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PEDOMAN OBSERVASI
a. Pembiasaan whudu
b. Pembiasaan shalat dhuha berjamaah
c. Kegiatan waktu istirahat (pembiasaan akhlak islami)
d. Pembiasaan mengaji dan menghafal
e. Pembiasaan shalat jum’at berjamaah
f. Pembiasaan shalat dhuhur dan ashar berjamaah
g. Suasana sekolah: kedekatan siswa dengan guru, kedekatan siswa dengan siswa
h. BPI (Bina Pribadi Islam)
i. Muhqoyam
j. Puasa sunah
k. Rapat guru setiap pekan
l. Kegiatan ekstrakulikuler
1. Pramuka
2. Piano
3. Alat musik tradisional
4. Memanah
5. Berenag
6. Pramuka
7. Bad minton
8. karate

PEDOMAN WAWANCARA
PROGRAM FULL DAY SCHOOL DI SDIT AL-QALAM KENDARI

Pedoman Wawancara untuk Kepala sekolah
1. Sejarah sekolah SDIT Al-Qalam Kendari?
2. Apakah target hafalan di sekolah SDIT Al-Qalam Kendari diwajibkan?
3. Bagaimana jika target hafalan tidak tercapai?
4.

Apa keunggulan dari pelaksanaan program full day school di SDIT Al-Qalam
Kendari?

PEDOMAN WAWANCARA
PROGRAM FULL DAY SCHOOL DI SDIT AL-QALAM KENDARI

Pedoman Wawancara untuk Wakasek Kurikulum
1. Bagaimana latar belakang adanya full day school SDIT Al-Qalam Kendari?
2. Bagaimana perencanaan kegiatan BPI (Bina Pribadi Islam), ITQ (Iqra’Tahfiz
Qur’an) dan Muhqoyam?
3. Bagaimana prosedur kegiatan BPI (Bina Pribadi Islam), ITQ (Iqra’Tahfiz Qur’an)
dan Muhqoyam?
4. Bagaimana kurikulum JSIT dan mendikbut disesuaikan dengan kegiatan fuul day
school?
5. Bagaimana pelaksanaan full day school dari perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan evaluasi (POAC) di SDIT Al-Qalam Kendari?.
6. Bagaimana pelaksanaan program full day school di SDIT Al-Qalam Kendari?

PEDOMAN WAWANCARA
PROGRAM FULL DAY SCHOOL DI SDIT AL-QALAM KENDARI

Pedoman Wawancara untuk Wakasek kesiswaan
1.

Mengapa satpam membukakan pintu mobil siswa ketika masuk gerbamg sekolah
pak?

2.

Apa saja kegiatan yang dilakukan di SDIT Al-Qalam Kendari?

3.

Bagaimana prosedur kegiatan BPI (Bina Pribadi Islam), ITQ (Iqra’ Tahfiz,
Qur’an) dan Muhqoyam?

4.

Bagaimana perencanaan dari kegiatan BPI (Bina Pribadi Islamm), ITQ (Iqra’
Tahfiz Qur’an) dan Muhqoyam?

5.

Bagaimana pelaksanaan program full day school di SDIT Al-Qalam Kendari?

6.

Apa saja kegiatan rutin yang dilakukan oleh siswa dalam pelaksanaan program
full day school?

7.

Bagaimana memadukan kurikulum pemerintah dan kurikulum Jaringan Sekolah
Islam Terpadu (JSIT)?

8.

Bagaimana organisasi kegiatan

sumber daya manusia SDM di SDIT Al-

Qalam Kendari?
9.

Apakah SDIT Al-Qalam mengedepankan siswa siswi yang hafiz dan hafizoh?

10. Apa tujuan dari adanya pembelajaran sistem full day school di SDIT Al-Qalam
Kendari?
11. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program full day school?

PEDOMAN WAWANCARA
PROGRAM FULL DAY SCHOOL DI SDIT AL-QALAM KENDARI

Pedoman Wawancara untuk Guru
1. Bagaimana program pelaksanaan full day school yang dilakukan mulai pagi
hingga sore?
2. Apa faktor penunjang dalam pelaksanaan program full day school di SDIT AlQalam Kendari?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan full day school?
4. Untuk mengatasi hambatan tersebut apa solusi yang dilakukan?
5. Program-program apa saja yang di lakukan di sekolah SDIT Al-Qalam Kendari

PEDOMAN WAWANCARA
PROGRAM FULL DAY SCHOOL DI SDIT AL-QALAM KENDARI

Pedoman Wawancara untuk Orang Tua Siswa
1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang full day school di SDIT Al-Qalam
Kendari?
2. Apakah Bapak/Ibu merasa terbantu dengan adanya program penerapan full day
school di SDIT Al-Qalam Kendari?
3. Apa saja kegiatan yang sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam
penerapan full day school di sekolah?
4. Apakah anak Bapak/Ibu sudah memiliki akhlak yang baik saat berada di rumah?
5. Apa saran Ibu/Bapak untuk kedepannya dalam penerapan program full day school
di SDIT Al-Qalam Kendari?

TRANSKIP WAWANCARA

A. Untuk Kepala Sekolah
1. Sejarah sekolah SDIT Al-Qalam Kendari?
Jawab:
SDIT Al-Qalam Kendari didirikan pada tahun 2008, kemudian ini kan yayasan,
ada pendiri yayasan. Pendiri yayasan dengan mendirikan ini dengan tujuan
supaya anak-anak itu ilmu islamnnya itu bisa melekat pada anak-anak.
Sehingga itu ada sejarah untuk berdirinnya sekolah ini.
2. Apakah target hafalan di sekolah SDIT Al-Qalam Kendari diwajibkan?
Jawab:
Tidak di wajibkan hanya target saja, sehingga dengan adannya taget itu ada
dua kewajiban pertama guru menuntaskan anak-anak untuk bisa menghafal dua
jus, begitu pun anak-anak mempunyai kewajiban di sekolah untuk
menuntaskan hafal dua jus yaitu 29 dan 30.
3. Bagaimana jika target hafalan tidak tercapai?
Jawab:
Kalo seandainnya target 80 persen itu tercapai kita itu mendapatkan hasil
untuk mencapai hasil, tapi kalo tidak tercapai catatan sekolah untuk

meningkatkan lagi, tapi kami menigkatkan target itu 80 persen, karena tidak
sampe untuk 100 persen kemampuan anak berbeda-beda.
4. Apa keunggulan dari pelaksanaan program full day school di SDIT Al-Qalam
Kendari?
Jawab:
Yang pertama penanaman karakternya dengan adannya full day school na itu
harapannya karakternya dalam pembentukan karakter itu bisa tercapai, yang
pertama itu pagi sampai sore sehingga beraktivitas itu di bawah pengawasan
guru. Karena tujuannya sekolah itu membentuk akhlah anak dengan baik.
B. Untuk Wakasek Kurikulum
1. Sejarah latar belakang full day school di SDIT Al-Qalam Kendari?
Jawab:
Sebenarnnya kalo istilah full day school ya, kami hanya ingin memfalisitasi
anak-anak memberikan apa namanya, pendampingan mereka penuh,
mengingatkan juga waktu mereka ya ini dalam masa ke masa mereka dalam,
di samping itu kondisi lingkungan social kita sekarang sama kalo kita bisa
membentengi para generasi muda ini dengan hal-hal yang baik, bisa kita
bayangkan bagaimana masa depan

Negara ini, kami berinsiatif dengan

pendampingan mereka selama sekian jam jadi itu harapannya memberikan
kontribusi masadepannya, dan tidak hanya pada anak-anaknya saja, mereka

di rumah juga bisa memberikan warna tersendiri. Tujuannya adalah
membantu mereka untuk menitik masa depannya mereka .
2. Bagaimana perencanaan kegiatan BPI (Bina Pribadi Islam), ITQ (Iqra’Tahfiz
Qur’an) dan Muhqoyam?
Jawab:
Perencanaan ada sendiri masing-masing karena ada koordinator BPI, ITQ,
Muhqoyam ada sendiri, perencanaanya biasannya muarannya di kurikulum jadi
kordinasi antara kordinator ITQ sama kordinator BPI . na ITQ sekarang ini
sudah di geser yang lalu-lalu sidikit berhubungan dengan kurikulum,
sedangkan sekarang mulai tahun ini berhubungan dengan unit sahabat qur’an
jadi perencanaan cenderung ke sana, jadi yang berurusan dengan kurikulum
hanya tidak lebih dari 20 persen.sudah di independensi di sana, sudah ada unit
sendiri yang mengelola itu.
3. Bagaimana prosedur kegiatan BPI (Bina Pribadi Islam), ITQ (Iqra’Tahfiz
Qur’an) dan Muhqoyam?
Jawab:
Prosedurnnya tidak sama, karena targetnya itu berbeda, dan ketika target
berbeda tentu pelaksanaanya juga berbeda kalo muhqoyam itu kan targetnnya
adalah jus berpa yang di

targetkan di situ dan itu mekanismenya nanti

melibatkan teknisnnya, pendampingnnya ada penunjukan khusus waktu, kalo
BPI itu semacam mata pelajaran tapi tetap terus ada target secara materi

ataupun kompetensi yang di capai oleh anak itu. Prosedurnnya BPI seperti
pembelajaran biasa cumin ini kan lokal, lokal itu muatan lokal yang kita
pilih, ya seperti PKN matematika itu kan ada target dari pembelajaran kelas
satu harus tuntas apa, kelas 2 tuntas apa begitu juga dengan BPI, ITQ dengan
BPI sama proses pembelajarnnya kalo Muhqoyam itu dia kegiatan di luar
sekolah,muhqoyyam itu salah satu alternatife saja, sedaangkan BPI dengan
ITQ itu sudah masuk dalam ranah kurikulum struktur kurikulum, kalo
muhqoyyam itu kegiatan tambahan bisa dilaksanakan bisa juga diberhentikan.
3. Bagaimana kurikulum JSIT dan mendikbut di sesuaikan dengan kegiatan fuul
day school?
Jawab:
Full day school di sini, sebenarnnya khususnnya di SDIT ini menambahi yang
sudah ada, kemudian menyempurnakan yang sudah ada, intinnya kurikulum
yang ada di diknas itu kita terima, kita pelajari bahwa misalnnya kompetensi
inti dan kompetensi dasar (KIKD), struktur kurikulumnnya, muatan
pembelajarnnya , na dari dinas masuk ke kami setelah itu disesuaikan dengan
kondisi di sini, karena kita full day school maka kitaa tambahi, yang semula
dari dinas itu selesai, SD Negri selesai itu jam 1 karena kita pulang pulkul
16.00 maka antara jam 1 sampai jam 16.00 kita tambahi dengan kegiatankegiatan lokal dari sekolah, dan untu materinnya sama, evaluasinnya sama
kita ikut UMBN, TRI OUT, ada olimpiade juga ikut.

4. Bagaimana organisasi kegiatan

sumber daya manusia SDM di SDIT Al-

Qalam Kendari?
Itu sudah terimplut, artinnya sebagai wali kelas, wali kelas itu mulai anak
masuk gerbang sampe pulang sekolah, itu tangung jawab wali kelas,
sedangkan guru lainnya sama juga, hanya bedannya wali kelas mereka
skupnnya pada kelas-kelas yang ditentukan kalo guru yang lainnya dia
mengajar juga di kelas-kelas lain, jika ada terjadi sesuatu terhadap anak-anak
sudah suatu kewajiban kami untuk tetap mengawasinnya, jika salah
menegurnnya.
5. Bagaimana pelaksanaan full day school dari perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan evaluasi (POAC) di SDIT Al-Qalam Kendari.
Jawab:
Kami mempunyai rumah besar, yaitu JSIT ketika kami mendirikan SD yang
ada di sisni yang meinduk pada JSIT itu maka JSIT sudah memberikan
ketentuan, mekanismennya, prosedurnnya dan tahapan-tahapnnya, sehingga
tidak mandiri sendiri kemudian kita buat jalan sendiri, itu tidak., jadi
perencanaanya di pusat kita di sini tinggal menerapkan. Pengorganisasiannya
di SDIT Al-Qalam itu merujuk pada pengorganisasian yang ada di Jaringan
Sekolah Islam Terpadu (JSIT). Bagaimana pengorganisasian yang ada di JSIT
ya yang ada di sini. Mulai dari jam belajarnnya dari pagi hingga sore, struktur
kelasnnya itu mulai dari wali kelas, rombongan belajar, pengelolaan prang
tuannya na itu kan pengorganisasian. Pengawasaan dari JSIT ke unit/yayasan

itu ada pengawasannya, dari yayasan ke unit ada pengawasan, dari kepala
sekolah ke guru ke siswa ada pengawasan, dari wali kelas ke siswa ada
pengawasan, pengawasannya bertahap dan banyak. Seperti dari yayasan ke
unit, yayasan kan punya hak terhadap guru masing-masing, sesuai tidak ini
pelaksanaan full day school di sini. Evaluasi nya itu kepala sekolah di
evaluasi, yayasan juga di evaluasi, dan bentuk pengawasannya jika kepala
sekolah ke guru dalam bentuk supervsi, kalo pengawasan yayasn ke unit
masing-masing itu bisa juga dalam bentuk supervise di lihat kinerjannya,
mereka mempunyai ukuran dan sesuai tidak kinerjannya
6. Bagaimana pelaksanaan program full day school di SDIT Al-Qalam Kendari?
Jawab:
Sebenrnya kami mengatakn secara tekstual bahwa sekolah ini adalah full day
school itu ee tidak demikian ya, karena walaupun mungkin definisi full day
school mempunyai anu ee berbagai pengertian kalo di lihat dari , full day
berarti satu hari full ua, jadi sekolah itu melakukan aktivitas , na kami disini
lebih pada implementasi hal-hal mengintegrasikan nilai-nilai keislaman itu,
jadi dengan jam yang ditetapkan oleh dinas yang bersangkutan dalam hal ini
adalah disnipora, ha itu satu hari antara pukul 7.00-pukul 13.00. na selebihnya
kami muatkan isi nilai-nilai yang menurut kami di bekalkan kepada anakanak. Masuk pagi pada jam 7.00-16.00. pada saat jam 7.00 kegiatan yang
dilakukan adalah tidak mesti apel, karena banyak kegiatan yang mendahului

sebelum proses belajar mengajar mereka kami kasih dispes 30 menit awal
antara jam 7.00-7.30 kegiatan yang untuk mengkondisikan anak-anak dari
rumah dikondisikan dengan e sekolah, bisa jadi di rumah mereka masih rewlrewel, mereka masih belum on ketika di sekolah, maka diawali dengan
berbagai

macam

kegiatan,

seperti

olahraga,

apel,

upacara,

yang

mengondisikian anak-anak saja di variasikan, dan setengah 8 kita mulai
pembelajaran pertama dan sesuai kebutuhan kami, ketika kita disupvervisi
dari diknas berapa kebutuhan yang mesti kita harus penuhi. Dalam melakukan
proses belajar mengajar sama dengan yang lainnya hitungannya kan satu kali
satu jam itu 35 menit dan di sesuaikan kebutuhannya, kalo kita mempunyai
data, kurikulum 2013 misalnnya, itu kurikulum 2013 untuk kelas 1 berpa jam
iti yang kami sesuaikan, kelas 2 berapa jam, kelas 3, ya sesuai yang ada di
panduan itu na lebihnya baru, kan kita sekolah swasta ya terserah mau di
kelola bagaimana , setelah itu jam 10 melakukan shalat dhuha, pembagian
jam itu du sesuaikan dengan kebutuhan, jam pertama itu, kalo menitnya itu
kan sudah ditentukan jamnya itu 35 menit, 35 menit itu berapa jamnya,
misalnya satu pelajaran itu dibutuhkan 2 jam na berarti 1 pelajaran itu
durasinya 35 kali 2, e 2 jam sehingga itu di hitung menit berarti 70 menit
selesai, setelah itu ada e apa pembelajaran yang lain/ di sesuaikan dengan
butuhkan masing-masing.

C. Untuk Wakasek Kesiswaan
1. Mengapa satpam membukakan pintu mobil siswa ketika masuk gerbamg
sekolah pak?
Jawab:
Satpam membukakan pintu, hal ini agar mengindari kemacetan, dan semakin
lama waktunya, yang ke 2 kendaraan banyak yang menyelinap motor dll,
sehingga menghindari kecelakan,
2. Apa saja kegiatan yang dilakukan di SDIT Al-Qalam Kendari?
Jawab:
Kegiatan Exstrakulikuler ada intra dan ekstra, intra itu seperti kegiatan di
dalam sekolah belajar, shalat berjamaah, ITQ, BPI. Kemudian ekstra saya
bagi menjadi 3 klaster/kategori. Yang pertama ada namannya pengetahuan
yang terkait dengan: Club Sains, Matematika Club, tahfiz Club, Kemudian
yang ke dua kategori seni yang terkait: piano, alat music tradisional,
kemudian yang ke tiga kategori Olah raga: Renag, futsal, karate, but minton,
dan sebentar lagi kita akan buka memanah. Dan masing-masing ada
penaggung jawabnya, ekstrakulikuler wajib BPI dan pramuka.
3. Bagaimana prosedur kegiatan BPI (Bina Pribadi Islam), ITQ (Iqra’ Tahfiz,
Qur’an) dan Muhqoyam?
Jawab:
Prosedurnnya, kita kan sekolah dasar islam terpadu, sekolah dasar kita ini
sama dengan SD Negeri kurikulumnnya sama semua dari diknas na kemudian

terpadunnya ada nilai-nilai ke islaman teoritis dan protatif, teoritis seprti BPI
anak-anak di bina menajdi islam, prakteknnya dibiasakn shalat berjamaah ,
membantu orang tua di rumah. Muarannya nanti bisa menjadi muslim yang
tangguh,

muhqoyyam

ada

2

muhqoyyam

qur’an

dan

muhqoyam

pramuka/kemping, jika muhqoyam qur;an anak-anak selama 2 hari di sekolah
weekendnya di sekolah itu untuk mengejar, menambah hafalnnya yang
tertinggal, dan khusus hafalannya saja. Sedanglkn ITQ termasuk pembelajaran
regular, pembelajaran wajib di sekolah kita na itu salah satu keterpaduan alquran selain menghafal yaitu mengaji, sebenarnya muhqoyam hanya program
biasa, program yang disiapkan untuk anak-anak tuntas hafalnnya.
4. Bagaimana perencanaan dari kegiatan BPI (Bina Pribadi Islamm), ITQ (Iqra’
Tahfiz Qur’an) dan Muhqoyam?
Jawab:
perencanaanya ada yang bertanggung jawab khusus BPI, ITQ. Perencanaanya
kurikulum biasa yang di siapkan hanya untuk mengejar target ,engaji sama
hafalan, ada target-targetnnya jika muhqoyam hanya program kepanitiannya
saja daan tambahan jika BPI sama ITQ program wajib.
5. Bagaimana pelaksanaan program full day school di SDIT Al-Qalam Kendari?
Jawab:
Kalau terkait dengan full day school kan sebetulnya kan itu trumenya anu
kurikulum dia mendesain bagaimana selama siswa di Al-Qalam dari pagi

sampai sore ee kurikulum yang ada, kita ada dua kurikulum, yang pertama itu
kurikulum Diknas, jadi semua mata pelajaran Diknas itu di anu di sini, kita
bukan di depak, sehingga mata pelajaran dari depak seperti al-quran hadis, apa
semua tidak, kita semua dari diknas, semua mata pelajaran diknas, yang ke
dua tambahan, terpadu, karena kami menambahkan kurikulim-kurikulum
lokal, sekolah Islam Terpadu seindonesia, masuk dalam jaringan sekolah
Islam Terpadu seindonesia, sehingga di sini semua kurikulumnya di update,
yaitu apa sih yang terpadu itu, pembelajaran-pembelajaran yang di semua
pembelajaran yang ada di sisni itu di masukan nilai-nilai islami, belajar ipa
ada islami, matimatika ada islaminya, istilahnya islam universal, untuk saya
kesiswaan e untuk kesiswaan dia bagaimana selain di kurikulunya bagus maka
saya di kesiswaan mendesain minat dan bakat dan ekstrakulikulernya, ada
beberapa kegiatan ekstrakulikuler yang saya bangun menjadi tiga ranah, ranah
pengetahuan, ranah seni dan olahraga. Ranah pengetahuannya ada hafiz
quran, ada bahasa inggris ada matimatika, sains. Di seninya ada piano, tari,
qasidah kan ada musik tradisional kan seni, ada pantomin. Olahraga ada renag
karate, ada panah. Seleksinya itu pilihan, dari siswa memilih dari semua yang
ada itu selain pembelajarannya yang sifatnya kurikulum, ada pembelajaran
yang sifatnya pilihan di muat dalam kegiatan ekstrakulikuler, dipilih sesuai
bakat dan minat, dia suka panah dia memanah, dia suka renag, badminton
karate.

6. Apa saja kegiatan rutin yang dilakukan oleh siswa dalam pelaksanaan
program full day school?
Jawab:
Kegiatan

yang

dilakukan

Seperti

itu,

pembelajaran-pembelajaran,

pembelajaran seperti biasa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah lain, Cuma
kan ada nilai-nilai ke islamanya, ada tambahan-tambahanya, shalat duha pagi
jam 10, tiga kali shalat ada dhuha zuhur dan asyar ada kegiatan murqhoyam
qur’an, itu murqoyam kan dari kata camping, camping qur’an, ada kegiatan
naughid bermalam bermalam di sekolah itu kondisional, flacksible, ada puasa
sunnah senin kamis kelas tinggi, 3,4,5,6 setiap bulan, karena kan hanya
pembiasaan saja. Tiap hari menghafal al-quran yang 2 juz target, dari pagi
sampe siang, berbeda-beda kelasnya, sampai sore ada, setiap senin sampai
jumat, murkhoyam setiap pekan, wikeend bersama al-quran.
7. Bagaimana memadukan kurikulum pemerintah dan kurikulum Jaringan
Sekolah Islam Terpadu (JSIT)?
Jawab:
Keterpaduan itu tambahan dari kurikulum islam,na kita tinggal mengisikan
semua ke kurikulum, misalnnya di kelas belajar IPA tapi bagaimana muatanmuatan IPA itu di masukan ke muatan-muatan keislaman, jadi semua mata
pelajaran yang ada di masukan ke dalam ke islaman sehingga di namakn

terpadu. T (telaah), E (eksplorasi), R (rumuskan), A (amati), D (dunia), U
(ukhrowi).
8. Bagaimana organisasi kegiatan sumber daya manusia SDM di SDIT AlQalam Kendari?
Jawab:
Kegiatan-kegiatan guru selain mengajar, menjaga dan mengawasi siswa,
terutama wali kelas pekerjaanya berat mulai datang siswa sampai dijemput
kembali, dan mengisi buku penghubung yaitu menilai perkembangan siswa di
dalam kemandiriannya, sikapnya, ibadannya dll, diisi setiap hari karena orang
tua juga mengisi ketika di rumah.
9.

Apakah SDIT Al-Qalam mengedepankan siswa siswi yang hafiz dan hafizoh?
Jawab:
Belence sebetulnya, seimbang yang pertama karna muatan kurikulunya sangat
padat dan banyak tetap tidak memenuhi target yang banyak-banyak jadi hanya
2 juz al-quran 29 dan 30, jika tidak memenuhi target kan sistemnya ada reng
presentasi yang kita buat, dia hanya 80% siswa yang tercapai 20% tidak
tercapai sa kira itu dari kemampuan dari anak-anaknya.dan di wisuda tahfiz
yang sudah menghafal jus 30, jus 29 diwisuda. Program tersendiri dia, dan
siapa yang duluan di wisuda, sesuai kemampuannya, acara di hotel besar, di
clarion biasa, claron, setiap tahun pas penaikan kelas di barengi dengn
penamatan kelas 6.

10. Apa tujuan dari adanya pembelajaran sistem full day school di SDIT AlQalam Kendari?
Jawab:
Full day school, sebetulnnya hanya di luaran sana mengatakan bahwa full day
school itu hanya, apa ya, menghabiskan waktu disekolah karena ayahnya
sibuk dan sebaginya, ternyata tidak, konsep full day school ini supaya
menyimbangkan sekolah-sekolah umum yang hanya dari pagi sampe siang
bahkan hanya beberapa jam disekolah langsung pulang, sehingga kita konsep
full day school ini harus memanfaatkan nilai-nilai keislaman itu tidak lagi di
anggap persial, bahwa islam itu hanya di mesjid, ya, islam itu ada islam
pendidikan, islam itu ada di politik, islam itu ada di seluruh segmentasi
kehidupan, hanya itu kita rencanakan bahwa dimana pun mereka berada nilai
keislamannya itu tetap di jaga, sebaagai apa pun mereka, menjadi apa pun
mereka nantinya, nilai-nilai keislamannya tidak boleh hilang, karena tadi saya
sampaikan bahwa islam itu syammil mutaqamil sempurna dan menyeluruh, di
ditu tujuannya full day.
11. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program full day school?
Jawab:
Ee kerja sama para orang tua, kadang kala sih, kadang kala tidak tercapai anak
didiknya, karena pengaruh orang tuannya, tidak kerja sama dengan sekolah,

komunikasi, jarang mengikuti rapat biasannya, Penunjang dalam program full
day school sarana dan prasarana alhamdulilah sudah ok, sekolah sudah
lengkap perpustakaan, kalo SD kan tidak pakai Lab ya, jadi hanya
perpustakaan saja sarana olah raganya semuannya ada, tenaga pendidik dan
kependidikannya sudah cukup memadai.
D. Untuk Guru
1. Bagaimana pelaksanaan program full day school di SDIT Al-Qalam Kendari?
Jawab:
Kalo dari pagi itu, kalo senin kan upacara, selasa berbaris dalam lapangan
dulu, rabu olah raga, kamis berbaris, jum’atnya itu asma’ul husna, ee itu
semua di lapangan ee setelah itu masuk di kelas ee pertama itu pembiasaan
adab islami pembukaan pembelajaran di kelas, muroja’ah hafalan-hafalan di
targetkan untuk di hafalkan di kelas masing-masing berjenjang kelas, ee
masuk pembelajarn pertama, di selang pembelajaran pertama anak-anak
makan kue dulu, makan snack dulu ee setelah makan snack lanjut lagi
pembelajaran ke dua, terus setelah itu baru shalat dhuha, lanjut tilawah,
tilawah sampai jam 10.35, setelah itu lanjut lagi pembelajaran ke tiga, di jeda
lagi masuk shalat zuhur dan makan, ee masuk lagi pembelajaran ke empat,
sebelum masuk pembelajaran ke 4 mereka boleh bermain dulu, setelah
pembelajaran ke empat, yaitu yang ke lima adab pembiasaan adab islami lagi
di sore hari, ee shalat asyar makan snack lalu persiapan pulang jam 4

sore.Shalat duha, zuhur, asyar idak semua di dalam masjid, hanya kelas 4,5
dan 6, sedangkan kelas 1 sampai 3 di dalam kelas di damping oleh wali
kelasnnya masing-masing, itu kenapa seperti itu, supaya kelas 1 itu sampai
kelas 3 bisa hafal do’a-do’a shalat sama bacaan zikir sesudah shalat, jadi
mereka shalat di kelas itu dengan di ijharkan shalat dengan bersuara setiap
bacannya mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu semua bacanbacaan
shalatnya di di suarakan. Sedangkan kelas 4 sampai 6 tidak di suarakan
2. Bagaimana prosedur kegiatan BPI, ITQ dan Muhqoyam di SDIT Al-Qalam
Kendari?
Jawab:
ITQ, dia perkelompok, kelasnnya tidak menentu tergantung kordinatornnya di
sesuaikan dengan batas bacaanya, misalkan ada yang kelas 3 sudah wafa 5,
kemudian ada yang di kelas 6 masih ada di wafa 5 juga jadi di gabung, bukan
tergantung kelas tetapi batas bacaanya.dan pembelajarnnya tergantung guruguru misalkan di masjid, di kelas, di gazebo dll, dan proses pembelajarannya
salam tanyakan kabar anak-anak , setelah itu berdo’a, mulai dari al-fatihah,
doa kedua orang tua, dll kemudian muroja’ah tergantung guru mengajarnnya,
kalo saya di urut mulai dari an-naba, an-naziat dan seterusnnya, setelah
muroja’ah anak-anak kita berikan seperti sistem talaki yaitu kit abaca
kemudian mereka ikuti, setelah itu mereka maju satu-satu kemudian kita tes
bacaannya, yang lain sambil baca-baca, dan satu-satu orang kita tes dan begitu

seterusnnya, setelah selesai pembelajarannya setoran hafalan, jika mereka ada
tambahan hafalan mereka setoran, setelah itu peneutup. BPI sama dengan
pembelajaran lainnya, hanya terkadang anak-anak diterjunkan di lapangan
misalkan materinnya tentang kebersihan lingkungan kita langsung ajarkan dan
praktekan, sistemnnya praktek dan proses pembelajarannya sama pembukaan,
salam, Tanya kabar, baca do’a dan seterusnnya, dan materinnya materi
keislaman, misalkan kebersihan lingkungan, adab-adab makan sesuai sunnah,
adab-adab sebelum tidur, seheariannya, bacaan shalatnnya ,yang berkaitan
dengan

pembiasaan kesehariannya ank-anak. Muhkoyyam di mulai dari

setengah 5, misalkan kelas 5 hari ini muhqoyyam maka hari inijam 1 mereka
sudah pulang, persiapan ambil baju untuk bermalam kemudian jam setengh 5
setelah anak-anak pulang muhqoyyamnya di mulai dengan pertemuan antara
pendidik dan peserta didiknya, kemudian di kumpulkan di suruh mendekat
dulu, muroja’aah sampai magrib, setelah magrib kita mulai dan sistemnnya
talaki, kit abaca dan mereka ikuti, setelah itu giliran satu per satu dan
selanjutnnya setoran hafalan sampe isya, setelah isya dilanjut kembali sampai
jam 10.00 setelah shalat subuh dimulai lagi sampe jam 6 pagi, setelah itu olah
raga, senam, main bola, setelah itu mandi, makan pagi/sarapan sampai jam 8,
setelah jam 8 mulai lagi sampai jam 11 setelah itu persiapan melaksanakan
shalat zuhur, setelah shalat lanjut lagi muhqoyamnya sampai asar, setelah
shalat kemudian persiapan pulang kegiatannya dilakukan di sekolah selama
satu hari satu malam.

3. Apa faktor penunjang dalam pelaksanaan program full day school di SDIT AlQalam Kendari?
Jawab:
Kedisiplinan guru-guru, karna kan tiap kelas itu ada 2 wali kelas, itu yang
kemudian yang mengontrol anak-anak mereka bermainnya, cara belajarnya,
itu wali kelas yang kontol ka nada dua wali kelas, karena kalo sendiri juga
agak repot sama ank-anak. Sapras, uks, ruang sapras,ruang kreasi untuk
mereka berpiano, mosholah, kipas, gallon, lcd.
3. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan full day school di SDIT Al-Qalam
Kendari?
Jawab:
Eee kalo di kelas-kelas rendah khususnya di kelas satu biasannya kalo siang
anak-anak sudah mulai mengantuk,, ee jadi kadang di beri juga waktu
istirahat, di minta waktu untuk tidur, ya tidur tapi jarang mereka tidur pasti
mereka main, faktor kelelahan karena kan mengarahkan anak-anak begini
butuh ekstra, karena pagi sampai sore kan, apa lagi kalo siang mereka sudah
oleng-oleng.
4. Untuk mengatasi hambatan tersebut apa solusi yang dilakukan?
Jawab:

Solusinnya, ooww iya di kelas-kelas itu ada namannya sudut baca jadi anakanak membawa buku bacaan dari rumah, masing-masing membawa kemudian
saling bertukar buku di baca di dalam kelas . Tergantung gurunya, karena kan
kalo kita melihat jadwal yang ada di situ, tidak ada tulisan istirahat, tidak ada
cuman kan di sela-sela pada saat shalat dhuha, asyar, zuhur, mereka itu
istirahat di situ, kalo untuk mengatasi kelelahan mereka kadang saya biarkan
dulu mereka bermain, kemudian panggil mereka masuk. Kan biasannya kalo
siang masuk pukul 12.45 kita biarkan dulu di beri jeda waktu sampai jam 1
baru itu masuk.
5. Program-program apa saja yang di lakukan di sekolah SDIT Al-Qalam
Kendari?
Jawab:
Program-program khusus kalo menjelang idul adha program manasik haji jadi
anak-anak kita ajari bagaimana caranya ketika haji itu setiap tahun dan untuk
semua siswa, jika persemester muhqoyam program tambahan, outbonnya,
kemudian puasa sunnah senin kamis untuk kelas 4,5,6 dilakukan 2 kali dalam
sebulan. Kemudian program setiap menggu itu ada rapat setiap pekan yaitu
setiap hari senin sore, per tahun untuk raker untuk rencana strategi, kemudian
kalo rapat-rapat lain seperti ada supervisi dari dinas. Kemudian yang per 2
minggu rapat ITQ.

E. Untuk Orang Tua Siswa
1. Bagaimana tanggapan ibu tentang pendidikan program full day school di
SDIT Al-Qalam Kendari?
Jawab:
Ya baik, karena maksudnnya anak-anak juga disitu dari pagi sampai sore
waktunnya itu untuk belajar klo dibandingkan dengan kakaknnya sekolah
umum, maksudnnya dia pulang jam 2 habis itu waktunnya untuk bermain,
kalo mereka kan kegiatannya semua di sekolah.
2. Apakah Bapak/Ibu merasa terbantu dengan adanya program penerapan full
day school di SDIT Al-Qalam Kendari?
Jawab:
Kalo saya pribadi sangat terbantu karena kalo dia di rumah tidak ada juga
temannya, jadi selain juga saya kasih sekolah di situ dekat juga dengan kantor,
maksudnnya pulang kantor jadi sekalian karena jam kantor jam 4 pulang,
sekolah juga jam 4. Maksudnnya kita ornag tua tidak khawatir jika ke manamana karena satu hari itu di dalam sekolah
3. Apa saja kegiatan yang sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam
penerapan full day school di sekolah?
Jawab:

Iya, termasuk shalat ya sudah mulai teratur, tertib shalat 5 waktunnya,
puasannya alhmdulilah, jadi terutama shalat itu dia sudaha mulai, malah
mengingatkan kita misalnnya kita masih tidur-tiduran ee bangun-bangun ,
sudah waktu shalat karena sudah terbiasa di sekolah kan, karena memang ada
buku kontrolnnya misalnnya shalat subuhnnya, shalat subuh tidak, termasuk
menghafal, belajar disitu sudah ada ceklis-ceklisnnya.
4. Apakah anak Bapak/Ibu sudah memiliki akhlak yang baik saat berada di
rumah?
Jawab:
Ya bisa lah, artinnya sudah bisa untuk mengajak kita orang tua mengajarkan
kakak-kakannya malah untuk mengajak shalat, jadi meningkat lah anak bapak
kelas 4 jus 30 hmpir semuannya tapi alhamdulilah anak saya belum ada 1
tahun tapi sudah bisa mengejar, bisa termotivasi juga karena teman-temannya
aktif, dia ikut termotivasi jadi saya bersyukur sekali
5. Apa saran Ibu/Bapak untuk kedepannya dalam penerapan program full day
school di SDIT Al-Qalam Kendari?
Jawab:
Saya lihat selama ini untuk kebutuhan orang tua, maksudnnya yang kita
inginkan itu sudah terpenuhi mi, mugkin kalo sarannya kemarin kan kalo
tahun kemarin kan banyak guru-guru ada 11 yang lulus PNS jadi saat

pengurusannya mereka itu suka berganti-ganti ustazahnnya di dalam. Selama
ini kan ustazahnnya di dalam dua dalam satu ruangan, jadi mereka memang
fokus, misalnnya fokus di pembelajarnnya. Kalo bisa sih selamnnya kelas 1-6
wali kelasnnya ada 2. Karena kelas 6 ini wali kelasnnya hanya satu.
Kemudian harus lanjut terus dari segi maelanjutkan pendidikan, akhlak
artinnya bagaimana pun juga kita sebagai orang tua terbantu tanpa kita
mengajari bagaimana shalat itu sudah tau.

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian
1. Profil Sekolah
Nama Satuan

: SDS ISLAM TERPADU AL-QALAM

NPSN

:40404590

Bentuk Pendidikan

: SD

Status Sekolah

: Swasta

Status Kepemilikan

: Yayasan

SK Izin Operasional

: 280 Tahun 2009

Tanggal SK

: 2009-03-04

Alamat

: Jl. Pemancara RRI No. 8

Desa/Kelurahan

: Wundudopi

Kecamatan

: Baruga

Kabupaten/Kota

: Kota Kendari

Provinsi

: Sulawesi Tenggara

RT/RW

: 6/3

Nama Dusun

: Null

Kode Pos

: 93117

Lintang/Bujur

: -4.0153230/122.5037230

Layanan Kab. Khusus

: Tidak Ada

SK Pendirian

: 016/YAS/IV/2008 M

Tanggal SK

: 2008-01-07

Rekening BOS

: 3412-01-035136-53-3

Nama Bank

: BRI

Nama KCP/Unit

: null

Atas Nama

: SD ISLAM TERPADU AL-QALAM

MBS

: Ya

Tanah Milik

: 6083m

Tanah Bukan Milik

: Om

Nomor Telepon

: 0401-3193688

Nomor Fax

: null

Email

: alqalam@gmail.com

Website

: null

Tabel I
Jumlah Keseluruhan Guru SDIT AlQalam Kendari
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Nama Guru Dan Pegawai
Darlin T., S.Pd
Najikhatun Nasriyah, S.hom
Abd. Rajab, SS
Sukrin. S,Pd., I
Nur Fitri S.Si
Epita Hestirosihan S.Si
Rabasyah S.Pd.,I
Muliawan Haniu S.Pd
Yesi Wahyu Ningsi S.Pd
Sarwia S.Pd
Sartika Rizkianti S.Pd
Hermawati S.Pd
Ita Trisna Wati S.Pd
Mira Jayanti, SH
Rafina., S.Pd
Hasriani S.Pd
Ismayani T. S.Sos.I
Siti Mahmuda S.Pd
Isra Jumiati S.Pd
Fitri Sauki S.Pd
Hawaera S.Pd
Muh. Ali Isbar S.Pd
Riska Sagfitri S.Pd
Fitriani S.Pd.I
Lasaruddin S.Pd
Lubis S.Pd
Nurlianti Silondae S.Pd.,SD
Nining Kurnia S.Pd
WD. Likmar S,Pd
Saniati S.Pd
Yuli Yuslika S.Pd
Monica Firman S.Pd
Tetti Suhartin S.Pd
WD. Etin Saini S.Pd
LD. Mardin Y. S.Pd
Ramlia S.Pd.I
Lahalidu S.Pd.I

Jabatan
Kepala Sekolah
Wak. Kurikulum
Wak. Kesiswaan
Wak. Sapras
Guru ITQ
Bendahara
Guru Kelas I
Guru Kelas I
Guru Kelas I
Guru Kelas I
Guru Kelas I
Guru Kelas I
Guru Kelas I
Guru Kelas I
Guru Kelas II
Guru Kelas II
Guru Kelas II
Guru Kelas II
Guru Kelas II
Guru Kelas II
Guru Kelas III
Guru Kelas III
Guru Kelas III
Guru Kelas III
Guru Kelas III
Guru Kelas III
Guru Kelas IV
Guru Kelas IV
Guru Kelas IV
Guru Kelas IV
Guru Kelas IV
Guru Kelas V
Guru Kelas V
Guru Kelas VI
Guru Kelas VI
Guru PAI
Guru PAI

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
58.

Total

Syarif H. S.Pd.I
Andi Al-Mujahidillah Syah, S.Pd
Muh Firdaus A. S.Sy
Martono S,Pd
Sudniman S.Pd
Sukrin S.Pd.,M.Pd
Jumania A.Ma.Pd.OR
Ld. Ahmad Yunus S.Pd
Sabarudin Jasru S.Pd
Aftar S.Pd
Muh. Nur Adnan S.Sos
LM. Ramadhan Utomo A.Ma
Hijria Mustafa S.S
Arta Rini Oktavianti, S.Si
Saniati S.Pd
Suriana S.Ma
Jumadin S.Pd
Tamaniyati S.Pd
Lafari S.Pd
Rina, S.Si
Cicintan Permata Sari S.Si
Cicintan Permata Sari S.Si

Guru B. Arab
Guru B. Arab
Guru B. Arab
Guru B. Inggris
Guru B. Inggris
Guru PJOK
Guru PJOK
Guru PJOK
Guru ITQ
Guru ITQ
Guru ITQ
Guru ITQ
Guru ITQ
Guru ITQ
Guru ITQ
Guru
Guru
Guru Kelas V
Guru Kelas V
Staf
Staf
Staf
58
Sumber Dok. Kantor SDIT Al-Qalam Kendari

Tabel II
Jumlah Siswa Siswi SDIT AlQalam Kendari
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nama Kelas

Jumlah Siswa

Kelas I Asiyah
29
Kelas Maryam
27
Kelas I Khadijah
29
Kelas I Fatimah
28
Kelas II Zaid
30
Kelas II Hamzah
29
Kelas II Mus’ab
29
Kelas II Bilal
28
Kelas III Muadz
32
Kelas III Hudzaifah
32
Kelas III Saad
32
Kelas IV Abdurahman
35
Kelas IV Kholid
31
Kelas IV Uways
28
Kelas V Ali
32
Kelas V Utsman
32
Kelas V Abu
31
Kelas VI Abu Bakar
36
Kelas VI Umar
37
Jumlah
587
Sumber Dok. Kantor SDIT Al-Qalam Kendari

Tabel III
Jumlah sarana SDIT Al-Qalam Kendari
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Alat
LCD
Galon
Lemari siswa
Lemari guru
Kipas Angin

Jumlah
1
19
19
19
19
Tabel V

Jumlah prasarana SDIT AlQalam Kendari
No
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Jenis Prasarana
Laboratorium IPA
Ruang Teori/Kelas
Ruang Guru
Ruang Olahraga
Ruang Teori/Kelas
Ruang Teori/Kelas
Ruang Teori/Kelas
Ruang Teori/Kelas
Ruang Teori/Kelas
Ruang Teori/Kelas
Ruang Teori/Kelas
Ruang Teori/Kelas
Ruang Kepala Sekolah
Ruang Perpustakaan
Gudang
Kamar
Mandi/WC
Siswa Laki-laki
Kamar
Mandi/WC
Siswa Perempuan
Kamar Mandi/WC Guru
Laki-Laki
Kamar Mandi/WC Guru
Perempuan
Ruang Teori/Kelas
Ruang Ibadah

Nama

Panjan
g (m)
Ruang Laboratorium
3.0
Ruang Kelas V Ubaidah
7.0
Ruang Dewan Guru Sementara 7.0
Ruang Olahraga
8.0
Ruang Kelas I Asiyah
8.0
Ruang Kelas II Bilal
8.0
Ruang Kelas II Mus’ab
8.0
Ruang Kelas III Saad
8.0
Ruang Kelas III Khuzaifah
8.0
Ruang Kelas IV Kholid
7.0
Ruang Kelas IV Abdurrahman
8.0
Ruang Kelas V Ali
7.0
Ruang Kantor Sementara
7.0
Ruang Perpustakaan
8.0
Gudang
6.0
Kamar Mandi/WC Siswa Laki- 2.0
laki
Kamar
Mandi/WC
Siswa 2.0
Perempuan
Kamar Mandi/WC Guru Laki- 4.0
Laki
Kamar
Mandi/WC
Guru 4.0
Perempuan
Ruang Kelas I Maryam
8.0
Masjid
11.0

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ruang Teori/Kelas
Ruang Kelas VI Abu Bakar
Ruang Teori/Kelas
Ruang Kelas VI Umar
Ruang Teori/Kelas
Ruang Kelas I Khadijah
Ruang Teori/Kelas
Ruang Kelas II Hamzah
Ruang Teori/Kelas
Ruang Kelas III Muadz
Ruang Teori/Kelas
Ruang Kelas I Fatimah
Ruang UKS
Ruang UKS
Ruang Teori/Kelas
Ruang Kelas II Zaid
Ruang Teori/Kelas
Ruang Kelas V Utsman
Ruang Teori/Kelas
Ruang Kelas IV Uways
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7.0
7.0
8.0
8.0
8.0
8.0
3.0
8.0
8.0
8.0

Visi dan Misi
a. Visi
Terwujudnnya sekolah yang menyiapkan peserta didik yang memiliki
kecakapan akademik dibidang IPTEK dan IMTAQ, serta aktif dalam pelestarian,
pemanfaatan, dan pencegahan, kerusakan lingkungan hidup.
b. Misi
1) Melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenagkan
(PAKEM) sesuai Kurikulum Pendidikan Nasional yang berlandasan
nilai-nilai universal.
2) Membiasakan warga sekolah menjaga ibadah, sikap, tutur, kata,
kedisiplinan, kebersihan dan hubungan sesama warga sekolah
3) Mengembangkan potensi siswa melalui kegiatan pembelajaran
ekstrakulikuler, praktikum, kunjungan pendidikan dan lomba-lomba
4) Mewujudkan sekolah Adiwiyata
5) Memberdayakan seluruh potensi sekolah termaksud warga masyarakat
dalam mendukung program pendidikan
6) Membudayakan warga sekolah dalam melestarikan, memanfaatkan
dan mencegah kerusakan lingkungan hidup.

Tujuan Pendidikan SDIT Al-Qalam Kendari
1. Membentuk peserta didik yang cerdas, kreatif dan memiliki moral
berlandaskan nilai-nilai universal.
2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wataala.
3. Meningkatkan potensi, kedisiplinan dan kepedulian sosial yang menjadi
bagian dari pendidikan budaya daerah dan karakter bangsa dalam kegiatan
pramuka, olah raga, kesenian dan budaya.
4. Menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan aman dari pencemaran serta
melestarikan dan memanfaatkannya
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