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PEDOMAN OBSERVASI 

 
 

N0. 

 

Hal-hal yang diobservasi 

 

Keterangan 

1.  
 

Lokasi penelitian 
 

2.  

 

Kondisi akhlak siswa SMK Negeri 1 

Molawe 

 

3.  

Bentuk Kegiatan-kegiatan guru PAI 

dalam pembinaan Akhlakul Kharimah 

siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 

Di SMK Negeri 1 Molawe 

 

 

4.  

 

Siswa antusia mengikuti kegiatan tersebut 

 

 

5.  

Faktor yang mendukung dan penghambat 

keterlaksanaan strategi guru PAI Dalam 

pembinaan akhlakul Kharimah siswa 

melalui kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah ini 

 

 

6.  

Dukungan yang diberikan sekolah untuk 

kegiatan pembinaan akhlah siswa yang 

dilaukan oleh guru PAI melalui kegiatan 

ekstrakurikuler 
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DAFTAR NAMA INFORMAN PENELITIAN 

 

 

N0. 

 

 

NAMA 

 

KETERANGAN 

1.  Muslan S.Pd  (KS) 

 

 

2.  Burhan S.Pd.I (Guru PAI) 

 

 

3.  ASRAWATIY (Guru BK) 

 

 

4.  Syufian Sa‟Ad S.Kom (Guru 

Produktif) 

 

5.  Taufik 

 

 

6.  Hasran 

 

 

7.  Haerunnisa Jumadil 

 

 

8.  Ritno Pebriansyah 

 

 

9.  Rahman 

 

 

10.  Taufik 

 

 

11.  Hasran 

 

 

12.  Selviana 

 

 

13.  Rahman 

 

 

14.  Ikha Putry Darwis L 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlakul 

Kharimah Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 

Di SMK Negeri 1 Molawe  
 

Peneliti             : ILHAM 
 

Hari/tanggal     :      / /2020 
 

Informan          : Kepala Sekolah SMK Negeri 1Molawe 

   
1. Bagaimana Kondisi Akhlak siswa SMK N 1 Molawe? 

2. Menurut Bapak,  Bagaimana kegiatan yang dilakukan guru PAI dalam 

rangka membina akhlak siswa Melalui Kegiatan  Ekstrakurikuler?  

3. Apa saja jenis kegiatan guru PAI Dalam pembinaan akhlakul Kharimah 

siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler? 

4. Apakah kegiatan tersebut berpengaruh dalam pembinaan akhlakul 

kharimah siswa SMK Negeri 1 Molawe? 

5. Apakah siswa antusia mengikuti kegiatan tersebut? 

6. Faktor apa saja yang mendukung dan penghambat keterlaksanaan strategi 

guru PAI Dalam pembinaan akhlakul Kharimah siswa melalui kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah ini? 

7. Dukungan apa saja yang diberikan sekolah untuk kegiatan pembinaan 

akhlah siswa yang dilaukan oleh guru PAI melalui kegiatan 

ekstrakurikuler? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlakul 

Kharimah Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 

Di SMK Negeri 1 Molawe  
 

Peneliti : ILHAM 
 

Hari/tanggal         : / /2020 
 

Informan  : Guru Pendidikan Agama Islam SMK Negeri 1 Molawe 

 

  
1. Bagaimana Kondisi Akhlak siswa SMK Negeri 1 Molawe? 

2. Bagaiman strategi anda dalam rangka membina akhlak siswa Melalui 

Kegiatan   Ekstrakulikuler ? 

3. Apa saja jenis kegiatan Dalam pembinaan akhlakul Kharimah siswa melalui 

kegiatan ekstrakurikuler 

4. Apakah kegiatan tersebut berpengaruh dalam pembinaan akhlakul kharimah 

siswa SMK Negeri 1 Molawe? 

5. Apakah siswa antusia mengikuti kegiatan tersebut? 

6. Faktor apa saja yang mendukung dan penghambat keterlaksanaan strategi 

Dalam pembinaan akhlakul Kharimah siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler 

di sekolah ini? 

7. Dukungan apa saja yang diberikan sekolah untuk kegiatan pembinaan akhlak 

siswa yang dilaukan melalui kegiatan ekstrakurikuler ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlakul 

Kharimah Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 

Di SMK Negeri 1 Molawe  
 

Peneliti   : ILHAM 

Hari/tanggal           : / /2020 
 

Informan    : Siswa SMK Negeri 1 Molawe 

   
1. Apa saja strategi yang diberikan oleh guru PAI dalam pembinaan akhlak 

anda Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler ? 

2. Bagaimana bentuk pembinaan akhlak anda Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 

yang diberikan guru PAI kepada anda? 

3. Apakah dari semua Kegiatan Pembinaan tersebut telah menunjukkan 

tingkat keberhasilan dalam pembinaan akhlak anda? 

4. Bagaiman sikap anda terhadap pembinaan akhlak anda Melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler yang diberikan guru PAI kepada anda? 

5. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keterlaksanaan 

pembinaan akhlakul Kharimah Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Kepada 

anda? 

7. Apakah sekolah, Memberikan dukungan untuk kegiatan pembinaan akhlak 

yang dilaukan oleh guru PAI melalui kegiatan ekstrakurikuler ? 

     dalam pembinaan akhlak anda? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

N0. 

 

Hal-hal yang diobservasi 

 

Keterangan 

1.  
 

Lokasi penelitian 
SMK Negeri 1 Molawe 

2.  

 

Kondisi akhlak siswa SMK Negeri 1 

Molawe 

Tingkah laku siswa dalam 

berinstarksi dilingkungan 

sekolah baik cara berkomukasi, 

berpakaian,berteman, DLL 

3.  

Bentuk Kegiatan-kegiatan guru PAI dalam 

pembinaan Akhlakul Kharimah siswa 

Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Di SMK 

Negeri 1 Molawe 

 

Kegiatan  yang dilaksankan 

dalam membina akhlak diluar 

jam pelajaran   

4.  

 

Siswa antusia mengikuti kegiatan tersebut 

 

 

Ke aktipan siswa dalam 

mengikuti kegiatan 

5.  

Faktor yang mendukung dan penghambat 

keterlaksanaan strategi guru PAI Dalam 

pembinaan akhlakul Kharimah siswa 

melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah 

ini 

 

 

Pendukung terlaksananya kegitan 

baik bentuk sarana maupun 

prasarana  dan hambatan 

tantagan yang di hadapi dalam 

membina melalui kegiatan 

tersebut 

6.  

Dukungan yang diberikan sekolah untuk 

kegiatan pembinaan akhlah siswa yang 

dilaukan oleh guru PAI melalui kegiatan 

ekstrakurikuler 

 

 

Dukungan baik bentuk moril 

maupun nonmateril  
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Lampiran 1 

      Rekapan Hasil Wawancara Online Strategi Guru Pendidikan Agama 

Islam Dalam Pembinaan Akhlakul Kharimah Siswa Melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler Di SMK Negeri 1 Molawe 
 

N0. 

Pertanyaan Peneliti 
Narasumber/In

forman 

 

Hasil Wawancara 

 
1.  Bagaimana Kondisi 

Akhlak siswa SMK N 1 

Molawe? 

 

 

 

Kepala Sekolah 

Pada umumnya peserta didi 

sering melakukan perbuatan 

merugikan diri sendiri dan 

orange lain baik itu seperti 

berkelahai,mengeluarkan kata-

kata kurang baik dls 

2.  Menurut Bapak,  

Bagaimana kegiatan yang 

dilakukan guru PAI 

dalam rangka membina 

akhlak siswa Melalui 

Kegiatan  

Ekstrakurikuler?  

 

 

 

 

 

 

Kepala Sekolah 

Atas inisiatif guru pendidikan 

agama islam dengan rutin 

melakukan berbagai kegiatan 

baik itu Doa bersama 

dilingkungan sekolah sebelum 

memulai proses belajar 

mengajar, shalat 

berjama‟ah,pengajian, 

begitupun dengan kegiatan 

merayakan hari besar islam. 

siswa mengucapkan salam 

apabila bertemu guru dan 

temanya atau dekenal dengan 

5S Senyum, Salim, Sapa, 

Sopan, dan Santun  serta ada 

baksos kegiatan tersebut 

dilukan oleh guru pendais 

sehigga siswa terbentuk 

akhlak atau sifat-sifat positif. 

3.  Apa saja jenis kegiatan 

guru PAI Dalam 

pembinaan akhlakul 

Kharimah siswa melalui 

kegiatan ekstrakurikuler? 

 

 

 

 

Kepala Sekolah 

Ada 6 bentuk kegitanya guru 

PAI dalam membina akhlak 

siswa disekolah ini yang 

pertama berdoa bersama, 

shalat berjama‟ah, Pengkajian 

tiap Jim‟At serta merayakan 

hari besar islam yang sifatnya 

tahunan 5S Senyum, Salim, 

Sapa, Sopan, dan Santun  serta 

ada baksos kegiatan tersebut 

4.  Apakah kegiatan tersebut 

berpengaruh dalam 

pembinaan akhlakul 

kharimah siswa SMK 

 

 

 

 

 

Selama guru pai melakukan 

pembinaan melai kegiatan 

ekstrakulikuler saya tidak 

lepas tanggung jawab sebagai 

pemimpin di lembaga ini yang 
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Negeri 1 Molawe? 

 

Kepala Sekolah saya amati dan nilai 

alhamdulilah banyak dampak 

dan pengaruh tentunya ke arah 

yang positif ya artinya lebih 

baik siswa dalam bertinkah 

laku.    

5.  Apakah siswa antusia 

mengikuti kegiatan 

tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Sekolah 

Ini yang menjadi tantangan 

karna setiap kegiatan yang 

dilaksanakan disekolah ini 

termasuk pembinaan yang 

dilakukan oleg guru pai pas 

akan menemukan berbagai 

problem, terutama dari sisi 

SDM siswa ya kalau saya 

melihat dari sekian siswa di 

sekolah ini mayoritas dari 

mereka antusia dengan kegitan 

pembinaan yang dilakukan 

oleh guru pai ini menjadi 

indicator bahwah penting 

ketegasa, guru pai sendiri 

secara pisikolgis beliu itu 

orang tegas dalam mengajar 

dan membina. 

6.  Faktor apa saja yang 

mendukung dan 

penghambat 

keterlaksanaan strategi 

guru PAI Dalam 

pembinaan akhlakul 

Kharimah siswa melalui 

kegiatan ekstrakurikuler 

di sekolah ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Sekolah 

Kalau Faktor pendukung 

faktor keluarga, kedua orang 

tua sangat berpengaruh besar 

terhdap proses pembinaan 

akhlak murid. Selanjutnya 

lingkungan masyarakat sekitar 

misalnya tradisi keagamaan 

yang kuat dan berpengaruh 

positif bagi perkembangan 

jiwa siswa.terakhir adanya 

peraturan-peraturan sekolah 

juga yang berpengaruh 

terhadap prilaku siswa. 

7.  Dukungan apa saja yang 

diberikan sekolah untuk 

kegiatan pembinaan 

akhlah siswa yang 

dilaukan oleh guru PAI 

melalui kegiatan 

ekstrakurikuler? 

 

 

 

 

 

 

Kepala Sekolah 

Dukungan ya berupa 

kebijakan yang mambantu 

pelaksanaan pembinaan yang 

dilakukan oleh guru pai baik 

dari segi  sarana dan 

mendorong para tenaga 

pendidi agar ikut andil dalam 

pelaksanaan pembinaan yang 

dilakukan oleh guru yang 

bersangkutan. 
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Lampiran 2 

 Rekapan Hasil Wawancara Online Strategi Guru Pendidikan Agama 

Islam Dalam Pembinaan Akhlakul Kharimah Siswa Melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler Di SMK Negeri 1 Molawe 

N0. 

Pertanyaan Peneliti 
Narasumber/Info

rmasi 

 

Hasil Wawancara 

 

1.  Bagaimana Kondisi 

Akhlak siswa SMK N 1 

Molawe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru PAI 

Pada umumnya akhlak 

Siswa-Siswi SMK Negeri 

Molawe,  bagaimana 

lazimnya siswa lainya 

dalam perkembangan pra- 

remaja Sekolah Menengah 

Kejuruan, untuk melakukan 

sesuatu perbuatan yang 

berdasarkan hasil yang 

didapatkan dalam 

lingkungan masing-masing 

dimanah tempat mereka 

berkembang dan 

berintraksi, kadang-kadang 

peserta didik melakukan 

perbuatan yang dapat 

merugikan dirinya sendiri 

dan merugikan orang lain, 

seperti berkelahi, 

membolos, tidak disiplin 

dalam berpaikian sering 

terlambat. dari sekolah telah 

memberikan sangsi kepada 

mereka siswa yang sering 

melangar aturan tata tertib 

sekolah, dan di waktu lain 

mereka mengulangi lagi 

perbuatan yang serupa jadi 

Hal ini merupakan perilaku 

umum dari Siswa”. 
2.  Bagaiman strategi anda 

dalam rangka membina 

akhlak siswa Melalui 

Kegiatan   Ekstrakulikuler  

 

 

 

 

 

 

 

Ada berbagai kegitan yang 

dilaksanakan untuk membina 

akhlak siswa di sekolah ini 

adapunbentuk kegiatan Do‟a 

bersama, shalat berjam‟ah, 

pengajian tiap pekan serta 

perayaan hari besar islam, 



 

79 
 

 

Guru PAI 

jabatangan setalah apel pagi 

dan siang, siswa diwajibkan 

mengucapkan Salam, Senyum, 

Salim, Sopan, dan Santun 

apabila bertemu teman dan 

guru atau dikenal dengan 

konseb 5S, baksos setiap 

sabtu. ini adalah bagian dari 

bentuk pembinaan yang 

dilakukan dalam membina 

Akhlak siswa dan siswi hal ini 

dilaukan luar jam belajar atau 

sebelum memulai proses 

PBM. 

3.  Apa saja jenis kegiatan 

Dalam pembinaan akhlakul 

Kharimah siswa melalui 

kegiatan ekstrakurikuler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru PAI 

Adapunbentuk kegiatan Do‟a 

bersama, shalat berjam‟ah, 

pengajian tiap pekan serta 

perayaan hari besar islam, 

jabatangan setalah apel pagi 

dan siang, siswa diwajibkan 

mengucapkan Salam, Senyum, 

Salim, Sopan, dan Santun 

apabila bertemu teman dan 

guru atau dikenal dengan 

konseb 5S, baksos setiap 

sabtu. ini adalah bagian dari 

bentuk pembinaan yang 

dilakukan dalam membina 

Akhlak siswa dan siswi 

4.  Apakah kegiatan tersebut 

berpengaruh dalam 

pembinaan akhlakul 

kharimah siswa SMK 

Negeri 1 Molawe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru PAI 

Siswa disini memilik 

perbedaan akhlak dan 

kenakalan sebagaimana 

yang telah saya uaraikan 

dengan adanya kegiatan 

yang kami selengarakan 

dalam lingkungan sekolah 

dengan berbagai bentuk 

format kegiatan baik 

orientasinya spiritual, 

sosial, maupun lingkungan 

dengan melihat tingkah laku 

siswa setelah megikuti 

kegiatan yang dimaksud 

telah banyak membawa 

perubahan akhlak siswa 

artinya apa yang sebelumya 

siswa sering berkelahi, 
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membolos dan lain 

sebagainya, dengan adanya 

kegiatan yang telah 

dirancang sebelumnya oleh 

guru PAI siswa mulai 

terbentuk akhlaknya sudah 

terbiasa mengucapkan 

salam apabila bertemu guru, 

cara berbiacar kepada guru 

dan teman yang baik, 

perberkelahi dibalik 

menjadi Saling menasehati 

apabilah ada diantar mereka 

tidak shalat dan tidak ikut 

serta dalam kegiatan eksta 

kurikuler tersebut ini 

artinya ada kesadaran yang 

mulai terbina. 
5.  Apakah siswa antusia 

mengikuti kegiatan 

tersebut? 

 

 

 

Guru PAI 

Alhmadulilah siswa sedik 

demi sedit secara kontinyu 

dalam pelaksanan kegiatan 

pembinaan siswa semakin 

terbiasa dan antusias dalam 

kegiatan ini walaupun 

sebagian masi sering 

menunda-nunda pada saat 

shalat akan dieslengarakan 

6.  Faktor apa saja yang 

mendukung dan penghambat 

keterlaksanaan strategi 

Dalam pembinaan akhlakul 

Kharimah siswa melalui 

kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru PAI 

Untuk faktor pendukung 

kususnya dari guru-guru 

mereka sangat mendukung 

sehinga ikut serta dalam 

kegiatan pembinaan ini dan 

terkusu kepala sekolah 

sebagai pemegang 

kebijakan disekolah telah 

memeberikan vasilitas atas 

kegiatan yang 

diselengarakan baik berupa 

sarana dan prasarana. 

begitunpun dengan orang 

tua sebagai salasatuh pilar 

pendidikan utama anak 

maka kami melibatkan 

mereka. faktor penghambat 

ada pada kurangnya tenaga pe 
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ndidikan ksusnya Agama 

islam saya satu-satunya 

disekolah ini begitupun 

dengan masi ada sebagian 

siswa belem terbentuk 

kesadarnya masi bermalasan 

atau serig menunda-nunda 

dalam mengikuti kegiatan, 

begutupun dengan masih 

besarnya pengaruh nagatif 

lingkungan siswa dalam 

bergaul sehingga 

mengakibatkan sebagian  

siswa masi terbawa kebiasan 

buruknya. 

7.  Dukungan apa saja yang 

diberikan sekolah untuk 

kegiatan pembinaan akhlak 

siswa yang dilaukan melalui 

kegiatan ekstrakurikuler ? 

 

 

 

Guru PAI 

Sarana dan yang paling 

penting dari dukungan kepala 

sekolah alhamdulilah kepala 

sekolah mendikung 

pelaksananan pembinaan yang 

dilakukan. 
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Lampiran 3 

 Rekapan Hasil Wawancara Online Strategi Guru Pendidikan Agama 

Islam Dalam Pembinaan Akhlakul Kharimah Siswa Melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler Di SMK Negeri 1 Molawe 

N0. 

Pertanyaan Peneliti 
Narasumber/In

formasi 

 

Hasil Wawancara 

 
1.  Apa saja strategi yang 

diberikan oleh guru PAI 

dalam pembinaan akhlak 

anda Melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler ? 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa 

Bentuk pembinaan akhlak 

berupa Shalat 

berjama‟ah,pengajian,doa 

bersama, diwajibkan 

berjabatangan kepada guru 

baik itu setelah apel pagi dan 

siang, kami juga dituntut 

mengucapkan salam apabila 

bertemu teman dan guru, 

bukan hanya Salam tetapi 

Senyum, Salim, Sapa, Sopan, 

dan Santun apabilah bertemu 

guru adapula kegiatan baksos 

setiap sabtu,. semua kegiatan 

ini dilakukan diluar jam 

belajar. 

2.     Bagaimana bentuk 

pembinaan akhlak anda 

Melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler yang 

diberikan guru PAI 

kepada anda? 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa 

Bentuk pembinaan akhlak 

berupa Shalat 

berjama‟ah,pengajian,doa 

bersama, diwajibkan 

berjabatangan kepada guru 

baik itu setelah apel pagi dan 

siang, kami juga dituntut 

mengucapkan salam apabila 

bertemu teman dan guru, 

bukan hanya Salam tetapi 

Senyum, Salim, Sapa, Sopan, 

dan Santun apabilah bertemu 

guru adapula kegiatan baksos 

setiap sabtu 

3.  Apakah dari semua 

Kegiatan Pembinaan 

tersebut telah 

menunjukkan tingkat 

keberhasilan dalam 

pembinaan akhlak 

 

 

 

 

 

Siswa 

kami mengikuti kegiatan 

ekstar kurikuler dengan 

berbagai kegiatan dan 

menurut saya sangat 

berhasil, saya merasakan 

banyak sekali perubahan 
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anda? dalam diri saya pribadi.. 

4.  Bagaimana sikap anda 

terhadap pembinaan 

akhlak anda Melalui 

Kegiatan Ekstrakurikuler 

yang diberikan guru PAI 

kepada anda? 

 

 

 

 

Siswa 

Kami mengikuti dengan baik 

dalam proses pembinaan ini 

tetapi terkadang ada saja 

hambatan  dengan munculya 

rasa malas. 

5.    Faktor-faktor apa saja 

yang mendukung dan 

menghambat 

keterlaksanaan 

pembinaan akhlakul 

Kharimah Melalui 

Kegiatan 

Ekstrakurikuler Kepada 

anda? 

 

 

 

 

 

Siswa 

Dari beragam bentuk 

pembiaan Akhlak oleh guru 

Pendidikan Agama islam 

ada berbagai dukungan oleh 

beberap pihak baik kepala 

sekolah, guru, sarana, staf 

sekolah begitupun dengan 

ketua komite sekolah dan 

orang tua yeng sangat 

penting dalam membatu 

beperan mebina akhlak 

sebagai salah salasatu dasar 

pendidikan utama bagi 

siswa. 
6.  Apakah sekolah, 

Memberikan dukungan 

untuk kegiatan pembinaan 

akhlak yang dilaukan oleh 

guru PAI melalui kegiatan 

ekstrakurikuler dalam 

pembinaan akhlak anda? 

 

 

 

 

 

 

Siswa 

 

 

Dukungan dari berupa sara 

dan kepala sekolah juga 

mendukung dan guru-lain 

kadang terlibat dalam 

pembinaan ini. 
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Lampiran Dokumentasi 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROSES PELAKSANAAN SHALAT 

DSHUR SECARA BERJAMA’AH 

DI MUSHALA SMK NEGERI 1 

MOLAWE  
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PROSES GURU PAI 

MEMBERIKAN NASEHAT 

KEPADA SISWA-SISWI SMK 

NEGERI 1 MOLAWE SETELAH 

SHALAT BERJAMA’AH 
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 DOA  BERSAMA SELURUH 

SISIWA -SISWI SEBELUM  

MELAKUKAN PROSES BELAJAR 

MENGAJAR DILINGKUP SMK 

NEGERI 1 MOLAWE 
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hasil kegitan baksos 

menanam bunga dan 

berbagai pepohonan  


