
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode  : 01/W/21-VI/2018 

Nama informan  : Triyanto M.Pd.I 

Tanggal  : 9 Mei 2018, pukul 09.00-09.30 

Di susun  : 21 Juni 2018, pukul 13.00-13.30 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah MA Muhammadiyah Bandar 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Bagaimana pelaksanaan program 

MABIT di MA Muhamadiyah Bandar 

? 

 

Pelaksanaan MABIT sebulan sekali setiap 

malam akhad pon. Di mulai setelah 

kegiatan belajar mengajar pada hari sabtu. 

Program dimulai dari ashar anak-anak 

sudah berdatangan sampai magrib mulai 

sholat berjamaah di masjid setelah sholat 

magrib berjamaah masuk madrasah 

dilakukan pendalaman keislaman lalu isya 

setelah isya dilakukan pendalam al quran 

bagi yg belum bisa baca dilakukan tahsin 

al quran bagi yang sudah lancar 

melakukan hafalan al quran sampai jam 10 

stelah itu istirahat lalu jam 3 sholat lail 

sampai subuh. Setelah itu jalan-jalan. 

Setelah itu mereka mengikuti kajian yang 

mengundang wali murid dan masyarakat 

sekitar. Di dalam kajian anak-anak 

dijadikan panitia dimana yang 

mempersiapkan tempat kajian dan 

membereskannya adalah dari anak-anak 

peserta MABIT itu sendiri. Setelah itu 

sholat duha dan pulang. Ada renungan 

malam sebelum tidur dengan disetel video 

keislaman dan dibiasakan untuk tidur 

dengan rapi. 

 

2 Bagaiman pengaruh dari program 

MABIT di MA Muhamadiyah Bandar 

terhadap akhlak peserta didik ? 

 

Dengan adanya mabit secara maksimal 

dampaknya signifikat, anak mulai sopan, 

mulai disiplin, mulai teratur sholatnya dan 

lain sebagainya  

 

3 Strategi apa yang dilakukan kepala Strateginya banyak mbak seperti yang 



 

 

sekolah dalam meningkatkan akhlak 

peserta didik melalui program MABIT 

di MA Muhammadiyah Bandar ? 

 

saya sebutkan tadi melaui pembiasaan 

sholat, melalui kajian, melalui renungan 

malam dan lain sebagainya. 

 

4 Kegiatan apa saja yang ada di dalam 

program MABIT yang membiasakan 

peserta didik untuk selalu tekun dalam 

beribadah ? 

 

Seperti yang telah saya sebutkan tadi ada 

sholat berjamaah, pendalaman tentang 

islam,  tahsin dan tahfid Al Qur’an, 

renungan malam, sholat lail, jalan-jalan 

pagi dan kajian akad pon bersama 

walimurid dan masyarakat. 

 

5 Bagaimana strategi sekolah 

megarahkan peserta didk mereka 

untuk bersikap sopan dan hormat 

kepada guru mereka melalui program 

MABIT ? 

 

Dari mulai datang peserta didik kita 

arahkan untuk menyapa guru dan teman-

temannya lalu kita arahkan juga untuk 

selalu melaksanakan sholat sunnah dan 

sholat jama’ah. 

 

6 Bagaimana strategi sekolah dalam 

mengarahkan peserta didiknya untuk 

selalu menghormati dan 

memperlakukan orang tua dengan baik 

melalui program MABIT ? 

 

Ya itu tadi peserta didik kita arahkan 

untuk selalu menyapa gurunya dan ketika 

ada perilaku kurang sopan akan langsung 

kita tegur. 

 

7 Apakah peserta didik selalu 

menggunakan pakaian yang sesuai 

syari’at islam ketika mereka sedang 

mengikuti pembelajaran dan ketika 

mengikuti program MABIT di MA 

Muhammadiyah Bandar ? 

 

Di dalam program ini kita berusaha 

melibatkan orang tua. Di dalam pengajian 

akad pon kita turut mengundang orang tua 

mereka dan juga masyarakat sekitar. 

Sehingga kita bisa mengevaluasi perilaku 

mereka terhadap orang tuanya. 

 

8 Bagaimana perkembangan akhlak 

peserta didik setelah mengikuti 

program MABIT ? 

 

Tentu saja mbak karena ketika mereka 

mengikuti pembelajaran seragam sekolah 

sudah kita tentukan untuk memakai 

seragam sekolah panjang yang sesuai 

syariat islam di dalam program mabit pun 

mereka juga kita biasakan bagi laki-laki 

memakai baju koko dan celana panjang 

atau sarung untuk putri kita wajibkan 

untuk memakai krudung, baju panjang dan 

rok. 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 02/W/21-VI/2018 

Nama informan  : Hafsah Wahyudi S.Pd.I 

Tanggal  : 16 Juni 2018, pukul 13.00-13.30 

Di susun  : 21 Juni 2018, pukul 13.30-14.00 

Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Hafsah Wahyudi  

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Bagimana perencanaan program 

MABIT yang ada di MA 

Muhammadyah Bandar ? 

Untuk perencanaan khusus setiap tahun 

tidak ada mbak. Selama 2 tahun berjalan 

kegiatan yang ada di program ini tidak 

berubah dan yang menghandel program 

MABIT ini adalah bagian kesiswaaan 

yang dibantu oleh beberapa guru 

Pendidikan Agama Islam. Sebenarnya 

Usulan awal MABIT itu lahir dari PCM 

yang ingin mengadakan akhad pagi dan 

setelah melakukan pertemuan degan 

pengurus PCM maka dari MA 

Muhammdiyah Bandar menggagas 

program MABIT untuk belajar tentang 

amaliyah harian dan mendukung akad pagi 

karena anak yang mengikuti itu otomatis 

dijadikan panitia akhad pagi. 

 

2 Bagimana perencanaan program 

MABIT yang ada di MA 

Muhammadyah Bandar ? 

Pelaksanaannya dilaksanakan satu bulan 

sekali setiap malam akad pon anak 

meninap hingga akad pagi. setiap bulan 

digilir per angkatan yang mana kamar 

untuk putra dan putri dipisah. Yang mana 

di di dalam kegiatan ini para siswa dan 

siswi dibimbing oleh pembimbing 

program MABIT. dimulai dari chek in jam 

lima sore dan sholat magrib, absen dan 

dibuka oleh kepala sekolah dilanjutkan 

dengan kajian yang diisi oleh pembimbing 

program MABIT dilanjutkan sholat isya 

dan pembelajaran al Qur’an yang di isi 

oleh bapak ibu guru yang sudah ditunjuk 



 

 

oleh kepala sekolah sebelumnya lalu 

renungan malam, tidur, sholat lail sampai 

subuh jalan-jalan pagi dilanjutkan dengan 

kajian dan sholat dhuha dan setelah itu 

penutupan dan selesai.  

 

3 Peraturan apa saja yang diterpakan di 

dalam program MABIT ? apa sanksi 

bagi pelanggar peraturan ?  

 

Peraturan yang diterapkan pertama bagi 

setiap angkatan yang di tunjuk harus 

mengikuti kegiatan MABIT, harus 

memakai baju koko, sarung dan peci bagi 

laki-laki dan untuk perempuan harus 

memakai baju panjang, rok dan jilbab, 

harus membawa perlengkapan sholat, 

perlengkapan ngaji dan juga perlengkapan 

untuk menginap seperti tikar. Apabila 

anak melanggar akan ditegur langsung 

oleh pembimbing kegiatan MABIT secara 

langsung. 

 

4 Strategi apa yang diterapkan sekolah 

dalam meningkatkan akhlak peserta 

didik melalui program MABIT di 

MA Muhammadiyah Bandar ? 

 

Strategi sekolah dalam menigkatkan 

akhlak siswa melalui renungan, sholat 

jamaah, kajian pembiasaaan bersikap 

sopan dan baik kepada gurur dan teman 

dan lain sebagainya. 

 

5 Apa saja kegiatan yang 

mempengaruhi keimanan peserta 

didik di dalam program MABIT yang 

ada di MA Muhammadiyah Bandar ? 

 

Untuk meningkatkan keimanan anak di 

dalam kegiatan MABIT anak kita 

wajibkan untuk selalu sholat wajib 

berjamaah, setiap malam kita bangunkan 

untuk sholat sunnah lail dan sebelum 

pulang kita wajibkan untuk sholat duha 

dulu selain itu anak kita beri materi 

keagamaan, pembelajaran al qur’an 

melalui tahsin dan tahfid al qur’an dan 

juga kita wajibkan mengikuti kajian akhad 

pon yang dilaksanakan di MA 

Muhammadiyah Bandar bersama 

masyarakat dan wali murid. Dan juga kita 

putarkan video renungan tentang 

bagaimana ngerinya surga dan neraka dan 

lain sebagainya. 

 

6 Bagaimana cara menanamkan sikap 

berperilaku baik terhadap orang tua 

terhadap peserta didik ? 

 

Untuk meningkatkan akhlak terhadap 

orang tua anak selain kita setelkan 

renungan tentang keislaman juga kita 

setelkan renungan tentang orang tua dan di 

setiap kajian sehabis magrib mesti kita 

sempilkan tentang kewajiban berbuat baik 



 

 

terhadap orang tua. 

 

7 Bagaimana cara mengarahkan peserta 

didik agar selalu memuliakan guru 

mereka ? 

Di mulai dari ketika datang anak-anak 

dibiasakan untuk menyapa guru mereka 

serta di dalam program ini anak-anak 

dibiasakan untuk taat dan hormat terhadap 

pembimbing yang juga merupakan guru 

mereka di sekolah apabila sekiranya 

mereka bersikap tidak sopan maka 

pembimbing akan langsung mengingatkan 

mereka secara langsung. 

8 Bagaimana cara mengarahkan 

pesserta didik untuk berperilaku baik 

terhadap sesama manusia ? 

 

Untuk kegiatan khususnya tidak ada mbak 

namun di dalam program ini anak di 

jadikan panitia pengajian akhad pon 

dimana yang mempersiapkan tempat 

kajian dan membereskannya adalah 

peserta MABIT itu sendiri sehingga ini 

mengajarkan anak tentang bagaimana 

berhubungan dengan sesama melalui 

gotong royong itu mempersiapkan dan 

membereskan tempat kajian. Selain itu 

ketika tidur bagi anak yang punyaa karpet 

atau alas tidur lainnya kita wajibkan  bawa 

disini mengajarkan anak untuk berbagi 

sehingga mempererat tali persaudaraan 

antar siswa. 

9 Bagaimana cara membiasakan peserta 

didik untuk selalu berpakaian sesuai 

syari’at Islam ? 

 

Di dalam berpakaian ketika MABIT anak-

anak kita usahakan untuk syar’i yang putri 

pake jilbab syar’i dengan atasan panjang 

dan rok dan untuk pria kita wajibkan pake 

baju koko dan sarung.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA  

Kode  : 03/W/21-VI/2018 

Nama Informan  : Hafsah Wahyudi S.Pd.I 

Tanggal  : 16 Juni 2018, 13.30-14.00 

Di Susun  : 21 Juni 2018, 14.30-15.00 

Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Hafsah Wahyudi 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Bagaimana pelaksanaan program 

MABIT di MA Muhamadiyah Bandar ? 

Pelaksanaannya dilaksanakan satu bulan 

sekali setiap malam akad pon anak 

menginap hingga akad pagi. setiap 

bulan digilir per angkatan yang mana 

kamar untuk putra dan putri dipisah. 

Yang mana di di dalam kegiatan ini 

para siswa dan siswi dibimbing oleh 

pembimbing program MABIT. dimulai 

dari chek in jam lima sore dan sholat 

magrib, absen dan dibuka oleh kepala 

sekolah dilanjutkan dengan kajian yang 

diisi oleh pembimbing program MABIT 

dilanjutkan sholat isya dan 

pembelajaran al Qur’an yang di isi oleh 

bapak ibu guru yang sudah ditunjuk 

oleh kepala sekolah sebelumnya lalu 

renungan malam, tidur, sholat lail 

sampai subuh jalan-jalan pagi 

dilanjutkan dengan kajian dan sholat 

dhuha dan setelah itu penutupan dan 

selesai.  

2 Strategi apa yang dilakukan sekolah 

dalam meningkatkan akhlak peserta 

didik melalui program MABIT ?  
 

Strategi sekolah dalam menigkatkan 

akhlak siswa melalui renungan, sholat 

jamaah, kajian pembiasaaan bersikap 

sopan dan baik kepada gurur dan teman 

dan lain sebagainya. 

3 Apakah ada perubahan akhlak peserta 

didik dari sebelum mereka mengikuti 

program MABIT dengan sesudah 

mereka mengikuti program MABIT ?  

Dampak MABIT terhadap siswa yang 

jelas ada karena di dalam MABIT di 

kasih kajian yang agak keras dan juga di 

beri pembiasaan maka siswa itu karena 

sudah dewasa sedikit berfikir yang 

biasanya tidak sholat lima waktu jadi 

rajin sholat lima waktu dan yang 

biasanya belajar itu hanya karena takut 

orang tua sekarang sudah mulai sadar 



 

 

karena buah dari itu tadi kajian-kajian 

dan pembiasaan. Otomatis dari situ ada 

dampaknya walaupun dampaknya 

belum optimal.  

4 Bagaimana ketaatan peserta didik 

dalam beribadah setelah mengikuti 

program MABIT ? 

Kalau dampak dalam hal ibadah 

contohnya ketika sholat dhuha anak 

kelas sepuluh itu mulai aktif dan karena 

pembinaaan akhlak yang ada di dalam 

MABIT menambah semangat anak 

dalam beribadah. 
 

5 Bagimana perkembangan akhlak 

peserta didik ketika menerima pelajaran 

setelah mengikuti program MABIT ? 

Ketika mengikuti pelajaran karena di 

MABIT kita kasih banyak arahan dan 

teguran di kelas itu ya mulai ada 

perubahan yang biasanya bolosan ya 

mulai rajin sekolah, yang biasanya 

berani melawan bapak ibu guru ya 

mulai berubah. 

 
 

6 Bagimana muamalah (hubungan social) 

peserta didik terhadap sesama setelah 

mengikuti program MABIT ? 

Dampak MABIT kalau sesama teman 

itu malah bagus karena di MABIT di 

biasakan untuk bekerja sama, tidur 

bersama dan anak yang bawa tikar itu 

di wajibkan untuk berbagi maka ikatan 

antar siswa itu semakin erat. 

7 Bagaimana cara berpakaian peserta 

didik setelah mereka mengikuti 

program MABIT? 
 

Kalau dalam pakaian ya kareana di 

dalam kelas sudah ada aturan dalam 

berseragam ya otomatis anak memakai 

baju sesuai ketentuan sekolah.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA  

Kode  : 04/W/21-VI/2018 

Nama informan  : Setiasih S.Pd 

Tanggal  : 9 Mei 2018, pukul 11.00-11.30 

Di susun  : 21 Juni 2018, pukul 14.00-14.30 

Tempat Wawancara : Ruang Guru MA Muhammadiyah Bandar  

No  Peneliti  Informan  

1 Bagaimana pelaksanaan program 

MABIT di MA Muhamadiyah Bandar ? 

Pelaksanaannya dilakukan sebulan sekali 

bersamaan dengan kegiatan akad pon. 

Mabit  digilir per angkatan. Setelah 

absensi anak masuk langsung solat 

magrib kemudian tadarus al quran lalu 

solat isya dan ada materi-materi akhlak 

subuh jamaah bantu-bantu bersih2 

lingkuang dan mengikuti kajian  

.  
 

2 Strategi apa yang dilakukan sekolah 

dalam meningkatkan akhlak peserta 

didik melalui program MABIT ?  
 

Strateginya melalui kajian-kajian, 

pembiasaan bersikap sopan dan lain 

sebagainya, melalui sholat berjamaah 

dan sunnah dan lain seabagainya mbak.  
 

3 Apakah ada perubahan akhlak peserta 

didik dari sebelum mereka mengikuti 

program MABIT dengan sesudah 

mereka mengikuti program MABIT ?  

Banyak terjadi perubahan mbak dari 

sebelum mereka mengikuti program 

MABIT dengan sesudah mereka 

mengikuti program mabit ini dapat 

dilihat dari sholat mereka yang mulai 

teratur dan tingkah laku mereka di kelas 

yang mulai sopan mbak 
 

4 Bagaimana ketaatan peserta didik 

dalam beribadah setelah mengikuti 

program MABIT ? 

Dari hasil pengamatan kami perubahan 

mereka dari sebelum mengikuti mabit 

mereka masih sering bolong sholat dan 

masih sering meninggalkan solat duha 

yang di canangkan sekolah namun 

setelah mengikuti program MABIT 

mereka terlihat rajin mengikuti sholat 

duhur berjamaah di masjid dan ketika 

solat duha yang dulunya harus di 



 

 

perintah dulu sekarang dengan kesadaran 

mereka anak-anak mulai rajin solat 

dhuha di jam-jam istirahat sekolah. 
 

5 Bagimana perkembangan akhlak 

peserta didik ketika menerima pelajaran 

setelah mengikuti program MABIT ? 

Karena didalam MABIT anak-anak di 

biasakan bersikap sopan terhadap guru 

jadi mereka didalam kelas mulai sopan 

dan mendengarkan guru dan hampir 

secara menyeluruh karena di mabit 

ditekankan kalau lihat hal kurang pas 

dari anak-anak diingatkan nah sehingga 

ada kesadaran dalam diri anak-anak 

untuk selalu menyapa gurunya sehingga 

ketika di sekolah maupun luar sekolah 

anak-anak terbiasa untuk menyapa 

gurunya. 

6 Bagimana muamalah (hubungan social) 

peserta didik terhadap sesama setelah 

mengikuti program MABIT ? 

Hubungan mereka dengan sama teman 

juga baik karena di dalam program mabit 

mereka diajarakan untuk gotong royong 

saling bantu membantu ini  mengajarkan 

bahwa manusia itu tidak bisa hidup 

sendiri karena manusia makhluk sosial 

yng membutuhkan bantuan dari yang 

lainnya.  

7 Bagaimana cara berpakaian peserta 

didik setelah mereka mengikuti 

program MABIT? 
 

Kalau untuk di sekolah mereka 

menggunakan seragam yang ditentukan 

jadi untuk di sekolah mereka secara 

otomatis sudah berpakaian sesuai syariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 05/W/21-VI/2018 

Nama informan  : Yayuk  

Tanggal  : 16 Juni 2108, pukul 11.00-11.30 

Di susun  : 21 Juni 2018, pukul 19.00-19.30 

Tempat Wawancara : Kediaman Ibu Yayuk  

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Bagaimana pendapat bapak/ibu 

tentang pelaksanaan program 

MABIT yang ada di MA 

Muhamadiyah Bandar ? 

Menurut saya program MABIT ini 

merupakan program yang bagus. Sangat 

efektif untuk meningkatkan akhlak para 

siswa dan siswi yang ada di MA 

Muhammadiyah Bandar. Saya bisa 

mengatakan itu karena saya lihat dari 

perubahan-perubahan yang dialami anak saya 

dari sebelum mengikuti kegiatan MABIT dan 

setelah mengikuti program MABIT di MA 

Muhammdiyah Bandar.   

2 Apakah putra/putri ibu/bapak 

semakin rajin dalam beribadah 

setelah mengikuti program MABIT 

di MA Muhammadiyah Bandar? 

Sebelum MABIT masih suka bolong tapi 

setelah program tambah rajin dan semakin 

sering melaksanakan sholat sunnah duha dan 

tahajud. 

 

3 Bagaimana sikap putra/putri 

bapak/ibu kepada orang tua mereka 

setelah mereka mengikuti program 

MABIT di MA Muhammadiyah 

Bandar? 

1.  

Alhamdulilah mbak setelah mengikuti 

program MABIT anak saya yang dulunya 

jarang bantu-bantu orang tua sekarang jadi 

sering bantu-bantu dan yang dulunya sering 

membantah perkataan orang tua sekarang 

semakin jarang membantah walaupun 

kadang-kadang masih membantah tapi tidak 

sesering dulu mbak. 

4 2. Bagaimana sikap putra/putri 

bapak/ibu terhadap orang 

sekitar/lingkungan sekitar setelah 

mengikuti program MABIT di MA 

Muhammadiyah Bandar ? 

Ketika mereka berhubungan dengan 

ligkungan sekitar mereka bisa menyesuaikan 

diri mbak seperti kalau sama orang yang 

lebih tua pakek bahasa jawa yang halus lalu 

klo ketemu orang nyapa mbak. 

5 Setelah mengikuti program MABIT 

di MA Muhammadiyah Bandar 

apakah putra/putri bapak/ibu selalu 

berpakaian yang sesuai syari’at 

islam ketika mereka sedang berada 

di rumah ? 

 

Karena anak saya perempuan jadi kalau 

keluar rumah sekarang mereka lebih sering 

pakai krudung, baju panjang dan rok mbak 

tapi kalau di dalam rumah mereka pake baju 

pendek mbak tap kalau perjalanan agak jauh 

masih pake celana pensil mbak karena kan 

pake motor jadi takutnya kalau pakai rok 

nanti malah nyangkut ke ruji motor. 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode  : 07/W/21-VI/2018 

Nama informan  : Suyanto  

Tanggal  : 16 Juni 2018, pukul 10.30-11.00 

Di susun  : 21 Juni 2018, pukul 19.30-20.00 

Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Suyanto 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Bagaimana pendapat bapak/ibu 

tentang pelaksanaan program 

MABIT yang ada di MA 

Muhamadiyah Bandar ? 

Program MABIT menurut saya sudah 

bagus untuk peningkatan akhlak putri saya 

dan perkembangannya banyak setelah 

mengikuti program MABIT.Akhlaknya 

putri saya sudah lumayan setelah 

mengikuti program MABIT. 

 

2 Apakah putra/putri ibu/bapak 

semakin rajin dalam beribadah 

setelah mengikuti program MABIT 

di MA Muhammadiyah Bandar? 

Ibadahnya tambah khusyuk seperti kalau 

dulu sering bolong sholat wajib sekarang 

tidak pernah bolong sholat malahan 

sekarang kadang-kadang kalau di masjid 

sering sholat sunnah. 

 

3 Bagaimana sikap putra/putri 

bapak/ibu kepada orang tua mereka 

setelah mereka mengikuti program 

MABIT di MA Muhammadiyah 

Bandar? 

3.  

Sopan santun terhadap orang tua 

Alhamdulilah baik kalau di ingatkan orang 

tua juga menyadari dan berusaha berubah. 

 

4 4. Bagaimana sikap putra/putri 

bapak/ibu terhadap orang 

sekitar/lingkungan sekitar setelah 

mengikuti program MABIT di MA 

Muhammadiyah Bandar ? 

Kalau sama lingkunga hubungannya baik 

sering menyapa dan tidak pernah acuh tak 

acuh kalau bertemu orang. 

 

5 Setelah mengikuti program MABIT 

di MA Muhammadiyah Bandar 

apakah putra/putri bapak/ibu selalu 

berpakaian yang sesuai syari’at 

islam ketika mereka sedang berada 

di rumah ? 

 

Pakaiannya kalau keluar pake jilbab pake 

rok seperti mbak e gitu. Tapi kalau 

perjalanan jauh ya masih pake celana 

pensil 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA  

Kode  : 06/W/21-VI/2018 

Nama informan  : Suyatno  

Tanggal  :16 Juni 2018, pukul 10.00-10.30 

Di susun  : 21 Juni 2018, pukul 20.00-20.30 

Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Suyatno 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Bagaimana pendapat bapak/ibu 

tentang pelaksanaan program 

MABIT yang ada di MA 

Muhamadiyah Bandar ? 

Kegiatan mabit menambah wawasan anak 

untuk menjadi anak yang sholeh dan 

berbakti kepada orang tua. 

 

2 Apakah putra/putri ibu/bapak 

semakin rajin dalam beribadah 

setelah mengikuti program MABIT 

di MA Muhammadiyah Bandar? 

Kalau dimasjid sering sholat sunnah 

kobliyah sedangkan kalau di rumah sering 

sholat jama’ah bersama kakaknya 

3 Bagaimana sikap putra/putri 

bapak/ibu kepada orang tua mereka 

setelah mereka mengikuti program 

MABIT di MA Muhammadiyah 

Bandar? 

5.  

Kalau di rumah sering membantu orang tua 

seperti masak. Nyusi kadang juga mbantu 

mencari rumput juga 

4 6. Bagaimana sikap putra/putri 

bapak/ibu terhadap orang 

sekitar/lingkungan sekitar setelah 

mengikuti program MABIT di MA 

Muhammadiyah Bandar ? 

Sama tetangga hubungannya baik tidak 

pernah ada masalah dengan tetangga.  

 

5 Setelah mengikuti program MABIT 

di MA Muhammadiyah Bandar 

apakah putra/putri bapak/ibu selalu 

berpakaian yang sesuai syari’at 

islam ketika mereka sedang berada 

di rumah ? 

 

Kalau pakaian ketika ngerumput atau 

mbantu orang tua panen gitu tidak pakai 

namaun kalau ke pasar atau bepergian yang 

agak jauh pake kerudung. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode  : 08/W/21-VI/2018 

Nama informan  :  Fathul Huda 

Tanggal  : 9 Mei 2018, pukul 10.00-10.30 

Di susun  : 21 Juni 2018, pukul 20.30-21.00 

Tempat Wawancara : Ruang Kelas XI A MA Muhammadiyah Bandar 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Bagaimana pelaksanaan program 

MABIT yang ada di MA 

Muhamadiyah Bandar ? 

Pelaksanaannya dilaksanakan satu bulan 

sekali di hari sabtu dan akhad per angkatan. 

Dimulai dari jam lima sore hingga pagi 

selesai pengajian akad pon. Di dalam 

program MABIT kami dibimbing oleh pak 

guru dan bu guru.  

2 Kegiatan apa saja yang ada di dalam 

program MABIT di MA 

Muhammadiyah Bandar ? 

Kegiatannya ada kajian, sholat berjamaah 

di masjid, sholat tahajud, mengaji dan 

renungan malam.  

3 Apa saja materi yang disampaikan di 

dalam kajian MABIT ? 

Materinya ada tentang 

kemuhammadiyahan, bahasa arab dan 

agama islam. 

4 Apa saja dampak yang kamu rasakan 

setelah mengikuti program MABIT ? 

Dampaknya dari kajian itu saya jadi 

tambah mengerti tentang agama islam dan 

termotifasi untuk meningkatkan keimanan 

saya. Selain itu juga semakin terbiasa 

untuk melakukan sholat tepat waktu dan 

berjamaah di masjid dan semakin tau cara 

memperlakukan orang tua dan guru dengan 

baik. 

 

5 Apakah program MABIT berdampak 

pada kekhusyuanmu dalam beribadah 

? 

Sebelum mengikuti kegiatan MABIT di 

MA Muhammadiyah Bandar sholat saya 

masih suka bolong tapi setelah program 

tambah rajin dan diusahakan berjamaah 

dimasjid.  

 

6 Apakah yang biasa kamu lakukan 

setelah pulang sekolah ? 

Kalau pulang sekolah dulu biasanya 

lansung main sama teman-teman, 

nongkrong maen game di hp dan lain 

sebagainya tapi sekarang kalau pulang 

langsung membantu orang tua nyari 

rumput dan lain-lain. 

 

7 Apakah kamu merasa ada perubahan Karena di kegiatan MABIT sering dikasih 



 

 

sikap terhadap orang tuamu setelah 

mengikuti kegiatan MABIT di MA 

Muhammadiyah Bandar ? 

renungan tentang orang tua jadi kalau ingat 

itu sering mikir kalau perlakuan saya 

selama ini terhadap orang tua saya itu 

salah.  Jadinya kalau disuruh orang tua itu 

ya dilaksanain terus kalau pulang sekolah 

itu ya bantu-bantu gitu kayak bantu 

ngerumput dan lain sebagainya. 

 

8 Bagaimana sikapmu ketika bertemu 

gurumu di luar jam mata pelajaran ? 

apakah kamu menyapanya atau 

mengabaikannya ?  

Ketika bertemu guru biasanya menyapa 

salaman dan lain sebagainya, dan tidak 

mengabaikan mereka. 

.  

 

9 Apabila temanmu butuh bantuanmu 

apakah kamu selalu bersedia 

membantunya atau mengabaikannya ? 

Kalau ada teman membutuhkan bantuan 

saya mereka berusaha membantu semampu 

saya. 

 

10 Bagaimana cara kamu berpakaian 

setiap harinya ? 

 

Klo dirumah pakaiannya panjang dan tidak 

pernah pakai pakaian yang neko-neko 

seperti celana yang robek dilutut. Kalaupun 

pakai celana pendek tetapi masih dibawah 

lutut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 TRANSKIP WAWANCARA 

Kode  : 09/W/21-VI/2018 

Nama informan  :  Anis Setiani 

Tanggal  : 9 Mei 2018, pukul 10.30-11.00 

Di susun  : 21 Juni 2018, pukul 21.00-21.30 

Tempat Wawancara : Ruang Kelas XII A MA Muhammadiyah Bandar 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Bagaimana pelaksanaan program 

MABIT yang ada di MA 

Muhamadiyah Bandar ? 

Setiap satu bulam sekali di hari sabtu Cek 

in di tempat pelaksanaan MABIT mulai 

jam lima sore setelah sudah kumpul sholat 

berjamaah dan sehabis sholat magrib 

hingga menjelang isya  diberi materi 

tentang keagamaan setelah itu sholat isyak 

setelah isya tilawah setelah itu renungan 

dan tidur. Jam tiga pagi dibangunkan untuk 

sholat tahajud sampai subuh dilanjutkan 

dengan jalan-jalan di lingkungan sekitar 

setelah itu kajian bersih-bersih, sholat 

dhuha dan pulang.  

 

2 Kegiatan apa saja yang ada di dalam 

program MABIT di MA 

Muhammadiyah Bandar ? 

Kegiatannya ada tilawah kajian di malam 

hari, kajian akhad pon, Sholat tahajud , 

dhuha dan renungan kak. 

 

3 Apa saja materi yang disampaikan di 

dalam kajian MABIT ? 

Materinya biasanya tentang bahasa arab, 

dan keagamaan kak. 

 

4 Apa saja dampak yang kamu rasakan 

setelah mengikuti program MABIT ? 

dampak yang saya rasakan itu tentang 

keagamaan saya dan perilaku saya kepada 

guru dan orang tua. 

5 Apakah program MABIT berdampak 

pada kekhusyuanmu dalam beribadah 

? 

Kalau dulu ketika waktu sholat tahajud 

kalau mau bangun susah tapi setelah 

program mabit sering bangun untuk sholat 

tahajud dan kedisiplinan saya dalam 

nelaksanakan sholat lima waktu juga 

meningkat. 

 

6 Apakah yang biasa kamu lakukan 

setelah pulang sekolah ? 

Kalau ketemu guru menyapa kak. 

Pokoknya senyum, salam, sapa, sopan dan 

santun itu dilakukan kak.  

 

7 Apakah kamu merasa ada perubahan Istirahat sebentar lalu bantu-bantu orang 



 

 

sikap terhadap orang tuamu setelah 

mengikuti kegiatan MABIT di MA 

Muhammadiyah Bandar ? 

tua kak  

 

8 Bagaimana sikapmu ketika bertemu 

gurumu di luar jam mata pelajaran ? 

apakah kamu menyapanya atau 

mengabaikannya ?  

Tambah taat kepada orang tua dan selalu 

mendengarkan nasehat orang tua terus 

sepulang sekolah berusaha membantu 

seperti memasak, mencuci piring dan lain 

sebagainya. 

 

9 Apabila temanmu butuh bantuanmu 

apakah kamu selalu bersedia 

membantunya atau mengabaikannya ? 

Klo ada masalah sama teman 

menyelesaikannya dengan baik dan kalau 

teman butuh bantuan sebisa mungkin 

membantunya. 

 

10 Bagaimana cara kamu berpakaian 

setiap harinya ? 

 

Setelah ikut program MABIT Kalau keluar 

rumah tidak pernah pakai celana pensil 

seperti dulu tapi pakai jilbab, baju panjang 

dan rok tapi klo didalam rumah ya masih 

pakai pakaian pendek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Transkip Observasi 

Kode  : 01/W/25-VI/2018 

Tanggal  : 12 Mei 2018, pukul 16.00 

Di susun  : 25 Juni 2018, pukul 14.00-14.30 

Topik  : Pelaksanaan Program MABIT di MA Muhammadiyah Bandar Pacitan 

Transkip Observasi  Hari ini pada tanggal 12 Juni 2018 pukul 16. 00 anak-anak sudah 

mulai berdatangan ke MA Muhammadiyah Bandar dan pada 

pukul 17.30 anak-anak berbondong-bondongpergi ke masjid 

jami’ bandar bersama para pembimbing MABIT untuk 

melaksanakan sholat magrib berjamaah selaesai sholat 

berjama’ah anak-anak mengikuti kajian di masjid jami’ bandar 

yang di berikan oleh pembimbing MABIT setelah pengajian 

anak-anak mulai bersiap diri untuk sholat isya’ dan dilanjutkan 

dengan sholat isya’ berjama’ah sehabis isya’ anak-anak kembali 

ke MA Muhammadiyah bandar dan langsung makan malam 

selesai makan malam anak-anak mengikuti pembelajaran al-

Qur’an sampai jam 10.00 malam lalu dilanjutkan dengan 

renungan di mana ketika itu para pembimbing memutar video 

tentang ngerinya neraka selesai renungan anak-anak tidur hingga 

jam 03.00 pagi anak-anak dibangunkan untuk sholat tahajud 

hingga menjelang subuh dan dilanjutkan sholat subuh berjama’ah 

di masjid jami’ Bandar selesai sholat subuh anak-anak diajak 

jalan-jalan disekitar lingkungan masjid lalu mempersiapkan 

tempat kajian akhad pon dan pada jam 06.00 anak-anak 

mengikuti kajian bersama warga sekitar, wali murid dan seluruh 

guru yang ada di MA Muhammasdiyah Bandar. Selesai kajian 

anak-anak mebereskan tempat kajian dilanjutkan dengan sholat 

dhuha dan penutupan yang ditutup langsung oleh kepala sekolah. 

Selesai penutupan anak-anak di ijinkan pulang. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Transkip Observasi 

Kode  : 02/W/25-VI/2018 

Tanggal  : 12 Mei 2018, pukul 16.00 

Di susun  : 25 Juni 2018, pukul 14.30-15.00 

Topik  : Strategi MA Muhammadiyah Bandar dalam meningkatkan akhlak 

peserta didik melalui program MABIT 

Transkip Observasi  Dari hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan disini para 

pembimbing MABIT terlihat selalu mengajak dan memberi 

contoh peserta didiknya untuk mengikuti sholat berjama’ah di 

masjid dan sholat sunnah tahajud dan duha, ketika kajian para 

pembimbing yang tidak bertugas mengisi kajian juga ikut 

mendengarkan kajian, dan ketika kajian ahad pon seluruh guru 

yang ada di MA Muahammadiyah bandar juga turut 

menghadiri pengajian ahad pon.  Selain itu ketika ada peserta 

MABIT yang berperilaku kurang sopan atau tidak menyapa 

maka para pembimbing langsung mengingatkannya dengan 

halus. Dan dari segi pakaian saya liha para akhwat memakai 

baju panjang, rok dan jilbab walaupun jilbabnya masih belum 

menutupi dada. Sedangkan para ikhwan masih banyak yang 

melanggar peraturan dengan memakai celana dan tidak 

memakai sarung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Transkip Observasi 

Kode  : 03/W/25-VI/2018 

Tanggal  : 11 Mei 2018, pukul 09.00 

Di susun  : 25 Juni 2018, pukul 14.30-15.00 

Topik  : hasil pelasanaan program MABIT di MA Muhammadiyah Bandar 

terhadap akhlak peserta didik 

Transkip Observasi  Ketika saya datang di MA Muhammadiyah Bandar itu 

ketika jam istirahat disini saya lihat anak-anak tanpa di 

perintah mereka langsung bergegas ke mushola untuk 

melaksanakan sholat duha di mushola madrasah. Lalu 

mereka terlihat ramah terhadap guru mereka bahkan 

terhadap saya. Dan ketika di berikan pelajaran oleh guru 

mereka terlihat memperhatikannya. Baju yang mereka 

kenakan juga sesuai dengan seragam madrasah. Waktu 

itu saya juga sempat berkujung rumah salah satu murid 

yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan rumah 

kakek saya. Ketika saya berkunjung saya lihat mereka 

langsung sigap menyiapkan minuman untuk saya.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI  

Kode  :  01/ W/24-VI/2018 

Tanggal  :  10 Mei 2018, 09.00-11.00 

Disusun  :  24 Juni 2018, 13.45-14.00 

Topik  : Latar Belakang Sejarah Berdirinya MA Muhammadiyah Bandar   

Dokumentasi  

Hasil Dokumentasi  
Latar belakang di dirikannya MA Muhammadiyah 

Bandar dilandasi oleh kemajuan yang di alami MTS 

Muhammadiyah Bandar . Hingga akhirnya beberapa Pengurus 

Cabang Muhammadiyah Bandar memiliki gagasan untuk 

mendirikan MA Muhmmadiyah Bandar.    

Bapak Mulyono, bapak Rohmat, bapak Pontjo Sri 

Harjoko dan bapak Supriyono Imanudin resmi mendirikan 

MA Muhammadiyah Bandar pada tanggal 5 juli 2000 

walaupun belum memiliki ijin opersional. Selama 10 tahun 

keberadaan Madrasah Aliyah Muhammadiyah kecamatan 

Bandar kabupaten Pacitan Dan selama itu pula belum 

memiliki ijin operasional sendiri, dan juga belum memiliki 

lokasi sendiri. Karena itu, Madrasah Aliyah Muhammadiyah 

kecamatan Bandar kabupaten Pacitan bekerja keras untuk 

mengurus ijin operasional, dan baru pada 11 Maret 2010 ijin 

opersional diperoleh. Kini, Madrasah Aliyah Muhammadiyah 

kecamatan Bandar kabupaten Pacitan berkonsentrasi untuk 

membangun ruang kelas baru yang representatif bagi 

pembelajaran berbasis PAIKEMI (Pembelajaran Aktif, 

Inovatif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan, dan Islami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI  

Kode  :  02/W/24-VI/2018 

Tanggal  :  10 Mei 2018, 09.00-11.00 

Disusun  :  24 Juni 2018, 13.30-13.45 

Topik  :  Letak Geografis MA Muhammadiyah Bandar  

Dokumentasi  

 

Hasil Dokumentasi  
MA Muhammadiyah terletak di daerah pegunungan 

yang jauh dari perkotaan. Untuk menuju kota pacitan perlu 

waktu 2 jam dengan medan yang berkelok dan penuh dengan 

tanjakan yang mana nama daerah tersebut adalah Bandar.  

Letak MA Muhammadiyah Bandar berada di Jln. Raya 

Bandar –Pacitan , desa Bandar, kecamatan Bandar, kabupaten 

Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Tepatnya disebelah toko 

bangunan Al Amin yang berjarak 500 meter dari masjid jami’ 

Bandar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI  

Kode  :  03/W/24-VI/2018 

Tanggal  :  10 Mei 2018, 09.00-11.00 

Disusun  :  24 Juni 2018, 10.15-10.30 

Topik  :  Visi dan misi MA Muhammadiyah Bandar  

Dokumentasi  

Hasil Dokumentasi  Sebagai suatu lembaga pendidikan MA Muhammadiyah 

Bandar memiliki visi dan misi sebagai berikut:  

 

Visi :  

menjadi madrasah yang terpercaya dengan siswa dan siswi 

yang berkualitas dalam bidang IMAN dan IPTEK. 

 

Misi :  

a. Berpartisipasi aktif dalam mendukung pemerataan 

pendidikan dengan menyukseskan program wajib belajar 

11 tahun 

b. Membuat kegiatan ekonomi produktif 

c. Melakukan pembelajaran PAIKEM ( Active Learning ) 

d. Memberikan pelayanan pembelajaran tambahan 

e. Berpartisipasi dalam kegaiatan lomba di semua tingkat 

f. Melakukan pengkaderan secara rutin dan bermakna 

g. Melakukan pembelajaran budi pekerti 

h. Melaksanakan bimbingan akhlak mulia 

i. Melakukan pembelajaran bahasa jawa praktis 

Memberikan reward and punishment yang edukatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI  

Kode  :  04/W/24-VI/2018 

Tanggal  :  10 Mei 2018, 09.00-11.00 

Disusun  :  24 Juni 2018, 13.15-13.30 

Topik  :  Susunan Pengurus MA Muhammadiyah Bandar 

Dokumentasi  

Susunan Pengurus MA Muhammadiyah Bandar 

No  Nama  Jabatan  

1 Triyanto, M.Pd Kepala sekolah  

2 Supriyono S.Pd Komite sekolah 

3 Agus Setiawan Tata usaha  

4 Warih Mustika Ajih S.Pd  Bagian Kurikulum  

5 Amar Ma’ruf Bagian Kesiswaan  

6 Waito S.Pd.I Bagian sarana pra 

sarana 

7 Harun Al Rasyid S.Pd.I Bagian sarana pra 

sarana 

9 Hafsah Wahyu S.Pd.I Wali kelas X A 

10 Sutrisno S.Pd Wali kelas X B 

11 Siti Rohmawati S.Pd Wali kelas XI A 

12 Amar Ma’ruf S.Pd Wali kelas XI B 

13 Sri Aningsih S.Pd Wali kelas XII A 

14 Setiasih S.Pd Wali kelas XII B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI  

Kode  :  05/W/24-VI/2018 

Tanggal  :  10 Mei 2018, 09.00-11.00 

Disusun  :  24 Juni 2018, 13.00-13.15 

Topik  :  Data Peserta Didik Di MA Muhammadiyah Bandar  

Dokumentasi  

Data Peserta Didik Di MA Muhammadiyah Bandar menurut jenis kelamin  

 

No 

 

Kelas 

Jumlah siswa 

Laki-laki Perempuan JUMLAH 

1 Kelas X 18 20 38 

2 Kelas XI 19 22 41 

3 Kelas XII 14 24 38 

TOTAL   116 

 

Data Peserta Didik Di MA Muhammadiyah Bandar menurut kelas  

 

No 

 

Kelas 

Jumlah siswa 

A B JUMLAH 

1 Kelas X 19 19 38 

2 Kelas XI 21 20 41 

3 Kelas XII 19 19 38 

TOTAL   116 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI  

Kode  :  06/W/24-VI/2018 

Tanggal  :  10 Mei 2018, 09.00-11.00 

Disusun  :  24 Juni 2018, 10.15-11.00 

Topik  :  Sarana Dan Prasarana Di MA Muhammadiyah Bandar  

Dokumentasi  

Sarana Dan Prasarana Di MA Muhammadiyah Bandar 

No  Jenis sarana pra 

sarana  

Jumlah ruang  Jumlah ruang 

dalam 

kondisi baik 

Jumlah ruang 

dalam 

kondisi rusak 

1 Ruang kelas  6 4 2 

2 Ruang perpustakaan  1 0 0 

3 Ruang guru 1 0 0 

4 Ruang pimpinan  1 0 0 

5 Tempat ibadah  1 0 0 

6 Toilet  2 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI  

Kode  :  06/W/24-VI/2018 

Tanggal  :  12 Mei 2018, 17.35-18.00 

Disusun  :  24 Juni 2018, 10.15-11.00 

Topik  : Pelaksanaan Sholat Jama’ah Di Masjid Jami’ Bandar Ketika 

Program MABIT di MA Muhammadiyah Bandar  

Dokumentasi  

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI  

Kode  :  06/W/24-VI/2018 

Tanggal  :  10 Mei 2018, .18.00-19.00 

Disusun  :  24 Juni 2018, 10.00-10.15 

Topik  :  Pelaksanaan Kajian Sehabis Sholat Magrib Di Masjid Jami’ Bandar 

Ketika Program MABIT  

Dokumentasi  

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI  

Kode  :  06/W/24-VI/2018 

Tanggal  :  10 Mei 2018, 20.00-22.00 

Disusun  :  24 Juni 2018, 10.15 

Topik  : Pelaksanaan Pembelajaran Al-Qur’an Ketika Program MABIT Di 

MA Muhammadiyah Bandar  

Dokumentasi  

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI  

Kode  :  06/W/24-VI/2018 

Tanggal  :  10 Mei 2018, 06.00-07.00 

Disusun  :  24 Juni 2018, 09.45-10.00 

Topik  : Pelaksanaan Kajian Ahad Pon Di Bersama Masyarakat Sekitar 

Ketika Pelaksanaan Program MABIT Di MA Muhammadiyah 

Bandar  

Dokumentasi  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


