
Lampiran 1

Lembar Observasi Pengamatan Budaya Religius di Adaptasi dari Aris
Shoimin (Guru Berkarakter)

Hari : Senin. 12 Februari 2019

Lokasi : Sekolah Menengah Kejuruan Terpadu Al-anshar kec.
Padangguni kab. Konawe

Observasi : Pengamatan awal

Berilah tanda centang ( √ ) pada kolom ( iya / tidak ) sesuai pengamatan anda
dengan kriteria sebagai berikut:

No Aspek Indikator Ya Tidak Keterangan

1. Budaya
Religius

1. Membaca Al-
Qur’an

√ Setiap selesai apel
pagi siswa-siswa
masuk ke kelas untuk
membaca Al-qur’an
sebelum
pembelajaran dimulai,
meskipun ada
beberapa siswa ada
yang bermain

2. Sholat Dhuha
berjamaah

√ Hampir seluruh Siswa
melaksanakan sholat
dhuha secara
berjamaah bersama
guru setelah jam mata
pelajaran pertama
selesai, namun ada
beberapa siswa yang
tidak mengikuti sholat
dhuha

3. Sholat Dzuhur
berjamaah

√ Guru dan siswa ketika
sudah masuk jam
setengah 12 bersegera
ke masjid untuk
bersiap melakukan
ibadah sholat dhuzur
berjamaah akan tetapi



ada beberapa siswa
yang masih bermain
dan ada beberapa juga
yang tidak mengikuti
sholat berjamaah

4. Kultum setelah
sholat dzuhur
bejamaah

√ Dari tahun ke tahun
tidak semuanya
budaya religius di
adakan, seperti halnya
kultum ba’da dzuhur
sudah tidak di
laksanakan kembali

5. Mengucapkan
salam apabila
bertemu dengan guru
dan teman

√ Hanya sedikit dari
siswanya yang
mengucapkan salam
ketika bertemu
dengan guru, dan
lebih banyak tidak
mengucapkan salam
ketika bertemu
dengan teman,
mereka lebih senang
menyapa dengan
bahasa sehari-hari

2. Jujur dalam
berkata,

perbuatan
dan tindakan

1. Tidak berbohong √ siswa-siswa yang ada
di SMK Terpadu Al-
anshar lebih banyak
jujur dalam berkata
namun masih ada
siswa masih suka
berbohong

2. Tidak menyontek
dalam mengerjaan
soal ujian / ulangan

√ Tidak banyak dari
siswa ketika
mendapatkan soal
ujian yang sulit tidak
ingin menyontek,
lebih sedikit siswa
jujur dalam
mengerjakan soal dan
lebih banyak
menyontek baik lewat
teman ataupun catatan



3. Menyerahkan
barang yang
ditemukan kepada
guru atau kepala
sekolah

√ Hanya sebagian siswa
yang dengan ikhlas
mau menyerahkan
barang temuan
mereka, siswa lebih
banyak memilih
mengambil
tergantung dari
barang yang di
temukan dan kasus
kehilangan tidak
sering terjadi

4. Mengakui
kesalahan

√ Lebih besar dari
siswa berani
bertanggung jawab
kalau melakukan
kesalahan dan hanya
beberapa tidak
mengakui kesalahan
yang dilakukan

3. Di Siplin

1. Datang tepat waktu √ Peneliti melihat lebih
banyak siswanya
datang tepat waktu
dan masih ada
beberapa siswa sering
terlambat

2. Mengerjakan atau
mengumpulkan tugas
sesuai waktu yang
diberikan

√ Siswa-siswa hampir
semua ketika
mendapat tugas
mereka selesaikan
tepat pada waktunya

3. Berpakaian rapi
dan Santun

√ Lebih banyak dari
siswa rapi dalam
berpakaian, untuk
siswa laki-laki baju di
masukan ke dalam
sementara siswi
perempuan wajib di
keluarkan bajunya,
namun terkadang ada
beberapa dari
beberapa siswa masih



suka mengeluarkan
baju

4. Tanggung
Jawab

1. Melaksanakan
tugas individu
dengan baik

√ Hampir seluruh Siswa
mengerjakan tugas
dengan baik dari guru

2. Menerima resiko
dari tindakan yang
dilakukan

√ Siswa mendapat
hukuman dari guru
apabila ketahuan
bersalah

3. Mengakui dan
Meminta maaf atas
kesalahan yang
dilakukan

√ Lebih banyak dari
siswanya ketika
bersalah mereka
senantiasa meminta
maaf dan tetap
berteman

5. Toleransi

1. Menghargai
pendapat teman

√ Dalam hal
menghargai pendapat
teman, hampir
seluruh siswa
melakukannya tapi
ada beberapa sikap
menghargai pendapat
teman masih ada yang
belum sepenuhnya
melakukannya

2. Menerima
kesepakatan
meskipun ada
perbedaan pendapat

√ Perbedaan pendapat
tentunya pasti terjadi
hanya lebih banyak
mereka tetap
menerima pendapat
teman

3. Memaafkan
kesalahan teman

√ Hampir semua Siswa
memaafkan temannya
ketika saat bermain
bersama ada kesalah
pahaman meskipun
masih ada beberapa
siswa yang enggan
memaafkan

1. Aktif dalam √ Hampir seluruh siswa



6. Gotong
Royong

bekerja bakti
Membersihkan kelas
dan lingkungan
sekolah

aktif dalam menjaga
kebersihan kelas dan
lingkungan sekolah

2. Kesediaan
membantu teman
tanpa mengharap
imbalan

√ Saling membantu
antar sesama teman
memang tidak di
ragukan lagi mereka
saling membantu
teman yang
kesusahan

3. Aktif dalam
bekerja kelompok

√ Tidak banyak dari
siswanya yang aktif
dalam bekerja
kelompok, karna
hanya beberapa yang
aktif selebihnya
hanya melengkapi

7. Sopan dan
Santun

1. Menghormati Guru √ Seluruh siswa yang
ada di SMK Terpadu
Al-anshar
menghormati guru-
guru

2. Tidak berkata kotor
dan kasar

√ Hanya ada beberapa
siswa ketika bermain
suka kelepasan bicara
yang kurang bagus,
lebih banyak dari
siswanya baik dalam
berkata

3. Senyum, Sapa dan
Salam

√ Lebih besar dari
siswa ketika bertemu
dengan guru
mengucapkan salam,
namun dalam hal
senyum dan sapa
hampir semua mereka
melakukannya



Lampiran 2

ACUAN WAWANCARA BUDAYA RELIGIUS DI SEKOLAH

MENENGAH KEJURUAN (SMK) TERPADU AL-ANSHAR KECAMATAN

PADANGGUNI KABUPATEN KONAWE

KEPALA SEKOLAH (WAWANCARA DILAKSANAKAN PADA
TANGGAL 11 FEBRUARI, 12 FEBRUARI DAN 16 FEBRUARI 2019)

1. Kurikulum apa saja yang diterapkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Terpadu Al-anshar?

Kurikulum yang di terapkan di sekolah ini untuk tahun ini sudah
menggunakan K13 khususnya untuk kelas X SMK, dan untuk kelas XI dan
XII masih menggunakan kurikulum lama yaitu KTSP, kenapa demikian
memang di tahun ini kita mengikuti kurikulum baru, sebenarnya K13 berlaku
pada tahun 2013, akan tetapi kurikulum tersebut hanya sebagai percontohan
saja makanya kami belum menggunakannya, kita masih menggunakan KTSP
di kelas X tahun 2013, pada tahun ini kami menggunakan Kurikulum K13
karna serentak di seluruh indonesia sudah harus menggunakannya.

2. Bagaimana pandangan bapak mengenai penanaman nilai-nilai religius siswa
di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terpadu Al-anshar?

Penanaman nilai religius memang harus ditanamkan kepada peserta didik,
dengan seperti itu kita dapat melihat bagaimana siswa ini menjunjung tinggi
sikap saling menghargai, sopan santun, dan yang terpenting adalah merubah
akhlak siswa, dengan seperti itu juga dapat menjadi penilaian siswa dari mulai
siswa berada di sekolah pada pagi hari sampai siswa pulang dari sekolah.

3. Mengapa karakter religius siswa perlu dibentuk?

Disini ketika kita bicara masalah karakter, mengapa harus dibentuk alasanya
adalah kalau bukan dari sekarang kapan lagi, karna kita berada dilingkungan
sekolah tentunya dengan berbagai macam karakter siswa, tentunya ada yang
mudah diatur dan ada yang sedikit bandel, dengan kita tanamkan karakter
religius yang bernuansa islami dapat memudahkan seorang guru dalam
mendidik siswa, karna kita ketahui tugas sebagai seorang guru bukan hanya
sekedar mengajar namun mendidik karakter siswa agar menjadi manusia yang



bertanggung jawab, sopan santun dan berbudi pekerti yang baik.

4. Program-program apa saja yang di tanamkan di Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Terpadu Al-anshar dalam pembentukan Akhlak Siswa?

Berbicara mengenai pembentukan akhlak siswa kita mempunyai program
yaitu kita menanamkan budaya religius di sekolah yang harus di patuhi oleh
semua warga sekolah, di antaranya adalah:
1) Membaca Al-qur’an setiap pagi sebelum di mulainya proses belajar
mengajar
2) Sholah Dhuha secara berjamaah
3) Sholah dhuzur berjamaah
Menjaga kebersihan lingkungan, saling menghormati dan toleran.
Dan sebenarnya yang kami sebutkan diatas hanya sebagai contoh wujud dari
budaya religius yang di tanamkan di sekolah ini.

GURU PAI (WAWANCARA DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 11, 12,
16, 27 FEBRUARI, DAN 5 APRIL 2019)

1. Bagaimana penanaman nilai-nilai religius yang di terapkan di dalam kelas
maupun di lingkungan sekolah?

Saya selaku guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai religius yang diterapkan
di sekolah SMK Al-anshar yang pertama adalah kedisiplinan, dan yang ke
dua adalah Akhlak. Kita tanamkan seperti itu agar bagaimana supaya akhlak
mereka menjadi baik, baik ketika berada di sekolah ataupun di luar sekolah.

2. Bagaimana cara bapak sebagai guru PAI menanamkan kedisiplinan dalam
membaca Al-qur’an di dalam kelas?

Saya selaku Guru PAI mempunyai tanggung jawab untuk membimbing dan
menerapkan sikap kedisiplinan, memang gampang-gampang susah dalam
menerapkan kedisiplinan tapi kami juga tetap berusaha bagaimana sikap
kedisiplinan ini bisa terlaksana terutama dalam membaca Al-qur’an, ketika
kegiatan membaca Al-qur’an di dalam kelas di mulai kami mempunyai sistem
sorogan yaitu setiap siswa harus setor kepada guru dan ada pula sistem
membaca Al-qur’an secara berjamaah, saya selaku guru PAI memimpin
misalkan membaca surat Al-waqiah, siswa bersama-sama menyimak
kemudian diikuti oleh peserta didik. Kalau sistem sorogan setelah selesai
membaca bersama-sama secara tartil siswa diminta maju ke depan untuk di
tes satu persatu



3. Bagaimana cara bapak menanamkan kedisiplinan kepada siswa agar siswa
senantiasa melaksanakan ibadah sholat secara berjama’ah?

Menerapkan kedisiplinan tidaklah mudah, tentunya berawal dari guru-guru
semuanya yang ada di sekolah dalam mencontohkan menjadi suri tauladan
yang baik bagi masyarakat sekolah, awalnya memang susah karna siswa
mempunyai banyak alasan akan tetapi seiring berjalannya waktu siswa-siswa
semakin antusias untuk melaksanakan sholat berjamaah, kami para guru
selalu mengingatkan bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan
munkar, pahala yang di dapat juga berlipat daripada sholat sendirian.

4. Bagaimana peran bapak dalam menanamkan akhlak agar siswa bersikap
jujur?

Mengenai kejujuran memang kita tidak pungkiri itu semua begitu sulit
mengetahui siswa jujur atau berbohong tapi sebagai guru kami berusaha
mengambil langkah-langkah agar siswa berlaku jujur, disinilah pentingnya
kita tanamkan budaya religius atau nilai-nilai keagamaan, kami selalu
mengingatkan untuk bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang di
lakukan, Nabi tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk berbohong
oleh karena itu mari bekali diri kita dengan iman dan kejujuran.

5. Bagaimana penanaman kedisplinan kepada siswa dalam berpakaian?

Sekolah SMK Terpadu ini memang sekolah yang berada dalam lingkugan
pesantren, ada hari-hari tertentu dalam memakai seragam sesuai dengan hari,
untuk siswa laki-laki memang diharuskan untuk berpakaian rapi misalkan
memasukan baju dan terkhusus siswa perempuan memang guru-guru
anjurkan untuk mengeluarkan baju dan tidak boleh memasukan baju dalam
rok, itu semua adalah tata tertib yang ada disekolah dan tentunya bagi siswa
yang ketahuan mengeluarkan baju khususnya siswa laki-laki kami para guru
pertama-tama yaitu menegur jika sudah berulang kali siswa tidak mendengar
maka guru akan mengirim surat ke orang tua siswa.

6. Bagaimana penanaman akhlak agar siswa mempunyai sikap toleransi yang
tinggi?

Semua berawal dari guru, mendidik siswa dan bagaimana guru berakhlak
agar menjadi contoh yang patut di tiru oleh siswa, seperti contoh pentingnya
menanamkan sikap toleransi ketika ada misalnya siswa yang sakit atau
orang tua siswa sakit disitu kita harus bisa berperan penting bahwa sudah
seharusnya kita semua saling membantu, menjenguk, tolong menolong
saling menghargai serta gotong royong ketika teman membutuhkan uluran
tangan kita, menciptakan rasa solidaritas yang tinggi.



7. Peran Guru dalam menanamkan kedisiplinan kepada siswa agar datang tepat
waktu ke sekolah?

Belajar disiplin ini memang luar biasa susah, tapi kami selaku guru tetap
berusaha mencontohkan kepada siswa pentingnya disiplin khususnya datang
tepat waktu ke sekolah.

8. Bagaimana menanamkan akhlak kepada siswa agar siswa menjunjung tinggi
rasa sopan santun?

Terlepas dari itu semua memang menanamkan kebiasaan islami seperti cium
tangan dan mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru itu awalnya yang
susah, terlebih di usia siswa-siswa SMK yang tergolong mempunyai sikap
agak gengsi namun seiring berjalannya waktu dan usaha serta tekat yang keras
dari guru-guru agar kebiasaan yang dapat jadi bimbingan khususnya untuk
pribadi masing-masing dapat dilakukan, kita mengetahui bahwa mengucapkan
salam adalah ucapan do’a keselamatan bagi sesama, dan alhamdulillah karna
di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terpadu Al-anshar ini berdiri
dilingkungan pesantren, hal-hal yang bernuansa islami yaitu budaya religius
yang di terapkan di sekolah ini semakin hari semakin mendekati harapan kita
para guru, siswa-siswa semakin hari semakin memahami bahwa hidup di
landasi dengan iman itu indah.

SISWA (WAWANCARA DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 11, 12, 16
FEBRUARI, DAN 13 APRIL 2019)

1. Bagaimana upaya anda dalam menegakan kedisiplinan?

Sekolah sudah menerapkan kedisiplinan yang bagus, dari mulai siswa datang
ke sekolah sampai pulang dari sekolah, apel pagi jam 6.45 dan bagi yang
terlambat mendapatkan sanksi, termasuk kami selaku siswa masih tergolong
sering terlambat dan hukuman yang kami dapat biasanya membaca Al-qur’an
dan kadang juga membersihkan halaman sekolah.

2. Apakah sekolah menerapkan budaya membaca Al-qur’an sebelum pelajaran
pertama dimulai?

Benar sekali, di sekolah kami ada namanya budaya religius yaitu kegiatan-
kegiatan keagamaan, karena sekolah kami berada di lingkungan sekolah jadi
bukan hanya pelajaran-pelajaran umum saja yang di pelajari melainkan kami
di didik agar menerapkan budaya tersebut seperti membaca Al-qur’an
bersama-sama, selain dari pada itu juga ada kagiatan ibadah sholat dhuha
yang kami sama-sama melaksanakan setelah jam mata pelajaran pertama
berakhir.
Di sekolah kami juga sangat di siplin dalam hal kebersihan kelas dan



lingkungan sekolah karena itu juga bagian dari budaya religius, kami
bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap bersih dan indah, tidak ada
sampah yang berhamburan dan berserakan di lingkungan sekolah, kami
senang melakukannya karena kami semua menjaganya secara gotong royong,
Ketika ada teman yang kesusahan atau sakit kami semua antusias untuk
membantu baik moral maupun tenaga semampu kami, karena sikap toleran
selalu guru tanamkan kepada kami.
Mungkin sebagian dari kami siswanya tergolong masih sedikit bandel tapi
sikap saling menghargai ke sesama tetap kami jaga, terlebih sikap sopan
santun kepada guru tetap menjadi prioritas utama, guru adalah seseorang yang
luar biasa mereka mengajar dan mendidik dengan gaji yang tidak seberapa
tapi keikhlasanya patut untuk di contoh.



Lampiran 3

Rangkuman Hasil Wawancara

K13 khususnya untuk kelas X SMK, dan untuk kelas XI dan XII masih

menggunakan kurikulum lama yaitu KTSP,

menjunjung tinggi sikap saling menghargai, sopan santun, dan yang

terpenting adalah merubah akhlak siswa

mendidik karakter siswa agar menjadi manusia yang bertanggung jawab,

sopan santun dan berbudi pekerti yang baik.

1) Membaca Al-qur’an setiap pagi sebelum di mulainya proses belajar

mengajar

2) Sholah Dhuha secara berjamaah

3) Sholah dhuzur berjamaah

Menjaga kebersihan lingkungan, saling menghormati dan toleran.

kedisiplinan, dan yang ke dua adalah Akhlak. Kita tanamkan seperti itu agar

bagaimana supaya akhlak mereka menjadi baik, baik ketika berada di sekolah

ataupun di luar sekolah.

mempunyai sistem sorogan yaitu setiap siswa harus setor kepada guru dan

ada pula sistem membaca Al-qur’an secara berjamaah, saya selaku guru PAI

memimpin misalkan membaca surat Al-waqiah, siswa bersama-sama

menyimak kemudian diikuti oleh peserta didik.



mencontohkan menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat sekolah,

awalnya memang susah karna siswa mempunyai banyak alasan akan tetapi

seiring berjalannya waktu siswa-siswa semakin antusias untuk melaksanakan

sholat berjamaah.

kami berusaha mengambil langkah-langkah agar siswa berlaku jujur,

disinilah pentingnya kita tanamkan budaya religius atau nilai-nilai

keagamaan, Nabi tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk

berbohong oleh karena itu mari bekali diri kita dengan iman dan kejujuran.

siswa laki-laki memang diharuskan untuk berpakaian rapi misalkan

memasukan baju dan terkhusus siswa perempuan memang guru-guru

anjurkan untuk mengeluarkan baju dan tidak boleh memasukan baju dalam

rok,

contoh pentingnya menanamkan sikap toleransi ketika ada misalnya siswa

yang sakit atau orang tua siswa sakit disitu kita harus bisa berperan penting

saling membantu, menjenguk, tolong menolong saling menghargai serta

gotong royong ketika teman membutuhkan uluran tangan kita, menciptakan

rasa solidaritas yang tinggi.

pentingnya disiplin khususnya datang tepat waktu ke sekolah.

berdiri dilingkungan pesantren, hal-hal yang bernuansa islami yaitu budaya

religius yang di terapkan di sekolah ini semakin hari semakin mendekati

harapan kita para guru, siswa-siswa semakin hari semakin memahami bahwa

hidup di landasi dengan iman itu indah.



Sekolah sudah menerapkan kedisiplinan yang bagus apel pagi jam 6.45 bagi

yang terlambat mendapatkan sanksi, termasuk kami selaku siswa masih

tergolong sering terlambat dan hukuman yang kami dapat biasanya membaca

Al-qur’an dan kadang juga membersihkan halaman sekolah.

melainkan kami di didik agar menerapkan budaya tersebut seperti membaca

Al-qur’an bersama-sama, selain dari pada itu juga ada kagiatan ibadah sholat

dhuha yang kami sama-sama melaksanakan setelah jam mata pelajaran

pertama berakhir.

Di sekolah kami juga sangat di siplin dalam hal kebersihan kelas dan

lingkungan sekolah karena itu juga bagian dari budaya religius, gotong

royong, Ketika ada teman yang kesusahan atau sakit kami semua antusias

untuk membantu baik moral maupun tenaga semampu kami, karena sikap

toleran selalu guru tanamkan kepada kami. guru adalah seseorang yang luar

biasa mereka mengajar dan mendidik dengan gaji yang tidak seberapa tapi

keikhlasanya patut untuk di contoh.



Lampiran 4

DATA INFORMAN PENELITIAN BUDAYA RELIGIUS

DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TERPADU AL-ANSHAR
KECAMATAN PADANGGUNI KABUPATEN KONAWE.

No Nama Jabatan
1. Ahmad S.KM Kepala Sekolah
2. Ismail Imron S.PdI Guru PAI

No Nama Status
1. Muh. Hendra Ferdiyanto Ketua OSIS
2. Ahmad Nurrokhim Siswa
3. Hamid Mujaidin Siswa
4. Arif Kurniawan Siswa



Lampiran 5

DATA KEADAAN GURU DI SEKOLAH

MENENGAH KEJURUAN (SMK) TERPADU AL-ANSHAR KECAMATAN
PADANGGUNI KABUPATEN KONAWE

No Nama Kepegawaian Keterangan

1 Ahmad S.KM PNS Kepala Sekolah

2 Ali Muttaqin S.Ag PNS Guru

3 Darwin S.Pd Tenaga Honor Sekolah Guru

4 Enang Misnar S.Pd Guru Honor Sekolah Guru

5 Irwan Gusmawan S.Ag PNS Guru

6 Ishak S.Pd Guru Honor Sekolah Guru

7 Ismail Imron S.Pd.I PNS Guru

8 Isra Muliani S.Pd Tenaga Honor Sekolah Guru

9 Muharjun S.Sos, S.Pd Guru Honor Sekolah Guru

10 Muslihah S.Ag PNS Guru

11 Musmirotul Izzah S.Pd Guru Honor Sekolah Guru

12 Ratim S.Pt Guru Honor Sekolah Guru

13 Sahir S.E PNS Guru

14 Salnawati S.Pd Guru Honor Sekolah Guru

15 Sulis Setya Rini S.Pd Guru Honor Sekolah Guru

16 Suwarjono S.Pd PNS Guru

17 Syamsul Sabir S.Kom Guru Honor Sekolah Guru

18 Tafriatul Khoiriah S.Pd Guru Honor Sekolah Guru



19 Ujang Syaepudin S.Pd PNS Guru

Sumber data: Dokumentasi SMK Terpadu Al-anshar Kecamatan Padangguni



Lampiran 6

Jumlah Siswa Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terpadu Al-
anshar Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe

No Kelas
Jenis Kelamin

Jumlah
L P

1. X 27 26 53

2. XI 26 20 46

3. XII 11 19 30

Jumlah 64 65 129



Lampiran 7

Keadaan Sarana dan Prasarana di Sekolah Menengah  Kejuruan (SMK)
Terpadu Al-anshar

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Keterangan

1 Ruang Kepala Sekolah 1 Baik

2 Ruang Kelas 6 Baik

3 Ruang Osis 1 Baik

4 Ruang Perpustakaan 1 Baik

5 Ruang Guru 1 Baik

6 Laboratorium 1 Baik

7 Masjid 1 Baik

8 Kantin Sekolah 2 Baik

9 Lapangan 1 Baik

10 Asrama Putra 1 Baik

11 Asrama Putri 1 Baik

12 WC Guru 2 Baik

13 Kamar Mandi / WC Siswa 4 Baik

Sumber data: Dokumentasi SMK Terpadu Al-anshar Kecamatan Padangguni



Lampiran 8

1) Dokumentasi siswa yang sedang menjalankan sanksi karena terlambat ke
sekolah

2) Dokumentasi siswa kelas XI saat membaca Al-qur’an sebelum pembelajaran di
mulai



3) Dokumentasi Siswa saat sedang malaksanakan ibadah sholat dhuzur secara
berjama’ah

4) Dokumentasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-anshar Kecamatan
Padangguni Kabupaten Konawe
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