
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran-lampiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2: 

 

Pedoman Observasi di adaptasi dari teori Jalaluddin (2009)  

dan Walgito (1990) untuk perilaku sosial keagamaan,  

dan teori M. Shodiq (1982) untuk perilaku 

 ibadah keagamaan siswa 

 

No 
Aspek Yang 

Diteliti 
+ - Komentar 

1. 

 

 

 

 

Siswa aktif dalam 

kegiatan 

keagamaan di 

sekolah dan 

ditempat ia 

tinggal? 

 

 

  

2. 

 

 

 

 

Siswa  

Berinteraksi 

dengan orang lain 

dengan cara yang 

baik. 

 

 

  

3. 

 

 

 

 

Siswa berlatih 

untuk dapat 

menghargai 

sesama. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Siswa  Memiliki 

rasa sosial 

keagamaan yang 

tinggi. 

 

 

 

5. 

 

 

 

Siswa berakhlak 

baik seperti suka 

memberi dan 

menolong sesama 

atau orang lain. 

 

  



6. 

 

 

 

 

 

Siswa Saling 

menghargai 

sesama atau orang 

lain di sekolah dan 

ditempat ia tinggal 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

Siswa ikut serta 

dalam  kegiatan 

keagamaan di 

sekolah/madrasah. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

Siswa ikut serta 

dalam  kegiatan 

keagamaan di 

masyarakat. 

 

 

 

9. Siswa 

mempercayai 

segala sifat-sifat 

Allah yang maha 

sempurna dan 

maha besar. 

 

  

10. Siswa yakin 

terhadap ajaran-

ajaran yang 

bersifat 

fundamental dan 

dogmatic. 

 

 

  

11.  Siswa mentaati 

segala perintah 

Allah dan 

menjauhi segala 

larangan-Nya. 

 

 

 

12.  Siswa 

mengamalkan 

segala yang baik 

atau yang 

diperintahkan oleh 

Allah kepada 

sesamanya. 

  

 

 

 



Lampiran 3: 

 

Observasi di Lapangan di adaptasi dari teori Jalaluddin (2009)  

dan Walgito (1990) untuk perilaku sosial keagamaan,  

dan teori M. Shodiq (1982) untuk perilaku 

 ibadah keagamaan siswa 

 

No 
Aspek Yang 

Diteliti 

Fakta Di Lapangan Tanggal 

Observasi Positif Negatif 

1 Siswa aktif 

dalam kegiatan 

keagamaan di 

sekolah dan 

ditempat ia 

tinggal? 

 

 1. Kegiatan ceramah 

dalam LDK jarang 

dilakukan 

2. Siswa malas 

karena tenaga 

pengajarnya jarang 

masuk 

3. Siswa 

mengesampingkan 

kegiatan LDK 

dengan kegiatan 

lainnya seperti 

bermain bersama 

temannya 

4. Pengajar 

ceramah/ustadnya 

sudah pindah, 

kegiatan LDK 

tidak efektif lagi 

5. Siswa banyak yang 

malas mengaji 

TPQ 

6. Teman-teman yang 

lainnya jarang 

yang datang untuk 

mengaji TPQ di 

masjid 

7. Ada tenaga 

pengajar langsung 

pulang di rumah 

setelah maghrib 

8. Siswa merasa tidak 

15 agustus 

2015 



dipedulikan, 

akhirnya siswa 

bermain di dalam 

masjid 

9. Tenaga pengajar 

masih minim 

10. Siswa sering 

dimarahi oleh 

pengajar di masjid, 

siswa merasa takut 

akhirnya lambat 

laun siswa TPQ 

berkurang 

2 Siswa  

Berinteraksi 

dengan orang 

lain dengan 

cara yang baik. 

1. Sebagian siswa 

perempuan 

hanya diam 

dan mengalah 

ketika dicaci 

dengan 

temannya 

1. Beberapa siswa 

perempuan suka 

meledek teman 

laki-laki 

2. Mayoritas siswa 

laki-laki mencari 

masalah dengan 

membuat 

gaduh/rebut di 

dalam ruangan, 

sehingga suasana 

ruangan menjadi 

kacau 

3. Siswa laki-laki 

suka mengganggu 

teman 

perempuannya 

7 Agustus 

2015 

3 Siswa berlatih 

untuk dapat 

menghargai 

sesama. 

1. Beberapa siswa 

perempuan 

mengingatkan 

kepada sesama 

temannya yang 

berbuat onar 

 

1.Sulit bagi siswa 

untuk tidak meledek 

temannya, apalagi 

dengan mengucap 

kata binatang 

2. mereka terbiasa 

berbicara kurang 

sopan 

3. Mereka cenderung 

bermasa bodoh 

atas apa yang 

diucapkan 

 

20 Agustus 

2015 

4 Siswa  

Memiliki rasa 

sosial 

1. Sebagian siswa 

bergaul dengan 

cara yang baik 

1. Kondisi dalam 

ruangan tidak 

efisien 

20 Agustus 

2015 



keagamaan 

yang tinggi. 

2. Acuh tak acuh 

terhadap teman 

yang lain yang 

berbicara kasar 

5 Siswa 

berakhlak baik 

seperti suka 

memberi dan 

menolong 

sesama atau 

orang lain. 

1. Beberapa siswa 

memberi uang 

jajan kepada 

teman yang 

lain atau 

mengajak ke 

kantin untuk 

makan 

1. Ada siswa yang 

tidak mau 

membantu teman 

yang kesulitan 

seperti 

membiarkan teman 

jalan kaki ke 

sekolah sedangkan 

siswa tersebut naik 

motor 

 

20 Agustus 

2015 

6 Siswa Saling 

menghargai 

sesama atau 

orang lain di 

sekolah dan 

ditempat ia 

tinggal 

 

1. Sebagian siswa 

perempuan 

lebih baik 

mengalah dan 

diam 

1. Banyak siswa 

menyebuti teman 

lainnya dengan 

kata binatang 

begitupun nama 

orang tuanya 

disebut sebagai 

bahan lelucon 

2. Awalnya ada yang 

menggangu 

sehingga saling 

membalas 

20 Agustus 

2015 

7 Siswa ikut serta 

dalam  kegiatan 

keagamaan di 

sekolah/madras

ah. 

 

 1. Banyak yang bolos 

ketika waktu shalat 

dhuhur 

2. Kurang 

pengawasan guru 

terhadap siswa, 

kurang tegas 

3. Kurang berlakunya 

sanksi/hukuman 

sehingga siswa 

acuh tak acuh 

22 Agustus 

2015 

8 Siswa ikut serta 

dalam  kegiatan 

keagamaan di 

masyarakat. 

1. Beberapa siswa 

selalu berpuasa 

di bulan 

Ramadhan 

terutama 

perempuan 

2. Beberapa siswa 

shalat tarwih 

karena itu 

1. Siswa cenderung 

jarang puasa 

karena bapa dan 

ibu jarang pula 

untuk berpuasa 

2. Jarang 

melaksanakan 

shalat tarwih 

3. Selalu diajak 

22 Agustus 

2015 



merupakan 

kebiasaan 

mereka setiap 

ramadhan 

keluar malam 

untuk ngumpul-

ngumpul 

9 Siswa 

mempercayai 

segala sifat-

sifat Allah 

yang maha 

sempurna dan 

maha besar. 

1. Siswa percaya 

terhadap sifat-

sifat Allah 

1. Mereka jarang 

yang 

melaksanakan 

ibadah seperti 

shalat 5 waktu, 

2. Mereka tidak 

dibiasakan shalat 

oleh orang tuanya 

 

13 Agustus 

2015 

10 Siswa yakin 

terhadap 

ajaran-ajaran 

yang bersifat 

fundamental 

dan dogmatic. 

 

1. Yakin terhadap 

ajaran islam 

 

1. Mereka malas 

karena orang 

tuanya juga malas 

shalat 

2. Kesibukan orang 

tua yang terus 

bekerja 

3. Sedikit waktu 

luang orang tua 

untuk anaknya 

22 Agustus 

2015 

11 Siswa mentaati 

segala perintah 

Allah dan 

menjauhi 

segala 

larangan-Nya. 

1. Adapun shalat 

dilakukan di 

rumah itupun 

jarang 

1. siswa cenderung 

malas karena ikut-

ikutan temannya 

2. tidak aktifnya 

masjid di desa 

sehingga siswa 

malas 

3. kurangnya 

ketegasan orang 

tua dan adanya 

pembiaran pada 

anaknya 

13 Agustus 

2015 

12 Siswa 

mengamalkan 

segala yang 

baik atau yang 

diperintahkan 

oleh Allah 

kepada 

sesamanya. 

1. Beberapa siswa 

mengajak 

temannya 

untuk shalat 

tetapi teman 

yang 

mengajaknya 

pun jarang 

shalat sehingga 

teman yang 

diajak bermasa 

bodoh ketika 

1. Melalaikan shalat, 

kurang adanya 

kesadaran tentang 

pentingnya ajaran 

islam 

2. Tenaga da’I 

kurang difungsikan 

sedangkan mereka 

punya kemampuan  

3. Motivasi siswa dan 

masyarakat sangat 

kurang untuk 

13 Agustus 

2015 



diajak 

2. Alasan cape 

dan letih ketika 

bekerja 

 

mendalami ajaran 

agama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4:  

 

Tabulasi Hasil Observasi di adaptasi dari teori Jalaluddin (2009)  

dan Walgito (1990) untuk perilaku sosial keagamaan,  

dan teori M. Shodiq (1982) untuk perilaku 

 ibadah keagamaan siswa 

   

 

No 
Aspek Yang 

Diteliti 
+ - Komentar 

1. 

 

 

 

 

Siswa aktif dalam 

kegiatan 

keagamaan di 

sekolah dan 

ditempat ia 

tinggal? 

 

 

√ - Kegiatan LDK seperti ceramah di 

sekolah/madrasah kurang berjalan 

dengan baik, hal ini ditandai siswa 

masih jarang yang ikut latihan 

dakwah di sekolah karena malas 

dan juga tenaga pengajarnya jarang 

datang di sekolah untuk 

memberikan ceramah agama. 

- TPA tidak berjalan dengan baik  

karena tidak adanya kerjasama 

yang baik antara tenaga pengajar 

dengan siswa TPA. Biasanya 

setelah magrib tenaga pengajar 

langsung pulang di rumah, selain 

itu, siswa banyak yang malas 

mengaji TPA karena jarang teman-

teman yang datang. 

2. 

 

 

 

 

Siswa  

Berinteraksi 

dengan orang lain 

dengan cara yang 

baik. 

 

√ 

- Siswa cenderung membuat 

masalah kepada sesama temannya. 

- Hanya sebagian siswa yang dapat 

berinteraksi dengan baik sesama 

temannya.  

3. 

 

 

 

 

Siswa berlatih 

untuk dapat 

menghargai 

sesama. 

 

√ 

- Kebanyakan siswa kurang sadar 

atas apa yang telah diucapkan 



4. 

 

 

 

 

Siswa  Memiliki 

rasa sosial 

keagamaan yang 

tinggi. 

 

√ 

- Banyak siswa yang tidak  

mengamalkan apa yang 

diperintahkan oleh Allah seperti 

bersikap acuh tak acuh terhadap 

teman yang bersikap menyimpang. 

5. 

 

 

 

Siswa berakhlak 

baik seperti suka 

memberi dan 

menolong sesama 

atau orang lain. 

√ 

 - Sebagian siswa saling membantu 

teman yang sedang kesulitan. 

6. 

 

 

 

 

 

Siswa Saling 

menghargai 

sesama atau orang 

lain di sekolah dan 

ditempat ia tinggal 

 

 

√ 

- Mayoritas siswa laki-laki banyak 

yang kurang sopan dalam 

ucapannya terhadap sesamanya. 

- Siswa perempuan lebih cenderung 

diam & mengalah ketika diganggu 

teman yang lain. 

7. 

 

 

 

 

 

Siswa ikut serta 

dalam  kegiatan 

keagamaan di 

sekolah/madrasah. 

 

 

√ 

- Banyak siswa malas mengikuti 

kegiatan di sekolah seperti shalat 

dhuhur & shalat jumat berjamaah, 

mereka mengikuti kegiatan 

keagamaan atas dasar terpaksa 

takut dengan gurunya bukan atas 

dasar keikhlasan atau kesadaran. 

8. 

 

 

 

Siswa ikut serta 

dalam  kegiatan 

keagamaan di 

masyarakat. 

 

√ 

- Dalam bulan suci ramadhan, siswa 

cenderung jarang yang 

melaksanakan shalat tarwih karena 

mereka banyak yang keluar malam 

untuk jalan-jalan bersama teman 

yang lain. 

9. Siswa 

mempercayai 

segala sifat-sifat 

Allah yang maha 

sempurna dan 

maha besar. 

√ 

 - Siswa mempercayai sifat-sifat 

Allah namun tidak merasa takut 

atas ancaman atas apa yang 

diperbuat. 

10. Siswa yakin 

terhadap ajaran-

ajaran yang 

bersifat 

fundamental dan 

dogmatic. 

 

√ 

 - Yakin, namun siswa cenderung 

malas karena melihat orang tuanya 

juga malas melaksanakan ibadah 

dan disebabkan oleh kesibukan 

orang tua. 

11.  Siswa mentaati 

segala perintah 

Allah dan 

menjauhi segala 

 

√ 

- Banyak siswa yang cenderung 

malas melaksanakan ibadah dan 

meninggalkannya. 



larangan-Nya. 

12.  Siswa 

mengamalkan 

segala yang baik 

atau yang 

diperintahkan oleh 

Allah kepada 

sesamanya. 

 √ 

- Ada yang mengajak namun banyak 

yang acuh tak acuh atau bermasa 

bodoh pada dirinya dan orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5:  

 

Pedoman Wawancara di adaptasi dari teori Jalaluddin (2009)  

dan Walgito (1990) untuk perilaku sosial keagamaan,  

dan teori M. Shodiq (1982) untuk perilaku 

 ibadah keagamaan siswa 

  Pertanyaan: 

 

1. Bagaimana menurut anda, apakah anda  aktif dalam kegiatan keagamaan di 

sekolah/madrasah? 

2. Bagaimana menurut anda, apakah anda  memiliki rasa sosial keagamaan yang 

tinggi? 

3. Bagaimana menurut anda, apakah anda saling menghargai sesama di 

sekolah/ditempat anda tinggal? 

4. Bagaimana menurut anda, apakah anda ikut serta dalam  kegiatan keagamaan 

di masyarakat? 

5. Bagaimana menurut anda, apakah siswa  mempercayai segala sifat-sifat Allah 

yang maha sempurna dan maha besar? 

6. Bagaimana menurut anda, apakah siswa  yakin  terhadap ajaran-ajaran yang 

bersifat fundamental dan dogmatik? 

7. Bagaimana menurut anda, apakah siswa Mentaati segala perintah Allah dan 

menjauhi segala larangannya? 

8. Bagaimana menurut anda, apakah siswa Mengamalkan segala yang 

baik/diperintahkan oleh Allah kepada orang lain? 

9.  Apa sajakah faktor penghambat perilaku keagamaan siswa? 

10. Bagaimana upaya pembinaan perilaku keagamaan siswa? 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6: 

TABULASI HASIL WAWANCARA  

PERILAKU KEAGAMAAN SISWA MAS AL-KHAIRAAT 

 MEKARJAYA KECAMATAN MORAMO UTARA 

 KABUPATEN KONAWE SELATAN 

 

 Pedoman Wawancara dengan masalah 1: 

No  Peneliti  Informan Keterangan 

1.  Apakah anda aktif dalam 

organisasi keagamaan di 

sekolah dan ditempat ia 

tinggal? 

 

- Di sekolah kami 

terdapat organisasi  

LDK seperti kegiatan 

ceramah, namun, dalam 

pelaksanaanya kurang 

berjalan dengan baik, 

hal ini ditandai masih 

jarang yang ikut latihan 

dakwah di sekolah 

karena malas dan juga 

tenaga pengajarnya 

jarang datang di 

sekolah untuk 

memberikan ceramah 

agama dan 

mengajarkan pada 

kami. 

- Kemudian terdapat 

pula kegiatan TPQ di 

masyarakat, namun  

tidak berjalan dengan 

baik  karena tidak 

adanya kerjasama yang 

baik antara tenaga 

pengajar dengan siswa 

TPQ. Biasanya setelah 

magrib tenaga pengajar 

langsung pulang di 

rumah, selain itu, siswa 

15 Agustus 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Agustus 2015 



banyak yang malas 

mengaji TPQ karena 

jarang teman-teman 

yang datang. 

2.  Apakah anda ikut serta 

dalam  kegiatan 

keagamaan di 

masyarakat? 

 

- Dalam bulan suci 

ramadhan, sebagian 

dari kami jarang 

melaksanakan puasa 

ramadhan karena kami 

isi dengan bekerja muat 

batu, dan kami 

cenderung jarang yang 

melaksanakan shalat 

tarwih karena kami 

banyak yang keluar 

malam untuk jalan-

jalan bersama teman 

yang lain, kami 

terbawa dengan 

suasana lingkungan 

sehingga kami 

mengesampingkan 

kegiatan keagamaan. 

13 Agustus 2015 

3. Apakah anda berlatih 

untuk dapat menghargai 

sesama? 

- Kebanyakan kami 

cenderung tidak peduli 

atas apa yang telah 

diucapkan, kami  

kurang dapat 

mengendalikan ucapan 

kasar yang akan 

diucapkan.  

15 Agustus 2015 

4.  Apakah siswa  memiliki 

rasa sosial keagamaan 

yang tinggi? 

- Kami melihat banyak 

siswa yang tidak  

mengamalkan apa yang 

diperintahkan oleh 

Allah seperti bersikap 

acuh tak acuh terhadap 

teman yang bersikap 

menyimpang di 

sekelilingnya, seperti 

tidak mempunyai rasa 

sopan santun terhadap 

sesama temannya. 

20 Agustus 2015 

 



 Pedoman wawancara dengan masalah 2: 

No  Peneliti  Informan Keterangan 

1.  Apakah siswa  

mempercayai segala sifat-

sifat Allah yang maha 

sempurna dan maha 

besar? 

 

- Kami melihat siswa 

mempercayai sifat-sifat 

Allah namun tidak 

merasa takut atas 

konsekuensi yang akan  

diterimanya dari apa 

yang telah diperbuat. 

24 Agustus 2015 

2.  Apakah siswa  yakin  

terhadap ajaran-ajaran 

yang bersifat fundamental 

dan dogmatik? 

- Yakin, namun mereka 

cenderung malas 

karena melihat orang 

tuanya juga malas 

melaksanakan ibadah 

dan disebabkan oleh 

kesibukan orang tua, 

sepulang kerja mereka 

langsung istrahat 

karena kelelahan dan 

waktu untuk kami 

sangat minim sekali. 

24 Agustus 2015 

3. Apakah siswa Mentaati 

segala perintah Allah dan 

menjauhi segala 

larangannya? 

 

- Kami melihat banyak 

siswa yang cenderung 

malas melaksanakan 

ibadah dan 

meninggalkannya, 

mereka 

menomorduakan dan 

mendahulukan  

kegiatan lainnya. 

24 Agustus 2015 

4.  Apakah anda 

Mengamalkan segala yang 

baik/diperintahkan oleh 

Allah kepada orang lain? 

 

- Kami biasanya  

mengajak teman yang 

lain untuk shalat, puasa 

dan mengaji TPQ 

namun banyak yang 

tidak dapat meluangkan 

waktu untuk kegiatan 

tersebut, sebagian  acuh 

tak acuh atau bermasa 

bodoh pada dirinya dan 

orang lain. 

7 Agustus 2015 

 



 

 

 Pedoman wawancara dengan maslah 3: 

No  Peneliti  Informan Keterangan 

1.  Apa sajakah faktor 

penghambat perilaku 

keagamaan siswa? 

- Kami melihat 

Kurangnya perhatian 

orang tua siswa 

terhadap anaknya, 

Keberhasilan anak itu 

tergantung pada 

bimbingan yang 

diberikan orang tua 

kepada anaknya. 

Seharusnya sebagai 

orang tua harus 

bersikap tegas terhadap 

anaknya agar anaknya 

tidak seenaknya 

bersikap dan acuh tak 

acuh terhadap nasehat 

yang diberikan oleh 

orang tuanya, karena 

pendidikan yang utama 

adalah dalam keluarga 

- Kurangnya 

pengawasan para guru 

terhadap perkembangan 

sikap siswa, Guru 

mempunyai kewajiban 

mengajarkan dan 

mengingatkan perilaku 

siswa yang baik, selain 

itu tidak pula 

melalaikan anak 

didiknya dalam bergaul 

dengan siswa yang lain, 

teguran dan sanksi atau 

hukuman itu harus 

menjadi pertimbangan 

untuk dijadikan 

pembelajaran bagi 

22 Agustus 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Agustus 2015 

 

 

 

 

 

 

 



siswa agar tidak 

mengulangi kesalahan 

yang sama 

- Kurangnya kesadaran 

siswa tentang 

pentingnya ajaran 

islam, Siswa cenderung 

bekerja seperti 

mengolah batu, 

sedangkan mereka 

mengesampingkan 

kegiatan 

keagamaannya, 

kebanyakan dari 

mereka malas 

melaksanakan shalat 5 

waktu, alasannya lelah 

dan letih, sehingga 

pulang dari kerja 

mereka langsung 

istrahat. 

 

 

 

24 Agustus 2015 

 

 Pedoman wawancara dengan masalah 4: 

No  Peneliti  Informan Keterangan 

1.  Bagaimana upaya 

pembinaan perilaku 

keagamaan siswa? 

- Adanya kerjasama 

antara guru dan orang 

tua siswa, dari pihak 

sekolah mengirimkan 

surat pada orang tua 

siswa untuk 

mengadakan rapat 

bersama. 

- Menambah kegiatan-

kegiatan di sekolah, di 

sekolah harus 

mengaktifkan kegiatan-

kegiatan keagamaan 

kembali agar terdapat 

peningkatan nilai 

religious siswa.  

- Meningkatkan 

24 Agustus 2015 

 

 

 

25 Agustus  

 

 

 



pendidikan islam di 

keluarga, keluarga 

adalah lingkungan 

pertama pembinaan 

kepribadian atau akhlak 

anak secara efektif. 

- Kerja sama osis dengan 

guru, ini merupakan 

cara menghidupkan 

kembali kegiatan-

kegiatan sekolah. 

27 Agustus 2015 

 

 

28 Agustus 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7:  

Pertanyaan Wawancara tentang Perilaku Ibadah Keagamaan Siswa 

1. Apakah anda melaksanakan shalat 5 waktu setiap hari? 

2. Jika anda melaksanakan shalat 5 waktu, apakah anda melaksanakannya di 

masjid secara berjamaah? 

3. Apakah anda melaksanakan kewajiban shalat 5 waktu di rumah? 

4. Apakah setelah melaksanakan shalat, anda melanjutkan dengan membaca 

Al-qur’an? 

5. Apakah anda meninggalkan atau melalaikan  shalat? 

6. Selain itu, apakah anda merasa berdosa apabila tidak menunaikan   shalat 5 

waktu? 

7. Apakah anda melaksanakan shalat dalam berbagai kondisi? 

8. Apakah anda mengajak teman anda shalat berjamaah tepat waktu? 

9. Selain itu, apakah anda mengikuti kegiatan TPQ di masjid? 

10. Apakah terlaksana kegiatan TPQ dengan baik di masjid? 

11. Ataukah anda malas mengaji TPQ di masjid? 

12. Apakah anda melaksanakan puasa ramadhan setiap tahunnya? 

13. Dalam melaksanakan puasa Ramadhan, apakah anda melaksanakannya 

dalam sebulan penuh? 

14. Apakah anda menonton acara televisi yang menayangkan program 

keagamaan (siraman rohani)? 

15. Apakah anda menyakini adanya Tuhan sebagai pemeluk agama dengan 

mempercayai segala sifat-sifatnya yang maha sempurna dan maha besar? 

16. Apakah anda yakin terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan 

dogmatic yang disampaikan oleh para rasul? 

17.  Apakah anda aktif dalam organisasi keagamaan di sekolah/madrasah? 

18. Organisasi apa sajakah yang di adakan di sekolah/madrasah? 

19. Apakah anda saling membantu sesama teman yang sedang kesulitan? 

20. Apakah anda saling menjaga sopan santun/ucapan terhadap sesama teman? 

21. Apakah anda bertindak/bersikap baik terhadap sesama? 

22. Apakah anda ikut serta dalam kegiatan keagamaan di masyarakat? 

23. Apa sajakah faktor penghambat perilaku keagamaan siswa? 

24. Bagaimana upaya pembinaan perilaku keagamaan siswa? 

 

 

 

 



Peneliti : Siti Wulandari 

Hari/Tanggal : 7 agustus 2015 

Waktu  : 15.45 

Responden : Syaefudin anca putra, XI IPS  

Siswa MAS Al-khaerat Mekarjaya 

Penanya   : Assalamu’alaikum de’,  

Penjawab : wa’alaikmsalam ka. 

Penanya   : oh ya de, bisa kaka ambil waktumu sebentar saja, kaka mau Tanya-

tanya kamu nih terkait aktivitasmu sehari-hari? 

Penjawab : oh ya bisa kak”. Tanya apa itu ka? 

Penanya   : begini, Apakah kamu melaksanakan shalat 5 waktu setiap hari? 

Penjawab : Tidak, karena malas 

Penanya   : Jika kamu melaksanakan shalat 5 waktu, apakah kamu 

melaksanakannya di masjid secara berjamaah? 

Penjawab : Tidak, kecuali shalat jum’at 

Penanya   : Apakah kamu melaksanakan kewajiban shalat 5 waktu di rumah? 

Penjawab : Di rumah tidak pernah, karena banyak main bola dengan teman-teman 

Penanya   : Apakah setelah melaksanakan shalat, kamu melanjutkan dengan 

membaca Al-qur’an? 

Penjawab : Tidak pernah, sebenarnya orang tua nyuruh, tapi saya malas 

Penanya   : Apakah kamu meninggalkan atau melalaikan  shalat? 

Penjawab : Iya saya sudah tinggalkan shalat sudah 4 tahunan terakhir ini 

Penanya   : Selain itu, apakah kamu merasa berdosa apabila tidak menunaikan   

shalat 5 waktu? 

Penjawab : Iya, saya merasa berdosa 

Penanya   : Apakah kamu melaksanakan shalat dalam berbagai kondisi? 

Penjawab : Tidak, setiap harinya saya isi dengan bekerja seperti memuat batu 



Penanya   :  Apakah kamu mengajak teman anda shalat berjamaah tepat waktu? 

Penjawab : Kadang-kadang saya mengajak teman, tapi banyak yang bilang malas 

Penanya   : Selain itu, apakah kamu mengikuti kegiatan TPQ di masjid? 

Penjawab : Tidak, malas karena teman-teman jarang yang datang 

Penanya   : Apakah terlaksana kegiatan TPQ dengan baik di masjid? 

Penjawab : Tidak, pengajarnya kurang, dan seringnya langsung pulang setelah 

ba’da shalat maghrib 

Penanya   : Ataukah kamu malas mengaji TPQ di masjid? 

Penjawab : Termasuk itu ka, saya malas soalnya teman-teman jarang yang datang 

juga  

Penanya   : Apakah kamu melaksanakan puasa ramadhan setiap tahunnya? 

Penjawab : Kalau puasa setiap tahunnya sih dilaksanakan, 

Penanya   : Dalam melaksanakan puasa Ramadhan, apakah kamu 

melaksanakannya dalam sebulan penuh? 

Penjawab : Emm..tidak full atau selesai, soalnya saya sambil kerja muat batu, 

biasa tidak kuat karena haus kerja berat ka 

Penanya  : terus, Apakah kamu menonton acara televisi yang menayangkan 

program keagamaan (siraman rohani)? 

Penjawab : Jarang, kadang-kadang saja, itupun kalau disuruh ibuku 

Penanya   : ok lanjut, Apakah kamu menyakini adanya Tuhan sebagai pemeluk 

agama dengan mempercayai segala sifat-sifatnya yang maha sempurna 

dan maha besar? 

Penjawab : Yakin 

Penanya   : Apakah kamu yakin terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental 

dan dogmatic yang disampaikan oleh para rasul? 

Penjawab : Yakin, tapi saya tidak laksanakan dengan baik, karena malas dan 

pengaruh teman 

Penanya   : Apakah kamu aktif dalam organisasi keagamaan di sekolah/madrasah? 



Penjawab : Kurang aktif ka 

Penanya   : Organisasi apa sajakah yang di adakan di sekolah/madrasah? 

Penjawab : Di sekolah ada kegiatan LDK, tapi    tidak terlaksana dengan baik, 

soalnya pengajarnya jarang masuk 

Penanya   : Apakah kamu saling membantu sesama teman yang sedang kesulitan? 

Penjawab : Iya 

Penanya   : Apakah kamu saling menjaga sopan santun/ucapan terhadap sesama 

teman? 

Penjawab : Tidak, kalau dalam bicara saya biasanya sering mengganggu teman 

baik itu ke perempuan dan laki-laki seperti berkata binatang, dan 

menyebut nama orang tuanya seperti melecehkan 

Penanya   : Apakah kamu bertindak/bersikap baik terhadap sesama? 

Penjawab : Tidak, biasanya saya dan teman-teman suka baku pukul tapi main 

hanya main-main 

Penanya   : Apakah kamu ikut serta dalam kegiatan keagamaan di masyarakat? 

Penjawab : Kadang-kadang ka, paling Cuma shalat jum’at dan tarawih kebetulan 

bulan puasa, itupun jarang biasanya teman-teman ajak keluar malam 

untuk ngumpul-ngumpul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peneliti : Siti Wulandari 

Hari/Tanggal : 13 Agustus 2015 

Waktu  : 09.50 

Responden :  Jefri Reliyanto, XII IPS, 

Siswa MAS Al-khaerat Mekarjaya 

 

Jawaban Responden 2: 

Penanya   : Assalamu’alaikum de’,  

Penjawab : wa’alaikmsalam ka. 

Penanya   : oh ya de, bisa kaka ambil waktumu sebentar saja, kaka mau Tanya-

tanya kamu nih terkait aktivitasmu sehari-hari? 

Penjawab : oh ya bisa kak”. Tanya apa itu ka? 

Penanya   : begini, Apakah kamu melaksanakan shalat 5 waktu setiap hari? 

Penjawab : Hanya kadang-kadang, , biasanya hanya magrib dan isya,  itupun 

dsuruh sama bapa dan ibu, kadang juga ketiduran, orang tua sering 

nasehati namun saya malas 

Penanya   : Jika kamu melaksanakan shalat 5 waktu, apakah kamu 

melaksanakannya di masjid secara berjamaah? 

Penjawab : Tidak  

Penanya   : Apakah kamu melaksanakan kewajiban shalat 5 waktu di rumah? 

Penjawab : Iy di rumah, 

Penanya   : Apakah setelah melaksanakan shalat, kamu melanjutkan dengan 

membaca Al-qur’an? 

Penjawab : Tidak, soalnya belum terlalu lancar baca Al-qur’an 

Penanya   : Apakah kamu meninggalkan atau melalaikan  shalat? 

Penjawab : Iya, saya melalaikan shalat, karena malas 



Penanya   : Selain itu, apakah kamu merasa berdosa apabila tidak menunaikan   

shalat 5 waktu? 

Penjawab : iya, saya merasa berdosa, tapi mau diapa sudah kebiasaan ka 

Penanya   : Apakah kamu melaksanakan shalat dalam berbagai kondisi? 

Penjawab : Tidak, soalnya hampir setiap hari kami bekerja muat batu, teman-

teman juga jarang yang shalat kebanyakan malas 

Penanya   : Apakah kamu mengajak teman anda shalat berjamaah tepat waktu? 

Penjawab : Mengajak, namun teman-teman sering bilang malas dan bermasa 

bodoh, acuh tak acuh 

Penanya   : Selain itu, apakah kamu mengikuti kegiatan TPQ di masjid? 

Penjawab : Tidak,  

Penanya   : Apakah terlaksana kegiatan TPQ dengan baik di masjid? 

Penjawab : Kurang berjalan dengan baik, soalnya pengajar TPQ kurang 

memperhatikan siswa TPQnya, sering langsung pulang selesai shalat 

magrib, terus jarang juga teman-teman yang mengaji TPQ ka 

Penanya   : Ataukah kamu malas mengaji TPQ di masjid? 

Penjawab : iya malas soalnya jarang teman-teman yang datang, biasanya teman-

teman ajak keluar malam 

Penanya   : Apakah kamu melaksanakan puasa ramadhan setiap tahunnya? 

Penjawab : iya 

Penanya   : Dalam melaksanakan puasa Ramadhan, apakah kamu 

melaksanakannya dalam sebulan penuh? 

Penjawab : tidak full, hanya 1 minggu saya puasa karena kerja muat batu dan 

berkebun bantu orang tua 

Penanya   : terus, Apakah kamu menonton acara televisi yang menayangkan 

program keagamaan (siraman rohani)? 

Penjawab : kadang-kadang 



Penanya   : ok lanjut, Apakah kamu menyakini adanya Tuhan sebagai pemeluk 

agama dengan mempercayai segala sifat-sifatnya yang maha sempurna 

dan maha besar? 

Penjawab : yakin 

Penanya   : Apakah kamu yakin terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental 

dan dogmatic yang disampaikan oleh para rasul? 

Penjawab : yakin, namun saya malas untuk melaksanakannya 

Penanya   : Apakah kamu aktif dalam organisasi keagamaan di sekolah/madrasah? 

Penjawab : kurang aktif 

Penanya   : Organisasi apa sajakah yang di adakan di sekolah/madrasah? 

Penjawab : Ada LDK tapi tidak berjalan dengan baik, tenaga pengajarnya jarang 

masuk  

Penanya   : Apakah kamu saling membantu sesama teman yang sedang kesulitan? 

Penjawab : Iya, tapi tergantung kalau teman saya jelek sifatnya saya tidak bantu 

ka 

Penanya   : Apakah kamu saling menjaga sopan santun/ucapan terhadap sesama 

teman? 

Penjawab : Tidak, kalau bicara sering ucap kata binatang, menghina teman 

Penanya   : Apakah kamu bertindak/bersikap baik terhadap sesama? 

Penjawab : Tidak, banyak teman yang nakal, jadi saya membalasnya lagi 

Penanya   : Apakah kamu ikut serta dalam kegiatan keagamaan di masyarakat? 

Penjawab : Kadang-kadang shalat tarwih kebetulan bulan puasa,ada teman yang 

ajak, tapi seringnya jalan-jalan keluar malam  

 

 

 



Peneliti : Siti Wulandari 

Hari/Tanggal : 13 agustus 2015 

Waktu  : 09.00 

Responden : Alwi Mutazam, X  

Siswa MAS Al-khaerat Mekarjaya 

 

Jawaban Responden 3: 

Penanya   : Assalamu’alaikum de’,  

Penjawab : wa’alaikmsalam ka. 

Penanya   : oh ya de, bisa kaka ambil waktumu sebentar saja, kaka mau Tanya-

tanya kamu nih terkait aktivitasmu sehari-hari? 

Penjawab : oh ya bisa kak”. Tanya apa itu ka? 

Penanya   : begini, Apakah kamu melaksanakan shalat 5 waktu setiap hari? 

Penjawab : Kadang-kadang, malas dan banyak main dengan teman 

Penanya   : Jika kamu melaksanakan shalat 5 waktu, apakah kamu 

melaksanakannya di masjid secara berjamaah? 

Penjawab : Tidak,  

Penanya   : Apakah kamu melaksanakan kewajiban shalat 5 waktu di rumah? 

Penjawab : Iy, biasanya shalat di rumah 

Penanya   : Apakah setelah melaksanakan shalat, kamu melanjutkan dengan 

membaca Al-qur’an? 

Penjawab : Kadang-kadang, malas 

Penanya   : Apakah kamu meninggalkan atau melalaikan  shalat? 

Penjawab : Iya melalaikan shalat, tidak terbiasa shalat 

Penanya   : Selain itu, apakah kamu merasa berdosa apabila tidak menunaikan   

shalat 5 waktu? 



Penjawab : Iya 

Penanya   : Apakah kamu melaksanakan shalat dalam berbagai kondisi? 

Penjawab : Tidak, tidak ada waktuku untuk shalat, soalnya kerja muat batu 

Penanya   : Apakah kamu mengajak teman anda shalat berjamaah tepat waktu? 

Penjawab : Iya, tapi teman-teman acuh tak acuh, bilangnya malas, karena mereka 

melihat yang mengajak juga jarang shalat 

Penanya   : Selain itu, apakah kamu mengikuti kegiatan TPQ di masjid? 

Penjawab : Jarang 

Penanya   : Apakah terlaksana kegiatan TPQ dengan baik di masjid? 

Penjawab : Kurang berjalan dengan baik, soalnya pengajar kurang peduli, 

Penanya   : Ataukah kamu malas mengaji TPQ di masjid? 

Penjawab : Termasuk saya malas ka, temen-temen  TPQ pun jarang yang datang 

Penanya   : Apakah kamu melaksanakan puasa ramadhan setiap tahunnya? 

Penjawab : Iya 

Penanya   : Dalam melaksanakan puasa Ramadhan, apakah kamu 

melaksanakannya dalam sebulan penuh? 

Penjawab : Tidak sampai 30 hari, hanya 16 hari puasanya, karena kerja hampir 

setiap hari 

Penanya   : terus, Apakah kamu menonton acara televisi yang menayangkan 

program keagamaan (siraman rohani)? 

Penjawab : Jarang ka 

Penanya   : ok lanjut, Apakah kamu menyakini adanya Tuhan sebagai pemeluk 

agama dengan mempercayai segala sifat-sifatnya yang maha sempurna 

dan maha besar? 

Penjawab : Yakin 

Penanya   : Apakah kamu yakin terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental 

dan dogmatic yang disampaikan oleh para rasul? 



Penjawab : Yakin, namun saya masih malas untuk melaksanakan shalat dan ngaji 

karena faktor kebiasaan dan teman-teman disekitarku ka 

Penanya   : Apakah kamu aktif dalam organisasi keagamaan di sekolah/madrasah? 

Penjawab : kurang aktif kak 

Penanya   : Organisasi apa sajakah yang di adakan di sekolah/madrasah? 

Penjawab : Biasanya ada organisasi LDK, seperti latihan ceramah, kadang-kadang 

saja saya ikut, soalnya pengajarnya jarang datang 

Penanya   : Apakah kamu saling membantu sesama teman yang sedang kesulitan? 

Penjawab : Iya 

Penanya   : Apakah kamu saling menjaga sopan santun/ucapan terhadap sesama 

teman? 

Penjawab : Saya biasanya terbawa dengan kebiasaan teman soalnya teman-teman 

banyak yang buat onar dengan saya jadi saya membalasnya 

Penanya   : Apakah kamu bertindak/bersikap baik terhadap sesama? 

Penjawab : Jarang, karena teman-temanpun nakal 

Penanya   : Apakah kamu ikut serta dalam kegiatan keagamaan di masyarakat? 

Penjawab : Iya, walaupun biasanya malas shalat 5 waktu, tapi saya suka shalat 

jumat dan tarwih bersama dengan teman-teman, tapi sering diajak 

teman untuk ngumpul-ngumpul cerita-cerita. 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8: 

 

Peneliti : Siti Wulandari 

Hari/Tanggal : 22 agustus 2015 

Waktu  : 15.45 

Responden : Sukardi, Orang Tua Siswa 

MAS Al-khaerat Mekarjaya 

 

 

Penanya   : Assalamu’alaikum pak” 

Penjawab : wa’alaikmsalam. 

Penanya   : oh ya pak, bisa saya ambil waktunya bapa sebentar saja, saya mau 

Tanya-tanya bapa sekaligus minta masukannya bapa mengenai 

perilaku keagamaan ni pak? 

Penjawab : oh ya bisa”. Tanya apa itu nak? 

 

Penanya   : “Begini pa, Menurut bapa, apa sajakah faktor penghambat perilaku 

keagamaan siswa, khususnya siswa MAS  al-khairaat Mekarjaya disini 

pak? 

Penjawab :  

1. Kurangnya Perhatian Orang Tua Siswa Terhadap Anaknya, Keberhasilan 

anak itu tergantung pada bimbingan yang diberikan orang tua kepada 

anaknya. Seharusnya sebagai orang tua harus bersikap tegas terhadap 

anaknya, karena pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan yang 

utama. 



2. Kurangnya pengawasan para guru terhadap perkembangan sikap siswa, 

guru jangan melakukan pembiaran terhadap para siswa, siswa harus 

diberikan teguran dan sanksi atau hukuman. 

Penanya   : oh begitu ya pak, terimakasih atas waktunya dan masukannya ya pak, 

saya permisi dulu pa, Assalamu’alakm. 

Penjawa : iya, wa’alakmslam. 

Peneliti : Siti Wulandari 

Hari/Tanggal : 24 agustus 2015 

Waktu  : 15.45 

Responden : Sutianah , Orang Tua Siswa 

MAS Al-khaerat Mekarjaya 

 

Penanya   : Assalamu’alaikum bu” 

Penjawab : wa’alaikmsalam. 

Penanya   : oh ya bu, bisa saya ambil waktunya ibu sebentar saja, saya mau 

Tanya-tanya ibu sekaligus minta masukannya bapa mengenai perilaku 

keagamaan ni bu? 

Penjawab : oh ya bisa”. Tanya apa itu nak? 

 

Penanya   : “Begini bu, Menurut ibu, apa sajakah faktor penghambat perilaku 

keagamaan siswa, khususnya siswa MAS  al-khairaat Mekarjaya disini 

bu? 

Penjawab :  



1. Kurangnya pengawasan para guru terhadap perkembangan sikap siswa, 

guru jangan membiarkan siswa bersikap tidak baik terhadap sesamanya, 

berikankanlah teguran dan sanksi atau hukuman, agar mereka tidak 

melakukan kesalahan yang sama. 

2. Kurangnya Kesadaran Siswa Tentang Pentingnya Ajaran Islam, Siswa 

cenderung bekerja seperti mengolah batu, sedangkan mereka 

mengesampingkan kegiatan keagamaannya, kebanyakan dari mereka 

malas melaksanakan shalat 5 waktu, mereka menomorduakan kegiatan 

keagamaannya demi bekerja. 

3. Tingkat  Pendidikan dan Kesibukan Orang Tua, ini menjadi masalah buat 

anak-anaknya, sangat sedikit waktu luang bersama anaknya, karena 

sepulang kerja mereka langsung istrahat. 

Penanya   : oh begitu ya bu, terimakasih atas waktunya dan masukannya yabu, 

saya permisi dulu bu, Assalamu’alakm. 

Penjawab : iya, wa’alakmslam. 

 

 

 

 

 

 

 



Peneliti : Siti Wulandari 

Hari/Tanggal : 23 agustus 2015 

Waktu  : 15.45 

Responden : Jambari , Orang Tua Siswa 

MAS Al-khaerat Mekarjaya 

 

Penanya   : Assalamu’alaikum pak” 

Penjawab : wa’alaikmsalam. 

Penanya   : oh ya pak, bisa saya ambil waktunya bapa sebentar saja, saya mau 

Tanya-tanya bapa sekaligus minta masukannya bapa mengenai 

perilaku keagamaan ni pak? 

Penjawab : oh ya bisa”. Tanya apa itu nak? 

 

Penanya   : “Begini pa, Menurut bapa, apa sajakah faktor penghambat perilaku 

keagamaan siswa, khususnya siswa MAS  al-khairaat Mekarjaya disini 

pak? 

Penjawab :  

1. Tingkat  Pendidikan dan Kesibukan Orang Tua, kebanyakan orang tua lebih 

mengutamakan bekerja untuk mencari nafkah, sedangkan anak-anak yang 

seharusnya butuhkan bimbingan menjadi terbengkalai, waktu luang hanya 

sedikit, sepulang kerja mereka langsung istrahat. 

Penanya   : oh begitu ya pak, terimakasih atas waktunya dan masukannya ya pak, 

saya permisi dulu pa, Assalamu’alakm. 

Penjawab : iya, wa’alakmslam. 



Lampiran 9: 

 

Peneliti : Siti Wulandari 

Hari/Tanggal : 25 agustus 2015 

Waktu  : 15.45 

Responden : Santi Widya, S. Pdi , Guru Al-qur’an Hadist  

MAS Al-khaerat Mekarjaya 

 

Penanya   : Assalamu’alaikum bu” 

Penjawab : wa’alaikmsalam. 

Penanya   : oh ya bu, bisa saya ambil waktunya ibu sebentar saja, saya mau 

Tanya-tanya ibu sekaligus minta masukannya bapa mengenai perilaku 

keagamaan ni bu? 

Penjawab : oh ya bisa”. Tanya apa itu nak? 

 

Penanya   : “Begini bu, Menurut ibu, “ Bagaimana upaya pembinaan perilaku 

keagamaan siswa , khususnya siswa MAS  al-khairaat Mekarjaya 

disini bu? 

Penjawab :   

 

1. Adanya Kerjasama Antara Guru Dan Orang Tua Siswa, diantaranya 

sekolah mengundang orang tua siswa untuk menghadiri rapat guna 

membahas permasalahan yang dialami oleh siswa atau anak-anaknya. 



2. Menambah Kegiatan-Kegiatan di Sekolah, hal ini menjadi sumbangsi 

positif, karena dengan adanya tambahan kegiatan, maka kegiatan yang 

tidak terlaksana akan efektif kembali. 

Penanya   : oh begitu ya bu, terimakasih atas waktunya dan masukannya ya bu, 

saya permisi dulu bu, Assalamu’alakm. 

Penjawab : iya, wa’alakmslam. 

 

Peneliti : Siti Wulandari 

Hari/Tanggal : 28 agustus 2015 

Waktu  : 16.00 

Responden : Sri Istianah, S. Ag , Guru Sejarah Kebudayaan Islam  

MAS Al-khaerat Mekarjaya 

Penanya   : Assalamu’alaikum bu” 

Penjawab : wa’alaikmsalam. 

Penanya   : oh ya bu, bisa saya ambil waktunya ibu sebentar saja, saya mau 

Tanya-tanya ibu sekaligus minta masukannya bapa mengenai perilaku 

keagamaan ni bu? 

Penjawab : oh ya bisa”. Tanya apa itu nak? 

 

Penanya   : “Begini bu, Menurut ibu, “ Bagaimana upaya pembinaan perilaku 

keagamaan siswa , khususnya siswa MAS  al-khairaat Mekarjaya 

disini bu? 

Penjawab :   

 



1. Meningkatkan Pendidikan Islam di Keluarga, keluarga menjadi 

pendorong anak-anaknya untuk menjalankan aktivitas keagamaannya, 

keluarga pula yang bertanggung jawab akan kegagalan anaknya akibat 

bimbingannya.  

2. Menambah Kegiatan-Kegiatan di Sekolah, dengan banyaknya kegiatan 

keagamaan, maka siswa menjadi aktif untuk menjalankan ibadah 

keagamaan, dan akan berjalan secara efektif. 

3. Kerja sama OSIS dengan Guru, keaktifan osis sangat perlu demi 

berjalannya berbagai program kegiatan sekolah dengan memfungsikan 

pihak-pihak di dalamnya, agar program berjalan dengan baik. 

Penanya  : oh begitu ya bu, mudah-mudahan semua masukan dari ibu dan teman-

teman guru lainnya menjadi sumbangsi positif untuk kemajuan 

sekolah ini ya bu? 

Penjawab : iya nak, mudah-mudahan kedepannya ada kerjasama yang baik antar 

pihak dalam lembaga ini, agar tercapai tujuan dan terlaksana 

program-program kegiatannya 

Penanya   : oh ya bu, terimakasih atas waktunya dan masukannya ya bu, saya 

permisi dulu bu, Assalamu’alakm. 

Penjawab : iya, wa’alakmslam. 

Keterangan: 



1. Warna Merah : untuk jawaban tentang perilaku ibadah keagamaan siswa 

2. Warna Hijau : untuk jawaban tentang perilaku sosial keagamaan siswa 

3. Warna Biru :untuk jawaban tentang faktor penghambat perilaku    

keagamaan siswa 

4. Warna Ungu : untuk jawaban tentang upaya pembinaan perilaku 

keagamaan siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGAMBILAN DATA  

Gambar: 1 

Papan nama MAS Al-khairaat Desa Mekarjaya Kec. Moramo Utara Kab. Konawe 

Selatan 

                          

 

Gambar: 2 

Wawancara dengan Wakasek Kesiswaan dan Guru Sejarah Kebudayaan Islam 

    

 

 

 



Gambar: 3 

Wawancara dengan guru Al-Qur’an Hadist MAS Al-khairaat Mekarjaya 

                      

 

Gambar: 4 

Wawancara dengan Orang Tua Siswa MAS Al-khairaat Desa Mekarjaya 

  

 

 



Gambar: 5 

Wawancara dengan orang tua siswa MAS Al-khairaat Desa Mekarjaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar: 6 

Wawancara dengan siswa Kelas XI MAS Al-khairaat Desa Mekarjaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar: 7 

Wawancara dengan siswa kelas XI MAS Al-khairaat Moramo  Utara 

 

 

 

 

 

 

 



gambar: 8 

wawancara dengan Siswa Kelas X MAS Al-khairaat Mekarjaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar: 9 

Wawancara dengan siswa kelas XII MAS Al-khairaat Mekarjaya 

 

 

 

 

 



Gambar: 10 

Kegiatan TPQ Di Masjid bersama dengan pengajar TPQ 

 

 


