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LAMPIRAN 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 1 

Gambaran umum lokasi penelitian 

1. Profil MAN 1 Kendari 

Nama Madrasah : MAN 1 Kendari 

Alamat   : Pasaeno, No. 3 

Desa/ Kelurahan : Bende 

 Kecamatan   : Kadia 

Kabupaten/ Kota : Kota Kendari 

Provinsi  : Sulawesi Tenggara 

Kode Pos  : 93117 

No. Telepon/HP : (0401) 3123943 

Mulai operasi  : Tahun 1990 

Luas Tanah  : 18.047 m2 

Status Tanah  : Hibah Pemprov. Sultra 2018 

Status Bangunan : Milik Sendiri 

Status Akreditasi : A = 95 (Sangat Baik) / 2016  

2. Sejarah MAN 1 Kendari 

Sejak Tahun 1945 Pendidikan Islam sudah ada di Sultra, Tanggal 

23 Mei Tahun 1966, PGAN 6 tahun didirikan di Kendari (SK. Menteri 

Agama No. 30 Tahun 1966), Tanggal 23 Mei Tahun 1966, PGAN 6 tahun 

didirikan di Kendari (SK. Menteri Agama No. 30 Tahun 1966) dan pada 

Tanggal 20 Februari 1998 MAN 1 Kendari, Menjadi MAN Model (SK 

Menteri Agama RI Nomor. E.IV/PP.00.6/ KEP/17.A/98) 

 



 

 
 

3. Visi dan Misi MAN 1 Kendari 

a. Visi 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari Islami, Unggul, Populis dan 

Kompetitif. 

b. Misi 

 Menanamkan nilai Islam dan karakter budaya dalam pembelajaran. 

 Menerapkan pembelajaran berwawasan Islami 

 Meningkatkan kompetensi PTK 

 Menegakkan sikap disiplin sesuai kode etik dan tata tertib guru dan 

siswa. 

 Bersaing di bidang akademik dan non-akademik 

 Menghasilkan lulusan yang kompetitif 

4. Tujuan MAN 1 Kendari 

 Siswa mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dan sunnah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Siswa yang cinta tanah air, seni dan budaya bangsa. 

 Membudayakan hidup berdisiplin 

 Membudayakan hidup bersih, sehat dan berwawasan lingkungan 

 Memiliki tenaga pendidik professional . 

 Mewujudkan tenaga kependidikan professional 

 Menjadikan MAN 1 Kendari lembaga pendidikan berstandar baik 

dan mandiri. 

 Menjadikan MAN I Kendari sebagai madrasah yang kompetitif di 

bidang keagamaan, sains, teknologi, bahasa dan seni. 

 Meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap layanan pendidikan. 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 2 

Pedoman  Wawancara 

 

1. Pedoman Wawancara Untuk Guru Bimbingan Konseling MAN 1 

Kendari 

Nama     : Inang Apriani S.Pd 

Hari/Tanggal   : Senin 18 Januari 2021 

Waktu     : 10:00 WITA 

1. Sudah berapa lama ibu Menjabat sebagai bimbingan konseling? 

Jawab:  

Sudah lebih satu tahun hamper dua mi lah 

2. Sejak kapan salat berjamaah ini diterapkan di MAN 1 Kendari? 

Jawab:  

Sejak dari awal madrasah sudah ada pelaksanaan salat berjamaah tapi 

belum optimal sih. 

3.  Bagaimana pelaksanaan pembiasaan salat berjamaah di MAN 1 

Kendari? 

Jawab: 

Kalau system pengaturannya kita kan disini ada banyak lini yang 

mengatur ada bagian ketakwaan di bawah naungan OSIS, ada guru 

piket harian, ada wali kelas dan bagian Majelis Taklim yang 

mengatur. Pelaksanaannya kalau sudah masuk waktu salat semua 

pembelajaran dan kegiatan lainnya di hentikan dan pergi ke masjid 

salat begitulah gambarannya. 

4. Apakah kegiatan salat berjamaah ini masuk dalam peraturan sekolah? 

Iyya salat berjamaah ini masuk dalam peraturan sekolah jadi peserta 

didik itu kalau sudah masuk jadi peserta didik di MAN mau tidak mau 

suka tidak suka harus dia ikut kegiatan ini kalau tidak ya pasti 

dihukum. 

5. Apakah guru bagian bimbingan konseling mengontrol pelaksanaan salat 



 

 
 

berjamaah? 

Jawab:  

Iyya bagian bimbingan konseling juga mengontrol melalui siswa 

ketakwaan tadi jadi mereka mereka lihat dan tulis lalu nama-namanya 

di setor ke BK setelah itu BK yang proses kami tanya kenapa enda salat 

kalau da bilang saya keluar lingkungan sekolah tadi bu berarti kamu 

bolos. Dan BK juga mengontrol karena banyak siswa yang kaya suda di 

kasi tau sama teman osis tapi kaya enda mau mendengar jadi yang 

turung langsung itu Pembina harian lalu di opor ke BK lalu di proses. 

6. Apakah ada hambatan bagian kesiswaan dalam mengontrol kegiatan 

salat berjamaah dan bagaimana solusinya?  

Jawab:  

Kalau kendala yang besar si  itu tidak ada hanya dari anak-anaknya ji 

kaya banyak sekali alasanya kaya da bilang ful mi masjid padahal tidak 

ji kalau sudah BK yang suruh mereka takut mi jadi itu bukan masalah 

besar ji. 

7. Apabila siswa sengaja tidak mengikuti salat berjamaah apakah ada 

hukuman secara khusus dari bagian bimbingan konseling? 

Jawab: 

kalau masi pelanggaran pertama masi di kasi motivasi dan dinasehati 

dan di suruh tulis surat pernyataan dan kalau sudah berulang kali 

terpaksa di panggil orang tuanya untuk menghadap ke BK supaya orang 

tua nya tau kelakukan anaknya di sekolah. 

8. Menurut ibu dengan diterapkan pembiasaan salat berjamaah apakah 

dapat membentuk sikap disiplin pada diri peserta didik? 

Jawab:  

Pasti berdampak lah kaya seperti ketika mereka tidak ada guru yang 

mengajar jam kosong mereka ke masjid ketika di tanya mau kemana 

mereka jawab mau salat Duha bu oh iya silahkan jadi dampak secara 

tidak langsung nya mereka tidak berkeliaran lagi tidak bolos tidak 

berkelahi begitu. Intinya dampak positif nya banyak dan kaya sedikit 



 

 
 

sekali dampak negatif nya. 

9. Apakah ada siswa yang disiplin salat jalan melanggar jalan dan 

sebaliknya. 

Jawab: 

Pasti ada lah yang Namanya siswa enda mungkin selalu lurus pasti ada 

bengkok-bengkok nya tapi ini pengaruhnya dari lingkungan luar 

mungkin pergaulannya di luar sekolah kah yang kurang baik tapi itu 

hanya 1,2 orang lebih banyak yang baik. 

 

2. Pedoman Wawancara Untuk Pembina Ketakwaan MAN 1 Kendari. 

Nama     : Dra. Sukmawati, M. Hum 

Hari/Tanggal   : Senin 18 Januari 2021 

Waktu     : 10:00 WITA 

1. Sudah berapa lama ibu sebagai Pembina ketakwaan? 

Jawab: 

Alhamdulillah sudah sekitar 25 tahun nak 

2. Sejak kapan salat berjaah ini diterapkan di MAN 1 Kendari? 

Jawab:  

Sejak awal berdirinya MAN 1 Kendari dan lebih diaktifkan lagi 

setelah ada masjid di bangun pada tahun 1995 itupun belum optimal 

pelaksanaannya. 

3.  Bagaimana pelaksanaan pembiasaan salat berjamaah di MAN 1 

Kendari? 

Jawab: 

Pembiasaan salat berjamaah di MAN dibagi persesi sesi 1 dan sesi 2. 

karena mesjid tidak bisa menampung 900 orang sesi pertama putra 

setelah itu puterinya dan biasa juga dialihkan ke Aula MAN 1 untuk 

perempuan tapi terkendala kalau Aula dipakai kegiatan. 

4. Bagaimana sistematika Pembina ketakwaan dalam mengatur 

pelaksanaan salat berjamaah?



 

 
 

 

Jawab: 

Sistematikanya  kami pembina ketakwaan melibatkan pengurus osis 

MAN 1 kendari dengan pengurusx Majlis Ta’lim untuk memantau 

siswa dalam pelaksanaan salat berjamaah. 

5. Bagaimana sistematika pelaksanaan salat Duha secara khusus? 

Jawab:  

Kalau sitematika pelaksanaan salat berjamaah Duha hampir sama 

dengan Zuhur dan Asar tapi yang membedakan itu kegiatan setelah salat 

Duha, salat Duha dia setelah salat ada kegaiatan setelahnya yaitu zikir 

Bersama dengan kultum. Yang jadi petugasnya itu Pembina ketakwaan 

kita sudah buatkan jadwal per kelas jadi yang pimpin teman-temannya 

zikir pagi dan membawakan materi kultum itu dari anggota kelas yang 

bertugas. 

6. Apakah ada hambatan Pembina ketakwaan dalam mengontrol kegiatan 

salat berjamaah?  

Jawab: 

Alhamdulillah untuk pemantauan tidak ada kendala karna seluruh 

warga MAN 1 membantu dalm kegiatan ini, termasuk juga SATGAS 

MAN 1.(anak-anak yg berprestasi di kls peringkat 123 Diankat menjadi 

satgas membantu penegskan kedisiplinan) 

7. Apa solusi yang yang dilakukan oleh Pembina ketakwaan untuk 

mengatasi hambatan yang dialami? 

Jawab:  

Biasa klau ada hambatan pembina penyampaikan kepada ketua OSIS 

dan MT Menyampaikan trik2 apa yg hrus dilakukan. 

8. Apakah ada hukuman bagi siswa yang kedapatan sengaja tidak 

mengikuti salat berjamaah? 

Jawab: 

Bagi yang melanggar kami beri sanksi yg mendidik dengan memghafal 

suratul kahfi 10 ayat dan terjemahannya kalau melanggar lagi ditambah 



 

 
 

lagi keayat selanjutnya. 

9. Menurut ibu dengan diterapkan pembiasaan salat berjamaah apakah 

dapat menumbuhkan sikap disiplin ( yang seperti datang tepat waktu di 

pagi hari,  berpakaian rapi,   tidak  bolos, bersikap jujur, sopan pada 

setiap orang, tidak merokok, tidak mencuri, tidak berkelahi, dan 

mengikuti kegiatan sekolah.) pada diri peserta didik? 

Jawab: 

Dengan ditegakkannya salat berjamaah maka hal ini sangat berdampak 

positif.bagi siswa.karena dengan salat berjamaah akan menambah 

ukhuwa islamiah dan menjauhkan dari keburukan. 

 

3. Pedoman Wawancara Untuk Guru PAI MAN 1 Kendari 

Nama     : Alfiyah S.Pd I 

Hari/Tanggal   : Minggu 17 Januari 2021 

Waktu     : 10:00 WITA 

1. Sudah berapa lama ibu Menjadi guru di Man 1 kendari? 

Jawab:  

Sekitar 10 tahun 

2. Sejak kapan salat berjamaah ini diterapkan di MAN 1 Kendari? 

Jawab: 

Sejak berdirinya MAN 1 Kendari 1990 tapi belum optimal 

pelaksanaan nya 

3.  Bagaimana pelaksanaan pembiasaan salat berjamaah di MAN 1 

Kendari? 

Jawab:  

Dilaksanakan guru, staf dan siswa. 

4. Bagaimana cara guru PAI dalam mengontrol pelaksanaan salat 

berjamaah? 

Jawab: 

Dikontrol melalui ketua kelas kemudian ketua kelas melaporkan ke 



 

 
 

guru PAI 

5. Apakah ada hambatan yang dialami guru PAI dalam mengontrol 

kegiatan salat berjamaah?  

Jawab: 

Tidak ada 

6. Bagaimana cara ibu Sebagai guru PAI untuk memotovasi peserta didik 

agar senantiasa menjalankan salat berjamaah (ex: pemberian  nilai 

plus)?  

Jawab: 

Memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya salat 

berjamaah dan hikmahnya. 

 

4. Pedoman Wawancara Untuk Wali Kelas XII Keagamaan MAN 1 

Kendari 

 Nama     : Drs. Syarifuddin, M.Pd I 

Hari/Tanggal   : Rabu, 13 Januari 2021 

Waktu     : 19:30 WITA 

1. Berapa jumlah siswa kelas Agama? 

Jawab: 

Jumlah siswa 32 Orang di perwalian saya 

2. Sejak kapan salat berjaah ini diterapkan di MAN 1 Kendari? 

Jawab: 

Salat berjamaah sejak Juli 2012 

3. Bagaimana pelaksanaan pembiasaan salat berjamaah di MAN 1 

Kendari? 

Jawab:  

Pembiasaan salat berjamaah menjadi salah satu program utama OSIS 

bidang ketakwaan serta dimasukkan dlm penilaian rana afektif untuk 

membentuk pribadi peserta didik yg religious. 

4. Bagaimana cara wali kelas mengontrol kegiatan salat berjamaah siswa 



 

 
 

perwaliannya? 

Jawab: 

 Wali kelas mengontrol siswa salat berjamaah saat jam 12.00 

diarahkan ke masjid semua, setibanya di masjid ada petugas osis dari 

bidang ketakwaan yg mengatur di masjid dan setelah selesai salat 

diterima kembali oleh wali   kelas dan di cek melalui absen yg dibantu 

oleh ketua kelas setiap hari. 

5. Sebarapa disiplinkah siswa kelas ini mengikuti kegiatan salat 

berjamaah? 

Jawab: 

Alhamdulillah kelas XII Keagamaan sangat disiplin dlm salat 

berjamaah karena  kelas ini juga menjadi motivator siswa-siawa dari 

kelas yang lainnya. Tetapi jika ada siswa yang melanggar atau terlambat 

pergi salat diberikan sanksi seperti hafalan surah2 pendek atau 

membersihkan kelas yang dikontrol oleh wali kelas, ketua kelas dan 

seksi ibadah. 

6. Apakah ada hambatan bagi wali kelas dalam mengontrol kegiatan salat 

berjamaah?  

Jawab: 

Yang namanya tantangan atau hambatan dalam suatu kegiatan pasti ada 

tetapi hal ini tdk berarti melalaikam salatnya, sebagai contoh: terkadang 

ada siswa yang terlambat,atau pergi ke kantin, atau ke koperasi atau ada 

urusan yg lainnya. Tetapi setelah itu tetap salat berjamaah pada sip 

selanjutnya. 

7. Apa solusi yang yang dilakukan oleh wali kelas untuk mengatasi 

hambatan yang dialami? 

Jawab: 

Jika ada siswa yg sering terlambat atau sengaja lalai dalam salat 

berjamaah cara mengatasinya  (1) Dinasehati agar jajan mengulanginya 

(2) memberikan sanksi edukatif (3) jika tidak berubah dimasukkan 



 

 
 

dalam catatan kasus walikelas, dan tindakan selanjutnya dibawa ke 

bimbingan konseling madrasah. 

8. Apabila siswa sengaja tidak mengikuti salat berjamaah apakah ada 

hukuman secara khusus dari wali kelas ? 

Jawab: 

Seperti tadi yang saya katakan disuruh menghapal surah-surah pendek, 

membersihkan kelas seperti itu lah gambarannya. 

9. Bagaimana cara bapak Sebagai wali kelas untuk memotovasi peserta 

didik agar senantiasa menjalankan salat berjamaah (ex: pemberian  nilai 

plus)?  

Jawab: 

Sejalan dgn jawaban no 8, jika melanggar dan sudah sering terjadi bisa 

di laporkan kpd guru FIQHI agar nilainya dikurangi aspek 

psikomotorik. Begitu pula yg rajin dan ibadahnya bagus bisa 

disampaikan guru foqhi untuk ditambahkan nilai psikomotoriknya. 

10. Menurut bapak dengan diterapkan pembiasaan salat berjamaah apakah 

dapat membentuk sikap disiplin pada diri peserta didik? 

Jawab: 

 Insya Allah ada, pembiasaan salat berjamaah sangat berdampak pada 

sikap disiplin  peserta didik seperti: salat tepat waktu atau disiplin 

beribadah, lebih sabar, lebih patuh, lebih tekun belajar, lebih sederhana, 

rendah hati, memiliki sifat persaudaraan yg tinggi serta iman dan 

takwanya semakin kuat. 

11. Berapa % peserta didik yang patuh terhadap tata tertib sekolah dan 

sebaliknya? 

Jawab: 

Prosentasinya siswa yg taat dan patuh 98 persen dan 2 persen yg masih 

butuh bimbingan2 

12. Bagaimana system belajar mengajar selama pandemi covid-19? 

Jawab: 

Pembelajaran pada masa pandemi covid-19 menggunakan banyak 



 

 
 

ragam aplikasi ada Classroom, google meet dan E-learning. Contoh 

materi Qur’an Hadis bisa pake aplikasi online tapi kalau sudah masuk 

di rana praktek biasa kami gunakan system video call. Ada juga biasa 

kita pakai offline tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. 

13. Apakah ada pemantauan wali kelas terhadap pelaksanaan salat lima 

waktu peserta didik? 

Jawab:  

Kalau pemantauan salat berjamaah anak-anak tidak lagi seperti yang 

dulu. Contoh seperti saya ketika peserta didik datang ke sekolah 

pemantauannya hanya sebatas seperti itu kaya sekarang lagi ujian 

sekolah offline mereka Salat Zuhur berjamaah di masjid MAN 1 

Kendari walaupun tidak diwajibkan oleh kepala sekolah karena covid-

19. 

14. Apakah selama masa pandemi covid-19 kedisiplinan peserta didik 

masih tetap terjaga, seperti: Mengikuti pembelajaran dengan sungguh-

sungguh, mengumpulkan tugas tepat waktu, apabila peserta didik 

datang ke sekolah mematuhi protokol kesehatan (mencuci tangan, 

memakai masker dan menjaga jarak) 

Jawab: 

75% kalau mau dipersenkan mereka mengikuti pembelajaran yang 

sungguh-sungguh. Ada sebagian kecil yang tidak mengikuti tapi itu 

karena terkendala dengan paket internet biasa juga ada yang sakit dan 

guru mencarikan solusinya seperti yang tidak punya paket internet 

datang ke sekolah langsung di kasih materi sama guru. Selanjutnya 

pengumpulan tugasnya kalau saya semua kelas itu dalam bentuk PDF 

kalau tidak bisa lagi kumpul PDF maka mereka bawa lagi tugasnya ke 



 

 
 

meja guru. Selanjutnya mengenai menaati protokol kesehatan kamu 

bisa lihat sendiri mereka datang ujian memakai masker semua, mereka 

juga mencuci tangan di gerbang sekolah serta tersedia tempat cuci 

tangan disetiap Gedung sekolah dan mereka menjaga jarak ketika 

berinteraksi pada temannya di sekolah. 

 

5. Pedoman Wawancara Untuk Wali Kelas XII IPA 3 MAN 1 Kendari. 

Nama     : Dra. Jumrah, M. Pd 

Hari/Tanggal   : Senin 18 Januari 2021 

Waktu     : 10:20 WITA 

1. Berapa jumlah siswa kelas Agama? 

Jawab: 

35 jumlah siswa di kelas saya 

2. Sejak kapan salat berjamaah ini diterapkan di MAN 1 Kendari? 

Jawab: 

Sudah lama tapi bukan dari awal karena dulu ini masjid ada tapi kecil 

maka diterapkan itu sekitaran 2012 baru dilaksanakan secara optimal. 

3. Bagaimana pelaksanaan pembiasaan salat berjamaah di MAN 1 

Kendari? 

Jawab:  

Kalau secara umum kita memang istilahnya wajib ya seperti salat 

Zuhur jangankan Zuhur salat Duha saja itu sunnah tetapi mengarah 

kewajib istilahnya karena dengan sendirinya anak berbondong 

bonding ke masjid tapi kalau salat berjamaah itu ketika azan itu 

semuanya dihentikan segalah aktivitas semuanya dihentikan anak-

anak berbondong bonding ke masjid hanya permaslahannya sekarang 

karena masjid kita ini kecil sedangkan siswa kita ini hampir seribu 

sehingga kita harus atur didahulukan dulu yang puteranya selanjutnya 



 

 
 

puterinya.  

4. Bagaimana pelaksanaan salat Duha secara khusu bu? 

Jawab: 

Kalau salat Duha itu mereka  salat setiap hari tapi memang yang 

diwajibkan yang dua minggu sekali itu yang ada rangkaian 

kegiatannya, tapi salat Duha setiap hari mereka salat ketika sudah tiba 

di sekolah langsung ke masjid salat lalu kembali ke kelas untuk 

menunggu jam pelajaran pertama. 

5. Bagaimana cara wali kelas mengontrol kegiatan salat berjamaah siswa 

perwaliannya? 

Jawab: 

Pertama itu ibu selalu menghimbau salat itu perkara yang paling utama 

karena yang dipikir ketika kita meninggal salat adalah hal yang pertama 

yang di periksa itu motivasi ibu terus salat juga membuat kita tenang, 

itukan baru nasehat tapi kalau secara kenyataannya ketika PBM di kelas 

perwalian selesai maple ibu bel bunyi langsung ibu arahkan ayo-ayo ke 

masjid salat karena memang dalam rapat Bersama guru-guru kita sudah 

sepakati bahwa kalau suda azan hentikan semua kegiatan harus ke 

masjid, tidak sampai disitu saja ibu pantau sampai ke masjid jadi 

memang keliruh kita mengarahkan anak-anak tapi kita sendiri tidak 

turun tangan atau turun langsung di lapangan. 

6. Sebarapa disiplinkah siswa kelas ini mengikuti kegiatan salat 

berjamaah? 

Jawab: 

Alhamdulillah di kelas perwalian saya belum pernah saya dapati anak-

anak yang sengajah tidak salat berjamaah karena memang siswa ketika 

masuk di sekolah ini sudah langsung dibiasakan salat berjamaah. 

7. Apakah ada hambatan bagi wali kelas dalam mengontrol kegiatan salat 

berjamaah dan bagaimana solusinya?  

Jawab: 



 

 
 

Ada 1,2 kendala, ada itu biasanya di suruh salat dia datang ketempat 

wudu da cuci tangan, mukanya segalah macam seolah-olah orang salat 

dia gabung juga dengan orang yang sudah salat balik ke kelas,tapi ibu 

biasanya ibu memantau itu sehingga ibu bisa mengatakan kamu bohong 

kamu belum salat jujur pergi salat sana, itu penyakit bohong ya dan 

yang begini biasanya besiknya dari rumah memang mi. kalau kendala 

dari ngantrol   perempuannya suka bilang haid terus sehingga ada 

jadwal yang di rekap oleh bagaian majelis Ta’lim untuk mengontrol 

kapan haid nya kapan berhentinya 

8. Apabila siswa sengaja tidak mengikuti salat berjamaah apakah ada 

hukuman secara khusus dari wali kelas ? 

Jawab: 

Kalo ibu sih tidak ada hukuman khusus kepada perwalain saya karena 

sangat sulit didapati yang melanggar itu karena memang ibu memberi 

contoh langsung aplikasinya sehingga mereka perfikir untuk macam-

macam karena ibu mengontrol dia. Jadi mereka sudah tau kalau waktu 

azan sudah ada ibu yang menunggu di tempat wudu.  

9. Bagaimana cara bapak Sebagai wali kelas untuk memotovasi peserta 

didik agar senantiasa menjalankan salat berjamaah (ex: pemberian  nilai 

plus)?  

Jawab: 

Ada motivasi menggunakan nilai rapor, kan memamang sekarang rapor 

memang deskripsinya yang banyak dejelaskan jadi disitu kelihatan 

sekali di tulis oleh wali kelas dan sampai kepada orang tua rapor itu. 

10. Menurut ibu dengan diterapkan pembiasaan salat berjamaah apakah 

dapat membentuk sikap disiplin pada diri peserta didik? 

Jawab: 

Pasti lah adalah dampaknya karena salat kan mengontrol semua 

kegiatan akan menjadi filter segalah apa yang hendak dilakukan Insya 

Allah kalau menurut ibu sehingga hal-hal yang mengarah ke negatif 

disini sangat minim.  



 

 
 

11. Berapa % peserta didik yang patuh terhadap tata tertib sekolah dan 

sebaliknya? 

Jawab: 

Kira2 97 atau 98% kalau hanya ditujukan untuk kelas XII IPA3, namun 

kalau secara umum, sekitar 94-95% yang patuh, artinya yang melanggar 

sekitar 5-6% 

12. Bagaimana system belajar mengajar selama pandemi covid-19? 

Jawab: 

Untuk tahap awal pembelajaran full online dengan menggunakan zoom, 

e-learning dan lain sebagainya. Adapun belakangan itu atau sebulan dua 

bulan belakangan ini mulai sedikit berubah terkadang online terkadang 

offline supaya guru mengenal siswa secara langsung. 

13. Apakah ada pemantauan wali kelas terhadap pelaksanaan salat lima 

waktu peserta didik? 

Jawab:  

Untuk pemantauan wali kelas terhadap pelaksanaan salat lima waktu 

peserta didik bisa dikatakan sebagai pengganti orang tua di sekolah jadi 

kalau mereka datang ke sekolah maka kami arahkan untuk salat 

berjamaah. Dan mengingatkan peserta didik melalui WhatsApp Group 

untuk tetap rutin melaksanakan salat lima waktu. 

14. Apakah selama masa pandemi covid-19 kedisiplinan peserta didik 

masih tetap terjaga, seperti: Mengikuti pembelajaran dengan sungguh-

sungguh, mengumpulkan tugas tepat waktu, apabila peserta didik 

datang ke sekolah mematuhi protokol kesehatan (mencuci tangan, 

memakai masker dan menjaga jarak) 

Jawab: 

Secara umum selama masa pandemi covid-19 kedisiplinan peserta didik 

masi terjaga, tapi tidak bisa dipungkiri ada satu atau dua anak yang 

memang memanfaatkan masa pandemi ini dengan alasan tidak ada 

paket dan jaringan internet yang jelek mungkin benar mungkin salah 



 

 
 

pernyataan itu. Akan tetapi bagi anak-anak memang membutuhkan ilmu 

dia adalah peserta didik yang baik bahkan mengingatkan guru apabila 

terlambat masuk zoom. Selanjutnya untuk pengumpulan tugasnya 

malahan banyak peserta didik yang lebih cepat kumpul tugas dari waktu 

yang telah ditentukan dan ada juga yang lambat kumpul tugasnya tapi 

ini sebagian kecil peserta didik. Selanjutnya mengenai mematuhi 

protokol kesehatan mereka menggunakan masker semua tempat cuci 

tangan tersedia disetiap sudut sekolah dan mereka juga menjaga jarak. 

 

6. Pedoman Wawancara Untuk Ketua OSIS MAN 1 Kendari. 

Nama     : Mi’raj 

Hari/Tanggal   : Rabu 21 Januari 2021 

Waktu     : 16:00 WITA 

1. Bagaimana sistematika pengaturan salat berjamaah dari pihak osis? 

Jawab: 

Sistematika pengaturan sholat berjamaah dari pihak OSIS yaitu terbagi 

menjadi 2 kelompok, kelmpok pertama mengatur ketertiban siswa Man 

1 Kendari pada saat sholat berjamaah dan kelompok ke dua menyisir ke 

tiap tiap kelas untuk memastikan siswa/siswi Man 1 kendari sudah tidak 

berada di kelas masing masing pada jam sholat dZuhur 

2. Apakah ada sanksi yang diberikan dari anggota osis kepada teman siswa 

yang tidak mengikuti salat berjamaah? 

Jawab:  

Sanksi yang diberikan tidak menuju ke arah fisik melainkan ke arah 

nilai sikap dan karakter siswa/siswi Man 1 Kendari. 

3. Manfaat  apa  saja  yang  anda  rasakan  dengan  adanya  kegiatan  

salat  berjamaah? 

Jawab: 



 

 
 

Manfaat nya jelas banyak dan yang paling utama adalah dapat 

menghargai waktu sehingga dapat disiplin dari segi tata tertib yang 

berlaku di Man 1 Kendari. 

4. Menurut anda apakah dengan adanya kegiatan salat berjamaah ini siswa 

di MAN 1 ini dapat menjadi lebih disiplin dari segi tata tertib (yang 

seperti datang tepat waktu di pagi hari,  berpakaian rapi,   tidak  bolos, 

bersikap jujur, sopan pada setiap orang, tidak merokok, tidak mencuri, 

tidak berkelahi, dan mengikuti kegiatan sekolah)? 

Jawab: 

Dari segi pengamatan saya ada beberapa persen siswa/siswi yang 

menjadi lebih disiplin dan ada juga beberapa persen sebaliknya tetapi 

Alhamdulillah lebih banyak siswa/siswi yang lebih disiplin dengan 

adanya sholat berjamah dibandingkan dengan yang tidak disiplin dari 

segi tata tertib yang berlaku di mandrasah 

5. Apakah anda terbebani dengan kegiatan salat berjamaah ini? 

Jawab: 

Saya tidak terbebani dengan adanya kegiatan sholat berjamaah di 

karenakan ada satu dan lain hal yaitu yang pertama karena saya Ketua 

Osima saya sebagai contoh dan karena sudah terbiasa di Mtsn 1 

Kendari. 

6. Bagi yang mungkin ketauan tidak mengikuti program salat berjamaah 

dengan tertib, maka sanksi apa yang biasanya diberikan? 

Jawab: 

Sanksi yang di berikan langsung mengarah ke nilai karakter dan sikap 

siswa/siswi Madrasah 

7. Apakah kamu datang tepat waktu ke sekolah setiap hari? 

Jawab: 



 

 
 

Alhamdulillah selama saya sekolah di Man 1 kendari saya belum 

pernah terlambat karena rumah dekat dari sekolah dan pada saat saya 

kelas 11 saya asrama di Man 1 Kendari 

8. Apakah kamu berpakaian rapi sesuai tata-tertib saat dilingkungan 

sekolah? 

Jawab: 

Alhamdulillah selama saya sekolah di Man 1 kendari saya selalu 

berpakaiaj rapih sesua tata tertib yang berlaku. 

9. Apakah kamu tidak pernah bolos? 

Jawab: 

Alhamdulillah tidak pernah 

10. Apakah kamu berperilakusopan pada semua orang? 

Jawab: 

Berperilakusopan terhadapan guru dan senior pastinya wajib tetapi 

terhadap satu angkatan saya atau adik kelas tergantung dari mereka,jika 

mereka berperilaku dengan sopan pastinya saya juga berperilaku sopan. 

11. Apakah kamu pernah merokok di lingkungan sekolah? 

Jawab: 

Alhamdulillah tidak pernah 

12. Apakah kamun pernah berkelahi di lingkungan sekolah? 

Jawab: 

Pernah satu kali pada saat saya kelas 10 tetapi setelah itu Alhamdulillah 

tidak pernah. 

13. Apakah kamu mengikuti semua kegiatan (salat, penyuluhan dll) 

sekolah? 

Jawab: 

Alhamdulillah saya mengikuti kegiatan tersebut 

14. Apakah dengan melaksanakan kegiatan salat berjamaa berdampak 

positif(yang seperti datang tepat waktu di pagi hari,  berpakaian rapi,   

tidak  bolos, bersikap jujur, sopan pada setiap orang, tidak merokok, 



 

 
 

tidak mencuri, tidak berkelahi, dan mengikuti kegiatan sekolah.) pada 

keseharianmu di sekolah? 

Jawab: 

Sangat berdampak positif terutama bagi diri saya sendiri. 

15. Apakah pada masa Pandemi covid-19 kedisiplinan dalam mengikuti 

persekolahan masih terjaga? 

Jawab: 

Alhamdulillah dari saya pribadi untuk kedisiplinan dalam pembelajaran 

masih saya laksanakan dengan baik. 

16. Dengan dibiasakannya pelaksanaan salat secara berjamaah di sekolah 

apakah terbawa kebiasaan itu sampai sekarang pada masa pandemi 

covid-19 yang dimana kegiatan dilakukan di rumah? 

Jawab: 

Iyya kak saya sering salat berjamaah di masjid tapi kadang juga salat di 

rumah. 

17. Apakah selama masa pandemi covid-19 anda tetap melaksanakan salat 

Duha sebagaimana yang dibiasakan di sekolah? 

Jawab: 

Iyya kak saya biasa laksanakan salat Duha di rumah sebelum keluar 

untuk mengikuti berbagai macam kegiatan. 

18. Apakah selama pembelajaran daring anda mengikuti dengan 

sungguh-sungguh? 

Jawab: 

Alhamdulillah selama masa pandemi saya mengikuti pembelajaran 

dengan sungguh-sungguh. 

19. Apakah selama masa pandemi covid-19 anda mengerjakan dan 

mengumpukan tugas tepat waktu? 

Jawab: 



 

 
 

Tergantung dari situasi dan kondisinya jika semisal pada saat ada tugas 

dan berpapasan dengan kegiatan MAN 1 Kendari saya menunda 

pengumpulan tugas tersebut tetapi dengan persetujuan guru kak. 

20. Pada masa pandemi covid-19 ketika datang kesekolah apakah kamu 

mematuhi protokol kesehatan?  

Jawab: 

Alhamdulillah saya mematuhi protokol kesehatan apabila saya datang 

ke sekolah. 

 

7. Pedoman Wawancara Untuk Siswa Devisi Ketakwaan MAN 1 

Kendari. 

Nama     : Ihram Triansyah 

Hari/Tanggal   : Rabu 06 Januari 2021 

Waktu     : 01:00 WITA 

1. Bagaimana sistematika devisi ketakwaan mengatur terlaksananya salat 

berjamaah? 

Jawab: 

Kalau saya, ketika masuk waktu salat maka saya keliling kelas 

mengarahkan teman-teman ke masjid biasa juga saya berjaga di masjid 

begitu kak 

2. Kenapa anda mau mengikuti kegiatan salat berjamaah? 

Jawab: 

Karena memang kak kalau misalnya kita salat berjamaah itu kita anu  

mendapatkan banyak pahala terus banyak manfaatnya kita dihindarkan 

dari perbuatan maksiat. 

3. Apakah ada sanksi yang diterima apabila tidak mengikuti kegiatan salat 

berjamaah? 

Jawab: 

Ada biasanya kaya pus up begitu tapi Pembina yang hukum 



 

 
 

4. Manfaat  apa  saja  yang  anda  rasakan  dengan  adanya  kegiatan  

salat  Duha berjamaah? 

Jawab: 

Ada manfaatnya seperti waktunya kita lebih teratur dan bisa mengingat 

Allah begitu kak. 

5. Apakah dengan mengikuti kegiatan salat berjamaah anda menjadi lebih 

disiplin? 

Jawab:  

Iyye kak menjadi lebih disiplin seperti kita datang tepat waktu kak 

karena di latih mengerjakan salat itu pada waktunya tidak melanggar 

la pokonya kak. 

6. Apakah dengan adanya penerapan salat berjamaah dapat anda merasa 

terbebani? 

Jawab: 

Pertama-tamanya to kak masi ada rasa-rasa terbebani tapi dilakukan 

terus sudah sering itu rasa terbebani kaya hilang dengan sendirinya. 

7. Bagaimana cara devisi ketakwaan mengingatkan kepada guru yang 

sedang mengajar bahwa sudah masuk waktu salat? 

Jawab: 

Biasa begini bu guru/pak guru mohon maaf sudah azan biasa guru da 

langsung akhiri  pembelajarannya 

8. Bagi yang mungkin ketauan tidak mengikuti program salat berjamaah 

dengan tertib, maka sanksi apa yang biasanya diberikan atau anda 

terima? 

Jawab: 

Pertama biasa hanya diceramai tapi kalau bu sukmawati biasa 

menghapal surah Al-Kahfi ada juga biasa di suruh push up dan biasa 

juga membersihkan sekolah kak. 

9. Apakah kamu datang tepat waktu ke sekolah setiap hari? 

Jawab: 

Iyye kak saya datang tepat waktu 



 

 
 

10. Apakah kamu berpakaian rapi sesuai tata-tertib saat dilingkungan 

sekolah? 

Jawab: 

Saya berpakaian rapi di luar ruangan maupun di dalam ruangan kak 

11. Apakah kamu kamu tidak pernah bolos? 

Jawab: 

Tidak tidak pernah bolos kak 

12. Apakah kamu berperilakusopan pada semua orang? 

Jawab: 

Sopan kak  

13. Apakah kamu pernah merokok di lingkungan sekolah? 

Jawab: 

Belum pernah kak 

14. Apakah kamun pernah berkelahi di lingkungan sekolah? 

Jawab:  

Tidak 

15. Apakah kamu mengikuti semua kegiatan (salat, penyuluhan dll) 

sekolah? 

Jawab: 

Kalau itu kegiatan diwajibkan untuk saya ikuti maka sa ikut terus ji 

kak 

16. Apakah dengan melaksanakan kegiatan salat berjamaa berdampak 

positif pada keseharianmu di sekolah? 

Jawab: 

Mulai datang sekolah tepat waktu, memulai pembelajaran dengan 

serius. 

 

 

 

 



 

 
 

8. Pedoman Wawancara Untuk Siswa Kelas XII Keagamaan MAN 1 

Kendari 

 Nama     : MUH Rahmat Samat 

Hari/Tanggal   : Rabu 06 Januari 2021 

Waktu     : 11:30 WITA 

1. Apakah anda sering mengikuti kegiatan salat berjamaah? 

Jawab: 

Iye kak sa sering ikuti salat berjamaah di Masjid. 

2. Kenapa anda mau mengikuti kegiatan salat berjamaah? 

Jawab: 

karena salat berjamaah itu kak lebih berlipat ganda pahalanya 

dibandingkan salat sendirian, ibadah salat itu kak kewajiban bagi 

setiap muslim dan kita kan laki-laki juga kak jadi harus salat di masjid 

kak. Kalo mengenai salat Duha yang hukumnya sunnah kak saya 

menurut guruku kak kalo salat Duha itu keutamaannya dapat 

melapangkan rezeki dan dijernihkan otaknya  ketika belajar maka dari 

itu saya melaksanakan salat Duha kak. 

3. Apakah ada sanksi yang diterima apabila tidak mengikuti kegiatan salat 

berjamaah? 

Jawab: 

mengenai sanksi yang diberikan kak saya kurang tau karena saya 

belum pernah tidak ikut salat berjamaah secara sengaja selama di 

sekolah ini kak. 

4. Manfaat apa saja yang anda  rasakan  dengan  adanya  kegiatan  salat  

Duha berjamaah? 

Jawab: 

Yang pertama tenang karena mengingat Allah hati menjadi tenang dan 

ketika salat kita mengingat Allah, yang kedua kak ada perasaan yang 

berbedah ketika selesai melaksanakan salat yaitu jernih pikiran karena 



 

 
 

habis berwudu, salat berdoa intinya hati menjadi tenang lah kak. 

5. Apakah dengan mengikuti kegiatan salat berjamaah anda menjadi lebih 

disiplin? 

Jawab:  

Yang pertama kak karena salat telah ditentukan waktunya jadi ketika 

sudah azan maka saya lansung melaksanakan salat tersebut, adapun 

menaati peraturan sekolah kak salat berjamaah ini lebih meminimalisir 

pelanggaranku kak contohnya berbicara kotor ketika selesai 

melaksnakan salat maka ada penahan dari hati agar memperbaiki 

berkataan saya kak saya menghormati guru dan teman sesuai norma 

dan tuntunan agama. Intinya berdampak lah kak. 

6. Apakah dengan adanya penerapan salat berjamaah dapat anda merasa 

terbebani? 

Jawab: 

Tidak merasa terbebani kak, malah merasa tenang ada yang berbedah 

lah. 

7. Ketika melaksanakan program kegiatan salat ini, apakah anda 

menungu tim tatib berkeliling dulu untuk menertibkan agar mengikuti 

kegiatan dengan tertib ataukah anda dengan secara langsung ikut 

kegiatan karena sudah kewajiban pribadi? 

Jawab: 

Kalau guru sudah keluar duluan sebelum azan bunyi kita pergi sendiri 

tanpa perintah dari SATGAS tapi kalau guru belum keluar biasa 

SATGAS yang beritahu ke guru bahwa waktu salat sudah masuk 

8. Bagi yang mungkin ketauan tidak mengikuti program salat berjamaah 

dengan tertib, maka sanksi apa yang biasanya diberikan atau anda 

terima? 

Jawab: 

Pertama kalau hukuman saya kurang tau karena saya tidak pernah 

sengaja tidak ikut salat berjamaah kak 

9. Apakah kamu datang tepat waktu ke sekolah setiap hari? 



 

 
 

Jawab: 

Iyye kak saya datang tepat waktu 

10. Apakah kamu berpakaian rapi sesuai tata-tertib saat dilingkungan 

sekolah? 

Jawab: 

Saya berpakaian rapi di luar ruangan maupun di dalam ruangan kak 

11. Apakah kamu kamu tidak pernah bolos? 

Jawab: 

Alahamdulillah kak saya belum pernah bolos 

12. Apakah kamu berperilakusopan pada semua orang? 

Jawab: 

Kalau sopan sama guru kak sudah pasti saya sopan kalau sama teman 

kak tergantung dianya bagaimana ke saya 

13. Apakah kamu pernah merokok di lingkungan sekolah? 

Jawab: 

Belum pernah kak 

14. Apakah kamun pernah berkelahi di lingkungan sekolah? 

Jawab:  

Kalau di luar perna tapi di lingkungan sekolah belum pernah kak 

15. Apakah kamu mengikuti semua kegiatan (salat, penyuluhan dll) 

sekolah? 

Jawab: 

Kalau itu kegiatan diwajibkan untuk saya ikuti maka sa ikut terus ji 

kak 

16. Apakah dengan melaksanakan kegiatan salat berjamaa berdampak 

positif pada keseharianmu di sekolah? 

Jawab: 

Sangat berdampak kak karena ketika kita salat kak pembawaannya kita 

jadi tenang tidak mudah emosi jadi kurang juga kita melanggar kalo 

tenang mi dari dalam jiwa. 

17. Apakah pada masa Pandemi covid-19 kedisiplinan dalam mengikuti 



 

 
 

persekolahan masih terjaga? 

Jawab: 

Iya kak masih terjaga hanya sedikit berubah dari yang dulu biasa saya 

terlambat masuk pembelajaran bisanya karena jaringan dan lain 

sebagainya. 

18. Dengan dibiasakannya pelaksanaan salat secara berjamaah di sekolah 

apakah terbawa kebiasaan itu sampai sekarang pada masa pandemi 

covid-19 yang dimana kegiatan dilakukan di rumah? 

Jawab: 

Salat di Masjid terus saya kak karena memang laki-laki kan harus salat 

di masjid kak. 

19. Apakah selama masa pandemi covid-19 anda tetap melaksanakan salat 

Duha sebagaimana yang dibiasakan di sekolah? 

Jawab: 

Kalau salat Duha kak selama masa pandemic ini sya tetap 

melaksanakan tapi sudah tidak serutin yang di sekolah dulu. 

20. Apakah selama pembelajaran daring anda mengikuti dengan sungguh-

sungguh? 

Jawab: 

Iye kak saya mengikuti pembelajaran dengan baik selama masa 

pandemi covid-19. 

21. Apakah selama masa pandemi covid-19 anda mengerjakan dan 

mengumpukan tugas tepat waktu? 

Jawab: 

Iyye kak, kebanyakan tugas saya kumpul tepat waktu ada biasa tugas 

yang terlambat saya kumpul karena banyak kegiatan lain yang saya 

lakukan kak. 

22. Pada masa pandemi covid-19 ketika datang kesekolah apakah kamu 

mematuhi protokol kesehatan?  

Jawab: 



 

 
 

Selama masa pandemi covid-19 ya jelas kami mematuhi protokol 

kesehatan karena dalam lingkungan MAN 1 Kendari ini kami dilarang 

masuk kalau tidak pake masker, dilarang berkerumun dan disuruh 

mencuci tangan. 

 

9. Pedoman Wawancara Untuk Siswa Kelas XII Keagamaan MAN 1 

Kendari. 

Nama     : Wahyu Nanda Istanto 

Hari/Tanggal   : Selasa 12 Januari 2021 

Waktu     : 20:00 WITA 

1. Apakah anda sering mengikuti kegiatan salat berjamaah? 

Jawab: 

Iya kalau masalah salat berjamaah nya sih di masjid alhamdulillah 

sering 

2. Kenapa anda mau mengikuti kegiatan salat berjamaah? 

Jawab: 

Tujuan saya salat berjamaah itu karena salat berjamaah itu dia 

mendapatkan banyak pahala dan besar pahalanya orang yang salat 

berjamaah terus dan saya tidak pernah berfikir saya salat karena di 

paksa. 

3. Apakah ada sanksi yang diterima apabila tidak mengikuti kegiatan salat 

berjamaah? 

Jawab: 

mengenai sanksi yang diberikan kak. Yang menghukum itu biasa guru 

yang bertugas hari itu dan kalo perempuannya yang biasa memberi 

sanksi adalah Pembina Majelis Taklim kak. 

4. Manfaat  apa  saja  yang  anda  rasakan  dengan  adanya  kegiatan  

salat  Duha berjamaah? 

Jawab: 



 

 
 

Saya sebutkan dulu manfaat-manfaat salat berjamaah pertama kita 

sering memngingat Allah, terus mencegah dari perbuatan keji dan 

mungkar dan bentuk syukur kita kepadah Allah adapun manfaat salat 

sunnah adalah dosanya berguguran ketika ruku dan sujud selanjutnya 

menutupi kekurangan dari salat fardu dan diangkat derajatnya di sisi 

Allah. Kalau menurut saya pribadi kak setelah saya tau mi manfaat dari 

salat itu kalau saya tinggalkan salat kak kaya saya merasa bersalah itu 

begitu kaya tidak mengerjakan amanah dari Allah dan nabi dan ketika 

saya mengerjakan salat kaya merasa tenang dan tidak ada kegaduan di 

dalam diri saya  

5. Apakah dengan mengikuti kegiatan salat berjamaah anda menjadi lebih 

disiplin? 

Jawab:  

Ya Alhamdulillah dalam mengerjakan kewajiban tersebut iyya saya 

merasa legah la, legah itu maksudnya tidak ada lagi berfikiran seperti 

yang perkataan kotor dan berkelahi begitu merokok juga bergaul 

dengan teman-teman yang nakal begitu. 

6. Apakah dengan adanya penerapan salat berjamaah dapat anda merasa 

terbebani? 

Jawab: 

Kalau merasa terbebani melaksanakan kewajiban itu ya enda ada 

karena kewajiban itu kan kita kerjakan mendapatkan pahala besar 

apabila kita ada perasaan terbebani dalam melaksanakan kewajiban 

tersebut ya sama saja kita tidak iklas melaksanakannya sama saja 

bohong kalau begitu. 

7. Ketika melaksanakan program kegiatan salat ini, apakah anda 

menungu tim tatib berkeliling dulu untuk menertibkan agar mengikuti 

kegiatan dengan tertib ataukah anda dengan secara langsung ikut 

kegiatan karena sudah kewajiban pribadi? 

Jawab: 



 

 
 

Kalau secara pribadi saya si kak kalau sudah mendengar azan otomatis 

secara spontan saya langsung kemesjid kak. Saya ingin ceritakan 

sedikit tentang mengenai teman-teman saya kalau mau salat tanpa 

harus disuruh oleh satgas begitu langsung bergegas ke masjid kalau 

juga jam kosong tidak ada guru sebelum salat Zuhur biar baru jam 

11:30 kita sudah kemasjid memang mi begitulah gambaran umumnya 

kelas saya kak. 

8. Apakah kamu datang tepat waktu ke sekolah setiap hari? 

Jawab: 

Iyya Alhamdulillah si saya datang tepat waktu ke sekolah 

9. Apakah kamu berpakaian rapi sesuai tata-tertib saat dilingkungan 

sekolah? 

Jawab: 

Saya berpakaian sesuai tata-tertib lah memakai seragam sekolah pada 

hari yang sudah ditentukan 

10. Apakah kamu kamu tidak pernah bolos? 

Jawab: 

Kalau soal bolos si ya tidak pernah karena saya sudah tau itu sanksi 

daripadanya bolos itu sangat berat sekali. 

11. Apakah kamu berperilakusopan pada semua orang? 

Jawab: 

 Kesopanan saya kepada guru yaa Alhamdulillah baik sama teman 

teman juga baik. 

12. Apakah kamu pernah merokok di lingkungan sekolah? 

Jawab: 

Belum pernah kak 

13. Apakah kamun pernah berkelahi di lingkungan sekolah? 

Jawab:  

Kalau masalah berkalehi kak saya tidak pernah 

14. Apakah kamu mengikuti semua kegiatan (salat, penyuluhan dll) 

sekolah? 



 

 
 

Jawab: 

Kalau itu kegiatan saya harus ikuti Alhamdulillah la saya ikuti semua 

kecuali kalau kegiatan tersebut hanya orang tertentu yan di suruh ikut 

saya tidak ikut lah kak. 

15. Apakah dengan melaksanakan kegiatan salat berjamaa berdampak 

positif pada keseharianmu di sekolah? 

Jawab: 

Kalo masalah salat saya dengan dampaknya terhadap keseharian saya 

sangat berdampak lah, terusterang saja saya sering di ejek ini lah itu 

lah di kelas saya tetapi saya sabar saja lah enda ada pikiran saya mau 

balas begitu memukul lah mau ejek balik lah enda ada.  Mau pukul 

juga dosa mau balas dosa masa kita mau buat dosa padahal kita bar-

baru habis salat, toh kita dapat pahala juga kalau kita tidak membalas, 

saya doakan sajalah semoga dia diberikan kesehatan bagi yang 

mengejek-mengejek begitu. 

16. Apakah pada masa Pandemi covid-19 kedisiplinan dalam mengikuti 

persekolahan masih terjaga? 

Jawab: 

Iyya kak masih terjaga. 

17. Dengan dibiasakannya pelaksanaan salat secara berjamaah di sekolah 

apakah terbawa kebiasaan itu sampai sekarang pada masa pandemi 

covid-19 yang dimana kegiatan dilakukan di rumah? 

Jawab: 

Alhamdulillah kebiasaan itu Bisa terbawa pada saat kegiatan-kegiatan 

di sekolah mulai dari ibadah dan belajar. 

18. Apakah selama masa pandemi covid-19 anda tetap melaksanakan salat 

Duha sebagaimana yang dibiasakan di sekolah? 

Jawab: 

Alhamdulillah saya juga melaksanakan salat Duha karena sudah 

terbiasa pada kegiatan di sekolah yang saya ikuti tapi sudah tidak 

sesering dulu mi kak pas masih aktif sekolah. 



 

 
 

19. Apakah selama pembelajaran daring anda mengikuti dengan 

sungguh-sungguh? 

Jawab: 

Saya mengikuti pembelajaran terus kak dengan baik. 

10. Apakah selama masa pandemi covid-19 anda mengerjakan dan 

mengumpukan tugas tepat waktu? 

Jawab: 

Iya kalau masalah mengerjakan tugas saya mengerjakan dengn tepat 

waktu dan pengumpulan tugas juga tepat waktu kak. 

20. Pada masa pandemi covid-19 ketika datang kesekolah apakah kamu 

mematuhi protokol kesehatan?  

Jawab: 

 Alhamdulillah saya selalu mematuhi protokol kesehatan apabila pergi 

ke sekolah. 

 

10. Pedoman wawancara untuk siswa kelas XII IPA 3 MAN 1 Kendari. 

Nama     : Dony Reza Arizky 

Hari/Tanggal   : Selasa 12 Januari 2021 

Waktu     : 11:45 WITA 

1. Apakah anda sering mengikuti kegiatan salat berjamaah? 

Jawab: 

Iyye kak saya sering ikut salat di masjid baru sekarang kak salatnya 

laki-laki duluan setelah itu baru perempuannya karena tidak muat 

kalau mau salat sekaligus begitu. 

2. Kenapa anda mau mengikuti kegiatan salat berjamaah? 

Jawab: 

Kan kewajiban kan kak Zuhur Asar itu adapun Duha nya saya juga 

sebagai OSIS kak kita arahkan dulu teman teman salat Duha baru 

setelah itu kita mi lagi yang salat.  



 

 
 

3. Apakah ada sanksi yang diterima apabila tidak mengikuti kegiatan salat 

berjamaah? 

Jawab: 

Sanksinya itu kak yang berikan guru yang piket hari itu. Tapi saya 

pernah lihat teman yang dihukum biasa cuci WC dll. 

4. Manfaat  apa  saja  yang  anda  rasakan  dengan  adanya  kegiatan  

salat  Duha berjamaah? 

Jawab: 

Manfaatnya karna biasa kaya di rumah to kak kadang enda on time kita 

salat kalau di sekolah on time karena memang terjadwal salatnya, habis 

itu yang kaya apadi biasakan kita kalo belajar sebelum salat kaya ada 

beban tapi kalau setelah salat kaya legah begitu lebih jernih pikiran 

untuk menerima pembelajaran lagi lebih tenang lah dalam melakukan 

semua kegiatan kak. 

5. Apakah dengan mengikuti kegiatan salat berjamaah anda menjadi lebih 

disiplin? 

Jawab:  

Iyye kak secara tidak langsung kita sudah taati tata-tertib satu dengan 

mengikuti salat berjamaah secara teratur suda satu mi it uterus dengan 

melaksanakan salat berjamaah waktunya kita lebih teratur, kalau 

seperti peraturan lainnya juga seperti kalau habis salat kita pergi makan 

somay begitu ketika ada hal yang bikin naik emosinya kita kak kita 

langsung ingat lagi masa mau bertengkar padahal baru-baru habis salat 

begitu, kalau kaya bolos juga kak kan Batasan dikatakan tidak bolos 

itu apabila sudah salat Asar kak jadi ada dampaknya lah. 

6. Apakah dengan adanya penerapan salat berjamaah dapat anda merasa 

terbebani? 

Jawab: 

Tidak terbebani sama sekali kak 

7. Ketika melaksanakan program kegiatan salat ini, apakah anda 

menungu tim tatib berkeliling dulu untuk menertibkan agar mengikuti 



 

 
 

kegiatan dengan tertib ataukah anda dengan secara langsung ikut 

kegiatan karena sudah kewajiban pribadi? 

Jawab: 

Saya kalo tidak lagi piket waktu azan saya langsung ke masjid kak 

8. Bagi yang mungkin ketauan tidak mengikuti program salat berjamaah 

dengan tertib, maka sanksi apa yang biasanya diberikan atau anda 

terima? 

Jawab: 

Kalau masalah sanksi to dari pihak OSIS itu hanya menampung/tulis 

nama-nama yang melanggar habis itu yang eksekusi Pembina kaya pak 

nandar, bu hj sukma, pak syarif, bu alfiyah, contoh hukumannya kak 

membersihkan, menyapu di belakang sujud taubat kalau pak nandar.  

9. Apakah kamu datang tepat waktu ke sekolah setiap hari? 

Jawab: 

Saya datang setiap waktu kak  

10. Apakah kamu berpakaian rapi sesuai tata-tertib saat dilingkungan 

sekolah? 

Jawab: 

Rapi kak 

11. Apakah kamu kamu tidak pernah bolos? 

Jawab: 

Tidak pernah kak 

12. Apakah kamu berperilakusopan pada semua orang? 

Jawab: 

Sopan  

13. Apakah kamu pernah merokok di lingkungan sekolah? 

Jawab: 

Tidak pernah kak 

14. Apakah kamun pernah berkelahi di lingkungan sekolah? 

Jawab:  



 

 
 

Berkelahi pernah 1 kali sama pelanggar yang kapatuli enda mau di atur 

jadi adu cekcok mi tapi kan itu untuk kebaikannya dia juga. 

15. Apakah kamu mengikuti semua kegiatan (salat, penyuluhan dll) 

sekolah? 

Jawab: 

Kalau itu kegiatan diwajibkan untuk saya ikuti maka sa ikut terus ji 

kak 

16. Apakah dengan melaksanakan kegiatan salat berjamaa berdampak 

positif pada keseharianmu di sekolah? 

Jawab: 

Berdampak kak lebih on time salat salat Duha nya juga lebih sering, 

manajemen waktunya kita juga lebih terarah. kaya tadi juga sempat 

saya berkelahi sama pelanggar pas apel habis itu saya salat Duha sa 

berfikir lagi cape-capeku salat Duha berkelahi ji juga habis itu mau 

salat Zuhur lagi yang intinya berdampak la kak. 

17. Apakah pada masa Pandemi covid-19 kedisiplinan dalam mengikuti 

persekolahan masih terjaga? 

Jawab: 

Kedisiplinan mengikuti persekolahan saya ikuti dengan baik kak 

hanya saja begitumi kak selama pandemi covid-19 pembelajaran tidak 

efektif. 

18. Dengan dibiasakannya pelaksanaan salat secara berjamaah di sekolah 

apakah terbawa kebiasaan itu sampai sekarang pada masa pandemi 

covid-19 yang dimana kegiatan dilakukan di rumah? 

Jawab: 

Pada awal pandemi covid-19 saya salat di rumah karena sesuai anjuran 

pemerintah untuk tetap di rumah tetapi untuk sekarang saya kembali 

sholat berjamaah di masjid jadi alhamdulillah kak masih terbawa 

kebiasaan salat berjamaah sampai sekarang. 

19. Apakah selama masa pandemi covid-19 anda tetap melaksanakan salat 

Duha sebagaimana yang dibiasakan di sekolah? 



 

 
 

Jawab: 

Masih lakukan salat Duha saya, tapi tidak sesering yang di sekolah, 

sekali dua kaliji dalam sebulan kak karena banyak kegiatan lain juga 

kak. 

20. Apakah selama pembelajaran daring anda mengikuti dengan sungguh- 

sungguh? 

Jawab:  

Iya kak, tapi juga tergantung kan saya pengurus osis jadi biasa ada 

kegiatan mendadak jadi mengharuskan izin pembelajaran. 

21. Apakah selama masa pandemi covid-19 anda mengerjakan dan 

mengumpukan tugas tepat waktu? 

Jawab: 

Kalau memungkinkan saya kumpul tepat waktu saya kumpul tapi biasa 

ada tugas yang memang berat biasa diadakan perpanjangan waktu 

pengumpulannya kak. 

22. Pada masa pandemi covid-19 ketika datang kesekolah apakah kamu 

mematuhi protokol kesehatan?  

Jawab: 

Iya kak, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak.  

 

11. Pedoman wawancara untuk siswa kelas XII IPA 3 MAN 1 Kendari. 

Nama     : MUH Haidar Akbar 

Hari/Tanggal   : Selasa 12 Januari 2021 

Waktu     : 11:30 WITA 

1. Apakah anda sering mengikuti kegiatan salat berjamaah? 

Jawab: 

Iyye kak sering saya ikuti pelaksanaan salat berjamaah itu bahkan saya 

yang mengarahkan teman-teman kak 



 

 
 

2. Kenapa anda mau mengikuti kegiatan salat berjamaah? 

Jawab: 

Karena yang pertama itu sudah syaratnya islam karena di salat itu tiang 

agama kalau salat Duha itu karena pengganti apel pagi jadi wajib kita 

ikuti salat Duha kak, karena setelah salat Duha ada arahan juga dari 

Pembina ketakwaan dan kultum yang di sampaikan oleh 1 orang dari 

kelas yang bertugas kak. 

3. Apakah ada sanksi yang diterima apabila tidak mengikuti kegiatan salat 

berjamaah? 

Jawab: 

Sanksinya itu kak yang berikan guru yang piket hari itu. Tapi saya 

pernah lihat teman yang dihukum biasa cuci WC dll. 

4. Manfaat  apa  saja  yang  anda  rasakan  dengan  adanya  kegiatan  

salat  Duha berjamaah? 

Jawab: 

Manfaatnya pasti hati lebih tenang lebih enak terima pelajaran karena 

karena kaya tidak adami beban begitu kak. 

5. Apakah dengan mengikuti kegiatan salat berjamaah anda menjadi lebih 

disiplin? 

Jawab:  

Iyye ada dampaknya dari pengalaman saya to kak saya amati temanku 

yang memang kalau salat sendiri dia tidak mau tapi setelah kita ajak 

salat berjamaah jadi bagus jadi da mau salat berjamaah, terus semenjak 

dia salat berjamaah sama-sama kita langsung berubah juga sikapnya 

bahasanya prilakunya berubah ka. Kalau secara umum kak begini kalo 

ada teman yang malas-malas pasti kita kucilkan kaya biarmi jangan mi 

jangan mi kau ikut salat berjamaah ko jagakan mi saja sandalnya kita 

jadi otomatis dia langsung mau ikut mi juga. 

6. Apakah dengan adanya penerapan salat berjamaah dapat anda merasa 

terbebani? 



 

 
 

Jawab: 

Tidak terbebani sama sekali kak, karena memang pas kita masuk di 

sekolah ini langsung disuruh mi ikuti ini kegiatan kak, pertama-

pertamanya kaya adasih perasaan terbebani tapi karena sudah biasami 

kita ikut jadi kaya enda ada mi beban begitu. 

7. Ketika melaksanakan program kegiatan salat ini, apakah anda 

menungu tim tatib berkeliling dulu untuk menertibkan agar mengikuti 

kegiatan dengan tertib ataukah anda dengan secara langsung ikut 

kegiatan karena sudah kewajiban pribadi? 

Jawab: 

Saya kalo tidak lagi piket waktu azan saya langsung ke masjid kak 

8. Bagi yang mungkin ketauan tidak mengikuti program salat berjamaah 

dengan tertib, maka sanksi apa yang biasanya diberikan atau anda 

terima? 

Jawab: 

Kalau di dapat tidak ikut salat pertama di suruh dulu salat habis itu di 

berikan hukuman sama guru piket kaya membersihkan WC bahkan 

kalau sering sekalimi melanggar ada hukuman sujud taubat sama pak 

Nandar. 

9. Apakah kamu datang tepat waktu ke sekolah setiap hari? 

Jawab: 

Saya datang setiap waktu kak karena saya tinggal di mahad ilmi 

10. Apakah kamu berpakaian rapi sesuai tata-tertib saat dilingkungan 

sekolah? 

Jawab: 

Iyye kak berpakaian rapi terus saya. 

11. Apakah kamu kamu tidak pernah bolos? 

Jawab: 

Bagaimana mau bolos na di asrama saya tinggal kak jadi tidak pernah 

mi saya bolos kak. 

12. Apakah kamu berperilakusopan pada semua orang? 



 

 
 

Jawab: 

Kalau sopan sama guru kak sudah pasti saya sopan kalau sama teman 

saking akrabnya mi saya kurang tau kalau kita bercanda itu masi sopan 

apa tidak mi. 

13. Apakah kamu pernah merokok di lingkungan sekolah? 

Jawab: 

Belum pernah kak 

14. Apakah kamun pernah berkelahi di lingkungan sekolah? 

Jawab:  

Belum pernah kak tapi pernah hampr berkelahi ji tapi tiba enda jadi 

15. Apakah kamu mengikuti semua kegiatan (salat, penyuluhan dll) 

sekolah? 

Jawab: 

Kalau itu kegiatan diwajibkan untuk saya ikuti maka sa ikut terus ji 

kak 

16. Apakah dengan melaksanakan kegiatan salat berjamaa berdampak 

positif pada keseharianmu di sekolah dalam menaati tata-tertib 

sekolah? 

Jawab: 

Kalau masalah dampak salat  berjamaah saya terhadap sa menaati tata-

tertib sekolah pasti ada dampaknya contohnya to ka kerena sudah 

terlatih salat tepat waktu jadi kaya terbawa begitu kebiasaan ini jadi 

tepat waktu datang kesokolah tepat waktu masuk kelas begitulah kak. 

Ada juga dampak lain kaya perkataan saya lebih baik, saya juga kaya 

jadi takut bohong karena karena sudah salat yang jelas berdampak lah 

kak. 

 

 

 

 

 



 

 
 

12. Pedoman wawancara untuk wali peserta didik 

Nama     : Susy Sudaryanti, S.E 

Hari/Tanggal   : Ahad, 14 Maret 2020 

Waktu     : 09:46 

1. Kenapa bapak/ibu tertarik menyekolahkan anak bapak/ibu di MAN 1 

Kendari? 

Jawab: 

Pertama, ini adalah keinginan dia sendiri untuk tetap stay di sekolah 

agama karena sebelumnya dia juga alumni madrasah tsanawiyah, juga 

menurut saya MAN 1 Kendari ini, merupakan salah satu sekolah yang 

berkualitas buktinya banyak alumni-alumninya yang berhasil mendapat 

pekerjaan layak dan posisi di masyarakat. Kemudian juga saya rasa 

untuk pendidikan akhlak adik saya lebih bagus lagi MAN 1 Kendari 

adalah sekolah yang tepat, jadi saya harap adik saya bisa lulus dengan 

ilmh yang lengkap ditambah akidah dan akhlak yang baik.  

2. Apakah selama masa pandemi covid-19 anak bapak/ibu melaksanakan 

salat secara teratur? 

Jawab: 

Alhamdulillah saya melihat adik saya melakukan salat lima waktu 

secara teratur biasa dia ke masjid untuk salat berjamaah kadang juga 

kalau sudah tidak sempat ke masjid dia salat di rumah. 

3. Apakah anak bapak/ibu bangun pagi dengan tepat waktu? 

Jawab: 

Bangun pagi kan salat subuh jadi tepat waktu kadang juga terlambat 

bangun satu dua kali. 

4. Apakah pada masa covid-19 anak bapak/ibu melaksanakan salat sunnah 

Duha? 

Jawab: 

Untuk shalat Duhanya sekali dua kali lah dalam sebulan. 



 

 
 

5. Apakah anak bapak/ibu melakuakan pembelajaran di rumah dengan 

sungguh-sungguh?  

Jawab:  

Untuk yang saya perhatikan selama ini dia cukup bersungguh-sungguh, 

zoom kerja tugas dia sering, sampe kadang berteriak-teriak tidak jelas 

karena tugasnya.  

 

13. Pedoman wawancara untuk wali peserta didik. 

Nama     :  Hj. Ratna 

Hari/Tanggal   : Senin, 22 Maret 2021 

Waktu     : 10:00 

1. Kenapa bapak/ibu tertarik menyekolahkan anak bapak/ibu di MAN 1 

Kendari? 

Jawab:  

Yang pertama karena Pendidikan agama di MAN 1 Kendari pasti lebih 

banyak kebanding sekolah umum  

2. Apakah selama masa pandemi covid-19 anak bapak/ibu melaksanakan 

salat secara teratur? 

Jawab: 

Mengenai kualitas salat Ahmad kalau di rumah kalau boleh jujur yang 

Subuh, Magrib dan Isya itu dia teratur, kita salat berjamaah di rumah 

Bersama keluarga. Jadi ahmad tugasnya azan kakaknya yang jadi imam. 

Kalau Zuhur dengan Asar dia banyak kesibukan di luar dan biasa juga 

salat berjamaahnya di masjid MAN 1 Kendari. 

3. Apakah anak bapak/ibu bangun pagi dengan tepat waktu? 



 

 
 

Jawab:  

Kalau bangun paginya ahmad Insya Allah tepat waktu karena bangun 

salat berjamaah salat subuh. 

4. Apakah pada masa covid-19 anak bapak/ibu melaksanakan salat sunnah 

duha? 

Jawab: 

Kalau salat Duha si ahmad biasa di rumah kadang juga di luar. 

5. Apakah anak bapak/ibu melakuakan pembelajaran di rumah dengan 

sungguh-sungguh?  

Jawab: 

Iyya dia tetap laksanakan pembelajaran dengan sungguh-sungguh 

kenapa saya bisa katakana begitu karena semua aktivitas kelasnya saya 

bisa pantau karena wali kelasnya membuatkan grup watsapp untuk 

orang tua peserta didik, jadi saya pantau dia ikut terus dan kumpul 

tugasnya juga tepat waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 3 

PEDOMAN OBSERVASI 

Sumber data  : MAN 1 Kendari 

Nama        : Zulfadhly 

Hari/Tanggal : 9 Maret 2020 

Waktu     : 07:30 

 

Beri tanda cek list √ pada slah satu kolom yang tersedia 

No. Aspek Indikator Ada Tidak 

Ada 

1. Jenis kegiatan 

setelah salat 

berjamaah 

a.Pembiasaan membaca 
asmaul husna 

 

√ 

b. Pembiasaan membaca 
Zikir pagi 

√  

c. Pembiasaan membaca 
Al-Qur’an 

√  

d. Pembiasaan pembacaan 
doa setelah salat 

√  

e. Kultum √  

h. Sedekah (infak 
mingguan) 

 

√ 

2. Petugas 

ketertiban 

kegiatan 

salat 

berjamaah 

a. Pembina bagian 

ketakwaan mengatur 

pelaksanaan salat 

berjamaah 

√  

b.    Anggota OSIS bagian 

ketakwaan mengatur 

pelaksanaan salat 

berjamaah 

√  

3. Sanksi yang 

diberikan 

ketika tidak 

ikut salat 

berjamaah 

a. Sanksi fisik √  

b.    Sanksi non fisik √ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 4 

DOKUMEN PENELITIAN  

 

Profil MAN 1 Kendari 

 

Tata tertib MAN 1 Kendari 



 

 
 

Lampiran 4 

  DOKUMENTASI SEBELUM PANDEMI COVID-19 

Kegiatan Salat Zuhur                           Kegiatan Salat Asar 

DOKUMENTASI SAAT PANDEMI COVID-19 

  Ujian Sekolah                                  Salat Zuhur Berjamaah 

 

 

 



 

 
 

DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

 Bimbingan Konseling               Wali Kelas XII Keagamaan 

                   Wali Kelas XII IPA3                                Devisi Ketakwaan 

        Peserta Didik XII IPA3             Peserta Didik XII Keagamaan 

 



 

 
 

               Peserta Didik XII IPA3                                 Wali Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 06 

Surat Pengantar Izin Penelitian Dari Kampus 

 

 



 

 
 

Lampiran 07 

Sutar Izin Penelitian Dari Balitbang 

  



 

 
 

Lampiran 08 

Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Lampiran 09 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

(CURRICULUM VITAE) 

 

A. Identitas Diri 

1. Nama    : Zulfadhly 

2. NIM    : 17010101030 

3. Tempat/ Tanggal Lahir : Soppeng, 16 Juni 1998 

4. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

5. Status Perkawinan  : Belum Kawin 

6. Agama   : Islam 

7. Perguruan Tinggi   : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)               

 Kendari 

8. Fakultas/Jurusan  : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/PAI 

9. Alamat   : Desa Peatoa, Kec. Loea, Kab. Kolaka  

Timur 

10. Nomor HP   : 085210228951 

11. E-mail   : Fadhlyzoel@gamail.com 

 

B. Data Keluarga 

1. Nama Orang Tua 

a. Ayah   : Drs. Abd. Rahim 

b. Ibu   : Dra. Syamsunnahar 

2. Nama Saudara Kandung  

a. Zulkifli ABD. Rahim 

b. Zulfahmi ABD. Rahim 

 

C. Riwayat Pendidikan 

1. SD Negeri 1 Peatoa 2010 

2. SMP Negeri Satu Atap Peatoa 2013 

3. MAN 1 Kendari 2017 

 

mailto:Fadhlyzoel@gamail.com
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