
LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 : Transkip Hasil Wawancara Guru Agama Islam
Nama : Rumiana, S.Pd.I
Tempat : SD Negeri Wandoka
Waktu : 09:20 sampai selesai

No. Pertanyaan Jawaban
1. Apa-apa saja peranan yang

dilakukan oleh guru dalam
mendisiplinkan siswa
membaca Al-Qur’an?

Adapun peran guru dalam
mendisiplinkan siswa membaca Al-
Qur’an adalah dengan memberikan
bantuan, memberi dukungan,
pengawasan dan pembinaan.

2. Apa bentuk bantuan dari
sekolah untuk siswa?

Bentuk bantuannya yaitu dengan
menyediakan fasilitas yang disediakan
oleh sekolah.

3. Fasilitas apa saja yang
disediakan oleh sekolah
dalam mendisiplinkan siswa
membaca Al-Qur’an?

Fasilitas yang disediakan yaitu buku
Iqra, Al-Qur’an dan buku-buku bacaan
lainnya.

4. Apa yang menjadi alasan
mengapa fasilitas sangat
penting disediakan dalam
medisiplinkan siswa
membaca Al-Qur’an?

Fasilitas belajar sangat penting
disiapkan agar mereka memiliki
keinginan untuk belajar dan yang
paling penting adalah untuk
memudahkan mereka belajar
membaca Al-Qur’an.

5. Selain memudahkan siswa
belajar membaca Al-Qur’an
apa lagi alasannya?

Dengan menyediakan segala fasilitas
yang diperlukan untuk kepentingan
belajar akan memotivasi siswa agar
bersungguh-sungguh dalam membaca
Al-Qur’an.

6. Selain dari memberikan
bantuan kepada siswa apa
lagi peran yang dilakukan
oleh guru dalam
mendisiplinkan siswa
membaca Al-Qur’an?

Peran guru dalam mendisiplinkan
siswa membaca Al-Qur’an dengan
memberikan bantuan yaitu dalam
bentuk pemberian dukungan kepada
siswa.

7. Apa bentuk dukungan yang
diberikan oleh guru?

Guru memberikan hadiah kepada
siswa yang sudah lancar membaca Al-
Qur’an.



8. Apa alasan guru
memberikan hadiah kepada
siswa sebagai bentuk
dukungan?

Dalam mendisiplinkan siswa membaca
Al-Qur’an biasanya guru memberikan
hadiah kepada siswa yang sudah
lancar membaca Al-Qur’an. Hal ini
tidak bermaksud memanjakan mereka
tetapi dimaksudkan agar mereka
bersemangat dalam belajar dan mau
mengikuti setiap waktu belajar
membaca Al-Qur’an pada mata
pelajaran Agama Islam maupun setiap
hari Jumat melakukan tadarus.

9. Apa dengan memberikan
hadiah kepada siswa dapat
mendisiplinkan mereka
membaca Al-Qur’an?

Iya, dengan memberikan hadiah, siswa
jadi lebih giat dan disiplin dalam
membaca Al-Qur’an.

10. Apa lagi bentuk peranan
guru dalam mendisiplinkan
siswa membaca Al-Qur’an?

Bentuk peran guru dalam
mendisiplinkan siswa dengan
melakukan pengawasan.

11. Apa bentuk dari
pengawasan yang
dilakukan oleh guru?

Adapun bentuk pengawasannya yaitu
dengan membagikan kartu kontrol
mengaji (KKM) kepada masing-
masing siswa untuk dibawa pulang ke
rumah.

12. Bagaimana cara
penggunaan kartu kontrol
mengaji tersebut?

Cara menggunakannya yaitu dengan
mengisi berdasarkan batasan bacaan
Al-Qur’an yang mereka pelajari di
rumah atau di TPQ sebagai tanda bukti
bahwa siswa itu bukan hanya di
sekolah tetapi juga di rumah mereka
tetap aktif melaksanakan tugas yang
telah diberikan oleh gurunya. Yang
kemudian dipraktekkan di sekolah
pada saat sebelum pembelajaran
Agama dimulai.



13. Apa orang tua ikut berperan
dalam pengisian kartu
kontrol mengaji siswa?

Iya, di kartu kontrol tersebut terdapat
paraf orang tua dan paraf guru ngaji,
sehingga orang tua bisa mengontrol
kegiatan atau aktivitas siswa selama
belajar membaca Al-Qur’an.

14. Selain dari pengawasan apa
lagi yang dilakukan oleh
guru dalam mendisiplinkan
siswa membaca Al-Qur’an?

Peran guru dalam mendisiplinkan
siswa membaca Al-Qur’an selain itu
adalah melakukan pembinaan.

15. Apa bentuk pembinaan
yang dilakukan oleh guru?

Adapun bentuk pembinaan yang
dilakukan oleh guru yaitu setiap hari
Jumat dilakukan kegiatan membaca
Al-Qur’an bersama atau tadarus.

16. Apa yang diajarkan oleh
guru dalam kegiatan
tadarus pada setiap hari
Jumat?

Memberikan pemahaman dan
pembinaan cara-cara pengucapan
huruf-huruf hijaiyah atau makharijul
huruf hijaiyah.

17. Bentuk pengajarannya
seperti apa?

Mengajarkan membaca Al-Qur’an
dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid
adalah ilmu yang digunakan untuk
mengetahui bagaimana sebenarnya
membunyikan huruf-huruf dengan
betul, baik huruf yang berdiri sendiri,
maupun huruf dalam rangkaian.

18. Apa alasan guru Agama
Islam melakukan kegiatan
membaca Al-Qur’an setiap
hari Jumat?

Alasan guru pendidikan Agama Islam
dalam kegiatan tadarus Qur’an ini
dimaksudkan untuk melatih
kelancaran siswa dalam membaca Al-
Qur’an dengan baik dan benar supaya
siswa mampu dan lancar membaca
sesuai tartil (tata tertib).



Lampiran 1.2 : Transkip Hasil Wawancara Guru Agama Islam
Nama : Hariati, S.Pd.I
Tempat : SD Negeri Wandoka
Waktu : 10:20 sampai selesai

No. Pertanyaan Jawaban
1. Apa-apa saja peranan yang

dilakukan oleh guru dalam
mendisiplinkan siswa
membaca Al-Qur’an?

Adapun peran guru dalam
mendisiplinkan siswa membaca Al-
Qur’an adalah dengan memberikan
bantuan, memberi dukungan,
pengawasan dan pembinaan.

2. Apa bentuk bantuan dari
sekolah untuk siswa?

Bentuk bantuannya yaitu dengan
menyediakan fasilitas yang disediakan
oleh sekolah.

3. Fasilitas apa saja yang
disediakan oleh sekolah
dalam mendisiplinkan siswa
membaca Al-Qur’an?

Fasilitas yang disediakan yaitu buku
Iqra, Al-Qur’an dan buku-buku bacaan
lainnya.

4. Apa yang menjadi alasan
mengapa fasilitas sangat
penting disediakan dalam
medisiplinkan siswa
membaca Al-Qur’an?

Fasilitas belajar sangat penting
disiapkan agar mereka memiliki
keinginan untuk belajar dan yang
paling penting adalah untuk
memudahkan mereka belajar
membaca Al-Qur’an.

5. Selain memudahkan siswa
belajar membaca Al-Qur’an
apa lagi alasannya?

Dengan menyediakan segala fasilitas
yang diperlukan untuk kepentingan
belajar akan memotivasi siswa agar
bersungguh-sungguh dalam membaca
Al-Qur’an.

6. Selain dari memberikan
bantuan kepada siswa apa
lagi peran yang dilakukan
oleh guru dalam
mendisiplinkan siswa
membaca Al-Qur’an?

Peran guru dalam mendisiplinkan
siswa membaca Al-Qur’an dengan
memberikan bantuan yaitu dalam
bentuk pemberian dukungan kepada
siswa.

7. Apa bentuk dukungan yang
diberikan oleh guru?

Guru memberikan hadiah kepada
siswa yang sudah lancar membaca Al-
Qur’an.



8. Apa alasan guru
memberikan hadiah kepada
siswa sebagai bentuk
dukungan?

Dalam mendisiplinkan siswa membaca
Al-Qur’an biasanya guru memberikan
hadiah kepada siswa yang sudah
lancar membaca Al-Qur’an. Hal ini
tidak bermaksud memanjakan mereka
tetapi dimaksudkan agar mereka
bersemangat dalam belajar dan mau
mengikuti setiap waktu belajar
membaca Al-Qur’an pada mata
pelajaran Agama Islam maupun setiap
hari Jumat melakukan tadarus.

9. Apa dengan memberikan
hadiah kepada siswa dapat
mendisiplinkan mereka
membaca Al-Qur’an?

Iya, dengan memberikan hadiah, siswa
jadi lebih giat dan disiplin dalam
membaca Al-Qur’an.

10. Apa lagi bentuk peranan
guru dalam mendisiplinkan
siswa membaca Al-Qur’an?

Bentuk peran guru dalam
mendisiplinkan siswa dengan
melakukan pengawasan.

11. Apa bentuk dari
pengawasan yang
dilakukan oleh guru?

Adapun bentuk pengawasannya yaitu
dengan membagikan kartu kontrol
mengaji (KKM) kepada masing-
masing siswa untuk dibawa pulang ke
rumah.

12. Bagaimana cara
penggunaan kartu kontrol
mengaji tersebut?

Cara menggunakannya yaitu dengan
mengisi berdasarkan batasan bacaan
Al-Qur’an yang mereka pelajari di
rumah atau di TPQ sebagai tanda bukti
bahwa siswa itu bukan hanya di
sekolah tetapi juga di rumah mereka
tetap aktif melaksanakan tugas yang
telah diberikan oleh gurunya. Yang
kemudian dipraktekkan di sekolah
pada saat sebelum pembelajaran
Agama dimulai.



13. Apa orang tua ikut berperan
dalam pengisian kartu
kontrol mengaji siswa?

Iya, di kartu kontrol tersebut terdapat
paraf orang tua dan paraf guru ngaji,
sehingga orang tua bisa mengontrol
kegiatan atau aktivitas siswa selama
belajar membaca Al-Qur’an.

14. Selain dari pengawasan apa
lagi yang dilakukan oleh
guru dalam mendisiplinkan
siswa membaca Al-Qur’an?

Peran guru dalam mendisiplinkan
siswa membaca Al-Qur’an selain itu
adalah melakukan pembinaan.

15. Apa bentuk pembinaan
yang dilakukan oleh guru?

Adapun bentuk pembinaan yang
dilakukan oleh guru yaitu setiap hari
Jumat dilakukan kegiatan membaca
Al-Qur’an bersama atau tadarus.

16. Apa yang diajarkan oleh
guru dalam kegiatan
tadarus pada setiap hari
Jumat?

Memberikan pemahaman dan
pembinaan cara-cara pengucapan
huruf-huruf hijaiyah atau makharijul
huruf hijaiyah.

17. Bentuk pengajarannya
seperti apa?

Mengajarkan membaca Al-Qur’an
dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid
adalah ilmu yang digunakan untuk
mengetahui bagaimana sebenarnya
membunyikan huruf-huruf dengan
betul, baik huruf yang berdiri sendiri,
maupun huruf dalam rangkaian.

18. Apa alasan guru Agama
Islam melakukan kegiatan
membaca Al-Qur’an setiap
hari Jumat?

Alasan guru pendidikan Agama Islam
dalam kegiatan tadarus Qur’an ini
dimaksudkan untuk melatih
kelancaran siswa dalam membaca Al-
Qur’an dengan baik dan benar supaya
siswa mampu dan lancar membaca
sesuai tartil (tata tertib).



Lampiran 1.3 :Transkip Hasil Wawancara Kepala Sekolah
Nama : Lukswin S.Pd
Tempat : SD Negeri Wandoka
Waktu : 08:30 sampai selesai

No. Pertanyaan Jawaban
1. Bagaimana cara menerapkan

disiplin siswa dalam membaca
Al-Qur’an di SD Negeri
Wandoka?

Cara yang dilakukan dalam
mendisiplinkan siswa membaca Al-
Qur’an di SD Negeri Wandoka
yaitu dengan melakukan kegiatan
membaca Al-Qur’an minimal 10
menit sebelum mata pelajaran
Agama Islam dimulai

2. Selain dari membaca Al-Qur’an
sebelum mata pelajaran Agama
Islam dimulai apa lagi yang
dilakukan oleh Guru?

3. Apa dengan memberikan nasehat
kepada anak dapat
mendisiplinkan mereka membaca
Al-Qur’an?

Saya kira sangat benar kalau kita
menyatakan bahwa orang tua harus
memberikan nasehat tentang
pendidikan Islam anak terutama
dalam membaca Al-Qur’an.
Supaya anak dapat mengenal
ajaran Agamanya sejak dini,
karena apabila anak sejak kecil
jauh dari ajaran Agamanya maka
pada saat dewasa mereka akan
selalu menjadi masalah dalam
keluarganya.

4. Bagaimana cara anda sebagai
orang tua dalam memberikan
nasehat kepada anak?

Nasehat yang saya berikan yaitu
saya selalu menasehati anak saya
untuk rajin membaca Al-Qur’an.
Agar anak saya selalu disiplin
dalam mengaji.

5. Apa peran anda sebagai orang
tua dalam mendisiplinkan anak
membaca Al-Qur’an?

Peran yang saya lakukan dalam
mendisiplinkan anak membaca Al-
Qur’an yaitu dengan memberikan
keteladanan.

6. Bagaimana cara anda
memberikan keteladanan kepada
anak dalam mendisiplinkan
mereka membaca Al-Qur’an?

Cara yang saya lakukan yaitu
dengan memberikan contoh
keteladanan yang baik kepada anak
saya. Adapun contoh keteladan
yang saya berikan untuk
mendisiplinkan anak membaca Al-
Qur’an biasanya saya memberikan
contoh untuk mengikuti kegiatan
belajar. Adapun contoh yang biasa



saya berikan kepada anak yaitu
bagaimana cara membaca Al-
Qur’an dengan baik dan benar agar
anak terdidik untuk menirunya.

7. Selain dari contoh keteladanan
yang anda berikan apa masih
ada lagi bentuk keteladanan
yang lain?

Kalau anak saya tidak mau
mengikuti kegiatan belajar
membaca Al-Qur’an, salah satu
bentuk contoh keteladanan yang
saya berikan adalah memberikan
contoh cara-cara membaca Al-
Qur’an melalui video anak yang
sedang belajar mengaji dengan
menjelaskan kalau anak yang rajin
membaca Al-Qur’an mendapatkan
pahala yang luar biasa dari Allah
SWT. Dan terbukti anak saya bisa
menyadari sikap orang tuanya
sehingga ia mengikuti apa yang
dilakukan oleh anak dalam video
tersebut dan tidak lagi
meninggalkan kegiatan belajar
membaca Al-Qur’an baik di TPQ
atau di rumah.

8. Apa yang anda lakukan sebagai
orang tua dalam mendisiplinkan
anak membaca Al-Qur’an?

Peran yang saya lakukan dalam
mendisiplinkan anak membaca Al-
Qur’an yaitu dengan melakukan
pembiasaan.

9. Apa bentuk pembiasaan yang
anda lakukan dalam
mendisiplinkan anak membaca
Al-Qur’an?

Bentuk pembiasaan yang saya
lakukan dalam mendisiplinkan anak
membaca Al-Qur’an yaitu dengan
membuatkan jadwal mengaji.

10. Bagaimana cara anda mengatur
jadwal mengaji anak?

Setiap selesai shalat Ashar dan
Maghrib saya selalu mengajarkan
membaca Al-Qur’an. Karena waktu
amat berharga dan salah satu kunci
kesuksesan adalah dengan bisa
menggunakan waktu dengan baik.

11. Apa manfaat dalam
membuatkan jadwal mengaji
kepada anak?

Dengan membuatkan jadwal
mengaji anak saya bisa
menggunakan dan membagi
waktunya dengan baik.

12. Apa peran anda sebagai orang
tua dalam mendisiplinkan anak
membaca Al-Qur’an?

Peran yang saya lakukan dalam
mendisiplinkan anak membaca Al-
Qur’an yaitu dengan melakukan
pengawasan.



Lampiran 1.4: Transkip Hasil Wawancara Orang Tua Siswa

Informan Pertanyaan Jawaban
Maharuddin 1. Apa peran yang anda

lakukan sebagai orang
tua dalam
mendisiplinkan anak
membaca Al-Qur’an?

2. Apa bentuk nasehat
yang anda berikan
kepada anak sebagai
orang tua dalam
mendisiplinkan anak
membaca Al-Qur’an?

1. Peran yang saya lakukan
sebagai orang tua dalam
mendisiplinkan anak
membaca Al-Qur’an
yaitu dengan
memberikan nasehat
kepada anak saya.

2. Bentuk nasehat yang
biasa saya berikan
kepada anak saya dalam
mendisiplinkan dia
membaca Al-Qur’an
dengan menjelaskan
manfaat dari membaca
Al-Qur’an sangat baik
untuk kehidupan baik di
dunia maupun di akhirat.

Saharuddin 1. Apa dengan
memberikan nasehat
kepada anak dapat
mendisiplinkan
mereka membaca Al-
Qur’an?

2. Bagaimana cara anda
sebagai orang tua
dalam memberikan
nasehat kepada anak?

1. Saya kira sangat benar
kalau kita menyatakan
bahwa orang tua harus
memberikan nasehat
tentang pendidikan Islam
anak terutama dalam
membaca Al-Qur’an.
Supaya anak dapat
mengenal ajaran
Agamanya sejak dini,
karena apabila anak
sejak kecil jauh dari
ajaran Agamanya maka
pada saat dewasa mereka
akan selalu menjadi
masalah dalam
keluarganya.

2. Nasehat yang saya
berikan yaitu saya selalu
menasehati anak saya
untuk rajin membaca Al-
Qur’an. Agar anak saya
selalu disiplin dalam
mengaji.

Saleh 1. Apa peran anda
sebagai orang tua

1. Peran yang saya
lakukan dalam



dalam mendisiplinkan
anak membaca Al-
Qur’an?

2. Bagaimana cara anda
memberikan contoh
keteladanan kepada
anak dalam
mendisiplinkan
mereka membaca Al-
Qur’an?

mendisiplinkan anak
membaca Al-Qur’an
yaitu dengan
memberikan contoh
keteladanan.

2. Cara yang saya lakukan
yaitu dengan
memberikan contoh
keteladanan yang baik
kepada anak saya.
Adapun contoh
keteladan yang saya
berikan untuk
mendisiplinkan anak
membaca Al-Qur’an
biasanya saya
memberikan contoh
untuk mengikuti
kegiatan belajar.
Adapun contoh yang
biasa saya berikan
kepada anak yaitu
bagaimana cara
membaca Al-Qur’an
dengan baik dan benar
agar anak terdidik untuk
menirunya.

Saliasi 1. Selain dari contoh
keteladanan yang anda
berikan apa masih ada
lagi bentuk keteladanan
yang lain?

2. Apa yang anda lakukan
sebagai orang tua
dalam mendisiplinkan
anak membaca Al-
Qur’an?

1. Kalau anak saya tidak
mau mengikuti kegiatan
belajar membaca Al-
Qur’an, salah satu
bentuk contoh
keteladanan yang saya
berikan adalah
memberikan contoh
cara-cara membaca Al-
Qur’an melalui video
anak yang sedang
belajar mengaji dengan
menjelaskan kalau anak
yang rajin membaca Al-
Qur’an mendapatkan
pahala yang luar biasa
dari Allah SWT. Dan
terbukti anak saya bisa
menyadari sikap orang
tuanya sehingga ia
mengikuti apa yang
dilakukan oleh anak



dalam video tersebut
dan tidak lagi
meninggalkan kegiatan
belajar membaca Al-
Qur’an baik di TPQ
atau di rumah.

2. Peran yang saya
lakukan dalam
mendisiplinkan anak
membaca Al-Qur’an
yaitu dengan melakukan
pembiasaan.

La Pani 1. Apa bentuk
pembiasaan yang anda
lakukan dalam
mendisiplinkan anak
membaca Al-Qur’an?

2. Bagaimana cara anda
mengatur jadwal
mengaji anak?

1. Bentuk pembiasaan yang
saya lakukan dalam
mendisiplinkan anak
membaca Al-Qur’an
yaitu dengan
membuatkan jadwal
mengaji.

2. Setiap selesai shalat
Ashar dan Maghrib saya
selalu mengajarkan
membaca Al-Qur’an.
Karena waktu amat
berharga dan salah satu
kunci kesuksesan adalah
dengan bisa
menggunakan waktu
dengan baik.

H. Juma 1. Apa manfaat dalam
membuatkan jadwal
mengaji kepada anak?

2. Apa peran anda sebagai
orang tua dalam
mendisiplinkan anak
membaca Al-Qur’an?

3. Dengan membuatkan
jadwal mengaji anak
saya bisa menggunakan
dan membagi waktunya
dengan baik.

4. Peran yang saya lakukan
dalam mendisiplinkan
anak membaca Al-
Qur’an yaitu dengan
melakukan pengawasan.

Rusmiati 1. Apa bentuk
pengawasan yang anda
lakukan sebagai orang
tua dalam
mendisiplinkan anak
membaca Al-Qur’an?

2. Faktor apa yang anda
dapatkan dalam
mendisiplinkan anak
membaca Al-Qur’an?

1. Sebagai orang tua saya
selalu mengecek
kemampuan anak saya
dalam membaca Al-
Qur’an, apakah
bacaannya sudah baik
atau belum. Kalau
kurang baik, maka saya
tidak akan meneruskan



bacaannya dan
menandatangani kartu
kontrol mengajinya yang
diberikan oleh gurunya.
sehingga anak saya bisa
membaca Al-Qur’an
dengan baik dan benar,
perbaikan yang
dilakukan utamanya
pada makhraj.

2. Faktor yang saya
dapatkan dalam
mendisiplinkan anak
membaca Al-Qur’an
yaitu fakor dari
lingkungan.

La Fandi 1. Mengapa faktor
linkungan menjadi
penyebab dalam
mendisiplinkan anak.

2. Selain dari faktor
lingkungan apa saja
yang menjadi
penyebab dalam
mendisiplinkan anak?

1. Terkadang anak saya
terpengaruh dengan
teman-temannya yang
malas.

2. Selain dari lingkungan
ada juga dari faktor
orang tua karena
kesibukan pekerjaan
sehingga jarang
berinteraksi dengan
anak.



Wawancara dengan Kepala Sekolah dan Guru Agama Islam

Wawancara dengan Kepala Sekolah



Siswa Kelas III b

Guru Agama Islam Mengecek Bacan Al-Qur’an Siswa



Anak Belajar Mengaji di TPQ

Anak Belajar Mengaji di TPQ



Wawancara dengan Orang Tua Siswa

Wawancara dengan Tokoh Agama sekaligus Orang Tua Siswa



Kartu Kontrol Mengaji  Guru Agama Islam

Kartu Kontrol Mengaji Siswa



Kartu Kontrol Mengaji  Guru Agama Islam

Kartu Kontrol Mengaji Siswa







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : HARIYANI H.

2. Tempat/Tanggal Lahir : Wandoka, 10 Mei 1996

3. Jenis Kelamin : Perempuan

4. Status Perkawinan : Belum Kawin

5. Agama : Islam

6. Alamat : Wakatobi

a. RT/RW : -/-

b. Desa : Kel. Wandoka Selatan

c. Kecamatan : Wangi-Wangi

7. Nomor HP : 082393393716

8. Facebook : -

9. Email :-

A. Data Keluarga

1. Nama Orang Tua

a. Ayah : La Hasidu

b. Ibu : Wa Pia

2. Nama Saudara Kandung : a. Ramlan

b. Harima

c. Hamirudin

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Wandoka

2. SMP/MTs : MTs Negeri Wangi-wangi

3. SMA/MA :MAN 1 Wakatobi
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