adanya komunikasi timbal balik 

antara guru dan murid saat 

pembelajaran  

V   

2. Adanya keteladanan dari pihak guru 

sebagai panutan terhadap murid 

dalam mengamalkan syariat islam 

V   

3. Guru menciptakan kelas yang 

nyaman dalam pembelajran 

pendidikan islam 

 V  

4. Guru mempersiapkan tindakan yang 

baik saat siswa melakukan 

kesalahan 

V   

5. Ada kerja sama antara pendidikan 

dengan orang tua dalam mengatasi 

problematika yang ada 

V   

6. Guru mengawasi siswa ketika ada 

siswa yang bermasalah dalam 

pembelajaran. 

 

V   

7. Guru mengevaluasi peserta didik 

yang bermaslah 

V   

8. Guru menerima masukan dari lain 

saat menerima siswa yang 

bermasalah 

 V  

9. Adakah problematika yang ada di 

kelas saat  melakukan pembelajaran  

V   

10. Adakah  murid yang bermasalah 

dan menerima hukuman jera  

v   



Transkip Wawancara 

Wawancara Kepala Sekolah 

Nama  : Hj. Tsien Tsuwayroh, S.Ag.,S.Pd 

Jabatan : Kepala Sekolah 

Tempat  : MTS NU 08 Pamriyan Gemuh Kendal 

Waktu   : Rabu, 7 November 2018 Pukul 08.30-09.00 WIB 

1. Bagaimna kondisi peserta didik saat ini ? 

Jawab : kondisi kenakalan peserta didik di MTS NU 08 Pamriyan Gemuh 

Kendal saat ini bertambah dalam halnya susah diatur, jail, mengucilkan 

temannya, tidak hormat kepada guru, sering tidur saat pembelajaran dan 

tidak sopan terhadap guru. Dalam menciptakan kondisi yang diinginkan 

sekolah MTS NU 08 Pamriyan Gemuh Kendal dapat menciptakan tujuan 

sebagaimana  visi misi serta tujuan pendidikan sekolah secara efektif  

maaka saat problematiaka terjadi kepada peserta didik guru selalu 

bertindak dalam menangani masalah tersebut. 

 

2.  Bagaimana kebijakan Kepala Sekolah kaitan dengan proses pembelajaran 

dan upaya saat ada masalah pada peserta didik? 

Jawab :  Upaya yang di berikan kepada peserta didik tentang pembinaan 

agama,pemberian pemahaman agama pemberian nasehat, serta adanya 

kerja sama dengan lingkungan sekitar terutama kepada orang tua murid 

untuk selalu mengawasi saat di rumah. 

 

3. Bagaimana cara ibuk menangani problematika terhadap peserta didik di 

sekolahan? 

Jawab : Pertama-tama  kita sebagai guru harus mengetahui permasalahan 

yang ada dulu seperti apa masalahnya harus di tindak lanjuti apa tidak 

kalau memang ahrus di tindak lanjuti kita sebagai guru harus bertindak 

tegas seperti memberi sanksi ke pada peserta didik tersebut . 

4. Apakah ada perubahan tahun menahun tentang problematika yang ada di 

sekolah tersebut? 

Jawab : belum ada perubahan tapi setiap guru selalu mempunyai cara 

sendiri-sendiri dalam menangani muridnya harus seperti apa  dalam 

problematika yang ada di sekolah kami ini masih taraf wajar dalam 

kenakalan peserta didik menurut saya. 

 



Wawancara Kepada Guru di Sekolah 

 

  Nama  :  Ahmad Thohir, S.Ag. 

 

Jabatan : Guru PAI Aqidah Akhlak  

  

Tempat  : MTS NU 08 Pamriyan Gemuh Kendal 

 

Waktu   : Kamis, 8 November 2018 Pukul 10.00-10.30 WIB 

 

1. Bagaiama upaya untuk peserta didik saat ada problematika  di sekolahan ? 

Jawab :  kita menerapkan akhlak yang bai atau mencotoh kan hal-hal yang 

baik seperti sebelum masuk kelas melakukan berdoa bersama  dan 

melakukan efek jera kepada peserta didik saat melanggar peraturan 

sekolah 

  

2. Apakah ada tanggapan guru saat ada peserta didik yang telat berangkat 

sekolah atau bolos ? 

Jawab : Ya, ada guru selalu menindak lanjuti peserta didik saat malakukan 

kesalhan seperti membolos atau telat dengan mengasih efek jera seperti 

belum belum boleh di perkenakan masuk kelas harus menerima hukuman 

seperti menyapu ruang-ruang kelas atau menyapu halaman. 

 

3. Apa tanggapan bapak tentang problematika yang ada di dalam sekolah 

tersebut? 

Jawab : menurut saya tentang problematika yang ada di sekolah MTS NU 

08 Pamriyan Gemuh Kendal ini masih bisa di atasi dengan baik karrna 

setiap guru selalu melakukan ketegasan dalam peserta didiknya masing-

masing. 

 

4.  Apakah ada perubahan pada tahun ini dari tahun-tahun sebelumnnya? 

Jawab : ada dari beberapa tahun yang kemarin baru tahun ini ada 

perkembangan tentang akhlak siswa di sekolahan. 

 

 

 

 

 

 

 



Nama  : Nur Zaidah, S.Pd.I 

 

Jabatan  : Guru Bimbingan Konseling (BK) 

 

Tempat  : MTS NU 08 Pamriyan Gemuh Kendal 

 

Waktu   : Rabu, 7 November 2018 Pukul 09.15-09.30 WIB 

 

1. Bagaimana cara guru untuk menangani peserta didik yang bermasalah ? 

Jawab :  Dengan memberikan pehatian dan pengawasan terhadap peserta 

didik serta memberikan contoh yan baik atupun memeberikan efek jera 

tehadap anak-anak  seperti memberikan hukuman  selain itu juga saya 

mengantisipasi  kegaduhan di dalam kelas bagi peserta didik yang super 

aktif dan suka jail kepada temannya. Apabila ada jam kosong peserta 

didik diarahkan untuk kegiatan literasi sekolah seperti membaca buku di 

perpustakaan sekolah. 

 

2. Bagaimana tanggapan ibuk dalam peserta didik di tahun ini? 

Jawab : Alhamdulilah, pada tahun ini ada perubahan yang mungkin 

peserta didik dalam taraf wajar dalam kenakalan di masa sekarang ini dan 

masih bisa diatasi oleh guru-guru termasuk guru pendidikan akhlak. 

 

3. Adakah hambatan dalam guru terhadap menangani problematika peserta 

didik di MTS NU 08 Pamriyan Gemuh Kendal? 

Jawab : Ada, contoh halnya anak lebih suka baca buku cerpen dari pada 

buku pembelajaran, menyalah gunakan media elektronik seperti HP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wawancara Kepada  Orang Tua Peserta Didik 

 

Nama  : Trimo 

 

Jabatan  : Orang Tua Peserta Didik 

 

Tempat : Lingkungan Sekolahan MTS NU 08 Pamriyan Gemuh Kendal 

 

Waktu  : Jumat, 17 November 2018 Pukul 13.00-13.15 WIB 

 

1. Bagaimana tanggapan bapak kepada guru-guru di MTS NU 08 Pamriyan 

Gemuh Kendal 

Jawab  : Saya selaku orang tua murid sangat menaruh harapan besar 

kepada guru-guru agar anak- anak bisa menjadi yang sholeh sholehah , ber 

akhlakul karimah, cerdas, terampil, serata sopan santun terhadap orang 

tua. Setiap guru selalu mempunyai cara yang berbeda beda dengan 

masalah yang ada cuman saya hanya bisa berhadap kepada guru-guru agar 

mendidik dengan baik dan memeberikan sewajarnya di berikan kepada 

peserta didik. 

 

2. Apakah ada yang bapak ketahui tentang problematika di sekolah saat ini 

sebagai wali murid? 

Jawab : Ada, contohnya yang sering saya jumpai itu anak- anak banyak 

yang berkata kasar atau yang gak seharusnya di bicarakan di bicarakan , 

sering tawuran atau berantem sesama teman, membolos itu permasalhan 

yang sering terjadi di sekolah tersebut. 

 

  



DAFTAR GAMBAR PENELITIAN 

 

Gambar 1  

Wawancara bersama guru bimbingan konseling bersama 

 ibu  Nur Zaidah, S.Pd.I 

 

Penelitian dngan mengamati pesera didik di kelas 

 

-Gambar 2- 



Penelitian dalam mengamati pada jam pembelajaran di kelas 

 

Wawancara bersama bapak Ahmad Thohir, S.Ag. 

 
 

 

 

 

 

 



Keadaan kelas pada pembelajaran 

 

 

Keadaan kelas pada jam pembelajaran 

 

 

 



gambar depan pada MTS NU 08 Pamriyan Gemuh Kendaal

 

 

 

 

 

 

 



Documen daftar anak dan wali murid yang bermasalah

 

 

 

 

 





  



  



  



  



  



  



  



 



  



  



  



  



  



  



  



  



  


