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Lampiran 1: Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

Jabatan  : Kepala Sekolah 

Nama   : Serli, S.Pd.I 

1. Strategi/program apa sajakah yang dilaksanakan di MI Baitul Qur‟an, yang 

berkaitan dengan pembinaan akhlak siswa? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan akhlak tersebut? 

3. Apa latar belakang diadakannya pembinaan akhlak? 

4. Apa tujuan dan tanggapan anda tentang pelaksanaan pembinaan akhlak? 

5. Bagaimana cara meningkatkan pendidikan agama? 

6. Apa faktor pendukung dan penghambat (kendala) dalam pembinaan akhlak 

pada siswa? 

7. Siapa saja yang telibat melakukan pembinaan akhlak? 

8. Berapa sering keterlibatan kepala sekolah dengan proses pembinaan akhlak? 

9. Bagaimana kerjasama antara kepala sekolah dengan guru yang lain? 

10. Apa harapan anda untuk kemajuan di MI Baitul Qur‟an yang berhubungan 

dengan akhlak mulia? 
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Jabatan   : Guru Akidah Akhlak 

Nama   : Mardiah 

 

1. Strategi/program apa sajakah yang dilaksanakan di MI Baitul Qur‟an, yang 

berkaitan dengan pembinaan akhlak siswa, baik dalam kelas maupun luar 

kelas? Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan akhlak tersebur? 

2. Apa tujuan dilaksanakan pembinaan akhlak? 

3. Bagaimana perilaku siswa dengan anda? 

4. Materi apa saja yang diajarkan berhubungan dengan pembinaan akhlak? 

5. Apa metode dan contoh perilaku yang sering digunakan dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang berhubungan dengan penanaman akhlak pada diri siswa? 

6. Apa faktor pendukung dan penghambat (kendala) dalam pembinaan akhlak 

pada siswa? 

7. Bagaimana solusi dan usaha terhadap kendala tersebut? 

8. Bagaimana bentuk hukuman yang pantas terutama untuk memberikan 

pembinaan akhlak? 

9. Bagaimana pemahaman anda tentang guru sebagai suri tauladan? 

10. Sikap seperti apa yang anda tunjukan kepada siswa sebagai suri tauladan? 
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Jabatan  : Siswa 

Nama   : Siswa-siswi MI Baitul Qur‟an Kendari 

1. Strategi/program apa sajakah yang dilaksanakan di MI Baitul Qur‟an, yang 

berkaitan dengan pembinaan akhlak siswa? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan akhlak tersebut? 

3. Apakah anda senang dengan adanya kegiatan tersebut? 

4. Apa manfaat dan tanggapan anda dengan kegiatan tersebut? 

5. Apakah anda selalu mengikuti sholat dhuha dan sholat dhuhur  berjamaah di 

sekolah? 

6. Bagaimana cara pembinaan akhlak dengan nasehat? 

7. Bagaimana hubungan anda dengan teman-teman di sekolah? 

8. Bagaimana hubungan anda dengan guru? 

9. Bagaimana pendapat anda ketika guru menerangkan pelajaran di dalam kelas? 

10. Bagaimana cara anda menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah? 

11. Apakah anda selalu mengikuti kegiatan setoran hafalan Qur‟an setiap hari? 

12. Apakah ada sanksi atau hukuman yang diberikan ketika anda melanggar 

peraturan sekolah? 

13. Sanksi atau hukuman apa yang diberikan oleh guru? 

14. Bagaimana tanggapan anda mengenai hukuman tersebut? 
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Lampiran 2: Transkip Wawancara 

TRANSKIP WAWANCARA 

PENELITIAN DI MI BAITUL QUR’AN KOTA KENDARI 

 

Jabatan  : Kepala Sekolah 

Nama   : Serli, S.Pd.I 

Waktu dan Tempat : Selasa, 22 Mei 2018, pukul 10.27 di Masjid 

1. Strategi/program apa sajakah yang dilaksanakan di MI Baitul Qur‟an Kota 

Kendari, yang berkaitan dengan pembinaan akhlak siswa? 

Jadi, kita di sini di madrasah Ibtidayah Baitul Qur‟an memnag kita 
utamakan itu Al-Qur‟annya. Jadi di sini, sambil belajar mereka juga kita 
bina untuk bisa menghafal Al-Qur‟an. Nah, terkait dengan akhlak mereka 
otomatis anak-anak ini setiap hari belajar Al-Qur‟an, jadi kenapa sampai 
kita biasakan mereka untuk selalu malah justru kita wajibkan, kita 
wajibkan membawa mushaf Al-Qur‟an, karena kita inginkan secara tidak 
langsung nanti, apabila ini setiap hari berjalan seperti itu anak-anak kita ini 
bisa hapal Al-Qur‟an dan otomatis akan terbentuk secara tersendirinya 
akhlak anak-anak kita. Paling tidak seperti ini „Al-Qur‟an ini bisa 
menjadikan perem untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. kayak 
seperti ini ibaratkan „anak-anak ini sudah hafal Al-Qur‟an, mereka kalau 
mau melakukan hal-hal yang tidak bagus pasti mereka berpikir masa saya 
hapal Qur‟an, masa saya mau melakukan sesuatu yang tidak bagus yang 
tidak sesuai dnegan ajaran yang ada dalam Al-Qur‟an sementara saya ini 
hapal Qur‟an. Jadi tujuan utamanya itu kita biasakan emmang sejak dini 
untuk dekat dengan Al-Qur‟an, dan pada akhirnya secara tidak sadar 
mereka sebenarnya tidak sadar, seiring berjalannya waktu itu mereka akan 
sadar ternyata ada sinyal baik dari Al-Qur‟an itu untuk akhlak-akhlak 
mereka, seperti itu. Karena kita didik dari dini mereka ank-anak ini selalu 
dekat dengan Al-Qur‟an bahkan kita wajibkan untuk menghapal. Selain 
menghapal Al-Qur‟an tadi, yang dibiasakan juga sholat dhuha, jadi sholat 
dhuhanya itu sunnah tapi kalo untuk program di Baitul Qur‟an itu 
pelaksanaannya kita wajibkan. Sholat dzuhur juga, tapi kalo untuk kelas I 
mereka sudah tidak dapat, tapi yang jelas wajib sholat dzuhur. Kayak 
hukuman ada, nasihat juga ada, ada itu. Kalo bentuk hukumannya di 
sinipaling hukuman-hukuman kalau tidak ada hapalannya. Hukumannya 
itu yang mendidik lah pastinya. 

2. Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan akhlak tersebut? 

Kelas I, II, dan VI wajib datang pagi, kenapa kelas VI diikutkan pagi? 
Karena supaya bisa membantu adik-adiknya ini untuk sholat berjamaah. 
Kalo target hafalan kita di MI Baitul Qur‟an itu 5 Juz hapalan mereka, 
yang jelas mereka itu dari dasar. Dari dasar itu mulai dari kelas I, kelas I
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itu otomatis iqro‟, jadi mereka kita wajibkan membawa iqro‟. Setelah iqro‟ 
mereka sudah mahir, biasanya itu anak-anak yang cepat tergantung lagi 
dari perkembangan anak-anak, ada anak-anak yang cepat ada anak juga 
yang tidak. Biasanya sih rata-rata anak kelas II sudah ada yang Al-Qur‟an. 
Untuk kelas I dan kelas II hapalannya juz Amma, kelas III sampai kelas VI 
dari juz 1 sampai juz 5. Terus kalo pelaksanaan sholat dhuha tadi kan saya 
sudah bilang yah kalo anak kelas I, II dan VI itu wajib datang pagi jadi 
mereka sholat dhuhanya mulai jam 07.00, untuk anak kelas III, IV dan V 
mulai sholat dhuha jam 09.00. 

3. Apa latar belakang diadakannya pembinaan akhlak? 

Jadi latar belakang kita melakukan pembinaan akhlak ini yang pertama kan 
kita mengutamakan Al-Qur‟an, karena kita tahu era sekarang ini kayaknya 
siapa yang tidak tau zaman-zaman sekarang ini jangankan anak-anak, 
orang tua saja hampir terlibat seperti itu kan? Lebih parah lagi mungkin, 
nah makanya dari inilah, maksudnya  untuk pengendalian anak-anak kita 
supaya akhlaknya kedepannya bagus sesuai dengan yang kita inginkan dan 
orang tuanya inginkan, makanya itu tadi kita kembali ke Al-Qur‟an. 
Karena semuanya jawaban ada dalam Al-Qur‟an. Saya kira pedomannya 
kita ini sebagai umat Islam adalah Al-Qur‟an, yah sebagai dasar negara 
kita memang Pancasila, tapi pedoman kita umat Islam adalah Al-Qur‟an. 
Jadi, intinya sebenarnya disini mulai dari anak-anak sampai orang dewasa 
kita jangan jauh dari Al-Qur‟an. Seperti itu saja intinya sebenarnya. nda 
usah mungkin kita berbicara panjang lebar, tetapi walaupun kita berbicara 
panjang lebar kalau kita jauh dari Al-Qur‟an kayanya tidak bisa 
mengimbangi karena era-era sekarang ini beda dengan era-era tahun 80-an, 
sangat jauh berbeda baik itu dari segi anak-anak apalagi orang tua. Karena 
pada saat saya era-era 80-an pada saat saya kuliah itu tidak ada Hp dan itu 
memang pengaruhnya sangat luar biasa, dan saya sering kasi tau anak-
anak Hp itu sebenarnya ibaratkan seperti pisau, disatu sisi sebenarnya ia 
berguna dan di sisi lain dia bisa melukai kita, maksudnya alat-alat 
sekarang  yang ada itu ibaratkan pisau seperti hp, jadi kalau kita tidak bisa 
gunakan dengan baik kita bisa dikena. Seperti itulah yang kita lihat 
sekarang kan.  

4. Apa tujuan dan tanggapan anda tentang pelaksanaan pembinaan akhlak? 

Yah tujuannya itu seperti saya bilang tadi, kalau anak-anak ini sudah dekat 
dengan Al-Qur‟an, Insya Allah saya yakin akan memberikan dampak yang 
baik untuk kehidupannya. Jadi itu saja tujuannya supaya bisa menjadikan 
anak-anak dekat dengan Al-Qur‟an, dan seiring berjalannya waktu akhlak 
baik itu akan tertanan dalam diri anak. 

5. Bagaimana cara meningkatkan pendidikan agama? 

Kalau diMI Baitul Qur‟an insya Allah yah pendidikan Agamanya sudah 
terbilang bagus, yah namanya juga MI yah pasti lebih banyak belajar 
tentang agama ada mata pelajaran fiqh, aqidah akhlak, BTQ, tematik dan 
masih banyak lagi. Jadi untuk meningkatkannya itu melalui pembinaan 
seperti ini anak-anak dibiasakan sholat dhuha, sholat dzuhurnya di 
sekolah, menghafal Al-Qur‟an, diajar mengaji. Seperti itu ji sebenanrnya. 
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6. Apa faktor pendukung dan penghambat (kendala) dalam pembinaan akhlak 

pada siswa? 

Kalo faktor pendukungnya kami di sini yaitu dengan adanya sarana dan 
prasarana, sarana dan prasarana kita ini alhamdulillah sudah lumayan, 
walaupun tidak sebagus dengan sekolah-sekolah yang lain. Tapi 
alhamdulillah dengan adanya gedung kita ini kita sangat bersyukur, karena 
semua target yang kita rencanakan itu bisa berjalan setiap hari. Adapun 
kendala-kendalanya, yang jelas untuk pendukungnya itu banyak baik itu 
dari guru-gurunya juga alhamdulillah banyak membantu, karena program 
kita ini tidak akan berjalan kalau memang guru-gurunya tidak antusias 
membantu kita. Yang jelas yang sangat membantu itu sarana, guru dan 
adapun hambatan kita ini adalah salah satunya itu biasanya orang tua. 
Yang mana biasanya orang tua itu menyekolahkan anaknya di sini 
tujuannya itu supaya pintar mengaji, yang jelas double dia di sini, pintar 
mengaji, jadi hafizh, dan bisa ilmu yang lain juga ilmu umum. Yang jadi 
kendalanya itu kadang ada orang tua memnag yang terlalu sibuk di luar, 
mungkin pergi pagi pulang sore sesuai dengan kalo orang berkantor 
sekarang, yah itu yang menjadi kendala. Sudah tidak ada waktu lagi 
mereka perhatikan anaknya dari segi hapalan, sementara kalo dari segi 
hapalan ini tidak mudah, harus memang kita sering-sering bersama anak 
kita untuk membina di rumah. nah itu saja kendala yang memang betul-
betul sangat kelihatan. Tapi, dan itu memang yang menjadikan perbedaan 
anak-anak kita kalo ada orang tuanya misalkan anak si A ini orang tuanya 
dekat sama anaknya, membina di rumah, dan si B ini tidak yah itulah yang 
menjadikan perbedaan anak ini, oh anak ini cepat dan anak ini yang satu 
lambat, kayak begitu. 

7. Siapa saja yang telibat melakukan pembinaan akhlak? 

Oh semua guru lah, guru itu saya kira cara jalannya saja kan itu anak-anak 
dia contoh, apalagi memang di sini kita guru betul-betul menjaga perilaku 
kita. Karena anak-anak kita ini yang dari dini betul ini, cara jalannya saja 
guru itu dia ikuti. Jadi sebenarnya di situ pembinaan akhlak sudah 
terbentuk di situ setiap hari. 

8. Berapa sering keterlibatan kepala sekolah dengan proses pembinaan akhlak? 

Hampir setiap hari lah pastinya. Saya tidak di dalam lingkungan sekolah, 
jadi memang tau betul keadaannya.  

9. Bagaimana kerjasama antara kepala sekolah dengan guru yang lain? 

Cara kita bekerjasama adalah memang selalu nasehat-menasehati, selalu 
ada kepercayaan buat guru, terus apa yah. Yang jelas intinya memang 
seperti itu, maksudnya kerjasama antara kepala sekolah dengan guru 
memang harus saling nasehat-menasehati. 

10. Apa harapan anda untuk kemajuan di MI Baitul Qur‟an yang berhubungan 

dengan akhlak mulia? 
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Harapan-harapanku yah? Yang jelas tidak banyak saya punya harapan 
yang penting anak-anakku ini bisa berakhlak baik, intinya adalah bisa 
menghafal Al-Qur‟an dan Al-Qura‟n itu mereka jaga sampai di akhir 
hayatnya mereka, itu saja. Tidak banyak saya punya harapan, karena kalo 
anak-anak kita ini dia sudah jaga Al-Qur‟annya, Insya Allah saya yakin 
untuk perbuatan-perbuatan yang mendekati maksiat itu mereka bisa 
kendalikan, seperti itu. Jadi itu sebenarnya harapan yang paling terbesar. 
Siapa sih yang tidak menginginkan anaknya bahagia dunia akhirat, yah 
siapa yang tidak inginkan itu, nah itulah yang saya inginkan. Yang jelas 
saya ingin semua anak-anak MI di Baitul Qur‟an ini, menjadi anak yang 
sholeh sholehah, berguna bagi agama, bangsa, terlebih lagi Negara, Negara 
kita Indonesia. 
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Jabatan   : Guru Akidah Akhlak 

Nama   : Mardiah 

Waktu   : Rabu, 23 Mei, pukul 10.22 di ruang kelas 

1. Strategi/program apa sajakah yang dilaksanakan di MI Baitul Qur‟an, yang 

berkaitan dengan pembinaan akhlak siswa, baik dalam kelas maupun luar 

kelas? Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan akhlak tersebur? 

Termasuk itu kalau salim, dibiasakan salim kalau bertemu dan kalau mau 
pulang sekolah. iya itu senyum, salam, salim, sopan dan santun itu juga 
dibiasakan disini.  

2. Apa tujuan dilaksanakan pembinaan akhlak? 

Agar siswa terbentuk akhlakul karimahnya. 

3. Bagaimana perilaku siswa dengan anda? 

Baik, sangat baik malah. Yang melanggar paling satu dua orang begitu.  

4. Materi apa saja yang diajarkan berhubungan dengan pembinaan akhlak? 

Akhlak tercela, itumi akhlak mahmudah, akhlka mazmumah, seperti ituji 
kalau garis besarnya. 

5. Apa metode dan contoh perilaku yang sering digunakan dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang berhubungan dengan penanaman akhlak pada diri siswa? 

Biasanya saya kasi contoh karena mereka suka ambil buahnya orang 
dipinggi jalan, jadi saya kasi contoh yang begitu. Artinya saya jelaskan 
bahwa perbuatan seperti itu merupakan perbuatan tercela yang tidak boleh 
dilakukan. Jadi terkait kehidupan sehari-hari ji atau kebiasaan yang sering 
mereka lakukan. 

6. Apa faktor pendukung dan penghambat (kendala) dalam pembinaan akhlak 

pada siswa? 

Kalo sarananya lengkap ji sarananya, cuman mungkin masuk itu faktor 
penghambat dih seperti kurangnya perhatian orang tua siswa, mungkin 
karena faktor kesibukan mereka kerja kalo yang dua-duanya orang tuanya 
kerja, itu ji sebenarnya. Karena kalo di sekolah itu menurutnya kita 
maksimal sekali mi, tinggal di rumah saja bagaimana itu orang tuanya 
perhatikan. 

7. Bagaimana solusi dan usaha terhadap kendala tersebut? 

Paling dikasi perhatian yang lebih sama kita luangkan waktu lebih juga. 
Kayak misalnya yang betul-betul bacaannya lambat dari temannya yang 
lain, kita memberikan pengajaran dan waktu yang lebih untuk dia supaya
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dia bisa menyusul temannya tadi. Kalo dari orang tuanya paling kita 
komunikasikan saja dengan orang tua. Dibicarakan baik-baik dengan 
orang tua bahwa anaknya disekolah itu begini-begini, kalau bisa mungkin 
lebih diperhatikan di rumah terkait hafalan anak, pr anak, dan diajari juga 
untuk bersikap yang baik. karena pendidikan akhlak yang utama kan dari 
orang tua yah, jadi bukan di sekolah saja diajari seputar sholat, tapi di 
rumah juga 

8. Bagaimana bentuk hukuman yang pantas terutama untuk memberikan 

pembinaan akhlak? 

Kalo itu masalah yang tulisan itu (menulis surah Al-Fatihah) saya 
tekankan hukuman seperti itu sama surah-surah yang lain juga, supaya 
tambah bagus tulisannya, selain itu mereka bisa hapal toh. 

9. Bagaimana pemahaman anda tentang guru sebagai suri tauladan? 

Yah yang jelas namanya guru toh pasti kita kasi teladan yang baik sama 
anak-anak seperti cara berbicaranya kita, cara bersikapnya kita jadi anak-
anak mencontoh, karena pernah dulu itu ada yang tidak baik begitu, ada 
yang contoh anak-anak 

10. Sikap seperti apa yang anda tunjukan kepada siswa sebagai suri tauladan? 

Kembali dari itunya ji kayaknya dari kata-katanya kita dan cara 
berpakaian.  
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Jabatan  : Siswa 

Nama   : Abdi dan Zilda 

Waktu   : Rabu-Kamis, 23-24 Mei, pukul 10.06 dan 07.31 di Masjid 

1. Strategi/program apa sajakah yang dilaksanakan di MI Baitul Qur‟an, yang 

berkaitan dengan pembinaan akhlak siswa? 

Mengaji, muroja‟ah, menyetor hapalan, sholat dhuha, sholat dzuhur. 
(Abdi) 

2. Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan akhlak tersebut? 

Kalo sholat dhuha pagi pelaksanaannya dari setengah 7 atau jam 7, terus 
yang imam itu diganti-ganti biasa kelas V biasa juga kelas VI. Terus sholat 
dzuhur jam 12. Bacaanya biasa disuruh kasi keras, biasanya nda. (Abdi) 

3. Apakah anda senang dengan adanya kegiatan tersebut? 

Senang (Abdi) 

4. Apa manfaat dan tanggapan anda dengan kegiatan tersebut? 

Bagus, manfaatnya supaya kita pintar mengaji, jangan lupa tinggalkan 
sholat, supaya mendekatkan diri kepada Allah. (Abdi) 

5. Apakah anda selalu mengikuti sholat dhuha dan sholat dhuhur  berjamaah di 

sekolah? 

Iya selalu ikut. (Abdi) 

6. Bagaimana cara pembinaan akhlak dengan nasehat? 

Lebih seringan di kelas waktu pelajaran seperti kemaren waktu ibu guru 
menjelaskan tentang akhlak terpuji dikasi contoh, saran dan nasehat. 
(Zilda) 

7. Bagaimana hubungan anda dengan teman-teman di sekolah? 

Baik, jarang juga saya ganggu temanku, palingan cuma bermain. Kalau 
temanku lagi kesusahan dibantu, seperti butuh polpen saya kasi pinjam 
biasa. (Abdi) 

8. Bagaimana hubungan anda dengan guru? 

Dihormati, tidak boleh berbicara, tidur dalam kelas saat mata pelajaran 
berlangsung.  (Abdi) 

9. Bagaimana pendapat anda ketika guru menerangkan pelajaran di dalam kelas? 

Bagus, kalo ibu guru menerangkan kita dilarang ribut dan bermain. (Zilda) 
10. Bagaimana cara anda menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah?
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Sebelum masuk kelas kita lepas sepatu, terus kalo kelas kotor kita 
bersihkan dulu sebelum belajar. (Zilda) 

15. Apakah anda selalu mengikuti kegiatan setoran hafalan Qur‟an setiap hari? 

Iya selalu ikut, menyetornya itu sama ibu guru sebelum belajar kita 
menyetor dulu setelah selesai sholat dhuha sampai pulang anak kelas I. 
(Zilda) 

16. Apakah ada sanksi atau hukuman yang diberikan ketika anda melanggar 

peraturan sekolah? 

Iya ada hukumannya di sini kalau berkelahi sama kalau tidak menyetor 
hapalan. (Zilda) 

17. Sanksi atau hukuman apa yang diberikan oleh guru? 

Kalo nda menyetor dihukum berdiri sambil angkat tangan, dihukum begitu 
supaya kita sadar dan tidak ulangi lagi. (Abdi) 

18. Bagaimana tanggapan anda mengenai hukuman tersebut? 

Tidak suka, tapi kalau tidak mau dihukum berarti tidak boleh melanggar, 
tidak boleh dilakukan lagi. (Abdi) 
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Lampiran 3: Data Santri 

DATA SANTRI 

NIS Lokal Nama Lengkap Santri Tempat Lahir 
Tanggal/Bulan/ 

Tahun Lahir 

Jenis 

Kelamin 

510074710010120001 Tri Indriawan Putra Langara 11/08/1996 L 

510074710010120002 Kulfin Raha 27/02/1998 L 

510074710010120003 
Muhammad Fauzan 

Alkhoir 
Kendari 13/02/2004 L 

510074710010120004 Nur salam Burhan Raha 17/11/2000 L 

510074710010120005 Wahyudin Lemo Bajo 07/11/2001 L 

510074710010120006 Irsan Kondoano 07/08/2000 L 

510074710010120007 Sufadli Kendari 07/12/2001 L 

510074710010120008 Syahrul Gunawan Onebunte 13/01/1998 L 

510074710010120009 Mulsan Kendari 11/08/1995 L 

510074710010120010 M Akmal Farsya Kendari 27/07/2002 L 

510074710010120011 M Al Farizi R Kendari 20/10/2002 L 

510074710010120012 Irfan Kendari 05/09/2002 L 

510074710010120013 M Yogi Hermansyah Kendari 28/04/2002 L 

510074710010120014 M Al fikri Haikal Kendari 09/02/2004 L 

510074710010120015 Lukman Hakim Kendari 09/02/2002 L 

510074710010120016 M Jumhar Kendari 13/04/2001 L 

510074710010120017 M Fajrin Ambesia 13/04/2001 L 

510074710010120018 Nurullah Kendari 10/12/1998 L 

510074710010120019 M Rizal Pulau Tiga 07/03/2000 L 

510074710010120020 Renaldi kamil Kolaka 31/01/2003 L 

510074710010120022 Ristang Bone 02/10/1999 L 

510074710010120023 Al fikri Kendari 02/10/1999 L 

510074710010120024 Wahyu Resky Senaldi Matabubu 17/10/2002 L 

510074710010120025 Adb razak Pulau Tiga 02/10/2000 L 

510074710010120027 Yusril Kendari 25/05/2002 L 

510074710010120028 Syukur Kampung Butung 27/10/2000 L 

510074710010120029 Fajar kendari 18/07/2002 L 

510074710010120030 Muhtar kolaka 26/11/1998 L 

510074710010120031 Muharif Afdal Kolaka 20/08/2000 L 

510074710010120032 Ajid James al Gibrani Makassar 10/05/2000 L 

510074710010120033 Dafa Zakki kendari 13/10/2001 L 

510074710010120034 Akbar syahputra Bombaana 07/07/2002 L 

510074710010120035 Jusri Adi Kabaena 17/08/1999 L 
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510074710010120036 Muh Irba Bombaana 04/12/1999 L 

510074710010120037 Danil Puday 12/12/1997 L 

510074710010120038 Junaedi kendari 19/08/1998 L 

510074710010120039 Hamid Mowila 16/12/1999 L 

510074710010120040 Dani kendari 09/12/2000 L 

510074710010120041 Imran Kendari 12/10/1999 L 

510074710010120042 Pardi kendari 08/08/2001 L 

510074710010120043 M Irsam kendari 18/01/2000 L 

510074710010120044 Asgar Poleang 17/07/2001 L 

510074710010120045 M Afrisal Makassar 17/03/2003 L 

510074710010120046 Iqbal Maret Herbianto Moramo 07/03/2006 L 

510074710010120048 Laode Azizi Lemoambo 12/03/2002 L 

510074710010120049 Rahmat Ramadhan kendari 10/01/1999 L 

510074710010120050 Muh Chalid Habibullah Anggomelai 09/09/2001 L 

510074710010120051 Syukur Moramo 06/11/2002 L 

510074710010120052 Danil Lakomea 09/10/2004 L 

510074710010120053 Ashabul Sakti Kendari 19/09/2003 L 

510074710010120054 Syahbudin Bone 30/08/1998 L 

510074710010120055 Yasin al Fayer Poli-polia 28/04/1999 L 

510074710010120056 M Rafi Ar Rasyid Kolaka 31/08/2000 L 

510074710010120057 Fahmi kendari 26/06/1998 L 

510074710010120058 Arhab Fauzan kendari 27/07/2002 L 

510074710010120059 Faisal kendari 15/02/2000 L 

510074710010120060 Risal kendari 27/02/1998 L 

510074710010120061 Hafiz kendari 10/01/2004 L 

510074710010120062 Abdul Rizal Bahtiar Unaaha 04/03/1999 L 

510074710010120063 M Fajrin kendari 18/12/2002 L 

510074710010120064 Muh Yusuf Kalimantan 05/06/2001 L 

510074710010120065 Muh Syahlan kendari 30/12/2001 L 

510074710010120066 Wahyu Eko Widana Pohara 24/02/2002 L 

510074710010120067 Hiayatullah kendari 19/07/2001 L 

510074710010120068 Wahyu Ariyanto kendari 14/02/2000 L 

510074710010120069 Syarifudin Syam kendari 23/09/2003 L 

510074710010120070 Adi Jusardin Pajala 26/122/1998 L 

510074710010120071 Muh Takdir Raha 11/04/2004 L 

510074710010120072 Muh Risal kendari 04/06/1998 L 

510074710010120073 Ibnu Huda kendari 09/02/2002 L 

510074710010120074 Al amin kendari 27/11/2003 L 

510074710010120075 Irwan ladongi 28/05/2002 L 

510074710010120076 Khairul anwar andoengga 01/10/2002 L 
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510074710010120077 Abdur Rahim B Unaaha 07/07/1997 L 

510074710010120078 Agus Rahman Soppeng 11/02/2001 L 

510074710010120079 Yoga Arya Pratama kendari 02/01/2003 L 

510074710010120080 Azwan kendari 08/08/1997 L 

510074710010120081 Muh Ramadhan Pajala 23/06/1999 L 

510074710010120082 Agus Fiyantoro kendari 11/08/1996 L 

510074710010120083 M Afif Fareza kendari 25/12/2003 L 

510074710010120084 Syaiful Jihad Malaisya 05/07/1996 L 

510074710010120085 Dzaky Nurfalahuddin kendari 21/09/2003 L 

510074710010120086 M sopyan kendari 27/09/2005 L 

510074710010120087 Sutra Ibrahim Hamsah Unaaha 20/10/2005 L 

510074710010120088 Muh Reno Sanjaya Idrus kendari 04/01/2005 L 

510074710010120089 Muh Riski akbar kendari 24/07/2005 L 

510074710010120090 M Irsyad M Makassar 09/01/2001 L 

510074710010120091 Tri Askar Kendari 09/10/2002 L 

510074710010120092 M Said Hudri Malang 12/07/1999 L 

510074710010120093 M Rian Kendari 21/12/1999 L 

510074710010120094 Syahrir Matabubu 20/06/2003 L 

510074710010120095 Abdul Rahman Riau 21/05/2002 L 

510074710010120096 Abdul Rauf Batam 11/07/2002 L 

510074710010120097 Ibnul Zulkarnaen Wawotobi 26/01/2005 L 

510074710010120098 Nurwana Kondoano 06/12/1995 P 

510074710010120099 Alwi Anggoeya 27/07/2002 L 

5100747100101200100 Maratul Husna Kendari 17/07/2000 P 

510074710010120101 Hikma Torobulu 09/10/1997 P 

510074710010120102 Siti Sunarlin Kasaka 09/10/2000 P 

510074710010120001 Soviana Dewi kendari 04/09/2003 P 

510074710010120103 Misna Calan 12/05/1997 P 

510074710010120104 Nur Cahya kendari 18/09/2003 P 

510074710010120105 Samlia Kasaka 01/01/2001 P 

510074710010120106 Hardiyanti Korouna 29/08/2005 P 

510074710010120107 Hawa Liyana S Sembulang 26/12/2001 P 

510074710010120108 Lidia Fajerina M S Kendari 13/12/2002 P 

510074710010120109 Widia Fajerina M S Kendari 13/12/2002 P 

510074710010120110 Wiwin Dewi Ningsi Pulau Tiga 07/10/1998 P 

510074710010120111 Nasraeni Anggoeya 27/05/1998 P 

510074710010120112 Nuri Zahra Salim S Sembulang 04/04/2003 P 

510074710010120113 Rafi'ah Farhana A Biak 01/09/2003 P 

510074710010120114 
syifa Fauzian Nuur 

Fadhilah 
Biak 05/06/1999 P 

510074710010120115 Husmawati kendari 02/11/2001 P 
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510074710010120116 Sri Yani kendari 29/06/1998 P 

510074710010120117 Sarah susanti Kendari 02/11/2001 L 

510074710010120118 Nur Syam Kendari 24/09/2001 L 

510074710010120119 Lilis Fitriani Konsel 12/02/2001 P 

510074710010120120 Sri Mulhana Kendari 25/10/1998 P 

510074710010120121 Vindya Vikliatun Jannah kendari 26/03/1992 P 

510074710010120122 Putri Wulandari kendari 23/12/2000 P 

510074710010120123 Syahriani kendari 15/06/2004 P 

510074710010120124 Andi Rasyidah kendari 22/10/2003 P 

510074710010120125 Dita Yahdiani kendari 27/03/2003 P 

510074710010120126 Maryam Karas 15/11/2001 P 

510074710010120127 Ayu Indah Sari Anggoeya 31/12/1996 P 

510074710010120128 Ihsanul Bakri Lemoambo 01/08/2000 L 

510074710010120129 Chairunnielsa Putri E kendari 11/06/2003 P 

510074710010120130 Zidni Zakiah Annafsi kendari 25/01/2000 P 

510074710010120131 Wahyuni Kondoano 06/02/2001 P 

510074710010120132 Fira Prtama Jufi Lambuya 09/10/1999 P 

510074710010120133 Samsinar Soppeng 10/01/1999 P 

510074710010120134 Sarina Maharani Lapulu 07/02/2007 P 

510074710010120134 Nurliani kendari 15/07/2005 P 

510074710010120135 Suci Ramadani Kupang 22/10/2005 P 

510074710010120136 Nurmala sari kendari 20/12/1998 P 

510074710010120137 Dea Humaera Syahrani kendari 06/09/2003 P 

510074710010120138 Diva faglia Kendari 28/08/2002 P 

510074710010120139 Murni Mowila 10/10/2004 P 

510074710010120140 Nayla     P 

510074710010120129 Hendrik      L 

510074710010120129 Adit     L 

510074710010120129 safaruddin  Kendari 23/03/1999 L 

510074710010120129 SartikaDewi Kendari 01/01/2007 P 

510074710010120129 Evadila haruna Kendari 11/11/2006 P 

510074710010120129 Hafidzatun Nafi'ah Bogor 09/12/2006 P 

510074710010120129 Nur Aini     P 

510074710010120129 Zilda Althafun nisa Kendari 07/12/2007 P 

510074710010120129 Astrid kendari 03/04/2004 P 

510074710010120129 Fadilla Aprilia Raha 10/04/2005 P 

510074710010120129 Rahmadani kendari 22/09/2006 P 

510074710010120129 Fitri kendari 05/11/2005 P 

510074710010120129 Siti Tasya Kendari 23/03/2009 P 

510074710010120129 Sri Utami Unaaha 27/12/2003 P 

510074710010120129 Lina Melina Pute Mata 19/07/2000 P 
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Penampakan depan pondok pesantren Tahfizh Baitul Qur‟an Kendari 

Proses pembangunan Masjid MI Baitul Qur‟an  

Kendari sebagai salah satu sarana pembinaan 

akhlak 

Halaman sekolah MI Baitul Qur‟an Kendari 

yang terlihat bersih 
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Tata tertib MI Baitul Qur‟an Kendari 

 

 

 
Visi Mi MI Baitul Qur‟an Kendari 
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Sebelum proses pembelajaran berlangsung, siswa-siswi kelas II mengaji dulu yang dipandu 

oleh santri dan guru 

 

 

 

 
Buku kontrol mengaji siswa MI Baitul Qur‟an Kendari 
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Setelah kegiatan mengaji selesai, siswa-siswi membaca doa bersama untuk memulai 

pembelajaran. 

 

 

Setelah selesai membaca doa bersama, dilanjutkan dengan membaca surah-surah pendek (juz 

„Amma) yang dipandu oleh ibu guru. 
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Kegiatan mengaji tidak hanya dilakukan sebelum proses pembelajaran berlangsung saja, 

namun dilakukan juga setelah proses pembelajaran selesai atau menjelang pulang sekolah. 

 

Jika ada anak yang nakal atau bermain di dalam kelas, bentuk hukumannya disuruh berdiri 

sambil angkat tangan 
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Bentuk pembiasaan dengan salim sebelum dan setelah pulang sekolah 

 

 

Salah satu bentuk pembiasaan dalam hal kebersihan yaitu siswa-siswi dan guru dianjurkan 

untuk melepas sepatu sebelum masuk kelas. 
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Proses pelaksanaan sholat dhuha berjamaah yang dilakukan di Aula sekolah sebelum ada 

Masjid. 

 

 

Proses pelaksanaan sholat dhuha berjamaah yang dilakukan di Masjid sekolah. 
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Setelah selesai sholat dhuha, siswa-siswi kelas III sampai kelas VI menyetorkan hafalan Al-

Qur‟annya kepada guru atau santri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan menyetor hafalan Al-Qur‟an 
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Proses pelaksanaan sholat dzuhur berjamaah. 

 

Cara berpakaian guru-guru MI Baitul Qur‟an Kendari dapat dilihat pada gambar di atas 
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Seusai melakukan wawancara dengan kepala sekolah MI Baitul Qur‟an Kendari yaitu ibu Serli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama ibu Eva selaku guru perwalian kelas VI 
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Wawancara dengan guru aqidah akhlak yaitu ibu Mardiah 

 

 

Wawancara dengan ibu Imaniar selaku guru perwalian kelas I 
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Wawancara dengan siswa-siwi MI Baitul Qur’an Kendari 
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Wawancara dengan Orang Tua Murid 

 

Wawancara dengan ibunda dari Aldi  

 

 

Wawancara dengan bapak Suwaji selaku orang tua murid dari Aprilia 
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wawancara dengan ibu Yanti selaku orang tua murid dari Gilsa 

 

 

Wawancara dengan ibu Harianti dan Suami selaku orang tua dari Farhan 
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Wawancara dengan Ibu Nur selaku oarang tua dari Reza 

 

Wawancara dengan ibu Eni selaku orang tua dari Abdi 
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