
82    L A M P I R A N  



83  PEDOMAN  WAWANCARA Strategi Guru Dalam Pembinan Akhlak Siswa Di SMP Negeri 1 Pasikolga  A. Informan Kepala Sekolah SMP 1 Pasikolaga. 1. Bagaimana keadaan guru di sekolah ini, apakah mampuh membna siswa? 2. Apakah dengan nasehat di berikan guru mampuh membina akhlak siswa? 3. Bagaimana bentuk latihan yang di berikan kepada siswa dalam proses pembinaan akhlaknya? 4. Kegiatan keagamaan seperti apa saja yang di lakukan guru dalam membinaan akhlak siswa? 5. Bagaimana bapak menciptakan lingkungan yang islami dalam pembentukan akhlak siswa?         



84  PEDOMAN   WAWANCARA Strategi Guru Dalam Pembinan Akhlak Siswa Di SMP Negeri 1 Pasikolga B. Informan guru SMP Negeri 1 pasikolaga. 1. Bagaimana cara bapak dalam memberikan nasehat kepada siswa? 2. Apakah dengan membiasakan siswa misalnya melalui sholat mampuh membina akhlak siswa? 3. Apakah dengan pengajaran akidah akhlak dapat membentuk akhlak siswa? 4. Latihan seperti apa yang bapak berikan kepada siswa? 5. Bagaiaman cara bapak memberikan motivasi siswa?           



85  PEDOMAN  WAWANCARA Strategi Guru Dalam Pembinan Akhlak Siswa Di SMP Negeri 1 Pasikolga C. Informan siswa di SMP Negeri 1 Pasikolaga. 1. Bagaimana bentuk teladan yang di berikan guru? 2. Apakah guru sering memberikan nasehat ? 3. Bagaiamana sikap anda terhadap larangan yang di berikan guru? 4. Nasehat seperti apa yang di berikan guru kepada anda? 5. Apakah guru sering memberikan motivasi kepada anda! Seperti apa bentuk motivasi yang di berikan?           



86  HASIL OBSERVASI Konsep Yang Di Observasi Hasil observasi Strategi guru dalam pembinaan akhlak siswa Pertama,Memberikan teladan yang Baik. Kedua, Hafalan Surah-surah Pendek.ketiga, Anjuran, keempat, Pembiasaan yang baik,kelima, Melalui Pembelajaran Aqidah Akhlak.keenam, Larangan Bentuk strategi dalam pembinaan akhlak siwa Pertama, Pemberian motivasi, Kegiatan keagamaan, Pemberian Nasehat.            



87  TRANSKIP  WAWANCARA A. Wawancara Dengan Informan Kepala Sekolah Dan Guru NO Nama Peryataan Dari Kepala Sekolah 1. Muhamad yamin, 
wawancara pada tanggal 9 juli 2018 ‘’Keteladanan seorang guru itu penting dalam hal pembinaan akhlak, karena seorang guru ketika akhlaknya baik maka otomatis siswa akan meniru hal baik tersebut dan menjadikannya sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga guru harus mempunyai strategi ysng baik dalam membina akhlak siswa. 2. Bapak La Ali, 
wawancara pada tanggal 10 juli 2018 ‘’Pemberian tugas kepada siswa yaitu menghafal surah-surah pendek yang disertai dengan artinya, setelah siswa hafal kemudian dijelaskan apa makna yang terkandung didalam surah tersebut, secara tidak langsung dapat membina akhlak siswa, setelah mendengar penjelasan tentang makna surah tersebut, misalnya surah Al-fatihah dimana kandungan surah itu salah satunya adalah tentang para sejarah para Nabi bagaimana akhlak mereka kepada sesamanya, bagaimana kesabaran mereka dalam menghadapi gangguan kaum kafir apalagi setelah masuk Islam, itu hal-hal yang terkandung di dalam surah Al-fatihah yang saya ajarkan kepada siswa agar mereka memahami bahwa memang kita dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik kepada sesama dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. 3. Bapak jahama, wawancara, pada tanggal 18 juli 2018 “Kami perintahkan  agar melakukan  shalat berjamaah, berkata jujur dan memberi salam jika bertemu dengan sesama. Hal tersebut senada dengan pernyataan seorang informan yang menyatakan bahwa; Setelah dari sekolah semua siswa harus melaksanakan tugasnya  masing-masing mengaji, membantu orang tua diwaktu yang luang, jika ada tugas yang diberikan guru disekolah harus dikerjakan dengan baik, hal tersebut yang lebih diutamakan agar siswa mengetahui kewajibannya 



88  4. Bapak jabu. 
Wawancara, pada tanngal 19 juli 2018  “Menghargai orang lain itu hal yang baik disamping juga menjaga tali silahturahmi, ketika  seorang datang dengan tujuan silahturahmi maka mempersilahkan adalah mencerminkan akhlak yang baik. 5. Bapak hasan,wawan
cara , pada tanggal 12 juli 2018 ‘Saya sering memberikan nasehat kepada siswa agar saling menghormati, saling menjaga keamanan sekolah dan jangan berkelahi serta jangan pernah membeda-bedakan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya, kita semua sama mahluk ciptaan Allah. 6. Siti Santi aji, 
wawancara, pada tanggal 18 juli 2018  “Shalat terbukti melatih dan memberikan kesehatan bagi individu yang rutin melakukannya, untuk hidup disiplin utamanya disiplin waktu B. Hasil Wawancara dengan siswa negeri 1 pasikolaga.  No Nama  Peryataan dari siswa negeri 1 pasikolaga. 1. Insanisnari’’ ’’ Guru pendidikan Agama Islam memberikan teladan kepada kami seperti dalam berpakaian harus rapi, berbicara harus sopan dan kami diajarkan agar saling menghormati dengan sesama. 2 Ujang  “Kami sering diberi motivasi sebelum berangkat kesekolah lebih dulu disiapkan semua alat-alat belajar.” 3 Asni  “Kami sering diberikan nasehat agar jangan berkelahi karena bersaudara, dan harus rajin menabung, sebab menabung adalah salah satu cara agar kami menjadi orang yang pintar dan hemat. 4 Saridin   “Baik, karena ada manfaatnya yaitu kami dapat mengetahui bahwa yang dilarang itu adalah perbuatan yang salah.    



89  DOKUMENTASI 

1. Wawancara guru SMP Negeri 1 pasikolaga 
 

 

 2. Kegiatan guru dalam memberikan pembinaan akhlak  



90  3. Kegiatan Guru dalam memberikan pembinaan kepada siswa   4. Guru sedang memberikan bimbingan kepada siswanya dalam proses pembelajaran       



91  5. TPQ AN’ADAWIAH   6. Anak-anak sedang diberikan arahan oleh guru ngaji  7. Anak-anak sedang menghafal surah pendek  
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