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Lampiran 02
TRANSKIP WAWANCARA
Kode
Informan
Tanggal Wawancara
Jam
Disusun Jam
Tempat Wawancara
Topik Wawancara

:
:
:
:
:
:
:

07/W/A-1/01-IV/2014
Bapak Moh. Basri, S.Ag, MA (Kepala Sekolah)
01 Juli 2014
07.00 – 10.30 WIB
18.30 WIB
Ruang Kepala Sekolah
Disiplin Siswa-siswi MTs. Negeri Sampung

Koding
Materi Wawancara
Peneliti Bagaimana disiplin/perilaku siswa-siswi MTs. Negeri Sampung?
Informan ”Secara umum lumayan bagus, kalaupun ada yang kurang baik itu pun
cuma sedikit.”
Peneliti Apa yang dilakukan Kepala Sekolah dalam mengembangkan disiplin
siswa-siswi MTs. Negeri Sampung?
Informan ”Kepala sekolah memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada guru
mapel untuk mengembangkan disiplin siswa/siswi di MTs. Negeri
Sampung dalam menghadapi anak-anak yang perilaku mereka kurang
baik di kelas, selain itu juga ikut terjun mengawasi perilaku/disiplin
siswa-siswi misalnya ikut menjadi direktur jaga setiap pagi jam 06.30 di
depan gapura masuk sekolah, dan mengukur kedisiplinan mereka lebih
ke kebersihan sekolah maupun ruang kelas contohnya sepatu dilepas
untuk menjaga kebersihan dan berkeliling kelas kalau ada secuil kertas
ambil dan masukkan tempat sampah”
Peneliti Apa sajakah faktor yang mendukung/menghambat dalam membina
kedisiplinan siswa di MTs. Negeri Sampung?
Informan Lingkungan Mts. Negeri Sampung tidak ada yang menghambat
lingkungan sangat mendukung baik dari siswa ataupun orangtuanya.
Peneliti Bagaimana pendekatan/strategi dari pihak sekolah dalam
mengembangkan disiplin siswa-siswi di MTs. Negeri Sampung?
Informan “Upaya sekolah mengembangkan disiplin siswa lebih mendekati ke
mental hati mereka karena terdukung oleh perilaku anak-anak yang
sudah baik yaitu melalui kegiatan rohis/keislaman. Adapun kegiatan
rohis dalam MTs. Negeri Sampung ini yaitu baca Al-Qur’an (tartil AlQur’an) itu dilakukan setiap hari jum’at secara bergantian tiap kelas,
kemudian setiap pagi sebelum mata pelajaran dimulai anak-anak di
diwajibkan membaca Asmaul Husna, istighatsah untuk kelas III.
Dengan kegiatan-kegiatan rohis tersebut insyAllah anak dengan
sendirinya akan tau makna apa yang mereka lakukan”
Peneliti Bagaimana pelaksanaan PHBI idl adha di MTs. Negeri Sampung?
Informan Untuk pelaksanaan idul adha dilaksanakan di daerah masing-masing
siswa. Sedangkan penyembelihan hewan kurban sebagian dilaksanakan
di sekolah sebagiannya lagi disalurkan di daerah-daerah yang kurang
mampu di sekitar sekolah. Sedangkan yang pelaksanaannya di sekolah

pembagian hewan kurban diberikan kepada siswa juga lingkungan
masyarakat disekitar madrasah
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02/W/A-1/28-IV/2015
Bapak Khoiruddin Arif, S.Ag (Guru PAI)
28 Februari 2015
09.00 – 09.15 WIB
19.30 WIB
Ruang Guru
Yang dilakukan guru mata pelajaran dalam
pengembangan disiplin siswa-siswi di MTs. Negeri
Sampung

Materi Wawancara
Apa yang dilakukan guru mata pelajaran dalam pengembangan
disiplin siswa-siswi di MTs. Negeri Sampung ?
”Guru mapel dan BP biasanya melakukan sharing dengan wali
kelas untuk mengembangkan disiplin anak didik untuk lebih baik
lagi”
Bagaimana disiplin siswa-siswi di MTs. Negeri Sampung?
”Disiplin/perilaku siswa-siswi MTs. Negeri Sampung bermacammacam atau bersifat heterogen. Ada yang mudah di atur ada juga
yang sulit diatur. Contoh yang sulit diatur ini waktu diajar ramai
sendiri, berbicara dengan temannya, ada juga yang berbicara kasar.
Tetapi secara umum disiplin/perilaku mereka baik”
Faktor apa yang mempengaruhi disiplin siswa-siswi di MTs.
Negeri Sampung ?
“Pengaruh yang kuat dari perilaku/disiplin mereka yang kurang
baik itu berasal dari teman mereka sendiri. Anak yang yang
semula tidak nakal menjadi nakal karena mendapat pengaruh dari
teman mereka”
Bagaimana pendekatan pembelajaran PAI dalam mengembangkan
disiplin siswa-siswi di MTs. Negeri Sampung?
“Untuk pembelajaran PAI dalam mengembangkan disiplin siswa
menjadi lebih baik cara-cara atau langkah-langkah yang saya
lakukan yaitu ketika anak melakukan perbuatan-perbuatan yang
kurang baik saya langsung menegurnya dan menjelaskan kalau
perbuatan yang anak lakukan itu tidak baik, kamudian dalam
bentuk keteladanan, sebagai guru tentunya perbuatan yang kita
lakukan akan secara tidak langsung ditiru oleh si anak, maka dari
itu sebagai guru saya memberikan contoh bagaimana yang baik
bagaimana yang tidak baik. Selain itu di MTs. Negeri Sampung
juga ada kegiatan rohisnya yaitu ada tartil baca Al-Qur’an yang
dilaksanakan tiap hari jum’at, ada juga baca Asmaul Husna
dilakukan setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Dengan
membaca sifat-sifat Allah diharapkan anak-anak tahu bahwa salah
satunya Allah itu maha pengasih lagi penyayang, mempunyai sifat

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

pemaaf diharapkan dengan anak tersebut tau dari arti dari katakata yang mereka baca anak juga dapat mengaplikasikannya.
Bagaimana hasil dari pengembangan disiplin di MTs. Negeri
Sampung ?
“Hasil dari pengembangan Disiplin di MTs. Negeri Sampung
khususnya di kelas VII, umumnya berhasil dengan baik, seperti
anak yang semula sulit diatur menjadi mudah diatur, perilaku
mereka menjadi lebih baik terlebih sopan terhadap guru. Tetapi
tentunya dalam pengembangan disiplin siswa menjadi lebih baik
itu semua butuh proses, tidak langsung berjalan sempurna. Karena
setiap siswa itu mempunyai tingkat karakter/disiplin yang
berbeda-beda”
Apa sanksi siswa yang tidak mengikuti shalat Jamaah?
Bahwasannya ini merupakan kerja sama guru BK dalam
memperkecil kemungkinan siswa tidak melaksanakan shalat
dhuhur berjama’ah di sekolah yaitu dengan sanksi yang telah
disepakati baik oleh kepala sekolah, guru BK dan juga siswa-siswi
yaitu sanksinya membaca al-Qur’an selama 10 menit.
Di bulan Ramadhan bagaimana penanganan zakat fitrahnya?
Penanganan zakat fitrah ditangani langsung oleh siswa per kelas
melalui bendahara dengan pengawasan masing-masing wali kelas.
Sedangkan penyalurannya diberikan kepada siswa siswi kelas 1, 2,
dan 3 yang kurang mampu. Selain itu juga disalurkan di
lingkungan masyarakat sekitar madrasah yang tidak mampu dan
penyalurannya juga diberikan di basis-basis siswa MTs. Negeri
yang kurang mampu. Sedangkan perayaan idul fitri dilaksanakan
di daerah masing-masing siswa. Setelah hari pertama masuk,
diadakan silaturahmi antara kepala sekolah, guru, karyawan dan
juga diikuti siswa-siswi bersalam-salaman di halaman sekolah
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09/W/A-1/02-IV/2014
Bapak Drs. Sumarno (Guru BP)
02 September 2014
09.00 - 09.15 WIB
20.30 WIB
Ruang BK
Disiplin siswa-siswi di MTs. Negeri Sampung

Koding
Materi Wawancara
Peneliti Bagaimana disiplin peserta didik di MTs. Negeri Sampung?
Informan “Pada umumnya perilaku siswa-siswi MTs. Negeri Sampung itu
baik, yang pertama : terhadap guru itu sopan, ketika bertemu
mengucap salam, ketika masuk dan mau pulang sekolah itu
bersalaman dengan guru. Yang kedua : perilaku anak atau siswa
dengan siswa itu baik jarang sekali ada masalah, perkelahian
bahkan hampir tidak ada. Yang ketiga : terkait pelanggaran tata
tertib itupun juga sangat minim sekali”
Peneliti Bagaimana pendekatan yang dilakukan BK dalam mengembangkan
disiplin peserta didik di MTs. Negeri Sampung ?
Informan “Ketika anak melakukan perbuatan-perbuatan kurang baik tentunya
ada masalah dalam dirinya maka dari itu sebagai guru BK saya
berusaha menyelesaikan/memberikan solusi terhadap masalah yang
dihadapinya. Dengan cara melakukan pendekatan secara personal
dengan anak tersebut. Selain itu saya juga sharing dengan wali kelas
mengenai tingkah laku siswa-siswi di kelas. BK juga memberikan
berbagai bentuk layanan seperti pembelajaran, masalah pribadi,
masalah sosial, bimbingan karir dan sebagainya. BK di MTs. ini
dimasukkan dalam materi pelajaran setiap minggu ada satu jam
pelajaran. Itu dimaksudkan agar BK bisa memantau/berkomunikasi
langsung dengan siswa dan lebih mengetahui karakter-karakter
siswa, sehingga jika nantinya ada masalah kami bisa memberikan
tindakan yang tepat”
Peneliti Apa reward dan punishment BK bagi peserta didik yang berprestasi
dan yang melanggar?
Informan “Masalah reward bagi siswa yang tidak pernah melanggar
mendapat pujian dan beberapa hadiah, untuk punishment membaca
Al Qur’an dengan keras di masjid.”
Peneliti Bagaimana peran sekolah dalam pelaksanaan shalat berjamaah?
Informan Dari pihak sekolah sangat berperan bahwasanya tidak lepas dari
peran guru yaitu dibuatnya jadwal imam secara bergiliran dan
dengan dibuatnya jadwal guru pendamping. Keikutsertaan seluruh
guru dan karyawan dan siswa di sekolah dalam melaksanakan shalat
berjama’ah di sekolah.

Peneliti

Bagaimana pelaksanaan PHBI Isra’ Mi’raj di MTs. Negeri
Sampung?
Informan Dalam kegiatan Isra’ Mi’raj di MTs. Negeri Sampung biasanya
diadakan pangajian di sekolah. Selain kegiatan tersebut pengajian
juga dilaksanakan di mushola, di masjid di sekitar lingkungan
madrasah. Dan juga siswa dilibatkan langsung dalam pelaksanaan
pengajian sebagai panitia
Peneliti Bagaimana pelaksanaan PHBI maulid Nabi di MTs. Negeri
Sampung.?
Informan Dalam memperingati peringatan maulid Nabi Muhammad SAW.
madrasah mengadakan pengajian di sekolah. Pengajian tersebut
juga dihadiri oleh kepala madrasah, wakil madrasah, guru madrasah
serta karyawan. Biasanya diisi dengan siraman rohani yang
diberikan oleh kepala madrasah. Selain itu juga diisi dengan musikmusik Islami karya dari siswa-siswi MTs. Negeri Sampung
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02/W/A-1/28-IV/2015
Siswa-siswi
28 Februari 2015
09.00 - 09.15 WIB
20.30 WIB
Di Masjid sekolah
Disiplin siswa-siswi di MTs. Negeri Sampung

Materi Wawancara
Apakah kamu selalu datang tepat waktu ke sekolah? Mengapa?
“Iya pak.”
“Karena teman-teman juga tidak ada yang terlambat”
Apakah kamu selalu memperhatikan penjelasan guru dan tidak
pernah bolos ketika KBM berlangsung? Mengapa.?
“Iya”
“Tidak pernah ya kalau bolos pasti dihukum”
Jika kamu melanggar peraturan, apakah hukuman yang kamu
terima misalnya jika bolos seperti tadi?
“tidak pasti ustad kadang disuruh baca Al’Qur’an lalu ditulis dan
dihafalkan, kadang juga disuruh membuat kaligrafi.”
Apakah kamu mendapat hukuman jika kamu terlambat masuk
kelas?
“Iya, tidak boleh masuk kelas.”
Apakah kamu langsung masuk kelas jika bel masuk telah
berbunyi?
“Iya, nanti kalau terlambat tidak boleh masuk kelas malu sama
teman-teman.”
Apakah kamu selalu melaksanakan piket dan menjaga
kebersihan sekolah kelas? Mengapa?
“Iya. Kalau tidak pasti ketika guru datang dan belum bersih
disuruh membersihkan terlebih dahulu”
Apakah ada reward (penghargaan) dari guru/ sekolah bagi siswa
yang tidak pernah melanggar peraturan?
“Sering ada lomba kebersihan antar kelas meskipun tidak ada
hadiah cuma diberi pujian tapikan malu kalau sampai kalah.”
Apa saja bentuk-bentuk disiplin yang diterapkan di sekolah?
“Datang sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah dan
kelas dengan cara melepaskan sepatu ditaruh dirak sepatu.”
Anisa Yaumil Maghfiroh
Apa saja kegiatan yang dilaksanakan selama bulan Ramadhan di
MTs. Negeri Sampung?
Yang pasti kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan Pondok
Romadhon yang diikuti oleh seluruh siswa siswi kelas 1, 2, dan

3. Dalam istilah pondok Romadhon dapat diistilahkan pesantren
kilat, biasanya pelaksanaannya sudah dijadwal oleh panitia yaitu
kelas 1 selama 1 hari 1 malam, kelas 2 selama 1 hari 1 malam
dan kelas 3 selama 1 hari 1 malam juga. Adapun kegiatan yang
dilaksanakan yaitu shalat dhuha berjama’ah, kajian-kajian
Islami, pelaksanaan shalat 5 waktu secara berjama’ah, buka
puasa bersama, shalat teraweh berjama’ah, tadarus Al-Qur'an
dan shalat malam secara berjama’ah.

