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    Pertanyaan  

Instrumen  

Wawancara 

 

Dokumentasi 

 

Observasi 

1. Bagaimana pengelolaan 

lingkungan sekolah di 

MI As-Syafi’iyah? 

1. Bagaimana sekolah dalam 

menentukan visi,misi sekolah 

peduli lingkungan sekolah? 

2. Bagaimana  internalisasi dan 

pemberian pemahaman visi, 

misi dan tujuan sekolah? 

3. Bagaimana sekolah dalam 

mengembangkan pembelajaran  

peduli lingkungan? 

4. Bagaimana analisis sekolah 

mengenai sarana dan prasarana 

sekolah dalam menunjang 

peduli lingkungan sekolah? 

5. Apakah ada penanggung jawab 

dalam kebersihan sekolah? 

6. Kegiatan rutin apa yang 

dilakukan sekolah dalam 

menerapkan peduli 

lingkungan? 

7. Bagaimana pengkondisian 

sarana dan prasarana 

lingkungan sekolah? 

8. Bagaimana proses guru 

evaluasi yang dilakukan 

a. Dokumen peraturan 

sekolah 

b.  Visi dan misi sekolah 

c. Sarana dan prasarana 

sekolah 

d. Hasil wawancara 

e. Foto wawancara 

 

a. Program-program yang 

dilakukan sekolah peduli 

lingkungan 

b. Kegiatan SDM MI As-

Syafi'iyah dalam peduli 

lingkungan 

c. Fasilitas sarana dan prasarana 

sekolah   

d. Kegiatan rutin sekolah 

 

Implementasi Akhlak Peduli Lingkungan Melalui Pembelajaran Akidah Akhlak Di MI As-Syafi’iyah 

Lampiran 1 Pedoman wawancara, Dokumentasi dan Observasi 



 

86 
 

sekolah terhadap program 

peduli lingkungan sekolah? 

9. Siapakah yang melakukan 

kegiatan evalusi pada program 

peduli lingkungan? 

10. Aspek apa saja yang  

dievaluasi dalam pelaksanaan 

evaluasi pada program peduli 

lingkungan sekolah? 

2. Bagaimana peran 

guru akidah akhlak 

dalam menanamkan 

nilai akhlak peduli 

lingkungan pada 

siswa di MI As-

Syafi’iyah 

1. Apa yang ibu persiapkan 

sebelum pembelajaran 

dimulain? 

2. Metode apa yang ibu gunakan 

dalam pembelajaran akidah 

akhlak? 

3. apakah ibu meggunakan media 

pembelajaran? 

4. Bagaimana ibu dalam 

mengevaluasi pembelajaran 

khususnya akhlak peduli 

lingkungan? 

5. Bagaimana anda memberikan 

pengetahuan dan pemahaman 

kepada siswa tentang peduli 

lingkungan? 

6. Apakah anda mengangkat isu-

isu loka dalam proses 

pembelajaran akidah akhlak 

a. Dokumen RPP  

b. Foto Wawancara 

c. Hasil Wawancara 

 

a. Peran guru 

b. Proses pembelajaran akidah 

akhlak di dalam kelas 

c. Aktivitas guru dalam 

menanamkan nilai akhlak 

peduli lingkungan 
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tentang peduli lingkungan? 

7. Bagaimana cara anda dalam 

memotiasi siswa dalam 

pembelajaran untuk peduli 

pada lingkungan sekitar. 

8. Selain memotivasi dalam 

pembelajaran apakah ada cara 

lain dalam memotivasi siswa 

untuk peduli pada lingkungan? 

9. Bagaimana bentuk keteladanan 

anda sebagai guru akidah 

akhlak dalam meneladankan 

sikap dan perilaku peduli 

lingkungan pada siswa? 

10. Hal apa yang anda lakukan 

ketika melihat siswa tidak 

peduli lingkungan? 

11. Apa bentuk pembiasaaan yang 

ibu lakukan untuk 

menanamkan peduli 

lingkungan pada siswa? 

12. Apakah ibu juga membiasakan 

siswa untuk membersihkan 

wc/kamar mandi setelah 

digunakan? 

3.  Apa saja nilai-nilai 

akhlak peduli 

lingkungan yang 

1. Apa yang kamu lakukan jika 

melihat sampah di depan mu? 

2. Bagaimana sikap kamu jika 

a. Ruang  kelas a. Aktivitas siswa didalam kelas 
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terbentuk melalui 

pembelajaran akidah 

akhlak? 

melihat teman mu membuang 

sampah sembarangan? 

3. Apakah kamu selalu 

melakukan piket kelas mu? 

4. Apakah kamu selalu 

membuang sampah pada 

tempatnya? 

5. Apakah kamu selalu 

membersihkan toilet setelah 

kamu gunakan? 

6. Apakah kamu selalu 

membersihkan selokan di 

depan kelas? 

7. Bagaimana cara kamu menjaga 

tanaman di taman sekolah? 

8. Apa kerajinan tangan atau 

karya yang pernah kamu buat 

dari sampah atau barang 

bekas? 

b. Aktivitas siswa dalam 

keebersihan sekolah 

c. Piket kelas 

d. Kegiatan rutin peduli 

lingkungan 

e. Hasil kerajinan tangan 

siswa 

f. Foto wawancara 

g. Hasil wawancara 

 

maupun diluar kelas 

b. Siswa dalam menjalankan piket 

kelas 

c. Aktivitas siswa dalam 

melakukan kebersihan 

disekolah 
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Lampiran 2  : Catatan Lapangan Observasi 

Kepala Sekolah  : Syamsul Rasa S.Pd.I 

Hari/tanggal Pengelolaan lingkungan sekolah  Hasil pengamatan 

Senin 

31/1/2022 

 

a. Poster visi, misi dan 

tujuan sekolah 

b. Pengembangan 

pembelajaran 

Pengelolaan sarana 

dan prasarana sekolah 

menunjang 

pembelajaran 

Perilaku siswa dalam 

peduli lingkungan. 

c. Evaluasi Peduli 

Lingkungan sekolah  

 

Koordinator Kurikulum : Nurhidayah S.Pd.i 

Hari/tanggal Pengelolaan lingkungan sekolah Hasil pengamatan 

Kamis 

3/2/2022 

 a. Integritas karakter 

peduli lingkungan 

dalam RPP 

b. Kegiatan rutin sekolah  

c. Koordinasi SDM  

d. Kerjasama program 

peduli lingkungan 
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Guru Akidah Akhlak : Isra S.Pd.i 

Hari/tanggal Peran Guru Akidah Akhlak Hasil pengamatan 

Senin 

8/2/2022 

 

a. Membuat rancangan 

pelaksanaan 

pembelajaran 

b. Membangun akhlak 

peduli lingkungan 

dengan memberikan 

apresiasi 

c. Membangun akhlak 

peduli lingkungan 

melalui teladan 

d. Membangun akhlak 

peduli lingkungan 

melalui pembiasaan 

e. Membangun akhlak 

peduli lingkungan 

melalui hukuman 

f. Memotivasi siswa 

untuk peduli 

lingkungan. 

 

Siswa kelas Va : Intan Riskyta Ali 

Hari/tanggal Akhlak peduli lingkungan siswa Hasil pengamatan 

Jum’at 

11/2/2022 

 

a. Membuang sampah 

pada tempatnya 

b. Membersihkan kelas 

sebelum pembelajaran. 

c. Membersihkan 

Wc/Kamar mandi 

d. Memperindah kelas dan 

sekolah 

e. Ikut memelihara 

tanaman disekolah. 

f. Sikap kepada teman 

yang membuang 

sampah sembarangan. 

g. Siswa membuang 

sampah pada bak 

sampah 

h. Siswa membuat 

kerajinan 
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Siswa kelas VIb : Raihana Zema Ramdani 

Hari/tanggal Akhlak peduli lingkungan siswa Hasil pengamatan 

Jum’at 

11/2/2022 

 a. Membuang sampah 

pada tempatnya 

b. Membersihkan kelas 

sebelum 

pembelajaran. 

c. Membersihkan 

Wc/Kamar mandi 

d. Memperindah kelas 

dan sekolah 

e. Ikut memelihara 

tanaman disekolah. 

f. Siswa membuang 

sampah pada bak 

sampah 

 
 

Siswa kelas IVb : Ilham Amanah 

Hari/tanggal Akhlak peduli lingkungan siswa Hasil pengamatan 

Senin 

14/2/2022 

 

a. Membuang sampah pada 

tempatnya 

b. Membersihkan kelas 

sebelum pembelajaran. 

c. Membersihkan 

Wc/Kamar mandi 

d. Memperindah kelas dan 

sekolah 

e. Ikut memelihara tanaman 

disekolah. 

f. Sikap kepada teman yang 

membuang sampah 

sembarangan. 

g. Siswa membuang sampah 

pada bak sampah 

h. Siswa membuat kerajinan 
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Siswa kelas IVb : yulisa 

Hari/tanggal Akhlak peduli lingkungan siswa Hasil pengamatan 

Senin  

14/2/2022 

 

a. Membuang sampah 

pada tempatnya 

b. Membersihkan kelas 

sebelum 

pembelajaran. 

c. Membersihkan 

Wc/Kamar mandi 

d. Memperindah kelas 

dan sekolah 

e. Ikut memelihara 

tanaman disekolah. 

f. Sikap kepada teman 

yang membuang 

sampah sembarangan. 

g. Siswa membuang 

sampah pada bak 

sampah 

h. Siswa membuat 

kerajinan 

 

Lampiran 3  : Catatan Lapangan wawancara (Bersama kepala Sekolah) 

Nama   : Syamsul Rasa S.Pd.i 

Hari/tanggal  : Senin/31 januari 2022 

1. Bagaimana sekolah dalam menentukan visi, misi sekolah peduli lingkungan 

sekolah? 

Jawab: Kebijakan mengenai lingkungan sekolah itu sudah dirumuskan pada 

visi, misi dan tujuan sekolah yakni berwawasan IMTAQ, IPTEQ, dan Seni 

budaya. Memang dalam visi, misi dan tujuan sekolah tidak ada bunyi 

berwawasan lingkungan tetapi makna dari visi tersebut sudah menyinggung 

tentang peduli lingkungan. Apalagi sekarang sekolah kita mengadakan 

program Sekolah Ramah Anak (SRA) atau go green school. 

2. Bagaimana internalisasi dan pemberian pemahaman visi, misi dan tujuan 

sekolah? 

Jawab : Visi, misi dan tujuan sekolah sudah lumayan dipahami oleh SDM di 

sekolah karena kami dari pihak sekolah sering mensosialisasikan nya. Kami 
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menyampaikan saat apel pagi maupun upacara hari senin kami katakana 

bahwa menjaga kebersihan sekolah itu penting agar kita nyaman, menjaga 

kebersihan sebagian dari iman jika ada yang ketahuan dalam membuang 

sampah sembarangan akan kami beri sanksi membaca surah-surah pendek 

didepan saat apel pagi. 

3. Bagaimana sekolah dalam mengembangkan pembelajaran tentang  peduli 

lingkungan? 

Jawab : Dalam kegiatan pengembangan pembelajaran diprogram peduli 

lingkungan ini kami bekerjasama dengan guru-guru untuk menyiapkan materi 

tentang peduli lingkungan. Bentuk atau cara guru dalam menyampaikanya itu 

dengan menyisipkan materi tentang peduli lingkungan didalam materi 

pelajaaran mereka yaitu dengan menyisipkannya di RPP. 

4. Kegiatan rutin apa saja yang dilakukan sekolah dalam menanamkan peduli 

lingkungan pada siswa? 

Jawab : Siswa melakukan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

Piketnya biasa dilakukan dengan membersihkan kelas dan menyiram tanaman 

didepan kelas, terkecuali kelas 1 dan 2 dimana cleaning service yang 

membersihkan kelasnya. Guru-Guru itu harus memberikan contoh yang baik 

kepada siswa dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengambil 

sampah didepannya, merawat tanaman, yang intinya menjaga kebersihan 

lingkungan. 

5. Bagaimana analisis sekolah mengenai saran dan prasarana sekolah dalam 

menunjang peduli lingkungan sekolah? 

Jawab : Kebutuhan mengenai sarana dan prasarana dalam menunjang 

kegiatan peduli lingkungan ini pihak sekolah membuat daftar kebutuhan 

mulai dari yang pokok. Hal ini karena dana yang digunakan dari kepala 

yayasan, dikarenakan sekolah kami swasta sehingga kami hanya dibantu 

dengan dana BOS saja. Menurut saya sarana dan prasarana dalam menunjang 

peduli lingkungan sudah baik ada bak sampah, rak sepatu, toilet, air yang 

bersih, kantin bersih, dll. Kemudian kami bekerja sama dengan dinas 

kebersihan untuk mengangkut sampah di depan sekolah. Kami masih dalam 

proses pembenahan lagi dan juga ingin membangun taman. 
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6. Apakah ada penanggung jawab dalam kebersihan lingkungan sekolah? 

Jawab : Untuk kebersihan di sekolah kami memiliki cleaning service yang 

membersihkannya, cleaning service kami ambil dari luar. Cleaning service 

bertugas untuk membersihkan sekolah dipagi hari sebelum peserta didik 

masuk sekolah dan sore hari setelah peserta didik pulang sekolah. Cleaning 

service bertugas untuk membersihkan kelas 1 & 2, karna untuk kelas 1 dan 2 

tidak mungkin membersihkan kelasnya. 

7. Bagaimana koordinasi yang dilakukan sekolah dalam program peduli 

lingkungan sekolah? 

Jawab : Koordinasi-koordinasi yang kami lakukan itu melalui tugas masing-

masing penanggung jawab, misalnya saya sebagai Kepala Madrasah adalah 

mengontrol bagaimana keadaan lingkungan disekolah,atau tugas dari 

koordinator sudah sesuai atau belum. Begitu juga guru-guru yang lainya. Jika 

dalam pengejaran ada sarana yng kurang maka menghubungi Koordinator 

sarana dan prasarana. 

8. Siapa saja yang pihak terlibat dalam kerjasama pelaksanaan program 

lingkungan sekolah? 

Jawab : bekerjasama dengan pihak kementrian lingkungan hidup dengan 

pengambilan sampah dibak sampah mengunakan mobil sampah untuk 

dibuang di Tempat Pembuangan Akhir. 

9. Bagaimana pengkondisian saran dan prasarana lingkungan sekolah? 

Jawab : Tanpa melakukan pengkondisian rasanya sangat sulit bicara tentang 

nilai peduli lingkungan. Mengkondisikan memang salah satu cara yang 

efektif untuk membentuk nilai peduli lingkungan warga sekolah. Degan 

menyediakan tong sampah, poster-poster kebersihan dan peduli 

lingkungan,rak sepatu, hingga kegiatan-kegiatan peduli lingkungan lainya. 

10. Sanksi apa yang anda berikan ketika melihat siswa yang membuang sampah 

sembarangan? 

Jawab : Jika saya melihat siswa yang membuang sampah sembarangan, atau 

tidak melakukan tugas piketnya, saya akan memberikan sanksi seperti 

memberikan teguran kepadanya terus menyuruh mereka mengerjakan nya 

dengan saya melihat sendiri. 
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11. Bagaimana proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan sekolah terhadap 

program peduli lingkungan? 

Jawab : Untuk evaluasi perilaku peduli lingkungan siswa melalui 

pembelajaran yang dilakukan guru MI As-Syafi’iyah itu biasanya secara test 

tertulis untuk afektifna dinilai dari perilaku masing-masing peserta didik. 

Evaluasi kita melalui rapat maupun pertemuan, dari pertemuan tersebut kita 

membahas program apa saja yang sudah berjalan dan belum, ada program 

yang belum terlaksana seperti pembuatan taman didepan kelas. 

12. Siapakah yang melakukan kegiatan evaluasi pada program peduli 

lingkungan? 

Jawab : Sekolah kami ditunjuk sebagai Sekolah Ramah Anak, dimana 

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak rutin 

mengevaluasi sekolah kami. Tentang Sarana dan Prasarana sekolah yang 

menunjang SRA. 

13. Aspek apa saja yang dievaluasi dalam pelaksanaan evaluasi pada program 

peduli lingkungan sekolah dan kapan dilakukan evaluasi tersebut?  

Jawab : Evaluasi kita melalui rapat maupun pertemuan, dari pertemuan 

tersebut kita membahas program apa saja yang sudah berjalan dan belum, ada 

program yang belum terlaksana seperti pembuatan taman didepan kelas. 

 

Lampiran 4:Catatan lapangan Wawancara (Bersama Koordinator  

Kurikulum) 

Nama   : Nurhidayah S.Pd.i 

Hari/tanggal  : Kamis/3 Februari 2022 

 

1. Kurikulum apa yang digunakan di sekolah MI As-Syfi’iyah? 

Jawab: Kurikulum yang digunakan disekolah yaitu K13. 

2. Bagaimana dengan kebijakan visi, misi dan tujuan sekolah bu, kenapa tidak 

ada berwawasan lingkungan? 

Jawab: iya kan tertuang dalam visi misi. Meningkatkan perilaku yang baik 

itu sudah memuat nilai peduli lingkungan kemudian IMTAQ itu kan Iman 

dan Taqwa itu yang berhubungan dengan Allah. Iman dan Taqwa itu sudah 

mencakup semuanya. Semua Agama juga mengajarkan cinta lingkungan. 

3. Bagaimana pengintegrasian kurikulum peduli lingkungan? 



 

96 
 

Jawab: Pendidikan tentang lngkungan kita integrasikan kedalam mata 

pelajaran yang kami ajarkan. Kalau pendidikan lingkungan hidup tidak ada 

disini, hanya diintegrasikan saja ke mata pelajaran. Sekolah ini sudah 

menggunakan kurikulum 2013 maka dimasukkan di RPP, jadi diintegrasikan 

kedalam semua mata pelajaran yang berkaitan dengan lingkungan. 

4. Kegiatan rutin apa saja yang dilakukan siswa dalam peduli lingkungan? 

Jawab : Piket kelas setiap pagi, petugas piket melakukan menyapu kelas, 

merapikan meja dan kursi, menyiram tanaman dan membuang sampah. 

 

Lampiran 5 : Catatan Lapanngan Wawancara (Bersama Guru Akidah 

Akhlak) 

Nama   : Isra S.Pd.i 

Hari/tanggal  : Senin/7 Februari 2022 

1. Apa yang ibu persiapkan sebelum pembelajaran dimulai? 

Jawab: sebelum memulai pembelajaran, seperti pada umunya saya 

mempersiapkan RPP. Dalam memberikan pengajaran harus sangat 

diperhatikan, dengan memberikan contoh yang mudah dicerna oleh siswa 

yang membuat siswa lebih paham, terlebih lagi contoh tersebut disertai 

dengan kejadian yang ada dilingkungan sekitar. 

2. Metode apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran akidah akhlak? 

Jawab : Dalam pengunaan metode biasanya saya menggunakan seperti 

ceramah, Tanya jawab, kemudian diskusi. Saya juga menggunakan metode 

pembiasaan dan keteladanan. Karena ini untuk membentuk karakter siswa 

maka diperlukan pembiasaan dan keteladanan dari guru karena guru itu 

digugu dan ditiru. Dengan menerapkan pembiasaaa-pembiasaaan yang 

baik contohnya selalu membuang sampah pada tempatnya. 

3. Apakah ibu menggunakan media pembelajaran? 

Jawab: Dalam proses pembelajaran akidah akhlak selain kewajiban 

menyampaikan teori sesuai materi guru juga mengembangkan materi 

tersebut dengan memberikan contoh nyata yang ada disekitar nya, 

contohnya seperti membuang sampah sembarangan halaman sekolah tidak 

akan terlihat indah sekitar kita jika masih ada sampah, kemudian jika 

sampah menumpuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap 



 

97 
 

Di sekolah ada tong sampah, kemudian bak sampah itu bisa dijadikan 

media pembelajaran dengan memberikan penjelasan kita harus membuang 

sampah pada tempatnya, terus ada tanaman juga harus selalu disiram agar 

terlihat indah. 

4. Kegiatan rutin apa saja yang ibu lakukan untuk menanamkan peduli 

lingkungan kepada siswa? 

Jawab: Biasanya itu siswa juga menyiram tanaman yang di depan kelas 

mereka masing-masing, hal tersebut dilakukan pada saat pagi hari. 

Terkadang guru juga ikut dalam kegiatan tersebut 

5. Bagaimana ibu dalam mengevaluasi pembelajaran akidah akhlak? 

Jawab : Saya menggunakan Tanya jawab, penilaian secara langsung 

kepada individu dan penugasan untuk mengetahuai kemampuan siswa. ibu 

juga biasa melakukan ulangan harian setelah 1 bab materi selesai untuk 

mengetes pemahaman siswa. Untuk evaluasi ke afektifan siswa saya nilai 

dari perilaku siswa yang saya amati saat pembelajaran berlangsung 

6. Bagaimana anda memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peduli 

lingkungan? 

Jawab : Integrasi peduli lingkungan itu tertera dalam rancangan 

pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kan dalam proses pembelajaran guru 

berpacu pada isi Rpp. RPP itu kan bertujuan untuk mempermudah dalam 

proses pembelajarannya kan 

7. Apakah anda mengangkat isu-isu lokal dalam proses pembelajran akidha 

akhlak? 

Jawab : Saya dalam pembelajaran juga mengangkat isu-isu tentang  

lingkungan yang marak terjadi dan menceritakan akibatnya jika 

melakukan hal yang tidak beradab kepada lingkungan 

8. Bagaimana cara anda dalam memotivasi siswa dalam pembelajaran untuk 

peduli pada lingkungan sekitar? 

Jawab : Guru memberikan motivasi serta contoh kepada siswa untuk 

selalu senantiasa dalam merawat lingkungan sekolah sesuai dengan materi 

yang diajarkan misalnya pada materi adab terhadap lingkungan siswa 

harus tau bagaimana itu adab terhadap lingkungan, dengan tidak 
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membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman bunga disekolah, 

dan masih banyak lag 

9. Selain memotivasi dalam pembelajaran apakah ada cari lain dalam 

memotivasi siswa untuk peduli pada lingkungan? 

Jawab : Saya kan ada yang mengajar pagi ya di kelas 6b, ketika masuk 

kelas dan kelas bersih maka saya akan memberikan apresiasi kepada 

peserta didik dengan jika melihat kelas dalam keadaan bersih sebelum 

melaksanakan pembelajaran maka sebagai guru saya melakukan dengan 

bertepuk tangan, terus mengacungkan jempol kepada mereka, agar mereka 

termotivasi begitu, jadi mereka berfikir begini ya kalau kelasnya kita 

bersih jadi nyaman. 

10. Seperti apa bentuk keteladanan anda dalam menanamkan peduli 

lingkungan kepada siswa? 

Jawab : Bentuk keteladanan yang kami contohkan kepada sisiwa itu 

misalnya membuang sampah pada tempatnya 

11. Apa bentuk pembiasaan anda dalam menanamkan peduli lingkungan pada 

siswa? 

Jawab : Sebelum pembelajaran dimulai kan siswa harus melepas sepatu 

dan disimpan dirak sepatu, kemudian kelas dalam keadaan bersih sebelum 

pembelajaran dimulai. Yah pembelajaran tidak akan dimulai kalau kelas 

tidak bersih. 

Biasanya pada saat pembelajaran siswa ada yang ke wc, setalah itu jika 

tidak dibersihkan saya akan menyuruhkan untuk membersihkan nya 

Saya itu membiaskan siswa untuk membuang sampah pada tempatnya 

mulai dari masuk pagar sekolah jika melihat sampah harus dibuang ditong 

sampah, ade lihat sendiri sekarang halaman sekolah terlihat bersih 

12. Apakah ibu juga membiasakan siswa untuk membersihkan wc/kamar 

mandi setelah digunakan? 

Yah kan biasanya pada saat pembelajaran siswa ada yang ke wc, terus 

setalah itu jika tidak dibersihkan saya akan menyuruhkan untuk 

membersihkan nya 

13. Hal apa yang anda lakukan ketika melihat siswa tidak peduli lingkungan? 
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Jawab : Hal yang saya lakukan ketika melihat peserta didik berperilaku 

kurang baik terhadap lingkungan sekolah yaitu memberikan sanksi kepada 

siswa tersebut teguran dan juga menghafal surah pendek dan dibaca di 

depan saat apel pagi dilakukan 

14. Bagaimana pengembangan pembelajaran yang ibu lakukan? 

jawab: Saya mendesain pembelajaran tentunya dalam penyusunan RPP 

ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Untuk 

memulai pembelajaran akidah akhlak biasanya terlebih dahulu 

mengucapkan salam kemudian berdo’a bersama dan setelahnya 

menanyakan PR kalau ada. Sebelum masuk materi saya memotivasi siswa 

terlebih dahulu kemudian melakukan apersepsi dengan menanyakan materi 

sebelumnya dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk materi hari 

ini. Dalam penyampaian materi saya mengacu kepada RPP. Dan juga kita 

mempunyai buku acuan guru dan peserta didik yang mana sebagai 

evaluasinya biasanya melakukan ulangan harian 

 

Lampiran 6  : Catatan Lapangan Wawancara ( Bersama Cleaning Service) 

Nama   : Ibu Astrid 

Hari/Tanggal : Sabtu/12 Februari 2022 

1. Berapa bulan ibu bekerja sebagai cleaning service di sekolah MI As-

Syafi’iyah? 

Jawab : kira-kira sudah sekitar 4 bulan. 

2. Menurut ibu bagaimana kebersihkan disekolah ini bu? 

Jawab : Menurut saya sudah bagus ya, saya bekrja sesudah diterapkan 

sekolah tatap muka. Jadi saya lihat sudah bagus kebersihan disini. 

3. Ibu membersihkan apa saja disekolah? 

Jawab : Saya bertugas untuk membersihkan sekolah pada pagi hari dan sore 

hari, saya membersihkan halaman sekolah kemudian saya membersihkan 

kelas 1 dan 2, untuk kelas 3,4,5 dan 6 mereka membersihkan sendiri 

kelasnya. Kadang saya juga dibantu oleh guru untuk membersihkan halaman 

sekolah. 

4. Bagaimana dengan kebersihan kamar mandi bu? 
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Jawab : Toilet selalu dalam keadaan bersih, selalu dijaga kebersihanya dan 

saya juga terus mengecek kebersihan sekolah dengan melihatnya sepulang 

sekolah. 

Lampiran 7  : Catatan Lapangan Wawancara (Bersama Siswa Kelas Va) 

Nama   : Intan Riskyta Ali 

Hari/tanggal  : Jum’at/11 Februari 2022 

1. Apakah kamu membuang sampah pada tempatnya? 

Jawab : Saya selalu membuang sampah ditempatnya untuk menjaga 

lingkungan sekolah agar bersih 

2. Apakah kamu menjalankan piket kelas mu? 

Jawab : Saya selalu mengerjakan piket kelas kak, dalam satu kelompok 

itu ada 5 orang  jadi di bagi-bagi orangnya kakak dan yang siram tanaman 

3. Apakah kamu membersihkan wc setalah digunakan? 

Jawab: Iya kak, setelah memakai saya membersihkannya 

4. Apakah kamu membersihkan selokan yang ada di depan kelas? 

Jawab : Kami selalu membersihkan got depan kelas, sesuai dengan jadwal 

piket masing-masing dan kami juga membuang sampah pada tempatnya 

5. Apa kerajinan tangan atau karya yang pernah kamu buat dari sampah atau 

barang bekas? 

Jawab : kami buat tempat pensil, terus pot bunga dari barang bekas. 

6. Bagaimana cara kamu menjaga tanaman di sekolah? 

Jawab : Kami dalam piket juga selalu menyiram bunga, sesaui dengan 

jadwal yang ada 

7. Bagaimana sikap kamu jika melihat temanmu membuang sampah 

sembarangan? 

Jawab : Jika saya melihat teman saya membuang sampah sembarangan 

saya akan memberitahukan kepada wali kelas agar nanti dia dihukum. 

8. Apa yang kamu lakukan jika ada sampah di depan mu? 

Jawab : Biasanya kalau dari kantin kak menuju kelas pasti ada saja 

sampah di halaman sekolah, kalau kaya gitu yah saya memungutnya dan 

membuangnya di tong sampah. 
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Lampiran 8  : Catatan Lapangan Wawancara ( Bersama Siswa Kelas VIb) 

Nama   : Raihana Zema Ramdani 

Hari/tanggal  : Jum’at/11 Februari 2022 

1. Apakah kamu selalu membuang sampah pada tempatnya? 

Jawab : Saya Selalu membuang sampah pada tempatnya kak, kan tidak 

bagus kalau dilihat kotor sekolah 

2. Apakah kamu menjalankan piket kelas ? 

Jawab : Kan kalau piket wajib dilaksanakan sesuai jadwal kak, ada yang 

siram tanaman ada yang buang sampah ke bak sampah. 

3. Apakah kamu membersihkan selokan di depan kelas? 

Jawab: Saya membersihkan got-got depan kelas dari sampah sesuai jadwal 

piket 

4. Apakah kamu membersihkan wc setalah digunakan? 

Jawab: saya selalu membersihkan wc setelah digunkan kak, menyiramnya 

terus ditutup 

5. Apa kerajinan tangan atau karya yang pernah kamu buat dari sampah atau 

barang bekas? 

Jawab : Kami disuruh untuk bawa botol aqua bekas oleh guru, kemudian 

di cat dan dimasukkan tanah didalam nya untuk memperindah taman 

selain itu kami juga membuat tempat pulpen dari botol dll. 

6. Bagaimana cara kamu menjaga tanaman yang ada di sekolah? 

Jawab : Iya kak, saya menyiramnya agar tanaman nya tidak mati dan layu. 

7. Bagaimana sikap kamu jika melihat temanmu membuang smapah 

sembarangan? 

Jawab : Saya akan menegurnya jika tidak membuang sampah pada 

tempatnya kemudian akan memberitahukan guru agar dihukum dan 

hukumannya yaitu menghafal surah pendek dan dibacakan didepan teman-

teman saat apel pagi. 

8. Apa yang kamu lakukan jika ada sampah di depan mu? 

Jawab : memungutnya dan membuangnya ke tong sampah 
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Lampiran 9  : Catatan Lapangan Wawancara ( Bersama Siswa Kelas IVb) 

Nama   : Ilham Amanah 

Hari/tanggal :Senin/14 Februari 2022 

1. Apakah kamu selalu membuang sampah pada tempatnya? 

Jawab : Saya selalu membuang sampah ke tong sampah kok kak, kalau 

tong sampah sudah penuh dibuang ke bak sampah didepan. 

2. Apakah kamu menjalankan piket kelas ? 

Jawab : Iya, saya selalu mengerjakan piket sesaui jadwal, teman-teman 

juga berperan sangat aktif jika melakukan piket. Karena kalau tidak 

mengerjakanya kami akan dihukum oleh guru 

3. Apakah kamu membersihkan wc setalah digunakan? 

Jawab: Iya kak, sya memberishkan wc. 

4. Apa kerajinan tangan atau karya yang pernah kamu buat dari sampah atau 

barang bekas? 

Jawab : Kami membuat pohon dari kertas ditempel ditembok kelas untuk 

memperindahnya dan juga membuatnya dikaca-kaca kelas agar terlihat 

indah. Kami membuat sendiri hal tersebut dengan dibantu oleh guru. 

5. Bagaimana cara kamu menjaga tanaman yang ada di sekolah? 

Jawab : Iya kak, saya menyiramnya agar bunga di depan kelas terlihat 

indah 

6. Bagaimana sikap kamu jika melihat temanmu membuang smapah 

sembarangan? 

Jawab : Kasih tau guru kak, biar dihukum sama guru terus kalau ada 

sampah didepan saya, saya ambil dan buang ke tong sampah. 

7. Apa yang kamu lakukan jika ada sampah di depanmu? 

Jawab : Memungutnya kak dibuang di tong sampah 

Lampiran 10  : Catatan Lapangan Wawancara ( Bersama Siswi Kelas IVb ) 

Nama   : Yulisa 

Hari/tanggal : Senin/14 Februari 2022 

1. Apakah kamu selalu membuang sampah pada tempatnya? 

Jawab : Saya selalu membuang sampah pada tempatnya dan juga kalau 

tong sampah sudah penuh dibuang dibak sampah di depan 
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2. Apakah kamu menjalankan piket kelas ? 

Jawab : Iya saya selalu mengerjakan piket kelas sesuai dengan jadwal, 

kemudian juga teman-teman berperan aktif dalam piket. Ada yang 

menyapu dan juga ada yang menyiram tanaman didepan kelas 

3. Apakah kamu membersihkan wc setalah digunakan? 

Jawab: “ Saya selalu membersihkannya kak. 

4. Apa kerajinan tangan atau karya yang pernah kamu buat dari sampah atau 

barang bekas? 

Jawab : Kami memperindah kelas kak dengan tema lingkungan. 

5. Bagaimana cara kamu menjaga tanaman di sekolah? 

Jawab : Dalam piket juga ada bagiannya menyiram bunga, karena kami 

masuk pagi jadi kami menyiramnya dipagi hari sesuai dengan jadwal yang 

ada. 

6. Bagaimana sikap kamu jika melihat temanmu membuang smapah 

sembarangan? 

Jawab : Saya kalau melihat teman saya membuang sampah sembarangan 

akan ditegur terus kalau ada sampah didepan saya, saya akan ambil. 

7. Apa yang kamu lakukan jika ada sampah di depan mu ? 

Jawab : dipungutkan terus dibuang ditong sampah 
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Lampiran 11 : Catatatan Lapangan Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bapak Syamsul Ras S.Pd.I 

(Wakil Kepala MI As-Syafi’iyah) 

Wawancara Ibu Nurhidayah S.Pd.I 

(Koordinator Kurikulum) 

Wawancara Ibu Isra S.Pd.I 

(Guru Akidah Akhlak) 

Wawancara Ibu Astrid 

(Cleaning Service MI As-Syafi’iyah) 

Wawancara Intan Ryskita Ali 

(Siswi kelas Va) 

 

Wawancara Raihana Zema Ramdani 

(Sisiwi kelas VIb) 
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Wawancara Yulisa 

(Siswi Kelas IV b) 
Wawancara Ilham Amanah 

(Siswa Kelas IVb) 

Piagam Penghargaan Adiwiyata 

MI As-Syafi’iyah 
Kantin sehat di MI As-Syafi’iyah 

RPP Guru Akidah Akhlak Evaluasi SRA 
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Siswa melaksanakan piket kelas 

 

 

Pembelajaran Akidah Akhlak Di Kelas 

Halaman depan kelas MI As-Syafi’iyah 

Siswa menyiram bunga di depan 

kelas 
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T

Tong sampah 

Bak sampah 

 

Rak sepatu siswa di depan kelas 
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Tugas Pengangkut sampah membersihkan  

sampah di bak sampah 

 

 

 

Tanaman bunga di depan kelas  

Siswa membuang 

sampah ke bak sampah 
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Setelah apel pagi siswa membersihkan halaman sekolah 

 

Wc/Kamar mandi siswa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Siswa membuang sampah ke tong sampah 
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Lampiran 12 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Madrasah : MI As-Syafi’iyah 

Mata Pelajaran  : Aqidah Akhlak  

Kelas/Semester : VI / 2 

Alokasi Waktu  : 2x40 menit (1 Kali pertemuan) 

A. Standar Kompetensi 

 Membiasakan akhlak terpuji 

B. Komepetensi Dasar 

 Membiasakan akhlak yang baik terhadap binatang dan tumbuhan dalam 

hidup sehari-hari. 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menjeleskan pengertian berakhlak yang baik terhadap 

binatang dan tumbuhan. 

2. Siswa dapat menyebutkan tata cara berakhlak yang baik terhadap binatang 

dan tumbuhan. 

3. Siswa mampu menyebutkan dalil tentang perintah berakhlak yang baik 

terhadap binatang dan tumbuhan. 

D. Materi Pembelajaran 

 Adab kepada binatang dan tumbuhan 

 Akibat tidak berakhlak baik terhadap binatang dan tumbuhan 

E. Metode Pembelajaran 

 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran 

terutama untuk kegiatan awal. 

 Tanya jawab tentang akhlak terpuji yang siswa ketahui  
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F. Langkah-langkah Pembelajaran 

No Uraian Kegiatan Waktu 

 

1 

Kegiatan awal :  

Apersepsi :  

Memberikan pertanyaan seputar akhlak terpuji 

Motivasi : 

Memberikan informasi tentang akhlak terpuji 

 

10  menit 

 

2 

Kegiatan inti : 

 Siswa membaca literatur tentang akhlak terpuji  

 Bertanya jawab tentang akhlak terpuji  

 Siswa diminta berdiskusi :  menyebutkan akhlak terpuji 

Siswa memaparkan hasil diskusinya  

 Siswa dan guru merefleksikan hasil pembelajaran  

 

60 Menit 

 

3 

Kegiatan akhir : 

 Guru memberikan pesan-pesan moral 

 Guru memberitahuan pembelajaran yang akan dilakukan 

minggu depan. 

 Guru mengajak berdo’a akhir majelis dan salam penutup 

 

 

10 menit 

 

G. Sumber belajar dan media pembelajaran : 

1. Buku paket  

2. Internet 

H. Penilaian  

Jenis penilaian Contoh Instrumen 

 

 Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

1. Sebutkan pengertian akhlak baik kepada binatang 

dan tumbuhan? 

2. Sebutkan contoh-contoh berakhlak baik terhadap 

tumbuhan dan binatang? 

3. Sebutkan usaha-usaha/ untuk melestarikan 

binatang dan tumbuhan  
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 Tes lisan  

 

1. Menyebutkan pengertian berakhlak yang abaik 

kepada binatang dan tumbuhan 

2. Menunjukkan dalil tentang akhlak kepada 

binatang dan tumbuhan 

3. Memberikan contoh-contoh berakhlak baik 

terhadap tumbuhan  

4. Menunjukkan akibat tidak berakhlak baik 

terhadap binatang dan tumbuhan 

5. Menyebutkan usaha-usaha untuk melestarikan 

binatang dan tumbuhan 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

 

Dra. Hj Sapiah, MA 

NIP. 

 Kendari , 6 Juli 2022 

Guru bidang studi Aqidah 

Akhlaq 

 

 

 

Isra, S.Pd.I 

NIP.198605012009122004 
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Lampiran 13 Daftar Informan 

No  Nama Keterangan 

1.  Syamsul rasa S.Pd.I Wakil Dari Kepala Sekolah 

2.  Nurhidayah S.Pd.I Koordinator Kurikulum 

3.  Isra S.Pd.I Guru Akidah Akhlak 

4.  Astrid Cleaning Service 

5.  Ilham Amanah Siswa Kelas IVb 

6.  Raihana Zema Ramdani Siswi kelas VIb 

7.  Intan Riskyta Ali Siswi kelas Va 

8.  Yulisa Siswi kelas IVb 
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Lampiran 14 Struktur Organisasi 

MADRASAH IBTIDAIYAH ASY-SYAFI’IYAH 

KENDARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALI KELAS III A 

FIRDAS, S.Pd 

WALI KELAS II A 

PUTRY DAMAYANTI, S.Pd 

WALI KELAS  I A 

SRI DANARTI, S.Pd.I 

WALI KELAS VI A 

NURHIDAYAH, S.Pd.I 

WALI KELAS V A 

SASRIANTI, S.Pd.I 

WALI KELAS IV A 

MARIATI, S.Pd.I 

WALI KELAS II B 

MUSDALIFAH, S.Pd 
WALI KELAS III B  

SUMIANTI, S.Pd 

WALI KELAS I B 

UMMU HASIM, S.Pd 

 

WALI KELAS I C 

ULVI RAMADANI, S.Pd 

WALI KELAS IV B  

MEGAWATI, S.Pd. SD 

WALI KELAS V B 

WAHIDA, S.Pd.I, M.Pd 

WALI KELAS VI B 

SYAMSUL RASA, S.Pd.I 

HARNIAH, S.Ag ISRA, S.Pd.I NUR AFIFAH, S.Pd, M.Pd SITI NURMAIDA, SPd, M.Pd HIJRAH PURNAMA., S.Pd 

 

UMMY KALSUM, S.Pd 

NURJAMILA SYAM, S.Pd  ANA SUSYANA, S.Pd JUMIATI, S.Pd 

 

SISWA 

WALI KELAS 

GURU MAPEL 

KEPALA MADRASAH 

Dra. Hj SAPIAH, M.A 

KETUA YAYASAN  

Dr. H. ABDUL MUIS D., M.Pd 

KOORD. HUMAS 

UMMU HASIM, S.Pd 

KOORD. SARPRAS 

MARIATI, S.Pd.I 

KOORD. KESISWAAN 

SYAMSUL RASA, S.Pd.I 

KOORD. KURIKULUM 

NURHIDAYAH, S.Pd.I 

KEPALA PERPUS 

SRI DANARTI, S.Pd.I 

BENDAHARA 

MUHAMMAD FAUZY M 

TATA USAHA 

IRNA YUNITA, S.SI 

KETUA KOMITE 

HUSMAWATY, S.T., M.Sc 
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Lampiran 15 Surat Penelitian 
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