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Lampiran  01. 

Profil MIN 1 Kendari 

1. Profil  Sekolah 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kendari, merupakan Madrasah 

yang pada awalnya masih berstatus swasta dengan nama Madrasah Ibtidaiyah 

DDI yang lokasi gedungnya terletak di Kelurahan Kadia. Keberadaan 

Madrasah Ibtidaiyah tersebut disambut baik oleh masyarakat pada waktu itu. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan dan perkembangan yang 

sangat baik dari sejumlah murid maupun tenaga pengajarnya. Akhirnya 

pemerintah bersama tokoh-tokoh masyarakat mengajukan gagasan supaya 

Madrasah Ibtidaiyah tersebut dijadikan Madrasah Negeri.Sehingga Madrasah 

Ibtidaiyah Kendari berubah status dari status swasta menjadi negeri yang 

diresmikan pada tanggal 15 Februari 1968 dengan nomor. 

18/G.III/LMR/X.2/1968. 

Keberadaan  Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kendari yang sejak 

berdirinya sampai sekarang telah beberapa kali mengalami pergantian 

pimpinan atau Kepala madrasah. Adapun yang pernah memimpin di MIN 1 

Kendari adalah: a) M. Syukur (periode 1968-1976); b) M. Nawawi (periode 

1976-1982); c) M. Ashar Paccing ( 1982-1984); d) M. Marhabang ( 1984-

1988); e) Hj.St. Nursiah Dessu, S.Pd.I ( 1988-2005); f) Rahim, S.Pd.I (2005-

2007); g) La Ode Fajar, S.Ag ( 2007- 2009); h) Supriadi, S.Ag.MA. ( 2009- 

2015); i) Sitti Juhasni, S.Ag ( 2015- 2020) ; j) Kuat Mujabah, S.Ag ( 2020- 

sekarang).  



 

MIN 1 Kendari merupakan Lembaga di bawah naungan Kementerian 

Agama yang beralamatkan di Jalan Pembangunan Adapun lokasi MIN 1 

Kendari terletak pada geografis yang sangat cocok untuk proses belajar 

mengajar yang berada di tengah  pemukiman penduduk. MIN 1 Kendari  ini 

dibangun dengan pertimbangan tata letak bangunan yang memberikan 

kenyamanan untuk belajar.  

Adapun batas – batas dari lokasi MIN 1 Kendari adalah sebelah Utara 

berbatasan dengan SMP Negeri 2 Kendari, sebelah Barat berbatasan dengan 

pasar pelelangan ikan sebelah selatan berbatasan dengan POM TNI AL, 

sebelah timur berbatasan dengan Pasar Sentral Kota Kendari. 

Tujuan Berdirinya MIN 1 Kendari ada 2  yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus: 

1) Tujuan Umum  

Sesuai dengan tujuan pendidikan dasar sebagaimana yang dirumuskan 

dalam Sistem Pendidikan Nasional yaitu: meletakkan dasar kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

2) Tujuan Khusus 

Dalam pencapaian tujuan umum tersebut dilaksanakan secara bertahap 

dan berkesinambungan yaitu: 

 

 



 

Jangka Pendek (1-3 tahun) : 

a. Siswa dibiasakan dengan kegiatan yang bernuansa keagamaan berdoa 

bersama pada saat permulaan dan penutupan pembelajaran di kelas.  

b. Siswa bebas dari buta baca tulis Al-Qur‟an dengan presentase sebesar 

98% 

c. Terciptanya pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, efisien, dan 

menyenangkan melalui pendekatan pembelajaran kontekstual.  

d. Prestasi akademik tahun pelajaran 2020/2021 meningkat baik dibidang 

Sains, Matematika. 

e. Menjalin kerjasama dengan instansi / lembaga terkait yakni Dinas  

Kesehatan baik tingkat kecamatan,tk Kota, Provinsi dalam hal 

pembinaan Tri Program UKS.  

f. Menjalin kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka 

pengembangan program pendidikan.  

g. Memiliki tim Sekolah Ramah Anak dan masuk nominasi tingkat Kota 

yang dibina oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak.  

h. Memiliki group kesenian dan klub olahraga di Madrasah nominasi 

tingkat Kota dan Provinsi. 

i. Menjadi Sekolah yang memiliki pembina kegiatan Pramuka yang 

masuk nominasi tingkat Kota Kendari.  

j. Menjadikan Madrasah yang berwawasan lingkungan dengan kategori 

Madrasah Sehat,baik tingkat kota, provinsi.  



 

k. Memiliki tim pembina kegiatan Ekstra Kurikuler dibidang 

Sains,Matematika, TIK 

Jangka Menengah (4-5 tahun): 

a. Siswa bebas dari buta baca tulis Al-Qur‟an dengan presentase 

pencapaian 100 %.  

b. Tercapainya Nilai Ujian Nasional dan Ujian Madrasah pada mata 

pelajaran di atas rata-rata yang ditetapkan oleh BSNP.  

c. KTSP terlaksana sesuai dengan program perencanaan.  

d. Masuk tim favorit kegiatan berbasis lingkungan tingkat Provinsi  

e. Masuk tim favorit kegiatan UKS tingkat Provinsi. 

f. Terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif, bersih, indah dan 

rindang.  

g. Masuk tim favorit olimpiade Matematika, Sains baik tingkat Kota 

maupun provinsi.  

h. Masuk tim favorit kesenian dan olah raga tingkat provinsi.  

i. Terlibatnya seluruh komponen sekolah secara aktif dalam pengelolaan 

sekolah melalui strategi Dikretahas. 

Jangka Panjang: 

a. Siswa bebas dari buta baca tulis Al-Qur‟an dengan presentase mencapai 

100%  

b. Masuk tim favorit kegiatan OSN, KSM bidang Sains, Matematika 

tingkat Propinsi/Nasional.   



 

c. Masuk tim favorit UKS tingkat Propinsi/Nasional.  

d. Masuk tim favorit sekolah Sehat tingkat nasional.  

e. Masuk tim favorit Sekolah Ramah Anak tingkat Nasional.  

f. Masuk tim favorit kesenian dan olah raga tingkat provinsi dan nasional 

g. Mewujudkan 5 keunggulan sebagai berikut :  

1) Unggul dalam kegiatan keagamaan dan kepedulian sekolah.  

2) Unggul dalam perolehan Nilai Ujian Nasional dan Ujian Madrasah.  

3) Unggul dalam persaingan masuk ke jenjang MTsN Favorit maupun 

SMP favorit.  

4) Unggul dalam lomba : olah raga, kesenian, dan UKS dan Adiwiyata.  

5) Unggul dalam bidang lomba Tingkat Madrasah KSM dan Aksioma 

baik tingkat Kota, Provinsi dan Nasional 

MIN 1 Kendari mempunyai Visi “ membentuk siswa yang berkualitas, 

unggul dalam prestasi berlandaskan Imtak dan Iptek serta berwawasan 

lingkungan”. Sedangkan misi MIN 1 Kendari adalah: (1) Mengembangkan 

kehidupan warga madrasah yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; (2) 

Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian prestasi 

akademik dan non akademik; (3) Menyelenggarakan evaluasi kegiatan dan 

kemajuan belajar siswa yang berkesinambungan; (4) Melatih dan membimbing 

siswa dalam menjalankan ajaran Islam antara lain melalui praktek Ibadah Shalat 

Dzuhur berjamaah dilingkungan Madrasah, Tadarus Al-Qur‟an dan berakhlakul 

karimah.; (5) Meningkatkan kerjasama dengan orang tua siswa, masyarakat dan 

instansi terkait dalam rangka pengawasan guna peningkatan program sekolah dan 



 

disiplin siswa; (6) Menciptakan suasana belajar yang meneyenangkan dan 

berwawasan lingkungan; (7) Menumbuhkan kepedulian terhadap alam sekitarnya. 

Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara keseluruhan di 

MIN 1 Kendari adalah 38 orang dengan rincian 29 orang guru dan 9 orang staf 

tata usaha. Jumlah peserta didik pada tahun pelajaran 2020/2021 di MIN 1 

Kendari secara keseluruhan adalah 560 peserta didik yang terdiri dari 280 laki-laki 

dan 280 perempuan. 

Kondisi sarana prasana di MIN 1 Kendari cukup memadai, bisa dilihat 

pada tabel berikut: 

No Prasarana Jumlah Kondisi 

1 Ruang Guru 1 Baik 

2 Ruang Kepala Sekolah 1 Baik 

3 Ruang Tata Usaha 1 Baik 

4 Ruang Kelas 14 Baik 

5 Mesjid 1 Baik 

6 Perpustakaan 1 Baik 

7 Toilet Guru 2 Baik 

8 Toilet Siswa 8 Baik  

9 Kantin  3 Baik  

10 Gudang 1 Baik  

11 Tempat Parkir 1 Baik 

12 Pos Jaga  1 Baik  

13 UKS 1 Baik  



 

14 Ruang Keterampilan 1 Baik  

15 Green House 1 Baik  

16 Pojok Baca 6 Baik  

17 Tempat Wudhu 2 Baik  

 

Data pendidik dan tenaga kependidikan di MIN 1 Kendari 

Nama Guru Pendidikan 

terakhir 

Jabatan Status 

kepegawaian 

Sertifikasi 

Ada Tdk 

Kuat Mujabah, 

S. Ag 

S-1 Kepala 

Madrasah 

PNS √  

Jusliani, S. Ag S-1 Guru Kelas PNS √  

Siti Maryam, S. 

Pd. I 

S-1 Guru Kelas PNS √  

Rusmia, S. Pd. I S-1 Guru Kelas PNS √  

Fitriani, S. Pd. I S-1 Guru Kelas PNS √  

Sumarni, S. Pd. 

I 

S-1 Guru Kelas PNS √  

Saharah, S. Pd. I S-1 Guru Kelas PNS √  

Wa Ila, S. Pd. I S-1 Guru Kelas PNS √  

Ecce Wahab, S. 

Pd. I 

S-1 Guru Kelas PNS √  

St. Syairah, S. S-1 Guru Kelas PNS √  



 

Pd. I 

Asmawati, S. 

Pd. I 

S-1 Guru Kelas PNS √  

Haerany, S. Pd. 

I 

S-1 Guru Kelas PNS √  

Nursila, S. Pd. I S-1 Guru Kelas PNS √  

Dra. Wd. 

Hamidah 

S-1 Guru Kelas PNS √  

Masniah, S. Pd. 

I 

S-1 Guru Kelas PNS √  

Hj. Darmawati, 

S. Pd. I 

S-1 Guru Kelas PNS √  

Sariyah, S. Pd. I S-1 Guru Kelas PNS √  

Nuraini, S. Ag S-1 Guru Kelas PNS √  

Sitti Juhasni, S. 

Ag 

S-1 Guru Kelas PNS √  

Murni, S. Pd. I S-1 Guru 

Bidang 

Studi 

PNS √  

Nur Hayati, B., 

S. Ag 

S-1 Guru 

Bidang 

Studi 

PNS √  

La Saradi, S. Pd. S-1 Guru PNS √  



 

I Bidang 

Studi 

Muslimin, S. Pd. 

I., M. Pd 

S-1 Guru 

Bidang 

Studi 

PNS √  

Nina, S. Pd. I S-1 Guru 

Bidang 

Studi 

PNS  √ 

Kadir, S. Pd. I S-1 Guru 

Bidang 

Studi 

PNS  √ 

Sri Wahyuni, S. 

Pd. I 

S-1 Guru 

Bidang 

Studi 

Non PNS  √ 

Indra Sari, S. 

Pd. I 

S-1 Guru 

Bidang 

Studi 

Non PNS  √ 

Dapid Abdullah 

S. Pd. I 

S-1 Guru 

Bidang 

Studi 

Non PNS  √ 

Trisna, S. Pd S-1 Guru 

Bidang 

Studi 

Non PNS  √ 



 

  



 

Lampiran 02 

PEDOMAN WAWANCARA 

Instrumen Wawancara Kepala Madrasah MIN 1 Kendari 

1. Bagaimana gambaran singkat sekilas latar belakang MIN 1 Kendari? 

a. Sejarah berdirinya MIN 1 Kendari 

b. Tujuan berdirinya MIN 1 Kendari 

c. Visi dan Misi MIN 1 Kendari 

d. Keadaan staf dan tenaga pengajar 

e. Kondisi lingkungan dan masyarakat 

2. Apa yang bapak ketahui tentang pendidikan karakter? 

3. Bagaimana bentuk-bentuk pendidikan karakter yang dikembangkan di 

MIN 1 Kendari? 

4. Menurut bapak apakah pendidikan karakter religius itu? 

5. Bagaimana penerapan pendidikan karakter religius siswa di MIN 1 

Kendari? 

6. Metode atau program apa saja yang digunakan dalam proses pembentukan 

karakter dalam lingkungan madrasah? 

7. Apakah guru-guru sering diikutkan dalam workshop, seminar/ pelatihan 

mengenai pendidikan karakter? 

8. Kegiatan apa saja yang mendukung keberhasilan pendidikan karakter di 

madrsah ini? 

9. Sarana dan prasarana apa saja yang difasilitasi untuk membentuk karakter 

siswa? 



 

10.  Bagaimana upaya pembentukan karakter di madrasah oleh kepala 

madrasah kepada guru, karyawan, dan siswa? 

11. Apa saja faktor pendukung dalam upaya pembentukan karakter siswa di 

madrasah? 

12. Apa saja faktor penghambat dalam upaya pembentukan karakter siswa di 

madrasah? 

13. Apa solusi untuk faktor penghambat tersebut?. 

Instrumen Wawancara Wakasek Kesiswaan MIN 1 Kendari 

1. Apa yang Ibu ketahui tentang pendidikan karakter? 

2. Menurut Ibu apakah pendidikan karakter religius itu? 

3. Bagaimana peran anda selaku wakasek kesiswaan dalam membentuk 

karakter siswa ? 

4. Apa saja kegiatan Ekstrakurikuler yang ada di MIN 1 ini dalam 

menunjang pembentukan karakter? 

5. Bagaimana Efektifitas kegiatan ekstra yang menunjang program 

pembentukan karakter siswa? 

6. Apakah dampak dari adanya kegiatan ekstrakurikuler di MIN 1 Kendari 

ini yang menunjang  pembentuka karakter religius? 

7. Adakah Pengaruh implementasi pendidikan karakter terhadap prestasi 

belajar siswa ? 

 

 



 

Instrumen Wawancara Guru Bidang Studi Pendidikan Akidah Akhlak 

1. Apa yang bapak ketahui tentang Pendidikan karakter? 

2. Menurut bapak apakah pendidikan karakter religius itu? 

3. Apakah bapak sudah menerapkan pendidikan karakter dalam proses 

pembelajaran? 

4. Bagaimana cara yang dilakukan untuk menerapkan pendidikan karakter 

religius dalam proses belajar mengajar di dalam kelas ? 

5. Apakah kesulitan atau kendala yang anda hadapi dalam menerapkan 

pendidikan karakter religius dalam proses pembelajaran? 

6. Adakah pengaruh Implementasi pendidikan karakter religius terhadap 

prestasi belajar siswa ? 

7. Apakah pengaruh implementasi pendidikan karakter religius terhadap 

perilaku siswa? 

8. Menurut bapak, bagaimana, bagaimana karakter religius siswa di MIN 1 

Kendari ini? 

9. Bagaimana sikap siswa dengan guru dan orang yang lebih tua di 

madrasah? 

10. Bagaimana perilaku siswa dalam proses pembelajaran?  

  



 

Lampiran 03. 

TRANSKRIP WAWANCARA  

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MEMBENTUK 

SIKAP RELIGIUSITAS SISWA DI MIN 1 KENDARI 

Responden   : Kuat Mujabah, S.Ag 

Jabatan         : Kepala Madrasah Ibtidayah Negeri 1 Kendari 

Hari              : Senin 

Tanggal        : 16 Agustus 2021 

Tempat         : Ruang Kepala Madrasah MIN 1 Kendari 

No Butir Pertanyaan Jawaban Responden 

1 Apa yang bapak ketahui 

tentang pendidikan 

karakter? 

Pendidikan karakter di MIN Kendari 

adalah suatu pendidikan suatu 

pembiasaan tingkah laku yang baik untuk 

membentuk karakter siswa 

2 Bagaimana bentuk-bentuk 

pendidikan karakter yang 

dikembangkan di MIN 1 

Kendari? 

JadiBentuk-bentuk pendidikan karakter 

yang ditanamkan di MIN 1 Kendari yaitu 

ada  karakter religius, karakter baca, 

karakter disiplin,demokratis, semangat 

kebangsaan, bersahabat, cinta akan 

kedamaian, serta peduli terhadap kondisi 

lingkungan.Untuk  karakter religius itu 

sendiri apabila berada diluar jam sekolah 

kita tetap melakukan pemantauan ke 

rumahnya yang bersangkutan apakah dia 



 

sering menjalankan sholat berjamah, 

disini  ada kita punya tim yang memantau 

tentang dia masuk kategori karakter 

religius, jadi kita juga bekerja sama 

dengan orangtua siswa kitatanya juga 

orangtua siswa apakah anaknya 

melaksanakan shalat wajib di rumahnya 

atau tidak. 

3 Menurut  bapak, apakah 

pendidikan karakter religius 

itu? 

Pendidikan karakter religius adalah 

penanaman-penanaman nilai agama 

kepada siswa baik di sekolah maupun di 

rumah 

4 Bagaimana penerapan 

pendidikan karakter religius 

siswa di MIN 1 Kendari 

Pelaksanaan pendidikan karakter religius 

di MIN 1 Kendari sebelum adanya PPKM  

adalah dengan melakukan penanaman  

nilai-nilai  agama islam kepada siswa 

baik di sekolah maupun di rumah, 

misalkan pembiasaan 5S yaitu senyum, 

sapa, salam, sopan dan santun, datang 

tepat waktu, mejaga kerapian dan 

kebersihan,  berdoa terlebih dahulu 

sebelum belajar dan sesudah belajar, 

yasinan bersama dan shalat dhuha 



 

bersama setiap hari jumat ,tapi sekarang 

kan masih dalam kondisi PPKM jadi saat 

ini sekolah berjalan secara daring tetapi 

nilai-nilai itu terus kami tanamkan kepada 

siswa sehingga apa yg di dapatkan di 

sekolah seperti yang telah saya sebutkan 

tadi maka itulah karakter religius yang 

akan tertanam di dalam diri setiap siswa. 

5 Metode atau program apa 

saja yang digunakan dalam 

proses pembentukan 

karakter dalam lingkungan 

madrasah? 

Metode atau program yang kami gunakan 

disini adalah melalui pembiasaan dan 

keteladanan dari guru-guru disini, serta 

dengan inovasi madrasah, jadi inovasi 

madrasah disini itu Inovasi dalam bidang 

tahfiz, tartil dan tafsir.  Istilahnya kita 

ingin membentuk atau melahirkan tahfiz-

tahfiz tapi tidak semunya. Jadi kita 

melakukan pemetaan dalam inovasi 

madrasah itu kebetulan kita juga ingin 

menjadi  piloting di sulawesi tenggara 

untuk tingkat  nasional dalam hal 

pendidikan karakter. Jadi kita  adakan 

pemetaan misalkan dari kelas 1-6 yang 

dia pintar dalam bidang tahfiz, tartil-



 

tafsir, dan semuanya itu ada kita 

tanamkan penddikan karakter tentang 

bagaimana hormat sama orang tua, sama 

temannya, sama gurunya, dan rajin dia 

menjalankn sholat wajib maupun amalan-

amalan lain, seperti itu. 

 

6 Apakah guru-guru sering 

diikutkan dalam workshop, 

seminar/pelatihan mengenai 

pendidikan karakter? 

Ya, sering, Alhamdulillah setiap ada 

even, seminar, atau workshop kita selalu 

ikut. 

7 Kegiatan apa saja yang 

mendukung keberhasilan 

pendidikankarakter di 

madrasah ini ? 

Jadi untuk mendukung keberhasilan 

pendidikan karakterdi madrasah ini 

adalah dengan menghubungkan nilai 

pendidikan karakter kedalam kurikulum, 

jadi guru harus tau bagaimana untuk 

mengarahkan keberhasilan pendidikan 

karakter siswa, sebagai contoh tidak 

hanya mata pelajaran agama saja, namun 

pelajaran umum juga harus bisa 

dihubungkan dengan pendidikan karakter 

juga, tinggal gurunya saja bagaimana cara 

untuk menyampaikan ke siswanya 



 

8 Sarana dan prasarana apa 

saja yang memfasilitasi 

untuk membentuk karakter 

religiussiswa ? 

Jadi untuk membentuk karakter religius 

disini kami punya 1 masjid/ mushola 

yang dijadikan tmpat untuk melaksanakan 

shalat dhuha berjamaah, yasinan di hari 

jumat maupun shalat dzuhur. Dan juga 

tempat sebagai prakter seni religi seperti 

kasida, tilawah, dan lain-lain 

9 Bagaimana upaya 

pembentukan karakter di 

madrasah oleh kepala 

madrasah kepada guru, 

karyawan, dan siswa ? 

 

Untuk pembentukan karakter kepada guru 

dan karyawan terutama kita workshop, 

setelah itu kita penerapan, pada siswa kita 

juga demikian, seminar workshop itu kita 

sampaikan kepada siswa. 

10 Apa saja faktor pendukung 

dalam upaya pembentukan 

karakter siswa di 

madrasah? 

Faktor pendukungnya yaitu pertama dari 

kurikulum, tersedianya sarana dan 

prasarana, kegiatan ekstra maupun intra, 

guru-guru yang berkompeten dan yang  

lebih utama memang adalah budaya 

madrasah kita 

11 Apa saja faktor penghambat 

dalam upaya pembentukan 

karakter siswa di madrasah 

? 

Faktor penghambatnya memang dari 

SDM nya siswa itu tidak sama, punya 

latar belakang yang berbeda-beda. 



 

12 Apa solusi untuk faktor 

penghambat tersebut ? 

Kita adakan evaluasi bersama, kita cari 

solusi bersama-sama, jika ada suatu 

masalah kita bicarakan bersama dengan 

dewan guru. 

 

 

 

 

 

  



 

TRANSKRIP WAWANCARA  

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MEMBENTUK 

SIKAP RELIGIUSITAS SISWA DI MIN 1 KENDARI 

Responden   : Sitti Juhasni, S.Ag 

Jabatan         : Wakil Kepala Madrasah Ibtidayah Negeri 1 Kendari 

Hari              : Senin 

Tanggal        : 16 Agustus 2021 

Tempat         : Ruang Guru Madrasah MIN 1 Kendari 

No Butir Pertanyaan Jawaban Responden 

1 Apa yang Ibu ketahui tentang 

pendidikan karakter? 

 

Pendidikan karakter adalah pendidikan 

yang berupaya untuk bagaimana 

mewujudkan pesrta didik agar kelak 

mereka tumbuh kembang dengan sadar 

menjadi anak-anak yang berkarakter, 

bermoral, berkepribadian baik dan 

memiliki semangat yang tinggi untuk 

belajar. 

2 Menurut Ibu apakah 

pendidikan karakter religius 

itu? 

 

Pendidikan karakter reigius ini sangat 

kental di MIN 1 Kendari, dimana di 

dalam MIN 1 kendari ini selain 

mengajarkan pengetahuan umum di 

dalamnya juga ada pendidikan agama, 



 

oleh karena kaitan dengan pendidikan 

karakter  yang religius di dalam nilai-

nilai pendidikan dan pengajaran yang 

kita berikan, semuanya selalu bernilai 

dan berkarakter religius d dalamnya, 

terkhusus lagi bidang-bidang studi atau 

matapelajaran yang mengajarakan 

tentang PAI, mulai dari SKI nya, 

bahasa arabnya, BTQ nya,  fiqih nya, 

akidah akhlaknya, itu sangat kental 

nilai religius di dalamnya, dan 

diamping itu pembelajaran tematik 

yang sifatnya umum yang kita berikan 

juga tidak terlepas dari nilai-nilai 

karakter religius. 

3 Bagaimana peran anda selaku 

wakasek kesiswaan dalam 

membentuk karakter siswa ? 

 

Perannya antara lain mengarahkan 

anak-anak kedalam beberapa program 

kegatan di madrasah yang dapat 

membentuk karakter baik siswa, salah 

satunya karakter religius 

4 Apa saja kegiatan 

Ekstrakurikuler yang ada di 

MIN 1 ini dalam menunjang 

Ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler 

yang menjadi penunjang untuk 

pembentukan karakter religius 



 

pembentukan karakter 

 

diantaranya pembinaan sains dan 

bimbingan matematika, kegiatan 

pramuka, kegiatan seni tari, kegiatan 

BTQ. Kelima dari kegiatan 

ekstrakurikuler tersebut sangat-sangat 

mendukung untuk terbentuknya 

karakter religius, salah satunya 

misalnya kegiatan kepramukaan, di 

dalam kegiatan kepramukaan itu 

banyak nilai-nilai yang ditanamkan 

kepada peserta didik, selain nilain-nilai 

pramuka yang sifatnya umum juga 

nilai-nilai karakter religius yang ada 

kaitannya dengan religius. Kemudian 

dikegiatan ekstrakurikuler baik itu 

sains ataupun matematika bagaimana 

anak-anak itu didorong untuk menjadi 

anak-anak yang berprestasi, yang 

tangguh, yang harus memiliki 

semangat untuk belajar tentunya dalam 

hal ini tidak bisa kita kesampingkan 

dari karakter religiusnya karena 

mereka dalam pembinaan itu juga di 



 

integrasikan nilai-nilai religius dari 

pada pembelajaran IPA dengan 

Matematika, kemudian seninya juga 

seperti itu, jadi selain seni yang 

sifatnya umum juga ada seni 

keagamaan disini diadakan 

penggabungan antara seni umum dan 

seni keagamaan, dikreasikan sehingga 

melahirkan seni religius yang baru. 

Untuk  pembinaan BTQ juga saya kira 

sangat berpengaruh dalam 

pembentukkan karakter religious 

5 Bagaimana efektifitas 

kegiatan ekstra yang 

menunjang program 

pembentukan karakter siswa? 

 

Ke efektifan daripada pelaksanan 

kegiatan, kalau saat ini kegiatan intra 

mauun inta mungkin tida efektif kita 

laksanakan sebab dalam masa 

pandemi, tetapi sebelum adanya 

pandemi kegiatannya itu efektif kita 

laksanaan, dimana kita punya jadwal 

jadi dalam satu mingggu itu diberikan 

jadwal untuk setiap item kegiatannya 

itu dua hari, 2 hari untuk pelaksanaan 

pembimbinga, baik itu kegiatan 



 

pramuka, BTQ, seni tari, matematika, 

sama bimbingan sain masing-masing 2. 

Jadi, kalau berbicara tentang efektif itu 

efektif. 

6 Apakah dampak dari adanya 

kegiatan ekstrakurikuler di 

MIN 1 Kendari ini yang 

menunjang pembentukan 

karakter religius? 

 

Itu sangat berdampak dalam 

pembentuan karakter religius terutama, 

karena peserta didik kita, contohnya 

mulai dari anak kelas 1-6 itu kita ada 

program yang namanya tahfidz. 

Artinya dari kelas 1 itu kita sudah 

programkan ada hafalan-hafalan surah 

pendeknya, kemudian sudah hafal doa-

doa apa, sampai di kelas 6 itu kit 

harakan hasil ahirnya, sehingga ketika 

keluar dari MIN 1 Kendari itu dia 

sudah hafal juz 30. 

7 Adakah pengaruh 

implementasi pendidikan 

karakter terhadap prestasi 

belajar siswa ? 

 

Sangat- sangat mempunyai pengaruh 

positif terhadap prestasi belajar siswa 

 

  



 

TRANSKRIP WAWANCARA  

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MEMBENTUK 

SIKAP RELIGIUSITAS SISWA DI MIN 1 KENDARI 

Responden   : La Saradi, S.Pd.I 

Jabatan         : Guru Bidang Studi Pendidikan Akhlak 

Hari              : Rabu 

Tanggal        : 18 Agustus 2021 

Tempat         : Ruang Guru Madrasah MIN 1 Kendari 

No Butir Pertanyaan Jawaban Responden 

1 Apa yang bapak ketahui 

tentang Pendidikan karakter? 

 

Pendidikan karakter itu adalah 

pendidikan yang berbasis tentang 

karakter yang berkaitan dengan 

masalah perilakum masalah akhlak, 

budi pekerti yang baik. 

2 Menurut bapak apakah 

pendidikan karakter religius 

itu? 

 

Karakter religius itu adalah karakter  

yang berkaitan dengan akhlak yang 

baik yang bernuansa islam , paham 

tentang agamanya sendiri khususnya 

agama islam 

3 Apakah bapak sudah 

menerapkan pendidikan 

karakter dalam proses 

pembelajaran? 

Alhamdulillah kita di madrasah 

ibtidayah mulai dari awawl 

pembelajaran sampai ahir pembelajaran 

semuanya  kita sudah menerapkan 



 

 pendidikan karakter  

4 Bagaimana cara yang 

dilakukan untuk menerapkan 

pendidikan karakter religius 

dalam proses belajar mengajar 

di dalam kelas ? 

 

Cara yang saya lakukan untuk 

menerapkan pendidikan karakter 

religius dalam proses belajar mengajar 

adalah salah satunya melakukan 

pembiasaan. Sepertipenerapannya 

dalam pembbelajaran itu untuk karakter 

reigius yah sebelum melaksanakan 

pembelajaran itu yah memberi salam 

kepada guru berdoa terlebih dahulu 

sebelum belajar sesudah belajar pun 

begitu. 

5 Apakah kesulitan atau 

kendala yang bapak hadapi 

dalam menerapkan 

pendidikan karakter religius 

dalam proses pembelajaran? 

 

kalau masalah kesulitan penerapkan 

pendidikan karakter itu kan anak-anak 

bermacam-macam tipenya, berbeda- 

beda tipe , tentunya sebagai seorang 

guru harus  bersikap sabar dan 

berikhtiar untuk mendidik dan 

membimbing anak-anak , pantang 

menyerah. 

6 Adakah pengaruh 

Implementasi pendidikan 

karakter religius terhadap 

Ya ada, pengaruhnya luar biasa 

membentuk karakter anak-anak untuk 

masa depannya anak-anak supaya 



 

prestasi belajar siswa ? 

 

anak-anak memliki karakter yang baik. 

7 Menurut bapak, bagaimana, 

bagaimana karakterreligius 

siswa di MIN 1 Ken dari ini? 

 

Menurut saya Alhamduliillah semua 

anak-anak berkarakter baik, berakhlak 

baik, karena disini sejak awal kita 

sudah membina kepada karakter, 

membina akhlak 

8 Bagaimana sikap siswa 

dengan guru dan orang yang 

lebih tua di madrasah 

 

Sikap siswa terhadap guru selalu 

mengucapkan salam kepada gurunya  

sopan santun, senyum, karena memang 

dari awal kita sudah terapkan 

pendidikan karakter dari kelas 1- 6 

9 Bagaimana perilaku siswa 

dalam proses pembelajaran. 

 

Alhamdulllah mereka mengikutinya 

dengan baik, serius, sekalipun mungkin 

satu diantara mereka ada juga yang 

tidak serius tetapi semua hampir 90%  

semuanya berkarakter baik, berperilaku 

baik daam menghadapi proses 

pembelajaran 

 

  



 

Lampiran 04. 

DOKUMENTASI 

 

 

 

Foto : Madrasah Ibtidayah Negri 1 Kendari, (foto diambil tahun 2019 jauh sebelum madrasah di 

renovasi yaitu pada saat kegiatan PLP 1) 



 

 

 

 

 Foto : proses wawancara/ interfiew dengan Kepala Madrasah MIN 1 Kendari 

 

Foto : proses wawancara/ interfiew dengan wakil Kepala Madrasah MIN 1 Kendari 



 

 

Foto : proses wawancara dengan guru bidang studi Pendidikan Akhlak 

  

  



 

 

 

Foto : slogan-slogan yang dapat memotivasi dan membangun kesadaran siswa MIN 1 Kendari 

 

Foto: doa bersama sebelum dan sesudah memulai pelajaran ( foto diambil sebelum pandemi pada 

masa PLP 1 tahun 2019) 



 

 

Foto: Kegiatan apel pagi di MIN 1 Kendari yang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan 

setiap paginya ( Foto diambil sebelum pandemi pada masa   PLP tahun 2019) 

 
Foto: Mesjid sebagai sarana untuk membina karakter reiligius siswa MIN 1 kendari melalui 

pembiasaan shalat berjamaah maupun kegiatan religius lainnya serta trelihat pula kondisi 

lingkungan yang bersih di MIN 1 Kendari( foto diambil pada masa PLP tahun 2019  

 

Foto : Daftar hafalan surah oleh siswa kelas VI B yang merupakan bukti dari adanya 

pembinaan dalam bidang Tahfiz 

 



 

 

Foto : Yasinan & Shalawatan bersama di hari jumat ( foto diambil sebelum pandemic pada masa     

PLP 1 tahun 2019) 

 

 

Foto : Shalat Dhuha berjamaah ( foto diambil sebelum pandemic pada masa PLP 1 tahun   

2019) 

 

 

 



 

 

 

Foto : Nilai Akreditasi & Sertifikat Akreditasi MIN 1 Kendari 

  



 

Lampiran 05 

Surat pengantar izin Penelitian Dari Kampus 

  



 

Lampiran 06 

Surat izin Penelitian Dari Balit Bang 

  



 

Lampiran 07 
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6. Agama   : Islam 
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  Kendari  

8. Fakultas/Jurusan  : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / PGMI 
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B. Data Keluarga 

1. Nama Orang Tua 
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b. Ibu   : Wa Ode Mulayni 
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