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PEDOMAN OBSERVASI 

STRATEGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM  

PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA SMA NEGERI 2 KENDARI 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu untuk 

memperoleh kelengkapan data  yang diperlukan, disediakan pedoman observasi, 

adapun aspek-aspek observasi dalam penelitian ini adalah: 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian di SMA Negeri 2 Kendari 

2. Pelaksanaan Pembentukan Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

 

NO 
 

Iindikator 

Tempat 

 pelaksaan 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

Strategi guru dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam berbasis karakter. 

Media yang digunakan dalam pembentukan karakter 

melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Suasana proses pembelajaran dalam pembentukan  

karakter Siswa. 

Interaksi antara guru dengan peserta didik dalam 

penanaman  karakter melalui  pembelajaran Agama 

Islam. 

Partisipasi    peserta    didik    dalam    penanaman 

karakter melalui  kegiatan  pembelajaran pendidikan 

Agama Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di 

lingkungan 

sekolah 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

Proses Pembentukan karakter melalui pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembentukan 

karakter siswa. 

Partisipasi guru-guru dalam membentukan karakter yang 

dikembangkan di sekolah. 

Upaya guru dalam menanggulangi pembentukan karakter 

siswa. 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

STRATEGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM  

PEMBENTUKAN  KARAKTER SISWA SMA NEGERI 2 KENDARI 

 

Peneliti : Murlina 

Hari/ Tanggal : /2017 

Informan : Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kendari 

1. Beberapa bentuk karakter yang ada, karakter apa saja yang dibentuk 

disekolah ini? 

2. Bagaimana proses pembentukan karakter siswa SMA Negeri 2 Kendari? 

3. Bagaimana pengaplikasian strategi pembentukan karakter di sekolah ini? 

4. Bagaimana pelaksanaan kegiatan rutin yang diterapkan disekolah ini? 

5. Apa yang menjadi pertimbangan dalam pembntukan karakter yang 

dikembangkan? 

6. Bagaimana peran guru dan seluruh staf SMA Negeri 2 Kendari dalam 

pembentukan karakter yang diprioritaskan untuk dikembangkan? 

7. Dalam pengaplikasian strategi pembentukan karakter, apakah dilakukan 

sosialisasi ke stakeholder? 

8. Apakah sekolah ini melakukan kerja sama dengan orang tua siswa dalam 

pembentukan  karakter pada siswa SMA Negeri 2 Kendari? 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

STRATEGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM  

PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA SMA NEGERI 2 KENDARI 

 

Peneliti : Murlina 

Hari/ Tanggal :  2017 

Informan : Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Bagaimana karakter siswa SMA N 2 Kendari dalam menjalankan 

tanggung jawabnya disekolah seperti pelaksanaan tugas piket secara 

teratur, peran serta aktif dalam kegiatan sekolah serta kegiatan lainnya? 

2. Bagimana karakter siswa SMA Negeri 2 Kendari jika ditinjau dari 

pembentukan karakter yang dikembangkan? 

3. Menurut bapak/ibu, apaka pembentukan karakter yang diprioritaskan 

untuk dikembangkan telah terlaksana pada siswa SMA Negeri 2 Kendari? 

4. Bagaimana strategi ibu/bapak dalam mengitegrasikan pembentukan 

karakter didalam proses pengajaran? 

5. Bagaimana kesiapan guru dalam menanggulangi faktor penghambat  

pembentukan karakter siswa di sekolah SMA Negeri 2 Kendari?  

6. Apakah dalam proses pembelajaran bapak/ibu selalu menggunakan 

pendekatan pembelajaran aktif? 

7. Dalam pembentukan karakter yang diprioritaskan untuk dikembangkan 

disekolah ini, bagaimana bentuk keteladanan yang bapak/ibu berikan 

kepada siswa? 

8. Apakah mata pelajaran yang bapak/ibu ajarkan mempunyai sumbangsi 

dalam pembentukan karakter pada siswa SMA Negeri 2 Kendari? 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

STRATEGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM 

PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA SMA NEGERI 2 KENDARI 

 

Peneliti : Murlina 

Hari/ Tanggal :  /2017 

Informan : Siswa SMA Negeri 2 Kendari 

1. Apakah anda melakukan pelayanan yang sama terhadap teman-teman anda 

di kelas tanpa membedakan suku dan agama? 

2. Apakah anda menciptka situasi belajar yang bisa menumbuhkan daya 

berpikir dan bertindak kreatif? 

3. Apakah anda Melakukan upacara rutin sekolah, upacara hari-hari besar 

nasional, menyelenggarakan peringatan hari kepahlawanan nasional dan 

mengikuti lomba pada hari besar nasional? 

4. Bagaimana respon anda terhadap teman anda yang mendapatkan prestasi 

di sekolah? 

5. Apakah anda selalu datang disekolah dengan tepat waktu? 

6. Bagaimana bentuk tugas dan tanggung jawab anda sebagai seorang siswa 

di sekolah? 

 



Transkip  Hasil Wawancara Lapangan Strategi Guru Pendidikan Agama 

Islam  dalam Pembentukan Karakter Siswa SMA Negeri 2 Kendari 

NO pertanyaan Narasumber

/informan 

Hasil wawancara 

1 Bagaimana 

strategi guru 

Pendidikan 

Agama Islam 

dalam 

pembentukan 

karakter? 

 

Guru 

Pendidikan 

Agama 

Islam 

Strategi Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam pembentukan karakter siswa 

diintegrasikan dalam setiap mata 

pelajaran, kegiatan pembelajaran yang 

dimaksud yaitu setiap masuk guru yang 

masuk dalam ruangan siswa memberi 

hormat pada guru, kemudian berdo’an 

dan mulai pembelajaran, dan 

pembiasaan budaya disekolah seperti 

membiasakan mengucapkan salam, 

membiasakan salim dan cium tangan 

dan lain sebagainya. 

2 Bagaimana 

proses 

pembentukan 

karakter siswa 

SMA Negeri 2 

Kendari? 

 Proses pembentukan karakter siswa 

disekolah ini adalah melalui beberapa 

kegiatan, seperti siswa yang piket 

berdiri didepan pagar berpakian rapi 

atau memakai atribut sekolah, dan siswa 

yang datang salim cium tangan gurunya, 

shalat fardu berjama’ah, shalat jum’at, 

dan dzikir dijuma’at pagi. 

3 Bagaimana 

bentuk 

karakter siswa 

jika ditinjau 

dari 

pembentukan 

karakter yang 

ada? 

 Jika dilihat perkembangannya bahwa 

setiap hari siswa yang piket yaitu 

pengurus osis selalu mengontrol siswa 

dengan tujuan untuk membantu guru-

guru, dan kemudian  untuk anggota 

Rohani Islam membuat asbsen harian 

Siswa dengan tujuan mengontrol yang 

akan melaksanakan tugas rutinitas 

disekolah. 

4 Menurut 

bapak/ibu 

dalam 

pembentukan 

  Perkembangan karakter yang 

dikembangkan telah terlaksana dengan 

baik sebagaimana yang dilihat, bahwa 

siswa tanpa disadari mereka sudah 



karakter yang 

dipriritaskan 

untuk 

dikembangkan 

telah 

terlaksana 

pada siswa 

SMA Negeri 2 

Kendari? 

mengembangkan karakter yang ada 

seperti ketika mereka selalu salim dan 

cium tangan gurunya dimana pun 

mereka bertemu dan mereka selalu hadir 

disekolah tepak waktu, walaupun 

sebagaian siswa masih ada yang kadang 

terlamabat, namun karena faktor 

kendaraan dan lain sebaginya. 

5 Bagaimana 

kesiapan guru 

dalam 

menanggulangi 

faktor 

penghambat 

pembentukan 

karaktersiswa 

disekolah 

SMA Negeri 2 

Kendari? 

 Kesiapan guru dalam menanggulangi 

faktor penghambat pembentukan 

karakter siswa yaitu, melakukan 

pembinaan melalui beberapa kegiatan 

seperti keteladanan yang diberikan oleh 

guru pada siswa, memberikan nasehat 

pada siswa dan mengadakan kerja sama 

pada keluarga, karena pada umumnya 

untuk menanggulangi faktor 

mempengaruhi  maka harus dimulai dari 

lingkungan keluarga hingga bisa 

dikembangkan disekolah khusus kedua 

orang tua mereka masing-masing 

6 Apakah dalam 

proses 

pembelajaran 

bapak/ibu 

selalu 

menggunakan 

pendekatan 

pembelajaran? 

 Dalam proses pembelajaran  selalu ada 

metode dan variasi tersendiri, dan 

disesuikan dengan komptensi dasar. 

Seperti dalam pembelajran agama Islam 

ada metode tersendiri yang digunakan, 

seperti penggunaan metode 

pembelajaran aktif, diskusi, dan lain 

sebagainya, 

7 Dalam 

pembentukan 

karakter yang 

diprioritaskan 

untuk 

dikembangkan 

disekolah ini, 

bagaimana 

bentuk 

keteladanan 

 Karakter yang diprioritaskan kepada 

siswa adalah menghargai orang tua, 

religius, tanggung jawab, hargi gurunya, 

kemudian dari segi pakaian harus rapi 

dan sopan karen disekolah mayoritas 

Agama Islam walaupun ada juga 

sebagian agam nasrani tapi tetap kami 

tekan pada siswa untuk berpakaian yang 

rapi, seprti perempauan rata-rata sudah 



yang ibu/bapak 

berikan pada 

siswa? 

memakai jilbab walaupun belum secara 

kesluruhan yang beragama Islam. 

8 Apakah mata 

pelajaran yang 

bapa/ibu 

berikan 

memberikan 

mempunyai 

sumbangsi 

dalam 

pembentukan 

karakter pada 

siswa SMA 

Negeri 2 

Kendari?  

 pemberian sumbangsi dalam 

pembentukan karakter sangat membantu 

kelancaran dalam membina karakter 

selain dikembangan melalui mata 

pelajaran dikembangkan pula nmelalui 

kegiatan ekstra kurikuler, yaitu 

pembinaan membaca Al-qur’an yang 

belum mahir mengaji bahkan masih ada 

yang belum bisa membaca Al-qur’an, 

sehingga yang belum mahir ini di 

carikan waktu untuk dibimbing secara 

rutin 

 

 

 

 

       

 



Transkip  Hasil Wawancara Lapangan Strategi Guru Pendidikan Agama Islam  

dalam Pembentukan Karakter Siswa SMA Negeri 2 Kendari 

NO pertanyaan Narasumber/

informan 

Hasil wawancara 

1 Bagaimana 

strategi guru 

Pendidikan 

Agama Islam 

dalam 

pembentukan 

karakter? 

 

Kepala 

Sekolah 

Penggunaan kurikulum 2013 yang 

memprogramkan pembinaan karakter, 

Untuk pelaksanaan pembentukan karakter 

bukan hanya diintegrasikan pada muatan 

local melainkan semua mata pelajaran dan 

semua bentuk karakter di prioritaskan 

namun namun karakter yang di utamakan 

adalah karakter disiplin dan religius 

2 Bagaimana 

proses 

pembentukan 

karakter siswa 

SMA Negeri 2 

Kendari? 

 Untuk proses pembentukan karakter 

siswa, dikembangkan melalui cara 

diintegrasikan dalam setiap mata 

pelajaran, maupun bersifat umum, seperti 

pembinaan yang dilakukan oleh 

bimbingan konseling yang menerapkan 

aturan , seperti hadir disekolah tepat 

waktu, membudayakan salam, sapa, 

senyum, sopan dan santun, berpakaian 

yang sopan dan rapi, Kemudian melalui 

kegiatan ekstrakurikuler, seperti kegiatan 

kepramukaan yang membina kebiasaan 

siswa untuk selalu jujur, disiplin, 

sportivitas dll. 

3 Bagaimana 

pengaplikasian 

strategi 

pembentukan 

karakter siswa 

SMA Negeri 2 

Kendari 

 Pengaplikasain pembentukan karakter 

disekolah SMA Negeri 2 Kendari yaitu 

memprogramkan beberapa bentuk 

kegiatan yang bertujuan untuk membina 

karakter sisawa seperti: diwajibkan siswa 

untuk melaksanakan shalat berjama’ah 

disekolah, shalat dhuha’ setiap rabu pagi, 

shalat jum’at berjama’ah disekolah, imtaq 

dilanjutkan surat pendek, kemudian 

sholawat dan kultum. 

4 Bagaimana 

pengaplikasian 

strategi 

pembentukan 

karakter siswa 

  Pelaksanaan kegiatab rutinitas disekolah 

sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya 

pelaksanaan keagamaan rutin disekolah 

seperti shalat fardhu, sunnah, imtaq, yang 

terdiri dari dzikir, pembacaan surat-surat 



SMA Negeri 2 

Kendari  

pendek , sholawat  bersama dan kultum. 

5 Apa yang 

menjadi 

pertimbangan 

dalam 

pembentukan 

karakter yang 

di kembangkan  

 Yang jadi pertimbangan dalam 

pembentukan karakter adalah 

penumbuhan karakter yang positif dalam 

diri siswa mampu bersikap yang baik, 

tingkah laku yang baik dan diharapkan 

mampu memahami, memilih mana yang 

benar  mana yang tidak, dan harapan 

paling utama adalah penumbuhan 

kesadaran pada diri siswa itu sendiri.  

Walaupun masih banyak kendala yang di 

hadapi namun dari pihak sekolah tetap 

mengupayakan adanya kesadaran pada 

siswa itu sendiri.  

6 Bagaimana 

peran guru dan 

seluruh staf 

SMA Negeri 2 

kedari dalam 

pembentukan 

karakter yang 

diprioritaskan 

untuk 

dikembangkan? 

 Peran guru dalam membentuk karakter 

sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya 

bahwa menumbuhkan kesadaran pada 

siswa itu hal yang utama yang diharapkan 

oleh sekolah dan karakter yang di 

prioritaskan semua karakter yang di 

proritaskan namun yang umumnya adalah 

membentuk karakter yang baik dan 

takwah kepada Allah SWT, hormat pada 

orang tuanya, pada guru-gurunya, dan 

pada orang lebih tua dari mereka. 

7 Bagaimana 

pengaplikasian 

strategi 

pembentukan 

karakter, 

apakah 

dilakukan 

sosialisasi 

kestakeholder? 

 Dalam pelaksanaan pembentukan karakter 

tentu diadakan sosialisasi stakehplder 

yang ada disekolah supaya terjalin kerja 

sama dari stakeholder disekolah ini untuk 

bresama-sama membina, membimbing 

dan mendidik anak. Yang tentunya guru 

tau persis program apa yang dilaksanakan 

disekolah  dan kemudian masing-masing 

guru memiliki tanggung jawab  baik itu 

pendidikan formal yang setiap hari di 

laksanakan maupun kegiatan 

ekstrakurikuler yang dikegiatan 

ekstrakurikuler setiap guru harus 

mempunyai binaan kurikuler walaupun 

bukan guru Agama tetap membina 

membaca Al-qur’an.  



8 Apakah sekolah 

ini melakukan 

kerja sama 

dengan orang 

tua siswa dalam 

pembentukan 

karakter siswa 

SMA Negeri 2 

Kendari? 

 Pembentukan karakter siswa disekolah ini 

tentu ada kerja sama antara orang tua 

siswa yang formalnya kan melalui komite 

sekolah, sedangkan yang lainnya dalam 

tataran normatif, yaitu setiap penerimaan 

laporan pendidikan, orang tua diwajibkan 

hadir disekolah untuk mengambil rapor 

anaknya dan waktu yang digunakan untuk 

berkomunikasi dari pihak sekolah ini, 

sedangkan yang khusus biasanya jika ada 

siswa  yang melakukan pelanggaran tata 

tertib ada aturan khusus yang dibuat  oleh 

pihak sekolah, sala satunya adalah 

memberikan surat pemberitahuan pada 

orang tua siswa. Namun jika pada pihak 

tertentu sekolah membutuhkan orang tua 

khusus yang bermasalah, maka sekolah 

melakukan pemanggilan terhadap orang 

tua, namun partisipasi dalam prestasi yang 

diraih oleh anak, dalam hal ini ada 

dukungan secara moril 

 



Transkip  Hasil Wawancara Lapangan Strategi Guru Pendidikan Agama Islam  

dalam Pembentukan Karakter Siswa SMA Negeri 2 Kendari 

NO pertanyaan Narasumber/

informan 

Hasil wawancara 

1 Apakah anda 

melakukan 

pelayanan yang 

sama terhadap 

teman-teman 

anda di kelas 

tanpa 

membedakan 

suku dan 

agama? 

 

Siswa/siswi 

Dalam melalukan pelayanan terhadap 

teman-teman tentu saya melakukannya 

karena saya tidak membeda-bedakan 

suku-dan Agama dan juga merupakan 

makhluk yang sosial yang tidak dapat 

sendiri tanpa bantuan dari orang lain. 

2 Apakah anda 

menciptakan 

situasi belajar 

yang bisa 

menumbuhkan 

daya berpikir 

dan bertindak 

kreatif? 

 Untuk menciptakan suasana belajar yang 

kreatif terkadag saya melakukannya jika 

saya masuk pada pelajaran yang saya 

sukai maka saya akan berpikir dan focus 

pada mata pelajaran tersebut. 

3 Apakah anda 

megikuti 

organisasi 

disekolah dan 

aktif dalam 

lomba pada 

hari nasionan? 

 Mengikuti upacara bendera setiap hari 

tentunya ia karena merupakan suatu 

sktivitas yang selalu di lakukan disekolah 

4 Bagaimana 

respon anda 

terhadap teman 

anda yang 

mendapatkan 

prestasi 

disekolah? 

 Respon terhadap teman-teman yang 

mendapat prestasi tentu salah satu 

kembanggaan bagi kita menjadi salah satu 

alas an bahwa teman kita mendapat 

prestasi dan menjadi motivasi bagi kita 

juga untuk selalu belajar dan belajar 

untuk meraih prestasi. 

5 Apakah anda 

selalu datang 

disekolag 

degan tepat 

waktu ? 

 Datang disekolah tepat waktu merupakan 

salah satu keharusn bagi kami para siswa 

karena kami takut terlambat dan 

merupakan tata tertib yang harus dipatuhi 

oleh siswa. 



6 Bagaimana 

bentuk tugas 

dan tanggung 

jawab sebagai 

seorang siswa 

disekolah? 

 Tugas dan tanggung jawab kami sebagai 

siswa adalah memenuhi dan mentaati 

peraturan yang ada dll, 

7 Bagaimana 

bentuk bentuk 

kedisplinan 

guru disekolah 

ini dalam 

membina para 

siswanya? 

 Untuk kedisplinan guru sudah lumayan 

bagus dan mereka memberikan teladan 

yang baik pada kami seperti dalam 

membina kami melalui pembelajaran di 

kelas maupun dalam organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM KERJA ROHIS ALFIKRI SMA NEGERI 2 KENDARI  

TAHUN PERIODE 2019/2020 

 

PROGRAM KERJA BIDANG 

DAKWAH 

No Nama 

Program/K

egiatan 

Tujuan 

Program/Kegiatan 

Manfaat 

Program/Kegiatan 

Sasaran Waktu 

Pelaksana

an 

Dana Sumber 

Dana 

1 Melaksanak

an kegiatan 

Talk Show, 

Meningkatkan 

pengetahuan siswa 

dalam bidang agama. 

Kita dapat menjalin 

silaturahmi dengan 

anggota Rohis di sekolah 

lain. 

Siswa-siswi 

SMA Negeri 

2 Kendari, 

Sekota 

Kendari 

1x Per 

semester 
 Dana bos  

2 Diskusi 

Pelajar 

Meningkatkan minat 

baca siswa terhadap 

sejarah-sejarah 

perkembangan 

Islam, dasar-dasar, 

dan hukum-hukum 

dalam agama Islam. 

Serta mengenai 

sunnah-sunnah 

Rasulullah Sallallahu 

Alaihi Wasallam. 

Mempererat ukhuwah  

(tali persaudaraan) 

diantara umat islam. 

Siswa-siswi 

SMA Negeri 

2 Kendari 

1x dalam 

2bulan 
 Uang kas 

rohis/ 

partisipasi 

dari semua 

pengurus 

rohis 

3 Pengelolaan • Siswa dan siswi Dengan adanya madding- Seluruh 1x dalam  Dana 



Mading 

(majalah 

dinding) 

islami. 

SMA Negeri 2 

Kendari bisa 

mendapatkan 

berita-berita islam 

terupdate yang 

sesuai dengan 

syari’at,  

• Memperluas 

wawasan 

mengenai ajaran 

islam sesuai 

dengan tuntunan 

AL-Qur’an dan 

hadist. 

mading islami,berbagai 

informasi islam dapat 

dengan mudah 

disampaikan dan 

disebarkan keseluruh 

lingkungan SMA Negeri 

2 Kendari, sesuai dengan 

lingkup yang telah 

direncanakan. 

warga SMA 

Negeri 2 

Kendari. 

seminggu mandiri 

(Dana 

Divisi 

Dakwah). 

4 One-Day 

One-Sheet : 

AL-Qur’an 

( satu-hari 

satu-lembar 

:AL-Qur’an 

Agar 

anggota/pengurus 

rohis terbiasa 

membaca bersama, 

mencintai, dan 

memahami isi AL-

Qur’an, yang 

dimulai dengan 

pembiasaan yang 

sederhana. 

Dengan 

Menerapkan kegiatan 

“One-Day One-Sheet” 

kita sebagai pengurus 

rohis akan menjadi suri 

teladan bagi siswa-siswi 

yang kurang tertarik 

untuk membaca AL-

Qur’an. 

Pengurus 

rohis al-fikri 

SMA Negeri 

2 Kendari  

setiap hari 

dengan 

mengguna

kan (buku 

kontrol) 

 Dana 

Divisi Dak 

 

 

 



PROGRAM KERJA BIDANG 

 KADERISASI 

 

No Nama 

Program 

Kegiatan 

Tujuan 

Program/Kegiatan 

Manfaat 

Program/Kegiatan 

Sasaran Waktu 

Pelaksana

an 

Dana Sumber 

Dana 

1  

Mengadaka

n Tahsin 

AL-Qura’an  

• Mengadakan 

Tahsin  AL-

Qur’an dengan 

baik dan benar. 

• Untuk 

menyempurnakan 

bacaan AL-

Qur’an seseorang. 

• Menjaga lidah 

dari sala dalam 

membaca AL-

Qur’an 

• Dapat memberikan 

pembekalan-

pembekalan AL-

Qur’an. 

• Mencerminkan 

keimanan seorang 

muslim terhadap kitab 

suci AL-Qur’an 

Pengurus 

rohis 

ALFIKRI 

SMAN 2 

KENDARI 

Seminggu 

sekali 

Rp. 

20.00

0 

Mandiri 

2 Membuat 

lembaran 

Mutaba’ah 

Agar ibadah 

pengurus rohis AL-

FIKRI dapat 

terkontrol dengan 

baik dan benar serta 

membiasakan 

mereka 

melaksanakan 

Manfaatnya yaitu seluruh 

pengurus rohis AL-

FIKRI SMAN 2 

KENDARI akan terbiasa 

sholat tepat waktu 

Pengurus 

rohis AL-

FIKRI 

SMAN 2 

KENDARI 

Maret Rp. 

20.00

0 

Mandiri 



ibadah shalat wajib 

dan sunnah dengan 

tepat waktu 

3 Mengadaka

n kegiatan 

penghapala

n surah-

surah 

pendek dan 

hadist 

• Agar pengurus 

rohis SMAN 2 

KENDARI 

banyak 

mengetahui 

surah-surah 

pendek dan 

hadist. 

• Menghidupkan 

Sunnah Rasul 

• Dengan sering 

menghapal surah-

surah pendek dalam 

AL-Qur’an maka kita 

akan termotivasi 

untuk menghapal 

seluruh isi AL-Qur’an. 

• Dengan memahami 

hadist kita akan selalu 

berada di jalan Allah 

Swt. 

Pengurus 

Rohis 

ALFIKRI 

SMAN 2 

KENDARI 

Seminggu 

sekali 

- Tidak 

mengguna

kan dana 

4 Latihan 

ceramah & 

khutbah 

1. Melatih mental 

pengurus rohis 

ALFIKRI SMAN 

2 KENDARI 

dalam 

menyampaikan 

khutbah dan 

ceramah. 

2. Agar setiap 

pengurus rohis 

ALFIKRI SMAN 

2 KENDARI tahu 

dalam 

menyampaikan 

khutbah dan 

Mengetahui banyak 

materi tentang ceramah 

dan khutbah 

Pengurus 

Rohis 

ALFIKRI 

SMAN 2 

KENDARI 

Seminggu 

sekali 

- Tidak 

mengguna

kan dana 



ceramah dengan 

baik dan benar 

5 Upgrading 

pengurus 

rohis 

ALFIKRI 

SMAN 2 

KENDARI 

Meningkatkan 

kualitas pengurus 

Rohis SMAN 2 

KENDARI dalam 

menghadapi rapat 

pleno ataupun rapat 

lainnya 

Dapat meningkatkan 

kepandaian pengurus 

rohis ALFIKRI SMAN 2 

KENDARI dalam rapat 

formal dan informal 

Pengurus 

rohis 

ALFIKRI 

SMAN 2 

KENDARI  

Dua bulan 

sekali  

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM KERJA BIDANG  

RUMAH TANGGA 

No Nama 

Program 

Kegiatan 

Defenisi  Tujuan  Manfaat Jangka  Sasara

n 

 

Sumber 

Dana 

1 Menyediakan 

fasilitas saran 

dan pra 

sarana 

mushola 

Menyediakan 

fasilitas saran 

seperti alat-alat 

kebersihan,kipas 

angin,keset kaki, 

kotak amal 

menetap dan kotak 

amal berjalan dan 

prasarana seperti 

AL-Qur’an dan 

buku-buku yang 

terkait dengan 

agama 

Bertujuan untuk 

memberikan kesempatan 

kepada rekan-rekan 

siswa dan siswi yang lain 

untuk lebih mudah ketika 

ingin membaca dan 

mengkaji informasi 

seputar agama 

Agar 

mempermudah 

bagi yang 

membersihkan 

karena 

perlengkapan 

mushola sudah 

lengkap tinggal 

kita bagaimana 

menggunakan 

dan juga siswa 

dan siswi 

meluangkan 

waktunya 

apabila ingin 

memakai dari 

prasarana 

mushola. 

Pendek Seluruh 

pelajar 

Sman 2 

Kendari 

Uang kas 

mushola 



2 Perlengkapan 

kotak saran 

Berisi pembuatan 

kotak dan 

pengolahan saran-

saran yang di 

berikan oleh 

siswadan siswi 

Sman 2 Kendari 

Bertujuan agar siswa dan 

siswi Sman 2 Kendari 

mempunyai kesempatan 

untuk memberi saran 

pada rohis 

Manfaatnya 

supaya saran-

saran dari 

siswa dan siswi 

bisa dikelola 

menjadi 

perubahan 

yang lebih baik 

Pendek  Seluruh 

pelajar 

Sman 2 

Kendari 

Uang kas 

Rohis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM KERJA BIDANG  

KEAKHWATAN 

No Nama 

Program/ 

Kegiatan 

Tujuan Program/ 

Kegiatan 

Manfaat Kegiatan Sasaran Waktu 

Pelaksanaa

n 

Dana Sumber 

Dana 

1 Bersama 

Belajar 

AL-

Qur’an  

Mengenalkan 

huruf, memperbaiki 

bacaan AL-Qur’an 

sesuai dengan 

makhrijul huruf 

dan sifat-sifatnya 

Lebih mengetahui cara 

membaca AL-Qur’an 

dengan benar sesuai dengan 

hokum tajwid, dan tidak 

buta huruf AL-Qur’an. 

Pelajar 

muslimah 

SMAN 2 

KENDARI 

1 kali dalam 

sepekan 

(setiap 

rabu) 

- - 

2 Pembuata

n Produk 

Kerajinan 

Melatih 

kemampuan 

berkarya 

seni,menambah kas 

rohis, agar 

memiliki 

kreativitas dalam 

memanfaatkan 

barang-barang 

yang sudah tidak 

terpakai 

Memiliki kemampuan 

dalam berkreativitas karya 

seni. 

Anggota 

Rohis 

Akhwat 

Saat ada 

event 

ataupun 

acara yang 

di 

selenggarak

an sekolah 

Rp. 

50.000 

Kas 

Rohis 



3 Brilian 

(Belajar 

Islam 

Akhir 

Pekan) 

Untuk 

memperdalam 

pengetahuan ilmu 

agama,mempererat 

ukhuwah antar 

pelajar muslimah di 

SMAN 2 

KENDARI, 

mengisi waktu 

akhir pekan dengan 

kegiatan 

Adanya pengetahuan yang 

di dapatkan terutama 

pengetahuan ilmu agama 

dalam islam, sehingga 

membuat para pelajar 

muslimah lebih bersifat 

religius 

Pelajar 

muslimah 

SMAN 2 

KENDARI 

1 kali dalam 

sepekan 

(setiap 

jumat) 

- - 

4 Halaqah 

AL-

Qur’an  

Untuk mengetahui 

tingkat bacaan AL-

Qur’an yang 

dimiliki, 

memperbaiki 

bacaan AL-

Qur’an,mempelajar

i mengenai adab-

adab yang ada di 

dalam Islam, 

mempelajari, 

memahami, dan 

mengamalkan 

Islam secara 

menyeluruh, serta 

mempererat 

ukhuwah. 

Melindungi diri dari 

pengaruh-pengaruh buruk, 

meningkatnya amal saleh, 

memiliki ilmu tambahan 

mengenai ajaran islam, yang 

dimana ilmu tersebut dapat 

di sebar luaskan kepada 

siswa-siswi SMAN 2 

KENDARI 

Anggota 

rohis 

akhwat 

1 kali dalam 

sepekan 

(setiap 

kamis) 

Rp.50.0

00 

Kas 

Rohis 

 



PROGRAM KERJA BIDANG  

HUMAS 

N

o 

Nama 

Program/Ke

giatan 

Tujuan Program/ 

Kegiatan 

Manfaat Program/ 

Kegiatan 

Sasaran  Jangka 

Waktu 

Sumber 

Dana 

1 Membangun 

kerjasama 

antara rohis 

sekota 

kendari 

1. Menjalani silaturahimim 

antara sesama rohis sekota 

kendari 

2. Mempererat ukhuwah 

antara sesama rohis sekota 

kendari 

- Agar pengurus rohis 

ALFIKRI SMAN 2 

KENDARI dapat 

dengan mudah 

mengetahui informasi 

dari sekolah lain 

Pengurus rohis 

sekota kendari 

Jangka 

Panjang 

Dana Bos 

2 Melaksanaka

n Program 

Bakti Sosial 

1. Memberi motivasi kepada 

pengurus rohis ALFIKRI 

SMAN 2 KENDARI 

tentang pentingnya 

kesadaran dalam 

meningkatkan wawasan 

2. Mempererat hubungan 

kekeluargaan dengan 

masyarakat 

- Mengembangkan 

kepribadian dan rasa 

saling peduli. 

- Dapat merasakan 

indahnya berbagi 

dengan orang lain. 

- Dapat memahami 

banyak hal dari diri 

sendir yang bisa di 

syukuri daripada di 

keluhkan 

- Pengurus 

rohis 

ALFIKRI 

SMAN 2 

KENDARI  

- Panti 

Asuhan 

Jangka 

Panjang 

Dana 

Mandiri 

3 Membuat 

Lomba PAI 

antmar SMP 

Sekota 

Kendari 

1. Menarik minta siswa untuk 

mendaftar di SMAN 2 

KENDARI 

2. Menarik minta siswa untuk 

lebih memperdalam ilmu 

- Agar SMAN 2 

KENDARI lebih di 

kenal lagi khususnya 

di bidang keagamaan. 

- Agar SMAN 2 

Siswa-siswi 

SMP sekota 

kendari 

Jangka 

Panjang 

Dana Bos 



agama KENDARI tidak 

hanya di kenal di 

bidang akademik dan 

olahraga tetapi di 

bidang 

keagamaannya juga. 

4 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Merayakan 

hari raya idul 

adha 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

1. Menumbuhkan rasa peduli 

pada sesame dengan cara 

membagikan daging qurban 

kepada siswa yang kurang 

mampu 
2. Menumbuhkan rasa mau 

berqurban karena Allah 

Swt 

 

 

 

- Mempererat 

hubungan 

kekeluargaan antara 

sesama siswa 
- Menumbuhkan rasa 

keikhlasan bagi 

seluruh siswa di 

SMAN 2 KENDARI 

 

 

Siswa SMAN 

2 KENDARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jangka 

panjang 

 

 

 

 

Dana 

Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumentasi Wawancara 

 

Wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam. SMA Negeri 2 Kendari  

7 September 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wawancara dengan kepala sekolah SMA Negeri 2 Kendari 7 September 2017 

 

 

 

Wawancara dengan siswi dan siswa SMA Negeri 2 Kendari 7 September 

2017 

 

 



 

 

Dokumentasi Kegiatan Rutinitas SMA N 2 Kendari 

 

Kegiatan Rutinitas jum’at pagi Yasinan Besama di Lapangan SMA Negeri 2 

Kendari  6 Oktober 2017  

 

 

 



 

 

Dokumentasi kegiatan dalam kelas sebelum di mulai pembelajaran 

Pembiasaan memberi hormat pada setiap guru dan berd’oa sebelum 

memulai pembelajaran 6 Oktober 2017 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumetasi Kegiatan Rutin Setiap Hari Rabu Pagi shalat dhuha’ sebelum 

masuk belajar  



shaff laki-laki di musholah SMA 2 Kendari  11 Oktober 2017 

 

 

shaf perempuan di Aula Skolah SMA 2 Kendari 11 Oktober 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Kegiatan Ektsrakurikuler 

    belajar mengaji 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan ceramah 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kebiasaan salam dan cium tangan 

 



 

 

 

 

 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

(CURRICULUM VITAE) 

 

A. Identitas Diri 

1. Nama    : Murlina 

2. Tempat/Tanggal Lahir : Tambera/ 20 Juni 1994 

3. Jenis Kelamin  : Perempuan 

4. Status Pernikahan  : Belum Nikah 

5. Agama   : Islam 

6. Nomor HP   : 0853-9797-9074 

7. Alamat Rumah  : Btn Puri Tawang Alun II Blok J. No 8 

8. E-mail   : 

 

B. Data Keluarga 

1. Nama Orang Tua 

a. Ayah    : Yonsong 

b. Ibu   : Nursia 

2. Saudara kandung   

a. Kakak   : Wahida 

b. Kakak   : Herman 

c. Kakak   : Firman 

d. Adik   : Mahir 

e. Adik   : Herwin 

 

C. Riwayat Pendidikan  

1. SD    :SD NegeriSATAP Poleang 

2. SMP   :SMP Negeri SATAP Poleang 

3. SMA   :MA Negeri 1 Kendari 

 

D. Riwayat Organisasi  

1. Anggota Pramuka IAIN Kendari  
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