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Lampiran 1  

INSTRUMEN PENELITIAN 

A. Kegiatan Observasi  

1. Mengumpulkan data tentang materi pembelajaran SIM 

2. Mengumpulkan data tentang jumlah siswa yang tergabung dalam kegiatan   

esktrakurikuler SIM 

3. Mengumpulkan data tentang materi pembelajaran SIM 

 

B. Kegiatan Wawancara Rekapitulasi Wawancara Guru 

 

Informan : I Nyoman Suteja, S.Pd 

Jabatan : Kepala Sekolah 

NO Catatan Hasil Wawancara Guru Keterangan  

1 Apa tujuan diadakannya  kegiatan  ekstrakurikuler 

keagamaan di SMAN 11 Konsel ini? 

Jawaban : 

 Tujuan diadakannya kegiatan keagamaan ini 

adalah Kita mengharapakan anak-anak yang 

bersekolah disini memiliki kebiasaan yang  baik 

sehingga akan menghasilkan karakter yang baik 

pula. Para siswa disini juga sudah terbiasa dengan 

sikap yang sopan dan santun, serta memiliki 

akhlak yang baik sehingga antara aspek kognitif 

dan afektifnya seimbang, jadi tidak hanya 

pengetahuan saja yang dibekali namun juga 

 pembinaan akhlak. 

Landono, 

tanggal 29/ 03/ 

2018. Hari 

rabu di ruang 

Kepala Sekolah. 

 

2 Apa saja program kegiatan ekstrakurikuler yang 

ada di SMAN 11 Konsel ini? 

Jawaban : 

Programnya secara keseluruhan itu ada yang 

akademik ada juga yang non akademik. Untuk 

yang mengarah ke ekstrakurikuler non akademik 

misalnya yang mengarah ke olah raga dan 

sejenisnya. Sedangkan untuk yang akademik juga 

adalah pendalaman materi seperti kelas olimpiade 

atau yang berkaitan dengan pelajaran sekolah. 

Landono, 

tanggal 29/ 03/ 

2018. Hari 

rabu di ruang 

Kepala Sekolah. 

 

3 Mengapa kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

dilakukan di SMAN 11 Konsel? 

Jawaban : 

Karena bagaimanapun juga adalah negara yang 

berdasarakan atas sila Ketuhanan jadi kegiata 

ekstrakurikuler keagamaan semata-mata adalah 

untuk membiasakan diri para peserta didik untuk 

Landono, 

tanggal 29/ 03/ 

2018. Hari 

rabu di ruang 

Kepala Sekolah. 
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senantiasa beribadah kepada Tuhan yang maha 

kuasa dan mengamalkan ajaran agama yang 

menjadi keyakinannya. Serta disisi lain juga 

karena ini adalah sekolah umum yang tidak hanya 

ada satu agama saja tetapi juga ada bebrapa 

agama, salah satu tujuan adanya kegiatan 

kegamaan ini adalah untuk melatih para siswa 

untuk hidup salingbertoleransi dalam menjalani 

kehidupan beragama serta juga saling menjaga 

antara satu sama lain. 

4 Bagaimana perencanaan program kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan di SMAN 11 Konsel? 

Jawaban : 

Jadi begini dalam perencanaan awal, menetapkan 

guru yang mampu untuk membina kegiatan 

tersebut dan juga mendatangkan dari luar sekolah 

yang benar0benar ahli dibidangnya. Untuk sarana 

dan prasarana kita  pihak sekolah terus berusaha 

untuk melengkapi apa yang dibutuhkan untuk 

menunnjang keberhasilan pembelajaran di 

sekolah ini serta tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara maksimal. 

Landono, 

tanggal 29/ 03/ 

2018. Hari 

rabu di ruang 

Kepala Sekolah. 

 

5 Apa saja faktor penghambat dan pendukung 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di SMAN 11 

Konsel? 

Jawaban : 

Banyak hal yang menjadi faktor dari pelaksanaan 

kegiatan ini, diantaranya adalah keantusiasan 

siswa dalam mengikuti kegiatan ini serta 

dukungan dari para guru dan orang tua. Namun 

meskipun demikian faktor yang menjadi 

terhambatnya kegiatan ini sebenarnya adalah 

pergaulan yang memang membawa pengaruh 

yang nyata kepada siapa saja. Pengaruh yang 

diberikan tidak hanya pengaruh yang baik saja 

melainkan juga pengaruh buruk pun juga 

terkadang bisa datang dari teman sendiri. 

Landono, 

tanggal 29/ 03/ 

2018. Hari 

rabu di ruang 

Kepala Sekolah. 
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Informan : Drs. Safrudin, M.Pd.,M.Si 

Jabatan  : Guru 

NO 

 

Instrumen Wawancara Untuk Guru Keterangan  

1. Apa tujuan diadakannya  kegiatan  ekstrakurikuler 

keagamaan Semai Intelektual Muda di SMAN 11 

Konsel ini? 

Jawaban : 

Tujuan dari diadakannya ekstrakurikuler ini adalah 

untuk membentuk karakter siswa agar terarah pada 

karakter yang bernafaskan Islami serta dapat 

menjadi pribadi yang berbudi pekerti yang baik 

dalam mengamalkan niai dan norma yang berlaku 

disekolah dan dimasyarakat 

  

Landono, 

tanggal 28/ 03/ 

2018. Hari 

Selasa di ruang 

wakil kepala 

sekolah. 

 

2. Apa saja program kegiatan ekstrakurikuler Semai 

Intelektual Muda di SMAN 11 Konsel ini? 

Jawaban : 

Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan Semai 

Intelektual Muda diantaranya melakukan kegiatan 

pengkaderan (TRADISI) terlebih dahulu yang 

setiap nama kegiatan siswa ini memang didesain 

sedikit unik agar para siswa tertarik ikut dalam 

kegiatan keagamaan ini. Kegiatan selanjutnya 

adalah TRANSISI, LOBSTER, FD-MASIF atau 

pengajian mingguan, belajar membaca Al-Qur’an, 

KEMAH KARAKTER, AMT, PBHI dan sholat 

duhur secara berjamaah serta ceramah oleh siswa 

khususnya kelas 12, hal ini untuk melatih siswa 

agar terbiasa berbicara didepan umum. Olehnya 

selain belajar teori juga mereka diajarkan untuk 

praktek di hadapan adik-adiknya selain kegiatan 

tersebut juga memperingati hari besar Islam seperti 

Halal bi halal isra mi’raj, maulid nabi dan hari 

besar lainnya. 

Landono, 

tanggal 28/ 03/ 

2018. Hari 

Selasa di ruang 

wakil kepala 

sekolah. 

3. Apa yang menjadi sasarn dari pembelajaran yang 

dilakukan oleh kegiatan ekstrakurikuler SIM ini? 

Jawaban : 

Sasaran dari pembelajaran di SIM ini adalah para 

peserta didik yang belum paham tentang agama 

secara utuh, yang setelah mereka paham maka 

karakter yang baik akan tertanam dengan 

sendirinya seiring dengan pemahaman yang 

dimiliki 

Landono, 

tanggal 28/ 03/ 

2018. Hari 

Selasa di ruang 

wakil kepala 

sekolah. 

4. Bagaimana pembinaan karakter siswa melaluli 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan SIM di SMAN 

Landono, 

tanggal 28/ 03/ 
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11 Konsel? 

Jawaban : 

Pembinaan karakter yang  dilakukan di sekolah ini  

adalah dengan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

Semai Intelektual Muda, olehnya itu sebelum para 

siswa melaksanakan kegiatannya para guru yang 

menjadi pembina di kegiatan ekstrakurikuler 

tersebut selalu menasehat siswa untuk menjauhi 

hal-hal yang bersifat negatif, seperti bolos sekolah, 

pacaran, melanggar peraturan yang ditetapkan di 

sekolah dan sebagainya. Selain itu juga kami dari 

pihak guru memberikan siraman rohani, serta para 

guru juga memberi contoh kepada siswa 

2018. Hari 

Selasa di ruang 

wakil kepala 

sekolah. 

5. Apa saja faktor penghambat dan pendukung 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di SMAN 11 

Konsel? 

Jawaban : 

Faktor pendukung dari pelaksanaan kegitan ini 

diantaranya adanya motivasi dari dalam diri siswa 

dan antusias siswa dalam mengikuti kegiatan yang 

dilaksanakan serta adanya sarana dan prasarana 

seperi masjid sekolah sehingga pelaksanaan sholat 

berjamaah mudah dilaksanakan juga kegiatan  

keagamaan yang lain dapat dilakukan langsung 

disekolah. Sedangkan yang menjadi Faktor 

penghambat dalam kegiatan ini adalah adanya 

beberapa siswa yang belajar agama di luar sekolah 

dan ketika mengajak temannya yang ada di sekolah 

mereka mengarahkan kepada golongan dan yang 

menjadi masalah beberapa siswa ini kerap kali 

menyalahkan temannya apa bila hal yang dilakukan 

itu tidak sesuai dengan mereka, nah beberapa siswa 

ini belajar pada organisasi di luar sekolah yang 

organisasi itu dilarang oleh negara. Adapun faktor 

penghambat yang lain adalah terbatasnya kami dari 

pihak guru untuk senantiasa mengawasi para siswa 

karena di usia remaja seperti mereka masih 

gampang terpengaruh degan dunia luar karena 

mereka tidak hanya tinggal dilingkungan sekolah 

saja 

Landono, 

tanggal 28/ 03/ 

2018. Hari 

Selasa di ruang 

wakil kepala 

sekolah. 
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Informan : Zulkifli, S.Pd 

Jabatan : Guru 

NO Catatan Hasil Wawancara Guru Keterangan  

1 Apa tujuan diadakannya  kegiatan  ekstrakurikuler 

keagamaan di SMAN 11 Konsel ini? 

Jawaban : 

 Tujuan diadakannya kegiatan keagamaan SIM  

ini adalah untuk membekali para siswa dengan 

pemahaman juga praktik peribadatannya sehingga 

mereka tidak hanya memahami teori saja tapi juga 

melaksanakan apa yang di pahaminya. 

Landono, 

tanggal 20/04/ 

2018. Hari 

Jum’at di ruang 

Guru 

 

2 Bagaimana komdisi siswa ada di SMAN 11 

Konsel ini? 

Jawaban : 

Kondisi siswa harus ekstra diperhatikan dan 

dilakukannya pembinaan dengan sungguh-

sungguh, mengingat usia mereka masih remaja 

yang mana pada usia itu mereka masih berada 

pada usia pencarian jati diri mereka. Kemudian 

yang sangat kami (para guru) khawatirkan adalah 

melalui pergaulan teman sebaya yang juga 

mempengaruhi kepribadiannya. Olehnya itu 

pembinaan karakter berbasis agama sangat 

diperlukan untuk membentuk kepribadian dan 

akhlak para siswa. 

Landono, 

tanggal 20/04/ 

2018. Hari 

Jum’at di ruang 

Guru 

 

3 Mengapa kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

SIM TETAP ADA di SMAN 11 Konsel? 

Jawaban : 

Karena adanya motivasi dan keinginan dari dalam 

diri siswa serta antusias siswa itu sendiri, maka 

kegiatan ini bisa berjalan sampai saat ini dan 

mereka mewariskan kepada adik-adik kelasnya 

sehingga kegiatan ini tidak terputus disatu 

angkatan saja, nah hal ini jugalah yang menjadi 

faktor pendukungnya 

Landono, 

tanggal 20/04/ 

2018. Hari 

Jum’at di ruang 

Guru 
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Informan : Sarianto  

Jabatan : Siswa 

NO 

 

Instrumen Wawancara Untuk Siswa Keterangan  

1. Nama adik siapa? 

Jawaban :  

Sarianto 

Landono, tanggal 

30/03/ 2018. Hari 

Kamis 

2. Kelas berapa sekarang? 

Jawaban : 

Kelas XI IPA 2 

Landono, tanggal 

30/03/ 2018. Hari 

Kamis 

3. Apakah adik mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan Semai Intelektual 

Muda? 

Jawaban : 

Iya kak saya ikut SIM 

Landono, tanggal 

30/03/ 2018. Hari 

Kamis 

4. Bagaimana perasaan adik saat mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan SIM di 

SMAN 11 Konsel? 

Jawaban : 

Awalnya saka ikut SIM kak karena ikut ikutan 

saja dan perasaan saya biasa biasa saja 

Landono, tanggal 

30/03/ 2018. Hari 

Kamis 

 

5. Lalu sekarang bagaimana ? 

Jawaban : 

Selama saya mengikuti kegiatan ini, banyak 

hal baru yang saya dapatkan dan itu menjadi 

kebiasaan baru bagi saya bagaimana tidak 

para guru disini tidak hanya memerintahkan 

kami tapi juga membersamai kami dalam 

beberapa hal kebaikan dan sekaligus menjadi 

contoh bagi kami baik itu mulai dari 

penampilannya yang rapi, dan juga dalam hal 

ibadah sholat duhur berjamaah  mereka ikut 

dan menjadi imam kami. 

Landono, tanggal 

30/03/ 2018. Hari 

Kamis 

 

6. Bagaimana pendapat adik tentang SIM apakah 

memberi dampak yang baik bagi sekolah dan 

diri adik sendiri atau malah sebaliknya? 

Jawaban : 

Iya sepengelihatan saya kak dengan adanya 

SIM ini sekolah ini bagus karena kit siswa 

diajar mengaji bagi siswa yang belum tau 

mengaji misalnya saya sebelum ikut SIM ini 

saya belum begitu tau mengaji dan hafalan 

surat-surat pendek sayamasih sedikit dan 

skarang hafalan saya bertambah karena setiap 

minggunya di beri tugas hafalan surat oleh pak 

guru Safrudin. 

Landono, tanggal 

30/03/ 2018. Hari 

Kamis 
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Lampiran 2 

Metode Angket 

Nama                  :  

Jenis Kelamin     :  

Kelas                   :  

Tingkatan            : 

Petunjuk : 

1. Tuliskan nama, NTA, Jenis Kelamin, Kelas dan Tingkatan pada kolom yang 

 telah disediakan 

2. Beri tanda √ pada kolom pendapat yang dikehendaki 

3. Jawaban anda tidak akan mempengaruhi nilai anda 

4. Kerahasian jawaban anda terjamin 

5. Saya tidak akan menipu diri sendiri 

Keterangan : 

SS     : Sangat Setuju    TS : Tidak Setuju  

S       : Setuju   STS : Sangat Tidak Setuju  

  

 

Indikator 

 

Sub Indikator 

Alternatif  jawaban 

SS S TS STS 

Religious Berdoa 
sebelum 
Memul

ai pela 

aan 

        

Jujur Jujur kepada 

guru jika 

belum menger

jakan tugas 

        

Tanggung- 
jawab 

Mengembalik

an jika mene

mukan uang a

tau barang 

berharga lain

nya 

        

Toleransi Menghargai 

teman sekelas 
yangberbeda 
agama 

        

Disiplin Masuk kelas 
tepat waktu 
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Bersahabat 

dan 

komunikatif 

Memilih milih 
Teman dalam 

bergaul 

        

Cinta damai Berperilaku 
melawanguru 

dan staf 

lainnya 

        

Peduli sosial Menghormati 

dan 

menyegani 

guru  

        

Mandiri Masuk dalam 
pelajaran  

        

demokratis Menyukai 
materi 
pelajaran 

        

Kerja keras Belajar dengan 
serius 

        

Menghargai 

prestasi 

Memperhatik

an guru saat 

menjelaskan 

pelajaran  

        

Rasa ingin 
tahu 

Berdiskusi 

dengan guru 

tentang 

pelajaran  
Yang belum 
dipahami 

        

Semangat 

kebangsaan 

Menjaga 

ketertiban saa

t upacara 

bendera 

        

Cinta tanah 
air 

Bersemangat 

dan bangga 

dengan 

perjuangan 
pahlawan 

        

Semangat 

kebangsaan 

dan cinta 

tanah air 

Memperingati 

hari – hari 

bersejarah 
bangsa 
Indonesia 

        

Peduli 

lingkungan 

Menjaga 

kebersihan da

n memeperba

iki lingkunga

n kelas 
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Gemar 

membaca 

Memiliki 

buku – buku 
pelajaran dan 
Memahaminya 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

LAMPIRAN III 

D 

O 

K 

U 

M 

E 

N 

T 

A 

S 

I 



109 

 

 

 

 

 

DOC. KEGIATAN TRADISI (TRAINING JATI DIRI SISWA) 

 

DOC. BUKA PUASA BERSAMA PKPU 
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DOC. KEGIATAN PHBI HALAL BI HALAL 
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DOC. KEGIATAN AMT 

 
DOC. KEGIATAN LOBSTER 

 

 

 



112 

 

 

 

 
LOKASI PENELITIAN SMAN 11 KONSEL 

 
KEGIATAN DOA BERSAMA 
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KEGIATAN MABIT BERSAMA TOKOH MASYARAKAT DAN 

KEPOLISIAN SEKTOR LANDONO 

 

 

KEGIATAN PHBI 1 MUHARRAM 1440 H 

BERSAMA KUA LANDONO 
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