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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Pedoman Observasi 

PEDOMAN PBSERVASI 

NO Butiran Pertanyaan S SS KS TS 

  1 
Masyarakat terlibat dalam pengembangan 

Madrasah 

    

  2 
Kepala Madrasah Berperan dalam 

memberdayakan masyarakat 

    

  3 
Pemberdayaan masyarakat efektif dalam 

pengembangan madrasah 

    

 

Keterangan : 

 S : Setuju 

SS : Sangat Sutuju 

KS : Kurang Setuju 

TS : Tidak Setuju 
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Lampiran 2 : Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman Wawancara Untuk Kepala Madrasah 

1. Bagaimana keterikatan masyarakat dan madrasah Aliyah Al-Munawwarah 

Pondidaha? 

2. Bagaimana peran serta kepala madrasah dalam menjaga hubungan 

masyarakat dan madrasah aliyah Al-Munawwarah? 

3. Bagaiamana penyelenggaraan komite madrasah aliayh Al-Munawwarah? 

4. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam pengembangan madrasah aliyah Al-

Munawwarah? 

5. Bagaimana pelaksanaan tugas kepala madrasah? 

6. Bagaiamana implementasi komite madrasah di madrasah aliyah Al-

Munawwarah? 

7. Bagaimana pemberdayaan masyarakat diluar dari lembaga komite? 

 

Pedoman Wawancara Untuk Wakil Kepala Madrasah 

1. Bagaimana keadaan hubungan dengan masyarakat sekarang? 

2. Bagaimana penyelenggaraan komite madrasah di madrasah aliyah Al-

Munawwarah? 

 

Pedoman Wawancara Kepala Yayasan Pondok Al-Munawwarah 

1. Bagaiamana persyaratan pengangkatan wakil kepala madrasah dalam 

menjalankan tugas? 

2. Apakah masyarakat dilibatkan dalam kegiatan keagamaan? 
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Pedoman Wawancara Untuk Orangtua/Wali siswa(i) 

1. Apakah tanggungan biaya SPP memberatkan secara financial bagi 

masyarakat yang menyekolahkan anaknya di madrasah aliyah Al-

Munawwarah? 

2. Seberapa sering pihak madrasah membangun komunikasi dengan elemen 

masyarakat dalam hal ini orangtua/wali siswa(i) ? 

3. Bagaimana pihak madrasah melibatkan orangtua siswa selain melalui komite 

madrsah? 

Pedoman Wawancara Untuk Ketua Komite 

1. Apa program-program komite yang telah dilaksanakan? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan program komite? 

 

Pedoman Wawancara Untuk Tokoh Masyarakat 

a. Kepala Desa 

1. Bagaiamana keadaan hubungan masyarakat dan pihak madrasah aliyah 

Al-Munawwarah Pondidaha? 

2. Apakah ada program berkelanjutan antara madrasah dan elemen 

masayrakat? 

3. Bagaiamana antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di 

madrasah aliyah Al-Munawwarah Pondidaha? 
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Lampiran 3 : Pedoman Hasil Observasi 

PEDOMAN HASIL PBSERVASI 

NO Butiran Pertanyaan S SS KS TS 

  1 
Masyarakat terlibat dalam pengembangan 

Madrasah 

    

  2 
Kepala Madrasah Berperan dalam 

memberdayakan masyarakat 

    

  3 
Pemberdayaan masyarakat efektif dalam 

pengembangan madrasah 

    

 

Keterangan : 

 S : Setuju 

SS : Sangat Sutuju 

KS : Kurang Setuju 

TS : Tidak Setuju 
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Lampiran 4 : Lembar Hasil Wawancara 

LEMBAR HASIL WAWANCARA                                                                        

Narasumber Pertama 

Nama  : Arlip, S.Pd 

Jabatan : Kepala Madrasah Aliyah Al-Munawwarah Pondidaha 

Waktu  : Rabu, 19 Agustus 2020 

1. Bagaimana keterikatan masyarakat dan madrasah aliyah Al-Munawwarah 

Pondidaha? 

Jawaban:  

Masyarakat sendiri dalam perkembangan Pondok Pesantren Al-

Munawwarah atau Madrasah Aliyah Al-Munawwarah memang sangat 

diperlukan, karena madrasah ini berdiri di tengah-tengah masyarakat, kami 

pun juga mengharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk terus menerus 

menyekolahkan anaknya di pesantren ini, apalagi sekarang ini melebihi 

setengah jumlah peserta didik berasal dari masyarakat setempat 

2. Bagaimana cara kepala madrasah dalam menjaga hubungan dengan 

masyarakat? 

Jawaban:  

Kami pun berupaya semaksimal mungkin untuk mengopmalkan pelayanan 

dan pendidikan kepada masyarakat. Sekarang kan meskipun tidak banyak 

ada beberapa individu dalam masyarakat yang beranggapan kalau 

Pesantren itu terlalu tinggal zaman sehingga bisa menjadi alasan kenapa 

orang-orang mulai berpaling dari pendidikan agama, saya takutkan 

anggapan seperti ini bisa merusak citra pesantren 
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3. Bagaiamana penyelenggaraan komite madrasah aliayh Al-Munawwarah? 

Jawaban:  

Kalau komite Madrasah memang ada, dari dulu memang ada. Itukan 

dibentuk untuk menyampaikan program ataupun sosialisasi terkait  

pembelajaran dan lain sebagainya kepada orang tua siswa, bisa juga 

tempat menerima masukan bagi pihak Madrasah ini. 

Yah, dengan komite madrasah ini bisa membantu memberikan masukan 

dan pertimbangan terkait itu tadi kepada madrasah yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran dan juga untuk pembahasan pengelolaan 

pembiayaan madrasah, untuk lebih jelasnya tanyakan langsung saja sama 

pak Rusdin karena dia ketua komite sekarang 

4. bagaimana kontribusi masyarakat kepada madrasah aliyah Al-

Munawwarah? 

Jawaban:   

Kalau SPP atau pembayaran sejenisnya kami tidak membebankan kepada 

orangtua siswa melihat kondisi ekonomi dan social mereka, kebanyakan 

dari mereka kan rata-rata petani takutnya nanti membebani kalau 

diwajibkan membayar. Jadi kami upayakan melalui anggaran yang ada 

proses pelaksanaan pendidikan tetap berjalan tanpa membebani orangtua 

siswa. 

5. Bagaimana pelaksanaan tugas kepala madrasah? 

Jawaban:  

Semua tugas-tugas kepala madrasah hanya dijalankan saya dan satu orang 

wakil kepala madrasah. 
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Karena jumlah siswa yang memang sedikit, maka berdasarkan regulasi 

kuota siswa yang sedikit tidak mencukupi untuk mengangkat wakil-wakil 

yang lain seperti di bidang sarana dan prasarana, kesiswaan, humas dan 

lain-lain seperti itu. Tapi untuk tugas biasanya dijalankan kepala dan wakil 

kepala madrasah yang ada sekarang 

6. Bagaiamana implementasi komite madrasah di madrasah aliyah Al-

Munawwarah? 

Jawaban:  

Biasanya kalau istilah komite selalu dikaitkan dengan uang, tapi disini 

komite madrasah lebih sering diperuntukkan forum-forum sosialisasi 

terkait program sekolah dan membicarakan masalah yang perlu melibatkan 

pihak luar seperti orangtuanya siswa. Kalau rapat komite sekarang sudah 

jarang belum lagi ada pandemi covid-19. 

7. Bagaimana pemberdayaan masyarakat diluar dari lembaga komite? 

Jawaban: 

Masyarakat juga kita undang kalau ada kegiatan keagamaan seperti Maulid 

Nabi Muhammad, Isra’ Mi’raj, halal bi halal dan kegiatan lain yang 

mungkin bisa menambah ikatan kekeluargaan antara yayasan dan 

masyarakat 
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LEMBAR HASIL WAWANCARA                                                                        

Narasumber Kedua 

Nama  : La Bisimi M.Pd 

Jabatan : Kepala Pondok/PLT Ketua Yayasan Al-Munawwarah Pondidaha 

Waktu  : Rabu, 19 Agustus 2020 

3. Bagaiamana persyaratan pengangkatan wakil kepala madrasah dalam 

menjalankan tugas? 

Jawaban:  

Aturannya kan harus punya banyak siswa supaya bisa mengangkat wakil-

wakil kepala Madrasah di bidang lainnya. Percuma kita angkat wakil-

wakil lainnya sementara diperaturannya tidak dibolehkan. 

4. Apakah masyarakat dilibatkan dalam kegiatan keagamaan? 

Jawaban: 

Perayaan hari-hari besar biasanya kami mengundang orangtua/wali siswa 

serta tokoh-tokoh masyarakat supaya nuansa sosialnya kelihatan. Apalagi 

kan jarang semua eleman masyarakat bertemu dala satu tempat yang sama. 
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LEMBAR HASIL WAWANCARA                                                                        

Narasumber Kedua 

Nama  : Muhammad Alwi 

Jabatan : Wakil Kepala Madrasah Aliyah Al-Munawwarah Pondidaha 

Waktu  : Sabtu , 22 Agustus 2020 

3. Bagaimana keadaan hubungan dengan masyarakat sekarang? 

Jawaban: 

Kalau untuk sekarang pelibatan masyarakat secara langsung itu kita batasi 

mengingat sekarang masih dalam tahap new normal 

4. Bagaimana penyelenggaraan komite madrasah di madrasah aliyah Al-

Munawwarah? 

Jawaban: 

Program-program komite madrasah kalau disini itu pertemuan-pertemuan 

yang membahas tentang keadaan madrasah, jadi kalau ada masalah, 

komite juga membantu mencari solusi memberikan saran dan lain 

sebagainya. Adanya komite ini juga membantu membuka jalan bagi 

siapapun untuk memberikan sumbangan 
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LEMBAR HASIL WAWANCARA                                                                        

Narasumber Ketiga 

Nama  : Ibu Ida 

Jabatan : Orangtua/Wali Madrasah Aliyah Al-Munawwarah Pondidaha 

Waktu  : Sabtu , 22 Agustus 2020 

1. Apakah madrasah aliyah Al-Munawwarah Pondidaha mewajibkan 

tanggungan financial berupa SPP? 

Jawaban: 

Setau saya kalau di sekolah (Madrasah Aliyah Al-Munawwarah) sudah 

tidak bayar SPP, awalnya memang pernah membayar, sekarang sudah 

tidak. 

2. Bagaimana pihak madrasah melibatkan orangtua siswa selain melalui 

komite madrsah? 

Jawaban: 

Sering kita di undang kalau ada acara di pesantren kadang juga kita 

dijadikan panitia penyelenggara kegiatan yang lokasinya di dalam 

pesantren. 
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LEMBAR HASIL WAWANCARA                                                                        

Narasumber Keempat 

Nama  : Rusdin A.Ma 

Jabatan : Ketua Komite Madrasah Aliyah Al-Munawwarah Pondidaha 

Waktu  : Selasa , 25 Agustus 2020 

3. Apa program-program komite yang telah dilaksanakan? 

Jawaban : 

Ada beberapa kegiatan komite yang pernah terlaksana yaitu, pertemuan 

atau rapat koordinasi dengan kepala madrasah yang dihadiri anggota 

komite mengenai perkembangan dan permasalahan yang terjadi di 

madrasah, pembahasan pengalokasian Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS), rapat evaluasi dengan orangtua siswa menjelang akhir semester 

dan rapat sosialisasi tentang program pembelajaran. 

4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan program komite? 

Jawaban: 

Biasanya jadwal rapat itu sering tertunda dan diundur entah sampai hari 

sekian, karena kepala madrasah biasa tidak berada di tempat. Akhirnya 

kadang rapat itu tidak terlaksana  
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LEMBAR HASIL WAWANCARA                                                                        

Narasumber Kelima 

Nama  : Nasrudin 

Jabatan : Kepala Desa Tirawuta 

Waktu  : Selasa , 22 Agustus 2020 

1. Bagaiamana keadaan hubungan masyarakat dan pihak madrasah aliyah Al-

Munawwarah Pondidaha? 

Jawaban: 

Sejauh ini hubungan masyarakat dengan pihak pesantrena Al-

Munawwarah sendiri yah lumayan baik meskipun hubungannya hanya 

sebatas keterikatan kekeluargaan saja 

2. Apakah ada program berkelanjutan antara madrasah dan elemen 

masayrakat? 

Jawaban: 

kalau untuk program kerjasama masayrakat dan pihak madrasah sendiri 

saya belum dapat informasi dari dalam apakah ada atau tidak 

3. Bagaiamana antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di 

madrasah aliyah Al-Munawwarah Pondidaha? 

Jawaban: 

Hampir semua penduduk di desa ini menyekolahkan anaknya di dalam 

pesantren Al-Munawwarah baik itu Mts Aliyah atau SMK-nya jadi terasa 

bahwa ini pesantren bagian dan milik masyarakat itu sendiri 
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Lampiran 6 : Daftar Guru 

NO NAMA GURU JENIS KELAMIN 

1 SITI AISAH S.Pd Pr 

2 SALNUL Lk 

3 RUSDIN SALEH Lk 

4 YUSNITA PUJI ASTUTI S.Pd Pr 

5 SALMA FITRIANI Pr 

6 HILDA Pr 

7 IRDAWATI Pr 

8 IMRAN Lk 

9 ASTRI PUSPITA SARI Pr 

10 JUMADE Lk 

11 HERNISA Pr 

12 SALMAH S.Pd.I Pr 

13 AHMAD ARIFIN M.PdI Lk 

14 NUR ANISA Pr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














