
 

 

Lampiran 01 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Kepala Sekolah 

1. Kapan waktu pelaksanaan program budaya membaca Al-Qur’an di SDIT 

As-Syafi’iyah Blebem Kendal Jambon Ponorogo? 

2. Bagaimana penanaman akhlak berbasis membaca Al-Qur’an ini di 

terapkan di SDIT As-Syafi’iyah Blembem Jambon Ponorogo ini ? 

3. Apa faktor Pendukung dan Penghambat dari program penanaman akhlak 

berbasis budaya membaca Al-Qur’an ini ? 

 

B. Guru Pendamping Baca Al-Qur’an 

1. Bagaimana Pendapat bpk/ibu mengenai program budaya membaca Al-

Qur’an di SDIT As-Syafi’iyah Blembem Kendal Jambon Ponorogo? 

2. Bagaimana metode yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran Al-

Qur’an yang ada di SDIT As-Syafi’iyah Blembem Jambon Ponorogo ini ? 

3. Bagaimana penanaman akhlak berbasis membaca Al-Qur’an ini di terapkan 

di SDIT As-Syafi’iyah Blembem Jambon Ponorogo ini ? 

4. Apa faktor Pendukung dan Penghambat dari program penanaman akhlak 

berbasis budaya membaca Al-Qur’an ini ? 

 

 



 

 

Lampiran 02  

JADWAL WAWANCARA   

 

No Tanggal Narasumber Kode Waktu Tujuan Wawancara Tempat 

1. 16 Juli 2018 Hj. Siti Masruroh 01/W/VII/2018 09.00-09.30 Program Budaya Baca Al-Alqur’an Kantor Kepala 

Sekolah 

2. 17 Juli 2018 Ani Fitrrotul Laili 02/W/VII/2018 09.00-09.20 Pelaksanaaan/Penerapan Program 

Budaya Al-Qur’an dan Penenaman 

Aklak berbasis Budaya Baca Al-Qur’an 

Ruang Guru 

3. 17 Juli 2018 Dewi Mahmudah 03/W/VII/2018 12.30-13.00 Pelaksanaaan/Penerapan Program 

Budaya Al-Qur’an dan Penenaman 

Aklak berbasis Budaya Baca Al-Qur’an 

Ruang Guru 

 



 

 

TRANSKIP REKAMAN WAWANCARA 

 

Kode 

 

: 01/W/VII/2018 

Nama Informan 

 

:  Hj. Siti Masruroh (Kepala Sekolah) 

Hari/Tanggal 

 

:  Senin, 16 Juli 2018 

Disusun jam 

 

:  09.00-09.30 WIB 

Tempat 

Wawancara 

 

:  Ruang Kepala Sekolah  

Topik Wawancara 

 

:  Program Budaya Baca Al-Qur’an. 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Kapan waktu pelaksanaan program budaya membaca Al-Qur’an di 

SDIT As-Syafi’iyah Blebem Kendal Jambon Ponorogo ? 

Informan Di sekolah SDIT As-syafi’iyah ini sebelum memulai pelajaran 

diadakan kegiatan membaca Al-Qur’an mulai 06.30 sampai jam 

07.00 setelah itu diadakan pembinaan bagi siswa melalui 

binanafsiyah, baru kemudian lanjut ke pelajaran. Program ini 

sudah ada semenjak awal berdirinya sekolah ini. 

Peneliti Bagaimana penanaman akhlak berbasis membaca Al-Qur’an ini di 

terapkan di SDIT As-Syafi’iyah Blembem Jambon Ponorogo ini ? 

Informan Penanaman akhlak yang diterapkan di SDIT As-Syafi’iyah Kendal 

Blembem Jambon Ponorogo melalui ibadah khusunya ibadah 

dalam membaca al-quran tersebut kemudian melalui penyusunan 

tata tertib ketika pembelajaran al-quran dilaksanakan di dalamnya 

ada sistim larangan dan perintah seperti menjaga kebersihan kelas, 

murid tidak boleh gaduh selama pembelajaran dilaksanakan, 

wudhu sebelum pembelajaran dilaksanakan, tidak boleh makan 



 

 

dan minum selama pembelajaran membaca al-quran dilaksankan, 

membaca ta’awudz sebelum membaca al-qur’an. 

Peneliti Apa faktor Pendukung dan Penghambat dari program penanaman 

akhlak berbasis budaya membaca Al-Qur’an ini ? 

Informan Faktor pendukung penanaman akhlak berbasis budaya membaca 

Al-Qur’an disini adanya mentoring yang mana fokus pada 

pembinaan anak dengan dipilihkan materi yang menyenangkan. 

Selain itu ada monitoring, SDIT As-syafi’iyah menerapkan 

konsep terpadu, maksudnya adalah konsep yang menyelaraskan 

antara pola asuh di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Kami 

selalu mengkomunikasikan anak didik dengan orang tua. Kalau 

faktor penghambat ada beberapa orang tua yang tidak 

membiasakan anaknya untuk berbuat baik di rumah, apalagi 

untuk anak yang orang orang tuanya mencari nafkah di luar 

biasanya kurang pengawasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP REKAMAN WAWANCARA 

 

Kode 

 

: 02/W/VII/2018 

Nama Informan 

 

:  Ibu Ani Firrotul Laili 

Hari/Tanggal 

 

: Selasa, 17 Juli 2018 

Disusun jam 

 

: 09.00-09.20 WIB 

Tempat 

Wawancara 

 

: Ruang Guru 

Topik Wawancara 

 

: Pelaksanaaan/Penerapan Program Budaya Al-Qur’an dan 

Penenaman  

  Aklak berbasis Budaya Baca Al-Qur’an 

 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana Pendapat ibu mengenai program budaya membaca Al-

Qur’an di SDIT As-Syafi’iyah Kendal Jambon Ponorogo? 

Informan Sebagai guru Al-Qur’an dan tahfidz saya merasa senang dengan 

adanya program pembudayaan membaca Al-Qur’an di SDIT ini. 

Karena dengan adanya pembudayaan membaca AL-Qur’an ini 

anak–anak tiap hari bisa membaca Al-Qur’an dengan benar dan 

fasih. Apalagi dalam kegiatan ini anak-anak juga diselipkan 

tausiyah, agar anak-anak mempunyai akhlakyang baik 

Peneliti Bagaimana metode yang digunakan untuk melaksanakan 

pembelajaran yang ada di SDIT As-Syafi’iyah Blembem Jambon 

Ponorogo ini ? 

Informan Metode yang kami gunakan dalam melaksanakan pembelajaran 

Al-Qur’an diantaranya dengan cara individual. Individual ini 

dengan cara sorogan maju satu-satu menghadap guru. 



 

 

Peneliti Bagaimana penanaman akhlak berbasis membaca Al-Qur’an ini di 

terapkan di SDIT As-Syafi’iyah Blembem Jambon Ponorogo ini ? 

Informan Model penanaman akhlaqnya di sini melalui ibadah. Ibadah yang 

dimaksud ini ialah membaca al-quran yang di terapkan di SDIT 

As-Syafi’iyah Kendal Blembem Jambon Ponorogo. Penanaman 

akhlaqnya berupa penerapan larangan dan perintah seperti 

penyusunan tata tertib selama pembelajaran berlangsung seperti: 

menjaga kebersihan kelas, murid tidak boleh gaduh selama 

pembelajaran dilaksanakan, wudhu sebelum pembelajaran 

dilaksanakan, tidak boleh makan dan minum selama pembelajaran 

membaca al-quran dilaksankan, membaca ta’awudz sebelum 

membaca al-qur’an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP REKAMAN WAWANCARA 

 

Kode 

 

: 03/W/VII/2018 

Nama Informan 

 

:  Ibu Dewi Mamuda 

Hari/Tanggal 

 

: Selasa, 17 Juli 2018 

Disusun jam 

 

: 12.30-13.00 WIB 

Tempat 

Wawancara 

 

: Ruang Guru 

Topik Wawancara 

 

: Pelaksanaaan/Penerapan Program Budaya Al-Qur’an dan 

Penenaman  

  Aklak berbasis Budaya Baca Al-Qur’an 

 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana metode yang digunakan untuk melaksanakan 

pembelajaran yang ada di SDIT As-Syafi’iyah Blembem Jambon 

Ponorogo ini ? 

Informan Selain sorogan yang dilaksanakan secara individu, kami juga 

belajar Al-Qur’an secara bersama-sama atau klasikal mbak, guru 

membaca murid menirukan atau salah satu murid membaca 

disimak bersama dan dibenarkan jika ada kesalahan. 

Peneliti Bagaimana penanaman akhlak berbasis membaca Al-Qur’an ini di 

terapkan di SDIT As-Syafi’iyah Blembem Jambon Ponorogo ini ? 

Informan Kami memberi nasehat kepada para siswa ketika ada anak yang 

kurang memperhatikan dan kurang memahami pembelajaran 

membaca Al-Qur’an, selain membaca juga harus memahami arti 

dan mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Qur’an. Selain 

itu kami selaku para guru memberi teladan kepada para siswa 



 

 

untuk senantiasa membaca Al-Qur’an, memahami makna dan 

mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau dari para guru 

hanya bisa memberi teladan di sekolah, akan tetapi juga 

mengusahakan anak mampu menerapkan di rumah juga. Kalau di 

sekolah memberi teladan seperti berbuat adil terhadap semua 

siswa, lemah lembut ketika berbicara dengan siswa, menolong 

seperti meminjamkan alat tulis ketika ada salah satu siswa yang 

tidak membawa. 

Peneliti Apa faktor Pendukung dan Penghambat dari program penanaman 

akhlak berbasis budaya membaca Al-Qur’an ini ? 

 Dalam penanaman akhlak disini ada kegiatan  pendukung 

keagamaan mbak seperti Istighotsah, khataman, dan safari masjid. 

Sarana dan prasarana sangat memberikan kelancaran dalam 

pelaksanaan model penanaman akhlak yang berbasis budaya 

membaca Al-Qur’an di SDIT As-syafi’iyah, seperti ruang kelasnya 

yang nyaman,  buku penunjang belajar, guru yang kompeten di 

bidangnya dan sebagainya. Penghambatnya salah satunya yaitu 

kecanggihan teknologi seperti HP itu lumayan berpengaruh, 

karena anak fokusnya main hp dan waktunya banyak tersita disitu, 

belajar Al-Qur’annya hanya di sekolah saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Kode                         :         01/D/VII/2018 

Tanggal                     : 18 Juli 2018, Pukul 20.00 WIB 

Disusun                     : Pukul 21.00 WIB 

Topik Dokumentasi  : Visi, Misi, tujuan, dan target SDIT As-syafi’iyah Kendal 

Blemben Jambon Ponorogo 

 

 

a. Visi Sekolah 

1. Menjadi SD Islam yang mempersiapkan anak beriman dan bertaqwa. 

2. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). 

3. Terampil. 

4. Kompetitif. 

5. Mandiri. 

6. Serta berakhlakul karimah. 

 

b. Misi Sekolah 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang peka, 

kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa, cerdas secara intelektual, emosional 

dan spiritual. 

2. Melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan. 

3. Menciptakan suasana belajar yang kreatif, aktif, komunikatif bagi siswa 

(active learning). 

4. Senantiasa meningkatkan kualitas SDM dan Kurikulum. 

5. Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan belajar dan mengajar. 

6. Menjadikan kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana berkreasi dan 

menyalurkan bakat siswa untuk berprestasi serta meningkatkan kesehatan 

jasmani dan rohani. 

 



 

 

c. Tujuan 

Tujuan didirikannya sekolah ini untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang adanya lembaga pendidikan dasar yang murah, 

terjangkau, berkualitas dan tidak hanya memberikan pendidikan umum namun 

juga memberikan dasr-dasar keagamaan yang kuat. Sehingga output dari 

sekolah ini tidak hanya pandai, tetapi juga mempunyai akhlak yang kuat 

(akhlakul karimah) dan bisa membaca Al-Qur’an dengan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Kode                         :         02/D/VII/2018 

Tanggal                     : 18 Juli 2018, Pukul 20.00 WIB 

Disusun                     : Pukul 21.00 WIB 

Topik Dokumentasi  : Sarana dan Prasarana SDIT As-syafi’iyah Kendal Blemben 

Jambon Ponorogo 

 

 

Untuk mendukung keberlangsungan dan keefektifan program-

program yang dilaksanakan pesantren menyediakan fasilitas sebagai 

berikut: 

1) Ruang perpustakaan. 

2) MCK atau kamar kecil untuk guru. 

3) MCK atau kamar kecil untuk siswa. 

4) Ruang tata usaha. 

5) Halaman tempat upacara dan olahraga. 

6) Tempat parker kendaraan. 

7) Tempat ibadah (masjid) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Kode                         :         03/D/VII/2018 

Tanggal                     : 18 Juli 2018, Pukul 20.00 WIB 

Disusun                     : Pukul 21.00 WIB 

Topik Dokumentasi  : Kegiatan belajar Al-Qur’an siswa di SDIT As-Syafi’I 

Mlembem 

 
Gambar 2.1 Kegiatan Bina nafsiyah 

 

 

Gambar 2.2 Siswa belajar baca Al-Qur’an individual dengan metode Sorogan 



 

 

 

 
Gambar 2.3 Siswa belajar membaca Al-Qur’an secara klasikal di dampingi guru 

 

 

Gambar 2.4 siswa berjabat tangan dengan guru setela pembelajaran 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

         Anis Mubarok Habibulloh, lahir di ponorogo 23 April 

1975. Tepatnya di Desa Pengkol, Kecamatan Sumoroto, 

Kabupaten Ponorogo. Ia adalah putri pertama dari 

pasangan bapak Yasiruddin dan ibu Siti Alfiyah. Memulai 

pendidikan dasar di SDN 1 Pengkol (Ponorogo) lulus pada 

tahun 1988, dilanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs Al Islam Joresan 

(Ponorogo) selesai pada tahun 1991, dan melanjutkan pendidikan Madin wustho di 

PONPES Al Islhiyah (Kediri) lulus pada tahun 1994, dan melanjutkan lagi 

pendidikan menengah atas di MA Putri Ma’rif (Ponorogo) selesai pada tahun 1997. 

            Sekarang melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo dan sedang menempuh S1 semester akhir jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Agama Islam. Mulai tahun 2011 hingga sekarang sebagai pengajar di 

MI UYUN AL HIKAM Prajegan Sukorejo (Ponorogo). 

 

 

 

 

 


