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 PEDOMAN PENELITIAN WAWANCARA 

Nama Bayu  Fauzi Insan 

Judul 
Peran Kepala Sekolah Dalam Membangun Budaya 

Kerja Islami di MTs Darul Fikri Ponorogo 

Judul 

Dokumentasi 
Instrumen Wawancara 

Dosen 

Pembimbing 

Drs. Rido Kurnianto, M.Ag 

Anip Dwi Saputro, M.Pd 

 

No Pertanyaan Penelitian 
Aspek Yang 

Diteliti 
Indikator Teknik Informan 

1 Bagaimana 

profesionalitas 

budayakerja di sekolah 

ini? 

Nilai-nilai 

 

1. Komitmen dalam 

perjanjian kerja 

2. Profesional dalam 

bekerja 

3. Bekerja secara 

sungguh-sungguh 

4. Loyalitas dalam 

bekerja 

5. lingkungan bersih 

Wawancara Kepala 

sekolah 

Guru 

siswa 

2 Bagaimana kedisplinan 

waktu guru, siswa di 

sekolah ini? 

Prilaku 

Penampilan 

1) Kerja kreatif 

2) Kerjainovatif 

3) Kerja disiplin 

4)  kerja rajin 

5) kerja cerdas 

  

3 Bagaimana menerapkan 

budaya 3S senyum, 

sapa, salam di sekolah? 

Buadaya 3S 1) sikap ramah 

2) religius 

3) bersemangat 
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PEDOMAN WAWACARA PADA KEPALA SEKOLAH 

No  Pertanyaan Informan 

1 Bagaimana peran kepala sekolah dalam membangun budaya kerja 

islami di sekolah ini? 
Kepala sekolah 

2 Apakah di sekolah sudah menerapkan budaya 3S, senyum, sapa, 

salam? 

 

3 Bagaimana bapak atau ibu upaya membangun budaya kerja islami di 

sekolah? 

 

4 Apakah disiplin waktu sudah di terapkan disekolah?  

5 Apakah budaya rapih dan busana islami sudah diterapkan, baik guru 

dan siswa di sekolah? 

 

6 Apakah ada sholat dhuha berjamaah di sekolah ini?  

7 Apakah ada sholat wajib secara berjamaah di sekolah ini?  

8 Apakah sudah di terapkan budaya bersih, nyaman, indah di sekolah 

ini? 

 

9 Bagimana kesan baik masyarakat terhadap sekolah ini?  

10 Apakah bapak atau ibu selaku kepala sekolah sudah menerapkan 

profesionalitas kerja di sekolah? 

 

 

PEDOMAN WAWACARA PADA GURU 

No Pertanyaan Informan 

1 Bagaimana peran kepala sekolah dalam 

membangun budaya kerja islami di sekolah 

ini? 

Guru 

2 Apakah menurut bapak budaya 3S, senyum, 

sapa, salam. Sudah menjadi sikap sehari-hari 

disekolah ini? 

 

3 Apakah antar guru saling bantu dalam 

kesulitan mengerjakan tugas disekolah ini? 
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PEDOMAN WAWANCARA PADA PESERTA DIDIK 

 

JADWAL WAWANCARA 

NO Tanggal Narasumber Kode Waktu Topik wawancara Tempat 

1 18 

Januari 

2021 

Bapak Yanuri 

S.Pd.I 

01/W/I/2021 09.00-09.50 1. Bagaimana peran kepala sekolah dalam 

membangun budaya kerja islami? 

2. Apakah di sekolah sudah menerapkan 

budaya 3S, senyum, sapa, salam? 

3. Bagaimana bapak atau ibu upaya 

membangun budaya kerja islami di sekolah? 

4. Apakah disiplin waktu sudah di terapkan di 

sekolah? 

5. Apakah budaya rapih dan busana islami 

sudah diterapkan, baik guru dan siswa di 

sekolah? 

6. Apakah ada sholat dhuha berjamaah di 

sekolah 

4 Apakah menurut bapak atau ibu displin waktu 

sudah diterapkan di sekolah ini? 

 

5 Apakah guru berbusana rapih dan islami?  

6 Bagaimana bapak atau ibu upaya membangun 

budaya kerja islami di sekolah? 

 

NO pertanyaan informan 

1 Apakah siswa berangkat kesekolah tepat waktu? siswa 

2 Apakah ada jadwal piket bersih di kelas?  

3 
Apakah sebelum di mulai belajar berdoa bersama dan dilanjutkan 

membaca surah-surah pendek? 

 

4 
Apakah siswa menjaga kebersihan sekolah dengan tidak membuang 

sampah sembarangan? 

 

5 Apakah selalu dilaksnakan sholat berjama’ah di sekolah?  
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sekolah ini? 

7. Apakah ada sholat wajib secara berjamaah di 

sekolah ini? 

8. Apakah sudah di terapkan budaya bersih, 

nyaman, indah di sekolah ini? 

9. Apakah sebelum memulai pembelajaran di 

awali dengan membaca doa dan dilanjutkan 

membaca Al-Qur’an? 

10. Apakah bapak atau ibu selaku kepala 

sekolah sudah menerapkan profesionalitas 

kerja di sekolah? 

2 18 

Januari 

2021 

Musthofa Saifudin 

A, S.Hum 

02/W/I/2021 10.00-10.30 1. Apakah menurut bapak atau ibu displin 

waktu sudah diterapkan di sekolah ini? 

2. Apakah menurut bapak budaya 3S, senyum, 

sapa, salam. Sudah menjadi sikap sehari-hari 

disekolah ini? 

3. Apakah antar guru saling bantu dalam 

kesulitan mengerjakan tugas disekolah ini? 

4. Apakah menurut bapak atau ibu displin 

waktu sudah diterapkan di sekolah ini? 

5. Apakah guru berbusana rapih dan islami? 

6. Bagaimana bapak atau ibu upaya 

membangun budaya kerja islami di sekolah? 

Sekolah 

3 18 

Januari 

2021 

Siti Juariyah S.Ag 03/W/I/2021 07.48-08.30 1. Apakah menurut bapak atau ibu displin 

waktu sudah diterapkan di sekolah ini? 

2. Apakah menurut bapak budaya 3S, senyum, 

sapa, salam. Sudah menjadi sikap sehari-hari 

disekolah ini? 

3. Apakah antar guru saling bantu dalam 

kesulitan mengerjakan tugas disekolah ini? 

4. Apakah menurut bapak atau ibu displin 

waktu sudah diterapkan di sekolah ini? 

5. Apakah guru berbusana rapih dan islami? 

6. Bagaimana bapak atau ibu upaya 

membangun budaya kerja islami di sekolah? 

Online  

4 19 

Januari 

Aulia Nuha 

Afifatuli. S.Pd 

04/W/I/2021 10.00-10.30 1. Apakah menurut bapak atau ibu displin 

waktu sudah diterapkan di sekolah ini? 

Pesma 

almanar 
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2021  2. Apakah menurut bapak budaya 3S, senyum, 

sapa, salam. Sudah menjadi sikap sehari-hari 

disekolah ini? 

3. Apakah antar guru saling bantu dalam 

kesulitan mengerjakan tugas disekolah ini? 

4. Apakah menurut bapak atau ibu displin 

waktu sudah diterapkan di sekolah ini? 

5. Apakah guru berbusana rapih dan islami? 

6. Bagaimana bapak atau ibu upaya 

membangun budaya kerja islami di sekolah? 

5 19 

Januari 

2021 

Mukhlis Nur 

Pancahari S.Pd 

 

05/W/I/2021 09.30-10.00 1. Apakah menurut bapak atau ibu displin 

waktu sudah diterapkan di sekolah ini? 

2. Apakah menurut bapak budaya 3S, senyum, 

sapa, salam. Sudah menjadi sikap sehari-hari 

disekolah ini? 

3. Apakah antar guru saling bantu dalam 

kesulitan mengerjakan tugas disekolah ini? 

4. Apakah menurut bapak atau ibu displin 

waktu sudah diterapkan di sekolah ini? 

5. Apakah guru berbusana rapih dan islami? 

6. Bagaimana bapak atau ibu upaya 

membangun budaya kerja islami di sekolah? 

Sekolah 

6 18 

Januari 

2021 

Brilian kelas VII 06/W/I/2021 10.30 WIB 1. Apakah siswa berangkat kesekolah tepat 

waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan sekolah 

dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksnakan sholat berjama’ah 

di sekolah? 

Sekolah 

7 18 

Januari 

Aroyan kelas VIII 07/W/I/2021 11.00 WIB 1. Apakah siswa berangkat kesekolah tepat 

waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

Sekolah 
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bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan sekolah 

dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksnakan sholat berjama’ah 

di sekolah? 

8 18 

Januari 

Gufron kelas IX 07/W/I/2021 11.15  IB 1. Apakah siswa berangkat kesekolah tepat 

waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan sekolah 

dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksnakan sholat berjama’ah 

di sekolah? 

Sekolah 

9 18 

Januari 

2021 

Putri kelasIX 09/W/I/2021 11.20 IB 1. Apakah siswa berangkat kesekolah tepat 

waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan sekolah 

dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksnakan sholat berjama’ah 

di sekolah? 

Sekolah 

10 20Janua

ri 2021 

Yuliana dewi 

mayang kelas VII 

10/W/I/2021 08.00 1. Apakah siswa berangkat kesekolah tepat 

waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan sekolah 

dengan tidak membuang sampah 

Google 

form 
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sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksnakan sholat berjama’ah 

di sekolah? 

11 20 

Januari 

2021 

Arin Amelia yuanti 

kelas VII 

10/W/I/2021  1. Apakah siswa berangkat kesekolah tepat 

waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan sekolah 

dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksnakan sholat berjama’ah 

di sekolah? 

Google 

from 

12 20 

Januari 

2021 

Anis Dwi. R kelas 

VII 

11/W/I/2021  1. Apakah siswa berangkat kesekolah tepat 

waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan sekolah 

dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksnakan sholat berjama’ah 

di sekolah? 

Google 

form 

13 20 

Januari 

2021 

Zahwa salsabila c 

kelas VIII 

13/W/I/2021  1. Apakah siswa berangkat kesekolah tepat 

waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan sekolah 

dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksnakan sholat berjama’ah 

di sekolah? 

Google 

from 
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14 20 

Januari 

2021 

Geofany lintang 

kelas VIII 

14/W/I/2021  1. Apakah siswa berangkat kesekolah tepat 

waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan sekolah 

dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksnakan sholat berjama’ah 

di sekolah? 

Google 

from 

15 20 

Januari 

2021 

Wulan Julia 

rahayukelas VIII 

15/W/I/2021  1. Apakah siswa berangkat kesekolah tepat 

waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan sekolah 

dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksnakan sholat berjama’ah 

di sekolah? 

Google 

from 

16 21 

Januari 

2021 

Anjani sulistiawati 

kelas VIII 

  1. Apakah siswa berangkat kesekolah tepat 

waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan sekolah 

dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksnakan sholat berjama’ah 

di sekolah? 

Google 

from 

17 21 

Januari 

2021 

Emylia noorziilatul 

A. kelas VIII 

17/W/I/2021  1. Apakah siswa berangkat kesekolah tepat 

waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

Google 

from 
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bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan sekolah 

dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksnakan sholat berjama’ah 

di sekolah? 

18 21 

Januari 

2021 

Alias risky 

hartiyanti kelas VIII 

18/W/I/2021  1. Apakah siswa berangkat kesekolah tepat 

waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan sekolah 

dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksnakan sholat berjama’ah 

di sekolah? 

Google 

from 

19 21 

Januari 

2021 

Winda Amelia 

kelas VII 

19/W/I/2021  1. Apakah siswa berangkat kesekolah tepat 

waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan sekolah 

dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksnakan sholat berjama’ah 

di sekolah? 

Google 

form 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 01/W/I/2021 

Tanggal : 18 Januari 2021 

Di susun jam : 18 Januari 2021, Jam 19.00 WIB 

Topik  : Dokumentasi  

 Materi Wawancara 

Peneliti: Bayu Fauzi Insan 1. Bagaiamana  peran  kepala sekolah dalam 

membangun budaya kerja islami di 

sekolah? 

2. Apakah di sekolah sudah menerapkan 

budaya 3S, senyum, sapa, salam? 

3. Bagaimana bapak atau ibu upaya 

membangun budaya kerja islami di 

sekolah? 

4. Apakah disiplin waktu sudah di terapkan 

disekolah? 

5. Apakah budaya rapih dan busana islami 

sudah diterapkan, baik guru dan siswa di 

sekolah? 

6. Apakah ada sholat dhuha berjamaah di 

sekolah ini? 

7. Apakah ada sholat wajib secara berjamaah 

di sekolah ini? 

8. Apakah sudah di terapkan budaya bersih, 

nyaman, indah di sekolah ini? 

9. Apakah sebelum memulai pembelajaran di 

awali dengan membaca doa dan 

dilanjutkan membaca Al-Qur’an? 

10. Apakah bapak atau ibu selaku kepala 

sekolah sudah menerapkan profesionalitas 

kerja di sekolah? 

Informan: Yanuri SPd.I 
1. Budaya kerja Islami maka kita berbicara 

bagaimana budaya kerja tersebut bisa 

diterapkan dan menjadi kebiasaan di 
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sekolah terutama dalam menerapkan 

profesionalitas kerja, displin, 

bertanggungjawab, jujur, ikhlas yang 

mampu merealisasikan visi, misi serta 

tujuan sekolah. Dan yang paling penting 

bagaimana cara mempengaruhi, mengajak 

tanpa ada rasa terpaksa, bekerja ikhlas, 

jujur, mau bekerja sama memahami tugas 

pokok mereka dan tidak menjadi beban 

karena kerja ikhlas membuat hati senang. 

2. Iya sudah alhamdulilah, dan itu menjadi 

kebiasaan sehari-hari dalam menjaga rasa 

kekeluargaan dan keakraban di sekolah. 

3. Iya, sudah jelas tertara pada visi, misi 

dalam sekolah MTs Darul Fikri bahwa 

sekolah berorientasi pada mencetak 

peserta didik yang berakidah bener, 

berakhlak mulia, karena apabila akhlak 

sudah terbentuk dengan baik maka 

kebijakan yang lain dalam sholat 

berjama’ah, menghapal Al-Qur’an, displin 

waktu, saling bantu, budaya bersih 

lingkungan dan tertib bisa di jalankan 

dengan berkordinasi bersama kesiswaan, 

wali kelas guru agar terus 

mensosialisasikan dan memberi teladan 

yang baik mengenai budaya kerja islami di 

sekolah. 

4. Sudah, budaya malu terlambat itu untuk 

seluruh warga sekolah 

5. Iya untuk guru laki-laki memakai celana 

hitam panjang dan atasan kemeja, untuk 

guru perempuan memakai kerudung 

panjang, baju tidak mengetat, dan tidak 

memakai celana. 

6. Iya, saat datang ke sekolah kami semua 

melaksanakan sholat dhuha sebelum 
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masuk kelas. 

7. Iya sebelum pulang peserta didik, para 

pendidik dan staf yang lain juga 

melaksanakan sholat dzuhur berjamaah di 

sekolah. 

8. Iya sudah, budaya malu buang sampah 

sembarangan karena sekolah sudah 

menyiapkan tong sampah dan alat 

kebersihan jadi lingkungan sekolah tetap 

terjaga bersih dan indah. 

9. Iya kami malah sudah di mulai sejak lama 

dan sampai saat ini bahkan, sekarang ada 

tambahan hafalan Qur’an minimal 1 juz 

setahun, kemudian hafalan kosa kata 

Bahasa Arab dan inggris, mafudot juga 

10. Iya, kami sebagai sekolah juga membantu 

guru jika mengalami kesulitan atau guru di 

sekolah artinya kerjasama dan 

tanggungjawab menjadi hal yang tidak di 

pisahkan sehingga kordinasi antar struktur 

solid. 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 02/W/I/2021 

Tanggal : 18 Januari 2021 

Di susun jam : 18 Januari 2021, Jam 19.50 WIB 

Topik  : Dokumentasi  

 Materi Wawancara 

Peneliti: Bayu Fauzi Insan 1. Bagaimana peran kepala sekolah dalam 

membangun budaya kerja islami di 

sekolah ini? 

2. Apakah menurut bapak budaya 3S, 

senyum, sapa, salam. Sudah menjadi sikap 

sehari-hari disekolah ini? 

3. Apakah antar guru saling bantu dalam 
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kesulitan mengerjakan tugas disekolah ini? 

4. Apakah menurut bapak atau ibu displin 

waktu sudah diterapkan di sekolah ini? 

5. Apakah guru berbusana rapih dan islami? 

6. Bagaimana bapak atau ibu upaya 

membangun budaya kerja islami di 

sekolah? 

Informan: Musthofa Saifudin 

A, S.Hum 

1. Peran kepala sekolah dalam membangun 

budaya kerja islami di MTs Darul Fikri 

Ponorogo berjalan baik karena tugas 

kepala sekolah melakukan manajeman 

sekolah, kepala sekolah sebagai motor 

pengerak bagi guru, peserta didik dan staf 

yang lain. dan membuat kebijakan-

kebijkan yang dilaksanakan, dipatuhi dan 

selama ini kebijakan yang dibuat tidak 

merugikan malah membuat nyaman, rapih, 

bersih displin, menyenangkan semua 

pihak. Maka dapat disimpulkan peran 

kepala sekolah di MTs Darul Fikri 

Ponorogo berjalan baik sesuai dengan 

teori-teori peran kepala sekola. Karena 

tolak ukur sekolah dilihat dari peran 

kepala sekolah yang memimpin dan 

membuat keputusan dan kebijakan yang 

sejalan cita-cita bersama. 

2. Iya itu proses menuju pada yang lebih 

baik tapi sudah terapkan dan itu menjadi 

simbol dari karakter akhlak manusia, 

apalagi MTs Darul Fikri sebagai lembaga 

pendidikan islam etika, akhlak menjadi 

kepribadian yang melekat. 

3. Iya sudah dan saling mengedepankan 

kebersamaan kinerja kearah yang lebih 

baik. 

4. Iya sudah bagi seluruh warga sekolah 

disiplin waktu menjadi hal postif bagi 
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berjalannya proses pendidikan di sekolah. 

5. Iya berbusana rapih memakai kerudung 

panjang, tidak ketat dan tidak memkai 

celana. 

6. Sangat besar peran kepala sekolah MTs 

Darul Fikri dalam membangun budaya 

kerja islami, jadi salah satu tugas kepala 

sekolah dapat mempengaruhi dan untuk 

sama-sama mengembangkan budaya kerja 

islami yang telah diterapkan agar terus 

eksis di sekolah ini. 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 03/W/I/2021 

Tanggal : 18 Januari 2021 

Di susun jam : 18 Januari 2021, Jam 20.50 WIB 

Topik  : Dokumentasi  

 

 Materi Wawancara  

Peneliti: Bayu Fauzi Insan 1. Bagaimana peran kepala sekolah dalam 

membangun budaya kerja islami di 

sekolah ini? 

2. Apakah menurut bapak budaya 3S, 

senyum, sapa, salam. Sudah menjadi sikap 

sehari-hari disekolah ini? 

3. Apakah antar guru saling bantu dalam 

kesulitan mengerjakan tugas disekolah ini? 

4. Apakah menurut bapak atau ibu displin 

waktu sudah diterapkan di sekolah ini? 
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5. Apakah guru berbusana rapih dan islami? 

6. Bagaimana bapak atau ibu upaya 

membangun budaya kerja islami di 

sekolah? 

Informan: Siti Juariyah S.Ag 1. Ya peran kepala dalam membangun 

budaya kerja islami, kepala sekolah sangat 

akrab dan penuh perhatian pada guru, 

siswa, staf yang lain dan segala kebijkan 

keputsan yang di jalan dilandasi dengan 

tanggungjawab, pemikiran yang visioner, 

dan solidaritas yang tinggi antar warga 

sekolah tapi tetap ketegasan harus 

dilakukan sebagai kepala sekolah. 

2. Iya sudah dan berjalan baik itu menujukan 

komunikasi di lingkungan sekolah antara 

kepala sekolah, guru, dan peserta didik 

saling menghormati dan memperhatikan 

satu sama lain. 

3. Iya saling bantu apalagi ini dalam lembaga 

pendidikan kerjasama, saling bantu, dan 

saling memberitahu satu sama lain harus 

berjalan baik ya demi terciptnya sekolah 

yang sesuai tujuan bersama dan guru 

menjadi keluarga kedua di sekolah. 

4. Iya kami para guru malah berangkat lebih 

awal jika tidak lagi repot, karena guru 

menjadi teladan baik yang akan di contih 

sama peserta didik, jadi harus lebih siap 

baik sikap, penampilan, dan bertindak. 

5. Iya tentu kami berbusana rapih apalagi 

sebagai seorang guru contoh yang di gugu 

dan di tiru oleh peserta didik. 

6. Iya kalau ditanya seberapa besar peran 

kepala sekolah yang pasti besar dan 

berpengaruh karena kepala sekolah 

sebagai pemimpin dan menjalankan 

kebijkan dalam menciptakan suasana yang 
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kondusif yang berdasarkan nilai-nilai 

ajaran islami.  

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 04/W/I/2021 

Tanggal : 18 Januari 2021 

Di susun jam : 18 Januari 2021, Jam 21.30 WIB 

Topik  : Dokumentasi  

 Materi Wawancara 

Peneliti: Bayu Fauzi Insan 1. Bagaimana peran kepala sekolah dalam 

membangun budaya kerja islami di 

sekolah ini? 

2. Apakah menurut bapak budaya 3S, 

senyum, sapa, salam. Sudah menjadi sikap 

sehari-hari disekolah ini? 

3. Apakah antar guru saling bantu dalam 

kesulitan mengerjakan tugas disekolah ini? 

4. Apakah menurut bapak atau ibu displin 

waktu sudah diterapkan di sekolah ini? 

5. Apakah guru berbusana rapih dan islami? 

6. Bagaimana bapak atau ibu upaya 

membangun budaya kerja islami di 

sekolah? 

Informan: Aulia Nuha Afifatul i. 

S.Pd 

 

1. Peran kepala sekolah dalam membangun 

budaya kerja islami di sekolah sangat 

berdampak positif terhadap kinerja guru 

yang saling bantu dan kerja bersama 

sehingga lebih baik serta aktivitas di 

sekolah yang kondusif antara guru dan 

siswa, guru dengan guru, siswa dengan 

masyarakat dimana terjadi jalinan 

harmonis dengan kesaharaian 3S senyum, 

sapa, salam, lingkungan yang bersih dari 

sampah serta budaya keagamaan menjadi 

kegiatan sehari-hari memupuk nilai-nilai 



 

73 
 

ajaran agama pada diri dan ini hasil dari 

progam kebijakan yang di jalankan hasil 

musyawarah bersama guru dan 

stakeholder. Tidak mungkin kepala 

sekolah MTs Darul Fikri tidak tahu 

sekolah yang beliau pimpin artinya pernah 

menjadi siswa kemudian menjadi guru lalu 

di amanahi untuk menjadi kepala sekolah 

tersebut. 

2. Iya budaya senyum, sapa, salam, menjadi 

sapaan bagi kepala sekolah dan guru, guru 

dan peserta didik jadi suasana terjalin 

akrab dan harmonis bagi seluruh warga 

sekolah dengan komunikasi yang baik 

artinya memiliki akhlak karimah. 

3. Iya pasti harus saling bantu antar guru agar 

semua berjalan efektif dan lebih ringan 

jika saling membatu terjalin kerjasama. 

4. Iya dispin malu bahkan tidak menjadi 

contoh jika seorang guru datang terlambat 

guru dan datang lebih awal, banyak yang 

harus di persiapkan juga sebelum proses 

pembelajaran nantinya, atau ada tugas 

sekolah yang belum selesai jadi tepat 

waktu memberikan juga teladan bagi 

pesrta didik. 

5. Iya itu begitu jelas silahkan bisa lihat 

semua guru pasti rapih, sopan, dan 

mencerminkan penampilan yang indah. 

6. Budaya yang ada disekolah sudah di 

sepakati bersama dan di jalankan juga 

bersama-sama, kepala sekolah, guru 

menjadi teladan yang baik sehingga 

peserta didik memiliki figur yang di 

jadikan panutan. Peranan dalam 

menerapkan budaya kerja islami sudah 

dituangkan dalam tata tertib sehingga 
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peserta didik mengetahui. 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 05/W/I/2021 

Tanggal : 19 Januari 2021 

Di susun jam : 19 Januari 2021, Jam 22.00 WIB 

Topik  : Dokumentasi  

 Materi Wawancara 

Peneliti: Bayu Fauzi Insan 1. Bagaimana peran kepala sekolah dalam 

membangun budaya kerja islami di 

sekolah ini? 

2. Apakah menurut bapak budaya 3S, 

senyum, sapa, salam. Sudah menjadi sikap 

sehari-hari disekolah ini? 

3. Apakah antar guru saling bantu dalam 

kesulitan mengerjakan tugas disekolah ini? 

4. Apakah menurut bapak atau ibu displin 

waktu sudah diterapkan di sekolah ini? 

5. Apakah guru berbusana rapih dan islami? 

6. Bagaimana bapak atau ibu upaya 

membangun budaya kerja islami di 

sekolah? 

Informan: Mukhlis Nur 

Pancahari SP.d 

1. Peran kepala sekolah bagi sekolah baik di 

lihat dari kondinasi dengan guru dan staf 

pegawai penuh keakraban dan perhatian 

artinya kebijakan yang dikeluarkan di 

dasari atas tanggung jawab dan 

musyawarah bersama sehingga 

kesepakatan di jalankan bersama sesuai 

yang di gagas bersama. 

2. Iya selalu dan sudah menjadi pembiasaan 

keseharian dalam memulai komunikasi. 

3. Iya saling kerjasama dalam hal ini untuk 

pendidikan yang baik efektif dan efesien. 

4. Insya Allah sudah dan berjalan baik. 



 

75 
 

5. Iya tentu berbusana rapi, untuk guru laki 

memakai baju kemeja rapih dan celana 

hitam. 

6. Budaya yang ada disekolah sudah di 

sepakati bersama dan di jalankan juga 

bersama-sama, kepala sekolah, guru 

menjadi teladan yang baik sehingga 

peserta didik memiliki figur yang di 

jadikan panutan. Peranan dalam 

menerapkan budaya kerja islami sudah 

dituangkan dalam tata tertib sehingga 

peserta didik mengetahui. 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 06/W/I/2021 

Tanggal : 18 Januari 2021 

Di susun Jam : 18 Januari 2021, 13.00 WIB 

Topik  : 

 Materi Wawancara 

Peneliti: Bayu Fauzi Insan 1. Apakah peserta didik berangkat ke sekolah 

tepat waktu? 

2.  Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4.  Apakah siswa menjaga kebersihan 

sekolah dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksnakan sholat 

berjama’ah di sekolah? 

Informan: Brilian kelas VII 1. Iya saya berangkat tepat waktu bahkan 

bisa lebih awal karena kalau telat bisa 

ketinggal sholat dhuha sebelum masuk 

kelas. 

2. Iya bergantian setiap hari sesuai jadwal 
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piket kelas dan kami pasti bersih-bersih 

kelas terlebih dahulu sebelum 

pembelajaran di mulai. 

3. Iya membaca doa bersama dan lanjut 

membaca Al-Qur’an kadang ada 

tambahan tartil Qur’an juga. 

4. Iya, budaya malu buang sampah karena 

sudah ada tong sampah dan alat-alat 

kebersihan. 

5. Iya pasti seluruh peserta didik, dan kepala 

sekolah, guru juga sholat berjamaah 

dzuhur tapi untuk perempuan pisah karena 

ada masjid sendiri, khusus untuk 

perempuan. 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 07/W/I/2021 

Tanggal : 18 Januari 2021 

Di susun Jam : 18 Januari 2021, 13.20 WIB 

Topik  :  

 Materi Wawancara 

Peneliti: Bayu Fauzi Insan 1. Apakah peserta didik berangkat ke 

sekolah tepat waktu? 

2.  Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan 

sekolah dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksnakan sholat 

berjama’ah di sekolah? 

Informan: Aroyan Kelas VIII  1. Iya, saya sendiri berangkat sekolah tepat 

waktu setiap harinya berangkat bareng 

dengan teman yang lain juga 
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2. Iya, ada jadwal piket bergilir tiap hari agar 

kelas tetap terjaga bersih terhidar dari 

kotoran dan kita tetap sehat. 

3. Iya, berdoa kebutuhan dari belajar tidak 

hanya otak pikiran saja yang di isi hatipun 

perlu agar selalu ingat pada Allah SWT. 

4. Iya, kami menjaga kebersihan sekali, 

tidak membuang sampah sembarang, 

bahkan masuk kelas sepatu di lepas agar 

tetap bersih. 

5. Iya dilaksanakan berjamaah, kalau 

berjamaah ada lebih baik dari pada sholat 

sendiri. 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 08/W/I/2021 

Tanggal : 18 Januari 2021 

Di susun Jam : 18 Januari 2021, 14.20 WIB 

Topik  :  

 Materi Wawancara 

Peneliti: Bayu Fauzi Insan 1. Apakah peserta didik berangkat ke 

sekolah tepat waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan 

sekolah dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksnakan sholat 

berjama’ah di sekolah? 

Informan: Gufron kelas IX 1.  Iya, berangkat pagi dan sampai sekolah 

tepat waktu jadi bisa persiapan untuk 

kegiatan pagi juga. 

2. Iya, bersih kelas ada tiap hari 6 orang 
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untuk membersihkan kelas setiap harinya. 

3. Iya berdoa terlebih dahulu, kemudian 

membaca Al-Qur’an nah kalau hari 

minggu biasa muhadasah atau percakapan 

Bahasa inggris, arab di bimbing oleh 

Odap (di sekolah lain itu osis) 

4. Iya, kami membuang sampah pada 

tempatnya di kelas juga ada tong sampah, 

di lingkungan sekolah juga di sediakan 

tong sampah. 

5. Iya selalu berjamaah karena di sekolah 

ada masjid sehingga kami terfasilitasi.  

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 09/W/I/2021 

Tanggal : 18 Januari 2021 

Di susun Jam : 18 Januari 2021, 15.20 WIB 

Topik  :  

 Materi Wawancara 

Peneliti: Bayu Fauzi Insan 1. Apakah peserta didik berangkat ke 

sekolah tepat waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan 

sekolah dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksnakan sholat 

berjama’ah di sekolah? 

Informan: Putri kelas IX 1. Iya, saya berangkat ke sekolah tepat 

waktu jadi saya persiapan di rumah bagi 

jadi berangkat ke sekolah tidak kesingan, 

kadang juga telat beberapa menit tapi 

tidak ketinggalan kegiatan pagi jadi 
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sempat ikut. 

2. Iya piket bersih kelas ada dan di 

laksanakan setiap hari pagi sebelum 

pembelajaran dimulai. 

3. Iya selalu berdoa dan tidak pernah belajar 

sebelum berdoa karena biasa setelah itu di 

lajutkan membaca Al-Qur’an masing-

masing atau hafalan juga. 

4. Iya, selalu menjaga kebersihan dan tidak 

membuang sampah dimana saja kecuali di 

tong sampah. 

5. iya selalu sholat berjamaah bersama kalau 

tidak berhalangan. 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 10/W/I/2021 

Tanggal : 20 Januari 2021 

Di susun Jam : 20 Januari 2021, 07.30 WIB 

Topik  :  

 Materi Wawancara 

Peneliti: Bayu Fauzi Insan 1. Apakah peserta didik berangkat ke 

sekolah tepat waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan 

sekolah dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksnakan sholat 

berjama’ah di sekolah? 

Informan: Yuliana dewi mayang 

kelas VII 

1. Iya, saya berangkat ke sekolah tapi 

terkadang terlambat jika hal lain. 

2. Iya ada jadwal piket untuk menjaga kelas 

tetap bersih dan sehat. 
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3. Iya selalu dan tidak pernah lupa, 

muraja’ah Al-Qur’an juga yang telah di 

hafal sebelumnya. 

4. Iya selalu menjaga kebersihan, karena di 

dingding kelas ada tulisan kebersihan 

sebagian dari iman. 

5. Iya selalu karena berjamaah lebih 

pahalanya lebih sempurna. 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 11/W/I/2021 

Tanggal : 20 Januari 2021 

Di susun Jam : 20 Januari 2021, 08.15 WIB 

Topik  :  

 Materi Wawancara 

Peneliti: Bayu Fauzi Insan 1. Apakah peserta didik berangkat ke 

sekolah tepat waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan 

sekolah dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksnakan sholat 

berjama’ah di sekolah? 

Informan: Arin amelia yuanti 

kelas VII 

1. Iya selalu tapi beberapa kali pernah 

terlambat mungkin belum terbiasa. 

2. Iya ada, kelas harus tetap bersih jadi 

harus ada petugas kebersihan setiap 

harinya. 

3. Iya selalu di mulai berdoa terlebih dahula 

dan dilanjutkan membaca Al-Qur’an. 

4. Iya selalu kami kalau membuang sampah 

sembarang malu, karena sudah terbiasa 
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tertib di sekolah. 

5. Iya selalu sholat berjamaah. 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 12/W/I/2021 

Tanggal : 20 Januari 2021 

Di susun Jam : 20 Januari 2021, 09.00 WIB 

Topik  :  

 Materi Wawanacara 

Peneliti: Bayu Fauzi Insan 1. Apakah peserta didik berangkat ke 

sekolah tepat waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan 

sekolah dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksnakan sholat 

berjama’ah di sekolah? 

Informan: Anis Dwi. R kelas VII 1. Iya, saya berangkat tepat waktu bersama-

temen yang lain kalau berangkat 

kesekolah. 

2. Iya, ada petugas piket setiap harinya dan 

selalu bergilir sesuai jadwal yang di 

tempel di dingding kelas. 

3. Iya, kami selalu berdoa bersama dulu 

yang di pimpin oleh ketua kelas, selalu 

membaca Al-Qur’an setiap harinya. 

4. Iya selalu menjaga kebersihan. 

5. Iya selalu berjamaah. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 13/W/I/2021 

Tanggal : 20 Januari 2021 

Di susun Jam : 20 Januari 2021, 09.00 WIB 

Topik  : 

 Materi Wawancara 

Peneliti: Bayu Fauzi insan 1. Apakah peserta didik berangkat ke 

sekolah tepat waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan 

sekolah dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksnakan sholat 

berjama’ah di sekolah? 

Informan: Zahwa salsabila C 

kelas VIII 

1. Iya, saya datang kesekolah tempat 

waktu, beberapa kali terlambat karena 

ada kendala di jalan waktu berangkat. 

2. Iya, ada ini kegiatan yang selalu 

dilakukan sebelum memulai kegiatan 

yang lain. 

3. Iya selalu berdoa dan tidak pernah tidak, 

ya gantian hari kadang membaca, 

muroja’ah, tartil Qur’an atau mahfodot. 

4. Iya selalu menjaga kebersihan 

lingkungan. 

5. Iya selalu kalau tidak sedang 

berhalangan. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 14/W/I/2021 

Tanggal : 20 Januari 2021 

Di susun Jam : 20 Januari 2021, 09.20 WIB 

Topik  : 

 Materi Wawancara 

Peneliti: Bayu Fauzi Insan 1. Apakah peserta didik berangkat ke 

sekolah tepat waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan 

sekolah dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksanakan sholat 

berjama’ah di sekolah? 

Informan: Geofany lintang kelas 

VIII 

1. Iya selalu berangkat tepat waktu kalau 

kesiangan malu sama Guru, peserta didik 

yang lain juga. 

2. Iya ada di tempel di dingding kelas. 

3. Iya, pasti dimulai dengan berdoa 

sebelum kegiatan yang lain di lanjutkan. 

4. Iya, menjaga kebersihan, malu buang 

sampah sembarangan di lingkungan 

sekolah. 

5. Iya, selalu sholat berjamaah di sekolah. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 15/W/I/2021 

Tanggal : 20 Januari 2021 

Di susun Jam : 20 Januari 2021, 09.50 WIB 

Topik  : 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti: Bayu Fauzi Insan 1. Apakah peserta didik berangkat ke 

sekolah tepat waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan 

sekolah dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksanakan sholat 

berjama’ah di sekolah? 

Informan: Wulan Julia rahayu 

kelas VIII 

1. Iya, berangkat tepat waktu ke sekolah 

karena dari rumah ke sekolah deket 

sekitar tiga menit sampe lima menit kira-

kira. 

2. Iya, ada saya juga kan termasuk di 

jadwal piket bersih di sekolah. 

3. Iya selalu berdoa lebih dahulu, baru guru 

menyapa dilanjut membaca Al-Qur’an 

bersama. 

4. Iya selalu menjaga kebersihan 

5. Iya saya melaksanakan sholat berjamaan 

di masjid sekolah. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 16/W/I/2021 

Tanggal : 21 Januari 2021 

Di susun Jam : 21 Januari 2021, 09.50 WIB 

Topik  : 

 Materi Wawancara 

Peneliti: Bayu Fauzi Insan 1. Apakah peserta didik berangkat ke 

sekolah tepat waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan 

sekolah dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksanakan sholat 

berjama’ah di sekolah? 

Informan: Anjani Sulistiawati 

kelas VIII 

1. Peserta didik sebagian besar berangkat 

tepat waktu, ada yang berangkat di awal 

jam masuk dan ada salah satu peserta 

didik terkadang terlambat di karnakan 

problem situasi tertentu 

2. Iya, Peserta didikselalu membersihakan 

kelas setiap harinya. 

3. Sang guru sudah mengetahui kebiasaan 

di sekolah yaitu berdoa besama dan 

murid memimpin doa dan membaca 

surat pendek 

4. Tentunya di sekolah sudah di budayakan 

membuang sampah pada tempatnya, dan 

hampir seluruh peserta didik 

menjalankan tradisi membuang sampah 

pada tempatnya 

5. sebelum waktu adzan bergema lima 

menit guru memberhentikan aktivitas 
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pembelajaran dan menyuruh seluruh 

peserta didik segera bersiap 

melaksanakan solat berjama’ah 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 17/W/I/2021 

Tanggal : 21 Januari 2021 

Di susun Jam : 21 Januari 2021, 10.30 WIB 

Topik  : 

 Materi Wawanaca 

Peneliti: Bayu Fauzi Insan 1. Apakah peserta didik berangkat ke 

sekolah tepat waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan 

sekolah dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksanakan sholat 

berjama’ah di sekolah? 

Informan: Emylia noor ziilatul 

A. kelas VIII 

1. Iya, saya berangkat ke sekolah tepat 

waktu, bahkan ada yang sudah di sekolah 

lebih awal sampai. 

2. Iya, ada jadwal sudah di buat bersama 

bersamaan dengan pemilihan ketua 

kelas, terus dibuatkan jadwal piket kelas 

bersih. 

3. Iya, selalu brdoa terlebih dahulu. 

4. Iya, kami semua sangat menjaga 

kebersihan ruang kelas dan lingkungan 

sekolahan 

5. Biasanya sebelum adzan di 

kumandangkan kami sudah siap-siap 

untuk ke toilet untuk bersuci. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 18/W/I/2021 

Tanggal : 21 Januari 2021 

Di susun Jam : 21 Januari 2021, 11.00 WIB 

Topik  : 

 Materi Wawancara 

Peneliti: Bayu Fauzi Insan 1. Apakah peserta didik berangkat ke 

sekolah tepat waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan 

sekolah dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksanakan sholat 

berjama’ah di sekolah? 

Informan: Alias risky 

hartiyanti kelas VIII 

1. Iya, saya berangkat tepat waktu 

2. Iya, ada jadwal piket di sekolah yang di 

buat bersama-sama dan juga di jalan 

setiap harinya. 

3. Iya selalu di mulai berdoa, kemudia 

dilajutkan di ada odap yang membina 

kami dalam tartil membaca Al-Qur’an. 

4. Iya, kami menjaga kebersihan dan malu 

buang sampah sembarangan karena 

sudah ada tempat sampah di sekolah. 

5. Iya selalu berjamaah dzuhur bersama 

seluruh mulai darp peserta didik, kepala 

sekolah, guru-guru. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode  : 19/W/I/2021 

Tanggal : 21 Januari 2021 

Di susun Jam : 21 Januari 2021, 11.20 WIB 

Topik  : 

 Materi wawancara 

Peneliti: Bayu Fauzi Insan 1. Apakah peserta didik berangkat ke 

sekolah tepat waktu? 

2. Apakah ada jadwal piket bersih di kelas? 

3. Apakah sebelum di mulai belajar berdoa 

bersama dan dilanjutkan membaca surah-

surah pendek? 

4. Apakah siswa menjaga kebersihan 

sekolah dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

5. Apakah selalu dilaksanakan sholat 

berjama’ah di sekolah? 

Informan: Winda amelia kelas 

VIII 

1. Alhamdulillah yang saya ketahui dan di 

temui semua siswa berangkat tepat 

waktu 

2. Alhamdullilah ada di kelas tertulis dan 

siswa melaksanakan pas akhir mata 

pelajaran/perpulangan 

3. Alhamdulillah di sekolah kami 

melaksanakanya 

4. Ya tentu kami di ajari dan di arahkan 

oleh guru kami untuk menjaga 

kebersihan atau membuang sampah pada 

tempatnya 

5. Alhamdulillah di sekolah kami 

melaksanakan solat berjamaah secara 

disiplin 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Kode  : 01/D/I/2021 

Tanggal : 18 Januari 2021, 11.00 WIB 

Di Susun Jam : 19 Januari 2021, 08.00 WIB 

Topik  : Dokumentasi 

Visi 

“Terwujudnya kader dakwah yang beraqidah shahihah, tekun beribadah, 

berakhlaqul karimah, serta paripurna memadukan IMTAQ dan IPTEK”. 

Misi 

a. Menerapkan pendidikan yang berorientasi pada kecerdasan Intelegensi, 

emosi, spiritual dan teknologi. 

b. Membina peserta didik menjadi kader dakwah yang berbekal Al-Quran 

dan As-Sunnah dengan pemahaman Ahlussunnah walJama’ah. 

Moto  

a. Berilmu, Beramal, Berdakwah 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Kode  : 02/D/I/2021 

Tanggal : 18 Januari 2021, 11.00 WIB 

Di Susun Jam : 19 Januari 2021, 10.00 WIB 

Topik  : Dokumentasi 

Kurikulum 

Integrated Curriculum (Kurikulum formal mengacu Kementerian 

Agama dan kurikulum berbasis pesantren) diterapkan di Pondok Pesantren 

Darul Fikri. Kurikulum formal menjamin standar mutu nasional, sedangkan 

kurikulum berbasis pesantren menanamkan sikap dan prinsip hidup yang 

berstandar kepada ajaran Islam. Kurikulum pesantren juga mengajarkan 

kemampuan bilingual (dua bahasa)  yaitu bahasa Arab dan Bahasa Inggris, 

dengan tujuan santri mampu mendalami Ilmu Syar’I dan pengetahuan umum, 

sehingga mereka siap melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Lulusan Pondok Pesantren Darul Fikri akan memperoleh 2 (dua) 

Ijazah sekaligus yaitu Ijazah resmi dari pemerintah dan Ijazah yang 

dikeluarkan pesantren. 

Table 4.1 kurikulum MTs Darul Fikri 

MATA PELAJARAN 

 

ALOKASI WAKTU BELAJAR 

PERMINGGU 

Kelompok A VII VIII IX 

1 Pendidikan agama islam    

 a. Al-Qur’an Hadist 2 2 2 

 b. AkidahAkhlak 2 2 2 

 c. Fikih 2 2 2 

 d. Sejarah kebudayaan islam 2 2 2 

2 Bahasa Indonesia 6 6 6 
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3 Bahasa Arab 3 3 3 

4 Matematika 5 5 5 

5 Biologi 5 5 5 

6 Fisika 4 4 4 

7 Bahasa Inggris 4 4 4 

Kelompok B    

1 Nahwu Shorof 3 3 3 

2 Penjaskes 3 3 3 

3 TIK 2 2 2 

Jumlah 43 43 43 

 

Table 4.2 Kegiatan Penunjang MTs Darul Fikri 

No  Jenis Kegiatan Keterangan Pelaksanaan 

1 Sholat Dhuha Setiap Hari Pagi 

2 Baca Al-Qur’an Setiap Hari Pagi 

3 Muraja’ah 1 Minggu 3 kali Pagi 

4 Muprodat B. 

Arab/Inggris 

Setiap Hari Pagi 

5 Sholat Berjama’ah Setiap Hari 5 waktu sholat 

6 Muhadatsah B. arab 

dan Inggris 

Minggu Pagi 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Kode  : 03/D/I/2021 

Tanggal : 18 Januari 2021, 11.00 WIB 

Di Susun Jam : 20 Januari 2021, 13.00 WIB 

Topik  : Dokumentasi 

Table 4.3 Jumlah Peserta didik MTs Darul Fikri 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX Jumlah 

L P L P L P 
288 

49 53 1 38 51 46 

 

Tabel 4.4 Daftar Guru dan Pegawai MTs Darul Fikri 

NO NAMA TEMPAT 
TANGGAL 

LAHIR 

MAPEL UTAMA 

YANG DIAMPU 
JABATAN 

1 YANURI, S.Pd.I Ponorogo 27 Januari 1976 Fiqih Kepala Madrasah 

2 SUBANDI, S.Pd.I Ponorogo 8 Februari 1975 IPS Waka Sarpras 

3 SUPRIANTO, S.Pd.I Ponorogo 5 Maret 1977 Aqidah Akhlak Guru 

4 NUR HANDAYANI S.Pd.I Ponorogo 21 Juli 1973 AL-Qur’an Hadis Kepala TU 

5 SUGIANTO, SH.I Ponorogo 17 Juni 1984 SKI Guru 

6 MUSTOFA SAIFUDIN A, 

S.Hum 

Ponorogo 10 Juni 1982 
Bahasa Inggris 

Guru 

7 
SUROTO, S.Pd 

Wonogiri 10 Agustus 

1988 
Matematika 

Guru 

8 
BUSRO, S.Pd.I 

Banyumas 30 Desember 

1986 
Fiqih 

Guru 
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9 
SITI JUARIYAH, S.Ag 

Ponorogo 16 Oktober 

1968 
Aqidah Akhlak 

Waka Kesiswaan 

10 NURYATI, S.Pd.I Ponorogo 30 Juni 1966 Bahasa Arab Guru 

11 DIAN MAHMUDATIN S.Pd.I Ponorogo 23 Januari 1977 Bahasa Arab Guru 

12 SITI MUDRIKAH, S.Pd.I Ponorogo 4 Agustus 1979 AL-Qur’an Hadis Guru 

13 
LUTFHIANA DWI E, S.Pd.I 

Ponorogo 28 September 

1987 
Bahasa Inggris 

Guru 

14 NUNUNG NURHASANAH, 

S.Pd. 

Ponorogo 22 Mei 1985 
Matematika 

Guru 

15 ARNA LUTHFIYA R, S.Pd.I Ponorogo 25 Juli 1982 Bahasa Indonesia Guru 

16 ENDAH DWI UTAMI, S.Pd. Ponorogo 11 Mei 1991 Bahasa Inggris Guru 

17 ELLIZHA ANDHARISMA, 

S.Pd.I 

Ponorogo 8 Oktober  1991 
Bahasa Arab 

Waka Kurikulum 

18 Drs NURSALAM Ponorogo 7 April 1956 Biologi Guru 

19 MOHAMAD SAEPUDIN 

S.Kom 

Ponorogo 5 Januari 1985 
TIK 

Guru 

20 
NUR ROHMANSYAH S.Pd.I 

Ponorogo 17 November 

1989 
Penjaskes 

Guru 

21 JEPRI ABDILLAH, S.Pd. Ponorogo 10 Mei 1990 Matematika Guru 

22 MUHAMAD SARWANTO, 

S.Pd. 

Ponorogo 24 Desember 

1992 
Muatan Lokal 

Guru 

23 ELVIATUN HIKMAH, S.Pd. Ponorogo 17 Febuari 1990 Fisika Guru 

24 
NOVI INDRI ASTUTI, S.Pd. 

Ponorogo 16 September 

1991 
Bahasa Indonesia 

Guru 

25 WINARTI NUR AISYAH, 

S.Pd. 

Ponorogo 4 Agustus 1989 
Muatan Lokal 

Guru 

26 MU’ARIFAH Ponorogo 15 Juni 1985 SKI Guru 
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27 AULIA NUHA AFIFATUL I, 

S.Pd.I 

Ponorogo 26 April 1996 

TIK 

Guru 

28 KOMARUDIN Ponorogo 30 Juni 1993 SLTA Staf  TU 

29 FITRI ROCHAYATI Ponorogo 25 Januari 1998 SLTA Staf  TU 

30 
SUJITO 

Pacitan 15 September 

1995 
SLTA 

Staf Perpustakaan 

 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Kode  : 04/D/I/2021 

Tanggal : 18 Januari 2021, 11.00 WIB 

Di Susun Jam : 20 Januari 2021, 14.00 WIB 

Topik  : Dokumentasi 

Tabel 4.5 Standar Sarana Prasarana MTs Darul Fikri 

DATA SARANA DAN PRASARANA  

No Jenis Bangunan Jumlah Kondisi Bangunan 

1 Ruang Kelas 24 Baik 

2 Ruang Kepala Sekolah 1 Baik 

3 Ruang Guru 1 Baik 

4 Toilet Guru 2 Baik 

5 Toilet siswa 2 Baik 

6 Perustakaan 1 Baik 

7 Laboratorium MIPA 1 Baik 
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8 Rumah Ustadz 7 Baik 

9 Kantin 2 Baik 

10 Laundry 2 Baik 

11 BMT (Baitul Maal wat Tamwil) 1 Baik 

12 Pengisian Air Minum 1 Baik 

13 GUEST HOUSE 4 Cukup Baik 

14 Panahan - - 

15 Lapangan Futsal 1 Cukup Baik 

16 Tenis Meja 1 Cukup Baik 

17 Lapangan Upacara Bendera 1 Baik 

18 Masjid 2 Baik 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

 

Kode   : 05/D/I/2021 

Tanggal : 18 Januari 2021, 10.00 WIB. 

Disusun  : 18 Januari 2021, 19.00 WIB 
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DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Yanuri S.Pd.I, selaku kepala 

sekolah MTs Darul Fikri Ponorogo 

 

 

 

Gambar 2. Wawancara dengan bapak Musthofa Saifudin A, S.Hum, selaku 

Waka kurikulum MTs Darul Fikri Ponorogo 
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Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Siti Juariyah S.Ag, selaku Waka 

kesiswaan di MTs Darul Fikri Ponorogo 

 

Gambar 3. Wawancara dengan ustadah Aulia Nuha Afifatul I, S.Pd selaku 

Guru di MTs Darul Fikri Ponorog 

 

Gambar 4. Wawancara dengan Ustadz Mukhlis Nur Pancahari, S.Pd, 

selaku Guru di MTs Darul Fikri Ponorogo 
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Gambar 5. Wawanacara dengan Peserta didik bernama Blirian kelas VII 

MTs Darul Fikri Ponorogo 

 

Gambar 5. Wawanacara dengan Peserta didik bernama Aroyan kelas VIII 

MTs Darul Fikri Ponorogo 

 

Gambar 6. Wawanacara dengan Peserta didik bernama Gufron kelas IX MTs 

Darul Fikri Ponorogo 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Bayu Fauzi Insan, lahir di Sumedang 7 Januari 1997. 

Putra kedua dari lima bersaudara pasangan Bapak Cucu 

Somanatri dan Ibu Atisyah. Bertempat tinggal di Dusun 

Bojong Ranggon rt. 002 rw. 004 Desa Cibiuk Kaler, 

Kecamatan Cibiuk, Kebupaten Garut. 

Riwayat Pendidikan SD Muhammadiyah Cibiuk, 

selanjutnya MTs Muhammadiyah Cibiuk, Lulus MTs 

melanjutkan di SMA Muhammadiyah Cibiuk. Lullus 

SMA Muhammadiyah Cibiuk melanjutkan studi Progam Strata Satu (S-1) di 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan Progam Studi Pendidikan 

Agama Islam. 

Selama menjadi mahasiswa aktif di beberapa organisasi internal maupun 

eksternal di antaranya: Himpunan Mahasiswa Program Studi PAI, Badan 

Eksekutif Mahasiswa FAI, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), juga 

di Young Interfaith Peacemaker. 

 

 


