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PEDOMAN WAWANCARA
Minat Orang Tua Menyekolahkan Anaknya di MIN 2 KonselKecamatan Konda
Kabupaten Konawe Selatan
Aspek
Pertanyaan
Gambaran Umum MIN 2
Konsel.

Pembinaan Keagamaan
Dalam Membentuk
Karakter Siswa di MIN 2
Konsel

Bentuk-bentuk Pembinaan

Keagamaan Dalam
Membentuk Karakter
Siswa di MIN 2 Konsel

Peran Guru Dalam
menarik minat orang tua
siswa di MIN 2 Konsel

1. Sejarah singkat berdirinya MIN 2 Konsel.
2. Visi dan Misi.
1. Bagaimanakah peran orang tua siswa untuk
menyekolahkan anaknya di MIN 2 Konsel
2. Bagaimanakah peran orang tua siswa untuk
menyekolahkan anaknya di MIN 2 Konsel
3. Bagaimanakah
minat
menyekolahklan
anaknya di MIN 2 Konsel
4. Bagaimana proses belajar pendidikan
keagamaan di MIN 2 Konsel.
5. Apakah tujuan pendidikan agama Islam di
MIN 2 Konsel.
6. Apakah Para guru di MIN 2 Konsel
memberikan contoh yang baik kepada para
siswa.
1. Bagaimanakah proses pembentukan karakter
siswa di MIN 2 Konsel
2. Bagaimanakah pandangan orang tua siswa
melihat kegiatan-kegiatan keagamaan yang
dilakukan para guru di MIN 2 Konsel.
3. Bagaimana metode para guru mengajarkan
pendidikan agama kepada para siswa.
1. Apakah kegiatan-kegiatan keagamaan yang
dilakukan para guru di MIN 2 Konsel
menarik minat orang tua siswa.
2. Apa di MIN 2 Konsel mengajarkan
pendidikan agama islam kepada para siswa
diluar jam pelajaran.
3. Bagaimana pendapatan orang tua siswa di
MIN 2 Konsel?
4. Bagaimanakah respon para siswa terhadap
perintah dan informasi yang diberikan oleh
gurunya?

Faktor Ekstrinsik dan
Intrinsik Orang Tua siswa
di MIN 2 Konsel

1. Bagaimanakah penghasilan orang tua siswa
di MIN 2 Konsel.
2. Bagaimanakah pekerjaan orang tua siswa di
MIN 2 Konsel
3. Apasajapekerjaan orang tua siswa di MIN 2
Konsel.
4. Bagaimanakah pendidikan orang tua siswa di
MIN 2 Konsel.
5. Faktor apa yang memotivasi orang tua siswa
di MIN 2 Konsel.
6. Apakah yang mendasari orang tua siswa di
MIN2 Konsel menyekolahkan anaknya
7. Bagaimana pendapatan orang tua siswa di
MIN 2 Konsel terkait pembentukan karakter
siswa.
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TRANSKIP HASIL WAWANCARA
MINAT ORANG TUA MENYEKOLAHKAN ANAKNYA DI MIN 2
KONSEL KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWE SELATAN

No. Nama/ Tgl.
1 Ernawati R.
01 Agustus
2019

2

Pertanyaan
Bagaimanakah
peran
orang tua siswa untuk
menyekolahkan anaknya
di MIN 2 Konsel

Jawaban
Peran
orang
tua
diantaranya memberikan
pendidikan sejak dari
kecil.
Orang
tua
memegang peran yang
sangat penting dan amat
berpengaruh
atas
pendidikan anak-anaknya
dan sebaiknya diberikan
pengetahuan yang baik
kepada
anak.
Untuk
melakukan hal itu MIN 2
Konsel merupakan salah
satu sekolah yang tepat
untuk mendidik anak,
disamping anak dibekali
ajaran agam Islam, aklahk
anak juga akan terbentuk
sedikit-demi
sedikit,
disampinh itu juga kami
orang
tua
dapat
mengontrol mereka karena
sekolahnya yang jaraknya
dapat ditempuh dengan
berjalan kaki
Syakir
Bagaimanakah
peran Peran orang tua sebagai
01
Agustus orang tua siswa untuk teladan untuk anak saat ini
2019
menyekolahkan anaknya sangatlah penting dalam
di MIN 2 Konsel
kehidupan moderen. Anak
pada era saat ini sangatlah
rawan dalam pergaulan
kemudian anak juga selalu
meniru kegiatan orang
dewasa atau gaya orang
dewasa. Maka melihat hal
ini kami selaku orang tua
harus memberi contohcontoh yang baik untuk
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3

Anisa
Bagaimanakah
minat
12
Agustus menyekolahklan anaknya
2019
di MIN 2 Konsel

4

Tika
Bagaimana proses belajar
12
Agustus pendidikan keagamaan di
2019
MIN 2 Konsel.

5

Wiwi Rahayu Apakah
tujuan
15
Agustus pendidikan agama Islam

anak-anak karena contoh
dari orang tua sangat
berpengaruh
dalam
kehidupan anak-anaknya
dan orang tua juga
merupakan
teladan
pertama untuk kehidupan
anakn-anaknya
Hal itu tentu menjadi
tanggung jawab orang tua.
Menyikapi hal ini, orang
tua
harus
memiliki
kesabaran dan kekuatan
yang ekstra. Jika hal yang
seperti ini membuat marah
dan kecewa tentu saja
wajar tetapi orang tua juga
harus bisa menahan diri,
ingat bahwa orang tua juga
berperan
sebagai
pelindunng mereka. Peran
orang tua terhadap anak
sebenaranya bukan hanya
kelima point di atas. Pada
intinya, orang tua sangat
berperan dalam kehidupan
anaknya, lalu bagaimana
peran anak terhadap orang
tuanya, peranya hanya
satu, sebagai “penurut”.
Proses belajar di sekolah
bukan
saja
sekedar
menguasai teori-teori yang
diberikan guru tetapi juga
bagaimana siswa bisa
menjadi pribadi yang
berkarakter melalui proses
belajar.
Untuk
itu
pendidikan di sekolah
harus
mampu
mengembangkan karakter
siswa dengan nilai-nilai
karakter
yang
sesuai
dengan norma dan agama.
Pendidikan Agama Islam
merupakan mata pelajaran
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2019

di MIN 2 Konsel.

6

Siti Hajar
Apakah Para guru di
01
Agustus MIN
2
Konsel
2019
memberikan contoh yang
baik kepada para siswa.

7

Ningsi Hartini Bagaimana pendapatan
12
Agustus orang tua siswa di MIN 2
2019
Konsel
terkait
pembentukan
karakter
siswa.

8

Erni
Bagaimanakah
proses
13
Agustus pembentukan
karakter
2019
siswa di MIN 2 Konsel

pokok yang menjadi satu
komponen yang tidak
dapat dipisahkan dengan
mata pelajaran lain yang
bertujuan
untuk
pengembangan moral dan
kepribadian peserta didik.
Semua mata pelajaran
yang memiliki tujuan
tersebut harus seiring dan
sejalan dengan tujuan
yang ingin dicapai oleh
mata pelajaran Pendidikan
Agama Islam.
Guru merupakan figur
utama, serta contoh dan
teladan bagi peserta didik.
dalam pendidikan karakter
guru harus mulai dari
dirinya sendiri agar apaapa yang dilakukannya
dengan baik menjadi baik
pula pengaruhnya terhadap
peserta didik.
Pembentukan
karakter
merupakan
proses
membangun karakter, dari
yang kurang baik menjadi
yang lebih baik, sehingga
terbentuknya watak atau
kepribadian (personality)
yang mulia.
Proses
pembentukan
karakter merupakan suatu
upaya perwujudan fungsi
totalitas psikologis yang
mencakup seluruh potensi
individu siswa (kognitif,
afektif,
konatif,
dan
psikomotorik) dan fungsi
totalitas
sosiakultural
dalam konteks interaksi
(dalam keluarga, satuan
pendidikan,
dan
masyarakat)
dan
berlangsung
sepanjang

Lampiran II

9

Siti Hajar
Apakah di MIN 2 Konsel
10
Agustus masih terdapat siswa
2019
yang melanggar tata
tertib sekolah.

10

Tika
Apakah
tujuan
08
Agustus diadakannya
kegiatan2019
kegiatan keagamaan di
MIN 2 Konsel Ini.

11

Sri Yuli
Bagaimana
aktifitas
15
Agustus keseharian siswa di MIN
2019
2 Konsel.

hayat.
Banyaksiswa yang suka
melanggar
tata
tertib
sekolah, mulai dari siswa
yang
bolos,berkelahi,
berpacaran dan bahkan
ada siswa yang merokok.
Maka
dari
itu
peranseorang guru harus
memberikan contoh yang
baik terhadap muridmuridnya,selalu
membimbing
dan
mengarahkan kepada jalan
yang lebih baik
Agar murid ataupeserta
didik dapat berbuat baik
itu
dari
segi
penampilannya,
tutur
katanya,tingkah lakunya,
sopan santunnya terhadap
guru, orang tua, siswa dan
masyarakat,
kami
mengadakan pembinaan
khusus terhadap siswa
yang kami anggap perlu di
bina hal ini dilakukan agar
mencega
timbulnya
persepsi masyrakat yang
tidak baik terhadap pihak
sekolah
Keberadaan siswa yang
ada
disini
memilki
aktifitas yang berbedabeda mulai dari aktifitas
keagamaan, aktifitas sosial
kemasyarakatan
dan
adapula aktifitas siswa
yang kadang menyimpang
seperti minum-minuman
keras, perkelahian antar
pelajar dan rasa kurang
hormat kepada orang tua.
Dalam
pembinaannya
siswa
yang
kadang
menyimpang
tersebut
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12

Anisa
Bagaimana upaya para
13
Agustus guru di MIN 2 Konsel
2019
melihat
siswa
yang
nakal.

13

Tika
Bagaimana metode para
16
Agustus guru
mengajarkan
2019
pendidikan
agama
kepada para siswa.

14

Ernawati R
Bagaimanakah
08
Agustus pandangan orang tua
2019
siswa melihat kegiatankegiatan
keagamaan
yang dilakukan para guru
di MIN 2 Konsel.

15

Syakir
Apakah MIN 2 Konsel
06
Agustus merupakan satu-satunya
2019
sekolah madrasah di
Kecamatan Konda.

membutuhkan pembinaan
khusus dimana pada usia
siswa
yang
beranjak
remaja tersebut mengalami
emosi yang sangat labil
serta mudah terpengaruh
pada hal-hal baru.
Siswa yang dilihat nakal
akan
kami
bina,
pembinaan ini sebenarnya
tidak terkhusus kepada
siswa yang nakal saja,
akan
tetapi
kami
mengadakan pembinaan
ini untuk semua siswa agar
karakter
siswa
dapat
terbentuk
serta dapat
mengaplikasikannya
kepada masyarakat.
Kami melakukan kegiatan
belajar mengajar yang
diberengi dengan baca
tulis
Al-Qur’an
serta
memberikan penjabaran
dari ayat yang dibaca
siswa guna mengingatkan
kembali siswa agar tidak
melakukan hal-hal yang
dapat
merugikan
diri
siswa.
Sebagai orang tua, kami
merasa senang melihat
kegiatan-kegiatan
keagaaman
yang
dilakukan para guru di
MIN 2 Konsel, hal
tersebut
sangat
baik
dilakukan pada anak.
MIN 2 Konawe selatan
merupakan satu-satunya
sekolah Madrasah yang
berada
di
kecamatan
konda, oleh karena itu
kami sebagai orang tua
ingin menyekolahkan anak
kami di Madrasah dengan
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Tika
Apakah orang tua siswa
05
Agustus memberikan pemahaman
2019
keagamaan kepada anakanaknya sejak usia dini.

17

Ernawati R
Apa di MIN 2 Konsel
17
Agustus mengajarkan pendidikan
2019
agama islam kepada para
siswa
diluar
jam
pelajaran.

18

Wiwik
Rahayu
Ningsi
19
Agustus
2019

Apakah
kegiatankegiatan
keagamaan
yang dilakukan para guru
di MIN 2 Konsel
menarik minat orang tua
siswa

19

Nur Fatikah

Apakah yang mendasari

tujuan agar anak-anak
memperolah
ilmu
keagamaan itu dari sejak
usia dini.
Anak-anak sejak usia dini
harus
diberikan
pemahaman keagamaan,
oleh karena itu salah satu
tujuan kami selaku orang
tua ingin menyekolahkan
anak-anak ke Madrasah
untuk membantu kami
selaku
orang
tua
mengajarkan ilmu agama,
sehingga pemahan anak
tentang ilmu agama tidak
hanya di rumah saja
melainkan juga di sekolah.
Anak-anak di sekolah
banyak
diajarkan
pendidikan agama Islam,
sehingga
kenakalankenakalannya
itu
berkurang, anak-anak juga
disibukkan
denga
kegiatan-kegiatan
keagamaan
sehingga
waktu untuk bermain
untuk anak itu banyak di
isi
dengan
kegiatankegiatan keagamaan.
Banyak kegiatan-kegiatan
kegamaan yang dilakukan
para guru baik di jam
pelajaran maupun di luar
dari sekolah, sehingga
kami para orang tua
merasa senang dengan
kegiatan yang dilakukan
para guru ini, disamping
membantu
anak-anak
memperolah pemahaman
keagamaan anak-anak juga
di ajari untuk pintar
mengaji.
Melihat zaman sekarang
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04
Agustus orang tua siswa di MIN2 ini kami selaku orang tua
2019
Konsel menyekolahkan khawatir dengan anakanaknya
anak
minat
untuk
mempelajari ilmu agama
Islam sangat kurang, anakanak
banyak
menghabiskan waktunya
untuk bermain game saja,
sehingga
dengan
menyekolahkan mereka di
madrasah
merupakan
langkah yang tepat untuk
membantu kami para
orang tua mengajarkan
ilmu agama Islam
Sry Yuli
Faktor
apa
yang Motivasi kami orang tua
09
Agustus memotivasi orang tua ini menyekolahkan anak2019
siswa di MIN 2 Konsel
anak di MIN 2 Konsel
salah
satunya
adalah
dengan
tujuan
untuk
penanaman
nilai-nilai
keagamaan
dengan
harapan kedepannya anakanak
dapat
tumbuh
menjadi
anak
yang
berbakti dan berakhlak
mulia.
Erni
Bagaimanakah
Kebanyakan orang tua
05
Agustus pendidikan orang tua disini itu hanya lulusan
2019
siswa di MIN 2 Konsel.
SMA saja, ada juga yang
sarjana bahwkan doktor,
karna kseibukan kami
orang tua terkadang lupa
mengajarkan
imu-ilmu
agama,
walaupun
disamping dari kesibukan
kami,
kami
juga
memberikan
ilmu-ilmu
agama, kan akan lebih
efektif lagi jika anak kita
sekolahkan
dimadrasah
untuk lebih memperdalam
ilmu agamanya. Jadi anak
tidak hanya di rumah saja
kita ajarkan ilmu-ilmu
agama Islam di sekolah
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juga ia dapatkan.

22

23

24

Tika
Bagaimanakah
Pendidikan orang tua
21
Agustus pendidikan orang tua disini itu banyak yang
2019
siswa di MIN 2 Konsel.
lulusan
SMA
karan
banyak masyarakat orang
tua yang pekerjaannya
petani disampng itu juga
ada orang tua siswa yang
guru dan bidan sehingga
banyaknya kesibukan yang
dilakukan membuat orang
tua kurang mengajarkan
ilmu agama Islam pada
anak-anak.
Sri Yuli
Apasajapekerjaan orang Kebanyakan
pekerjaan
23
Agustus tua siswa di MIN 2 orang tua disini itu adalah
2019
Konsel.
Petani, namun ada juga
yang menjadi guru, bidan,
polisi, dan pedagang,
sehingga waktu untuk
mengajarkan ilmu agama
Islam kepada anak itu
kurang.
Wiwi Rahayu Bagaimanakah pekerjaan Pekerjaan orang tua siswa
Ningsi
orang tua siswa di MIN 2 di MIN 2 Konsel itu
12
Agustus Konsel
kebanyaka petani, tapi ada
2019
juga yang jadi guru, jadi
bidan, poli dan pedagang,
namun
yang
peling

Lampiran II

25

dominan itu Petani, karena
kesibukanya itu waktu
untuk
bercerita
dan
mengajarkan ilmu agama
Islam kepada anak itu
kurang, walaupun kami
orang tua sudah berupayah
meluangkan waktu untuk
mengajarkan ilmu agama
Islam kepada anak-anak
tapi kenyataannya anakanak
kebanyakan
mengahabiskan waktunya
untuk bermain gem saja.
Ningsi Hartini Bagaimanakah
Penghasilan orang tua
11
Agustus penghasilan orang tua siswa disini terbilang
2019
siswa di MIN 2 Konsel.
cukup, karena dilihat dari
pekerjaannya, disamping
itu orang tua siswa disini
merupakan pekerja keras,
sehingga
memerlukan
waktu untuk beristirahat
yang banyak

Pengambilan Dokumen Sejarah MIN 2 Konsel

Wawancara Bersama Wakil Kepala Sekolah

1

Wawancara bersama Kepala Sekolah MIN 2 Konsel

Ruang Guru MIN 2 Konsel

Dokumentasi bersama Para Guru di MIN 2 Konsel

Kunjungan Kekelas Vb MIN 2 Konsel

Wawancara bersama Orang Tua Siswa

Wawancara Bersama Guru sekaligus Orang Tua Siswa

Wawancara Bersama Guru di MIN 2 Konsel

Wawancara Bersama guru sekaligus orang tua siswa

Wawancara bersama Orang tua Siswa

Wawancara bersama Orang tua Siswa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri
1. Nama
2. Tempat/Tanggal Lahir
3. Jenis Kelamin
4. Status Perkawinan
5. Agama
6. Alamat
a. RT/RW
b. Desa
c. Kecamatan
7. Nomor HP
8. Facebook
9. Email

: Nurmiyati
: Asembu Mulya, 31 Maret 1996
: Perempuan
: Belum Kawin
: Islam
: Asembu Mulya
: -/: Asembu Mulya
: Buke
: 0822-9320-1346
::-

B. Data Keluarga
1. Nama Orang Tua
a. Ayah
b. Ibu
2. Nama Saudara Kandung

: Illang Badawi
: poniyem
: Firman Dani Illang

C. Riwayat Pendidikan
1. SD
2. SMP/MTs
3. SMA/MA

: SDN Asembu Mulya
: MTs Negeri Andoolo Utama
: MAN Buke

