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Lampiran 1.1 Instrumen wawancara 

Wawancara dengan guru PAI 

Nama : 

Tanggal : 

 

1. Bagaimana bentuk peran rohis dalam pembentukan akhlaqul karimah pada 

siswa? 

2. Bagaimana pandangan saudara terkait program kegiatan yang diadakan 

oleh Rohis? 

3. Bagiamana akhlak yang dimiliki oleh anggota Rohis? 

4. Bagaimana keseluruhan akhlaq siswa SMA Nergeri 6 kendari? 
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Lampiran 1.2 Wawancara dengan ketua Rohis dan jajarannya 

Nama : 

Tanggal : 

 

1. Bagaimana bentuk peran Rohis dalam pembentukan akhlaqul karimah 

pada siswa? 

2. Apa saja kegiatan tahunan yang diadakan oleh Rohis untuk siswa?  

3. Apa saja kegiatan mingguan yang diadakan oleh Rohis untuk siswa?  

4. Apa saja kegiatan harian yang diadakan oleh Rohis untuk siswa?  

5. Bagaimana pandangan saudara terkait program kegiatan yang diadakan 

oleh Rohis? 

6. Apakah saudara antusias dengan berbagai macam kegiatan yang diadakan 

oleh Rohis untuk siswa? 

7. Apakah kegiatan Rohis berperan penting dalam pembentukan akhlaqul 

karimah siswa? 

8. Bagiamana akhlak yang dimiliki oleh anggota Rohis? 

9. Apa yang saudara dapat dari bentuk teladan dari anggota Rohis? 
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Lampiran 1.3 Instrumen Wawancara 

Nama : Drs. Zainudin Padui 

Tanggal : 23 Agustus 2020 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana bentuk peran Rohis 

dalam membentuk akhlaqul 

karimah pada siswa?  

 

Fungsi dan peran Rohis dalam 

membentuk akhlaqul karimah siswa 

SMA N 6 kendari, itu sangat ungen, 

sangat besar peranannya dalam 

membentuk akhlaqul karimah siswa 

SMA N 6 Kendari, dan itu semuanya 

tertuang dalam program kegiatan 

mereka, diantaranya itu untuk 

membangun akhlak kesiplinan 

misalnya, semua guru-guru disini itu 

sangat memegang perang penting 

didalam membina kesiplinan siswa, 

seperti misalnya siswa yang 

terlambat itu dicatat, bahkan siswa 

yang berulang kali melakukan 

keterlambatan akan diberikan sanksi 

berupa pemangilan orang tua siswa 

tersebut, ini diantara pembinaan 

kesiplinan. 

diantara program-program lainnya 

seperti kegiatan-kegiatan ibadah, 

sholat duha, sholat dzuhur, sholat 

jumat dan sholat ashar ini semua 

dalam rangka membangkitkan 

kedisiplinan siswa di SMA N 6 

Kendari. 
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2 Bagaimana pandangan bapak 

terkait kegiatan yang diadakan 

oleh Rohis? 

 

Pandangan saya sangat baik karena 

itu sangat membantu untuk 

terwujudnya akhlak yang mulia 

dikalangan para siswa dengan 

terbisaanya mereka melakukan 

kegitan-kegiatan ibada secara rutin 

itu pasti akan membangkitkan 

pengalaman keagamaan bagi mereka, 

denagn semakin bagusnya 

pengalaman keagamaan mereka 

maka semakin baik pula aklhaq yang 

terbentuk pada diri mereka, seperti 

yg kita pahamui pendapatnya Prof 

Dr Zakia Darajat  baiknya 

masyarakat itu tergantung dari 

pengalaman keagamaan masyarakat 

itu sendiri, pengalaman itu diperoleh 

dari kebiasaan-kebiasaan yang 

diberikan kepada mereka. 

 

3 Apakah Rohis benar-benar 

berperan penting dalam 

membentuk akhlaqul karimah? 

 

sangat beperan tertuang 

tadi dalam program-program 

kerja diantaranya yaitu 

pembinaan-pembinaan 

kegiatan ibadah disekolah, nah 

dengan kegiatan-kegiatan ini 

sedikit atau banyak itu pasti 

berpengaruh pada siswa 

terutama dalam pembentukan 

karakter atau akhlaq mulia 
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mereka jadi kalau ditanyakan 

perannya itu sangan berperan. 

 

4 kita kan sebagai Pembina kita 

melihat akhlaq-akhlaq seluruh 

pengurus Rohis? 

 

Alhamdulillah tentunya didalam kita 

memilih pengurus yang pertama itu 

kita melihat akhlaknya artinya 

diseleksi ada proses didalam 

pemilihan pengurusnya, kalau siswa-

siswanya tidak memiliki akhlaq yang 

baik atau bagus tentunya kita tidak 

akan akomodir untuk menjadi 

pengurus Rohis, karena pengurus 

Rohis itu adalah pengerak teladan 

bagi teman-temannya yang lain kalau 

pengurus Rohisnya kurang baik 

akhlaknya bagaimana mungkin kita 

akan membentuk akhlaq siswa 

SMAN 6 Kendari, jadi sudah bisa 

saya pastikan bahwa akhlaq mereka 

itu adalah orang-orang yang trbaik 

dari kalangan siswa SMAN 6 

Kendari, jadi perekrutan anggota 

Rohis itu selain dilihat dari akhlak 

dilihat juga dari prestasinya. 
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Lampiran 1.4 Instrumen Wawancara 

Nama : Hj. Budi Suyatmi S.Ag 

Tanggal : 29 Agustus 2020 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana bentuk peran Rohis 

dalam membentuk akhlaqul 

karimah pada siswa?  

 

Disini Rohis sangat berperan penting 

yaa, mempunyai peran penting dalam 

pembentukan akhlaqul karimah 

siswa, melalui organisasi Rohis dapat 

menambah ilmu pengetahuan tentang 

keislaman dan keterampilan dalam 

hal meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan siswa kepada Allah SWT. 

dalam hal ini Rohis merupakan 

kegiatan ekstrakurikuler yang 

diadakan di sekolah, namun pada saa 

sekarang ini karena Covid 19 jadi 

kegiatan rohis masih belum aktif. 

 

2 Bagaimana pandangan ibu terkait 

kegiatan yang diadakan oleh 

Rohis? 

 

kegiatan yang diadakan oleh Rohis di 

SMA n 6 Kendari antara lain ada 

kegiatan harian yaitu apabila 

bertemu dengan guru ataupun teman 

yang muslim saling sapa dengan 

mengucapkan salam, kemudian ada 

kegiatan sholat Duha dimasjid, jadi 

biasa pas jam istrahat jam 10, 

kemudian ada kegiatan sholat 

berjamaah dalam hal ini Sholat 

Dzuhur, Ashar, kemudian kegiatan-

kegiatan lain seperti minguan itu 
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diadakan pengajian dzikir pagi di 

setiap jumat, kemudian ada juga 

kegiatan bulanan, kegiatan bulanan 

itu ada pengajian sore jadi digilir 

kelas 10 kelas 11 dan kelas 12, 

kemudian ada juga pesantren 

Ramadhan jadi disitu ada kegiatan 

untuk menambah wawasan 

pengetahuan agama islam, kemudian 

kegiatan buka puasa, sholat 

berjamaah, ada tadarus, kemudian 

ada ceramah agama, kemudian ada 

juga bakti social, ada juga bantuan 

yang diadankan oleh rohis bagi 

orang-orang yang kurang mampu 

terutama orang-orang yang berada 

disekitaran SMAN 6 Kendari dan 

juga ada kunjungan ke panti asuhan, 

ada juga kegiata pembersihan masjid 

dilingkungan SMA 6 kendari  

 

3 Apakah Rohis benar-benar 

berperan penting dalam 

membentuk akhlaqul karimah? 

 

ya tentu saja Rohis itu sangat 

berperan penting karena siswa 

menjadi terbiasa melakukan kegiata-

kegiatan yang bersifat dengan 

keagamaan, terutama yang beragama 

islam, jadi dibiasakan mengucapkan 

salam, dibiasakan tadarrus, sebelum 

memulai pembelajaran Agama islam 

itu di awali dengan membaca alkuran 

atau tadarrus, kemudian pembiasaan 



 

80 
 

sholat duha wajib di lingkup sekolah, 

yaa tentu saja pembiasaan-

pembiasaan disekolah ini dibawa 

juga dalam kehidupan sehari-hari 

meskipun diluar jam sekolah, yang 

diharapkan seperti itu,  

. 

 

4 kita kan sebagai Pembina kita 

melihat akhlaq-akhlaq seluruh 

pengurus Rohis? 

 

sebagai anggota Rohis disitu yaa 

diharapkan menjadi contoh bagi 

siswa-siwa yang lain khususnya yang 

beragama Islam sehingga Rohis 

sebelum menjadi anggota itu 

diadakan latihan dasar 

kepemimpinan, jadi dilatih mengenai 

menjadi pemimpin dalam organisasi 

Rohis, jadi ada kegiatan-kegiatan 

Rohis dilatih tadarus, jadi anggota 

Rohis diharapka bisa membaca 

Alquran, kemudian rajin sholat, 

kemudian keterampilan-keterampilan 

lain yang diharpkan oleh anggota 

Rohis tersebut, jadi dibiasakan pada 

bangun malam, sholat tahajut sholat 

subuh kemudian dzikir pagi dan 

sebagainya, jadi tidak hanya pada 

saat latihan kepemimpinan pengurus 

Rohis tetapi untuk kelanjutannya 

dalam artian berkelanjutan sehingga 

menjadi kebiasaan bagi siswa 

tersebut 
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Lampiran 1.5 Instrumen Wawancara 

Nama : Hj. Siti Rabiah S.Ag 

Tanggal : 30 Agustus 2020 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana bentuk peran Rohis 

dalam membentuk akhlaqul 

karimah pada siswa?  

 

jadi disini sangat berperan terhadap 

pembentukan akhlaqul karimah pada 

siswa, supaya untu mengetahui 

bagaimana bentuk peran Rohis 

dalam pembentukan akhlaqul 

karimah siswa di SMAN 6 Kendari, 

jadi contoh kegiatan Rohis yang 

diadakan di SMA N 6 Kendari 

adalah adanya pengajian jumat sore 

yang dilakuakn secara bergiliran, 

kemudian diberikan materi yang 

menyangkut keagamaan terkhusus 

Agama Islam atau materi akhirat. 

2 Bagaimana pandangan ibu terkait 

program kegiatan yang diadakan 

oleh Rohis? 

 

Pandangan saya pribadi terkait 

kegiatan Rohis itu sangat baik karena 

bisa meroba dari yang tidak tahu 

menjadi tahu salah satu contoh yaitu 

ada siswa yang tidak tahu membaca 

Al-quran dengan adanya Rohis 

mereka diberikan waktu untuk 

mempelajari cara membaca alquran 

baik segi tajwid maupun makrajnya  

3 Apakah Rohis benar-benar 

berperan penting dalam 

membentuk akhlaqul karimah? 

 

jadi kegiatan yang diadakan oleh 

Rohis itu sangat penting 

dilaksanakan atau duadakan dalam 

suatu sekolah. 

4 kita kan sebagai Pembina kita 

melihat akhlaq-akhlaq seluruh 

pengurus Rohis? 

 

jadi akhlaq yang dimiliki anggota 

Rohis itu alhamdulillah tidak bisa 

juga dikatakan imannya kuat, tapi 

sebelum menjadi anggota Rohis 

terlebih dahulu disaring dulu yang 

tahu mengaji, kemudian akhlaknya 

bagaimana disbanding dengan yang 

bukan anggota Rohis. 

 

 



 

82 
 

Lampiran 1.6 Instrumen Wawancara Ketua Rohis dan Jajarannya 

Nama : Waode Ayuningsih 

Tanggal :1 September 2020 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana bentuk peran Rohis 

dalam membentuk akhlaqul 

karimah pada siswa?  

 

Jadi peran Rohis dalam pembentukan 

akhlaqul karimah pada siswa SMAN 

6 Kendari itu sangat berperan 

penting dalam peningkan keimanan 

dan ketakwaan siswa tersebut, 

terutama dalam bagaiaman peran 

Rohis itu sendiri untuk menjalankan 

program-program kerja yang telaah 

kita buat untuk mengingatkan dan 

juga mengajak teman serta siswa-

siswa disekolah untuk menjalankan 

apa sebenarnya keimanan dan 

ketakwaan yang perlu kita jalankan 

untuk meningkatkan kualitas 

keimanan kita kepda Allah SWT 

 

2 Apa saja kegiatan tahunan yang 

diadakan oleh Rohis untuk siswa? 

 

Kegiatan rutun tahunan itu paling 

banyak pada saat bulan suci 

ramadhan, antara lain kegiatan 

pesantren kilat, buka puasa bersama, 

serta kegiatan amal untuk membantu 

saudara-saudara yang kurang mampu 

pada siswa-siswa. Ada juga yang 

namanya kegiatan persaudaraan 

madani yang dilakuakan pada saat 

penaikan kelas, disini Rohis 

membantu teman-teman atau siswa-

siswa yang kurang mampu dalam 

kehidupan socialnya seperti 

memberikan buku dan lain 

sebagainya sumber dananya itu dari 

kegiatan jumat seribu yang diadakan 

setiap mata pelajaran PAI. 

 

3 apa saja kegiatan mingguan yang 

diadakan oleh Rohis untuk siswa? 

 

Kalo kegiatan minguan itu ada 

kegitan kajian wajib diadakan pada 

sore hari jumat, yang dilaksanakan 

secara bergilir pada setiap hari jumat, 

kemudian kegiatan dzikir pagi 
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bersama yang diadakan pada hari 

jumat atau membaca surah al kahfi 

secara bersama di pagi hari. 

Kemudian ada yang namanaya 

kegiatan jumar seribu yang 

dilaksanakan pada saat jam pelajaran 

agama masing-masing kelas  

4 apa saja kegiatan harian yang 

diadakan oleh siswa  untuk siswa? 

 

Yang pertama itu ada jadwal sholat 

duha, dzuhur dan sholat ashar, selain 

itu juga ada kegiatan kultum sebelum 

sholat dzuhur yang dilakukan setiap 

hari yang di isi oleh anggota Rohis, 

terkadang siswa yang memang benar 

siap maupun Pembina Rohis 

 

5 bagaimana pandangan sodara 

terkait kegiatan yang diadakan 

oleh Rohis?  

 

Menurut penilaian saya terkait 

kegiatan Rohis yang diadakan itu 

sangat baik sangat mulia terus juga  

sangat bernilai positif terutama bagi 

saya serta bagia orang lain, terus 

program kerja yang diadakan oleh 

Rohis itu sangat menarik tidak 

membosankan, kemudian kegiatan 

yang diadakan itu sangat aktif serta 

materi-materi yang sangat menarik. 

 

6 apakah saudara antusias dengan 

berbagai macam kegiatan yang 

diadakan oleh Rohis untuk siswa? 

 

Sangat antusias karepa kegiatan yang 

diadakan oleh Rohis itu sendiri 

sangat menarik serta bernialai positif, 

serta menambah wawasan dan 

pengetahuan terkait  Islam sehingga 

kita dapat meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan kita kepada Alllah 

SWT. ( Komunikasi Personal, 

Waode Ayuningsih, 01 September 

2020) 

 

 

7 apakah kegiatan Rohis berperan 

penting dalam pembentukan 

akhlaqul karimah siswa? 

 

Menurut saya iya kenapa saya 

katakana iya karena dari apa yang 

saya amati dan apa yang saya lihat 

selama adanya Rohis itu sangat 

beperan penting pada siswa, salah 
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satu contoh yaitu pada saat sholat, 

apalagi pada sholat wajib disitu 

karena adanya peran penting dari 

rohis itu sendiri yang tadinya siswa 

yang malas mengerjakan sholat 

namn karena adanya program Rohis 

untuk setiap siswa harus mengisi 

jadwal sholatnya dan itu wajib, 

walalupun itu terpaksa muda-

mudhan dari ketrpaksaan itu biasa 

berubah menjadi biasa , kemudian 

hasil pengamatan saya itu siswa yang 

tadinya dikatakan nakal namn ketika 

berbicara dengan anggota Rohis itu 

langsung sopan. Jadi saya rasa 

kegiatan Rohis itu sangat berperan 

penting dalam pembentukan akhlaqul 

karimah pada siswa SMA N 6 

Kendari 

8 bagaimana akhlaq yang dimiliki 

oleh anggota Rohis? 

 

Akhlaq yang dimiliki anggota Rohis 

sudah cukup baik, walaupun tidak 

semuanya sempurnah jika saya 

memberikan angka 1 sampai 100 itu 

sata kasih 75 persen. 25 persen itu 

bukan berarti akhlaq yang buruk tapi 

lagi proses menjadi akhlaq yang baik 

 

9 apa yang saudara dapat dari 

bentuk teladan dari anggota 

Rohis? 

 

Bentuk tauladan yang saya dapatkan 

dari anggota Rohis dari awal saya 

masuk hingga sekarang itu sangat 

banyak sekali. Yang pada intinya 

tauladan yang saya dapatkan itu 

untuk meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan kita kepada Allah SWT. 

Kemudian tauladan dalam bersikap 

kepada teman-teman, 

memperlakukan sesama, meghormati 

yang lebih tua, selalu menjunjung 

sunah, 
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Lampiran 1.6 Instrumen Wawancara Ketua Rohis dan Jajarannya 

Nama : Siti Tahirah 

Tanggal : 3 September 2020 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana bentuk peran Rohis 

dalam membentuk akhlaqul 

karimah pada siswa?  

 

sebelum saya menjadi anggota Rohis 

para senior Rohis itu mengadakan 

yang namanya latihan dasar 

kepemimpinan, nah dalam LDK 

tersebut kita diajarkan bagaiamana 

cara untuk berorganisasi, 

bagaiamana cara bersikap lebih baik 

lagi sopan santun trhadap kakak 

kelas, ayau sesama angkatan serta 

Pembina Rohis , nah disini juga dan 

masih banyak lagi hal-hal yang 

diajarkan sebelum memasuki atau 

menjadi anggota  Rohis. tentunta 

banyak perubahan yang terjadi dalam 

diri. 

 

2 Apa saja kegiatan tahunan yang 

diadakan oleh Rohis untuk siswa? 

 

yang pertama yaitu pesantren kilat 

yang diadakan pada bulan suci 

Ramadhan, dan pesantren kilat ini 

diadakan oleh organisasi Rohis 

beserta dengan anggota osis, 

kemudian yang kedua ada yang 

namanya bukber bersama yang 

dimana bukber ini diikuti oleh guru-

guru serta para siswa SMA N 6 

Kendari. 
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3 apa saja kegiatan mingguan yang 

diadakan oleh Rohis untuk siswa? 

 

nah kegiatan ini biasanya 

dilaksanakan pada hri jumat, yang 

dimana hari jumat itu pada pagi hari 

kami melaksanakan yang namanya 

zikir bersama atau membaca surat 

alkahfi, dan pada sore hari diadakan 

cermaah yang dilaksanakn secara 

bergiliran, terkadang juga di isi oleh 

Pembina ataupun guru SMA N 6 

Kendari 

 

4 apa saja kegiatan harian yang 

diadakan oleh siswa  untuk siswa? 

 

sebelum melaksanakan sholat dzuhur 

para anggota Rohis melaksanakan 

yang namanya ceramah atau kultum, 

dan ceramah ini biasa di isi oleh 

anggota-anggota Rohis dan juga 

beberapa sebagian diisi oleh para 

siswa, dan siswa ini digilir dari kelas 

10, 11, dan juga kelas 12. 

 

5 bagaimana pandangan sodara 

terkait kegiatan yang diadakan 

oleh Rohis?  

 

kegiatan yang dilakukan oleh Rohis 

itu sangatlah bagus, karena kagiatan-

kegiatan tersebut sangatlah bernilai 

positif untuk mendekatkan diri 

kepada Allah SWT  

 

6 apakah saudara antusias dengan 

berbagai macam kegiatan yang 

diadakan oleh Rohis untuk siswa? 

 

saya sendiri sangat antusias karena 

setiap kegiatan-kegiatan yang 

diadakan oleh Rohis saya selalu 
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hadir, walaupun tahun belum ada 

kegiatan yang dilakuan disebabkan 

oleh covid 19 

 

7 apakah kegiatan Rohis berperan 

penting dalam pembentukan 

akhlaqul karimah siswa? 

 

menutur saya tentu saja itu sangatlah 

berpengaruh dalam pembentukan 

akhlaqul karimah pada siswa SMA N 

6 Kendari sebab semua kegiatan-

kegiatan Rohis yang diadakan itu 

sangatlah positif dan dapat 

mengubah para siswa-siswa untuk 

menjadi lebih baik lagi 

 

8 bagaimana akhlaq yang dimiliki 

oleh anggota Rohis? 

 

alhamdulillah anggota-anggota Rohis 

sekarang semua akhlaqknya baik dan 

sangat sopan kepada kakak kelas, 

guru-guru Pembina, serta kami juga 

suka bekerja sama dalam 

membersihkan musolah yang ada di 

SMA N 6 Kendari.  

 

9 apa yang saudara dapat dari 

bentuk teladan dari anggota 

Rohis? 

 

yang saya dapat itu dimana anggota-

anggota Rohis itu memiliki sikap-

sikap yang baik, kompak dalam 

melakukan kegiatan yang diadakan 

oleh Rohis itu sendiri, kemudian 

yang saya dapatkn itu bagaimana 

cara berorganisasi serta ilmu-ilmu 

keagamaan khususnya Agama Islam. 
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Lampiran 1.7 Instrumen Wawancara Ketua Rohis dan Jajarannya 

Nama : Endang Wahyu 

Tanggal : 6 September 2020 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana bentuk peran Rohis 

dalam membentuk akhlaqul 

karimah pada siswa?  

 

 

2 Apa saja kegiatan tahunan yang 

diadakan oleh Rohis untuk siswa? 

 

 

3 apa saja kegiatan mingguan yang 

diadakan oleh Rohis untuk siswa? 

 

yang pertama itu kalo jumat pagi 

diadakan zikir bersama  

 

4 apa saja kegiatan harian yang 

diadakan oleh siswa  untuk siswa? 

 

 

5 bagaimana pandanagan sodara 

terkait kegiatan yang diadakan 

oleh Rohis?  

 

pandangan saya itu sangat baik sebab 

kegitan yang diadakan itu 

mengajarkan kita ilmu-ilmu 

keagamaan khususnya Agama Islam 

 

6 apakah saudara antusias dengan 

berbagai macam kegiatan yang 

diadakan oleh Rohis untuk siswa? 

 

iya biar bagaiaman pun kita yang 

sebagai inti Rohis jadi harus antusias 

 

7 apakah kegiatan Rohis berperan 

penting dalam pembentukan 

akhlaqul karimah siswa? 

 

 

8 bagaimana akhlaq yang dimiliki 

oleh anggota Rohis? 

 

 

9 apa yang saudara dapat dari 

bentuk teladan dari anggota 

Rohis? 
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Lampiran 1.8 Instrumen Wawancara Ketua Rohis dan Jajarannya 

Nama : Ketua Rohis 

Tanggal : 7 September 2020 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana bentuk peran Rohis 

dalam membentuk akhlaqul 

karimah pada siswa?  

 

seperti yang kita ketahui perilaku 

yang menyimpang dari ajaran 

Agama Islam ternyata masih banyak 

ditemui dikalangan siswa terutama di 

jenjang SMA, pemahaman 

pembinaan akhlaqul karimah 

merupakan sesuatu yang sangat 

penting, jadi bentuk peran Rohis 

dalam pembentukan akhlaqul 

karimah pada siswa adalah kami 

disini sebagai pembimbing atau 

sebagai pemberi contoh dan kami 

juga berusaha sebaik mungkin agar 

tidak menyimpang dari ajaran 

Agama Islam. 

 

2 Apa saja kegiatan tahunan yang 

diadakan oleh Rohis untuk siswa? 

 

untuk acara tahunan itu seperti 

pesantren kilat dan lain-lain 

 

3 apa saja kegiatan mingguan yang 

diadakan oleh Rohis untuk siswa? 

 

adapun kegiatan minguan itu ada 

dua, yang pertama itu dilaksanakan 

pada jumat pagi yaitu Dzikir dan 

kedua itu jumat sore kegiatannya 

yaitu kajian sore 

 

4 apa saja kegiatan harian yang 

diadakan oleh siswa  untuk siswa? 
kalo untuk harian kayaknya tidak ada 
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5 bagaimana pandanagan sodara 

terkait kegiatan yang diadakan 

oleh Rohis?  

 

pandanagan saya sudah bagus  

 

6 apakah saudara antusias dengan 

berbagai macam kegiatan yang 

diadakan oleh Rohis untuk siswa? 

 

kalo untuk saya, saya sangat antusias 

karena yang pertama itu menambah 

ilmu, wawasan dan menambah 

pengalaman dan guru-guru 

pembimbingnya itu membawakan 

acara atau materi dengan baik dan 

seri serta tidak kaku 

 

7 apakah kegiatan Rohis berperan 

penting dalam pembentukan 

akhlaqul karimah siswa? 

 

menutur saya sangat penting karena 

kebanyakkan kegiatan-kegiatan yang 

merujuk kepembentukan akhlaqul 

karmah siswa itu digerakkan oleh 

Rohis seperti ceramah sore atau 

kajian sore, kajian pagi yang biasa 

dilakukan dijumat pagi  

 

8 bagaimana akhlaq yang dimiliki 

oleh anggota Rohis? 

 

untuk anggota Rohis alhamdulillah 

akhlaq-akhlaq anggotanya baik-baik 

semua, sebab anggota Rohis itu 

pilihan-pilihan terbaik siswa SMA N 

6 Kendari. 

9 apa yang saudara dapat dari 

bentuk teladan dari anggota 

Rohis? 

 

yang saya dapatkan yaitu ilmu dunia 

dan ilmu akhirat 

 

 

 

 

 



 

91 
 

Lampiran 1.9 Instrumen Wawancara Ketua Rohis dan Jajarannya 

Nama : Muh. Saleh Badawi 

Tanggal : 28 Agustus 2020 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana bentuk peran Rohis 

dalam membentuk akhlaqul 

karimah pada siswa?  

 

kami sebagai anggota Rohis akan 

membimbing dan menjadi contoh 

bagi siswa-siswa yang lain dan kami 

berusaha agar tidak menyimpang 

dari ajaran Agama Islam  

2 Apa saja kegiatan tahunan yang 

diadakan oleh Rohis untuk siswa? 
pesantren kilat 

3 apa saja kegiatan mingguan yang 

diadakan oleh Rohis untuk siswa? 
yaitu dzikir pagi dan kajian sore  

 

4 apa saja kegiatan harian yang 

diadakan oleh siswa  untuk siswa? 

 

sepertinya kegiatan harian tidak ada 

5 bagaimana pandanagan sodara 

terkait kegiatan yang diadakan 

oleh Rohis?  

 

pandangan saya sangat bagus karna 

dapat membimibng para siswa lain 

untuk dapat berakhlaq lebih baik, 

6 apakah saudara antusias dengan 

berbagai macam kegiatan yang 

diadakan oleh Rohis untuk siswa? 

 

saya sangat antusias karena dapat 

menambah ilmu dan wawasan serta 

pengalaman  

7 apakah kegiatan Rohis berperan 

penting dalam pembentukan 

akhlaqul karimah siswa? 

 

penting karena banyak kegiatan-

kegiatan Rohis yang merunjuk pada 

akhlaqul karimah seperti khutbah 

sebelum dzuhur, ceramah pagi 

8 bagaimana akhlaq yang dimiliki 

oleh anggota Rohis? 

 

menurut saya akhlaq yang dimilki 

anggota Rohis sangat baik, karena 

anggota Rohis itu kebanyakan di isi 

oleh perempuan dibandingkan laki-

laki dan akhlaq anggota Rohis itu 
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bisa dijadikan contoh untuk siswa 

lain. 

9 apa yang saudara dapat dari 

bentuk teladan dari anggota 

Rohis? 

 

menurut saya yang saya dapatkan 

dari keteladanan anggota Rohis yaitu 

ilmu dunia dan akhirat untuk 

memperbaiki diri menjadi orang 

yang lebih baik dan berguna. 
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Lampiran 1.10  Dokumentasi 

 

Gambar 1.1 wawancara dengan  pembina Rohis atas nama Ibu Hj. Sitti Rabiah 

S.Ag 

  

Gambar 1.2 Wawancara dengan pembina Rohis Atas nama Drs. Zainuddin Padui 
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Gambar1.3 Wawancara dengan pengurus Rohis Atas nama Endang Wahyu 

 

Gambar 1.4 wawancara dengan waode ayunigsih 
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Gambar 1.5 wawancara dengan sitti Tahirah 

 

Gambar 1.6 wawancara dengan ketua Rohis 
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Gambar 1.7 wawacara denga Ibu Suyatmi S.Ag 
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Lampiran 1.11 Izin Penelitian 
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Lampiran 1.12 : Daftar Riwayat Hidup 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

(CURRICULUM VITAEI) 

 

IDENTITAS DIRI 

1. Nama   : SULKIPLI 

2. TTL   : 02 Juni 1998 

3. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

4. Status Perkawinan : Belum Kawin 

5. Agama   : Islam 

6. No HP   : 082285997581 

7. Alamat Rumah  : Desa Landawe, Kecamatan Oheo, Kab. Konawe 

Utara 

8. Email   : kiplisulkipli16@gmail.com 

DATA KELUARGA 

1. Nama Orang Tua 

a. Ayah   : Daami 

b.Ibu   : Hanti 

2. Saudara Kandung : Ilyas, Dewi Sartika, Diana Wulandari, Nurfadilla, 

Dinda Anugrah 

RIWAYAT PENDIDKAN 

1. SDN Walandawe Tahun 2010 

2. SMPN 4 Asera Tahun 2013 

3. SMAN 1 Oheo Tahun 2016 

 

        Kendari, 24 Mei 2020 

        Penulis 

 

        SULKIPLI 

        NIM. 16010101132 
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