
PEDOMAN WAWANCARA  

(KEPALA SEKOLAH) 

 

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya MTsN Dolopo Kabupaten Madiun? 

2. Bagaimana letak geografis MTsN Dolopo Kabupaten Madiun? 

3. Bagaimana penerapan self control (pengendalian diri) melalui pendidikan 

agama Islam di MTsN Dolopo Kabupaten Madiun? 

4. Apakah pernah ada penelitian self control (pengendalian diri) di MTsN 

Dolopo Kabupaten Madiun? 

5. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam peningkatan self control 

(pengendalian diri) siswa melalui pendidikan agama Islam di MTsN Dolopo 

Kabupaten Madiun? 

6. Bagaimana upaya kepala sekolah untuk mengukur self control (pengendalian 

diri) siswa melalui pendidikan agama Islam di MTsN Dolopo Kabupaten 

Madiun? 

7. Bagaimana upaya kepala sekolah untuk memotivasi siswa dalam peningkatan 

self control (pengendalian diri) melalui pendidikan agama Islam di MTsN 

Dolopo Kabupaten Madiun? 

8. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan 

self control (pengendalian diri) siswa melalui pendidikan agama Islam di 

MTsN Dolopo Kabupaten Madiun? 

9. Apakah rencana sekolah untuk meningkatkan self control (pengendalian diri) 

siswa di MTsN Dolopo Kabupaten Madiun? 

10. Bagaimana hasil peningkatan self control (pengendalian diri) siswa melalui 

pendidikan agama Islam di MTsN Dolopo Kabupaten Madiun? 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA  

 (GURU) 

 

1. Bagaimana penerapan self control (pengendalian diri) melalui pendidikan 

agama Islam di MTsN Dolopo Kabupaten Madiun? 

2. Bagaimana upaya guru dalam peningkatan self control (pengendalian diri) 

siswa melalui pendidikan agama Islam di MTsN Dolopo Kabupaten Madiun? 

3. Bagaimana upaya guru untuk mengukur self control (pengendalian diri) siswa 

melalui pendidikan agama Islam di MTsN Dolopo Kabupaten Madiun? 

4. Bagaimana upaya guru untuk memotivasi siswa dalam peningkatan self 

control (pengendalian diri) melalui pendidikan agama Islam di MTsN Dolopo 

Kabupaten Madiun? 

5. Apakah pernah ada penelitian self control (pengendalian diri) di MTsN 

Dolopo Kabupaten Madiun? 

6. Bagaimana upaya seorang guru dalam membina siswa agar dapat memiliki 

self control (pengendalian diri) yang baik? 

7. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan 

self control (pengendalian diri) siswa melalui pendidikan agama Islam di 

MTsN Dolopo Kabupaten Madiun? 

8. Apakah rencana sekolah untuk meningkatkan self control (pengendalian diri) 

siswa di MTsN Dolopo Kabupaten Madiun? 

9. Bagaimana dukungan warga madrasah dalam membina self control 

(pengendalian diri) siswa di MTsN Dolopo Kabupaten Madiun? 

10. Bagaimana hasil peningkatan self control (pengendalian diri) siswa melalui 

pendidikan agama Islam di MTsN Dolopo Kabupaten Madiun? 

 


