
 

 

Lampiran-lampiran 

 

HASIL PENGUMPULAN DATA 

HASIL OBSERVASI 

No Uraian Kegiatan Keterangan 

1. Mengamati kondisi umum serta 

menyeluruh tentang gambaran SMK 

Negeri 4 Semarang, fokus 

pengamatan pada: 

a. Lokasi penelitian yang meliputi 

letak geografis sekolah 

b. Mengamati kondisi dan situasi 

lingkungan sekolah 

a. SMK Negeri 4 Semarang berada di Jalan 

Pandanaran II Nomor 7, Kota Semarang 

b. Kondisi dan situasi lingkungan sekolah 

sangat baik, tertib, dan kondusif 

2. Mengamati berbagai hal yang 

berhubungan dengan kegiatan kajian 

Annisa, meliputi: 

a. Keadaan ruangan untuk Kajian 

Annisa 

b. Sarana dan prasarana 

c. Pelaksanaan Kajian Annisa 

d. Isi materi Kajian Annisa 

a. Belum ada ruangan khusus kajian 

Annisa, masih memakai ruang kelas 

b. Sarana dan prasarana seperti layar 

proyektor, meja, kursi, sudah tersedia 

dengan baik 

c. Pelaksanaan Kajian Annisa berjalan 

dengan baik, metode yang digunakan 

berupa ceramah dan diskusi 

d. Isi materi Kajian Annisa yaitu seputar 

pengetahuan Agama Islam khusus 

tentang kemuslimahan 

 



 

 

HASIL WAWANCARA 

Hari/Tanggal Senin, 21 Januari 2019 

Narasumber  

Nama Shofiana, M. Pd. 

Jabatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 4 Semarang 
(Mewakili Kepala Sekolah Drs. Felik Yuniarto, M. M karena beliau 
sedang sakit) 

 

P: Sebagai Kepala Sekolah, bagaimana pendapat Bapak tentang Kajian Annisa? 

R: Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung adanya kegiatan Kajian Annisa ini 
karena baik untuk peningkatan karakter siswi agar menjadi siswi yang lebih 
berpengetahuan terutama Agama Islam sehingga karakternya pun sesuai dengan 
Agama Islam yang baik dan benar. 

 

P: Sejauh pelaksanaan Kajian Annisa, bagaimana minat siswa? 

R: Minat siswa sangat bagus, dapat dilihat dari data absensi kehadiran peserta Kajian 
Annisa yang semakin banyak, juga kegiatan-kegiatan diluar kajian juga telah 
terlaksana dengan baik salah satunya bakti sosial untuk membantu korban gempa 
di Lombok. 

 

P: Apakah sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan dalam 

kegiatan Kajian Annisa? 

R: Dukungan sekolah meskipun belum maksimal dikarenakan waktu dan kegiatan 
siswa di sekolah sangat padat, namun untuk ruangan tidak ada larangan bagi 
peserta kajian Annisa dipersilahkan untuk dipakai selama ruangan tersebut dijaga 
dengan baik. 

 

P: Usaha apa saja yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan kegiatan Kajian 

Annisa ini? 

R: Ada himbauan untuk para guru agar menyampaikan kepada siswinya di kelas 
untuk mengikuti kajian Annisa ini. Harapan sekolah untuk Kajian Annisa tentunya 
agar siswi SMK Negeri 4 Semarang dapat lebih banyak wawasan sehingga 



 

 

nantinya bisa menjadi generasi penerus yang cerdas, juga menciptakan generasi 
penerus yang lebih cerdas lagi. Sekolah pastinya akan memberikan nilai yang 
berbeda kepada siswi yang sudah mau meluangkan waktunya mengikuti kajian 
Annisa ini dibandingkan dengan mereka yang tidak mau mengikuti kegiatan ini. 



 

 

HASIL WAWANCARA 

 

Hari/Tanggal Selasa, 15 Januari 2019 

Narasumber  

Nama Yuni Akbariyah, S.Pd 

Jabatan Guru Pembimbing Kajian Annisa SMK Negeri 4 Semarang 

 

P: Bagaimana awal terbentuk dan perkembangan Kajian Annisa? 

R: Begini mbak, berawal dari ide salah satu siswi anggota rohis SMK Negeri 4 
Semarang pada bulan Oktober 2013, ingin mengisi kekosongan waktu saat para 
siswa laki-laki sholat Jumat. Selain itu, semakin ke sini semakin banyak berita 
tentang kasus-kasus yang menimpa remaja putri. Pergaulan bebas, dan tanpa 
penguatan pemahaman terutama tentang agama menjadi alasan terjadinya 
penyimpangan-penyimpangan yang korbannya kebanyakan perempuan yang 
masih berstatus siswi sekolah menengah. Hal ini yang menjadi kekhawatiran para 
orang tua dan guru apalagi mengingat sekarang para siswa dan siswi sudah 
memiliki akses internet masing-masing sedangkan pengawasan kepada mereka 
tidak mungkin full 24 jam. 

 

P: Apa tujuan dibentuknya kajian Annisa? 

R: Kegiatan Kajian Annisa ini tujuannya untuk menyatukan perspektif siswi tentunya 
dalam perspektif Islam, sehingga mereka dapat meningkatkan pengetahuan 
Agama Islam mereka sebagai panduan mereka dalam kehidupan sehari-hari dan 
tidak mudah terpengaruh pada hal-hal yang negatif. 

 

P: Bagaimana proses kegiatan Kajian Annisa? 

R: Banyak pertanyaan-pertanyan siswi seputar agama yang berhubungan dengan 
pribadi yang tidak mungkin dapat mereka tanyakan kepada guru agama Islam 
yang semua laki-laki sehingga malu. Oleh karena itu, Kajian Annisa diharapkan 
sebagai wadah para siswi untuk menambah pengetahuan agama Islam mereka. 
Meskipun belum ada standar kompetensi untuk kegiatan ini, serta belum adanya 
struktural kepengurusan khusus Kajian Annisa karena merupakan salah satu 



 

 

program rohis, namun kenyataannya beliau sudah dapat melihat peningkatan pada 
para peserta Kajian Annisa. Yang paling menonjol adalah akhlak mereka yang 
sangat santun dibanding siswi yang belum mau mengikuti kegiatan ini. Hal ini 
pasti dikarenakan pengetahuan agama Islam para peserta kajian semakin 
bertambah, sehingga membuat mereka mengetahui bagaimana cara mereka 
bersikap sesuai dengan muslimah yang sesungguhnya. 

P: Apakah sarana dan prasarana yang digunakan layak untuk kegiatan Kajian 

Annisa? 

R: Sarana berupa ruangan sudah layak meskipun masih meminjam ruang kelas siswa 
namun setidaknya tidak menyatu dengan masjid. Karena biasanya tempat kajian 
itu di masjid, sedangkan waktu kajian Annisa bersamaan dengan sholat Jumat, 
maka tidak bisa di masjid. Media berupa layar proyektor sudah disiapkan tiap 
ruang kelas jadi saat kegiataan kajian Annisa sudah bisa digunakan. 

 

P:  Apa faktor pendukung dan penghambat dari Kajian Annisa ini? 

R: Dukungan berupa izin kegiatan dan dukungan berupa izin pemakaian ruangan 
untuk tempat kajian. Namun, hal tersebut belum cukup karena pihak sekolah 
belum sepenuhnya memberi fasilitas yang memadai untuk kegiatan ini. Fasilitas 
tersebut diantaranya tambahan pemateri, waktu, ruangan bahkan multimedia yang 
khusus digunakan untuk kegiatan kajian Annisa sehingga menjadi faktor 
penghambat perkembangan kegiatan yang banyak manfaatnya ini. Sedangkan 
untuk antusias siswi, rasa keingintahuan mereka lah yang menjadi faktor 
mendorong Kajian Annisa untuk terus berjalan karena selain mendapat 
pengetahuan agama Islam lebih dalam, mereka juga akan mendapat banyak 
teman-teman yang baik yang belum mereka kenal sebelumnya karena berbeda 
kelas. 

 

P: Apa harapan anda untuk pengembangan kegiatan Kajian Annisa di SMK Negeri 4 

Semarang? 

R: Tentunya berharap dengan sangat agar peserta Kajian Annisa bertambah terus. 
Semua siswi SMK Negeri 4 Semarang yang beragama Islam bisa mengikuti 
Kajian Annisa tanpa terkecuali. Berharap ada struktural dalam kepengurusan 
kajian Annisa. Ada kompetensi yang dicapai. 

 



 

 

HASIL WAWANCARA 

 

Hari/Tanggal Selasa, 22 Januari 2019 

Narasumber  

Nama Nur Syahid, S.Pd 

Jabatan Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 4 Semarang 

 

P: Bagaimana pendapat Bapak tentang kegiatan Kajian Annisa? 

R: Saya sangat mendukung kegiatan Kajian Annisa. Namun dikarenakan beliau 
adalah laki-laki maka beliau tidak dapat melihat langsung jalannya kegiatan ini. 
Meskipun begitu, beliau tetap terus memantau melalui Ibu Yuni Akbariah, S. Pd., 
sehingga dapat mengikuti perkembangan kegiatan ini.  

 

P: Bagaimana perbedaan siswi yang mengikuti kegiatan Kajian Annisa dibandingkan 

dengan siswi yang tidak mengikuti kegiatan Kajian Annisa? 

R: Kegiatan  ini sangat baik karena dapat membuat siswi SMK Negeri 4 Semarang 
yang sebelumnya masih kurang akhlaknya, setelah mengikuti Kajian Annisa 
mereka dapat menjadi siswi yang lebih santun dari sebelumnya. 

 

P: Apa harapan ke depan untuk Kajian Annisa yang lebih baik? 

R: Saya berharap, Kajian Annisa ini menjadi semakin baik, materinya semakin 
tersusun rapi, semakin diminati para siswi, dan tentunya dukungan dari sekolah 
semakin besar. 

 



 

 

HASIL WAWANCARA 
Hari/Tanggal Jumat, 18 Januari 2019 

Nama Narasumber Lutfiana Fadhilah 

Jabatan Siswi kelas XII SMK Negeri 4 Semarang, (peserta Kajian Annisa) 

 

P: Apa motivasi dan harapan untuk mengikuti Kajian Annisa? 

R: Saya lebih faham ketika mengikuti tambahan pengetahuan agama Islam pada 
kegiatan kajian Annisa. Saya menjadi lebih mengerti bagaimana seharusnya saya 
menjadi seorang muslimah yang baik. Karena selama ini saya belajar agama hanya 
saat pelajaran Pendidikan Agama Islam saja di kelas. Guru Agama saya seorang 
laki-laki, jadi kalau mau bertanya soal perempuan pasti malu apalagi di kelas ada 
siswa laki-laki juga. Di kajian Annisa saya juga mendapat banyak teman muslimah 
dari kelas lain. Sehingga saya bisa saling berdiskusi sesama siswi perempuan 
seputar agama Islam. Karena bisa mengajukan pertanyaan secara bebas di sini, 
saya menjadi senang dan semakin semangat mengikuti kajian Annisa dan semakin 
semangat dalam menambah pengetahuan agama Islam saya karena dalam kelas 
saya hanya mendapat pelajaran agama secara umum saja masih kurang mendalam. 

 
P: Apa saja kegiatan dalam Kajian Annisa? 

R: Ternyata kegiatan Kajian ini tidak hanya seputar mendengarkan ceramah saja, 
namun juga ada sesi tanya jawab dan diskusi. Ada juga kegiatan bakti sosial 
membantu korban gempa di Lombok. 

 

P: Apa yang biasa disampaikan dalam kegiatan Kajian Annisa? 

R: Banyak, terutama tentang muslimah. Kan peserta nya siswi SMK semua, jadi lebih 
banyak tentang fikih, akhlak, kisah-kisah Nabi, dan lain-lain. 

 

P: Media apa yang digunakan dalam Kajian Annisa? 

R: Proyektor, sering diperlihatkan video jadi menarik. 
 

P: Apakah ruangan yang digunakan layak untuk kegiatan Kajian Annisa? 



 

 

R: Ya lumayan, tapi kalau sudah banyak yang dating ruangan jadi penuh, gak muat 
kalau duduk di kursi semua, untung disediakan tikar untuk lesehan. 

 

P: Apa manfaat yang di dapatkan setelah mengikuti Kajian Annisa? 

R: Bisa nambah pengetahuan seputar agama Islam, tambah teman dari kelas lain, 
belajar public speaking juga kan ada tanya jawabnya juga. 



 

 

HASIL DOKUMENTASI 

 

No. Uraian Kegiatan Keterangan 

1. Mendokumentasikan kondisi umum serta 

menyeluruh tentang gambaran SMK Negeri 4 

Semarang, meliputi: 

c. Sejarah berdiri dan berkembangnya SMK 

Negeri 4 Semarang 

d. Struktur organisasi SMK Negeri 4 

Semarang 

e. Keadaan guru, karyawan, dan siswa 

f. Sarana dan prasarana sekolah 

 

 Seluruh dokumentasi profil 

sekolah sudah berupa file yang 

di dapatkan dari staf tata usaha 

SMK Negeri 4 Semarang. 

2. Mendokumentasikan berbagai hal yang 

berhubungan dengan kegiatan kajian Annisa, 

meliputi: 

a. Ruangan Kegiatan Kajian Annisa 

b. Media yang digunakan dalam Kegiatan 

Kajian Annisa 

c. Daftar absensi peserta Kajian Annisa 

b. Proses Kegiatan Kajian Annisa 

 Seluruh dokumentasi yang 

berhubungan dengan kegiatan 

Kajian Annisa sudah terkumpul 

dalam satu file yang akan 

dilampirkan pada lembar akhir 

file skripsi 

 

 

 



 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

Pemateri Kajian Annisa 
dari PPL Unwahas 

Kegiatan Kajian Annisa pembimbing 
Ibu Yuni Akbariyah, S. Pd. 



 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

    

     

 

   

     

  

Wawancara dengan siswi 
peserta Kajian Annisa 

Lutfiana Fadhilah 

Wawancara dengan Guru 
Pendidikan Agama Islam 
Bapak Nur Syahid, S. Ag. 

Wawancara dengan Waka 
Kesiswaan Ibu Shofiana, M. 

Pd. 

Wawancara dengan Pembimbing 
Kajian Annisa Ibu Yuni 

Akbariah, S. Pd. 



 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

Absensi Daftar Hadir Kajian 
Annisa dengan peserta terbanyak 

tahun 2018/2019 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


