
Lampiran 1 

WAWANCARA DENGAN KEPALA MTs ISLAMIC CENTER WELAHAN 

JEPARA, 

BAPAK Khamzawi, S.Pd.I, tanggal 22 September 2020 

 

#Kebijakan yang Bapak lakukan berkaitan dengan pembentukan karakter peserta 

didik: 

-Ini kebijakan pembentukan karakter secara umum, nanti pilah-pilah sendiri: 

Kebijakan yang berkaitan dengan kedisiplinan: 

- Tidak boleh terlambat, terlambat 3 kali = di Skorsing 

- Diberlakukan tata tertib  di dalamnya ada larangan antara lain: 

menggunakan HP di madrasah, berbicara tidak sopan terhadap siapapun, 

membawa barang seperti novel dan hal-hal negatif lainnya 

 

Kebijakan Proses Pembelajaran: 

- Doa awal pembelajaran di luar ruang kelas menghadap ke arah kiblat 

- Bersalaman dengan bapak ibu guru ketika masuk kelas 

- Berdiri di saat guru datang un tuk mengucapkan salam 

 

Kebijakan dalam beribadah 

- Dianjurkan selalu dalam keadaan wudlu 

- Diwajibkan sholat Dhuhur berjamaah 

- Diwajibkan sholat dluha secara bergilir 

- Tidak bisa naik kelas kalau adacacat moral atau sosial 

 

Kebijakan dalam bersikap 

- Harus hormat kepada Bapak Ibu Guru 



- Memakai seragam dengan desain yang memberikan kesan tidak 

menonjolkan  bentuk tubuh (longgar) 

- Membawa kitab harus di atas 

- Jujur dalam mengerjakan soal, kalau melanggar harus melaksanakan 

ulangan di halaman 

- Kembali setelah menghadap guru harus berjalan mundur supaya tidak 

membelakangi guru. Hal ini dimaksudkan untuk menghormati guru 

- Bermushafahah dengan guru (guru piket) ketika masuk lingkungan 

madrasah 

#Karakter religius yang ditekankan, seperti: berdoa, dawamul wudlu’ dan 

anjuran menata niat dalam menuntut ilmu.  Tajdidun niyyat (memperbaharui / 

meluruskan niat) dalam menuntut ilmu ini selalu diingatkan di awal tahun 

pembelajaran. 

#Berkaitan dengan sikap tawadhu’: Adanya pesan moral seperti hadits tentang 

menghormati guru /tidak boleh meremehkan guru. Demikian juga di setiap kelas 

ada syi’ir: Alaa laa tanaalul ilma illa bisittatin... 

#Ekstra kurikuler: Semua kegiatan menunjang pembentukan karakter 

#Kondisi sikap tawadhu’ peserta didik: 

- Implementasi kebijakan , peserta didik terbiasa  bersikap sopan tethadap 

Bapak IbuGuru dan semua personil yang ada di madrasah 

- Kondisi kelas tetap kondusif meskipun tidak ada Bapak /Ibu Guru 

 

#Pembinaan, seperti:Teguran-teguran oleh BK dan Wali Kelas, skorsing, dipindah 

atau dikeluarkan 

 

# Lebih mengutamakan proses yang jujur daripada nilai tinggi yang tidak jujur, 

seperti UN tetap menjunjung kejujuran 

 



# Piket kebersihan meliputi seluruh ruang, tidak individual/tidak hanya yang 

ditempati saja 

# Faktor pendukung pembentukan karakter peserta didik di MTs Islamic 

Center Welahan Jepara: 

1. Input anak-anak yang sudah berbekal agama 

2. Homoginitas guru dalam agama termasuk ideologgi yang dianutnya yaitu 

ahlussunnah wal jama’ah (aswaja) 

3. Homoginitas peserta didik dalam agama dan jenis kelamin 

4. Latar belakang keluarga agamis, kesamaan ideologi aswaja 

5. Karakter sikap tawadhu’ sudah membudaya sehingga pembentukan lebih 

diarahkan pada usaha mempertahankan dan menguatkan 

 

# Faktor Penghambat antara lain: 

1. Kalau lingkungan luar madrasah kurang mendukung apa yang terjadi? 

2. Pengaruh arus informasi juga punya kontribusi 

 

# Upaya: 

1. Setiap anak terlambat 3 kali dipanggil orang tuanya 

2. Komunikasi dari pihak madrasah dengan orang tua 

3. Tidak boleh menbawa HP ke sekolah 

 

# Program tindak lanjut: Penilaian karakter dimasukkan ke dalam standar 

kelulusan, kenaikan kelas dan penentuan peringkat 

 

# Strategi yang dilakukan: Disamping menentukan kebijakan akademik maupun 

non akademik, kepala madrasah melakukan pembinaan langsung terhadap para 

guru setiap sebulan sekali termasuk menekankan pentingnya keteladanan sebagai 

metode yang ampuh yang harus diterapkan para guru sebagai ujung tombak 

pembentuk karakter peserta didik. Pembinaan terhadap para peserta didikpun 

dilakukan ketika upacara bendera. 

 



Lampiran 2 

WAWANCARA DENGAN ALI ROBIKHIN, S.Pd.I, GURU  /WAKA 

KESISWAAN MTs ISLAMIC CENTER WELAHAN JEPARA, 

Tanggal 28 September 2020 

 

Ketika saya tanya tentang kondisi sikap karakter peserta didik dan upaya 

pembinaannya, beliau memberi penjelasan: 

- Setiap pagi anak-anak terbiasa salaman dengan petugas piket yaitu guru 

piket, waka dan guru BK 

- Anak-anak lebih mudah diatur 

- Guru tidak pernah bosan menasehati, tidak hanya memberi ilmu tetapi 

juga memberi  contoh dalam segala hal termasuk kesopanan dalam 

berbicara dan dalam bertindak, karena anak-anak sekarang lebih kritis , 

jika tanpa contoh maka anak-anak akan memprotes 

- Jika ada peserta didik yang berbicara tidak sopan sedikit saja terhadap 

guru langsung diadakan pembinaan oleh guru, kesiswaan, wali kelas atau 

guru BK dan biasanya anak langsung meminta maaf 

- Berkaitan dengan masalah kegiatan keagamaan dan PHBI, banyak 

kegiatan yang diprogramkan madrasah, seperti istighotsah Arofah setiap 

tanggal 9 Dzul Hijjah dengan doa-doa mengikuti jama’ah haji yang ada di 

Arofah, Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj dan santunan yatama dan dluafa’ 

- Peran kepala madrasah: Terkait dengan masalah kesiswaan ketat sekali 

pengawasannya. Setiap satu minggu sekali yaitu hari senin jam ke-1 – ke-3 

diadakan rapat koordinasi rutin, laporan dari para wakil kepala sehingga 

kepala madrasah mengetahui kekurangannya dimana dan langsung diberi 

masukan. Artinya, dengan adanya rapat koordinasi secara rutin maka 

program madrasah dapat terkawal secara utuh. 

 



Lampiran 3 

WAWANCARA DENGAN IBU IIN FAIZAH, S.Ag, 

GURU /WAKA HUMAS MTs ISLAMIC CENTER WELAHAN JEPARA, 

Tanggal 23 September 2020 

 

- Berkaitan dengan masalah pembentukan karakter, sebelum MOPD 

(Masa Orientasi Peserta Didik ) pihak madrasah mengundang orang tua 

untuk diberi sosialisasi mengenai program-program madrasah termasuk 

sosialisasi tentang karakter yang seharusnya dimiliki peserta didik 

- Demikian juga ketika pengambilan rapot selalu dimasukkan pesan-pesan 

moral untuk peserta didik melalui wali murid 

- Ketika menjelang liburan disampaikan pesan-pesan moral setelah 

pelaksanaan sholat jama’ah dluhur 

 

  



Lampiran 4 

WAWANCARA DENGAN DENGAN BAPAK MUSAFIK, S.Pd.I GURU 

/WAKA SARPRAS 23 September 2020, 

Tanggal 24 September 2020 

Ditanya mengenai sarana beribadah, beliau memberi penjelasan: di MTs Islamic 

Center Welahan Jepara ini sarana beribadah cukup memadai yaitu adanya 

Mushalla yang mampu menampung sekitar 64 jamaah ditambah teras yang bersih 

dan suci sebagai perluasan tempat berjama’ah shalat Dluhur khususnya. 

  



Lampiran 5 

WAWANCARA DENGAN BAPAK NUR KHAMID, SH.I, 

GURU/WAKA KURIKULUM MTs ISLAMIC CENTER WELAHAN JEPARA, 

Tanggal 23 September 2020  

# Ditanya mengenai pembiasaan sikap karakter yang dilakukan, beliau 

menerangkan: 

- Di setiap awal dan akhir pembelajaran bersalaman dengan Bapak dan Ibu 

Guru 

- Guru mentaati Kurikulum 2013 (K13) dalam melakukan penilaian KI 3 

ditrampilkan di KI 4 dan dibuktikan di KI1  dan KI 2 

- Berkaitan dengan peserta didik, masalah pembentukan karaktera ada 

kurikulum atau tidak sudah dibudayakan sejak madrasah berdiri dan 

kurikulum pemerintah hanya memformalkan 

 

# Tingkat kesadaran peserta didik untuk bersikap tinggi, keisiplian juga ketat. 

 

#Berkaitan dengan kebijakan kepala madrsah dalam membentuk karakter 

peserta didik : 

- Anak-anak wajib mendengar nasehat guru 

 

# Pengkawalan dalam ikut membentuk karakter: 

Etika guru harus diperhatikan. Berkaitan dengan sikap peserta didik tidak 

boleh lepas pengawasan dari semua lini, mulai dari Pak Bon (Tukang 

Kebon) sampai Kepala Madrasah. Siapapun yang mendapati anak 

menyimpang harus dilaporkan. 

Hal ini penting sekali sebab peserta didik di sini semuanya perempuan dan 

mereka adalah calon pendidik anak yang harus bisa menjadi uswah. 

 

# Faktor pendukung: Suasana lingkungan madrasah yang kondusif 



# Faktor penghambat: kurangnya perhatian pada anak-anak yang lain 

# Upaya yang dilakukan: Diprogram 3 lapis piket yaitu guru, wakil kepala dan 

BK, pertemuan dengan pihak orang tua, seperti ketika penerimaan rapot 

# Penilaian sikap: Lewat BK, setiap K 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6 

WAWANCARA DENGAN BAPAK ALI ISRON,S.Pd, KOORDINATOR BK 

MTs ISLAMIC CENTER WELAHAN JEPARA,  

Tanggal 23 September 2020 

 

- Berbicara tentang masalah kepribadian peserta didik, BK selalu 

berkoordinasi dengan para guru mata pelajaran, wali kelas dan kesiswaan 

- Anak-anak terbiasa bersikap sopan dan mayoritas berkepribadian baik 

  



Lampiran 7 

WAWANCARA DENGAN KHOIRUL ANAM, KELAS VIII, KETUA OSIS 

MTs ISLAMIC CENTER WELAHAN JEPARA,  

Tanggal 28 September 2020 

 

# Kebiasaan baik yang ditekankan pihak sekolah agar peserta didik bersikap 

tawadhu’:  

- Anak-anak selalu diberi motivasi dan nasihat kadang  juga melalui 

paksaan sehingga lama kelamaan akan terbiasa 

# Kondisi sikap tawadhu’ peserta didik: Jika bertemu Guru bersalaman dan 

cium tangan (dengan Ibu Guru, sedangkan pada Bapak Guru cukup dengan 

isyarat dan menundukkan kepala), menunjukkan  muka manis, menundukkan  

kalau lewat dan menjaga ucapan 

# Pembinaan Kepala Madrasah: setiap upacara bendera 2 minggu sekali 

#Mengenai pelanggaran akhlak: Jarang terjadi, paling kalau ada pelanggaran 

masalah ketertiban berseragam 

#Faktor pendukung bersikap tawadhu”: Keluarga sudah membentuk, latar 

belakang pendidikan sebelumnya, pembelajaran bagaimana seharusnya 

bersikap sebagai pencari ilmu lewat pembelajaran kitab Ta’limul Muta’allim 

dan adanya kesadaran untuk mendapatkan berkahnya ilmu adalah melalui 

ta’dhimul ustadz/ memuliakan guru. 

 

 

 

 



Lampiran 8 

WAWANCARA DENGAN JAMILATUL AINI KELAS VII DAN FADHILAH 

KELAS IX MTs ISLAMIC CENTER WELAHAN JEPARA 

Tanggal 30 September 2020 

# Kondisi sikap tawadhu’ peserta didik: 

*Jamilah :  Jika masuk kelas salim, berdiri/qiyaman, mengucapkan salam 

*Fadhil : Kalau berinteraksi dengan orang lain harus menghormat dan 

terhadap guru harus menjaga omongan, jangan banyak bicara yang tidak perlu 

  

#Mengenai kebijakan  Kepala Madrasah:  

*Jamilah   : Yang ditekankan adalah menghormati guru karena guru adalah 

wakil orang tua 

*Fadhil : Setiap pembelajaran ditekankan akhlakul krimah, berinteraksi 

dengan orang lain harus sopan 

# Contoh pelanggaran sikap tawadhu’  dan sangsinya;  Fadhil : Ketika  

pengajaran Qiro;ah oleh Ali Isron, ada anak yang kurang perhatian (ngomong 

sendiri), kemudian diperingatkan dan dinasehati, disuruh membuat pernyataan 

kalau tidak akan mengulangi lagi dan menulis kata “orang yang butuh harus 

mendengarkan”. 

#Pembinaan langsung oleh kepala Madrasah: Fadhil : Ketika upacara bendera. 

Di setiap kelas juga terdapat hadits tentang keharusan menghormati guru / 

larangan merendahkannya 

#Faktor Penddukung: 



*Jamilah : Adanya kesadaran bahwa guru adalah yang sudah mengajar dari 

tidajk tahu menjadi tahu maka harus kita hormati dan guru adalah wakil orang 

tua di sekolah 

*Fadhil : Menghormati guru untuk mencari ridlonya 

#Faktor penghambat:  

*Jamilah : Kadang adanya rasa ingin dekat dengan guru malah kurang bisa 

menjaga adab 

*Fadhil: Jika berhadapan dengan guru-guru yang masih muda karena ingin 

curhat 

 

  



Lampiran 9 

WAWANCARA DENGAN ISNA HIKMATUL MUNTAHANA, KELAS IX 

MTs ISLAMIC CENTER WELAHAN JEPARA, 

 Tanggal 29 September 2020 

#Kebiasaan baik yang ditekankan pihak sekolah: Beribadah, menanamkan 

karakter baik 

# Pengkawalan kepala madrasah: memantau dengan supervisi dari luar 

kelas  

#pembinaan: setiap upacara selalu ditekankan dan setiap selesai sholat jamah 

dluhur disampaikan pesan-pesan moral oleh Kepala Madrsah/bapak Ibu/ guru 

secara bergantian 

#Faktor Pendukung: 

-Adanya kesadaran bahwa guru adalah orang yang harus dihormati, guru 

seperti orang tua, harus mendapat ridlanya sebab tanpa guru kita tidak dapat 

mempraktekkan ilmu 

#Faktor Penghambat:  

-Sikap guru berbeda-beda, ada yang lembut ada pula yang keras. Kadang 

tanggapan anak-anak juga ada yang berbeda pula. Demikian pula ketika guru 

memberi soal-soal yang banyak kadang ada yang berani membantah, padahal 

kalau disadari pasti semuanya untuk kebaikan kami. 

 

 

 

 

 



RIWAYAT PENDIDIKAN 

 

DATA PRIBADI : 

Nama Lengkap  : Bambang Kunarto 

Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 14 September 1971 

Alamat   : Desa Gidangelo RT 03 RW 1 Welahan Jepara 

No.Hp   : +6285226053804 

Email   : kunartobambang@yahoo.co.id 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. SD Negeri Kemujan 03 Karimunjawa  : 1987 

2. MTs Wahid Hasyim Bangsri   : 1990 

3. MAN Filial Kendal Bangsri   : 1993 

4. S1 PAI UNWAHAS Semarang   : 2009 
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Dewan guru MTs Islamic Center 

 

Kegiatan Tahfid di pagi hari 



 

Denak MTs Islamic Center 

 

Kegiatan Pramuka 



 
Pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi 

 

Kegiatan di luar kelas 



 

Upacara Peringatan hari Kartini 

 

Study banding program tahfid 

 



 


